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ألعمال مزدهرة

تقرير عن التقدم املدين العاملي املتعلق بالق�ضاء

على الفقر وحتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني

الرا�صد االجتماعي
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واأ�ضبابه،  الفقر  الق�ضاء على  اأجل  االجتماعي هي �ضبكة دولية من منظمات املواطنني تكافح من  الرا�ضد 

وتعمل ل�ضمان التوزيع العادل للرثوة، واإعمال حقوق االإن�ضان. نحن ملتزمون الق�ضايا االجتماعية واالقت�ضادية 

والعدالة بني اجلن�ضني، ونوؤكد على حق جميع النا�ض يف عدم التعر�ض للفقر.

الوفاء  عن  امل�ضوؤولية  الدولية  واملنظمات  املتحدة  االأمم  ومنظومة  احلكومات  حتمل  االجتماعي  الرا�ضد 

بااللتزامات الوطنية واالإقليمية والدولية للق�ضاء على الفقر.
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االحتبا�ض  عن  الناجمة  البيئية  االأزمة  ال�ضنغال: 

هو  االأ�ضماك  �ضيد   ،)...( ال�ضيد  خف�ضت  احلراري 

التعليم  قطاع  لتنمية  املوارد  اأهم  من  مهم  م�ضدر 

االبتدائي، وواحد من اأهم م�ضادر الربوتني بالن�ضبة 

لل�ضكان.

البلدان النامية: ... الفقراء ينفقون ما يزيد عن 50 

 ٪  80 ينفقون  االأفقر   - الغذاء  على  دخلهم  من   ٪

زاد  الغذائية قد  املواد  اأ�ضعار  االرتفاع يف  اأكرث.  اأو 

ولي�ض الفقر فقط، بل اأي�ضاً اجلوع.

جنوب ال�ضحراء االفريقية الكربى: ... ال تزال الن�ضاء 

جتد  متزايد  نحو  وعلى  وظائفهن،  يفقدن  من  اأول 

املراأة نف�ضها تعمل يف جتارة غري ر�ضمية ب�ضيطة من 

اآليات  �ضمن  من  )البندورة(  والطماطم  اخل�رضوات 

التعامل.

تغري املناخ: من البلدان االأقل منواً، الذين اأ�ضهموا 

تعاين  �ضوف  الدول  وهذه  التلوث،  يف  االأقل  على 

اأكرث من غريها. الكثري من الدول اجلزرية ال�ضغرية 

واحد  يوم  يف  اخلريطة  على  من  تختفي  قد  النامية 

فقط.

اأقل البلدان منواً: اأزمات غذائية مل ي�ضبق لها مثيل، 

جنمت عن ارتفاع اأ�ضعار املواد الغذائية والتي توؤدي 

اأكرث  هزت  التي  الغذاء”،  ب�ضبب  �ضغب  “اأعمال  اإىل 

والفالحني  العمال  حيث  منواً،  البلدان  اأقل   30 من 

الغذائية  املواد  �ضـراء  على  قادرين  غري  اأ�ضبحوا 

االأ�ضا�ضية من اأجل البقاء.

املنطقة العربية: ... نتيجة الأزمة الغذاء، هناك حوايل 

اجلوع  من  يعانون  املنطقة  يف  �ضخ�ض  مليون   31
)حوايل 10 ٪ من جمموع ال�ضكان(.

املنتجات  معظم  وكذلك  الذرة،  �ضعر  ارتفع  بنني: 

امل�ضتهلكة على نطاق وا�ضع ، بن�ضبة 220٪.

العامالت  من   ٪  90 من  اكرث  مقتل  كمبوديا: 

املـ�ضـرحات من الن�ضاء من املجتمعات الريفية.

كندا: ... الن�ضاء هن اأكرث من يعمل من حيث الوقت 

واجلهد، وغالباً ما تكون اأعمالهن حمفوفة باملخاطر 

وهن اأول من يتم ف�ضلهم من العمل.

ال�ضادرات  خف�ض  ت�ضمنت  االأولية  االأ�رضار  غانا: 

والتحويالت من اخلارج يف وقت يت�ضارع فيه تخفي�ض 

قيمة العملة.

الهند: ...  هناك انخفا�ض �ضديد يف النمو ويف االإنتاج 

ال�ضخ�ضي والقرو�ض اال�ضتهالكية وال�ضناعية.

من  اأ�ضواأ  يكون  اأن  االآتي ميكن  الركود   ... ماليزيا: 

الركود الذي ح�ضل يف العام 1997.

نيكاراغوا: ... اأكرث من 400،000 طفل قد ميوتون 

الأ�ضباب ميكن تفاديها نتيجة لالأزمة.

عن  ف�ضالً  عامل،   200،000 تـ�ضـريح    ... بريو: 

االنخفا�ض يف القوة ال�ضـرائية لالأجور واملدخرات.

من  هم  فقط  املحظوظني   ... املتحدة:  الواليات 

كل  فقدوا  فيما  منازلهم،  على  احلفاظ  ا�ضتطاعوا 

بالقرو�ض  حما�رضون  هم  اأو  مالهم،  راأ�ض  من  �ضي 

العقارية التي تتجاوز بكثري قيمة م�ضاكنهم.

بولندا: ... منو الرمادية - غري ر�ضمية - االقت�ضادية 

اأن  كما  الرجال،  من  اأكرث  الن�ضاء  على  توؤثر  �ضوف 

االأحيان يف وظائف منخف�ضة  اأكرث  الن�ضاء يعملن يف 

االأجر، وخا�ضة يف قطاع اخلدمات اخلا�ض.

الـنـــــــا�س اأواًل
على مدى �ستني تقريرًا من منظمات املجتمع املدين يف 

جميع اأنحاء العامل تبني اأن ال�سبيل الوحيد للخروج من 

االأزمة البيئية واالقت�سادية هو اال�ستثمار يف النا�س.



الرا�صد االجتماعي تقرير العام 2009



الرا�صد االجتماعي تقرير العام 2009

النا�س اأوالً



4 / الرا�صد االجتماعي

الرا�صد االجتماعي

اللجنة التن�صيقية

)الفيلبني(،   Leonor Briones )كندا(،   Nancy Baroni م�شرتكة.  رئا�شة  )اأملانيا(   Jens Martensو )زامبيا(،   Emily Joy Sikazwe
 Iara )كينيا(،   Edward Oyugi )كمبوديا(،   Thida Khus )نيبال(،   Arjun Karki )بوليفيا(،   Javier Gómez اأن�س احل�شناوي )املغرب(، 

 Genoveva ،)الواليات املتحدة( Alexandra Spieldoch ،)املك�شيك( Areli Sandoval ،)الربازيل(، زياد عبد ال�شمد )لبنان( Pietricovsky
Tisheva )بلغاريا(، Mirjam van Reisen )االحتاد االأوروبي(، وRoberto Bissio )اأوروغواي، من املكتب(.

)Third World Institute( )ITeM( .تعمل ال�شكرتاريا الدولية للمراقبة االجتماعية يف مونتفيديو، اأورغواي، يف ا�شت�شافة معهد العامل الثالث

املحرر الرئي�صي

Roberto Bissio

املحرر

Amir Hamed

مدير االإنتاج

Ana Zeballos

املحررون امل�صاركون 

Karen Judd
Tina Johnson
Jon Steinberg

البحث والتحرير 

Gustavo Alzugaray
Enrique Buchichio

فريق بحث العلوم االجتماعية

 Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de la República, Uruguay

)Gabriel Errandonea )Coordinator
Gabriel Gómez

Daniel Umpiérrez
Ruy Blanco

من�صق الدعوة واملنا�رصة

Natalia Cardona

احلمالت واالت�صاالت 

)Jana Silverman )Coordinator
Agustín Fernández

الرتجمة

 Soledad Bervejillo, Marcela Dutra, Bachir El Omari, Ana Fostik,
 Susana Ibarburu, Emilie Jung, Richard Manning, María Laura

.Mazza, Alexandra Potts, Álvaro Queiruga, Alejandra Trelles

الدعم الفني

Arturo González

ت�صميم وتطوير املوقع االإلكرتوين على �صبكة االإنرتنت

Andrea Antelo
Ximena Pucciarelli

Ernesto Rapetti

حقوق الطبع حمفوظة 2009

Copyright 2009 ©
INSTITUTO DEL TERCER MUNDO

de Julio 1077/ 903, Montevideo 11100, Uruguay 18
item@item.org.uy

Fax: +598 )2) 902 0490 ext.113 :فاكس

�شكر وتقدير على التمويل والدعم من االحتاد االأوروبي، واأوك�شفام نوفيب، وموؤ�ش�شة فورد. 

.European Commission, Oxfam Novib and the Ford Foundation

نتج هذا االإ�شدار بدعم من االحتاد االأوروبي، واأوك�شفام نوفيب، وموؤ�ش�شة فورد. ويتحمل 
ُ
 اأ

موؤلفوه و�شبكة الرا�شد االجتماعي امل�شوؤولية الكاملة عما يت�شمنه. وال ميكن باأي حال اعتبار 

م�شمونه يعك�س روؤى اأيٍّ من هذه املوؤ�ش�شات املذكورة.

ميكن ملنظمات غري حكومية اإعادة اإنتاج هذا االإ�شدار الأهداف غري ربحية )نرجو اإر�شال ن�شخ(. 

والإعادة اإنتاج هذا االإ�شدار باأي �شيغة لغر�س جتاري، يلزم احل�شول على اإذن م�شبق من معهد 

.)ITeM(العامل الثالث

MONOCROMO :الت�شميم الفني االأ�شلي

FORMA ESTUDIO :الت�شميم

www.formaestudio.com
Phone: +598 )2) 916 3273 :هاتف

طباعة:

Gráfica Mosca

طبع يف اأورغواي

Edición hecha al amparo del Art. 79 de la Ley 13.349
)Comisión del Papel)

ISSN: -9231
Dep. Legal

للح�شول على ن�شخ نرجو االت�شال بـ: 

Social Watch
Casilla de Correo 1539

Montevideo 11000, Uruguay
socwatch@socialwatch.org

www.socialwatch.org
Phone: +598 )2) 902 0490

Fax: +598 )2) 902 0490 ext.113

الن�صخة العربية

ترجمة: ربيع وهبة

حترير وتدقيق لغة: هال قمربي�س

غرافيك: عمر حرقو�س



5 / الرا�صد االجتماعي

الرا�صد االجتماعي يف العامل

�رصكاء عززوا وطّوروا مبادرة الرا�صد االجتماعي

األبانيا:

Human Development Promotion Centre 
(HDPC), hdpc@icc-al.org

اجلرائر:

جمعية األمل للتنمية االجتماعية
Association El Amel pour 
le Développement Social, 
mselougha@yahoo.fr;

منتدى الشباب اجلزائري
Algerian Youth Forum 

اأنغوال:

Sindicato Nacional de Professores 
(SINPROF), sinprof@angonet.org, 
www.sinprof.org

االأرجنتني:

Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), parcidiacono@cels.org.
ar, lroyo@cels.org.ar, www.cels.org.
ar,Foro Ciudadano de Participación por 
la Justicia y los Derechos Humanos 
(FOCO) foco@inpade.org.ar, www.
inpade.org.ar

اأرمينيا:

"Sociometr" Independent Sociological 
Research Center, svetaslan@hotmail.
com

اأذربيجان:

Public Finance Monitoring Center 
(PFMC), kenan@pfmc.az, www.pfmc.
az

البحرين:

اجلمعية البحرينية حلقوق االإن�شان

bhrs@bhrs.org, anhalekry@yahoo.com, 
www.bhrs.org/arabic/; 

تراتسبيرانسي (الشفافية) البحرينية
Bahrain Transpraency bahts@batelco.
com.bh

بنغالد�س:

Unnayan Shamannay, shamunnay@
sdnbd.org, www.shamunnay.org; Action 
on Disability and Development (ADD); 
Bangladesh Adivasi Forum; Campaign 
for Good Governance (SHUPRO); 
Community Development Library 
(CDL); Education Watch (CAMPE); 
Ganoshastho Kendro; Manusher Jonno 
Foundation; People’s Health Movement 
(PHM); Steps Towards Development

بلجيكا:

Plateforme belge pour le travail 
décent coordinated by Centre National 
de Coopération au Développement 
(CNCD),cncd@cncd.be, www.cncd.
be, and 11.11.11 (North-South Flamish 
Cooperation), www.11.be

بنني:

Social Watch Benin, swbenin@yahoo.
fr, www.socialwatchbenin.org; Action 
Citoyenne pour un développement 
durable (ACIDU-SUSUNYUEN); Art-
Culture Tourisme Sans Frontière (ACT-
SF); Assistance à la Promotion de la 
Femme et de la Jeune Fille (APROFEJ); 
Association Béninoise de Droit du 
Développement (ABDD); Association 

de Lutte contre le Régionalisme, 
l’Ethnocentrisme et du Racisme 
(ALCRER); Association des Bonnes 
Volontés pour l’Excellence (ABOVE 
ESPOIR); Association des Femmes 
Alphabétiseures du Bénin (AFA-
BENIN); Association des Femmes 
pour le Développement Rural Intégré 
(AFDRI); Association des Instituteurs 
et Institutrices du Bénin (AIIB); 
Association des Jeunes pour le Progrès 
et le Développement de l’Education 
(AJPDE); Association des Personnes 
Rénovatrices des Technologies 
Traditionnelles (APRECTECTRA); 
Association Femmes et Vie (AFV); 
Association pour la Promotion des 
Initiatives Locales (ASSOPIL); 
Association Vinavo et Environnement 
(ASSOVIE); Caritas-Benin; Centre 
Afrika Obota (CAO); Centre 
Béninois pour l’Environnement et le 
Développement Economique et Social 
(CEBEDES); Centre de Réflexion 
et d’Action sur le Développement 
Intégré et la solidarité (CeRADIS); 
Cercle d’Auto promotion pour le 
Développement Durable (CADD); 
Comité Inter-Africaine sur les pratiques 
traditionnelles ayant effet sur la santé 
de la femme et de l’enfant (CI-AF); 
Conseil des Activités Educatives du 
Bénin (CAEB); Eglise Protestante 
Méthodiste du Bénin (EPMB); Espace 
& Vie; Espoir Plus; Flourished 
Youth Association (FYA-BENIN); 
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Forces Nouvelles pour un 
Développement Humain 
Durable (FNDHD); Groupe 
d’Action pour l’Amour du 
Bien-être Familial (GABF); 
Groupe d’Action pour la 
Justice et l’Egalité Sociale 
(GAJES); Groupe d’Appui 
à l’Education et à la Santé 
de Base (GRAPESAB); 
Groupe de Recherche 
et d’Action pour la 
Promotion de l’Agriculture 
et le Développement 
(GRAPAD); Groupe de 
Recherche et d’Action pour 
le Développement de la 
Femme au Bénin (GRAD-
FB); Groupe de Recherche 
et d’Appui aux Initiatives de 
Base pour un Développement 
Durable (GRAIB); Groupe 
de Sécurité Alimentaire pour 
Tous (GSAT); Jeunesse Sans 
Frontière Bénin (JSF-ONG); 
Laboratoire d’Analyse 
Régionale et d’Expertise 
Sociale (LARES); Le Jour 
Utile - ONG (LJU); Le 
Rural; Ligue pour la Défense 
du Consommateur au Bénin 
(LDCB); Nouveau Défi pour 
le Développement (NDD); 
Nouvelles Perspectives 
Afrique (NPA); Organisation 
Communautaire pour la 
Santé, l’Education et le 
Développement (OCSED); 
Organisation pour le 
Développement Economique 
et Social (ODES); Our 
Conviction; Projet d’Appui 
aux Producteurs Agricoles 
du Bénin (PAPA BENIN); 
Recherche et Action pour 
la Promotion des Initiatives 
de Développement Local 
(RAPIDEL); Recherches, 
Actions Communautaires, 
Initiatives pour un Nouvel 
Espoir (RACINES); Regard 
sur notre Développement 
– Notre Santé la Sécurité 
Alimentaire de nos Peuples 
et la Prévention du Sida 
sur les Cotes Africaines 
(RD-SSAP-PSCA); Réseau 
d’Intégration des Femmes 
des ONG et Associations 
du Bénin (RIFONGA); 
Réseau de Développement 
d’Agriculture Durable 
(REDAD); Réseau des 
Journalistes Economique 
du Bénin (RESEAU 

JEB); Réseau Glegbenu; 
SIDA HONYI; SINAÏ; 
SIN-DO; Sœurs Unies à 
l’Œuvre (SUO); SUBLIME 
EXCELLENCE; Syndicat 
National des Agents Experts 
Maritimes et Assimilés 
(SYNAEMAB); Syndicat 
National des Paysans du 
Bénin (SYNPA-Synergie 
Paysanne); Union des 
Femmes Aboméennes 
pour la Démocratie et le 
Développement (UFADD); 
Victory Way; Women in Law 
and Development in Africa 
(WILDAF)

بوليفيا:

 Centro de Estudios para 
el Desarrollo Laboral 
y Agrario (CEDLA), 
cedla@cedla.org, www.
cedla.org; Red UNITAS, 
Fundación ACLO Dir. 
General, Fundación 
ACLO reg.Chiquisaca, 
Fundación ACLO reg. 
Potosí, Fundación 
ACLO reg. Tarija, 
APT, CEDIB, CENDA, 
CEJIS Santa Cruz, 
CEJIS Trinidad, CEJIS 
Riberalta, CEJIS La Paz, 
Centro de Asesoramiento 
Multidisciplinario 
“VICENTE CAÑAS”, 
CEPROMIN, CEPROMIN 
Oruro, CER-DET, CESA, 
CIAC Central, CIAC 
Tarija, CIAC Potosí, 
CIAC CINTI, CIAC 
Tupiza, CIDEM, CIPCA 
NACIONAL Biblioteca 
(Lola), CIPCA Beni, 
CIPCA Cochabamba, 
CIPCA Cordillera, CIPCA 
La Paz, CIPCA Norte 
(Riberalta), CIPCA Pando, 
CIPCA Santa Cruz, 
D.N.I. Nacional, D.N.I. 
Cochabamba, D.N.I. La 
Paz, D.N.I. Oruro, D.N.I. 
Santa Cruz, DESAFIO, 
INDICEP, IPTK, IICCA, 
ISALP, IIADI, KURMI 
Cochabamba, KURMI 
La Paz, Mujeres en 
Acción, OASI Santa 
Cruz, OASI Bermejo, 
PIO XII, PIO XII Oruro, 
PIO XII Cochabamba, 
PROMUTAR, PIDEP, 
QHANA, SEMTA, 
TEAPRO, YUNTA

الربازيل:

Coordinating Group: 
Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e 
Econômicas (IBASE), 
observatorio@ibase.org.
br, www.ibase.br; Centro 
Feminista de Estudos e 
Assessoria (Cfemea); 
Centro de Estudos de 
Segurança e Cidadania 
da Universidade Candido 
Mendes (Cesec/Ucam); 
Criola-Rio; Federação de 
Órgãos para Assistência 
Social e Educacional 
(Fase); Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc); 
Rede Dawn; Ação pela 
Tributação das Transações 
Especulativas em Apoio 
aos Cidadãos (Attac); 
ActionAid; Articulação 
de Mulheres Brasileiras 
(AMB); Articulação 
de Mulheres Negras 
Brasileiras; Assessoria 
Jurídica e Estudos 
de Gênero (Themis); 
Associação Brasileira 
de Organizações Não-
Governamentais (Abong); 
Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids 
(Abia); CEN/Fórum 
de Mulheres do Piauí; 
Centro de Articulação de 
Populações Marginalizadas 
(Ceap); Centro de 
Atividades Culturais, 
Econômicas e Sociais 
(Caces); Centro de Cultura 
Luiz Freire; Centro de 
Defesa da Criança e do 
Adolescente/Movimento 
de Emus; Centro de 
Defesa dos Direitos 
Humanos Bento Rubião; 
Centro de Estudos de 
Defesa do Negro do Pará; 
Centro de Mulheres do 
Cabo (CMC); Centro de 
Pesquisa e Assessoria 
(Esplar); Cidadania Estudo 
Pesquisa Informação e 
Ação (Cepia); Comissão 
Pastoral da Terra (CPT/
Fian); Comitê Latino-
Americano e do Caribe 
para a Defesa dos Direitos 
da Mulher (Cladem); 
Comunicação, Informação 
e Educação em Gênero 
(Cemina); Comunidade 

Baha’í; Conselho Estadual 
dos Direitos da Mulher 
(Cedim); Fala Preta; 
Fórum da Amazônia 
Oriental (Faor); Fórum 
de Mulheres de Salvador; 
Fórum de Mulheres do 
Rio Grande Norte; Grupo 
de Mulheres Negras 
Malunga; Instituto da 
Mulher Negra (Geledés); 
Instituto de Estudos da 
Religião (Iser); Instituto 
de Estudos, Formação e 
Assessoria em Estudos 
Sociais (Pólis); Instituto de 
Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional (Ippur/
UFRJ); Instituto Patrícia 
Galvão; Laboratório de 
Análises Econômicas, 
Sociais e Estatísticas 
das Relações Raciais 
(LAESER); Movimento 
Nacional de Direitos 
Humanos (MNDH); Nova; 
Rede de Desenvolvimento 
Humano (Redeh); Rede 
Mulher de Educação; 
Rede Saúde; Ser Mulher – 
Centro de Estudos e Ação 
da Mulher Urbana e Rural; 
SOS Corpo; SOS Mata 
Atlântica

بلغاريا:

Bulgarian Gender and 
Research Foundation 
(BGRF), @fastbg.net, 
www.bgrf.org; BGRF 
Sofia, BGRF Plovdiv, 
BGRF Haskovo, ATTAC 
Bulgaria; Bulgarian-
European Partnership 
Association (BEPA); 
Confederation of 
Independent Trade Unions 
in Bulgaria (KNSB); 
“Demetra” Association 
Burgas

بورما:

Burma Lawyers’ Council, 
aunghtoo@csloxinfo.com, 
www.blc-burma.org

كمبوديا:

SILAKA, silaka@silaka.
org, www.silaka.org; 
NGO Committee on 
CEDAW; NGO Forum 
on Cambodia; Gender 
and Development for 
Cambodia GAD/C; 
Women For Prosperity 
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WFP; Committee for 
Free and Fair Election in 
Cambodia COMFREL; 
Cambodia Development 
Research Institute CDRI; 
Cambodia Women for 
Peace and Development 
CWPD; Neutral and 
Impartial Committee for 
Free and Fair Election in 
Cambodia NICFEC

الكامريون:

Fédération des 
Organisations de 
la Société Civile 
Camerounaise 
(FOSCAM), 
ballamballa2001@
yahoo.fr; andelac@
yahoo.com, www.
foscam.org; COSADER, 
CSP, INTERACTION, 
AGAGES-Consult, 
CRADIF, CRADEC

كندا:

The North-South Institute 
(NSI), jfoster@nsi-
ins.ca, www.nsi-ins.
ca; Canadian Centre 
for Policy Alternatives 
(CCPA), ccpa@
policyalternatives.ca, 
www.policyalternatives.
ca; Canadian Alliance 
for International Affairs 
(FAFIA)

جمهورية اأفريقيا الو�صطى:

Groupe d’Action de 
Paix et de Formation 
pour la Transformation 
(GAPAFOT), crosiribi@
yahoo.fr, gapafot@yahoo.
fr, www.grip.org/rafal/
membres/gapafot.htm

�صيلي:

Centro de Estudios 
Nacionales de Desarrollo 
Alternativo (CENDA), 
www.cendachile.cl, 
mpascual@cendachile.cl

كولومبيا:

 Corporación Región, 
coregion@region.org.
co, antoja@region.org.
co, www.region.org.co; 
Plataforma Colombiana 
Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo

جمهورية الكونغو 

الدميقراطية.:

Centre Africain d'Echange 
Culturel, b.schombe@
gmail.com, www.
societecivile.cd

كو�صتاريكا:

Red Costarricense de 
Control Ciudadano, 
Centro de Estudios y 
Publicaciones Alforja, 
cep.ciudadania@alforja.
or.cr, www.alforja.or.cr/
centros/cep/; Agenda 
Cantonal de Mujeres 
de Desamparados 
(ACAMUDE); Agenda 
Política de Mujeres; 
Asociación Centro de 
Educación Popular 
Vecinos; Asociación 
Centroamericana para la 
Economía, la Salud, y el 
Ambiente (ASEPESA); 
Asociación de Profesores/
as de Segunda Enseñanza 
(APSE); Asociación 
Madreselva, Derechos 
Humanos y Salud 
Integral; Asociación para 
el Desarrollo del Trabajo; 
Capacitación y Acción 
Alternativa (PROCAL); 
Centro para el Desarrollo 
y Capacitación en Salud 
(CEDCAS); Colectiva 
por el Derecho a Decidir; 
Comisión de Derechos 
Humanos (CODEHU); 
Coordinadora de 
Organizaciones Sociales 
para la Defensa de los 
Derechos de la Niñez 
(COSECODENI); 
Defensa de Niñas y 
Niños Internacional 
(DNI); Dirección de 
Extensión Universitaria 
de la Universidad 
Estatal a Distancia; 
Federación Costarricense 
de Organizaciones 
de Personas con 
Discapacidad 
(FECODIS); Fundación 
Pedagógica Nuestra 
América; Fundación 
Promoción; Liga 
Internacional de Mujeres 
por Paz y Libertad 
(LIMPAL); Movimiento 
Diversidad; Mujeres 
Unidas en Salud y 
Desarrollo (MUSADE); 

Redes Comunitarias de 
Salud de la Provincia 
de Puntarenas (Pacífico 
Central); Servicio de Paz 
y Justicia (SERPAJ); 
Sindicato de Empleados/
as del Banco Nacional 
(SEBANA); Unión 
Nacional de Empleados 
de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS, 
UNDECA)

قرب�س:

Centre for the 
Advancement of Research 
and Development in 
Educational Technology 
(CARDET), pambos@
cardet.org, www.cardet.
org

جمهورية الت�صيك:

Ecumenical Academy 
Prague, tozicka@
ceskoprotichudobe.
cz, ekumakad@volny.
cz, www.ekumakad.cz; 
Advanced Development 
Technologies; Centre of 
Global Studies; Gender 
Studies, o.p.s.; Forum

االإكوادور:

Centro de Derechos 
Económicos y Sociales 
(CDES), cdes@cdes.org.
ec, www.cdes.org.ec

م�صـر:

اجلمعية املصـرية لتعزيز املشاركة 
االجتماعية

cpe_eg@yahoo.com, 
www.mosharka.org; 
اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
األبحاث  مركز  اجلديدة،  املرأة  مركز 

واملوارد حلقوق اإلنسان

ال�صلفادور:

Asociación Intersectorial 
para el Desarrollo 
Económico y el Progreso 
Social (CIDEP), cidep@
cidepelsalvador.org, 
www.cidepelsalvador.org; 
Comité de Familiares de 
Víctimas de Violaciones 
a los Derechos Humanos 
de El Salvador 
“Marianela García Villas” 
(CODEFAM); Fundación 
Maquilishuat (FUMA); 
Centro para la Defensa de 
los Derechos Humanos 

“Madeleine Lagadec”

اإ�صتونيا:

Estonian Roundtable for 
Development Cooperation 
(AKÜ), anu@terveilm.
net, info@terveilm.net, 
www.terveilm.net

االحتاد االأوروبي:

European Solidarity 
Towards Equal 
Participation of People 
(EUROSTEP), admin@
eurostep.org, sstocker@
eurostep.org, www.
eurostep.org

فرن�صا:

Secours Catholique-
Caritas France, roy@
secours-catholique.asso.fr, 
www.secours-catholique.
asso.fr; Coordination 
SUD, europe@
coordinationsud.org, 
www.coordinationsud.org

اأملانيا:

Social Watch Germany, 
jensmartens@
globalpolicy.org, 
www.social-watch.
de; Coordinating 
Committee: Evangelischer 
Entwicklungsdienst 
(EED); Global Policy 
Forum Europe; Terre 
des HommesGermany; 
Werkstatt Ökonomie; 
WOMNET; Asienhaus; 
Aktion Brot für die Welt; 
Deutscher Caritasverband; 
DGB-Bildungswerk; 
Diakonisches Werk der 
EKD; FIAN Sektion 
der Bundesrepublik 
Deutschland; Friedrich-
Ebert-Stiftung; IG Metall; 
Ökumenischer Trägerkreis 
Armut/Reichtum 
– Gerechtigkeit; Pax 
Christi; Pro Asyl e.V.; 
ver.di – Vereinigte Dien
stleistungsgewerkschaft; 
WEED (Weltwirtschaft, 
Entwicklung und 
Ökologie. e.V.)

غانا:

Network for Women’s 
Rights in Ghana 
(NETRIGHT) – Convenor 
of Social Watch Ghana: 
netright@twnafrica.
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org; Third World 
Network Africa (TWN 
Af), ABANTU for 
Development (ROWA), 
Ghana Trades Union 
Congress (GTUC), 
General Agricultural 
Workers’ Union of 
GTUC (GAWU), Gender 
Studies and Human 
Rights Documentation 
Centre (Gender Centre), 
Women’s Initiative for 
Self Empowerment 
(WISE), The Coalition on 
the Women’s Manifesto 
for Ghana (WMC), 
Integrated Social 
Development Centre 
(ISODEC), Foundation 
for GrassRoots Initiatives 
in Africa, Centre 
for Democracy and 
Development (CDD), 
Civic Response, National 
Coalition Against 
Water privatisation 
(NCAP), Institute for 
Democratic Governance 
(IDEG), Save the 
Children Ghana, Ghana 
National Association 
of Teachers (GNAT), 
Ghana Association of 
the Blind, Consumers 
Association of Ghana, 
Christian Council of 
Ghana, Ghana Registered 
Nurses Association 
(GRNA), University 
of Ghana Students 
Representatives Council, 
National Union of Ghana 
Students (NUGS), 
Ghana Federation of 
Labour,Ecumenical 
Association for 
Sustainable Agriculture 
and Rural Development 
(ECASARD), Fataale 
Rural Foundation, Civil 
Society Coalition on Land 
(CICOL)

غواتيماال:

CONGCOOP – 
COORDINACIÓN 
DE ONG Y 
COOPERATIVAS, 
congcoop@congcoop.
org.gt, www.congcoop.
org.gt; Asociación de 
Desarrollo Defensa 
del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de 

Guatemala (ACCION 
ECOLOGICA), 
Asociación de Desarrollo 
para América Central 
(ADEPAC), Asociación 
para el Desarrollo Integral 
(ADI), Alternativa para 
el Desarrollo Ambiental 
(APDA), Centro de 
Documentación y 
Educación Popular 
(CIEP), Centro de 
Investigación, Estudios y 
Promoción de Derechos 
Humanos (CIEPRODH), 
Coordinadora Cakchiquel 
de Desarrollo Integral 
(COKADI), Coordinadora 
Mesoamericana 
para el Desarrollo 
Integral (COMADEP), 
Consejo Cristiano de 
Agencias de Desarrollo 
(CONCAD), Federación 
de Cooperativas 
Agrícolas de Guatemala 
(FEDECOAG), 
Fundación para el 
Apoyo Técnico en 
Proyectos (FUNDATEP), 
Fundación para el 
Desarrollo Comunitario 
(FUNDESCO), 
Asociación (IDEAS), 
Instituto de Enseñanza 
para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES), 
Proyecto de Desarrollo 
Santiago (PRODESSA), 
Servicios y Apoyo al 
Desarrollo de Guatemala 
(SADEGUA), Servicios 
de Capacitación Técnica 
(SERCATE)

هندورا�س:

 Centro de Estudios de la
Mujer Honduras (CEM-
H),cemhhonduras@
yahoo.es, anmfech@
yahoo.es, www.cemh.org.
 hn; Articulación Feminista
 de Redes Locales; Centro
 de Estudios y Acción
 para el Desarrollo de
 Honduras (CESADEH);
 Centro de Hondureño
 de Promoción para el
 Desarrollo Comunitario
 (CEHPRODEC);
 Marcha Mundial de
 la Mujeres - Capítulo
 Honduras; Mujeres
 Sindicalistas (Sindicato de
 la Educación SIEMPE),

 Red de Mujeres Colonia
 Ramon Amaya Amador,
 Red de Mujeres Colonia
 Cruz Roja, Red de
 Mujeres del Municipio de
 La Paz, Red de Mujeres
 Jovenes del Distrito
 Central, Red de Mujeres
 Positivas de Honduras,
REDMUNA

 ATTAC Hungary, 
benyikmatyas@gmail.
 com,www.attac.hu;
 Foundation for the
 Hungarian Social Forum
 Movements, Hungarian
 Antifascist League, Karl
 Marx Society, Workers'
 Free Time Association of
Ferencvaros

الهند:

 National Social Watch 
Coalition (NSWC), info@
 socialwatchindia.com,
nationalsocialwatch@
yahoo.co.in,www.
 socialwatchindia.net;
 Adivasi Sanghamam,
 Agragati, Asian
 Development Research
 Institute, Association
 for Democratic Reforms
 (ADR), Centre for
 Community Economics
 and Development
 Consultants Society
 (CECOEDECON),
 Centre for Policy Studies
 (CPS), Centre for World
 Solidarity (CWS),
 Centre for Youth and
 Social Development
 (CYSD), Community
 Development Foundation
 (CDF), Dalit Bahujan
 Shramik Union (DBSU),
 Ekta Parishad, Forum of
 Voluntary Organisations
 (West Bengal, Kolkata),
 Gene Campaign, Gramin
 Yuva Abhikram (GYA),
 HOPE, Institute of
 Development Studies,
 Institute for Motivating
 Self Employment
 (IMSE), KABIR,
 Karnataka Social Watch,
 Kerala Social Watch,
 LJK, Madhya Pradesh
 Voluntary Action Network
 (MPVAN), Mayaram
 Surjan Foundation

 (MSF), National Centre
 for Advocacy Studies
 (NCAS), Oxfam Novib,
 People's Campaign for
 Socio-Economic Equity
 in Himalayas (PcfSEEiH),
 Pratham, PRS Legislative
 Research, Rejuvenate
 India Movement (RIM),
 RTDC- Voluntary Action
 Group (RTDC- VAG),
 SAFDAR, Samarthan
 Centre for Development
 Support, South Asian
 Network for Social and
 Agricultural Development
 (SANSAD), SPAR,
 Swaraj Foundation,
 Tamilnadu Social Watch
 (TNSW), Uttar Pradesh
 Voluntary Action Network
 (UPVAN), Vidyasagar
 Samajik Suraksha Seva
 Evam Shodh Sansthan,
 Vikas Sahyog Pratisthan
 (VSP), Youth for
(Voluntary Action (YUVA

اإندوني�صيا:

 Women Headed
 Household Empowerment
 Program (PEKKA),
naniz@centrin.net.
 id; Alfa – Omega,
 ASPPUK, FITRA,
 Formasi Indonesia,
 Forum Keberdayaan
 Masyarakat Bengkulu,
 Forum LSM DIY, Forum
 Perempuan, Kalimantan,
 INFID, LP2M Padang,
 Nurani Perempuan,
 PCSSF – Papua,
 Peningkatan Keberdayaan
 Masyarakat (PKM)
 Sultra, Perekumpulan
 Sada Ahmo, Perkumpulan
 Panca Karsa, PERSEPSI,
 PKBI Bengkulu, PKM
 Nasional, Seknas Walhi,
Swara Parangpuan Sulut

العراق:

جمعية األمل العراقية
baghdad@iraqi-alamal.
 org, www.iraqi-alamal.org
والتضامن،  للسالم  العراقي  اجمللس 
REACH org ،شبكة املرأة العراقية

اإيطاليا:

Social Watch Italian 
Coalition, info@
socialwatch.it, jason.
nardi@socialwatch.it; 
Associazione Cristiana 
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Lavoratori Italiani 
(ACLI); Associazione 
Ricreativa e Culturale 
Italiana (ARCI); 
Campagna per la Riforma 
della Banca Mondiale; 
Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica; 
Lunaria; Mani Tese; 
Sbilanciamoci; Ucodep; 
World Wildlife Fund Italy 
(WWF)

االأردن:

jwu@go.com.jo احتاد املرأة األردنية
اجلمعية األردنية ملكافحة األمية 

كينيا:

Social Development 
Network (SODNET), 
sodnet@sodnet.or.ke, 
www.sodnet.or.ke; 
Kenya Human Rights 
Commission (KHRC), 
Kutuo Cha Sheria, 
Huruma Social Forum, 
Agakhan Foundation, 
Centre for Governance 
and Democracy (CGD), 
CRADLE, Kenya 
Organization for 
Environmental Education 
(KOEE), Sustainability 
Watch – Kenya, Logolink

كوريا:

 Citizens’ Coalition for
 Economic Justice (CCEJ),
 suyoung@ccej.or.kr,
iccej@ccej.or.kr, www.
ccej.or.kr

التفيا:

MiTi Foundation, miti@
telenet.lv

لبنان:

شبكة املنظمات العربية غير 
احلكومية للتنمية

annd@annd.org, www.
annd.org; Ecole Sociale-
USJ; 

شبكة  للتنمية،  اللبناني  املنتدى 
اللبنانية؛  احلكومية  غير  املنظمات 
 Secours Populaire جندة؛  جمعية 

Libanais

ليتوانيا:

 Centre for Civic
Initiatives, girvydas@pic.
lt, www.pic.lt

ماليزيا:

 Third World Network 
(TWN), twnet@po.jaring.

my, www.twnside.org.sg; 
Consumers’ Association 
of Penang, meenaco@
pd.jaring.my;Cini 
Smallholders’ Network; 
Penang Inshore Fishermen 
Welfare Association; 
Sahabat Alam Malaysia 
(Friends of the Earth, 
Malaysia); Teras 
Pengupayaan Melayu

مالطا:

 Koperazzjoni 
 Internazzjonali (KOPIN),
 kopin@maltaforum.org,
 jmsammut@maltanet.net,
www.kopin.org

موريتانيا:

 Réseau des organisations
 de la société civile
 pour la Promotion de
 la Citoyenneté (RPC),
 resrpc@gmail.com,
dogoli56@yahoo.fr

املك�صيك:

 DECA Equipo 
Pueblo, pueblodip@
equipopueblo.org.mx, 
www.equipopueblo.org.
mx; ESCR civil society 
coordination forum 
(Espacio Desc): DECA 
Equipo Pueblo; Casa 
y Ciudad de Coalición 
Hábitat México; 
Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México; 
Centro de Estudios 
Sociales y Culturales 
Antonio de Montesinos 
(CAM); Centro de 
Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro 
Juárez (PRODH); Centro 
de Reflexión y Acción 
Laboral (CEREAL) 
de Fomento Cultural y 
Educativo; Comisión 
Mexicana de Defensa 
y Promoción de los 
Derechos Humanos 
(CMDPDH); Defensoría 
del Derecho a la Salud 
Chiapas; FIAN Sección 
México, Instituto 
Mexicano para el 
Desarrollo Comunitario 
(IMDEC) - Guadalajara; 
Liga Mexicana de Defensa 
de Derechos Humanos 

(LIMEDDH); Oficina 
Regional para América 
Latina y el Caribe de la 
Coalición Internacional del 
Hábitat; Radar-Colectivo 
de Estudios Alternativos 
en Derecho

مولدوفا:

 National Women’s 
 Studies and Information
 Centre “Partnership for
Development”, cpd@
progen.md,. progen.md

منغوليا:

 Democracy Education
Centre (DEMO), demo@
magicnet.mn, www.demo.
org.mn

املغرب:

الفضاء اجلمعوي
 Espace Associatif, 
contact@espace-
associatif.ma, www.
espace-associatif.ma; 
الدميقراطيات  النساء  جمعية 

املغربية
Association Démocratique 
des Femmes du Maroc 
(ADFM); 

اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
Association Marocaine 
des Droits Humains 
(AMDH)

 املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان
Organisation Marocaine 
des Droits Humains 
(OMDH)

االحتاد املغربي للسفر
Union Marocaine du 
Travail (UMT)
تراتسبيرانسي (الشفافية) املغرب
Transparency Maroc
Réseau pour le droit à la 
santé

 جمعية التنمية احمللية بالرباط
Association de 
Développement Local 
Rabat (ADL)

اجلمعية املهنية حلرفي النجادة
 Association
 Professionnelle des
Tapissiers

جمعية األوراش للشباب
Association Chantier 
Jeunesse; 
Association Marocaine 
pour l’Education de la 
Jeunesse; Confédération 
Démocratique du 
Travail; Organisation 
Démocratique du Travail; 
Forum des Economistes 
Marocains; Centre 

d’Etudes et de Recherches 
Aziz Blal (CERAB); 
Coordination contre la 
cherté de la vie; Said 
SAADI; Abderrahim 
DIAB

موزمبيق:

Liga Moçambicana 
dos Direitos Humanos, 
cnesta@gmail.com; 
Grupo Moçambicano da 
Divida; Associacão dos 
Parlamentares Europeus 
para Africa (AWEPA); 
Rede de Organizações 
Contra Sida (MONASO); 
Sociedade Aberta; 
Jornalistas Para os 
Direitos Humanos

نيبال:

Rural Reconstruction 
Nepal (RRN), akarki@
rrn.org.np, sarba@rrn.org.
np, prajeena@rrn.org.np, 
www.rrn.org.np;National 
Alliance for Human 
Rights and Social Justice 
(the national network of 
more than 1,000 human 
rights organisations); 
Child Workers Concern 
Centre (CWIN); NGO 
Federation of Nepal 
(the national network of 
more than 4,500 NGOs); 
General Federation of 
Nepalese Trade Union; 
South Asia Alliance for 
Poverty Eradication 
(SAAPE); LDC Watch; 
Jagaran Nepal; Children-
Women in Social Service 
and Human Rights 
(CWISH)

هولندا:

 OXFAM-NOVIB 
Netherlands, sita.
dewkalie@oxfamnovib.
nl,www.oxfamnovib.
nl;National Committee for 
International Cooperation 
and Sustainable 
Development (NCDO)

نيكارغوا:

 Coordinadora Civil (CC), 
mquintana@ccer.org.ni, 
fmoreira@ccer.org.ni, 
www.ccer.org.ni; Acción 
Ciudadana; Asociación de 
Mujeres Nicaragüenses 
Luisa Amanda Espinoza 

9 / الرا�صد االجتماعي



10 / الرا�صد االجتماعي

(AMNLAE); Consejo de 
la Juventud de Nicaragua 
(CJN); Coordinadora de 
ONGs que trabajan con la 
Niñez y la Adolescencia 
(CODENI); Federación 
de Organismos No 
Gubernamentales 
(FONG); Federación 
de Organizaciones 
por la Rehabilitación 
e Integración 
(FECONORI); Foro de 
Educación y Desarrollo 
Humano (FEDH); Mesa 
Agropecuaria y Forestal 
(MAF); Movimiento 
Comunal Nicaragüense 
(MCN); Movimiento 
Pedagógico Nicaragüense 
(MPN); Red de Mujeres 
contra la Violencia; 
Red Nicaragüense de 
Comercio Comunitario 
(RENICC); Red 
Nicaragüense por 
la Democracia y el 
Desarrollo Local; Red 
de Vivienda; Unión 
Nacional de Agricultores 
y Ganaderos (UNAG)

نيجرييا:

 Social Watch Nigeria: 
Socio Economic Rights 
Initiative (SRI), sri@
hyperia.com, seri@
hyperia.com,onyegur@
hyperia.com, onyegur@
yahoo.com; Africa Youth 
Growth Foundation; 
Campaign for Child’s 
Right and Survival 
(CCRS); Care and 
Action Research (CaRE-
NGO); Chiamaka 
Cooperative Union; 
Christian Foundation for 
Social Justice & Equity; 
Community Conservation 
Initiative; Community 
Health and Development 
Advisory Trust 
(COHDAT); Community 
Life Advancement 
Project (CLAP); 
Conscientizing against 
Injustices and Violence 
(CAN); Credit & Thrift 
Society; Daughter of 
Virtue and Empowerment 
Initiatives (DOVENET); 
Destiny Daughters of 
Nigeria (DEDAN); 
Federated Ebonyi Women 

Association (FEWA); 
Friendly Environment 
and Human Development 
Foundation (FEHDF); 
Initiative Development 
Now (IDN); International 
Centre for Youth 
Development (ICYD); 
Kanewa Women Group; 
Life Intervention Project 
(LIP); Methodist Diocese 
of Enugu; Mindset and 
Community Advancement 
Operations (MICADO); 
National Council of 
Women Societies (NCWS 
Abia State Branch); 
National Productivity 
Centre Coop; Natural 
Resources Development 
Motivators; Nigerian 
Concerned Group for 
Environment, Population 
and Development; NOB 
Movement for the Less 
privileged; Oasis of the 
Elderly, Youth & Family 
Development (OEYFAD); 
Osa Foundation; Otia 
Development Foundation; 
People’s Rights 
Organization (PRO); 
Rural Life Improvement 
Foundation (RULIF); 
Safe Motherhood & Child 
Survival Organization 
of Africa (SMACS); 
Safe Motherhood Ladies 
Association (SMLAS); 
SEDAFRICA; Survival 
Foundation Network 
(SUFON); Volunteer 
Societies of Nigeria 
Organization on AIDS 
(VOSONOA); Women 
Empowerment and 
Poverty Alleviation 
(WEPA); Women in 
Nigeria (WIN); Women 
in Nigeria (WIN), Imo 
State; Women of Virtue; 
Women Survival and 
Development Association; 
Women United for 
Economic Empowerment 
(WUEE); Youth Resource 
Development Education 
and Leadership Center 
for Africa (YORDEL 
AFRICA)

باك�صتان:

 Civil Society Support 
Programme (CSSP), 
csspsindh@yahoo.

com, soonharani@
yahoo.com;Indus 
Development Foundation, 
qureshiaijaz@yahoo.com

فلسطني:
احلكومية  غير  املنظمات  شبكة 

الفلسطينية
 ;j_allam@hotmail.com
اإلنسان،  حلقوق  العربية  املنظمة 

مركز بيسان للبحوث والتنمية

باراغواي:

 Decidamos, Campaña por 
la Expresión Ciudadana, 
direccion@decidamos.
org.py, www.decidamos.
org.py;Educación 
Comunicación y 
Tecnología Alternativa 
(BASE - ECTA); Centro 
de Documentación 
y Estudios (CDE); 
Centro de Estudios 
Paraguayos Antonio 
Guasch (CEPAG); 
FE Y ALEGRÍA 
Movimiento de Educación 
Popular Integral; 
ÑEMONGUETARA 
Programa de Educación 
y Comunicación Popular; 
Servicio de Educación 
y Apoyo Social (SEAS 
- AR); Servicio de 
Educación Popular 
(SEDUPO); Servicio 
Paz y Justicia Paraguay 
(SERPAJ - PY)

بريو:

 Comité de Iniciativa, 
Grupo de Acción 
Internacional de la 
Conferencia Nacional 
sobre Desarrollo 
Social (CONADES), 
cedep@cedepperu.
org, hecbejar@yahoo.
com, www.conades.
org.pe;Asociación 
Nacional de Centros de 
Investigación, Promoción 
Social y Desarrollo; 
Centro de Estudios 
para el Desarrollo y la 
Participación (CEDEP); 
Grupo de Economía 
Solidaria; Grupo Género 
y Economía; Plataforma 
Interamericana de 
Derechos Humanos, 
Comité Perú; Red Jubileo 
2000

الفلبني:

Social Watch Philippines, 
sowat@info.com.
ph;Action for Economic 
Reforms (AER); 
ALAGAD-Mindanao; 
Albay NGO-PO 
Network; Alliance of 
Community Development 
Advocate; Alliance of 
Community Development 
Advocates Provincial 
NGO Federation 
of Nueva Vizcaya; 
Alliance of Concerned 
Teachers(ACT); Alternate 
Forum for Research in 
Mindanao (AFRIM); 
Alternative Community-
Centered Organization 
for Rural Development 
(ACCORD); Asian NGO 
Coalition for Agrarian 
Reform and Rural 
Development (ANGOC); 
Bantay Katilingban; 
Banwang Tuburan; 
BAPAKA; Bataan 
NGO-PO Network; 
Bisaya Alliance Growth 
and Sustainable Sugar 
Estate (BAGASSE); 
Bohol Alliance of 
Non-Governmental 
Organizations 
(BANGON); Broad 
Initiative for Negros 
Development (BIND); 
CARET Inc.; Caucus 
of Development NGO 
Networks (CODENGO); 
Caucus on Poverty 
Reduction; CCAGG; CCF 
Reconciliation Center; 
Center for Migrant 
Advocacy Philippines 
(CMA - Phils.); Center 
for Policy and Executive 
Development (CPED); 
Centro Saka, Inc.; Civil 
Society Network for 
Education Reforms 
(E-Net); CMLC; 
COMPAX - Cotabato; 
Co-Multiversity; 
Convergence; Daluyong 
Ugnayan ng mga 
Kababaihan (National 
Federation of Women’s 
Group); DAWN-Southeast 
Asia/Women & Gender 
Institute; Earth Savers 
Movement; Ecowaste 
Coalition; ELAC - 
Cebu; Emancipatory 
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Movement for People’s 
Empowerment; Focus 
on the Global South 
– Philippine Program; 
Freedom from Debt 
Coalition (FDC); Global 
Call to Action Against 
Poverty – Philippines; 
Health Care without 
Harm; IBASSMADC; 
Iloilo Code of NGOs; 
Indicative Medicine 
for Alternative Health 
Care System Phils., Inc. 
(INAM); Initiatives for 
International Dialogue 
(IID); Institute for Popular 
Democracy (IPD); 
Institute for Social Studies 
and Action (ISSA); 
Institute of Public Health 
Management (IPHM); 
Integral Development 
Services, Phils. (IDS-
Phils); Jaro Archdiocesan 
Social Action Center; 
Jihad Al Akbar; Justice 
for Peace and Integrity 
of Creation-Integrated 
Development Center 
(JPIC-IDC); KAMAM; 
Kaisampalad; Kalipunan 
ng Maraming Tinig 
ng Manggagawang 
Inpormal (KATINIG); 
Kasanyagan Foundation 
Inc. (KFI); Kinayahan 
Foundation; Kitanglad 
Integrated NGO’s (KIN); 
Konpederasyon ng mga 
Nobo Esihano para sa 
Kalikasan at Kaayusang 
Panlipunan; La Liga 
Policy Institute; Labing 
Kubos Foundation, Inc.; 
Lubong Salakniban 
Movement; Management 
& Organizational 
Development for 
Empowerment (MODE); 
Medical Action 
Group (MAG); Micah 
Challenge; Midsayap 
Consortium of NGOs 
and POs; Mindanao 
Land Foundation (MLF); 
Mindanawon Initiative for 
Cultural Dialogue; Multi-
sectoral organization of 
CSOs for environmental 
and development 
in Marinduque 
(KASAMAKAPA); 
Nagkakaisang Ugnayan 
ng mga Manggagawa at 

Magsasaka sa Niyugan 
(NIUGAN); National 
Council of Churches in 
the Philippines(NCCP); 
NATRIPAL; 
NEGRONET; Negros 
Oriental Center for 
People’s Empowerment 
(NOCFED); NGO-PO 
Network of Quezon; 
NGO-PO of Tabaco City; 
Oxfam Great Britain; 
Paghiliusa sa Paghidaet-
Negros; Panaghugpong sa 
Gagmayng Bayanihang 
Grupo sa Oriental 
Negros (PAGBAGO); 
Participatory Research 
Organization of 
Communities and 
Education towards 
Struggle for Self Reliance 
(PROCESS Bohol); 
Partido Kalikasan; 
Partnership for Clean 
Air; Peace Advocates 
Network; Philippine 
Alliance of Human 
Rights Advocates 
(PAHRA); Philippine 
Center for Investigative 
Journalism (PCIJ); 
Philippine Human Rights 
Info Center; Philippine 
Network of Rural 
Development Institutes 
(PhilNet-RDI); Philippine 
Partnership for the 
Development of Human 
Resources in Rural 
Areas -Davao; Philippine 
Rural Reconstruction 
Movement (PRRM); 
Phil-Net Visayas; Piglas 
Kababaihan; PIPULI 
Foundation, Inc.; Positive 
Action Foundation 
Philippines, Inc. 
(PAFPI); Public Services 
Labor Independent 
Confederation 
(PSLink); Research 
and Communication 
for Justice and Peace; 
Rice Watch and Action 
Network (RWAN); Rural 
Development Institute of 
Sultan Kudarat (RDISK); 
Rural Enlightenment 
& Accretion in 
Philippine Society 
(REAPS); SAMAPACO; 
SARILAYA; Save 
the Ifugao Terraces 
Movement (SITMO); 

Silliman University; 
Social Action Center of 
Malaybalay Bukidnon; 
Southeast Asia Regional 
Initiatives for Community 
Empowerment 
(SEARICE); Student 
Council Alliance of the 
Philippines (SCAP); 
Sustainability Watch; 
Tambuyog Development 
Center; Tanggol 
Kalikasan; Tarbilang 
Foundation; Task 
Force Detainees of the 
Philippines (TFDP); 
Tebtebba Foundation, 
Inc.; Technical 
Assistance Center for 
the Development of 
Rural and Urban Poor 
(TACDRUP); The 
Community Advocates 
of Cotabato; Third 
World Studies Center 
(TWSC); U.S. Save the 
Children; Unity for the 
Advancement of Sus Dev 
and Good Governance; 
Unlad Kabayan; UPLift 
Philippines; Womanhealth 
Philippines; Youth 
Against Debt (YAD)

بولندا:

KARAT Coalition, 
secretariat@karat.org.
pl,www.karat.org; The 
Network of East-West 
Women (NEWW-Polska), 
neww@neww.org.pl, 
www.neww.org.pl

الربتغال:

Oikos - Cooperação 
e Desenvolvimento, 
jjfernandes@oikos.
pt, catarina_cordas@
hotmail.com, www.oikos.
pt;Portuguese Network 
of Local Development 
Associations (ANIMAR); 
Portuguese National 
Platform of Development 
NGOs (Plataforma 
Nacional de ONGD)

رومانيا:

Civil Society 
Development Foundation 
(FDSC), fdsc@fdsc.ro, 
valentin.burada@fdsc.ro, 
www.fdsc.ro; Asociatia 
pentru Dezvoltarea 
Organizatiei (SAH ROM); 

Asociatia Specialistilor in 
Resurse Umane (AUR); 
Confederatia Caritas 
Romania

ال�صنغال:

Association pour 
le Développement 
Économique Social 
Environnemental du Nord 
(ADESEN), adesen@
yahoo.com; ACAPES; 
ENDA Tiers-Monde

�صـربيا:

 Association Technology 
and Society, dana@eunet.
rs, mirad@eunet.rs, www.
eccf.su.ac.yu/tid/english.
htm; Victimology Society 
of Serbia vds@eunet.
rs,www.vds.org.yu, Group 
484 ms@grupa484.org.rs 
www.grupa484.org.rs

�صلوفاكيا:

Slovak-European Cultural 
Association (FEMAN), 
daniel.klimovsky@upjs.
sk;
University of Pavol Jozef 
Šafárik in Košice

�صلوفينيا:

Humanitas, info@
humanitas.si, www.
humanitas.si

ال�صومال:

Somali Organization 
for Community 
Development Activities 
(SOCDA); Afgoi 
Agricultural Development 
Organization (AADO); 
Afgoi Center for 
Education and 
Community Development 
(ACECOD); Banadir 
University; Baniadam 
Relief and Development 
Organization; Civil 
Society in Action; 
Coalition of Grassroots 
Women Organization 
(COGWO); Community 
Organization for Relief 
and Development 
(CORD); Dr. Ismael 
Jumale Human Rights 
Organization (DIJHRO); 
Elman Peace and Human 
Rights; Hamar University 
Islamic University; 
HINNA; Horn Relief; 
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Humanitarian Agency for Relief 
& Development (HARDO); 
Iida Women Development 
Organization; Iiman Women 
Development Organization; 
Indian Ocean University; Iniskoy 
Human Rights Organization; Isha 
Human Rights Organization; 
Kalsan Voluntary Organization 
for Women (Kalsan); Mogadishu 
Standard Newspaper (Independent 
newspaper); Mogadishu 
University; Muslim Aid; Network 
for Somali NGOs (NETSON); 
Network in Somalia (FPENS); 
North and South Somali Women 
Widows Group; Peace Action 
Society for Somalia (PASS); 
Peace and Human Rights Network 
(PHRN); Pen Network; Private 
Formal Education; Resource 
Management Somali Network 
(RMSN); Saacid Voluntary 
Organization; School Association 
for Formal Education (SAFE); Sifa 
Women Voluntary Organization; 
SIRWA; Somali Business Women 
Association (SBWA); Somali 
Consultant Association (SOCA); 
Somali Engineering Union; 
Somali Health Care Organization 
(SHCO); Somali Independent 
Newspaper Association (SOINA); 
Somali Institute of Management 
& Administration Development 
(SIMAD); Somali Journalists 
Network (SOJON); Somali Law 
Society; Somali National Network 
of AIDS Service Organization 
(SONNASO); Somali Peaceline; 
Somali Rehabilitation Relief 
and Development Organization 
(SORRDO); Somali Scout 
Organization (SSO); Somali 
Women Journalist (SOWJA); 
Somali Young Women Activist 
(SOYWA); Somali Youth Council; 
Somalink Relief and Development 
Organization; SSWC; Subiye 
Development Volunteer 
Organization; Tadamun Social 
Society (TASS); Talowadaag 
Network; Ummu Ruman Women 
Organization; Umul Kheyr; 
Wanle Weyn Human Rights and 
Development Organization; We 
Are Women Activists (WAWA); 
Women Care Organization 
(WOCA); Youth Anti HIV/AIDS 
(YAA); Youth Movement for 
Democracy

اإ�صبانيا:

 Plataforma 2015 y más, 
coordinacion@2015ymas.org, 

www.2015ymas.org; Intermón 
Oxfam, info@intermonoxfam.
org, www.intermonoxfam.
org; ACSUR-Las Segovias; 
Arquitectos Sin Fronteras; 
Asamblea de Cooperación por 
la Paz; Associació Catalana per 
la Pau, Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR); 
Cooperacció; Economistas sin 
Fronteras; Fundación CEAR; 
Instituto de Estudios Políticos 
para América Latina y África 
(IEPALA); Instituto de Promoción 
y Apoyo al Desarrollo (IPADE); 
Instituto Sindical de Cooperación y 
Desarrollo (ISCOD); Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la 
Libertad (MPDL); Observatorio 
DESC; Paz y Solidaridad; 
PTM-mundubat; Solidaridad 
Internacional

�صـريالنكا:

 Movement for National Land and 
Agricultural Reform (MONLAR), 
monlar@sltnet.lk, www.geocities.
com/monlarslk; Law & Society 
Trust (LST)

ال�صودان:

املنتدى املدني الوطني
h_abdelati@hotmail.com, hassan.
abdelati@usa.net

جمعية األمل االجتماعية

�صوي�صـرا:

Alliance Sud - Swiss Alliance 
of Development Organisations, 
pepo.hofstetter@alliancesud.
ch, www.alliancesud.ch; Bread 
for All; Caritas; Catholic Lenten 
Fund; Helvetas; Interchurch Aid; 
Swissaid

�صوريا:

اجلمعية السورية للبيئة
sea-sy@scs-net.org, www.sea-sy.org

تنزانيا:

 Southern Africa Human Rights 
NGO Network (SAHRiNGON)-
Tanzania Chapter, sahringontz@
yahoo.com,rshilamba@yahoo.
com; The Legal and Human 
Rights Centre (LHRC), 
National Legal Assistance 
(NOLA), Taaluma Women 
Group (TWG), Journalists’ 
Environmental Association of 
Tanzania (JET), Women in Law 
and Development in Africa 
(WILDAF), Women’s Legal 
Aid Centre (WLAC), Children 
Education Society (CHESO), 

Disabled Organization for Legal 
Affairs and Social Economic 
Development (DOLASED), 
Chama Cha Walemavu Tanzania 
(CHAWATA), Action for Relief 
and Development Assistance 
(AFREDA), Environmental and 
Human Rights Organization 
(ENVIHURO), Tanzania 
Volunteer Women Association 
(TAWOVA), Association for the 
Prevention of Torture (APT), 
Tanzania Media Women’s 
Association (TAMWA), Tanzania 
Gender Networking Programme 
(TGNP), Tanzania Home 
Economics Association (TAHEA), 
Environmental Human Rights 
Care and Gender Organization 
(ENVIROCARE), Women 
Advancement Trust (WAT), United 
Nations Association of Tanzania 
(UNA-Tanzania), Women’s 
Research and Documentation 
Programme, Tanzania Youth 
Awareness Trust Fund (TAYOA), 
Walio Katika Mapambano Na 
Aids Tanzania (WAMATA), 
Development Peace and Human 
Rights Centre (DPHRC), Lumbesa 
Group, Economic, Health and 
Social Development Association, 
Hakielimu, Tanzania Women 
and Children Welfare Centre 
(TWCWC), Tanzania Women 
Lawyers’ Association (TAWLA), 
The Leadership Forum, The 
Human Rights Centre for Disabled 
Persons (HRCDP), PCNW, 
Environmental and Human Rights 
Organization (ENVIHURO), 
Upendo Women’s Group, 
Tanzania Youth Association, 
Campaign for Good Governance 
(CGG), Centre for Human Rights 
Promotion (CHRP), Kagera Group 
for Development (KADGE), 
Women Economic Group Co-
ordinating Council, Tanzania 
Mineworkers Development 
Organization (TMDO), Mbozi 
Biogas and Environmental 
Protection Association (MBEPA), 
Kilimanjaro Women Information 
Exchange and Consultancy 
Company Limited (KWIECO), 
Centre for Social Ethics, 
Morogoro Parelegal Centre, 
Mwanza Women Development 
Association (MWDA), Kivulini 
Women’s Rights Organization, 
Kuleana Center for Children’s 
Rights Profile, Youth Partnership 
Countrywide (YPC), Wazee 
Na Ukimwi Singida (WAUSI), 
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Paralegal Aid Scheme for Women 
and Children, Mategemeo 
Group Mlalo (MGM), Tanga 
Aids Working Group (TAWG), 
Zanzibar Legal Services Centre, 
Umoja Wa Walemavu Zanzibar

تايالند:

Social Agenda Working Group 
(Social Watch, Thailand), 
suiranee@yahoo.com; Arom 
Pongpangan Foundation; Centre 
for Social Development Study; 
Chulalongkorn University 
Research Institute; Drug Study 
Group; Focus on the Global 
South Thailand; Foundation 
for Children’s Development; 
Foundation for Women; Peace 
and Conflict Study Centre; 
Peace and Culture Foundation; 
Political Economy Centre; Thai 
Development Support Committee; 
Women Network for the 
Advancement and Peace

تون�س:

Tunisian League for Human 
Rights, sjourshi@voila.fr; Tunisian 
Association for Democratic 
Women, bochra.bhh-avocate@
voila.fr

اأوغندا:

Development Network of 
Indigenous Voluntary Association 
(DENIVA); Acoke Rural 
Development Initiatives (ARDI); 
Action Aid Uganda; Action for 
Development (ACFODE); Action 
for Slum Health and Development; 
Action for Youth Organization 
Uganda; Action Line for 
Development (ALFORD); Action 
to Positive Change on People with 
Disabilities; Adult Education 
Centre; Adyaka Orphan 
Development Initiatives (AODI); 
Africa 2000 Network Uganda; 
Africa for Christ International; 
African Child Care Foundation; 
African International Christian 
Ministry (AICM); Agency for 
Promoting Sustainable 
Development Initiative (ASDI); 
Agriculture and Rural 
Development Programme; Akiika 
Embuga Women’s Self Help 
Association; Akwata Empola 
Women Development Association; 
Anaka Foundation Gulu; Anthony 
Youth Development Association 
(AYDA); Anti Corruption 
Coalition Uganda (ACCU); Arua 
District Farmers Association; Arua 

District Indigenous NGO Network 
(ADINGON); Awake Bushenyi; 
Bagya Basaaga Orange Freshed 
Potato Growers and Processors 
(BBOFPGAP); Bahai Faith 
International National Spiritual 
Assembly of The Bahai of Uganda; 
Bakatawamu Information and 
Development Empowerment 
(BIDE); Bakonzo Culture 
Association; Balyalwoba 
Rehabilitation and Development 
Agency (BARDEA); Banyo 
Development Foundation; Basic 
Needs UK in Uganda; Bedmot 
Child and Family Programme; 
Benevolent Support Child 
Programme Kampala; Bidhompola 
Community Development 
Association Mayuge (BICODA); 
Bileafe Rural Development 
Association (Arua); Blessings 
Christian Rehab Ministries; Blind 
But Able Self Help Project; Budde 
Women’s Development 
Association; Budongo Forest 
Community Development 
Organization (BUCODO); Bugiri 
District Literacy and Adult 
Education Network (BLAEN); 
Bugisu Civil Society Forum 
(BUCINET); Build Up Again Ex 
Prisoners Association (BAP); 
Bukogolwa Widows and Orphans 
Care Centre; Bundibugyo 
Association of the Disabled; 
Bundibugyo District NGOs/CBs 
Forum; Bunyoro Youth 
Development Network; Bushenyi 
District Civil Society Organization 
Forum (BUDCOF); Buso 
Foundation; Buwagi Rural 
Development Foundation; 
Ceazaria Complex Public Library; 
Centre for Community Enterprise; 
Centre for Conflict Resolution 
(CECORE); Centre for 
Environmental Technology and 
Rural Development (CETRUD); 
Centre for Peace Research (CPR); 
Centre for the Integrated 
Development; Child Aid 
International Lyantonde; Christian 
Children’s Network International; 
Community Action for Rural 
Development Association 
(CARD); Community Based 
Rehabilitation Alliance 
(COMBRA); Community 
Development Resource Network 
(CDRN); Community Effort for 
Women Development Concerns 
(CEWDCO); Community 
Empowerment Partnership; 
Community Health and 

Development Association-Uganda 
(COHEDA-Uganda); Community 
Integrated Development Initiatives; 
Concern for the Girl Child; 
Cultural Agency for Social and 
Environment Development 
(CASRDEN); Development and 
Rehabilitation Organization 
(DABO); Development Training 
and Research Centre (DETREC); 
Ebnezer Rural Ministries Uganda 
(ERIMU); Engabu Za Tooro Tooro 
Youth Platform for Action; 
Enhance Abilities Initiatives (EAI); 
First African Bicycle Information 
Office (Fabio); Forum for Women 
in Democracy; Foundation for 
Development and International 
Links (FODILI); Foundation for 
Human Rights Initiatives (FHRI); 
Foundation for Rural Development 
(FORUD); Foundation for Rural/
Urban Poverty Alleviation 
(FORUPA); Foundation for Urban 
and Rural Advancement (FURA); 
Foundation for Young Orphans 
(FYO); Fountain of Hope Ministry 
Pader; Friends in Need Association 
(FINA); Friends of Orphans Pader; 
Friends Orphanage School; 
General Community Development 
Association; Genesis Microfinance 
Bureaux Ltd (Genefina); German 
Development Services; Goal 
Uganda; God’s Mercy Uganda 
(Traditional Herbs); Good Hope 
Foundation for Rural 
Development; Gospel Pace-Setting 
Ministries (GPM); Grass Root 
Women Development Organization 
(GWODEO); Green Pasture 
Christian Outreach; Gukwatamanzi 
Farmers Association Ltd; Gulu 
Community Based Management 
Network Project (GCBMNT); 
Gulu District NGO Forum 
(GDNF); Gulu Foundation 
Community Based Rehabilitation; 
Gulu Women Empowerment 
Network; Gwosusa Emwanyi 
Women’s Association; Habitat for 
Humanity; Hamukungu Women 
Association Group; Hewasa Health 
through Water and Sanitation 
Programme; HIV/AIDS Care and 
Support Project; Holistic Services 
for Uganda; Hope after Rape; 
Hope Association; Huys Link 
Community Initiative; Ibanda 
Rural Development Promoters; 
Ibanda Zero Grazing Association 
(IZGA); Iganga District NGO/
CBO Forum; Ikongo Rural 
Development Association; 
Initiative for Women Equation 
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(IWE); Integrated Care 
and Development 
Initiative; Integrated 
Environmental Defence 
(INED); Integrated 
Family Development 
Initiatives (IFDI); 
Integrated Rural 
Development Initiatives; 
International Anti 
Corruption Theatre 
Movement; International 
Child Welfare 
Organization; 
International Institute for 
Cultural and Ethical 
Development; Jamii Ya 
Kupatanisha; Jinja 
Diocesan Coordinating 
Organization 
(JIDDECO); Jinja 
Mothers’ Savings and 
Credit Scheme; Joint 
Energy and Environment 
Project (JEEP); Joint 
Energy to Save the 
Environment (JESE); 
Jonam Development 
Foundation; Kabaale 
District Civil Society 
Organizations Network; 
Kabale Civil Society 
Forum (KACSOF); 
Kabale Farmers 
Networking Association; 
Kabarole Intergrated 
Women’s Effort in 
Development (KIWED); 
Kabarole NGOs and 
CBOs Association 
(KANCA); Kabarole 
Research and Resource 
Centre (KRC); Kabbo 
Women’s Assistance 
Finance and Project; 
Kabongo Women’s 
Group/Dodoth 
Community Based 
Development 
Association; Kakuuto 
Network of Indigenous 
Voluntary Associations 
(KANIVA); Kamengo 
Business Institute; 
Kamuli Lutheran Church; 
Kamuli Lutheran Church 
HIV/AIDS Care and 
Support Project; Kamuli 
Network of NGOs 
(KANENGO); 
Kamwenge Bee Keepers 
Cooperative; Kamwenge 
District Indigenous 
Voluntary Development 
Organizations Network 

(KADIVDO); Kanyenze 
Rural Women’s 
Organization; Kapchorwa 
Civil Society 
Organizations Alliances 
(KACSOA); Karambi 
Women’s Association; 
Kasangati Orphans Fund 
Society; Kasawo 
Namuganga Development 
Association; 
Kaserengethe Rural 
Development Initiative 
Women Group; Kasese 
District Development 
Network; Kasilo 
Christian Youth 
Association; Katakwi 
Evangakinos People 
Living with AIDS (HIV/
AIDS (KEPLWA); 
Kayunga District Farmers 
Association; Kibaale 
District Civil Society 
Network; Kibuku 
Multipurpose 
Cooperative Society Ltd; 
Kicwamba Nyankuku 
Rural Development; 
Kigezi Health Care 
Foundation; Kigulu 
Development Group; 
Kiima Foods; Kiira Adult 
Education Association; 
Kinawataka Women 
Initiative; Kinyamaseke 
United Women Club; 
Koboko Civil Society 
Network; Koka Women 
Development 
Programme; Kumi 
Network of Development 
Organizations; Kumi 
Pentecostal Assemblies of 
God; Kyakulumbye 
Development Foundation; 
Kyebando Associates 
Club; Lira Community 
Development 
Association; Literacy and 
Adult Basic Education; 
Little Sister of St. 
Francis; Makindye 
Multipurpose Youth and 
Vendors Group-CBO; 
Malukhu Youth 
Development Foundation; 
Masindi District 
Education Network; 
Matilong Youth Mixed 
Farming Organization; 
Mbarara District Civil 
Society Organizations 
Forum; Mengo Child and 
Family Development 

Project Ltd; Mpigi 
Widows Entrepreneurs 
(MWEA); Mpigi Women 
Development Trust 
(MWODET); Ms 
Uganda; Mt. Rwenzori 
Initiative for Rural 
Development; Mukono 
Multipurpose Youth 
Organization (MUMYO); 
Musingi Rural 
Development 
Association; Nabinyonyi 
Development Group; 
Namutumba District Civil 
Societies Network; 
Nangabo Environment 
Initiative (NEI); National 
Community of Women 
Living with HIV/AIDS 
(Nacwola) Kamuli; 
National Foundation for 
Human Rights in Uganda 
(FHRI); National Union 
of Disabled Persons in 
Uganda (NUDIPU); 
National Women 
Association for Social & 
Education Advancement; 
Ndiima Cares Association 
(NDICA); Network of 
Ugandan Researchers and 
Research Users 
(NURRU); Ngeye 
Development Initiative 
(NDI); Nile Vocational 
Institute (NVI); Northern 
Uganda Rural 
Association; Northern 
Uganda Vision 
Association; Ntulume 
Village Women’s 
Association; Ntungamo 
District Farmers 
Association; Ntungamo 
District Local 
Government CBO; 
Ntungamo District 
NGOs/CBOs Forum; 
Ntungamo Rural and 
Urban Development 
Foundation; Nyabubare 
United Group; Nyio 
Development 
Association; Organization 
for Rural Development; 
Osia Integrated Farmers’ 
Cooperative; Palissa 
Development Initiative; 
Pallisa District NGOs/
CBOs Network; Pamo 
Volunteers; Participatory 
Initiative for Real 
Development (PIRD); 
Participatory Rural 

Action for Development; 
Peace Foundation; Plan 
International Kampala; 
Poverty Alert and 
Community Development 
Organization (PACDO); 
Poverty Alleviation 
Credit Trust; Prayer 
Palace Christian Centre 
Kibuye; Protecting 
Families against HIV/
AIDS (PREFA); Rakai 
Children Trust; Rakai 
Community Strategy for 
Development 
(RUCOSDE); Redeemed 
Bible Way Church 
Organization; Riamiriam 
Moroto Nakapiripiriti 
Civil Society Network; 
Ruhama Bee Keeping 
Group; Rural Initiative 
for Community 
Empowerment; Rural 
Initiatives Development 
Foundation (RIDF); 
Rural Productivity for 
Development Africa; 
Rushenyi Youth Drama 
Actors; Rushooka 
Orphans Education 
Centre; Rwenzori 
Agriculture 
Diversification Promotion 
Organization; Rwenzori 
Information Centre 
(RUCNET); Rwenzori 
Organization for Children 
Living Under Difficult 
Circumstances; Rwenzori 
Peace Bridge of 
Reconciliation; Rwoho 
Bakyara Twimusyane 
Tukore; Samaritan 
Partners for 
Development; Saving and 
Credit Society; Single 
Parents Association of 
Uganda; Small World 
Counselling Health 
Education Association; 
Soroti District 
Association of NGOs/
CBOs Network; Soroti 
Rural Development 
Agency; South Eastern 
Private Sector Promotion 
Enterprise Limited; 
Spiritual Assembly of 
Uganda; St. Francis 
Tailoring Helper 
Programme; Sustainable 
Agriculture Society of 
Kasese; Sustainable 
Agriculture Trainers 
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Network; Talent Calls 
Club; Tecwaa Child and 
Family Project Bweyale-
Masindi; Temele 
Development 
Organization (TEMEDO); 
The Aged Family Uganda; 
The Forestry College at 
Nyabyeya; The Modern 
Campaign against 
Illiteracy; The 
Organization for the 
Emancipation of the Rural 
Poor; The Uganda Reach 
the Aged Association; The 
United Orphans 
Association; The Youth 
Organization for Creating 
Employment; Tirinyi 
Welfare Circle; Tororo 
Civil Society Network; 
Tororo District NGO 
Forum; Trinita Rural 
Integrated Community 
Development Association; 
Tripartite Training 
Programme; Triple B 
Kasese Community; 
Tukole Women’s Group; 
Tusubira Health and 
Research Foundation; 
Twezimbe Rural 
Development 
Organization; Uganda 
Change Agent 
Association; Uganda 
Christian Prisoners Aid 
Foundation; Uganda 
Church Women 
Development Centre; 
Uganda Coalition for 
Crisis Prevention 
(UCCP); Uganda 
Development Initiatives 
Foundation; Uganda 
Environmental Education 
Foundation; Uganda 
Environmental Protection 
Forum (UEPF); Uganda 
Gender Resource Centre; 
Uganda Human Rights 
Activists; Uganda 
Indigenous Women’s 
Club; Uganda Joint 
Action for Adult 
Education; Uganda 
Martyrs Parish; Uganda 
Media Women’s 
Association; Uganda Mid 
Land Multipurpose 
Development Association; 
Uganda Mid Land 
Multipurpose 
Development Foundation; 
Uganda National Action 

on Physical Disabilities 
(UNAPD); Uganda 
Orphans Rural 
Development Programme; 
Uganda Project 
Implementation and 
Management Centre 
(UPIMAC); Uganda 
Restoration Gospel 
Churches Organization; 
Uganda Rural 
Development and 
Training Programme; 
Uganda Rural Self Help 
Development Promotion 
(SEDEP); Uganda 
Support for Children and 
Women Organization; 
Uganda Women 
Foundation Fund; Uganda 
Women Tree Planting 
Movement; Uganda 
Women’s Finance and 
Credit Trust Limited; 
Uganda Women’s Welfare 
Association; Uganda 
Women’s Effort to Save 
Orphans; Uganda Young 
Men’s Christian 
Association; Uganda 
Youth Anti AIDS 
Association; UN 
Association of Uganda; 
United African Orphanage 
Foundation; United 
Humanitarian 
Development Association; 
United Orphanage School; 
Urban Rural Environment 
Development Programme; 
Victoria Grass Root 
Foundation for 
Development; Voluntary 
Service Team Mubende; 
Voluntary Services 
Overseas; Voluntary 
Services Trust Team; 
Volunteer Efforts for 
Development Concerns; 
Vredeseilanden Coopibo-
Uganda; Wakiso 
Environment 
Conservation and 
Development Initiative; 
Wera Development 
Association; Women 
Alliance and Children 
Affairs; Women Together 
for Development; World 
Learning Inc; World Light 
Caring Mission Initiative; 
Youth Alliance in 
Karamoja (YAK); Youth 
Development Foundation; 
Youth Development 

Organization - Arua; 
Youth Initiative for 
Development Association; 
Youth Organization for 
Social Education and 
Development

اأوكرانيا:

 Liberal Society Institute, 
okisselyova@voliacable.
com; okisselyova@yahoo.
com

اململكة املتحدة:

 Oxfam GB for UK 
Coalition against Poverty, 
eileen.devaney@ukcap.
org, cecily.craven@
ukcap.org, www.oxfam.
org.uk; Anti Poverty 
Network Cymru (APNC), 
Wales; European Anti 
Poverty Network, 
England; Northern Ireland 
Anti Poverty Network 
(NIAPN); Poverty 
Alliance (PA),Scotland; 
Trades Union Congress of 
the UK (TUC)

الواليات املتحدة االمريكية:

Institute for Agriculture 
and Trade Policy 
(IATP),iatp@iatp.org, 
aspieldoch@iatp.org, 
www.iatp.org; Action Aid 
USA; Center of Concern; 
Global-Local Links 
Project; Hunger Notes

اأورغواي:

 Social Watch Secretariat, 
socwatch@socialwatch.
org, www.socialwatch.
org;CNS Mujeres por 
Democracia, Equidad y 
Ciudadanía; Instituto del 
Tercer Mundo

فنزويال:

PROVEA, provea@
derechos.org.ve, www.
derechos.org.ve

فيتنام:

 VUFO-NGO Resource 
Centre (NGO RC), 
director@ngocentre.org.
vn, www.ngocentre.org.vn

اليمن:

حلقوق  والتدريب  املعلومات  مركز 
اإلنسان

hritc@y.net.ye

زامبيا:

 Women for Change 
(WFC), wfc@zamnet.zm, 
www.wfc.org.zm
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 ،1996 عام  ُن�شـر يف  الذي  العدد �شفر  منذ 

الرا�شد  اأ�شدر  احلايل،  االإ�شدار  هذا  وحتى 

600 تقرير من خمتلف  اأكرث من  االجتماعي 

جميع  تت�شارك  املدين.  املجتمع  منظمات 

تذكري  هو  رئي�شياً،  هدفاً  التقارير  هذه 

تطبيقها  وتق�ّشي  بالتزاماتها  احلكومات 

م�شتوى  على  �شواء  عمليًّا،  االلتزامات  هذه 

كل بلد منفرًدا، اأو على امل�شتوى الدويل.

مالمح  من  يعك�س  الذي  االإ�شدار،  وهذا 

الرا�شد  حتالفات  قدمتها  التي  االإ�شهامات 

عوامل  يوفر  اإمنا  دولة،   61 يف  االجتماعي 

ال�شبكة  وجود  حقق  الذي  لالإطار  اال�شتدامة 

اأدوات  خلق  اىل  احلاجة   :1995 العام  يف 

وا�شرتاجتيات ملعاجلة نق�س اآليات امل�شاءلة، 

الدولية  االلتزامات  مع  التماثل  و�شمان 

واأهداف  االجتماعية  بال�شيا�شات  املتعلقة 

التنمية. 

الرا�شد  فيه  تاأ�ش�شت  الذي  العقد  ويف 

االأمم  فاإن �شل�شلة من موؤمترات  االجتماعي، 

"قمة  من  بداية  امل�شتوى،  رفيعة  املتحدة 

بقمة  ونهاية   1990 العام  يف  االأطفال" 

االألفية يف العام 2000، تولت اإعادة حتديد 

العام  ففي  العاملية.  االجتماعية  االأجندة 

1995 حددت القمة االجتماعية "كوبنهاغن"، 
مرة، مكافحَة  والأول  "بكني"،  املراأة  وموؤمتر 

كاأهداف  اجلن�شني  بني  وامل�شاواة  الفقر 

حمددة  اأهداًفا  وو�شعت  م�شرتكة.  عاملية 

ا زمنية لتحقيق هذا الهدف الذي اعرتى 
ً
واأطر

الغمو�س �شيغته يف عام 1946 �شمن ميثاق 

"الكرامة للجميع".  االأمم املتحدة، متمثالً يف 

املطلوبة  ال�شيا�شية  االإرادة  ولتعزيز 

الواقع، مت  اأر�س  الوعود على  لتحقيق هذه 

تاأ�شي�س �شبكة الرا�شد االجتماعي كـ"ملتقى 

بالتنمية  املعنية  احلكومية  غري  للمنظمات 

االجتماعية وامل�شاواة بني اجلن�شني" )اأنظر: 

ِقبل  من   )Social Watch No. 0،1996
جمموعة من منظمات املجتمع املدين.

االجتماعي،  الرا�شد  لقد متت �شياغة تقرير 

املعلومات  لتقدمي  فعالة  اأداة  ليكون 

يف  والبت  دولًيا،  املتوافرة  االإح�شائية 

اجلوانب الكيفية للق�شايا التي يتم تناولها، 

من خالل حتليالت جتريها منظمات اجتماعية 

اإ�شدار  والتقرير  وطني.  م�شتوى  على  تعمل 

وكذلك  التقدم  مدى  لعر�س  �س 
َّ
يكر �شنوي، 

العرثات يف الكفاح �شد الفقر وامل�شاواة بني 

اجلن�شني. وهما هدفان كبريان متداخالن مًعا، 

ا الأن غالبية َمن يعي�شون يف فقر، هن من 
ً
نظر

الن�شاء.

على  دويل  بعد  من  ت�شيفه  عما  وف�شالً 

اأ�شبحت  فقد  املحلية،  واحلمالت  اجلهود 

ا،  �شنويًّ ال�شادرة  االجتماعي  الرا�شد  تقارير 

من  االأوىل  املتوا�شلة  الر�شد  مبادرة  متثل 

وامل�شاواة  االجتماعية  التنمية  حول  نوعها 

بني  اجلمع  يف  اأي�ًشا  واالأوىل  اجلن�شني،  بني 

االإثنني مًعا يف روؤية دولية عامة واحدة.

عام  يف  ال�شادر  �شفر  العدد  عَك�س  وقد 

1996 مالمح اإ�شهام 13 منظمة من منظمات 
الرا�شد االجتماعي. ومنذ ذلك احلني وا�شلت 

االجتماعي  وللرا�شد  بثبات.  منوها  ال�شبكة 

يف الوقت احلايل اأع�شاء "مراقبون" يف اأكرث 

ع�شويته  تتنامى  العامل،  حول  دولة   60 من 

باطراد عاًما بعد عام.

الرا�صد االجتماعي: تعزيز امل�صاءلة

"الرا�صد االجتماعي"هو �صبكة ت�صم اليوم اأكرث من �صتني ع�صًوا حول العامل، تاأ�ص�صت يف العام 1955 
كـ"ملتقى للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية االجتماعية والتمييز بني اجلن�صني"،اإ�صتجابة 
للحاجة اإىل تعزيز االإرادة ال�صيا�صية املطلوبة لتحقيق الوعود التي قطعتها االمم املتحدة. ومنذ 

ا 
ً
ذلك الوقت، اأ�صدرت هذه ال�صبكة التي مازالت تنمو على امل�صتويني الكمي والكيفي، 14 تقرير

كاأدوات  ا�صتخدمت  اجلن�صني،  بني  وامل�صاواة  الفقر  مكافحة  يف  والعرثات  التقدم  حول  �صنوًيا 

للمدافعة/املنا�رصة على امل�صتويات املحلية واالإقليمية والدولية.

مذكرة التفاهم بني املجموعات الوطنية

و�صبكة الرا�صد االجتماعي

1. يجب اأن تكون التحالفات م�شتقرة يف البلد املعني، وفاعلة يف ق�شايا التنمية االجتماعية يف 
ذلك البلد )وال تقت�رص نوعيتها على االأكادمييني واال�شت�شاريني(.

2. يتمثل التزامها االأ�شا�شي يف تقدمي تقرير وطني م�شحوًبا بتو�شياتها، وحتديدها لالأولويات 
التي يجب ت�شمينها يف االإ�شدار ال�شنوي. 

اأن�شطة املنا�رصة  االإفادة من تقريرها الوطني، والتقرير العاملي، يف  التحالفات  من  يتوقع   .3
على امل�شتوى الوطني. 

4. يجب اأن تنفتح التحالفات على االندماج مع منظمات اأخرى، والعمل بفاعلية على ن�شـر الوعي 
باملراقبة االجتماعية، وت�شجيع منظمات اأخرى على امل�شاركة. 

5. التحالفات م�شوؤولة عن تنمية مواردها من اأجل تنفيذ اأن�شطتها. وال تعتمد يف التمويالت على 
اأو م�شاءلة اأمام اأمانة الرا�شد االجتماعي، اأو اأي كيان دويل فيها. 

6. يحدد كل حتالف هيكله التنظيمي اأو املوؤ�ش�شي اخلا�س به.
7. ال ميكن اجلمع بني ع�شوية الرا�شد االجتماعي وممار�شة وظائف حكومية.

االإقليمية  �شبه  امل�شتويات  على  اأخرى  وطنية  اأطر  اأو  برامج  مع  التعاون  ت�شجيع  ينبغي   .8
واالإقليمية والعاملية.

وقد مت تبني مذكرة التفاهم اأثناء االنعقاد االأول للجمعية العامة يف روما عام 2000، وتتوفر ن�شخة منها 

www.socialwatch.org/en/acercaDe/ التايل:  العنوان  على  لل�شبكة  االإلكرتوين  املوقع  على 

asambleaRoma.htm
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�صبكة تت�صف باملرونة

الذي مت حتقيقه يف  التطور  الرغم من  على 

جوانب كثرية من "امللتقى" بفعل منوه، اإال 

�شة له ظلت كما  اأن االأفكار واالأهداف املوؤ�شِّ

املدين  املجتمع  منظمات  اإعداد  فاأثناء  هي. 

القمة االجتماعية بكوبنهاغن،  م�شاركتها يف 

تبنت طرًقا مرنة وم�شاِعدة للتنظيم بو�شفه 

�شبكة. ومل يتم تاأ�شي�س هيكل ر�شمي �شابط 

هذه  ت�شكل  مل  توجيهية.  جلنة  اأو  لعملها، 

ما  يف  ثابتة  تن�شيقية  جمموعة  املنظمات 

بينها. فقد ف�شلت املنظمات غري احلكومية 

التنقل يف ما بني بع�شها البع�س، وتن�شيق 

هذا  مفتوحة.  اأفقية  م�شاحات  يف  اأن�شطتها 

النهج الذي يعتربه بع�س املحللني باكورة 

بعد  فيما  تبّناها  التي  التنظيمية  ال�شيغة 

�شكلت  وقد  العاملي.  االجتماعي  املنتدى 

منظمات غري حكومية عدة �شاركت يف القمة 

للرا�شد  الفقري  العمود  الحًقا،  االجتماعية 

االجتماعي. نتيجة ذلك، حافظ هيكل ال�شبكة 

ووظيفتها على كثري من املرونة واالنفتاح 

ك�شمات اأ�شيلة.

بناء  فاإن  الوطنية،  التحالفات  عن  وف�شالً 

اجلمعية  هيئات:  ثالث  على  يقوم  ال�شبكة 

واالأمانة  التن�شيقية،  واللجنة  العمومية، 

تاأ�ش�شت  االأخرية  ال�شنوات  ويف  الدولية. 

اإقليمية،  و�شبه  اإقليمية  تن�شيٍق  هياكل 

كم�شاحة لالت�شال ولي�س بال�شـرورة كهيئة 

و�شيطة للو�شل بني الوطني والعاملي. 

كياًنا  لي�شت  االجتماعي  الرا�شد  و�شبكة 

النظام  �شياغة  خالل  من  تبداأ  ومل  مندجًما، 

ذلك  من  وبدالً  لعملها.  احلاكم  القانوين 

بني  ق�شرية،  تفاهم  مذكرة  اأ�شبحت 

االإطار  هي  وال�شبكة،  الوطنية  املجموعات 

يف  املتبادلة،  للتوقعات  املو�شح  االأ�شا�شي 

الوطنية،  التحالفات  با�شتقاللية  يتعلق  ما 

دميقراطي.  اأفقي  نحور  على  القرار  واتخاذ 

الرا�شد  مييز  الذي  الرئي�شي  واملبداأ 

دولية  مدين  جمتمع  �شبكات  عن  االجتماعي 

متول  مركزية  هيئة  وجود  عدم  هو  اأخرى، 

يف  االإجرائية  املبادئ  هذه  ت�شاعد  اأع�شاءها. 

املانح/ بعالقات  املرتبطة  التوترات  جتنب 

لعدم وجودها.  ا 
ً
نظر ال�شبكة؛  داخل  املتلقي 

اأن  ميكن  التي  بالطاقة  االحتفاظ  واأي�ًشا 

املال،  حول  املطولة  النقا�شات  ت�شتنزفها 

وكذلك  التقارير،  وتقدمي  املوازنات  وو�شع 

العملية  بهذه  املرتبطة  االإجرائية  االأمور 

برمتها. وهو ما اأ�شفر بدوره عن �شعور قوي 

لدى االأع�شاء مبلكيتهم لل�شبكة. 

الطريقة  اختيار  الوطنية  وللتحالفات 

ميكنها  التي  اأو  لها  تروق  التي  التنظيمية 

يف  التحالفات  هذه  لطبيعة  وفًقا  اختيارها 

الرا�شد  وتتنوع ع�شوية حتالفات  دولة.  كل 

اأو  املعاهد  لت�شمل  كبرًيا،  تنوًعا  االجتماعي 

احلكومية،  غري  واملنظمات  بحثية،  مراكز 

واالحتادات العمالية، واملجموعات الن�شائية، 

الأن  ا 
ً
ونظر وغريها.  الريفية،  واملنظمات 

ميكنه  ال  الدويل،  االجتماعي  الرا�شد  تقرير 

دولة،  لكل  �شفحتني  من  اأكرث  يخ�ّش�س  اأن 

االإجنليزية  باللغتني  �شوى  يتوفر  وال 

تقوم  املحلية  التحالفات  فاإن  واالإ�شبانية، 

وبلغات  م�شتفي�شة،  وطنية  تقارير  بن�شـر 

حملية يف بنني والربازيل وجمهورية الت�شيك 

واأملانيا واإيطاليا وبولندا والفلبني واملنطقة 

العربية.

اجلمعية العمومية 

التوجيهية  الهيئة  العمومية  اجلمعية  متثل 

االجتماعي.  الرا�شد  �شبكة  يف  م�شتوى  االأرفع 

والتخطيط  ال�شيا�شات  مناق�شة  فاإن  ولذلك 

املتو�شط  امل�شتويني  على  اال�شرتاتيجي 

وطويل املدى، يتم يف جمالها الذي يفيد كونه 

اجلمعية  متثل  كما  القرارات.  ل�شنع  منتدى 

ال�شعور  لتعزيز  م�شاحة  اأي�ًشا  العمومية 

ووحدتها.  ال�شبكة  هوية  وتقوية  باالنتماء 

�شنوات.  العمومية كل ثالث  اجلمعية  وتنعقد 

 ،2000 روما  مرات:  ثالث  عقدت  االآن  وحتى 
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و�شوف   
)1(2006 و�شوفيا   ،2003 وبريوت 

للمرة  العام  هذا  العمومية  اجلمعية  تلتقي 

الرابعة يف اأكرا، غانا يف ت�شـرين االأول/اأكتوبر 

2009. وف�شالً عن و�شع االأولويات متو�شطة 
املحتملة  التحالفات  وحتديد  املدى،  وطويلة 

اجلمعية  فاإن  املنا�شـرة،  ا�شرتاتيجية  يف 

العمومية تقوم، بني لقاءاتها، بانتخاب اأع�شاء 

التن�شيق  اإليها  ُي�شند  التي  التن�شيقية  اللجنة 

والقيادة ال�شيا�شة. 

اللجنة التن�صيقية 

ال�شيا�شية  الهيئة  هي  التن�شيقية  اللجنة 

الرئي�شية التي تتوىل العمل "اليومي" لل�شبكة. 

وتتكون من هيكل تنظيمي يتطلب ات�شاالت 

من  رئي�شي  ب�شكل  تي�شريها  يتم  م�شتمرة، 

اىل  باالإ�شافة  اإلكرتوين.  بريد  قائمة  خالل 

هاتفية  وموؤمترات  �شنوية،  ن�شف  اجتماعات 

منتظمة ملناق�شة ق�شايا معينة. 

تتمثل  التن�شيقية  اللجنة  مهمة  اأن  ومبا 

ال�شيا�شية  وامل�شاركة  التواجد  "�شمان  يف 

ذات  والعمليات  ال�شاحات  يف  لل�شبكة 

متثيل  اىل  ي�شعى  تكوينها  فاإن   ،
ال�شلة")2(

واأي�ًشا  اجلن�شني،  وبني  جغرايف  توازن 

اخلربة  �شوء  يف  االعتبار،  يف  االإ�شهام  و�شع 

والقدرات التي ميكن لالأع�شاء اأن يقدموها 

اللجنة  قرارات  تبني  ويتم  ككل.  لل�شبكة 

التن�شيقية عموًما باالتفاق، وكل قرار فردي 

عليه  املراقبني  اإطالع  يتم  حوله(  )ونقا�س 

اأن  كما  الوقت.  ناحية  من  مالئمة  بطرق 

ب�شفة  العامة،  االأمانة  من  ع�شوين  م�شاركة 

دائمة، كم�شاعدْين للجنة التن�شيقية، ت�شمن 

التن�شيق بني الهيئتني، حيث تتمثل وظيفة 

وتطبيق  تدعيم  يف  ال�شكرتاريا  اأو  االأمانة 

القرارات اال�شرتاتيجية التي مت اتخاذها.

االأمانة الدولية 

متثل االأمانة/ال�شكرتاريا الهيئة التنفيذية 

وقد  االجتماعي.  الرا�شد  ل�شبكة  الرئي�شية 

لل�شبكة  االأول  اخلارجي  التقييم  �شجل 

ال�شكرتاريا  "اأدوار  اأن   )2000-1995(

يف  ًا  تغريرُّ املختلفة  االأدوار  اأكرث  من  كانت 

 Hessini( االجتماعي"  الرا�شد  �شبكة 

وظيفة  وكانت   .)and Nayar، 2000
بامل�شوؤولية  االأ�شل حمدودة  يف  ال�شكرتاريا 

ا لنمو ال�شبكة، 
ً
عن اإنتاج التقرير. ولكن نظر

الوظائف  من  �شل�شلة  بالتايل  دجمت 
ُ
اأ فقد 

القدرات،  وبناء  البحث،  تت�شمن  اجلديدة، 

و�شن احلمالت، وتعزيز ال�شبكة ومتثيلها يف 

امللتقيات الدولية. 

املحلي والعاملي والتقرير

عام  كل  االجتماعي  الرا�شد  �شبكة  تختار 

من  معمًقا،  حتليالً  خمتلف  مو�شوع  حتليل 

خالل التقرير الذي تقدمه. وعادة تركز على 

املو�شوعات املطروحة للنقا�س على االأجندة 

حملي.  منظور  من  تناولها  وميكن  الدولية، 

وتخ�ش�شات  اأ�شول  من  خرباء  وي�شاهم 

هذه  حول  بديلة  روؤى  تقدمي  يف  خمتلفة، 

ح�شب  م�شنفة  مقاالت  خالل  من  الق�شايا، 

مو�شوعات معينة. ويتم اكتمال هذا املنظور 

الدويل بتقارير وطنية واإقليمية، ت�شاهم بها 

يف التقرير املنظمات املحلية االأع�شاء، حيث 

اأحوال  عن  ا 
ً
تقرير منها  منظمة  كل  تقدم 

املو�شوعة  خلفية  على  بلدها،  و�شوؤون 

املحددة الرئي�شية للتقرير ال�شنوي.

االجتماعي  الرا�شد  فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً 

على  قراءات  فيه  تقدم  الذي  الوقت  يف 

موؤ�شـرات  اأي�ًشا  تنتج  الوطني،  امل�شتوى 

تقدم  مقارنة،  دولية  مبعلومات  وجداول 

منظوًرا اأ�شمل للو�شع املتعلق باأبعاد معينة 

االجتماعي  الرا�شد  طورت  وقد  للتنمية. 

والعقبات  التقدم  لقيا�س  بديلة  موؤ�شـرات 

يف امل�شاواة بني اجلن�شني، وتلبية القدرات 

اأ�شبحت  املعايري  هذه  االإن�شانية.  الب�شـرية 

املدين  للمجتمع  مرجعية  كنقاط  ت�شتعمل 

واملوؤ�ش�شات الدولية. 

الوثيقة  ي�شتخدمون  االأع�شاء  اأن  من  وبالرغم 

اأن  اإال  خمتلفة،  اأو�شاع  يف  املنا�شـرة  الأعمال 

لن�شـر  التقارير ميثل فر�شة رئي�شية  تد�شني 

)1( التقارير النهائية، واأوراق العمل، ومواد اأخرى من 

املوقع  على  متوافرة  للجمعية  الثالثة  اللقاءات 

www.socialwatch.org :عرب هذه الو�شلة

)2( مت االتفاق على الوثيقة التي ت�شف طبيعة ومهمة 

للجمعية  الثاين  االجتماع  يف  التن�شيقية  اللجنة 

على  االطالع  وميكن   .2003 بريوت  يف  العمومية 

ن�شخة منها عرب املوقع االإلكرتوين:

www.socialwatch. org/en/

acercaDe/beirut/documentos/SW_

PrinciplesCC.doc
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امل�شاحات  يف  وتواجدها  الوثيقة  حمتويات 

على  القرار  و�شناعة  اجلدل  يف  ال�شلة،  ذات 

امل�شتويني الدويل والوطني. وخالل هذا العام 

من  االأولية  النتائج  بع�س  عر�س  مت   ،2009
تقرير هذا العام، يف اإ�شدار بعنوان "من يدفع 

 
الثمن؟ االأزمة العاملية وما املطلوب عمله؟")3(

 Who Pays? The Global Crisis and
What Needs to Be Done،مت تقدميه يف 
�شهر حزيران/يونيه من العام 2009 يف مدينة 

نيويورك، �شمن فعاليات موؤمتر االأمم املتحدة 

حول "االأزمة املالية واالقت�شادية واآثارها على 

النا�س  "اأ�شوات  منتدى  يف  واأي�ًشا  التنمية"، 

حول االأزمة" والذي جمع حوايل 100 نا�شط من 

املجتمع املدين من جميع اأنحاء العامل. 

وقد ن�شـرت اأوراق ظرفية للم�شاعدة يف بناء 

 .
)4(

ال�شبكة يف  االأع�شاء  التحالفات  قدرات 

االإقليمية،  التدريبية  العمل  ور�شة  ونظمت 

الرا�شد  قدم  فقد  املوقف.  اأوراق  ون�شـرت 

املثال،  �شبيل  على  العام،  هذا  االجتماعي 

متعلقة  ق�شايا  حول  تو�شيات  م�شودة 

التنمية،  على  واآثارها  املالية،  بالهند�شة 

العمومية  اجلمعية  رئي�س  خرباء  جلنة  اىل 

للنظام  اإ�شالحات  تت�شمن  املتحدة،  لالأمم 

ذلك،  عن  ف�شالً  الدويل.  واملايل  النقدي 

املمار�شات  اأف�شل  يف  الت�شارك  وبهدف 

املرتبطة بعمل جمموعات الرا�شد االجتماعي 

اإ�شدار  ووزع  ن�شـر  الوطني،  امل�شتوى  على 

التعلم من اخلربات الناجحة: ملخ�س حتليل 

الوطنية  التحالفات  من  حالة  درا�شات  اأربع 

 Learning from االجتماعي  للرا�شد 

 Successful Experiences: Summary
 of the Analysis Four Case Studies
 from the Social Watch National

.
)5(Coalitions

اخلا�شة  واملدونة  االإلكرتوين  املوقع  وعرب 

االجتماعي،  الت�شبيك  وبرامج  بال�شبكة 

من  االإفادة  االجتماعي  الرا�شد  ا�شتطاع 

معلومات  لن�شـر  اجلديدة  االإعالمية  االأدوات 

وحقوق  التنمية  وق�شايا  اجلندر،  حول 

االإن�شان، واإثارة النقا�شات بني العاملني يف 

جمال املجتمع املدين، والو�شول اىل �شانعي 

اىل  وباالإ�شافة  وال�شحافيني.  ال�شيا�شات 

ذلك، فاإن متحدثني با�شم الرا�شد االجتماعي 

اجلمعية  عديدة  منا�شبات  يف  خاطبوا  قد 

العمومية لالأمم املتحدة، وغريها من اجلهات 

القواعد  اأو  ال�شبكة  عن  نيابة  احلكومية، 

ال�شعبية االأو�شع للمجتمعات املدنية. 
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على  االإ�شدار  من  ن�شخة  على  االطالع  ميكن   )5(

العنوان التايل:

www. socialwatch.org/en/

informeImpreso/publicacion09.html

املوقع  على  منه  ن�شخة  على  االطالع  ميكن   )3(

االإلكرتوين عرب هذه الو�شلة:

www.socialwatch.org/en/avancesyRetrocesos/

 poster09/index.htm
)4( الورقة الظرفية االأوىل قدمتها "مريام فان رايزن" 

اأ�شنان  عنوان  حتت   ،Mirjam Van Reisen
ال�شياق  The Lion’s Teethمتح�س  االأ�شد 

ال�شيا�شي الذي تاأ�ش�شت فيه املراقبة االجتماعية. 

اآرتيجا"  ماريا  "اآن  فقدمتها  الثانية  الورقة  اأما 

 Control حتت عنوان Ana María Arteaga
فيها  حتلل   Ciudadano desde la base
االإن�شان  حلقوق  الدولية  االآليات  دمقرطة  خربة 

قدمها  الثالثة  والورقة   .1997 عام  يف  �شيلي  يف 

 Patricia Garcé جار�شي  "باتري�شيا  من  كل 

وتقدم   ،Roberto Bissio بي�شيو"  و"روبريتو 

خربة ر�شد اأهداف كوبنهاغن، من خالل مثال حي 

ال�شفحتني  االجتماعية. وقد مت تن�شيق  للمراقبة 

العلوم  بحث  فريق  بوا�شطة  واخلام�شة  الرابعة 

االجتماعية يف املراقبة االجتماعية، ليتناوال الفقر 

وال�شلة  الالتينية،  اأمريكا  يف  امل�شاواة  وانعدام 

االأوراق  االإن�شان. لالطالع على  الفقر وحقول  بني 

الظرفية راجع العنوان:

www.socialwatch.org/en/informeImpreso/ 

cuadernosOcasionales.htm
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اأ�صوات ت�صنع َفرًقا

روبريتو بي�شيو

حتديات وجتارب 
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النا�س اأوالً 
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واملجتمع"  التكنولوجيا  "جمعية   Mirjana Dokmanovic دوكمانوفيك  ومريانا   ،for International Action
Association Technology and Society

اأزمة اأ�صعار الغذاء العاملية

Institute for Agriculture and Trade Policy "معهد ال�شيا�شات الزراعية والتجارية" Sophia Murphy شوفيا موريف�

العدالة لتربيد الكوكب

اإ�شاجاين �شريانو Isagani Serrano "الرا�صد االجتماعي"، الفلبني

م�صاءلة ال�صـركات عابرة القوميات عن التزامات حقوق االإن�صان: دور املجتمع املدين

جانا �شيلفرمان Jana Silverman "الرا�صد االجتماعي"، واألفارو اأور�شاتي Alvaro Orsatt "كونفيدرالية احتاد العمال االأمريكيني"
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)LDC(" مراقبة البلدان االأقل تنمية" Arjun Karki اأريون كاركي

تزايد حتديات التنمية التي فر�صتها االأزمة االقت�صادية العاملية: خيارات �صيا�صية يف املنطقة العربية

Christian Aid موؤ�ش�شة Oliver Pearce كندا حممدية "ال�شبكة العربية للمنظمات غري احلكومية للتنمية"، واأوليفر بيري�س

اال�صتجابة االأوروبية لالأزمة االقت�صادية واملالية العاملية

 Europe External Policy Advisors م�شت�شارو ال�شيا�شة اخلارجية االأوروبية ،Mirjam van Reisen مريام فان ريزن

"Eurostep" عن منظمة Louisa Vogiazides ولويزا فوجيازيدز ،Simon Stocker و�شيمون �شتوكر ،)EEPA(
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اأيلول/�شبتمرب  االجتماعي يف  الرا�شد  الطبعة من تقرير  ت�شدر هذه 

2009، اأي بعد مرور عام على ف�شل حكومة الواليات املتحدة االمريكية 
االإفال�س.  من   Lehman Brothers براذرز"  "ليمان  بنك  اإنقاذ  يف 

وقد ميز انهيار هذا البنك اال�شتثماري العاملي ذروة االأزمة التي بداأت 

ما  �شـرعان  والتي  املتعومل،  املايل  النظام  مركز  �شرتيت"؛  "وول  يف 

انت�شـرت لتطول االقت�شاديات الوطنية يف اأنحاء العامل. 

ومنذ اأن اأ�شبحت "االأزمة" كلمة ال�شـر لعام 2009، كان ال�شوؤال الذي 

وجهته الرا�شد االجتماعي اىل �شبكة من املنظمات القاعدية الوطنية 

االإجابة عنه يف �شياغة التقارير الوطنية، وا�شًحا: ما االأثر االجتماعي 

والبيئي لالأزمة االقت�شادية واملالية العاملية يف بلدك؟ وماذا تفعل 

حكومتك حيالها؟ وما املقرتحات التي قدمها املجتمع املدين؟

مبعاينة  معِني  االجتماعي،  الرا�شد  يف  وطني  حتالف  كل  حدد  وقد 

عليهم.  فيها  االأزمة  توؤثر  الطرق  من  متنوًعا  عدًدا  بلده،  يف  الو�شع 

هذا  لبَّ  ال�شدد  هذا  يف  اإليها  التو�شل  مت  التي  النتائج  ومتثل 

القاعدي للعاملني مع، ومن  التحالفات املنظور  التقرير، كما تقدم 

بني، عامة النا�س.

ف�شل  كل  عد 
ُ
اأ فقد  حمدد.  لغر�س  معتاًدا  ا 

ً
تقرير هذا  ي�شكل  وال 

للرا�شد االجتماعي الوطنية، من منظمات وحركات نا�شطة على مدار 

العام، حول ق�شايا التنمية االجتماعية. ولي�س مق�شود بالنتائج التي 

املق�شود  اإن  بل  بحتة.  بحثية  �شورة  متثل  اأن  هنا  اإليها  تو�شلوا 

مهمة،  ق�شايا  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  النتائج  هذه  ا�شتخدام  هو 

للتكافوؤ  مراعاة  واأكرث  م�شاواة،  اأكرث  �شيا�شات  و�شع  يف  وامل�شاعدة 

بني اجلن�شني، ول�شالح الفقراء.

وبناء على ما ُطلب منهم من تعليق على االأزمة، فقد قررت التحالفات 

ق�شايا  تتناول  اأن  الواردة  الف�شول  يف  االجتماعي  للرا�شد  الوطنية 

ملا  تعريفاتها  وفق  وحتى  بل  وتاأكيداتها،  اأولوياتها  وفق  بلدانها 

من  حتالف  كل  قام  التقرير،  هذا  وال�شدار  احلالية.  االأزمة  تت�شمنه 

التحالفات الوطنية للرا�شد االجتماعي بتنمية املوارد الالزمة، وحتديد 

الطرق اخلا�شة به؛ للت�شاور مع عامة النا�س والقاعدة ال�شعبية لتجميع 

االأدلة، والتحقق من النتائج التي مت التو�شل اإليها. وهم يف ذلك ال 

اأو النظم  يتوانون عن نقد ال�شلطات املحلية، وال�شيا�شات، والنخب 

النقدية  الروؤى  عن  والتعبري  لذلك.  �شـرورة  هناك  اأينما  احلاكمة، 

عندما  حتى  ولكن  الدميقراطية.  العمليات  تقوية  يف  ي�شاعد  اإمنا 

ُتظِهر التقارير اأن هناك االمكانية )والهامة( الكبرية للتح�شني على 

امل�شتوى املحلي، فاإن هذه النتائج التي تظهرها التقارير اإمنا ت�شري 

اأي�ًشا اىل وجود قيود دولية ال ميكن حلها على امل�شتوى القومي. 

وثمة ندرة من الدميقراطية يف عملية اتخاذ القرار الدولية، �شواء على 

اأو احلكومات. فمنظمات املجتمع املدين ال  م�شتوى املجتمع املدين 

القرار كمراقب. ويف حاالت  ميكنها ح�شور كثري من منتديات �شنع 

ا  كثرية ي�شدق هذا اأي�ًشا على احلكومات يف البلدان النامية، خ�شو�شً

النقد  الدويل و�شندوق  البنك  االأقل منواً. في�شيطر على  البلدان  يف 

الدول  العاملي،  املايل  للحكم  الرئي�شان  العمودان  وهما  الدويل، 

يف  النق�س/الفيتو  بحق  املتحدة  الواليات  متتع  عن  ف�شال  ال�شبع، 

اإذا  االأوروبي  لالحتاد  بالن�شبة  احلال  هو  )كما  كلتيهما  املوؤ�ش�شتني 

اتخذت دوله االأع�شاء موقًفا م�شرتًكا(.

الدول،  لتمثيل  م�شتوى  باأعلى   G20 "الع�شـرين "جمموعة  فانعقاد 

ال�شمال واجلنوب،  ع غري ر�شمي الثنتني وع�شـرين دولة من  هو جتمرُّ

تنظيم  اإعادة  نحو  ترحيب  حمل  وخطوة  منظمة"  "اأهمية  ذات  تعترب 

الواقع اجلديد يف االقت�شاد العاملي. ولكن من الوا�شح اأنها ال تكفي، 

والأ�شباب رئي�شية: اأوالً، الأن هذا التجمع ال ي�شـرك نحو 170 دولة، كما 

حدث يف قمة جمموعة الع�شـرين يف وا�شنطن )ت�شـرين الثاين/نوفمرب 

بن�شلفانيا  وبت�شربغ،   )2009 )ني�شان/اإبريل  لندن  ويف   ،)2008
لها  لي�س  الع�شـرين  جمموعة  الأن  وثانًيا،   .)2009 )اأيلول/�شبتمرب 

اأمانة/ وال  للمحا�شبة،  اإمكانية  وال  قانوين،  و�شع  وال  موؤ�ش�شي،  وزن 

املعروفة  غري  والقواعد  قراراتها،  متابعة  عن  م�شوؤولة  �شكرتاريا 

يف  املغلقة  االأبواب  مفاو�شات  ف�شل  حال  يف  قرار،  اىل  للتو�شل 

الو�شول اىل اتفاق. 

يف الوقت نف�شه، هناك جدل على اأن ميزة جمموعة الع�شـرين تكمن يف 

اأن اجتماع عدد قليل من القادة على اأرفع امل�شتويات، يكون قادًرا 

ع الذي يجري ب�شفافية،  على اإخراج نتائج دالة. بينما االجتماع املو�شَّ

قد ال ينتج عنه �شوى خطابات ملهبة لال�شتهالك ال�شيا�شي من دون 

ا 
ً
اتفاقات مهمة. ويف املقابل، فما حدث على مدى االثني ع�شـر �شهر

يف  اجتمعت  التي  املتحدة،  لالأمم  العمومية  اجلمعية  اأن  املا�شية، 

حزيران/ يف  نيويورك  ويف   2008 االأول/دي�شمرب  كانون  يف  الدوحة 

دولة   192 من  ملجموعة  باتفاق  اخلروج  ا�شتطاعت   ،2009 يونيه 

االأمم املتحدة( تعمقت يف حتليلها  االأع�شاء يف  الدول  )اإجمايل عدد 

لالأزمة العاملية اأكرث من اأي وثيقة اأخرى اُتفق عليها دولًيا. 

وقد كانت �شبكة الرا�شد االجتماعي م�شارًكا ن�شًطا يف كل جل�شاتها 

اأ�صوات ت�صنع َفرًقا



24 / الرا�صد االجتماعي

 Father Miguel "ميغل دي ا�شكوتو" التي عقدت، بوا�شطة االأب 

D'Escoto رئي�س اجلل�شة رقم 63 للجمعية العمومية لالأمم املتحدة. 
يراأ�شها  التي  اخلرباء  جلنة  اىل  بتو�شيات  ال�شبكة  تقدمت  وقد 

للهيئة  م�شورته  قدم  الذي  �شتيجليت�س"  "جوزيف  االقت�شادي 

الدولية االأعلى يف الت�شاورات اخلا�شة باالأزمة االقت�شادية واملالية، 

واأثرها على التنمية. ومب�شاركة ع�شـرات من منظمات املجتمع املدين 

املحلية والدولية، قامت الرا�شد االجتماعي بتنظيم حدث عام، حتت 

االأزمة  �شحايا  فيه  جمعت  نيويورك.  يف  ال�شعوب"  "اأ�شوات  عنوان 

على امل�شتوى املحلي مع الن�شطاء والباحثني من جميع اأنحاء العامل. 

وقد �شاركت �شبكتنا اأي�ًشا م�شاركة ن�شطة يف موائد م�شتديرة عقدت 

 June High Level امل�شتوى  رفيع  حزيران/يونيه  موؤمتر  اأثناء 

تو�شياتنا  من  القليل  �شوى  يجد  مل  وعندما  نف�شه،   Conference

احلكوميني  املفاو�شني  األزمنا  فقد  اخلتامية،  الوثيقة  اىل  طريقه 

على املالأ بتحقيق االتفاق الذي بدا م�شتحيالً. 

حتويل  اأي  التنفيذ،  حيز  االتفاقات  هذه  لو�شع  الوقت  حان  واالآن، 

الكلمات اىل عمل.

اأ�شباب وكيفية حتقيق هذا، هو ما �شوف يتعرف عليه القارئ هنا، يف 

تقرير الرا�شد االجتماعي 2009. 

Roberto Bissio روبريتو بي�ّصيو

ال�صكرتاريا الدولية للرا�صد االجتماعي
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الرابعة لي�شكل  الرا�شد االجتماعي باللغة العربية للمرة  ي�شدر تقرير 

التي  ن�شاطاتها  يف  املدين  املجتمع  منظمات  ت�شتخدمها  حيوية  مادة 

تهدف من خالله اىل ال�شغط باجتاه اعمال واحرتام احلقوق االقت�شادية 

واالجتماعية. 

املجتمع  قدرات  ويدعم  يثّبت  االجتماعي  الرا�شد  خالل  من  العمل  ان 

املدين من خالل ردم الهوة بني العمل البحثي املجرد واالنتاج البحثي 

اىل  ا�شتنادا  املجتمع املدين  نا�شطو  الذي ي�شدره  والتحليلي  النوعي 

مليا  عنده  التوقف  واجلدير  والعمالنية.  امليدانية  وخرباتهم  جتاربهم 

هو العالقة امللتب�شة بني االكادمييا والعمل البحثي ون�شاطات املجتمع 

املدين. فبينما حتتاج االخرية اىل مواد بحثية وا�شحة وحمددة االهداف 

واخلال�شات، ت�شتخدمها لبناء قدراتها ورفع م�شتوى ادائها ال�شيما يف 

جمال املدافعة والتفاو�س مع �شانعي القرار، تنحو االوىل اىل ا�شدار 

ومن  ال�شهل.  لال�شتخدام  القابلة  وغري  املجردة  ولكن  القيمة  االبحاث 

جهة ثانية، فان املطلوب هو ابحاث للمجتمع املدين ي�شتخدمها كادوات 

تف�شريه  اىل  ت�شعى  وحوله  عنه  ابحاث  جمرد  ولي�س  اليومي،  عمله  يف 

كظاهرة وتقييمها، بغ�س النظر عن جودة هذه االبحاث وعلميتها.

التقارير  ا�شدار  على   1996 العام  منذ  االجتماعي  الرا�شد  داأب  فقد 

اللتزامات  تقييما  تتناول  اجلدية  من  قدر  على  موادا  تت�شمن  التي 

متكن  وقد  االجتماعية.  االقت�شادية  ال�شيا�شات  جمال  يف  احلكومات 

خالل هذه الفرتة من انتاج موؤ�رصات ت�شتخدمها منظمات املجتمع املدين 

يف اعمالها البحثية. من بني هذه املوؤ�رصات “موؤ�رص القدرات اال�شا�شية” 

لقيا�س الظروف املعي�شية اقت�شاديا واجتماعيا. ويعتمد املوؤ�رص على 

ن�شبة االطفال الذين يبلغون ال�شف اخلام�س، ون�شبة الوالدات يف ح�شور 

اخ�شائيني كفوئني وبلوغ �شن اخلام�شة عند االطفال. كما يكمله “موؤ�رص 

ومعدالت  التمكني  ن�شب  على  يعتمد  وهو  اجلن�شني”  بني  امل�شاواة 

الباحثون،  ي�شتخدمه  بحثي  جهد  انه  االقت�شادي.  والن�شاط  التعليم 

وت�شت�شهد به املنظمات الدولية كمرجع للداللة على م�شتويات التقدم 

او التاأخر املحرز يف اطار االجندة التنموية حول دول العامل. 

وقد �شدر هذا التقرير )ايلول/�شبتمرب 2009( بعنوان “النا�س اوال” 

متناوال االنعكا�شات ال�شلبية لالزمة املالية واالقت�شادية التي اندلعت 

امنا دلت على مدى  �شئ،  وان دلت على  والتي،  اوا�شط العام 2008 

االوراق  و�شوق  الريع  اقت�شاد  على  القائم  العاملي  النظام  ه�شا�شة 

املالية، والذي ال يعطي حلقوق االن�شان اية اولوية.

تناول  حيث  املوا�شيعية  التقارير  ق�شمني،  اىل  التقرير  ينق�شم 

الباحثون االزمة العاملية من خمتلف جوانبها، والتقارير الوطنية التي 

�شاركت فيها �شبع دول عربية. وقد دلت معظم التقارير الوطنية )63 

تقريرا من كل انحاء العامل( اىل غياب ال�شيا�شات الوطنية املبنية على 

التي  الع�شوائية  ال�شيا�شات  ان  بل  ال  حمددة.  واهداف  وا�شحة  روؤية 

اعتمدت لتحقيق املزيد من االنخراط يف االقت�شاد العاملي قد ادت اىل 

انهيارات اقت�شادية واجتماعية مت�شارعة دفعت بالبلدان ال�شناعية اىل 

انفاق مئات املليارات انقاذا القت�شاداتها املتداعية. 

على  موؤكدا  لالزمة  واالن�شانية  احلقوقية  اجلوانب  على  التقرير  يركز 

تتكرر  لئال  العاملي  النظام  ال�شالح  الفورية  التدابري  اتخاذ  �رصورة 

لتوؤثر  العمالقة  وال�رصكات  املال  ا�شواق  اثارها  تتعدى  التي  االزمات 

العامل.  حول  للماليني  واحلقوقي  واالجتماعي  االقت�شادي  باال�شتقرار 

املجتمع  منظمات  تلعبها  التي  املحتملة  االدوار  على  التقرير  ي�شيء 

لتغيري  الدولية  املوؤ�ش�شات  وعلى  حكوماتها  على  ال�شغط  يف  املدين 

ال�شيا�شات املتبعة. وقد حتقق بالفعل يف هذا املجال بع�س التقدم، 

خا�شة يف التقرير الذي قدمته جلنة اخلرباء برئا�شة االقت�شادي جوزف 

على  التقرير  ا�شاء  فقد  املتحدة.  لالمم  العام  االمني  اىل  �شتيغلتز 

املنتج  االقت�شاد  ح�شاب  على  الوهمية  االقت�شادات  تنامي  خماطر 

واحلقيقي، مقرتحا اعادة النظر باملنظومة الدولية ال�شيما يف اتفاقيات 

التبادل التجاري احلر التي اعاقت جهود التنمية يف الكثري من البلدان 

النامية. لقد �شاهمت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية 

يف هذا التقرير من خالل االجابة على ا�شتمارة ار�شلتها اللجنة برئا�شة 

االقت�شادي �شتيغلتز. ومن بني املوؤ�رصات االيجابية ولكن غري الكافية 

اىل  ا�شافة  املتحدة  االمم  يف  االع�شاء  الدول  من  العديد  ا�رصار  هو 

منظمات املجتمع املدين واملجموعات الفاعلة يف اطار املجتمع الدويل 

اطار  يف  املتحدة  االمم  دور  حمورية  على  الدولية  احلاكمية  ومنظومة 

احتكار  يك�رص  ان  على  الدولية،  االقت�شادية  وال�شيا�شة  القرار  �شنع 

جمموعة الدول الثمانية والحقا جمموعة الدول الع�رصين للقرار احليوي 

اال ان التحديات تتطلب تغيريات  ال�شعوب.  الذي يوؤثر مب�شري تنمية 

تطال اليات النظام العاملي وبالتايل جهدا اكرب وعمال ا�شتثنائيا، من 

قبل املجتمع املدين.

عن كل هذه التحديات وعن بع�س التجارب يحدثنا هذا التقرير.

زياد عبد ال�شمد

املدير التنفيذي

�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية

حتديات وجتارب )افتتاحية الن�صخة العربية(
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روبريتو بي�ّصيو

ال�صكرتاريا الدولية للرا�صد االجتماعي

براذرز"  "ليمان  بنك  اإفال�س  اأن  كثريون  يرى 

انهيارات  من  �شل�شلة  منعطف  هو  لال�شتثمار، 

االأ�شواق  عرب  كالنار  تنت�شـر  امل�شـريف  النظام 

العامل  اقت�شادات  كل  يف  والبور�شات  املالية 

"االأزمة"  �شيطرت  احلني،  ذلك  منذ  الغنية. 

اجلدل  وعلى  االإعالم  و�شائل  على  العاملية 

ُي�شت�شَهد  ما  وكثرًيا  العامل.  حول  ال�شيا�شي 

يف هذا ال�شياق باالنهيار الكبري الذي حدث يف 

اأوائل الثالثينيات من القرن املن�شـرم، حمدًثا 

هزة للعامل ب�شفته ال�شابقة الوحيدة من نوعها 

"اإريك  املعروف  املوؤرخ  قارن  وقد  اآنذاك. 

ب�شقوط  �شرتيت"  "وول  �شقوط  هو�شباوم" 

يعترب  الذي  "هو�شباوم"  وذكر  برلني.  حائط 

االقت�شاد  "اإن  الع�شـرين  القرن  موؤرخي  اأعظم 

لل�شوق احلر، املنفلت واخلارج عن  الراأ�شمايل 

وحكوماته  العامل  اأ�شـر  والذي   )...( ال�شيطرة 

 )...( ريغان  والرئي�س  تات�شـر  مارغريت  منذ 

"انهارت  مثلما  متاًما  اأعيننا"  اأمام  االآن  ينهار 

تخططها  كانت  التي  املركزية  االقت�شادات 

ع�شـرين  منذ  ال�شوفييتي  النمط  على  الدولة 

.
عاًما خلت")1(

الذي  الوقت  ففي  بعد.  العا�شفة  تهداأ  مل 

�شيا�شًيا  املت�شلة  اال�شتثمار  بنوك  فيه  بداأت 

�شا�ش�س"  "غولدمان  مثل  املتحدة،  بالواليات 

اأرباح من جديد،  Goldman Sachs يف جني 
وكافاأت التنفيذيني فيها بعالوات و�شلت اىل 

تنمو  مازالت  البطالة  فاإن  الدوالرات،  ماليني 

"متقدمة".  ُتدعى  التي  يف معظم االقت�شادات 

لتوها،  �شـرعت  قد  ت�شونامي  موجة  هي  وها 

وبعد �شنة من زلزال املركز املايل، يف �شـرب 

�شبيل  على  بوليفيا،  يف  بعًدا.  اأكرث  �شواحل 

املثال، يكتب التحالف املحلي ل�شبكة الرا�شد 

االجتماعي، �شمن اإ�شهامه يف هذا التقرير، اأنه 

"عندما اأحدثت دائرة النمو االقت�شادي العاملي 
جلبة يف املا�شي )قبل االأزمة(، وقفت بوليفيا 

يف  الفر�شة  من  االإفادة  عن  عاجزة  وراقبت، 

اإيقاعها يف التنمية. كان اقت�شادها قد  اإر�شاء 

بداأ لتوه يف مواكبة ال�شـرعة، عندما بداأ االنتعا�س 

العاملي يف التوقف ثم الدوران للخلف".

يت�شمن هذا التقرير النتائج التي ا�شتخل�شتها 

منظمات املجتمع املدين يف اأكرث من 60 دولة. 

اىل  القاع  من  االأول  العاملي  التقرير  وهو 

القمة، الذي يدور حول االأثر االجتماعي لالأزمة. 

وقد قدمت هيئات االأمم املتحدة وموؤ�ش�شات 

�شيفقدها  التي  الوظائف  حول  تقارير  اأخرى 

اأكرث  العامل، وماليني  النا�س حول  ماليني من 

عدد  اىل  باالإ�شافة  الفقر،  اىل  بهم  �شُيلقى 

نتيجة  نحبهم؛  يق�شوا  اأن  املحتمل  االأطفال 

عجز االأ�شواق عن حل امل�شكالت التي خّلقتها 

حتى  اعتقاد  من  �شائًدا  كان  ما  عك�س  )على 

ال�شنة املا�شية(. وتعود قيمة هذه النتائج اىل 

اأنها قد مت ح�شابها من قبل جتمعات عاملية، 

الواقع  من  مبا�شـرة  مراقبة  نتيجة  ولي�شت 

املحلي. ومن خالل تراكم النتائج الواردة من 

البلدان الغنية والفقرية ومن جميع القارات، 

تظهر لنا ت�شابهات ملحوظة، واأي�ًشا االأو�شاع 

ال�شورة املتوافرة حتى  التي ترثي  املتنوعة 

االآن. وهو ما يجعلها اأكرث درامية، وت�شع حتّدًيا 

�شيا�شات  تطبيق  وهو  القرار،  �شناع  اأمام 

ت�شع النا�س يف املقام االأول، ك�شـرورة ملحة. 

واالأمر لي�س جمرد عدالة اجتماعية فح�شب، بل 

ة  �شيا�شة اقت�شادية موؤثرة، وروؤية عامة خمت�رصَ

ملختلف الدول التي ي�شتعر�شها التقرير.

متفرجون اأبرياء

الراأ�شمالية، مثلما احلال يف  املالية  النظم  يف 

اأحد الكازينوات، كلما زادت خطورة الرهانات 

كلما ازدادت االأرباح. اإال اأن الرهانات اخلطرة 

تعني اأي�ًشا خ�شارات متكررة. وبهذا املنطق، 

"ليمان  بنك  اإفال�س  يف  الف�شيحة  تتمثل  ال 

رئي�س  اتخذه  الذي  القرار  يف  بل  براذرز"، 

ماليته  ووزير  بو�س  جورج  املتحدة  الواليات 

"هانك بول�شون" ب�شـرف مئات املليارات من 

الدوالرات من اأموال دافعي ال�شـرائب الإنقاذ 

"غولدمان �شا�ش�س" الذي  بنوك فا�شلة، مثل 

كان "بول�شون" امل�شوؤول التنفيذي الرئي�شي 

له قبل االن�شمام اىل احلكومة، واأي�ًشا الإنقاذ 

االمريكية  املجموعة  مثل  تاأمني،  جمموعات 

.A.I.G الدولية

املنتخب  الرئي�س  بوين"  "يايي  علم  وعندما 

القوية كم�شـريف،  ل�شمعته  ا 
ً
لدولة بنني نظر

تريليونات  م�شدر  عن  ت�شاءل  القرار،  بهذا 

االإنقاذ  لعملية  خ�ش�شت  التي  الدوالرات 

من  هم  الفقراء  اأن  اىل  وخل�س  هذه؟ 

االأزمة.  هذه  ثمن  النهاية  يف  �شيدفعون 

وياأتي التقرير البلجيكي للرا�شد االجتماعي 

متفًقا مع هذا: فعندما انهارت اأ�شهم البنوك 

اجتهت  البلد،  يف  الرئي�شية  وامل�شاريع 

احلكومة البلجيكية اىل اإنقاذ البنوك، ومنحت 

تت�شبب  االأزمة  ومازالت  اإيداعية.  �شمانات 

يف ارتفاع معدالت البطالة، فيما تربز تكلفة 

الدين  يف  م�شطردة  بزيادة  البنوك  اإنقاذ 

بعدم  تتعلق  خطرية  اآثار  ترافقها  العام، 

نف�شها،  بنني  يف  االجتماعي.  االأمن  توفري 

اكت�شف التحالف املحلي للرا�شد االجتماعي 

االقت�شاد،  الإنعا�س  �شبيلها  يف  الدولة  اأن 

تتناف�س مع الفقراء على مواد البناء ال�شحيحة، 

فيما تقوم املنظمات القاعدية بالتعبئة �شد 

التكلفة املتزايدة للحياة. 

للرا�شد  الوطنية  التقارير  من  وكثري 

جراء  الن�شاء  معاناة  مدى  تبني  االجتماعي، 

هذه االأزمة، بقدر يزيد ن�شبًيا عن قدر معاناة 

ووفق  االأخرى.  املجتمع  فئات  من  غريهن 

"انخفا�س  فاإن  البولندي،  التحالف  تعبري 

االقت�شادية،  االأزمة  ب�شبب  �شـر 
ُ
االأ دخول 

االجتماعية،  الفئات  لكل  اإفقاًرا  ي�شبب  قد 

ا و�شط الطبقات الدنيا واملتو�شطة.  خ�شو�شً

االفقار  لهذا  يكون  اأن  جًدا  املحتمل  ومن 

ا الأنهن 
ً
بدوره اأثر اأكرث داللة على الن�شاء، نظر

ح�شن  عن  تقليدًيا  الرئي�شيات  امل�شوؤوالت 

الفئات  و�شط  خا�س  )وب�شكل  االأ�شـرة  حال 

املحللني،  لبع�س  ووفًقا  الدخل(.  منخف�شة 

فاإن االأزمات تعظم من القطاع الرمادي )غري 

الر�شمي( يف االقت�شاد البولندي. حيث ي�شعى 

امل�شاريع،  وا�شحاب  املقاولني  من  كثري 

النا�س اأوالً

واأعلنت  بالف�شل.  اال�شرتاكية  "باءت  انظر:   )1(

اإريك  بقلم:  بعد؟"  فماذا  اإفال�شها.  الراأ�شمالية 
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ا ال�شغار منهم، اىل تخفي�س تكلفة  خ�شو�شً

من  والتهرب  االأدنى،  حدها  اىل  العمالة 

املرتبطة  التكاليف  من  وغريها  ال�شـرائب 

اأن  املرجح  من  ويبدو  الر�شمية.  بالعمالة 

منو االقت�شاد الرمادي، �شيكون اأ�شد تاأثرًيا 

الرجال، حيث غالًبا ما  الن�شاء منه على  على 

تلتحق الن�شاء باالأعمال ذات االأجور الزهيدة، 

ا يف قطاع اخلدمات اخلا�شة )جتارة  خ�شو�شً

التجزئة مثالً(".

مبا�شـر  اأثر  العاملية  لالأزمة  كان  فرن�شا،  ويف 

الدول  احلال يف جميع  الفقراء، كما هو  على 

وقد  االأزمة.  منها  بداأت  التي  املتقدمة 

ارتفاع  يف  و�شوًحا  االأكرث  االآثار  متثلت 

االجتماعي،  اال�شتبعاد  وزيادة  البطالة، 

لي�س  وقت  منذ  كانت  التي  و"القطاعات 

تعاين  االآن  اأ�شبحت  مريح،  و�شع  يف  ببعيد 

التقرير  يف  جاء  ملا  وفًقا  الطعام"  نق�س 

ال  وباملثل،  االجتماعي.  للرا�شد  الفرن�شي 

تت�شمن ا�شرتاتيجية اإدارة احلكومة االأملانية 

لالأزمة اأهداًفا اجتماعية اأو بيئية. فقد كانت 

جممل التحركات التن�شيطية واال�شتقطاعات 

ممار�شات  ك�شفت  حيث  جائرة.  ال�شـريبية 

عن  املوؤقتة،  العمالة  وانت�شار  اال�شتبعاد، 

اإلغاء  اأو  الدولة،  يد  ل�شحب  القبيح  الوجه 

االأطراف  النظامية. واأ�شبح الفقر "هائالً" يف 

جاء  ما  وفق  اأوروبا،  من  والغربية  ال�شـرقية 

من  االجتماعي  الرا�شد  حتالفات  تقارير  يف 

الربتغال ومولدوفا.

االأزمة  "ت�شبب  الت�شيك  جمهورية  يف   

ا يف م�شتويات  االقت�شادية العاملية انخفا�شً

اىل  رئي�شي  ب�شكل  يرجع  ما  وهو  العي�س"، 

الت�شيكي  التحالف  البطالة. ويتحدى  ارتفاع 

للرا�شد االجتماعي االأرقام الر�شمية اخلا�شة 

فرٍد   178.000 اأن  على  مربهًنا  بالبطالة، 

اىل  ال�شعي  يف  فاعلني  غري  اعتربوا  ممن 

هذه  اإ�شافة  واأن  االإح�شاء،  جتّنبهم  العمل، 

اىل  البطالة  معدل  دفع  �شاأنها  من  الفئة 

العمال  اأن  ات�شح  فقد   .50% بن�شبة  اأعلى 

هم  منهم،  االآ�شيويني  ا  وخ�شو�شً االأجانب، 

اأن  اإال  الت�شيك.  جمهورية  يف  معاناة  االأكرث 

من  كل  يف  االجتماعي  الرا�شد  حتالفات 

تقارير  تقدم  وقرب�س  و�شلوفاكيا  مالطا 

االأجانب ب�شورة  عن ال�شعوبات التي تواجه 

كراهية  من  حاالت  ووجود  بل  متزايدة، 

االأجانب. 

عن  تقارير  وفدت  اأخرى،  ناحية  من 

ال�شعوبات االقت�شادية الناجتة من انخفا�س 

الفلبني  يف  امل�شدرين  العمال  حتويالت 

وبالد  ونيكارغوا،  واملك�شيك  واملغرب 

كثرية غريها. ويف حالة م�شـر "فاإن انخفا�س 

وعائدات  اخلارج  يف  العاملني  حتويالت 

�شوق  على  �شغًطا  مار�شت  قد  املهاجرين، 

العمل، غري املجهزة اأ�شا�ًشا ال�شتيعاب مزيد 

ال�شلفادور،  ويف  املتعطلني".  العمال  من 

من   26.7% اأ�شـرة   300.000 تتلقى 

ت�شاعد  اخلارج،  من  اأمواالً  ال�شكان-  اإجمال 

وامللب�س  املاأكل  تكاليف  على  االإنفاق  يف 

واخلدمات االأ�شا�شية". فقد توقف منو تدفق 

التحويالت تقريًبا يف عام 2008، ومن املقرر 

اأن تبداأ يف االنهيار خالل هذا العام 2009.

البلدان  تاأثر  فيها  حدث  التي  ال�شـرعة  اإن 

ببعدها  بالطبع  ترتبط  ال  بالت�شونامي، 

ترتبط  بل  �شرتيت"،  "وول  عن  املكاين 

يف  هم  مبن  اقت�شادها  ارتباط  بكيفية 

التي تعد واحدة  املركز. يف موزمبيق، مثالً، 

موزمبيق  بنك  ن�شـر  العامل،  بلدان  اأفقر  من 

ا 
ً
تقرير  )Millennium Bim( الدويل 

ب�شبب  �شيتقل�س  االأمة  اقت�شاد  باأن  يتنباأ 

النمو ال�شلبي يف البلدان املانحة التي متول 

اأكرث من ن�شف املوازنة الوطنية، وتلك التي 

املبا�شـرة.  االأجنبية  باال�شتثمارات  تقوم 

ويذكر تقرير الرا�شد االجتماعي يف موزمبيق 

اأن اأ�شعار االأملنيوم والدخان وال�شكر وال�شاي 

و�شوف  انهارت.  قد  واجلمربي  والك�شتناء 

�شت�شعف  وبالتايل  الت�شدير،  عوائد  تتاأثر 

االأن�شطة التي تدعم النمو االقت�شادي، ومن 

ثم �شتعيق جهود تعزيز ال�شياحة.

تعتمد  التي  تنزانيا  يف  الو�شع  يختلف  وال 

 .42% بن�شبة  امل�شاعدات  على  ميزانيتها 

ويبني التقرير الفرن�شي للرا�شد االجتماعي 

اإيجاد  عن  الدولة  وعجز  االأزمة،  ب�شبب  اأنه 

الر�شمية،  التنمية  مل�شاعدات  جديدة  موارد 

تراجًعا  تراجعت  قد  امل�شاعدة  هذه  فاإن 

يف  بالتزاماتها  تفي  لن  فرن�شا  واأن  حاًدا، 

هذا املجال. يف املقابل، اأكدت اإ�شبانيا على 

القومي  دخلها  من   0.7% بتمرير  التزامها 

عام  بحلول  للتنمية  الر�شمية  للم�شاعدات 

الدول  جميع  اأوفت  اإذا  حتى  ولكن   .2012
عن  التعبري  مت  فقد  بالتزاماتها،  املانحة 

من  مئوية  ن�شب  �شكل  على  االأهداف  تلك 

االقت�شاد، ومن ثم فاإن موازنات امل�شاعدات 

الر�شمية للتنمية مربوطة حتًما بالتخفي�شات 

الواردة يف اأوقات الهبوط.

ال�شلة  النامية، فكلما كربت  البلدان  اأما يف 

وكان  االأثر،  كرب  العاملي  االقت�شاد  مع 

حدوثه اأ�شـرع. فاملك�شيك و�شيلي، يف اأمريكا 

الواليات  باقت�شاد  ارتبطا  الأنهما  الالتينية، 

احلرة  التجارة  اتفاقات  خالل  من  املتحدة 

ا باالأزمة. 
ً
ا مبا�شـر

ً
واال�شتثمار، فقد تاأثرا تاأثر

فاأ�شعار النحا�س، الت�شدير الرئي�شي ل�شيلي، 

اأمريكية  دوالرات  اأربعة  من  الأكرث  ارتفعت 

ثم   ،2008 عام  منت�شف  يف  الواحد  للرطل 

هبطت اىل 1.4 دوالر يف نهاية العام نف�شه. 

اإال اأن االأثر االأكرث بروًزا لالأزمة يف �شيلي، وفق 

هبوط  يف  يتمثل  االجتماعي،  الرا�شد  تقرير 

اأ�شول  يف  ُت�شتثمر  التي  املعا�س  مدخرات 

مدخرات  مّنيت  فقد  واأجنبية.  حملية  مالية 

التقاعد بخ�شارة قيمتها 27 بليون دوالر، اأي 

اأكرث من %26 من اإجمايل اأموال املعا�شات، 

بنهاية عام 2008. وهذا هو ال�شبب يف تعر�س 

اأمريكا  يف  خ�شارة  الأكرب  االأ�شـرية  الرثوة 

الالتينية، بالرغم من احتجاجات املت�شـررين 

املتكررة، فلم يكونوا حمظوظني مثل حاملي 

الكربى،  العاملية  البنوك  بع�س  يف  االأ�شهم 

اأحد  اأحد لنجدتهم، ومل يفعل  حيث مل يهب 

�شيًئا لتعوي�شهم. 

انت�شار  يف  ال�شلع  اأ�شعار  انهيار  ت�شبب  وقد 

يقدر  اأوغندا،  ففي  كثرية.  بلدان  يف  االأزمة 

التحالف الوطني للرا�شد االجتماعي اأن هذا 

الو�شع قد يقلب التقدم االجتماعي احلديث، 

االإمنائية  االأهداف  حتقيق  معه  وي�شتحيل 

لالألفية. وتعاين زامبيا، رمبا اأكرث من �شيلي، 

اأ�شعار النحا�س الذي تعتمد عليه  من هبوط 

البالد اعتماًدا كبرًيا. وقد جاء يف ا�شهام زامبيا 

للواليات  “خالًفا  اأنه  االجتماعي،  للرا�شد 

املتحدة، وغريها من البلدان التي ا�شتجابت 

لالنهيار االقت�شادي، مبنح متويالت للبنوك 

منها  �شعًيا  الرئي�شية  وال�شناعات  اخلا�شـرة 

روبيا  الزامبي  الرئي�س  فاإن  اإنقاذها،  اىل 

باندا ال ميتلك اأي موارد لي�شخها”.

ويعلق التقرير الوارد من غانا على امل�شكلة 

يحاول  التي  “امل�شاألة  اأن  ا 
ً
ذاكر نف�شها، 

املواطنون مواجهتها ومعاجلتها، هل ينبغي 

اأن تركز على م�شاعدة املجتمع  الدولة  على 

الدويل يف تغلبها على االنهيار االقت�شادي، 

اأم تلجاأ اىل مبادرات مالية ونقدية �شعبة؟”.

املايل  اخلبري  جند  اأي�ًشا  الربازيل  ويف 

“فرناندو كاردمي” يكتب يف حتليله الوارد 



29 / الرا�صد االجتماعي

"اإن  االجتماعي:  للرا�شد  املحلي  التقرير  يف 

هو   )...( ال�شـرائب  وعوائد  املتزايد  الدخل 

بال�شبط ما ي�شعى الرئي�س اأوباما اىل حتقيقه 

يف الواليات املتحدة. وهو اأي�ًشا ما ظل مدير 

خان"  "�شرتاو�س  الدويل  النقد  �شندوق 

 ."2007 عام  منذ  وتكراًرا  مراًرا  عنه  يدافع 

نف�شه  الدويل  النقد  �شندوق  "فاإن  واالآن 

يقاوم تبني هذه الروؤية، على حد ما اأو�شحت 

ال�شـروط املفرو�شة على بلدان و�شط اأوروبا 

التي كفلها �شندوق النقد الدويل".

الوطني  التقرير  يذكر  رومانيا،  حالة  ويف 

“قر�س  اأن  هناك،  االجتماعي  للرا�شد 

مت  قد  وكاأنه  يبدو  الدويل،  النقد  �شندوق 

التعاقد عليه حتت �شغوط خارجية، ول�شبب 

ال�شـركات  م�شالح  اإنقاذ  يف  يتمثل  رئي�شي 

البالد. واأن مثل هذا القر�س  االأجنبية داخل 

لن يخدم يف ت�شديد ديون البلد اخلارجية، بل 

�شيغطي الديون امل�شتحقة للفروع املحلية 

للبنوك االأجنبية. ومن ثم فاإن االأموال العامة 

الذي  ال�شـرر  اإ�شالح  يف  ت�شتخدم  �شوف 

وبدالً  اخلا�س”.  املال  راأ�س  فيه  ت�شبب 

توجه  املحلية،  احلاجات  على  الفعل  رد  من 

نتيجة  رومانيا  اىل  الدويل  النقد  �شندوق 

النم�شاوية  احلكومة  من  اليائ�شة  “للدعوات 
النقد  و�شندوق  االأوروبي  االحتاد  لتدخل 

ال�شـرقية”.  اأوروبا  يف  بنوك  الإنقاذ  الدويل 

مبلًغا  اأقر�شت بنوك من�شوية املنطقَة  فقد 

القومي  الناجت  اإجمايل  من   70% يعادل 

متثل  التي  القر�س  “وت�شديدات  للنم�شا، 

لن  لرومانيا،  ال�شنوية  املوازنة  من   40%
تكون ممكنة اإال على مدى ع�شـر �شنوات، من 

خالل تخفي�س م�شتوى عي�س املواطنني”.

ويف املجر، كانت كفالة �شندوق النقد الدويل 

لالقت�شاد  الكلي  االنهيار  لتجنب  مطلوبة 

اأدت اىل تدهور وزيادة يف  املجري، ولكنها 

ال�شـرائب واىل تدابري من قبل الدولة، مثل 

غري  التدابري  من  وغريه  االإنفاق  ت�شييق 

“فرين�س  الوزراء  جرب رئي�س 
ُ
اأ ال�شائعة. وقد 

اآذار/مار�س  يف  اال�شتقالة  على  جيوكزاين” 

2009. وتخطط احلكومة اجلديدة ال�شتقطاع 
العام  القطاع  وعالوات  املعا�شات،  من 

العقاري  والرهن  باالأمومة،  اخلا�س  والدعم 

ودعم املوا�شالت؛ ورفع �شن التقاعد.

�شغط  اأدى  حيث  �شـربيا،  يف  احلال  كذلك 

�شندوق النقد الدويل اىل تقليل عجز الدولة 

 2009 اآذار/مار�س  يف  احلكومة  واإعالن 

اإدخالها نظام ال�شـرائب على الدخل ب�شفة 

وكذلك  “الت�شامن”،  م�شمى  حتت  موؤقتة، 

يك�شبون  ملن   6% بن�شبة  املعا�شات  على 

�شخًطا  هذا  اأثار  وقد  دوالًرا.   170 من  اأكرث 

اأعلنت  العمال واملوظفني، فيما  اأو�شاط  يف 

وحجتهم  االحتجاج.  العمالية  االحتادات 

االأكرث  �شت�شيب  “الت�شامن”  �شـرائب  اأن 

وزيادة  الرواتب  يف  ا  انخفا�شً م�شببة  ا 
ً
فقر

الر�شمي،  القطاع غري  البطالة والعمل يف  يف 

وما  م�شا�س.  بال  االأغنياء  �شيظل  حني  يف 

لغيت اخلطة اخلا�شة 
ُ
اأ بني ع�شية و�شحاها، 

يف  ال�شـربي  للتحالف  ووفًقا  باملدخرات. 

الرا�شد االجتماعي، كانت احلكومة “حم�شورة 

من  االجتماعي  اال�شطراب  من  اخلوف  بني 

الدويل  النقد  �شندوق  من  وال�شغط  جهة، 

من اجلهة االأخرى. وات�شمت االأ�شابيع التالية 

ال�شيا�شات  �شانعي  من  مت�شاربة  باأ�شوات 

التدابري  اأعلنوا جمموعات جديدة من  الذين 

�شبقت  التي  الليلة  يف  باالدخار  اخلا�شة 

�شباح اإلغائها”.

واحتوت قائمة االأفكار اجلديدة تخفي�س عدد 

امللكية،  على  ال�شـرائب  وزيادة  الوزارات، 

الهواتف  فواتري  على  �شـرائب  وفر�س 

اجلديدة،  ال�شيارات  �شـراء  وعلى  اخللوية، 

الفارهة،  ال�شيارات  على  �شـريبة  واإدخال 

العام،  القطاع  يف  اجلديد  الت�شغيل  وحظر 

اخلارج،  اىل  التجارية  الرحالت  من  واحلد 

وتقليل �شاعات العمل. كما ذكر “املراقبون” 

مت  الذي  القانون  “كان  اإذا  اأنه  ال�شـربيون 

تبنيه حديًثا حول م�شادرة املمتلكات التي 

الدولة  فاإن  اجلرمية،  خالل  من  تكوينها  مت 

�شنة  يف  دوالر  بليوين   2.64 جتميع  ميكنها 

واحدة، وهو مبلغ ي�شاوي املبلغ الذي كانت 

�شـربيا تطلبه من �شندوق النقد الدويل”. 

احلكومية  غري  املنظمات  ترى  بلغاريا،  ويف 

النفقات  تخفي�س  اأن  العمالية  واالحتادات 

االأزمة.  اأوقات  يف  مقبول  غري  اأمر  االجتماعية 

املحلية  االجتماعي  الرا�شد  جمموعة  وحتذر 

اأن  اإ�شايف ميكن  اأي تخفي�س  “اأن  هناك، من 

يودي بال�شالم االجتماعي يف البالد”. وبالرغم 

احلكومية  غري  املنظمات  خرباء  تدعيم  من 

البنية  اىل  املوجه  اال�شتثمار  ن�شيب  لزيادة 

اأنهم ينتقدون بحدة  اإال  النقل،  االأ�شا�شية يف 

البنيوية  االأموال  ا�شتخدام  احلكومة يف  ف�شل 

لبلغاريا،  خ�ش�شت  التي  االأوروبي  لالحتاد 

اأثناء ال�شنتني االأوليني من ع�شويتها الكاملة 

يف االحتاد. “فقط %0.6 من مبلغ 2.2 بليوين 

كما   .2008 عام  بنهاية  اأنفقت  قد  يورو 

والبريوقراطية  املالية،  القدرة  نق�س  اأن 

الزائدة، واالإجراءات التي ال تتمتع بال�شفافية، 

اىل  الو�شول  من  االأموال  منعت  عوامل  كلها 

املنتفعني امل�شتهَدفني”.

االإبطاء ميكن اأن يكون درامّيا 

و�شع  املالية،  االأزمة  بداأت  عندما 

تنموًيا  ارتباط  "فك  ا  فر�شً االقت�شاديون 

ا بالبيئة" ميكن لالقت�شاديات النا�شئة  رفيًقَ

العاملية،  املالية  باالزمة  تتاأثر  اال  له  وفًقا 

االأجنبية،  العملة  من  احتياطها  بحكم 

بال�شـركات  اخلا�شة  الر�شيد  وك�شوف 

تت�شم  التي  امل�شـرفية  والقطاعات  القوية 

ن�شبًيا بال�شحة. ولكن االقت�شادات النا�شئة 

الرا�شد  وتذكر  حال.  اأي  على  باالأثر  �شعرت 

االأويل  التنبوؤ  "اأن  الهند  يف  االجتماعي 

اأثر  عن  بعيدة  �شتكون  البالد  باأن  للحكومة 

هبط  وقد  النظر"،  ق�شري  تنبوؤًا  كان  االأزمة، 

وهي   9.3% ن�شبة  من  االقت�شادي  النمو 

ن�شبة �شحية يف عام 2007 اىل %7.3 يف عام 

النقد  تنباأ �شندوق   2009 عام  ويف   .2008
%4.5. وقد حدث هبوط  الدويل منو ن�شبته 

م�شابه من رقمني اىل %5 يف فيتنام وبريو 

وكمبوديا.

وزراء  يجعل  اأن  ميكن   5% قدره  منًوا  اإن 

املالية يف بلدان منظمة التعاون االقت�شادي 

اأن  حيث  باحل�شد،  ي�شعرون  والتنمية 

النمو  من  النهو�س  اىل  ي�شعون  معظمهم 

ينبغي  ال  ولكن  الركود(،  )اأي  ال�شلبي 

منو  ن�شبة  فتعني  االنطالق.  نقطة  جتاهل 

املنخف�س،  الدخل  بلدان  يف  ا  �شنويًّ  5%
زيادة اأقل من ع�شـرة �شنتات يومًيا لل�شخ�س 

العادي. ولكن ال�شنتات القليلة ت�شنع فرًقا 

الرا�شد  ت�شري  وكما  للفقري.  بالن�شبة  كبرًيا 

املثال،  �شبيل  على  كمبوديا،  يف  االجتماعي 

فاإن انخفا�س معدل النمو اىل الن�شف، يعني 

اأن "النا�س الذين يعي�شون حول تونل �شاب، 

البحرية الرئي�شية يف البالد، يكونون بخا�شة 

اأو االأكرث ه�شا�شة.  هم االأكرث عر�شة للتاأثر، 

حيث اإنهم قد وقعوا بالفعل فري�شة للدين 

كانوا  املا�شي  العام  ويف  الأغرا�شهم.  تلبيًة 

واإخراج  اإنتاجية،  اأ�شول  لبيع  م�شطرين 

اأطفالهم من املدار�س لت�شغيلهم".
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اأزمة دائمة

حلظة  منعطف،  اىل  "اأزمة"  م�شطلح  ي�شري 

لكثري  وبالن�شبة  م�شتقر.  غري  وقت  حا�شمة، 

من حتالفات الرا�شد االجتماعي التي قدمت 

منها  تعاين  التي  االأزمة  فاإن  تقاريرها، 

م�شت،  عقود  اىل  بجذورها  تعود  بلدانهم، 

االأخري.  املالية  االأ�شواق  انهيار  مع  تبداأ  ومل 

يتزايد  الو�شطى،  اأفريقيا  جمهورية  ففي 

الفقر با�شطراد وال ينق�س، منذ عام 1990، 

الذي  والعنف  ال�شيا�شي  اال�شتقرار  عدم  مع 

يخرب يف اقت�شاد �شعيف اأ�شالً. 

"فو�شى  لديها  اأن  اإريرتيا  عن  ورد  وقد 

عميقة  و�شيا�شية  واجتماعية  اقت�شادية 

االأزمة  ت�شـربها  اأن  قبل  يديها"،  �شنع  من 

العاملية. بينما يف نيجرييا كان "معظم النا�س 

اقت�شادي.  انهيار  و�شع  يف  طويلة  وملدة 

اىل  تفتقد  والبالد  منت�شـر،  فالف�شاد 

حالة  يف  وال�شحة  التعليم  اأن  كما  الكهرباء. 

اأجل  من  امل�شلح  ال�شـراع  ومازال  بائ�شة. 

اليمن،  ويف  ت�شاعد".  يف  النفطية  املوارد 

اأن  املحلي  االجتماعي  الرا�شد  فريق  يرى 

نق�س احلقوق االأ�شا�شية هو اأ�شل االأزمة تلو 

 42% يعي�س  1990. حيث  عام  منذ  االأخرى 

اإن  بل  الفقر،  خط  حتت  اليمن  �شكان  من 

الن�شاء يع�شن يف و�شع اأ�شواأ من ذلك بكثري. 

املجاالت،  كافة  يف  اأزمة  توجد  بورما  ويف 

اأو الغذائية  اأو االقت�شادية  �شواء ال�شيا�شية 

اأو البيئية، فيما بدت احلكومة هناك عاجزة 

املدمر  االإع�شار  عقب  مواطنيها  دعم  عن 

نحو  حالًيا  تنفق  وهي  البالد.  �شـرب  الذي 

ن�شف املوازنة على اجلي�س.

االأزمة  اآثار  ت�شل  اأن  املتوقع  من  نيبال،  ويف 

قريًبا، م�شيفة بذلك اآثاًرا جديدة "الأزمات اأخرى 

واملالية  والطاقة،  والغذاء،  بالبيئة،  ترتبط 

وال�شيا�شة. تلك التي مازالت ت�شـرب املجتمع 

منذ فرتة طويلة". ويف بنغالدي�س اأظهر اإع�شار 

�شيدر Sidr على راأ�س اثنني من الفي�شانات 

من  ماليني  مقاومة  ه�شا�شة  مدى  املتعاقبة، 

النا�س املهددين باآثار التغري املناخي. ويعد 

امل�شكالت  جذور  اأهم  حكومية  �شلطة  افتقاد 

االأجنبي  االحتالل  يعد  فيما  ال�شومال،  يف 

يف  واأي�ًشا  فل�شطني.  يف  الرئي�شي  الهم  هو 

االإ�شهام من و�شٍع �شمن �شـراع حرج، قررت 

الرا�شد االجتماعي العراقية هذا العام، تركيز 

تقريرها على و�شع املراأة. مما ادى اىل نتائج 

قّيمة، "ثقافة امل�شاواة يف الو�شول والفر�شة 

املطلوبة، باالإ�شافة اىل الت�شـريع".

اال�صتقطاب

يف اآذار/مار�س 2009، ويف ظل االأزمة واجلدل 

ال�شيا�شي حول كيفية تخفي�س النفقات يف 

بلغراد.  يف  لل�شيارات  معر�س  ُنّظم  �شـربيا، 

باهظة  املاركات  جميع  حينها  بيعت  وقد 

الثمن يف يوم االفتتاح، باإجمايل زاد عن 2.6 

مليوين دوالر!

لقد تفاقم اال�شتقطاب بفعل االأزمة يف كل 

االجتماعي  الرا�شد  تقرير  في�شف  مكان. 

اأعداد  "زيادة  من البحرين الو�شع متمثالً يف 

الو�شطى،  الطبقة  املليونريات، وتقل�س يف 

واإفقار للطبقة الدنيا". كما اأن ال�شعور بعدم 

االإن�شاف، وهو حال اأكرث من الفقر املطلق، 

بني  وتوتر  متكررة  "مواجهات  اىل  اأدى  قد 

ا  املجتمعات املفَقرة وقوات االأمن، خ�شو�شً

الدويل ي�شع  البنك  ما جعل  وهو  القرى.  يف 

بالن�شبة  منخف�شة  مرتبة  يف  االآن  البحرين 

لال�شتقرار ال�شيا�شي".

كثرًيا،  بها  اال�شت�شهاد  مت  التي  فيتنام  يف 

كمثال على منوذج تنمية انت�شل املاليني من 

اأن ا�شتهالك الفئة االأغنى  براثن الفقر، جند 

ي�شكل  املجتمع،  من   20% ومتثل  البالد  يف 

بينما  النفقات،  اإجمايل  من   43.3% ن�شبة 

املجتمع  من  الباقية  الـ80%  ن�شبة  تنفق 

ب�شورة متوا�شعة. اال�شتقطاب نف�شه ي�شفه 

هندورا�س.  يف  االجتماعي  الرا�شد  تقرير 

حيث املواجهة بني االأغنياء والفقراء هي اأ�س 

االنقالب الذي اأطاح الرئي�س "مانويل زياليا" 

بذلك  منع�شة   ،2009 حزيران/يونيه  يف 

اأمريكا  بدت  التي  النظام"  "تغيري  ممار�شة 

ل�شالح  عنها،  تخلت  قد  وكاأنها  الالتينية 

مناهج دميقراطية منذ عقدين من الزمن. 

ويف البلد املجاور، كو�شتاريكا، مرفاأ ال�شالم 

اأمريكا  الد�شتوري يف  واال�شتقرار  التقليدي 

الو�شطى، يحذر املراقبون من اأنه "اإذا مل يتم 

التعامل مع التحديات ]اخلا�شة باالأزمة[ على 

تغري  وبوا�شطة  االجتماعي،  احلوار  اأ�شا�س 

احللول  على  االإ�شـرار  فاإن  بالطبع،  حا�شم 

التقليدية )�شيولة مرة واحدة وا�شتقطاعات 

يف  تخفي�س  واأي�ًشا  العامة،  النفقات  يف 

كبرية  درجة  اىل  �شك  بال  �شيوؤدي  احلقوق( 

اخلطورة  واىل  والفقر،  امل�شاواة  انعدام  من 

املتحول،  احلرج  بالفقر  اإليها  اأ�شـرنا  التي 

ب�شبب فقدان الدخل، اىل فقر بنيوي، وعنف 

متزايد �شد املراأة، واالأطفال وامل�شنني". 

لعبة النعامة

"يف كينيا تعي�س احلكومة حالة اإنكار". هكذا 
"حيث  هناك،  املحليون  املراقبون  يخربنا 

تلعب لعبة النعامة، بدفن راأ�شها يف الرمال. 

فالنخبة احلاكمة تدفع باأن االأزمة ظرفية واأن 

بفعل  يكفي  مبا   
ّ
حممي الوطني  االقت�شاد 

روابطه ال�شعيفة مع الراأ�شمال الدويل".

من  م�شابهة  حاالت  عن  تقارير  وردت  وقد 

مولدوفا،  حالة  يف  كثرية.  بلدان  يف  االإنكار 

وجدت الرا�شد االجتماعي اأنه قبل انتخابات 

احلكومة  نفت   ،2009 ني�شان/اإبريل 

البالد،  على  تاأثري  لالأزمة  يكون  اأن  ب�شدة 

على  م�شطنعة  ب�شورة  احلفاظ  وحاولت 

الدويل  البنك  االقت�شادي. ومل يكن  الو�شع 

مولدوفا  اأن  اىل  وخل�س  التفاوؤل،  �شديد 

النامية  الدول  بني  من  م�شتوى  االأعلى  هي 

عر�شة  االأكرث  اأو  اله�شا�شة،  تعاين  التي 

اأعلن  االنتخابات  بعد  ولكن  االأزمة.  الآثار 

الرئي�س فورونني يف اجتماع مع رجال اأعمال 

الكونغر�س  واأع�شاء يف  احلكومة  واأع�شاء يف 

كارثة".  حريق،  "االأزمة  اأن  و�شيا�شيني، 

من  التقليل  اأن  احلكومة  م�شوؤولو  واأو�شح 

منه  ي�شتهدف  كان  االنتخابات  قبل  االأزمة 

عدم "خلق حالة من الرعب".

ويف اأو�شاع اأخرى، مل يقم ال�شا�شة امل�شوؤولون 

بالتقليل من اأهمية االأزمة فح�شب، بل تبّنى 

نف�شه،  النهج  االجتماعية  املوؤ�ش�شات  قادة 

الكارثة  توؤدي  اأن  من  ذلك  يف  متخوفني 

ب�شانعي القرار اىل قبول املطالب االنتهازية 

باملزايا.  فعلًيا  يتمتعون  من  رفعها  التي 

اأن  بوليفيا  يف  االجتماعي  الرا�شد  فتخربنا 

“املقاولون البوليفيون ميثلون جزًءا من هذا 
التيار، م�شتجيبني للهبوط العاملي احلاد من 

عبء  تنقل  متكافئة،  غري  مفاو�شات  خالل 

االأزمة اىل كاهل عّمالهم من خالل الت�شـريح 

والتخفي�شات يف املنافع واالأجور”. 

املحليون  املراقبون  ر�شد  �شلوفانيا،  ويف 

ي�شيئون  وهم  االأعمال،  اأ�شحاب  اأي�ًشا 

هيكلة  الإعادة  االأزمة؛  من  اخلوف  ا�شتخدام 

احلكومة  اتخذت  غواتيماال  العمال. يف  حقوق 

تدابري ا�شتهدفت مواجهة اأزمة الطعام، مثل 

عن  اأ�شفرت  الواردات،  على  اجلمارك  اإلغاء 

منافع لفئة معينة ولي�شت للم�شتهلكني. 

املحلي  التحالف  يخربنا  بارغواي  ومن 
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االأوىل  القطاعات  باأن  االجتماعي،  للرا�شد 

تلك  "كانت  اإ�شايف  بدعم  طالبت  التي 

النيوليربالية  ال�شيا�شات  من  انتفعت  التي 

م�شّدرون  ال�شابقة:  للحكومة  ال�شوق  ودمج 

ومنفذو  وم�شدرون  و�شناعيون،  زراعيون، 

ال�شويا مثالً،  اأ�شـر منتجو  )...( فقد  دعاية. 

تغطية  على  احلكومة  دور  يقت�شـر  اأال  على 

خ�شارتهم، بل اأن متدهم اأي�ًشا مبا يكفي من 

اأموال من الدعم العام للحفاظ على م�شتوى 

حققوا  فقد  وبالفعل  واأرباحهم.  اإنتاجهم 

اأرباًحا ا�شتثنائية يف الدورة ال�شابقة. ويعود 

امل�شاربات  اىل  جزئًيا  ذلك  يف  الف�شل 

والتي  الزراعية،  ال�شلع  �شوق  م�شتقبل  يف 

بلدان  يف  احليوي  للوقود  الرتويج  �شاحبها 

كثرية".

ويف بولندا “يعتقد العامة اأن البنوك تتالعب 

ويف  العمالء.  ح�شاب  على  التغيري  مبعدالت 

الفارق بني  اأن ي�شل  احلايل، ميكن  الوقت 

 فيما يعجز 
معدل ال�شـراء والبيع اىل 12%)2(

امل�شتهلك  وحماية  املناف�شة  مكتب  حتى 

ومن  تغيري.  معدل  على  قيود  فر�س  عن 

عرب  امل�شتهلكني  جماعات  تت�شكل  هنا 

االأجنبية  العمالت  �شـراء  بغر�س  االإنرتنت 

على  التفاو�س  يف  اآملني  كبرية،  بكميات 

قدر االنت�شار، واأحياًنا حتى ُيعيدوا التفاو�س 

على قواعد و�شـروط االتفاقات االئتمانية”. 

نظمتها  نقا�شية  حلقة  ح�شورها  بعد 

اال�شتجابات  حول  الثالث”  العامل  “�شبكة 
املداَفعة  من�شقة  كتبت  لالأزمة،  االآ�شيوية 

كاردونا”  “ناتاليا  االجتماعي  الرا�شد  يف 

Natalia Cardona يبدو اأن هناك "اأجواء 
اإذ  املنطقة.  حكومات  و�شط  الدفاعية  من 

لتغيري  وجديد  وفعال  مبادر  نهج  من  بدالً 

النظام املايل الدويل، فاإنهم يعتمدون على 

م�شكالت  مع  التعامل  يف  قدمية  �شيا�شات 

اقت�شادية جديدة واأ�شواأ". 

االأرجنتني  يف  االجتماعي  الرا�شد  وترى 

يف  جمهزة  غري  تبدو  هناك،  احلكومة  اأن 

تفر�شها  التي  التحديات  �شخامة  مواجهة 

اأن  الربازيلي  التحالف  يعتقد  فيما  االأزمة. 

العمل  العجز عن  "يخلطون بني  البالد  قادة 

الركو�س  اأوقات  ففي  املايل.  واالحرتا�س 

"تهبط عوائد ال�شـرائب، بينما ترتفع نفقات 
االأمن االجتماعي. وقتئذ يرتفع العجز املايل 

وذلك حتديًدا الأن احلكومات مل تكن جريئة 

االأ�شواأ  املالية  االأو�شاع  يكفي، حتى يف  مبا 

مما �شيكون عليه احلال اإذا كانت قد عملت 

بح�شم على دعم املطالب".

دعم املميزين

االأكرث من ذلك اأن النجاح مل يكن حليف كل 

املحاوالت التي جرت للنهو�س باالقت�شاد، 

كافية.  حماوالت  تكن  مل  حتى  اأنها  اأو 

"خطة  اأن  يعتقدون  الكنديون  فاملراقبون 

النظر،  ق�شرية  االقت�شاد  لتحفيز  احلكومة 

حيث اإنها ال تلبي احتياجات اآالف املواطنني 

والوظائف  االأزمة.  بلهيب  ي�شعرون  ممن 

يف  تقع  احلكومة  ا�شتثمارات  اأوجدتها  التي 

جند  فيما  الرجال،  عليها  يهيمن  �شناعات 

غري  جمِهدة  اأعمال  يف  متثيالً  اأكرث  الن�شاء 

ت�شـريع  �شحايا  قائمة  ويت�شدرن  م�شتقرة، 

العمالة". 

يف  ورد  الذي  نف�شه  الكالم  تقريًبا  هذا 

التايالندي:"  االجتماعي  الرا�شد  تقرير 

للجدل،  اإثارة  االأكرث  االإجراءات  بني  من 

تايالندي  بات   2000 مبلغ  احلكومة  ت�شليُم 

احلكومة  مل�شتخدمي  اأمريكًيا(  دوالًرا   57(

عن  دخلهم  يقل  ممن  اخلا�س  والقطاع 

حتى  �شهرًيا.  دوالراً(   397( بات   14000
املوؤهلون للح�شول على هذا املبلغ انتقدوا 

ال�شيا�شة كنوع من التعميم االأخرق، يف مقابل 

�شبيل  على  الهادف.  االقت�شادي  التحفيز 

ا الأن معظم العمال املن�شوين يف 
ً
املثال، نظر

هذه الفئة يعملون يف القطاع غري الر�شمي، 

ما  وهو  امل�شاعدة،  عليهم  تنطبق  ال  فاإنهم 

اجلن�شني،  بني  التمييز  ق�شية  اأي�ًشا  يطرح 

االقت�شاد  يعملن يف  الن�شاء  معظم  اإن  حيث 

غري الر�شمي".

النظم  فيه  تقوم  الذي  الوقت  ففي 

اإنقاذ  اأموال  ب�شخ  الغربية  االقت�شادية 

ويف  املالية،  املوؤ�ش�شات  يف  جديدة  �شخمة 

بع�س احلاالت يعيدون بنوكهم اىل النظامية، 

كاإعادة تاأميم، فاإن الربملان يف كينيا - وفق 

املحلي  االجتماعي  الرا�شد  حتالف  ذكره  ما 

العامة  االأ�شول  خ�شخ�شة  بت�شـريع  يقوم   -

اال�شرتاتيجية القليلة الباقية؛ بغر�س توفري 

فقط.  واحدة  مرة  احلكومي  للعائد  �شخ 

التخطيط  مت  التي  املوؤ�ش�شات  بني  ومن 

خل�شخ�شتها ال�شـركة الكينية لتوليد الطاقة، 

و�شناعات  للموا�شري،  الكينية  وال�شـركة 

ال�شكر اململوكة للدولة، والفنادق، والبنوك، 

وغريها. 

الوزراء  رئي�س  من  كل  اأقر  لبنان،  ويف 

املتوقعة  ال�شلبية  باالآثار  املالية  ووزير 

حماية  اىل  واحلاجة  العاملية،  االأزمة  من 

املراقبة  حتليل  ولكن  الوطني.  االقت�شاد 

املحلية هناك، يخل�س اىل اأن التدابري التي 

املطلوبة  االإجراءات  من  ع 
ّ
ت�شـر يطبقونها 

اللتحاق لبنان مبنظمة التجارة العاملية، وهو 

االإنتاجي  والقطاع  اخلدمات  حترير  يعني  ما 

يف االقت�شاد املحلي.

خطة  لتطبيق  "فاإنه  تايالند  ويف  باملثل، 

اأي�ًشا  احلكومة  تعمل  االقت�شادي،  االإنعا�س 

ل�شالح  النظامي  الهيكل  اإ�شالح  على 

اأ�شواق املال. ولكن على عك�س بلدان كثرية 

امل�شتهلكني  حلماية  اأكرب  �شمانات  ت�شع 

نحو  ت�شري  تايالند  فاإن  واقت�شادهم، 

اىل  النظامية  من  للدولة  الكامل  االن�شحاب 

الراأ�شمايل  ال�شوق  دور  وزيادة  التحرير، 

املراقبون  ويخ�شى  االقت�شاد".  تنمية  يف 

املبادرة،  هذه  "توؤدي  اأن  التايالنديون 

اأنف�شهم  االأ�شخا�س  من  كثري  وبوجود 

املنخرطني يف االأزمة املالية التي حدثت يف 

عام 1997 ممن يبحثون عن مكا�شب ق�شرية 

جديدة  اأزمة  اىل  الطريق  متهيد  اىل  االأمد، 

مبجرد اأن تقف البالد ثانية على قدميها". 

منوها  يف  تعتمد  التي  ماليزيا  ويف 

ال�شادرات،  على  كبرًيا  اعتماًدا  االقت�شادي 

الغذاء اخلا�س بها، يخربنا  وت�شتورد معظم 

تقرير الرا�شد االجتماعي اأن البالد "�شتعاين 

�شعوبات  من  مقبلة،  ول�شنوات  م�شطرًة، 

االإنتاج  يف  حاد  هبوط  وثمة  اقت�شادية. 

عالًيا.  حتلق  البطالة  ومعدالت  ال�شناعي، 

القادم  الركود  اأن  من  املحللون  ويحذر 

 .1997 اأ�شواأ من ركود عام  اأن يكون  ميكن 

ب�شبب  النتقادات  احلكومة  تعر�شت  وقد 

�شدة تاأخرها يف التحرك والرتكيز على اإنقاذ 

ال�شـركات. وتقوم منظمات املجتمع املدين 

واملنتديات  االحتجاجات  بتنظيم  هناك 

ال�شلبية  باالآثار  العام  الوعي  لرفع  العامة؛ 

ا على الفئات االأكرث  لهذه االأزمات، خ�شو�شً

عر�شة للتاأثر يف املجتمع".

وهذا على عك�س ال�شيا�شات التي مت تطبيقها 

Money.:2( م�شح اإلكرتوين على االإنرتنت قامت به(

pl. وميكن االطالع على ن�شخة منه على العنوان:
ww.money.pl/banki/wiadomosci/
artykul/ciezki;los;posiadaczy;kredyt
ow;banki;uderzaja;spreadem,207,0,3
83183.html
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يف فنزويال متاًما، حيث مت ال�شعي اىل تقليل 

حكومي  اإنفاق  خالل  من  وبو�شوح،  الفقر 

دائًما  ال�شيا�شات  �شخم.حتى عندما مل تكن 

تت�شم بال�شفافية، ح�شبما يود "املراقبون".

من ناحية اأخرى، تبدو اجلزائر وقد تعلمت بع�س 

اأيلول/�شبتمرب  ففي  االأزمة.  من  الدرو�س 

2008، اأعلن �شيدي �شعيد اأحد قادة االحتاد 
العام للعمال اجلزائريني، اأن احلكومة تخلت 

خ�شخ�شته".  ميكن  �شيء  "كل  �شيا�شة  عن 

املحلية  االجتماعي  الرا�شد  تقرير  ويقدر 

يف  العامة  امل�شاريع  من  م�شـروًعا   220" اأن 

قائمة  من  اأزيلت  قد  اخل�شخ�شة،  انتظار 

ال�شـركات التي كانت �شتباع مبجرد تطبيق 

تدابري نظامية جديدة. ف�شالً عن ذلك، فقد 

يف  للحكومة  التابع  الوزاري  املجل�س  طبق 

كانون الثاين/يناير 2008 االئتمان البنكي، 

االقت�شادية  للموؤ�ش�شات  املايل  والتطهري 

ل�شـركات  امل�شتحقة  الديون  مبحو  العامة، 

ن�شطة. واأ�شندت احلكومة م�شوؤولية االإ�شـراف 

على تدابري حمو الديون اىل جمموعة وزارية 

عاملة لل�شناعات املالية، وت�شجيع اال�شتثمار 

و�شط املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. 

اال�صتثمار يف النا�س

العامل،  حول  املواطنني  من  لكثري  ميكن 

اإليها  التي خل�س  اأن يتفقوا على املح�شلة 

اجليدة،  االأوقات  "يف  بريو:  يف  املراقبون 

االنتظار  احلال  بطبيعة  العمال  من  ُيطلب 

وب�شرٍب فوائد النمو؛ ويف اأوقات االأزمة يكون 

ولكن هذا  االأحزمة".  �شد  منهم  املتوقع  من 

لي�س عدالً، واالقت�شاديون يدركون االآن، اأن 

هذا حتى ال يجدي. فاحلزم التن�شيطية التي 

اعتمدت على ا�شتقطاعات �شـرائب االأغنياء، 

عن  ت�شفر  مل  كبرية،  و�شـركات  بنوك  ودعم 

مطول،  ركود  وبتوّقع  املرغوبة.  النتائج 

اىل  املتو�شطة  والطبقات  االأغنياء  مييل 

توفري مزيد من املال، بدالً من اإنفاقه، بينما 

الإعادة  التن�شيطية  االأموال  البنوك  ت�شتخدم 

بناء اأ�شولها، بدالً من اإقرا�شها. 

الفقراء،  اىل  االأموال  ت�شري  عندما  ولكن 

اىل  هذا  �شبب  يرجع  وال  فوًرا.  ُتنفق  فاإنها 

اأف�شل، دوَرهم يف  نحو  اأنهم يفهمون، على 

بل  العاملي،  االقت�شاد  �شفاء  يف  االإ�شهام 

الأنهم ال ميتلكون خياًرا اآخر. 

منظمات  تطالب  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

ولكن  متماثلة،  باأ�شياء  املدين  املجتمع 

يخربنا  وح�شبما  املغرب،  يف  خمتلفة.  بطرق 

"اأ�شبحت  الرا�شد االجتماعي املحلية  تقرير 

هناك اإ�شـرابات عديدة يف قطاعات خمتلفة 

املحلية،  واملجتمعات  وال�شحة  )التعليم 

احلركات  وبني  اأي�ًشا.  عام  واإ�شـراب  اإلخ( 

ينبغي  خا�س،  ب�شكل  الدينامية  االجتماعية 

اأن نذكر الن�شاالت املختلفة التي ع�شدتها 

يف  االجتماعي،  للرا�شد  التن�شيقية  اللجنة 

واأي�ًشا  للحياة،  املرتفعة  التكلفة  مواجهة 

املتعطلني.  للمهنيني  الوطنية  اجلمعيات 

وقد مت و�شع ا�شرتاتيجيات عديدة للتحرك 

وامل�شريات  االعت�شامات  مثل  اجلماعي، 

الوطنية  التعبئة  واأيام  املتزامنة،  ال�شعبية 

وقف  اىل  املطالب  وت�شري  الفقر.  �شد 

ارتفاع االأ�شعار، وتدعيم اأموال التعوي�شات، 

ورفع  للرواتب،  املتحرك  املدّرج  وتطبيق 

خ�شخ�شة  ووقف  العامة،  اخلدمات  م�شتوى 

توزيع املياه والكهرباء، واملطالبة باحلق يف 

العمل يف اخلدمة املدنية. 

ويف الواليات املتحدة، حيث انطلقت �شـرارة 

عن  املتعطلني  عدد  ارتفع  وحيث  االأزمة، 

قدرها  بزيادة  مليوناً،   13.1 اىل  العمل 

احلزب  نال  الركود،  بداية  يف  ماليني   5.6
الذين  الناخبني  "عقاًبا" من قبل  اجلمهوري 

االأمل  اأ�شا�س  على  اأوباما  باراك  اختاروا 

االأمريكي  التقرير  وح�شب  واالآن،  والتغيري. 

حقوق  "حركات  فاإن  االجتماعي،  للرا�شد 

والتجارة  اخل�شـراء،  والوظائف  االإن�شان، 

تقدم  وال�شكن،  ال�شحية،  والرعاية  العادلة، 

تغيري  اأجل  من  مطالب  وترفع  مقرتحات 

حقيقي وبنيوي. وال ميكن للواليات املتحدة 

ال�شانحة  الفر�شة  هذه  تبديد  تتحمل  اأن 

للتغيري احلقيقي".

االجتماعي  الرا�شد  تطالب  غانا،  ويف 

يف  ا�شتثمارات  �شكل  "يف  املزارعات  بدعم 

املدخالت، مثل االأ�شمدة، وكذلك يف التدريب 

والو�شول اىل االأ�شواق. وهذا من �شاأنه تعزيز 

خلق  يف  نف�شه  الوقت  يف  واالإ�شهام  الزراعة 

فر�س عمل، ومنو اقت�شادي، وحتقيق ح�شن 

العي�س للمواطنني". واملطلب نف�شه جنده يف 

ال�شنغال، اأكرث بلدان غرب اأفريقيا ا�شترياداً 

للغذاء. حيث يقرتح املجتمع املدين "العودة 

اىل الزراعة التقليدية التي يجب على الدولة 

اأن ت�شجعها وتدعمها".

اأن  ينبغي  االأجور،  يف  احلقيقية  فالزيادة 

هكذا  التن�شيطية.   ال�شيا�شية  هي  تكون 

ويف  بلغاريا.  يف  االجتماعي  الرا�شد  تخل�س 

التن�شيطية  التحركات  حزم  "جند  الفلبني 

خالف  وعلى  ولكنها  ال�شحيح،  م�شارها  يف 

على  تقوم  اأن  ينبغي  احلكومة،  تو�شحه  ما 

احلقوق  وعلى  وا�شحة،  وطنية  ا�شرتاتيجية 

تقوية  اىل  تهدف  وان  الفقراء،  ول�شالح 

املناخ  �شوء  يف  ا  خ�شو�شً الداخلي،  الطلب 

للم�شّدرين.  املعادي  احلايل  االقت�شادي 

الغذائي،  لالأمن  االأولوية  تكون  اأن  فيجب 

وتقوية  دعم  طريق  عن  عمل  فر�س  وخلق 

رجاالً  العمال،  ملنفعة  املحلية  امل�شاريع 

البنية  م�شاريع  يف  واال�شتثمار  ون�شاًء، 

الفقراء  ول�شالح  اخل�شـراء،  االأ�شا�شية 

الكهرباء  وتو�شيل  ري،  �شبكة  )مثل:بناء 

النظيفة(  الطاقة  وتطوير  النائية،  للقرى 

واأي�ًشا تو�شيع االأمن االجتماعي واالقت�شادي 

اإعادة  واأخرًيا،   )...( واملتعطلني  للفقراء 

بحيث  الوطني،  الدَّين  حول  املفاو�شات 

ُيعَجل بتوجه كتلة عائدات الدولة نحو تلبية 

خدمة  من  بدالً  للنا�س،  االأ�شا�شية  احلاجات 

الدَّين التي يجب تناولها بجدية واعتبار".

على  االجتماعي  الرا�شد  تعمل  تايالند،  يف 

منا�شـرة حتالف وا�شع �شبيه بالتحالف الذي 

يف   ،1997 عام  ال�شعب"  "د�شتور  اىل  اأدى 

اآ�شيا.  �شـرق  جلنوب  املالية  االأزمة  اأعقاب 

"مواجهة  اأن  املراقبون  يوؤكد  بريو  ويف 

»يف نيويورك وحدها هناك حوايل ثالثة ماليني �شخ�س يفتقدون االأمن الغذائي، وكذلك 

منذ  االأمر  هذا  وتزايد  والرخي�شة،  ال�شحية  غري  الغذائية  املواد  �رصاء  على  يعتمدون 

االزمة املالية يف عام 2008. املتاجر التي تبيع املواد الغذائية الطازجة قليلة  يف اأحياء 

بروكلني وبرونك�س. اأحد احللول لهذه امل�شكلة هو الزراعة اجلماعية املدعومة، والتي 

جتمع بني املزارع العائلية، وتنتج الزراعة الع�شوية مع امل�شتهلكني، مما ي�شاهم يف 

احل�شول على غذاء �شحي  داخل املدينة«.

نادية جون�شون )ويدو وعادل لالأغذية ، نيويورك(



33 / الرا�صد االجتماعي

يتطلب  االأزمة،  فيه  ت�شببت  الذي  ال�شـرر 

تعزيز الطلب املحلي، وذلك بزيادة ا�شتهالك 

العمال، وحماية االإنتاج الوطني، واأي�ًشا وقف 

�شوق  فتحت  التي  احلرة،  التجارة  اتفاقية 

بريو على م�شـراعيه، يف اأوقات تتقل�س فيها 

االأ�شواق الدولية".

ويرغب التحالف الوطني املك�شيكي للرا�شد 

االجتماعي اأي�ًشا، يف مراجعة اتفاقية التجارة 

احلركة  اقرتحت  "فقد  ال�شمالية:  الأمريكا 

والطاقة،  الغذائي  لال�شتقالل  الوطنية 

يف  الدميقراطية  واحلرية  العمل  وحقوق 

 2009 ني�شان/اإبريل   16 بتاريخ  خطاب 

الواليات  رئي�س  اأوباما  باراك  يخاطب 

على  حوار  بدء  اقرتحت  االمريكية  املتحدة 

اإعادة  مثل  معينة،  بنود  حول  م�شتوى  اأعلى 

التفاو�س العاجل بخ�شو�س اتفاقية التجارة 

�شمانات  وو�شع  ال�شمالية  اأمريكا  يف  احلرة 

للعمل واحلقوق االجتماعية، وحقوق االإن�شان 

عموًما يف املنطقة. و�شوف ي�شمل هذا تاأ�شي�س 

اال�شهامات  متباين  تعوي�شات  �شندوق 

الأمريكا ال�شمالية، والتفاو�س ب�شاأن اتفاقية 

وطنية يف ما يتعلق بالهجرة، وتوقيع اتفاقية 

بغر�س ت�شجيع اتفاقية التنمية االقت�شادية 

واالجتماعية الأمريكا ال�شمالية".

اأ�شحاب  من  كثريين  نرى  لالأزمة،  ا�شتجابة 

املال  عامل  يدخلون  اإيطاليا،  يف  االأر�شدة 

باأن  االإيطاليون  املراقبون  ويدفع  االأخالقي. 

التي  الكيفية  يراعي  االأخالقي  املال  "عميل 
واأي�ًشا  مالها،  او  ماله  ا�شتخدام  بها  �شيتم 

كيفية اإفال�س بنكه. فكثري من البنوك اليوم 

ت�شاعف جهودها لتح�شني �شمعتها. فالعودة 

امل�شـريف  للنظام  االأ�شلية  املهمة  اىل 

املتمثلة يف دعم االقت�شاد احلقيقي، البد اأن 

يكون مرجًعا دائًما للبحث عن خمرج لالأزمة". 

والنتيجة التي خل�س اإليها هوؤالء املراقبون، 

كلمة  وهي:"  اأال  مكان،  كل  يف  ت�شلح  امنا 

ال�شـر ينبغي ان تكون حماربة الفقر، واإعادة 

توزيع املوارد".
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التقارير املوا�صيعية
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)1(
اآلدو كالياري

العقاري  الرهن  قطاع  يف  كاأزمة  بداأ  ما  اإن 

اأيلول/ يف  املتحدة،  الواليات  يف  الفرعي 

�شبتمرب 2007، اأ�شبح اأزمة اقت�شادية ذات 

طلق عليها االأزمة االأ�شواأ منذ 
ُ
اأبعاد عاملية، اأ

الك�شاد الكبري. 

ويعك�س حجم االأزمة �شوًءا جديًدا على تبعات 

وعملية  االإن�شان،  حلقوق  التقليدي  النهج 

املفهوم،  هذا  ووفق  املايل.  النظام  �شبط 

باأن  االإن�شان  حقوق  منا�شـرو  خرب 
ُ
اأ فقد 

م�شائل  تعد  املايل،  النظام  �شبط  م�شائل 

تقنية متاًما، ويجب تركها اىل اخلرباء. بينما 

ينبغي ل�شيا�شات حقوق االإن�شان وق�شاياها، 

اإما اأن حُتل ب�شورة م�شتقلة عن ق�شايا �شبط 

النظام املايل، اأو اأن تكون بب�شاطة حمكومًة 

باأي نهج يقرره اخلرباء املاليون للتعامل مع 

هذه الق�شايا، ولكن االأزمة ك�شفت عن عيوب 

هذا النهج، وهو ما ي�شجع النقد القائم على 

الوقت  املايل. ويف  للتنظيم  االإن�شان  حقوق 

الذي اأ�شبح فيه هناك تف�شريات كثرية حول 

على  وا�شًعا  اتفاًقا  ثمة  جند  االأزمة،  م�شادر 

اىل:  تعود  التي  االإخفاقات  من  عدد  اأهمية 

التنظيم الذي يت�شف بالرتاخي، واالإ�شـراف 

القائمون  والفاعلون  املالية،  االأ�شواق  على 

.
)2(

باالإدارة فيها، واآليات عملهم

اإيجاد  ال�شعب  من  لي�س  نف�شه،  الوقت  يف 

بحقوق  التمتع  باأن  القائل  للمفهوم  تاأييد 

يف  باالأزمة  دالة  ب�شورة  �شيتاأثر  االإن�شان 

االنحدار  اإن  املثال،  �شبيل  على  مكان.  كل 

ال�شديد يف الطلب اجلماعي عاملًيا، قد اأ�شفر 

العي�س.  ل�شبل  وتدمري  مكثفة،  بطالة  عن 

�شيكون  البطالة،  انحدار  من  �شنوات  وبعد 

هناك نحو 20 مليون اآخرين من املتعطلني 

وذلك   .2007 يف  كان  2009،مقارنة مبا  يف 

. وقد 
)3(

الدولية العمل  تنبوؤات منظمة  وفق 

يتم ت�شـريح 50 مليون �شخ�س من اأعمالهم، 

البطالة  حلجم  م�شاهية  االأزمة  جاءت  اإذا 

 .
)4(

املن�شـرم القرن  ت�شعينيات  يف  ال�شابق 

االأثر  تخفي  العامة  االأرقام  اأن  يف  �شك  وال 

واأطفالهن، وعلى  الن�شاء  لالأزمة على  االأكرب 

واالأقليات  االأ�شليني،  وال�شكان  الفقراء، 

جانب  فاىل  املهاجرين.  والعمال  العرقية، 

االجتماعية  احلماية  جند  البطالة،  زيادة 

عمل  بامتالك  كثرية،  بلدان  يف  امل�شـروطة، 

فبالن�شبة  االأخرى.  هي  تنحدر  وظيفة،  اأو 

فاإن  وظيفة،  ميتلكون  اليزالون  هم  ملن 

على  اأكرب  �شغوًطا  يعني  البطالة  من  مزيًدا 

فاالأمن  االجتماعية.  والتغطية  رواتبهم 

تاأثر  قد  امل�شنني  للمواطنني  االجتماعي 

ت�شجيل  مع  �شديدة،  وب�شورة  اأي�ًشا  باالأزمة 

اأموال املعا�شات خ�شارات و�شلت يف بع�س 

. كما اأن التحول اىل نظم 
احلاالت اىل 50%)5(

العقود  يف  الدولة  من  دعًما  االأقل  املعا�س 

االأزمة.  اآثار  حجم  من  فاقم  قد  االأخرية، 

ال�شـرورية  الدولة  عوائد  فاإن  وبالتايل 

لتعزيز الدعم املطلوب للتغطية االجتماعية 

واملعا�س، قد هبطت هبوًطا كبرًيا، مما حد 

من مدى اخليارات املتوفرة اأمام احلكومة. 

ومن املتوقع اأن يزداد الفقر عاملًيا بان�شمام 

هذا  حتى   .
)6(

ن�شمة مليون   53 اىل  ي�شل  ما 

اىل  ي�شتند  كونه  تفاوؤالً،  يعك�س  قد  الرقم 

تعريف البنك الدويل للفقر، والذي يعد حمل 

�شك واإثارة جلدل وا�شع، وهو ما يعني اأنه قد 

 .
)7(

يقلل من تقدير العدد احلقيقي للفقراء

ا�صتجابة حقوقية لالأزمة املالية واالقت�صادية

على الرغم من اأن مرياث االأزمة املالية امل�صتمرة االآن �صيكون غائًما، فقد يكون لها اأي�ًصا مرياث اآخر، 

يتلخ�س يف انه ال ميكن رف�س االأفكار احليوية حول حقوق االإن�صان. فاالأزمة توفر فر�صة تاريخية وم�صوؤولية 

عرب االأجيال الإعادة التفكري يف عملية �صنع القرار يف ال�صيا�صات االقت�صادية. فالنهج احلقوقي يدعو اإىل 

وهذا  االإن�صان.  حقوق  ومنظومة  يتوافق  االقت�صادية مبا  ال�صيا�صات  تنفيذ  ل�صمان  احلكم،  هياكل  اإ�صالح 

ما �صي�صمن م�صاركة جميع امل�صتويات، وعر�س القرارات للتمحي�س العام، وال�صفافية وامل�صاءلة يف كل 

خطوة.

مبثابة  املقال  هذا  من  �شابقة  م�شودة  كانت   )1(

اأ�شدرته ال�شبكة الدولية للحقوق  اأ�شا�س لبيان 

ESCR-( والثقافية  واالجتماعية  االقت�شادية 

Net( بالت�شاور مع عدد كبري من منظمات حقوق 
لل�شيدة  امتنانه  عن  املوؤلف  ويعرب  االإن�شان. 

التي   Nicolas Lusiani "لوزياين "نيكوال�س 
اإنهاء البيان، واأي�ًشا لعدد كبري من  �شاعدت يف 

تعليقات  قدمت  التي  االإن�شان  حقوق  منظمات 

اأخطاء  اأية  عن  وامل�شوؤولية  له.  واأ�شافت  عليه 

ترجع بالطبع للموؤلف. 

للم�شادر  تف�شيلي  م�شح  على  لالطالع   )2(

الدويل،  النقد  )�شندوق  الرئي�شية  الر�شمية 

 Bank of الدولية  الب�رصية  امل�شتوطنات  وبنك 

ومنتدى   ،International Settlements
 Financial Stability املايل  اال�شتقرار 

الت�شابه امللحوظ يف فهم  Forum( والتي تبني 
االأ�شباب التقريبية لالأزمة املالية، راجع: 

التنظيمية  االآثار  "تقدير   Caliari )2009(

االأمريكي:  العقاري  الرهن  النهيار  العاملية 

معدل  هيئات  وتنظيم  الدويل  امل�رصيف  االإ�رصاف 

 Assessing Global Regulatory"االئتمان

 Impacts of the U.S. Subprime Mortgage
 Meltdown: International Banking
 Supervision and the Regulation of
اأعدت  ورقة   ”Credit Rating Agencies
االأ�شواق املالية واملخاطرة املنتظمة:  لندوة حول 

التوابع العاملية النهيار الرهن العقاري االأمريكي، 

القوميات  القانون عرب  جريدة  تنظيمها  يف  �شارك 

وامل�شكالت املعا�رصة يف جامعة اأيوا كلية القانون، 

مع جامعة اأيوا مركز املالية الدولية والتنمية. 

املالية  "االأزمة  الدولية.  العمل  منظمة   )3(

ورقة  الالئق"  العمل  ا�شتجابة  واالقت�شادية: 

نقا�س، 2009:

 ILO. ”The Financial and Economic
 Crisis: A Decent Work Response“.

Discussion Paper, 2009 GB.304/

 .ESP/2

)4( املرجع ال�شابق.

املعا�س  ونظم  املالية  االأزمة  الدويل.  البنك   )5(

االإلزامي للدول النامية:

World Bank. The Financial Crisis and 
Mandatory Pension Systems for 
Developing Countries. Washington.

)6( World Bank News, 12 February 2009
)7( تعر�س الت�شنيف التع�شفي للبنك الدويل الذي 

ي�شنف من يعي�شون على اأقل من دوالرين 
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واالنحدار يف الو�شع الغذائي وال�شحي و�شط 

ال  الغذاء  يف  نق�ًشا  يعانون  ممن  االأطفال، 

اأن  اىل  التقديرات  وت�شري  اإيقافه.  ميكن 

اأزمة الغذاء، قد ازدادت بالفعل من عدد من 

مليون   44 بعدد  التغذية  �شوء  من  يعانون 

.
)8(

ن�شمة

ومن املحتمل اأي�ًشا اأن توؤدي اآثار االأزمة اىل 

زيادة انعدام امل�شاواة. فالفجوة بني االأ�شـر 

منذ  االت�شاع  يف  االآخذة  والفقرية،  الغنية 

ت�شعينيات القرن املن�شـرم، �شت�شبح اأكرب. 

 10% اأعلى  بني  الدخل  يف  الفجوة  اأن  كما 

ازدادت  االأجر قد  اأ�شحاب  %10 من  واأدنى 

مت  التي  البلدان  من  عينة  يف   70% بن�شبة 

تقييمها �شمن تقرير ملنظمة العمل الدولية 

.
ن�شـر يف العام املا�شي 2008)9(

االجتماعي  االرتياح  عدم  قوبل  فاإذا 

واالإحباط  الياأ�س  عن  العامة  والتعبريات 

يف  بالفعل  حدث  كما  والعنف،  بالقمع 

احلكومية،  القوات  قبل  من  البلدان  بع�س 

�شتكون  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  فاإن 

مهددة اأي�ًشا باالأزمة االقت�شادية. كما ميكن 

لكراهية االأجانب اأو اأي م�شاعر متييزية اأخرى، 

اأماكن عديدة حول العامل، اأن  مما �شوهد يف 

�س حقوق العمال املهاجرين واالأقليات 
ّ
يعر

لالنتهاكات،  عر�شة  االأكرث  ب�شفتهم 

يعر�شهم للخطر.

االتفاق  وتقّبل  االآثار،  هذه  اىل  وبالنظر 

اىل  نخل�س  اأن  ميكن  االأزمة،  م�شادر  حول 

التنظيم  ب�شدد  متت  التي  اخليارات  اأن 

بالن�شبة  لها تبعات ملمو�شة  املايل، ال �شك 

�شحيح:  والعك�س  بحقوقهم.  النا�س  لتمتع 

فالنهج الذي ي�شعى اىل تعزيز معايري حقوق 

اآثار  تناول  عن  م�شتقل  ب�شكل  االإن�شان، 

التنظيمية،  واخليارات  املالية  ال�شيا�شات 

 ولي�س 
ٍ

�شيثبت وب�شكل كبري اأنه نهج غري كاف

فّعاالً.

ال  االأزمة،  هذه  قدمته  الذي  الدليل  ولكن 

يختلف عن الدليل الذي ك�شفته اأزمات مالية 

اأجزاًء خمتلفة  اأخرى �شـربت وب�شكل دوري، 

ا  وخ�شو�شً املا�شي،  القرن  يف  العامل  يف 

فجميع  الت�شعينيات.  اأواخر  يف  اآ�شيا  �شـرق 

هذه االأزمات ت�شبب �شعوبات حادة ومعاناة 

الفئات  ال�شيما  املواطنني،  لعامة  �شديدة 

املهم�شة واالأكرث �شعًفا، يف الوقت الذي ال 

تتم فيه م�شاءلة املرتبحني من امل�شاربات 

�شبيل  على  تلك.  اأعمالهم  على  املالية 

ا�شتمراًرا  االأخرية  ال�شنوات  �شهدت  املثال، 

لي�س  الدخل،  يف  امل�شاواة  انعدام  زيادة  يف 

هذا فح�شب، بل اأي�ًشا زيادة يف حجم الرثوة 

 .
ال�شوبر")10( "االأغنياء  فيها  يتحكم  التي 

قبل،  من  ممكنة  الظاهرة  هذه  كانت  وقد 

املتعدية  اال�شتثمار  ا�شرتاتيجيات  بف�شل 

القراءة وامل�شاربة التي القت تي�شرًيا بفعل 

. واالآن فاإن الفئات 
)11(

راأ�س املال تدفقات 

منخف�شة الدخل، ولي�س من ربحوا من الدفعة 

ما قبل االأزمة، هم من �شيتاأثرون ب�شـربة ما 

بعد االأزمة، ب�شورة غري متنا�شبة. 

اأي�ًشا  املالية  االأزمة  تثري  ال�شدد،  هذا  يف 

مت  التي  الرثوة  باأن  االعتقاد  يف  الت�شكيك 

جمعها على اأ�شا�س ال�شوق "�شتت�شـرب" اىل 

كل االآخرين. وقد ذكر عامل االقت�شاد جوزيف 

�شتيغليت�س Joseph Stiglitz، احلائز جائزة 

ا، اأن االأ�شواق املالية ويف الواقع 
ً
نوبل موؤخر

ال  حالًيا  ُمقا�س  هو  كما  القومي  الناجت  منو 

موجودة  بل هي  ذاتها،  حد  غايات يف  متثل 

العي�س.  ح�شن  حتقيق  يف  النا�س  خلدمة 

وال�شيء اجليد بالن�شبة للمالية ولنمو الناجت 

اأجل  من  بال�شـرورة  لي�س  وحده،  القومي 

فهذا  للجميع.  االقت�شادي  العي�س  ح�شن 

االنهيار املنظم يدعو لدور جديد للحكومات 

االقت�شادية  ال�شيا�شات  �شنع  يف  الوطنية 

متزايدة  وب�شورة  املحلي،  امل�شتوى  على 

على امل�شتوى الدويل.

ا�صتجابة حقوق االإن�صان: املبادئ

واالقت�شادي  املايل  للك�شاد  اال�شتجابة  اإن 

التي ت�شع معايري حقوق االإن�شان مركًزا لها، 

لي�شت �شـرورية من زاوية اأنها م�شاألة تتعلق 

�شتجعل  اأي�ًشا  اإنها  بل  فح�شب،  بالعدالة 

اأكرث  واالقت�شادي  املايل  النظام  اإ�شالحات 

ا�شتدامة ومقاومة لالأزمات امل�شتقبلية.

واال�شتجابة لل�شيا�شات املالية القائمة على 

حقوق االإن�شان، ال تفرت�س م�شبًقا منًطا معيًنا 

نقطة  تتخذ  فهي  االقت�شادي.  النظام  من 

جمموعة  عاملًيا  منظم  اإطار  من  انطالقها 

من املعايري املوجودة يف االآليات اجلوهرية 

للقانون الدويل حلقوق االإن�شان لتوجيه عملية 

اقت�شادية  وبرامج  �شيا�شات  وتنفيذ  و�شع 

ت�شح  ال  االإن�شان  وحقوق  االأزمة.  ملواجهة 

بل  فح�شب،  والت�شلطية  القمع  على  حدوًدا 

اأي�ًشا تفر�س التزامات اإيجابية على الدول؛ 

الحرتام وتعزيز حقوق اقت�شادية واجتماعية 

وثقافية. وعلى الدول واجب احرتام وحماية 

االأوقات،  كل  يف  االإن�شان  حقوق  واإعمال 

ا يف اأوقات االأزمات.  خ�شو�شً

ويتوجب على احلكومات �شمان امل�شتويات 

التمتع  من  االأدنى  احلد  وهي  االأ�شا�شية، 

وثقافية  واجتماعية  اقت�شادية  بحقوق 

التزاًما  احلكومات  تتحمل  ثم  ومن  كاأولوية. 

حمدًدا ومتوا�شالً، بالتحرك باأكرب قدر ممكن 

الكامل  االإعمال  نحو  والتاأثري،  ال�شـرعة  من 

اأمريكيني يومًيا كفقراء، ومن يعي�شون باأقل 

ا، 
ً
من دوالر واحد يف اليوم ب�شفتهم االأ�شد فقر

تعر�س اإىل انتقادات متكررة كونه يخفق يف 

االإملام بواقع الفقر يف بلدان خمتلفة توجد بها 

خطوط خمتلفة جًدا للفقر، واإىل التباين ال�شديد 

يف �شلة ال�شلع التي ميكن للدخول اأن ت�شرتيها 

يف بلدان خمتلفة. ويف عام 2008، قام البنك 

الدويل بتحديث ح�شابات معادل القوة ال�رصائية 

purchasing power parity )PPP( التي 
كان موغلة يف القدم؛ وبناء عليه فاإن النا�س 

�شديدي الفقر وفق تعريف البنك اأ�شبحوا 

متمثلني يف من يعي�شون باأقل من 1.25 دوالر 

يومًيا، وهو ما زاد عددهم اإىل 1.4 بليون، اأي 

تقريًبا اأكرث %50 من التقدير ال�شابق 1 بليون 

)انظر: تقرير االأمم املتحدة لالأهداف االإمنائية 

لالألفية 2009: -4 7(. 

)UN Millennium Development Goals 
Report 2009: 47-(

تتالءم  كيف  التيار:  �شد  �شباحة  الدويل.  البنك   )8(

البلدان النامية مع االأزمة العاملية.

 World Bank. Swimming Against the 

 Tide: How Developing Countries
 Are Coping with the Global Crisis.

Washington، DC: World Bank. 2009
)9( ILO. World of Work Report 2008: 

Income Inequalities in the Age of 
Financial Globalization. Geneva: 

International Labour Organization 
)ILO(.

)10( وفًقا لدرا�شة عام 2007 اأعدتها موؤ�ش�شة 

 Merrill Lynch and "مرييل لين�س"
Capgemini، "زاد عدد من ميلكون 1 مليون 
دوالر اأو اأكرث لال�شتثمار بن�شبة %8 لي�شل اإىل 

9.5 مالينن العام املا�شي، وقد تو�شعت الثورة 
التي يتحكمون فيها اإىل 37.000 بليون دوالر. 

يوجد نحو %35 منها يف اأيدي 95.000 �شخ�س 

فقط باأ�شول تزيد عن 30 مليون". انظر: "ثال 

الر�صون Thal Larsen. P. "االأغنياء ال�شوبر 

يو�شعون الفجوة مبزيد من املجازفات". 

 ”Super-rich Widen Wealth Gap by 
Taking More Risks“. Financial Times, 
28 June.

)11( ثال الر�شون )راجع:الهام�س ال�شابق( ي�شت�شهد 

مبدير �رصكة مرييل لين�س الذي ذكر اأن الفرق 

بني االأغنياء واالأغنياء ال�شوبر يعك�س "ا�شتعداداً 

لدى االأثرياء للقيام مبجازفات اأكرب". 
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االإن�شان  حقوق  معايري  وتدعو  للحقوق. 

تدابري  اتخاذ  عدم  �شمان  اىل  احلكومات 

اأ�شا�شية  برامج  اإلغاء  مثل  متعمدة  تراجعية 

ا كامالً، باالإ�شارة 
ً
ما مل يتم تربير هذا تربير

يف  عليها  املن�شو�س  احلقوق  �شمولية  اىل 

ويف  االإن�شان،  حلقوق  االأ�شا�شية  املعاهدات 

االأق�شى  للحد  الكامل  اال�شتخدام  �شياق 

التطبيق  ل�شمان  املتوافرة  املوارد  من 

واالجتماعية  االقت�شادية  للحقوق  الكامل 

والثقافية، تطبيًقا يتحقق على نحو تقدمي 

على املديني الق�شري والطويل. 

التمييز  عدم  مبداأ  فاإن  ذلك،  اىل  باالإ�شافة 

تتجنب  اأن  �شمان  الدول،  من  يتطلب 

تدابريها  جميع  يف  املتباينة  التاأثريات 

واأن تتبّني تدابري  ا�شتجابة لالأزمة،  املتَخذة 

م�شاواة  ل�شمان  وم�شتهدفة  مق�شودة 

على  واحل�شول  اىل  الو�شول  يف  حقيقية 

البالد  م�شتوى  على  االأ�شا�شية  اخلدمات 

والفئات ال�شكانية. ويجب اأن تتوفر احلماية 

الالزمة الأع�شاء املجتمع املحرومني كواحدة 

املحدودية  اأوقات  يف  حتى  االأولويات،  من 

ال�شديدة للموارد. 

بحقوق  الدول  التزامات  اأن  من  وبالرغم 

ت�شـريعاتها،  �شمن  تقع  الرئي�شية،  االإن�شان 

االأمم  ميثاق  بروح  اأي�ًشا  مطالبة  فاإنها 

املتحدة والقانون الدويل املنطبق باالإ�شهام 

الكامل  االإدراك  يف  الدويل  التعاون  يف 

يف  الدول  تعمل  وعندما  االإن�شان.  حلقوق 

االأمم  مثل  احلكومية  بني  املنتديات  اإطار 

غري  واالجتماعات  الدويل،  والبنك  املتحدة، 

عليها  يجب  الع�شـرين،  ملجموعة  الر�شمية 

وتوؤدي  مع،  �شيا�شاتها  ات�شاق  ت�شمن  اأن 

اإدراك حقوق االإن�شان. ويف هذا ال�شدد،  اىل 

بو�شع  تتمتع  كانت  التي  الدول  تلك  فاإن 

ب�شدد  القرار  �شنع  عملية  يف  قوة  اأكرث 

على  تقع  العاملية،  االقت�شادية  ال�شيا�شات 

االنهيار  الت�شبب يف هذا  اأكرب عن  م�شوؤولية 

اأو االإغفال. وهو ما  العاملي، �شواء باالأفعال 

يعني اأن هذه الدول تتحمل اأي�ًشا م�شوؤولية 

اأعظم عن تخفيف تبعات االأزمة، وعن اتخاذ 

الطريق  على  للتاأكيد  املطلوبة  اخلطوات 

ظل  ففي  االأمام.  اىل  وامل�شتدام  العادل 

القانون الدويل، يجب على احلكومات اأي�ًشا 

االإن�شان  حقوق  معايري  اأن  عملّيا  ت�شمن  اأن 

تاأتي يف االأهمية، قبل التجارة اأو اال�شتثمار، 

اأو االلتزامات املالية. 

اإن املبادئ االأ�شا�شية حلقوق االإن�شان ت�شمل 

امل�شاركة االجتماعية، وال�شفافية، والو�شول 

الق�شائية،  واحلماية  املعلومات،  اىل 

قادرين  النا�س  يكون  اأن  ويجب  وامل�شاءلة. 

والتفاعل  العامة،  احلياة  يف  امل�شاركة  على 

القرار  �شنع  عملية  مع  مغزى  ذا  تفاعالً 

العمليات  يجعل  ما  وهو  عليهم،  توؤثر  التي 

للتناف�س.  مفتوحة  حياتهم  يف  املوؤثرة 

ف�شالً عن ذلك، يجب على الدول �شمان اأن 

الذين  فاالأفراد  القانون.  فوق  اأحد  يعلو  ال 

اأن يتمتعوا بعالجات  تاأثرت حقوقهم، يجب 

متاحة وفعالة، �شعًيا اىل ا�شتعادة و�شعهم. 

فيهم  مبن  االأ�شـرار،  عن  امل�شوؤولني  وعلى 

اخلا�س،  القطاع  م�شتوى  على  الفاعلون 

اأي  اأن يقدَّموا اىل العدالة، ويجب منع  يجب 

اأن�شطة ميكن اأن توؤثر على حقوق االإن�شان يف 

امل�شتقبل. 

اإ�صالح عمليات �صنع القرار ب�صدد 

ال�صيا�صات االقت�صادية

اإن االأزمات التي نواجهها اليوم توفر فر�شة 

تاريخية، ويف احلقيقة م�شوؤولية جيلية، الإعادة 

عملية  به  تتم  الذي  االأ�شلوب  يف  التفكري 

�شنع القرار ب�شدد ال�شيا�شات االقت�شادية 

حتى االآن. ويدعو النهج احلقوقي اىل اإ�شالح 

جميع  تنفيذ  ات�شاق  ل�شمان  احلكم؛  هياكل 

امل�شتويني  على  االقت�شادية  ال�شيا�شات 

املحلي والدويل مع امل�شمون املحلي الذي 

توفره منظومة حقوق االإن�شان. 

اأن  ال�شدد،  هذا  يف  الغالبة  االأمور  ومن 

بتنظيم  يتعلق  ما  يف  الر�شمية  القرارات 

املجال  يف  املال  راأ�س  تدفقات  و�شبط 

احلاجة  اأو  املثال  �شبيل  على  املايل، 

حفنة  يد  على  تتم  فيها  الت�شـرف  اىل 

ممثلني  تت�شمن  ما  غالًبا  "اخلرباء"،  من 

وهذا  نف�شها.  اخلا�س  القطاع  ل�شناعات 

النهج يف جوهره يغلق الطرق اأمام امل�شاركة 

العامة يف ال�شيا�شات االأ�شا�شية، والنقا�شات 

القانونية التي توؤثر على اجلميع، بتاأثرياتها 

وامل�شت�شعفني.  املهم�شني  على  اخلا�شة 

على حقوق  القائمة  لل�شيا�شات  واال�شتجابة 

التي تتم  االآلية  االإن�شان، من �شاأنها حتويل 

جميع  م�شاركة  ب�شمانها  العملية،  هذه  بها 

للتمحي�س  القرارات  وعر�س  امل�شتويات، 

العام، وممار�شة ال�شفافية وامل�شاءلة يف كل 

خطوة من خطوات �شنع القرار. 

ال�شيا�شات  �شنع  يف  وامل�شاركة  فامل�شاءلة 

اأي�ًشا، عندما  االقت�شادية، تتعر�س للعطب 

ُتقحم فيها ال�شـروط ال�شيا�شية للموؤ�ش�شات 

وجود  بحكم  اأو  واملانحني،  الدولية  املالية 

واتفاقات  التجارة  يف  مرنة  غري  قواعد 

للتاأكيد  الدول  متكني  وينبغي  اال�شتثمار. 

لها  االإن�شان،  بحقوق  التزاماتها  اأن  على 

اأو  االقت�شادية،  التزاماتها  عن  االأولوية 

حقوق امل�شتثمرين. 

االإن�شان،  حلقوق  نف�شها  املبادئ  وهذه 

الدويل،  امل�شتوى  على  ُت�شتلهم  اأن  يجب 

احلقوق،  هذه  بلوغ  يف  التعاون  يعد  حيث 

الدول  ا  الدول، وخ�شو�شً التزاًما على جميع 

من  وبالرغم  ال�شـرر.  عن  منها  امل�شوؤولة 

ال�شيا�شات  لتدابري  التاأثري  بعيدة  التبعات 

املالية، فاإن الهيئات ما بني احلكومية ت�شع 

جلنة  مثل  مالية،  اإ�شالحات  وت�شمم  اأجندة، 

ومنتدى  امل�شـريف،  االإ�شـراف  ب�شدد  بازل 

الع�شـرين، حتد  اال�شتقرار املايل، وجمموعة 

من م�شاركة معظم البلدان. ومازال �شندوق 

جانبهما،  من  الدولينْي،  والبنك  النقد 

دور  تهم�س  القرار  ل�شنع  مبادئ  حتكمهما 

البلدان املتقدمة، وب�شفافية حمدودة. وعلى 

موؤ�ش�شات  فاإن  االأهمية،  من  نف�شها  الدرجة 

اأخرى دولية تتمتع مبهمة التعبري عن حماية 

حقوق االإن�شان، م�شتبعدة من و�شع ا�شتجابة 

ال�شيا�شات يف هذه املنتديات.. 

االإطار  حار�س  املتحدة،  االأمم  وتعترب 

مالءمة  االأكرث  املنتدى  الدويل،  القانوين 

ال�شـرورية،  االإ�شالحات  ملناق�شة  و�شـرعية 

واملايل  االقت�شادي  النظام  بناء  واإعادة 

دورها  فاإن  ثم  ومن  حقوقي.  اأ�شا�س  على 

�شيتلقى تقوية وتع�شيًدا، من خالل تاأ�شي�س 

كما  العاملي،  االقت�شادي  التن�شيق  جمل�س 

 .
)12(

للخرباء املتحدة  االأمم  جلنة  به  اأو�شت 

هيئة كهذه تعمل حتت مبداأ التمثيل القائم 

على القاعدة ال�شعبية، وعلى م�شتوى مماثل 

للجمعية العامة وجمل�س االأمن، من �شاأنه اأن 

"تو�شيات جلنة  العامة لالأمم املتحدة.  )12( اجلمعية 

اخلرباء لرئي�س اجلمعية العامة حول اإ�شالح النظام 

النقدي واملايل الدويل. 
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وال�شفافية  والتمثيل  اأكرب،  تاأثري  ذا  يكون 

ال�شيا�شات  ملواجهة  القرار؛  �شنع  يف 

التنمية،  باأولويات  املرتبطة  االقت�شادية 

اأو  للم�شتقبل،  ال�شيقة  الروؤية  يتجاوز  مبا 

الوزارات املالية اأو االقت�شادية.

امل�صـريف  القطاع  تنظيم 

واملايل

من اجلوانب البارزة يف االأزمة، مدى ا�شتطاعة 

غري  املجازفة،  عبء  نقل  املالية  الكيانات 

يف  ا�شت�شعاًفا  الفئات  اأكرث  اىل  امل�شوؤولة، 

�شيا�شات  ذلك  من  مّكنتهم  وقد  املجتمع. 

النظامية  الإلغاء  عت  و�شِ حمددة،  حكومية 

النظام املايل ككل. ومن ثم يجب على  عن 

االآخرين  مع  وبالتن�شيق  حملًيا  احلكومات 

االإن�شان  حقوق  حلماية  تدابري  تتبنى  اأن 

للقطاع  قوي  تنظيم  خالل  من  ل�شعوبنا، 

تقوى  اأن  اأي�ًشا  ويجب  واملايل.  امل�شـريف 

ال�شلوك  بكبح  القانون  وحكم  امل�شاءلة، 

اأفعال معينة  االإجرامي. فعندما تكون هناك 

ب�شفتها  احلايل  الوقت  يف  اإليها  ينظر  ال 

بلدان  يف  ال�شـريبي"  "التهرب  )مثل  جرائم 

امل�شوؤولية  تثري  كاعتداءات  معينة(،اأو 

واإنفاذ  مترير  وقتئذ  ينبغي  القانونية، 

فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً  مالئمة.  ت�شـريعات 

جادة  اإجراءات  تتخذ  اأن  يجب  احلكومات 

ل�شمان اأن هوؤالء االأفراد، وتلك البلدان التي 

تاأثرت بدون �شبب اقرتفته، �شيجدون عالًجا 

ملا حلق بهم من اأ�شـرار. 

جميع  بني  تنظيًما  االأكرث  هي  البنوك  تعد 

كيانات القطاع املايل. ولكن �شلوك البنوك 

حتكمه  متزايد،  نحو  وعلى  اأ�شبحت،  قد 

اآلياتها  على  تعتمد  التي  االإ�شـراف  مبادئ 

من  بدالً  املخاطر،  الإدارة  اخلا�شة  الداخلية 

معايري مو�شوعة خارجًيا ي�شوغها م�شـرفون 

ل�شغوط  وا�شتجابة  الوطني.  امل�شتوى  على 

البلدان ال�شناعية، فقد تبّنت بلدان فقرية 

املبادئ  هذه  مت�شاعد،  نحو  وعلى  كثرية، 

نف�شها، وهو ما يرجع جزئًيا اىل اغواء باإمكانية 

جذب بنوك دولية. وقد وافقوا اي�ًشا لل�شبب 

للراأ�شمال  املقيَّد  االنتقال غري  على  نف�شه، 

عرب هذه البنوك. ولكن اإلغاء ال�شبط جلذب 

احلاالت  اأغلب  يف  يوؤِت  مل  االأجنبية،  البنوك 

عدم  العملية  االأدلة  وتبني  املرغوبة.  ثماره 

الراأ�شمالية  احل�شابات  بني  �شلة  وجود 

املتزايد.  االقت�شادي  والنمو  املحررة، 

قبل  من  ا  خ�شو�شً االئتمان،  اىل  فالو�شول 

الفئات االأكرث تهمي�ًشا، اأظهر حت�شًنا طفيًفا، 

اىل  الكربى  الدولية  البنوك  عمدت  فيما 

كانت  الذي  املحلي  امل�شـريف  القطاع  اإلغاء 

احتياًجا.  املجتمع  فئات  اأكرث  عليه  تعتمد 

انفتاًحا  االأكرث  البلدان  تلك  اأن  جند  واليوم 

هي  االأجنبية،  البنوك  على  اعتمادها  يف 

تتقهقر  حيث  املالية،  باالأزمة  ا 
ً
تاأثر االأ�شواأ 

هذه املوؤ�ش�شات عائدة اىل اأوطانها، وترف�س 

اأ�شبحت  اقت�شاديات  ظل  يف  االإقرا�س 

ه�شة. 

اأن  امل�شـريف،  القطاع  الإ�شالحات  وينبغي 

ل�شبط  الوطنية  للحكومات  م�شاحة  ت�شمل 

اخلدمات التي يقدمها اأي بنك، وذلك ل�شالح 

�شمان الو�شول الوا�شع اىل االئتمان، وغريه 

ما  فاإذا  الرئي�شية.  االجتماعية  الوظائف  من 

من  املقدمة  امل�شـرفية،  اخلدمات  اعُتربت 

اإذن  احلقوق،  ل�شمان  اأف�شل  خياًرا  الدولة، 

البد من مزاولتها. 

و�شناديق  الوقائية،  املحافظ  ُتركت  وقد 

معدل  حتديد  وهيئات  اخلا�شة،  ال�شندات 

فقد  الذاتي.  التنظيم  ملنظومة  االئتمان 

�ُشمح للمحافظ الوقائية باأن ت�شبح، يف بلدان 

املواطنني  لعامة  ال�شائدة  االآلية  كثرية، 

�س اإمكانية و�شول 
ّ
حلفظ مدخراتهم، مما عر

وقد  للخطر.  االجتماعي  لالأمن  املواطنني 

و�شناديق  الوقائية،  املحافظ  ت�شببت 

مفاجئة،  بطالة  يف  اخلا�شة  ال�شندات 

من  وذلك  العمل،  حلقوق  اأخرى  وانتهاكات 

خالل نفوذها الزائد عن احلد، على عمليات 

�شنع القرار يف اإعادة هيكلة ال�شـركات حول 

اال�شتثنائية  االأرباح  تعززت  وقد  العامل. 

التي  الرافعة  اال�شرتاتيجيات  بفعل  اأي�ًشا 

الأموال  ال�شـريبية  االإعفاءات  على  اعتمدت 

الد.ن، ومن ثم و�شع موارد العائدات العامة 

التو�شع  اإمكانيات  من  حّد  ما  وهو  خطر،  يف 

املايل لكثري من احلكومات، يف الوقت الذي 

احتاجت فيه اىل هذا التو�شع لت�شجيع فر�س 

العمل، وتقوية تدابري احلماية االجتماعية. 

وباإقرار الدول بالتاأثريات العميقة والقابلة 

للقيا�س الأن�شطة هذه الهيئات املالية على 

اأال  الدول  هذه  على  يجب  االإن�شان،  حقوق 

وينبغي  احلقوق.  جتاه  واجبها  من  تتن�شل 

جميع  لتبني  مًعا  تعمل  اأن  احلكومات  على 

الوقائية،  املحافظ  ملنع  الالزمة  التدابري 

واالآليات  اخلا�شة،  ال�شندات  و�شناديق 

االئتمان،  معدل  حتديد  وهيئات  امل�شتقة، 

من التاأثري ال�شار على حقوق االإن�شان. 

حمايات  وخلق  املال،  راأ�س  حترير  اإن 

�شـريبية ال ميكن خرقها، جعلت االنخراط يف 

فر�س �شـرائب ت�شاعدية على تدفقات راأ�س 

املال اأكرث �شعوبة، واأثرت يف تاآكل القاعدة 

واجلنوب،  ال�شمال  يف  بلدان  يف  ال�شـريبية 

اأماكن  من  االأرباح  نقل  ت�شهيل  طريق  عن 

اأو تنعدم  اأخرى تنخف�س  اأماكن  املن�شاأ، اىل 

فيها ال�شـرائب متاًما. وقد كان لهذا نتائج 

متثل  التي  العامة  العائدات  على  �شلبية 

قادرة  تكون  كي  للحكومات،  حرجة  اأهمية 

على تلبية التزاماتها بحقوق االإن�شان. ويجب 

تاأدية  م�شتوى  اىل  احلكومات  ترتقي  اأن 

للعائدات  بحمايتها  �شعوبها،  نحو  واجباتها 

العامة، بطريقة تت�شم بال�شفافية والقابلية 

احلمايات  بوقف  يحدث  وذلك  للم�شاءلة، 

ال�شـريبية، واتخاذ التدابري املالئمة للتحكم 

احل�شابات  وتقوية  املال،  راأ�س  حركة  يف 

املالية. 

منها  جزء  تعد يف  التي  املركزية  البنوك  اإن 

تتحمل  احلكومة،  من  كجزء  عامة،  هيئات 

االإن�شان.  حقوق  جتاه  االأخرى  هي  التزامات 

ما  غالًبا  املركزي"  البنك  "ا�شتقالل  ومبداأ 

اخلا�شة،  امل�شالح  عن  اال�شتقالل  به  ق�شد 

عامة.  االإن�شان  وحقوق  االجتماعية  واحلقوق 

ولكن مبداأ ا�شتقالل البك املركزي، مل يعِن 

املالية  امل�شالح  جماعات  تدخل  من  التحرر 

اخلا�شة. وعلى البنوك املركزية اأن تقر باأن 

ا�شتقاللها ال يعني التن�شل من م�شوؤوليتها 

وعليها  ككل.  املجتمع  م�شالح  خدمة  جتاه 

حتقيق  اىل  حاجتها  بني  التوازن  حتقق  اأن 

وبني  الت�شخم،  من  ومنخف�س  ثابت  معدل 

الدخل،  يف  التفاوت  مبحاربة  التزاماتها 

و�شبل  النا�س،  لوظائف  اال�شتقرار  وحتقيق 

العي�س، من خالل اعتمادها الآليات ائتمانية 

ورقابية خمتلفة. 

االأزمة وحقوق االإن�صان يف اجلنوب

االأزمة  حتققه  اأن  ميكن  ما  مدى  يكون  قد 

بحقوق  االلتزامات  حتقيق  مع  توافق  من 

االإن�شان، اأكرث و�شوًحا يف اجلنوب. فالبلدان 

تتلقى  طويل،  لزمن  ظلت  التي  النامية 

النمو  على  االعتماد  ب�شـرورة  توجيهات 

ال�شوق  و�شيا�شات  الت�شدير،  على  القائم 

معاناة؛  البلدان  اأكرث  االآن  هي  ها  احلرة، 
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االأزمة.  اء 
ّ
جر اخلارجي  الطلب  هبوط  ب�شبب 

مبرونة  البلدان  لهذه  ال�شماح  ينبغي  وكان 

االعتبار  يف  ت�شع  اأن  ميكنها  بحيث  خا�شة، 

تطوره  فيما  االإن�شان،  بحقوق  التزاماتها 

اأن تتعامل مع  من �شيا�شات جتارية، ميكن 

ه�شا�شة  من  اقت�شادياتها  وتقي  االأزمة، 

اأن  يف  �شك  وال  امل�شتقبل.  يف  الت�شدير 

حقيبة وا�شرتاتيجية الت�شدير التي تختارها 

ال�شادرات  بني  فيها  والتوازن  ما،  دولة 

واحتياجات ال�شوق املحلي، ينبغي اأن توجه 

بعناية بوا�شطة التزاماتها بحقوق االإن�شان، 

التمييز،  عدم  �شمان  اىل  حاجتها  ا  خ�شو�شً

والتحقيق التقدمي الإدراك احلقوق.

يف  اأي�ًشا  الدين  م�شتويات  ت�شاعدت  وقد 

تدهور  يف  االأزمة  تت�شبب  ولن  نامية.  بلدان 

وهو  فح�شب،  واملايل  التجاري  و�شعها 

اإن  بل  لالقرتا�س،  اأكرب  �شـرورة  يخلق  ما 

اال�شتجابة الفعالة لالأزمة التي ال حتول العجز 

من  والتعايف،  احلل  ت�شـريع  اىل  االإنفاق  يف 

اجلوهرية  امل�شتويات  تقّو�س  اأن  املحتمل 

الدنيا حل�شن العي�س. ولكن ال ميكن جتاهل 

اىل  بالن�شبة  االإن�شان  حقوق  واآثار  تبعات 

الدين  زيادة  من  فجزء  االقرتا�س.  م�شتقبل 

يرجع اىل تكاثر اخلطوط ال�شـريعة لالئتمان، 

االأطراف،  متعددة  مالية  موؤ�ش�شات  قبل  من 

اأن  فيها  املفرت�س  الدويل،  البنك  ت�شمل 

على  التغلب  يف  النامية  البلدان  ت�شاعد 

االأزمة. فهذه اخلطوط االئتمانية تنفق مبالغ 

منعدمة  اأو  �شئيلة  فر�شة  مع  املال،  من 

مع  العامة،  وامل�شاءلة  املواطن  ل�شيطرة 

خماطرة حقيقية بالتجاوز الكامل لل�شمانات 

زيادة  من  جزء  وياأتي  والبيئية.  االجتماعية 

م�شتويات الدين، نتيجة وجود بلدان لديها 

راأ�شمالية  اأ�شواق  يف  متويل  اإعادة  ديون 

االأموال  اأ�شبحت  حيث  م�شغوطة،  خا�شة 

نادرة، فيما ت�شعى الدول النامية بال جدوى 

اأجل  من  �شناعية،  بلدان  مع  التناف�س  اىل 

امل�شطربة،  البنكية  قطاعاتها  اإ�شالح 

وتطبيق خطط اإنعا�س. 

ويف الوقت الذي قد تكون فيه هذه اخلطوط 

للحكومات  لل�شماح  �شـرورية  االئتمانية، 

مبادئ  فاإن  االإنفاق،  يف  اال�شتقرار  بتحقيق 

االقرتا�س   )1 حتدد:  االإن�شان  حقوق 

فيه،  ال�شـروع  يجب  الذي  جًدا  ال�شـروري 

خالل  من  تلبيتها  ينبغي  التي  املطالب   )2
مبادئ   )3 اقرتا�شاً،  ولي�س  امتيازية  مالية 

اأن  �شت�شمن  التي  وال�شفافية  امل�شاءلة 

يكون القر�س اجلديد مت بطريقة م�شوؤولة، 

مع ال�شيطرة االجتماعية املالئمة، بحيث يتم 

درء توليد ديون غري �شـرعية، جترَب االأجيال 

القادمة على ت�شديدها. 

ويتنباأ البع�س باأن اال�شتقطاعات يف املوازنة 

اىل  االأموال  وحتويل  االأزمة،  اأثارتها  التي 

حزم مالية اإنعا�شية، �شيوؤدي بالدول املانحة 

ومع  التنموية.  م�شاعداتها  عن  الرتاجع  اىل 

وجود التمتع بحقوق االإن�شان لدي كثري من 

املالية،  االأزمة  ب�شبب  املحك  على  النا�س 

اأال ترتاجع عن  فاإن احلكومات املانحة يجب 

الدولية، كاأن تقوم  التزاماتها بامل�شاعدات 

طريقة  باأي  التنموية،  املعونات  با�شتقطاع 

كانت. 

ذات  اإنعا�صية  اقت�صادية  حزم 

توجه حقوقي

اإن خمطط النهج احلقوقي لالأزمة، لن يكتمل 

ملعايري  اخلا�س  الدور  اىل  االإ�شارة  بدون 

احلزم  يف  اأداوؤه  يجب  الذي  االإن�شان،  حقوق 

االقت�شادية االإنعا�شية املحلية. وال�شيء ذو 

ال�شلة اخلا�شة يف هذا ال�شدد، هو املبادئ 

التمييز  بعدم  واخلا�شة  اآنًفا،  التي ذكرناها 

وال�شفافية وامل�شاءلة وامل�شاركة. 

االقت�شادية  احلزم  تكون  اأال  ويجب 

االأحوال.  من  حال  باأي  متييزية  التن�شيطية 

التبعات  تقّيم  اأن  احلكومات  على  فينبغي 

كله؛  املجتمع  عرب  احلزم  بتوزيع  اخلا�شة 

عرب  متر  املتكافئة  املنافع  اأن  ل�شمان 

والعرقية  االجتماعي  بالنوع  تتعلق  خطوط 

والتوجهات اجلن�شية والطبقة. وقد يتطلب 

االأمر اتخاذ تدابري اإ�شافية، لتعزيز التكافوؤ 

تاريخًيا،  تهمي�شهم  مت  ملن  احلقيقي 

فال�شيا�شات  امل�شت�شعفني.  ا  وخ�شو�شً

على  اجلن�شني،  بني  التكافوؤ  تراعي  التي 

يف  املراأة  م�شاركة  �شـرورة  املثال،  �شبيل 

يجب  كما  التن�شيطية.  احلزم  وتنفيذ  و�شع 

اأن تكون القرارات الدائمة، واخلا�شة باحلزم 

وقائمة  للت�شاوؤل  مفتوحة  التن�شيطية، 

تدعيم  بهدف  وال�شفافية؛  امل�شاركة  على 

امل�شاءلة العامة. 

وينبغي اأن يكون حتقيق اال�شتقرار، وتقوية 

خا�شة  للجميع  االجتماعية  احلماية  نظم 

احلكومات  اأولويات  �شمن  امل�شت�شعفني، 

التن�شيطية.  املالية  للحزم  و�شعها  عند 

عليه  من�شو�س  االجتماعي،  االأمن  فاحلق يف 

يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان، ويف كثري 

االإن�شان.  حلقوق  الدولية  املعاهدات  من 

وتلتزم جميع الدول بنظام اأ�شا�شي للحماية 

االجتماعية، وتو�شيعه على نحو تقدمي على 

مدار الزمن، وفًقا ملواردها املتاحة. وتقوية 

مثل هذه النظم، اإمنا يحقق واجب احلكومات 

من  النا�س  حماية  وهو  املدى،  ق�شري 

االنهيارات االقت�شادية، وي�شاهم يف الوقت 

نف�شه يف االأولوية االقت�شادية طويلة املدى 

لال�شتثمار يف النا�س. 

الدول  كل  لي�شت  احلايل  الوقت  يف  ولكن 

قادرة على اإثارة حزم اقت�شادية تن�شيطية، 

يف  الرتاجعية  التدابري  جتنب  بهدف  وذلك 

الوطني.  اقت�شادها  وتعزيز  احلقوق  اإجناز 

احلكومات  فيه  ت�شمن  الذي  الوقت  ففي 

تلبية مثل هذه احلزم ملعايري حقوق االإن�شان 

تعزز  اأن  ينبغي  باملثل  فاإنها  االأ�شا�شية، 

الفجوة  ب�شد  الدويل  بالتعاون  التزاماتها 

املالية يف اجلنوب. 

يف  اال�شتقرار  حتقيق  اىل  يهدف  جهد  ويف 

العمل و�شبل العي�س، ي�شبح من االأهمية اأال 

تخ�س  مطالب  من  التن�شيطية  احلزم  تو�شع 

�شـرورية،  وغري  متهالكة،  ا�شتهالك  اأمناط 

يف كل من البلدان الغنية والفقرية على حّد 

لن�شبة  املنِتج  االقت�شاد  فا�شتمرار  �شواء. 

عالية من الكربون، با�شتنزاف موارد االأر�س 

وزيادة انبعاث غاز ال�شوبات، �شي�شاعف ال 

بلدان  تواجهها  التي  التحديات  من  حمالة، 

معايري  الحرتام  م�شاعيها  يف  بالفعل  كثرية 

حقوق االإن�شان. 

مالحظات ختامية

املالية  لالأزمة  غائًما  مرياًثا  نتوقع  اأن  علينا 

�شهدها  اأخرى  اأزمة  اأي  من  اأكرث  امل�شتمرة، 

اجليل احلايل. ولكن بجانب هذا، هناك مرياث 

من االأفكار املهمة التي ال ميكن رف�شها بعد 

اإعادة بناء  اأن تكون يف قلب  اليوم. وينبغي 

التي  واالأهمية  العاملي.  االقت�شادي  النظام 

ال ميكن اإنكارها لاللتزامات بحقوق االإن�شان 

املالية  ال�شيا�شات  خيارات  يخ�س  ما  يف 

املجتمع  عليها  �شادق  والتي  واالقت�شادية 

الدويل منذ عام 1947 متثل واحدة من هذه 

االأفكار املهمة. والن�شيحة امللحة لالإن�شانية 

هنا هي اأال تن�شى الثمن الذي دفعته ل�شياغة 

االآليات احلديثة حلقوق االإن�شان.
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نان�صي باروين

التحالف الن�شائي الكندي للتحرك الدويل. 

مرييانا دوكمانوفيك 

�شـربيا  واملجتمع،  التكنولوجيا  جمعية 

واملراأة يف تنمية اأوروبا. 

جونيفيفا تي�صيفا

االجتماعي/اجلندر  النوع  بحوث  موؤ�ش�شة 

البلغارية  ال�شـراكة  وجمعية  البلغارية، 

االأوروبية. 

اإميلي �صيكازوي

ن�شاء من اأجل التغيري. 

لي�س انعدام امل�شاواة بني اجلن�شني ظاهرة 

احلالية  االقت�شادية  االأزمة  ولكن  جديدة؛ 

اجلن�شني  بني  امل�شاواة  انعدام  من  فاقمت 

على م�شتوى العامل. ففيما يجري التفاو�س 

بني احلكومات وقطاعات ال�شناعة اخلا�شة، 

وقرو�س  املالية،  االإنقاذ  كفاالت  على 

ال�شندات؛ تتخذ احلكومات خطوات متزايدة 

من  العامة  اخلدمات  خ�شخ�شة  �شبيل  يف 

الوقت  يف  ويتم  خزاناتها.  "حماية"  اأجل 

على  املفرو�شة  ال�شـرائب  ا�شتقطاع  نف�شه 

ال�شـركات، ملنفعة هذه ال�شـركات واالأثرياء. 

ويف كل هذا، ت�شبح املراأة مبا ال يدع جماال 

العاملي،  الك�شاد  بفعل  حرماًنا  اأكرث  لل�شك 

ومع مثل هذه اال�شتجابات املحلية لالأزمة. 

الذي  الوقت  يف  اأنه  املتحدة  االأمم  وتفيد 

الرجال  فقدان  ن�شب  زيادة  فيه  بداأت 

لوظائفهم، مبعدالت اأ�شـرع من الن�شاء، فاإن 

معدل فقدان عمل الرجال بداأ يف االنخفا�س، 

فيما توا�شل معدل فقدان الن�شاء لوظائفهن 

يف ارتفاع. وعلى امل�شتوى العاملي قد ي�شل 

معدل البطالة بني الن�شاء اىل %7،4 مقارنة 

. فبينما �شـربت 
)1(

بن�شبة %0،7 بني الرجال

االأزمة املالية الواليات املتحدة واأوروبا اأوالً، 

والت�شنيعية  املالية  القطاعات  معظم  يف 

التي يهيمن عليها الرجال، فاإن اآثارها بداأت 

تهيمن  التي  القطاعات  على  الظهور  يف 

عليها الن�شاء، اأي يف �شناعة اخلدمات وجتارة 

التجزئة. 

حمرومات  النامي  العامل  يف  الن�شاء  وتعد 

ب�شبب  خا�س،  نحو  على  امليزات،  من 

على  ال�شعيفة  فقب�شتهن  املالية.  االأزمة 

املرتفع  ومتثيلهن  واملوارد،  املمتلكات 

ومكت�شباتهن  واله�س،  املوؤقت  العمل  يف 

حمايتهن،  م�شتوى  و�شعف  املنخف�شة، 

وم�شوؤولية اأطفالهن.. اإلخ، كل هذا يجعلهن 

اأقل �شموًدا اأمام االأزمة املالية. والنتيجة اأن 

الن�شاء يعانني اأو�شاًعا اجتماعية واقت�شادية 

اأكرث ه�شا�شة من اأو�شاع الرجال، يف ما يتعلق 

بقدرتهن على التعاي�س مع الركود. فالن�شاء 

اأطول،  ل�شاعات  العمل  اىل  ي�شطررن  قد 

يف  خمتلفة،  اإ�شافية  اأعمال  يف  واال�شتمرار 

االأ�شـرية  الرعاية  م�شوؤولية  يتحملن  حني 

الرئي�شية. 

املعنية  الن�شاء  عمل  "جمموعة  الحظت  وقد 

 The Women’s" التنمية  بتمويل 

 Working Group on Financing
املالية  االأزمة  اأن   for Development
البنية  لتغيري  وحرجة  حيوية  فر�شة  توفر 

باملبادئ  تلتزم  بنية  ت�شبح  بحيث  املالية، 

احلقوق  على  القائمة  واالقت�شادية  املالية 

بديل  تبّني  اىل  املجموعة  وتدعو  وامل�شاواة. 

اخلا�س  الع�شـرين  جمموعة  قرار  عن  اآخر 

باإعادة ملء �شندوق النقد الدويل. فمثل هذا 

القرار من �شاأنه اأن يدعم ا�شتمرار ال�شيا�شات 

املعتادة  واالأ�شكال  الفا�شلة،  النيوليربالية 

بدوره  يزيد  ما  وهو  امل�شاواة؛  انعدام  من 

ال�شيناريو  وهذا  النامية.  البلدان  ا�شتدانة 

يعني ا�شتمرار النهج البايل غري العادل للدول 

الغنية التي تعمل نيابة عن دول كثرية ذات 

الن�شاء  عمل  جمموعة  وتدعو  متباينة.  ظروف 

"املالية من اأجل التنمية" اىل حلول وعالجات 
لالأزمة املالية، من خالل عملية وا�شعة وبّناءة 

النقد  �شندوق  رحاب  عن  بعيًدا  و�شاملة 

تقننَّ  حيث  املتحدة  االأمم  داخل  بل  الدويل، 

االأع�شاء  الدول  املراأة ولكل دولة من  حقوق 

 .
)2(

�شوت على املائدة

امل�صاواة بني اجلن�صني واالأزمة املالية

كان ينبغي اأن تكون امل�صاواة بني املراأة والرجل العن�رَص الرئي�صي، يف تطوير تدابري و�صيا�صات م�صادة 

لالأزمة. حيث اإن االأزمة املالية تبداأ يف قطاعات تهيمن عليها العامالت، فيما تتزايد معدالت العنف �صد 

الن�صاء. والتحليل اجلندري مطلوب لفهم عمق ومدى االأزمة، واأي�ًصا لو�صع اال�صتجابات املالئمة لها. ولكن، ف�صالً 

ا لتمكني الن�صاء وقيادتهن، كما حدث بالفعل يف  عن التحديات، فاإن االأزمة االقت�صادية تقدم اأي�ًصا فر�صً

بلدان تولت املراأة فيها منا�صب قيادية.

)1( راجع: منظمة العمل الدولية. تيارات العمالة العاملية 

للن�شاء. جنيف: مكتب العمل الدويل، 2009. 

 ILO. Global Employment Trends for
 Women. Geneva: International
 Labour Office, 2009.

املالية  حول  الن�شاء  عمل  جمموعة  تن�شيق  يتم   )2(

من اأجل التنمية من خالل بدائل التنمية مع ن�شاء 

 Development Alternatives جديد  لعهد 

 Women for a New Era )DAWN(

وت�شمل ال�شبكات واملنظمات االآتية: 

 African Women's Development
 and Communication Network
 )FEMNET(, Arab NGO Network
 for Development )ANND(,
 Association for Women’s Rights in
 Development )AWID(, Feminist
 Task Force-Global Call to Action
 against Poverty )FTF-GCAP(, Global
 Policy Forum )GPF(, International
 Council for Adult Education )ICAE(,
 International Gender and Trade
 Network )IGTN(, International
 Trade Union Confederation )ITUC(,
 Network for Women's Rights in
 Ghana )NETRIGHT(, Red de
 Educación Popular entre Mujeres
 para America Latina y el Caribe
)REPEM(, Third World Network-

 Africa )TWN-Africa(, Women’s
 Environment and Development
 Organization )WEDO(, and Women
 in Development Europe )WIDE(.
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االأزمة  لتناول  احلكومات  مقاربات  اإن 

معظمها  يف  تقوم  ال  واملالية،  االقت�شادية 

امل�شاواة.  اأو  االإن�شان  حقوق  مبادئ  على 

فكثري من بلدان الن�شف ال�شمايل تفاو�شت 

اإنقاذ مالية �شخمة، م�شتخدمًة  على كفاالت 

�شناعات  النت�شال  عامة  اأمواالً  ذلك  يف 

اأي�ًشا  كثريون  وثمة  كبوتها.  من  رئي�شية 

اأ�شا�شية،  بنية  م�شاريع  يف  ي�شتثمرون 

يهيمن  جتارة  على  االأ�شا�س  يف  ويركزون 

من  بدالً  اإلخ(  النقل،  )البناء،  الرجال  عليها 

اال�شتثمار يف بنية اأ�شا�شية لينة. حيث ميكن 

يكن  اأن  تقليدًيا،  معتاد  هو  كما  للن�شاء، 

ال�شحية،  )الرعاية  االأ�شا�شيات  املنتفعات 

رعاية االأطفال، تدعيم الدخل، اإلخ(. كما اأن 

عموًما  يغطي  مكان،  اأي  يف  البطالة  تاأمني 

كل  يعملون  الذين  املتفرغني  العمال 

القوة  ح�شبانه  يف  ي�شع  ما  ونادًرا  الوقت، 

ح�شور  عادة  ت�شهد  التي  املوؤقتة،  العاملة 

تقارير  وتزداد  �شائدة.  املراأة فيها ب�شورة 

االأمن  الفتقادها  ا 
ً
نظر املراأة،  �شد  العنف 

االجتماعي واالقت�شادي، فاإنها تواجه مزيًدا 

اأو�شاع  عدة  من  االإفالت  يف  ال�شعوبة  من 

عنيفة. 

وزارة  عن  حديًثا  ال�شادر  التقرير  يذكر 

 ،
)3(

اخلارجية االمريكية، حول االإجتار بالب�شـر

يف  ت�شاهم  العاملية  االقت�شادية  االأزمة  اأن 

اإن  حيث  واجلن�س.  العمالة  جتارة  زيادة 

يجعل  والفقر،  البطالة  معدالت  ارتفاع 

اأمام  وه�شا�شة  ا�شت�شعاًفا  اأكرث  النا�س 

ال�شلع  على  الطلب  تزايد  مع  املتاجرين، 

باأن  التقرير  ويتنباأ  الرخي�شة.  واخلدمات 

من  مبزيد  تدفع  �شوف  االقت�شادية  االأزمة 

االأر�س،  حتت  العمل  اىل  االأعمال  اأ�شحاب 

وتفادي  ال�شـرائب،  دفع  جتنب  بغر�س 

قوانني حماية العمال. حيث �شيوؤجرون عمالة 

من  �شيزيد  ما  وهو  احتادات،  اىل  تنتمي  ال 

ا�شتخدام عمالة االأطفال الرخي�شة واملجرَبة، 

للعمل يف �شـركات متعددة القوميات تعاين 

نق�ًشا يف االأموال. 

االأزمة  فاإن  الدولية،  العفو  ملنظمة  ووفًقا 

املوجودة،  امل�شكالت  تثري  االقت�شادية 

الق�شايا  وبع�س  االإن�شان  بحقوق  اخلا�شة 

االهتمام  تتلَق  مل  التي  االأهمية  �شديدة 

الفقر  ومنها  حتتاجها.  التي  واملوارد 

املراأة.  �شد  والعنف  االإجنابية،  واحلقوق 

ال�شوق  يعيد  ما  يف  ت�شتثمر  فاحلكومات 

تهتم  ال  ال�شوق  ولكن  ثانية،  م�شارها  اىل 

م�شى  فيما  االإن�شان!  حقوق  مب�شكالت 

كو�شيلة  االأمن  احلكومات  ا�شتخدمت 

لتقوي�س حقوق االإن�شان، واالآن تنتج االأزمة 

وها  للحكومات،  اأخرى  ذريعة  االقت�شادية 

هي مرة اأخرى تتجاهل حقوق االإن�شان. 

االقت�شادية،  االأزمة  جتاه  االأفعال  ردود  اإن 

اآليات  متويل  يف  ا�شتقطاعات  تت�شمن 

وتطبيق  اجلن�شني،  بني  امل�شاواة 

�س 
ّ
ما �شيعر بها. وهو  الت�شـريعات اخلا�شة 

املكت�شبات التي حتققت يف هذا ال�شياق اىل 

النمطية  ال حمالة،  �شيدعم،  ثم  ومن  اخلطر. 

االجتماعي/اجلندر.  النوع  جتاه  املوجودة 

وجند الدليل ذا ال�شلة على ذلك، يف انخفا�س 

الدعم املايل للمنظمات الداعمة للمراأة. وهي 

املنظماتالتي متثل جزًءا اأ�شا�شًيا يف احلركة 

العاملية للمراأة. 

االإقليمية  التيارات  بع�س  حتديد  مت  لقد 

لالأزمة  اجلندري  االأثر  على  العاملة 

االأوروبي  لالحتاد  موؤمتر  يف  االقت�شادية، 

زمن  يف  واملراأة  الرجل  بني  "امل�شاواة  حول 

 .)2009 )15-16حزيران/يونيه  التغري" 

حتديدها  مت  التي  امل�شكالت  وت�شبه 

املراأة  جند  اأوروبا،  يف  العاملية:  التيارات 

متثل ح�شوًرا زائًدا ب�شكل ملحوظ يف وظائف 

وهو  املدة.  وق�شرية  وموؤقتة  اآمنة،  غري 

غري  التوزيع  اىل  منه  كبري  جزء  يف  يرجع  ما 

والرعاية،  االأ�شـرة  مل�شوؤوليات  املتنا�شب 

االأكرب،  الن�شيب  الن�شاء فيها  والتي تتحمل 

الرغم  وعلى  كاملة.  م�شوؤوليتها  يكن  مل  اإن 

يتعلق  ما  يف  االأوروبي،  االحتاد  معايري  من 

فاإن  العمل.  يف  اجلن�شني  بني  بامل�شاواة 

الن�شاء  االأجور بني  م�شكلة عدم امل�شاواة يف 

بني  التوازن  حتقيق  اىل  واحلاجة  والرجال، 

العوامل  هي  تظل  االأ�شـرية،  واحلياة  العمل 

االأزمة  اأن  من  وبالرغم  امل�شاألة.  يف  احَلاِكمة 

اأثرت يف كل من املراأة والرجل على حد  قد 

خمتلًفا  التاأثري  كان  فقد  اأوروبا،  يف  �شواء 

على الطرفني. 

املوؤمتر،  اإليها  التي خل�س  االأمور  ومن بني 

احلاجة اىل مزيد من التدابري لت�شجيع املراأة 

اأن  اإذ يجب  العمل.  امل�شاركة يف �شوق  على 

ا 
ً
عن�شـر والرجل  املراأة  بني  امل�شاواة  تكون 

رئي�شًيا يف و�شع تدابري و�شيا�شات م�شادة 

املراأة  م�شاركة  ت�شجيع  اأي�ًشا  ويجب  لالأزمة. 

يف تويّل منا�شب قيادية يف القطاع اخلا�س. 

تتبنى  اأن  االأعمال  قطاعات  على  ويجب 

ال�شـروري  ومن  باالأ�شـرة.  رفيقة  �شيا�شات 

والالزم اأن يتم اال�شتثمار يف تعليم وتدريب 

ال�شوء  األقي  فقد  ذلك،  عن  ف�شالً  املراأة. 

بني  امل�شاواة  واآليات  قوانني  اأهمية  على 

اجلن�شني، يف وقت التغري. 

تقوية حقوق املراأة اأثناء االأزمة

ا املدير العام 
ً
ثمة مبادرة مهمة اأعلنها موؤخر

�شومافيا"  "خوان  الدولية  العمل  ملنظمة 

اتفاقية  و�شع  وهي   ،Juan Somavia
الرتويج  اأجل  من  طارئة،  عاملية  لوظائف 

الأزمة  ال�شيا�شات  م�شتوى  على  ال�شتجابة 

الوظائف العاملية وزيادة البطالة، والفقراء 

اأو  امل�شت�شعفة  والعمالة  العاملني، 

. وهذه اال�شتجابة ت�شتهدف تفادي 
)4(

اله�شة

اآثاره  وتخفيف  العاملي،  االجتماعي  الركود 

االتفاقية  هذه  ت�شاعد  و�شوف  النا�س.  على 

اال�شتثنائية،  التن�شيطية  التدابري  من  كالًّ 

اىل جانب ال�شيا�شات احلكومية االأخرى التي 

اىل  النا�س  حاجات  اأف�شل  نحو  على  تواجه 

يف  االإ�شـراع  بغر�س  وذلك  والعمل.  احلماية 

االإنعا�س االقت�شادي، والعمايل مًعا. 

ا، 
ً
موؤخر الدولية  العفو  منظمة  اأطلقت  وقد 

 Demand بالكرامة  املطالبة  حملة 

التي  احلقوق  اأجل  من  للكفاح   Dignity
من  اأجل  ومن  االقت�شادية.  االأزمة  تهددها 

اال�شتجابات  يف  التجاهل  �شحية  �شقطوا 

الرئي�شية  الق�شية  وتتمثل  االأزمة.  لهذه 

الذين  النا�س  متكني  يف  احلملة  لهذه 

يعي�شون يف فقر. وتركز احلملة على تقوية 

احلكومة  ال�شفافية  جانب  اىل  اأ�شواتهم 

اإلزام احلكومات  وم�شاءلتها. بحيث ميكنهم 

بالن�شبة  التزاماتها  تنفيذ  عن  بامل�شوؤولية 

للم�شاواة بني اجلن�شني وحقوق املراأة. ومن 

ثم امل�شاركة يف القرارات التي توؤثر يف م�شار 

)3( US State Department. Trafficking in 
Persons Report. Washington, DC, 
2009. Available at:

<www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009>

للفقراء  الدولية  العمل  منظمة  تقديرات  ت�شري   )4(

من  مليون   200 اأن  اإىل  العامل  اأرجاء  يف  العاملني 

�شفوف  اإىل  االن�شمام  خماطر  يعانون  العمال 

عامي  يومًيا بني  دوالرين  من  باأقل  يعي�شون  من 

2007 و2009. راجع:
 ILO. Global Employment Trends
 Update, May 2009.
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على  خا�س  تاأكيد  هناك  كان  وقد  حياتهم. 

حقوق املراأة، وم�شاركتها يف �شنع القرارات 

املتعلقة بتلك احلقوق. 

ت  خ�شَّ فقد  املبادرات،  هذه  جانب  واىل 

بالن�شبة  العاملية،  االأزمة  وفر�س  حتديات 

اىل متكني املراأة وقيادتها، باهتمام خا�س. 

الن�شاء،  لظهور  اإيجابية  اأمثلة  ن�شهد  فنحن 

لالأزمة  نتيجة  امل�شتوى،  رفيعات  كقائدات 

واملثال  العاملية.  واملالية  االقت�شادية 

رئي�شة  حالة  ال�شياق،  هذا  يف  بروًزا  االأكرث 

اجلديدة.  لتوانيا  ورئي�شة  اأي�شلندا،  وزراء 

ب�شبب  الغالب  يف  االثنتني  انتخاب  مت  وقد 

ف�شل  مع  الناخبني  اأ�شاب  الذي  االإحباط 

يف  اأ�شهمت  التي  االقت�شادية  ال�شيا�شات 

اإبراز اأثر االأزمة يف كال البلدين. 

ووفًقا ملجموعة عمل "املراأة لتمويل التنمية 

القائمة على احلقوق لهذه  اال�شتجابة  "فاإن 
االأزمة، تتطلب من بني اأ�شياء اأخرى، اإ�شالًحا 

لالإدارة  العاملية،  املالية  للبنية  ا  فوريًّ

وا�شطرابات  ال�شيولة،  لعيوب  الفعالة 

حتميل  عدم  و�شمان  املدفوعات،  ميزان 

اال�شتجابات ال�شيا�شية ِحمل الرفاه االأ�شـري، 

الرعاية.  اقت�شاد  اىل  اخلدمات  وتوفري 

تدابري  اإيجاد  املراأة  عمل  جمموعة  وتنا�شـر 

حترتم  ودولية،  واإقليمية  وطنية  وعمليات 

مع  وتت�شق  الوطنية،  ال�شيا�شات  م�شاحة 

دولًيا،  عليها  املتفق  وااللتزامات  املعايري 

بني  وامل�شاواة  املراأة  بحقوق  يتعلق  ما  يف 

ال�شيا�شات  على  ينبغي  حيث  اجلن�شني. 

من  البلدان  متّكن  اأن  التجارية  واالتفاقات 

التوازنات  ا�شطراب  عن  بعيًدا  ُقدًما  ال�شري 

 ،WTO العاملية  التجارة  منظمة  نظام  يف 

وجولة الدوحة الفا�شلة. ف�شالُ عن ذلك، فاإنه 

م�شحوبة  تكون  اأن  التدابري  لهذه  ينبغي 

على  امللقاة  ال�شـرعية  غري  الديون  باإلغاء 

ملحو  اآلية  وخلق  النامية،  البلدان  عاتق 

الدائنة،  احلكومات  مب�شاركة  الديون 

وجماعات حقوق املراأة، وغريها من منظمات 

املجتمع املدين. 

امل�شتوى،  رفيع  املتحدة  االأمم  موؤمتر  ويف 

"االأزمة املالية واالقت�شادية العاملية،  حول 

حزيران/  26-24(" التنمية  على  واأثرها 

"املراأة  عمل  جمموعة  ذّكرت   )2009 يونيه 

االأمم  يف  االأع�شاَء  الدوَل  التنمية"  لتمويل 

املتحدة، باأن املراأة ال ميكنها االنتظار، واأن 

الوقت قد حان للتحرك اىل االإ�شالح االأ�شا�شي 

. وبالرغم 
)5(

واجلذري للبنية املالية العاملية

اأطلقتها  التي  التحرك  اىل  الدعوة  من 

االتفاق  ومت  املدين،  املجتمع  منظمات 

اخلتامية  الوثيقة  فاإن  باالإجماع،  عليها 

التي �شدرت عن هذا املوؤمتر، مل تكن على 

االإجماع  تاأمني  فبغر�س  التوقعات.  م�شتوى 

التزاٍم  �شوى  االأع�شاء  الدول  ُتبِد  مل  اله�س، 

هزيٍل باإ�شالح البنية املالية، يف الوقت الذي 

لالأمم  املركزي  الدور  تقريًبا  فيه  تال�شى 

ي�شمى  )ما  االقت�شادي  احلكم  يف  املتحدة 

مبجموعة الـG“ 192ـ192”(. 

لقد رحب منا�شـرو حقوق املراأة بلغة الوثيقة 

التي اأقرت باأن املراأة تواجه "خماطر عظيمة 

اخلا�شة  االأعباء  من  ومزيد  بالدخل  تتعلق 

الثالثة(،  )الفقرة  االأ�شـرية"  بالرعاية 

تعر�شوا  واالأطفال  املراأة  باأن  واعرتفت 

ب�شكل خا�س اىل اإفقار بفعل االأزمة )الفقرة 

من  اأبعد  اىل  الوثيقة  ذهبت  كما  ال�شابعة(. 

االأزمة  ا�شتجابات  باأن  اعرتافها  يف  ذلك، 

حتتاج اىل منظور متعلق بالنوع االجتماعي/

اجلندر )الفقرة العا�شـرة(، وينبغي للتدابري 

االعتبار  يف  ت�شع  اأن  بالهجرة  اخلا�شة 

امل�شاواة بني اجلن�شني، من بني اأمور اأخرى 

يجب  كما  والع�شـرون(،  احلادية  )الفقرة 

االعتبار يف التوازن النوعي/اجلندري، يف ما 

املوؤ�ش�شات  منا�شب  يف  بالتعيينات  يتعلق 

التا�شعة  )الفقرة   )IFIs( الدولية  املالية 

واالأربعون(. 

االفتقاد  يف  الكبرية  االأمل  خيبة  كانت  وقد 

اىل اأي التزام قوي باملتابعة. ومتثل االإ�شارة 

االأمم  "نظام  لـ  الن�س  مدار  املتوا�شلة على 

االأمم  لدور  تقلي�ًشا  للتنمية"،  املتحدة 

من  حمدودة  م�شاحة  جمرد  اىل  املتحدة 

جمال  يف  والتعاون  االإن�شانية،  امل�شاعدات 

خل�شت  التي  النتيجة  كانت  وقد  التنمية. 

اأن  املدين،  املجتمع  جمموعات  اإليها 

وا�شحة  مثلت حماولة  قد  اخلتامية  الوثيقة 

احلكم  نظام  من  الـ192  جمموعة  ال�شتبعاد 

االقت�شادي. 

ركزت  فقد  االأمام،  اىل  بالتطلع  ولكن 

جمموعة عمل املراأة باأنها �شتوا�شل املطالبة 

بعدالة اقت�شادية، وعدالة بني اجلن�شني يف 

�شاحة االأمم املتحدة. بالرغم من مقاومة هذا 

امل�شتمرة من قبل املوؤ�ش�شات املالية الدويل 

وجمموعة الع�شـرين، لو�شع النا�س، بدالً من 

االأرباح، يف مركز التنمية. وبالرغم من الف�شل 

املثبت لتوجهات ال�شيا�شات النيوليربالية، 

ونظام احلكم املايل غري امل�شوؤول لكل من 

اإال  الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  �شندوق 

اخلاطئة  ل�شيا�شتهما  يرّوجان  مازاال  اأنهما 

النامية.  البلدان  على  ال�شـروط  ويفر�شان 

كهيئات  ال  يعمالن  اأنهما  على  يدل  فيما 

كما  بل  املتحدة،  لالأمم  تابعة  متخ�ش�شة 

اخلا�شة.  هيئتهم  املتحدة  االأمم  كانت  لو 

اأن  يفرت�س  الذي  املتحدة  االأمم  نظام  ويف 

تكون الدول االأع�شاء فيه متكافئة، جند اأن 

دولة  ع�شـرين  اىل  ا 
ً
موؤخر و�شولوا  بع�شهم 

يعدون اأكرث تكافوؤًا من الـ172 الباقني. 

معار�شته  املراأة  عمل  جمموعة  بيان  ويعلن 

ال�شديدة لهذه املمار�شة. وتطالب املجموعة 

اأ�شوات  االأع�شاء  الدول  جلميع  يكون  باأن 

والتزامات  متكافئة  وحقوق  متكافئة، 

متكافئة على مائدة �شنع القرار. 

فيها  مبا  املدين،  املجتمع  منظمات  وتدعو 

حقوقّي  نهج  اىل  املراأة  و�شبكات  منظمات 

النهج  لتطبيق هذا  املراجعة  وتبني  للتنمية. 

يكون  اأن  ميكن  اأنه  املتحدة،  االأمم  قبل  من 

فعاالً يف مكافحة الفقر، وتنمية الدميقراطية 

اأو  اله�شة  الفئات  وتدعيم  االإن�شان،  وحقوق 

امل�شاركة  الن�شاء، يف  ا  امل�شت�شعفة، خ�شو�شً

املفهوم،  هذا  وتطبيق   .
)6(

القرار �شنع  يف 

ي�شاهم يف حتقيق الدول االأع�شاء اللتزاماتها 

جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  عن  املنبثقة 

 )CEDAW( املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال 

)5( Women’s Working Group on 
Financing for Development )WWG-

FfD(. ”Time to Act: Women Cannot 
Wait. A call for rights based responses 
to the global financial and economic 
crisis“, June 2009. 

(6) Inter-Agency Standing Committee, 
Growing the Sheltering Tree, 
Protecting Rights through 
Humanitarian Action, Programmes 
& Practices Gathered from the 
Field, UNICEF; Moser, C., Norton, 
A. (2001) To Claim Our Rights: 
Livelihood Security, Human Rights 
and Sustainable Development, 
Overseas Development Institute, 
London OECD (2006). Integrating 
Human Rights into Development: 
Donors approaches, experiences 
and challenges. OECD OHCHR, 
Draft Guidelines: A Human Rights 
Approach to Poverty Reduction 
Strategies, UN, 10 September 2002. 
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وبرنامج عمل بكني. 

النهج  هذا  حت�شني  اىل  حاجة  ثمة  ولكن، 

حاجات  مع  الفعال  التعاطي  بغر�س 

املتكافئة  العالقات  وحت�شني  املراأة، 

التي  العيوب  من  عدد  وثم  اجلن�شني.  بني 

التطبيق  واآليات  الزائد،  التعميم  تنبثق عن 

ملفهوم  الكايف  غري  والتطبيق  ال�شعيفة، 

للتنمية  احلقوقي  فالنهج  االإن�شان.  حقوق 

وامل�شوؤولية،  امل�شاركة  مبادئ  على  يقوم 

وعدم التمييز، والتكافوؤ، واالهتمام اخلا�س 

بالفئات امل�شت�شعفة، والتمكني، واالرتباط 

مبعايري حقوق االإن�شان، واالإعمال التدريجي، 

هذا  ولكن  القانون.  وحكم  الرتاجع،  وعدم 

ال  مبادئ،  من  ما�شبق  كل  برغم  النهج، 

االجتماعية  العالقات  تفكيك  ي�شتهدف 

على  تقوم  التي  وال�شيا�شية  واالقت�شادية 

للرثوة  املتكافئ  غري  والتوزيع  التمييز 

احلقوقي  االإطار  اأن  كما  واملوارد.  والقوة 

لي�س كافًيا يف حد ذاته لتغيري االأيديولوجية 

النيوليربالية التي تقّو�س، وعلى نحو دال، 

االإن�شان وحقوق املراأة.  اإعمال حقوق  فر�َس 

حيث اإن اأغلبية معايري حقوق االإن�شان لي�شت 

ملِزمة، وال يوجد حتى يومنا هذا اآلية وا�شحة 

الإلزام الدول بتنفيذ هذه املعايري. 

كهذا،  نهًجا  اأن  اجلندري  التحليل  ويبني 

لفهم  جيدة  حتليلية  اأدوات  تطوير  يتطلب 

يف  املتاأ�شلة  امل�شاواة،  انعدام  اأ�شكال 

اقت�شاد ال�شلوك النيوليربايل، ويف العالقات 

اقت�شاد  عاملات  قامت  وقد  اجلن�شني.  بني 

ن�شويات بتحليل اأ�شكال انعدام امل�شاواة بني 

اجلن�شني، يف �شنع ال�شيا�شات يف االقت�شادات 

الكربى. وقمن بتطوير اأدوات مثل موؤ�شـرات 

املوازنة  وحتديد  االجتماعي،  بالنوع  خا�شة 

واالإح�شاءات  االجتماعي،  للنوع  باال�شتجابة 

اىل  ال�شتخدامها  اجلندرية  احل�شا�شية  ذات 

جانب النهج احلقوقي من اأجل تقوية عوامل 

واملطالبة  التنمية،  عملية  يف  املراأة  متكني 

املوؤ�ش�شات  قبل  من  م�شرتكة  مب�شوؤولية 

املالية الدولية.

اآثار النوع االجتماعي/اجلندر على االأزمة يف اأفريقيا 

جنوب ال�صحراء

يف الوقت الذي تلقت فيه ال�رصكات يف البلدان ال�شناعية كفاالت االإنقاذ املالية، اأدت 

امل�شتثمرين  من  العامة  العائدات  وتراخي  اخل�شخ�شة،  تكثيف  اإىل  اجلنوب  يف  االأزمة 

االأجانب. ففي كثري من بلدان اإفريقيا جنوب ال�شحراء، ا�شتفادت ال�رصكات من امليزات 

التي وفرها الو�شع، مبزيد من جتميد زيادات االأجر وت�رصيح العمالة، بل وغلق م�شانع/

اأحياًنا، حتت م�شمى تقليل النفقات الزائدة. ففي زامبيا، على �شبيل املثال،  عمليات 

وبهدف مواجهة اآثار االأزمة املالية العاملية، اأزالت احلكومة يف البداية ال�رصائب االإ�شافية 

على التنجيم. وذلك يف عر�س منها ملنع امل�شتثمرين يف قطاع التنجيم من وقف اأعمالهم. 

يف  احلكومات  وا�شلت  وبالتايل،  العوائد.  جتميع  من  االإجراءات  هذه  كل  �شيقت  وقد 

اجلنوب ا�شتقطاع املخ�ش�شات للخدمات االجتماعية، مثل التعليم وال�شحة. 

الرعاية امللَقى  االإنفاق على قطاع ال�شحة، من عبء  الذي زاد فيه خف�س  الوقت  ويف 

املكت�شبة/ املناعة  نق�س  مبر�س  االإ�شابة  يعانون  ملن  ا  خ�شو�شً املراأة،  كاهل  على 

وعلى  منخرطات  اأنف�شهن  ليجدن  واأعماله؛  وظائفه  يخ�رص  من  اأول  املراأة  ظلت  االأيدز، 

نحو متزايد يف جتارة �شغرية غري ر�شمية، يف اخل�رصوات والطماطم، كاآلية للتغلب على 

وطاأة االأزمة. اأي�ًشا بتزايد اأعداد الفاقدين وظائفهم واأعمالهم، تزايدت معدالت العنف 

املوّجه للمراأة. 

بحلول  املتعلقة  املقرتحات  يف  املراأة  اأ�شوات  غياب  هو  للقلق،  مدعاة  االأكرث  واالأمر 

االأزمة. حيث مازالت القرارات املنحازة للرجال هي التي ُتّتخذ حلل االأزمة، بغر�س خدمة 

م�شالح الرجال اأوالً. ولذلك فهناكحاجة اإىل زيادة م�شاركة املراأة يف عملية �شنع القرار، 

بغر�س ت�شمني ق�شاياهن يف التدابري التي تتخذ على امل�شتوى الوطني ملواجهة االأزمة 

االقت�شادية واملالية العاملية.
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اأي�ًشا  املراأة  على  العاملية  االأزمة  الأثر  العاملية  التيارات  متيز 

وطنية،  تقارير  يف  ورد  ما  وفق  وذلك  ال�رصفية،  اأوروبا  يف  بلدان 

ففي  االجتماعية.  املراقبة  تقرير  من  االإ�شدار  هذا  ت�شّمنها 

املالية  اإ�شالحات  جاءت  املثال،  �شبيل  على  الت�شيك،  جمهورية 

ال�رصيبة  االأغنياء، ورفع  ال�رصائب على  العامة، من قبيل تخفي�س 

على القيمة امل�شافة للمواد االأ�شا�شية، لت�شع الن�شيب االأكرب من 

وقد  الن�شاء.  بينها  ومن  حرمانا،  الفئات  اأكرث  كاهل  على  العبء 

حدث ال�شيء نف�شه مع اإدخال ر�شوم اخلدمات وحماوالت تخفي�س 

االأغنياء.  ال�رصائب  لدافعي  ال�شيما  االجتماعي،  التاأمني  �رصائب 

وحتى قبل االأزمة، ظلت ق�شايا الت�شديد غري املتكافئ، والتمييز 

القائم على النوع االجتماعي وال�شن من اأهم الق�شايا املطروحة. 

وتعود امل�شكالت االإ�شافية اخلا�شة بامل�شاواة بني اجلن�شني يف 

جمهورية الت�شيك اإىل �شيا�شات احلكومة املحافظة، ونق�س الدعم 

ملوؤ�ش�شات رعاية الطفل. وقد تفاقم نتيجة لالأزمة اأي�ًشا التمييز 

ا االآ�شيويات.  �شد املهاجرات، خ�شو�شً

باالأزمة،  ا 
ً
تاأثر االأكرث  ال�رصقية  اأوروبا  بلدان  اإحدى  املجر،  ويف 

ت�شمل  االإجراءات،  من  عدد  على  اجلديدة  احلكومة  وافقت 

االأمومة،  ودعم  العام،  القطاع  وعالوات  املعا�س،  ا�شتقطاعات 

ك�رصط  العام  والنقل  والطاقة،  العقاري،  بالرهن  اخلا�س  والدعم 

اآثار  ملواجهة  الدويل  النقد  �شندوق  من  املقدمة  االإنقاذ  حلزمة 

االأزمة االقت�شادية. و�شوف توؤثر كل هذه االإجراءات على الن�شاء، 

اأي�ًشا  �شيتم  الرعاية. حيث  بتوفريهن  اخلا�س  العبء  من  وتزيد 

رعاية  دعم  يف  تخفي�شات  ت�شمل  اإ�شافية،  الإجراءات  التخطيط 

الطفل ومنافعها، واأي�ًشا م�شاعدة االأزواج ال�شبان ذوي االأطفال. 

االأزمة  عن  الناجت  االأ�رصة  دخل  انخفا�س  يت�شبب  بولندا،  يف 

ا  خ�شو�شً االجتماعية.  الفئات  جميع  اإفقار  خطر  يف  االقت�شادية، 

و�شط الطبقات الدنيا واملتو�شطة. ومن املحتمل جًدا اأن يكون هذا 

ا الأنهن امل�شوؤوالت التقليديات 
ً
بدوره اأكرث تاأثرًيا على املراأة، نظر

عن ح�شن عي�س االأ�رصة. ووفًقا لبع�س التحليالت، فاإنه من املحتمل 

اأي�ًشا اأن تعظم االأزمة من املنطقة الرمادية/االقت�شاد الالر�شمي، 

�شغار  ا  خ�شو�شً كثريون،  ي�شعى  حيث  البولندي.  االقت�شاد  يف 

املقاولني اإىل تقليل تكاليف العمالة اإىل حدها االأدنى، والتهرب 

غري  بالعمالة  املرتبطة  التكاليف  من  وغريها  ال�رصائب،  من 

الر�شمية. وبالتايل، يبدو من املحتمل جًدا اأن يوؤثر منو االقت�شاد 

ا الأنهن اأكرث انخراًطا يف 
ً
الرمادي على املراأة اأكرث من الرجل، نظر

ا يف قطاع اخلدمات اخلا�شة )مثل  االأعمال منخف�شة االأجر، خ�شو�شً

البيع بالتجزئة(. وتتمثل الق�شايا االأخرى املرتبطة بامل�شاواة بني 

اجلن�شني، يف: تقلي�س القطاع الذي ت�شيطر عليه العمالة الن�شائية 

والتحرك املحدود ل�شوق العمل ب�شبب التكاليف املرتفعة لل�شكن، 

يف البلدات ال�شغرية ويف املناطق التي تعاين ك�شاًدا اقت�شادًيا.

يف بلغاريا، لن تتفق املنظمات غري احلكومية واالحتادات العمالية، 

مع ما ينظر اإليه هناك كتحول يف ال�شيا�شات احلكومية، نحو قبول 

احلاجة اإىل تقليل النفقات االجتماعية يف اأوقات االأزمة. فقد كانت 

هذه النفقات بالفعل �شحيحة يف بداية الرتتيبات الوا�شعة اخلا�شة 

بالعملة، واأي تخفي�س اإ�شايف ميكن اأن ميزق ال�شالم االجتماعي يف 

البالد. كما تتزايد معدالت البطالة )ينبغي مالحظة اأن البطالة غري 

تاأثريها  و�شيكون  امل�شجلة(  وتتجاوز  بل  م�شاوية  تعد  امل�شجلة 

الرئي�شي على ال�شباب ممن يفتقدون اإىل �شجل عمل، وعلى العمال 

منخف�شي املهارة، والعمال امل�شنني وذوي االإعاقات والن�شاء. 

بتاأجيل  احلكومة،  مقرتح  العمالية  االحتادات  قبلت  �رصبيا،  ويف 

تطبيق العقد العام للتفاو�س اجلماعي، وتاأجيل بع�س االلتزامات 

ت�شديد  ذلك  يف  مبا  م�شتخدميهم.  نحو  االأعمال  الأ�شحاب  املالية 

من  اخلروج  يف  اخلا�س  القطاع  "مل�شاعدة  وذلك  العمال،  منافع 

انتهاًكا  العمال  حقوق  انتهاك  مت  وقد  االقت�شادية".  االأزمة 

�رصيًحا، بحجة احلفاظ على اال�شتقرار االقت�شادي. يف الوقت الذي 

تتمتع يف ال�رصكات الكربى، وكبار اأ�شحاب االأعمال، بحرية االإقالع 

علن 
ُ
اأ وقد  منتفعات.  من  وغريها  والرواتب  ال�رصائب،  دفع  عن 

ا اأن املحافظة على الرتتيبات اجلديدة اجلاهزة مع �شندوق 
ً
موؤخر

�شتوؤدي  دوالر،  باليني   3.96 مببلغ  تقدر  والتي  الدويل،  النقد 

اإىل ا�شتقطاعات يف املعا�شات، والتعليم والرعاية ال�شحية. وهو 

�شلوفاكيا،  ويف  للمراأة.  االجتماعي  الو�شع  تدهور  من  �شيزيد  ما 

اأن البالد لن تتاأثر، فقد  وبالرغم من التنبوؤات االأولية التي ترى 

بلغت التقديرات الر�شمية لفقدان الوظائف اإىل 30.000 وظيفة 

بالطبع  يتزايد  الظروف،  هذه  ظل  ويف   .2009 ني�شان/اإبريل  يف 

التمييز �شد املراأة يف �شوق العمل. 

وت�شكل املراأة يف بلدان منطقة �رصق وو�شط اأوروبا، اأغلبية العمالة 

املوؤقتة واملو�شمية والتعاقدية، واأي�ًشا العمالة منخف�شة املهارة، 

الالئي من غري املحتمل اأن يتمتعن بتغطية البطالة غري الر�شمية، 

اأو منظومات احلماية االجتماعية. وكما يحذر تقرير التنمية والتحول 

ال�شادر يف متوز/يوليو 2009، من اأن االأزمة يبدو اأنها �شتوؤثر على 

الن�شاء يف جماالت العمل و�شبكات االأمان االجتماعي، والرعاية غري 

مدفوعة االأجر، والتعليم، والهجرة، وزيادة العنف �شد املراأة. على 

�شبيل املثال، يف كازاخ�شتان، جند اأن االإمكانية املحدودة للو�شول 

اإىل املوارد املالية الالزمة الأن�شطة العمل الر�شمية، تدفع بالن�شاء 

اإىل ممار�شة اأن�شطة الت�شغيل الذاتي، واالأن�شطة التجارية �شغرية 

احلجم يف القطاع غري الر�شمي. وقد تتعمق ه�شا�شة وا�شت�شعاف 

ما  غالًبا  الن�شائية،  العمالة  هجرة  فحجم  االأزمة.  بت�شاعف  املراأة 

االأ�رص املعتمدة على  اأثر ذلك على  يقلل من تقديرها. ف�شالً عن 

اأجورهن. ومن ناحية اأخرى، فقد جتد الن�شاء اأنف�شهن يف و�شع اأكرث 

ه�شا�شة، عندما يعدن اإىل اأوطانهن، حيث ترف�شهن جمتمعاتهن 

.
)1(

واأ�رصهن، ويتعاملون معهن كعاهرات

االآثار اجلندرية لالأزمة يف اأوروبا ال�رصقية
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�صوفيا موريف

امل�شت�شار الرئي�شي، برنامج التجارة واحلكم 

العاملي

معهد ال�شيا�شات الزراعية والتجارية. 

يف  ذروتها  وحتى   2005 العام  بداية  منذ 

اأ�شعار كثري من  بلغت   ،2008 متوز/يوليو 

اأعلى  العاملية  االأ�شواق  يف  الزراعية  ال�شلع 

معدالتها خالل ثالثني �شنة م�شت. بل لقد 

يف  جديدة  قيا�شية  اأرقاًما  االأ�شعار  �شجلت 

خالل  االأ�شعار  قفزت  فقد  املناطق.  بع�س 

وحتى   2007 اآذار/مار�س  منذ  واحد،  عام 

معظمها   ،74% اىل   2008 اآذار/مار�س 

كان يف اأ�شابيع قليلة من �شهر اآذار/مار�س 

2008. فقد ارتفع �شعر القمح اىل اأكرث من 
الفرتة  اأثناء   130% اىل  مرتفًعا  ال�شعف، 

 2007 مار�س/اآذار  بني  العام،  من  نف�شها 

.
ومار�س/اآذار 2008)1(

ذروته  )من  النفط  اأ�شعار  انهيار  مع  اإذن، 

يف  للربميل  دوالًرا   150 اىل  و�شل  عندما 

بعد  دوالًرا   40 اىل   2008 حزيران/يونيه 

ال�شلع  اأ�شعار  اأي�ًشا  هبطت  �شهور(،  ب�شعة 

الرغم  وعلى  العاملية.  االأ�شواق  يف  الزراعية 

من ذلك، وكما داأبت منظمة االأغذية والزراعة 

FAO وغريها بتذكرينا، فاإن اأ�شعار الغذاء 
النامية،  البلدان  من  كثري  يف  ب�شدة  هبطت 

ذلك  قبل  عليه  كانت  مما  اأعلى  وظلت 

ر�شدت  فقد  �شنوات.  ثالث  اأو  ب�شنتني 

اأنها  وتبني  بلدان   10 يف  االأ�شعار  اأعلى 

اأرقام قيا�شية. وت�شري منظمة  اأعلى  �شجلت 

امل�شتمرة  االأ�شعار  اأن  اىل  والزراعة  االأغذية 

اأفريقيا  اأكرث و�شوًحا يف  يف االرتفاع، تظهر 

من  دولة  كل  تواجه  حيث  ال�شحراء.  جنوب 

لالأرز،  مرتفعة  اأ�شعاًرا  املر�شودة  الدول 

ا. كما اأن 
ً
تفوق ما كانت عليه قبل 12 �شهر

اأ�شعار الذرة باأنواعها، ارتفعت بن�شبة 89% 

يف بلدان اأفريقية، مقارنة باأ�شعارها منذ عام 

مناطق  اأن  نف�شه،  امل�شدر  ويذكر  م�شى. 

ا يف اأ�شعار االأرز  اأخرى اأي�ًشا تاأثرت، خ�شو�شً

يف اآ�شيا، والذرة والقمح يف اأمريكا الو�شطى 

واجلنوبية. 

 ،50% اىل  ي�شل  ما  الفقراء  ينفق  وفيما 

دخولهم  من   80% من  اأكرث  ا 
ً
فقر واالأكرث 

الزيادة  من  هذا  جعل  فقد  الطعام،  على 

ا ال ميكن حتمله. 
ً
االأخرية يف اأ�شعار الغذاء اأمر

فح�شب  املتزايد  الفقر  يف  لي�شت  والنتيجة 

)ال يوجد مال لالإنفاق على الرعاية ال�شحية، 

بل  اآخر(،  �شيء  اأي  اأو  واالإجتار،  والتعليم، 

اأي�ًشا يف اجلوع املتزايد. وهو ما يعني نق�ًشا 

متزايًدا يف االإنتاج، وتدهوًرا يف النمو البدين 

مبا  واالأطفال،  واملواليد،  لالأجّنة،  والذهني 

من  مفر  وال  الوفاة.  اىل  النهاية  يف  يوؤدي 

حدوث هذه الوفيات.

ولنتذكر اأنه يف عام 1966 واجه فرٌد من كل 

ي�شل  ما  وهناك  املزمن.  اجلوَع  اأفراٍد  ثالثة 

اىل %35 من �شكان العامل ي�شقطون يف فخ 

كان   2005 عام  ويف  يوم.  بعد  يوًما  اجلوع 

اأي  �شبعة،  كل  من  واحد  اىل  اأقرب  العدد 

امللحوظ  االنخفا�س  ويعود هذا   .15% نحو 

ل�شكان  ال�شـريع  النمو  مع  اجلوعى،  ن�شبة  يف 

باليني  اإنقاذ  هو  اخلال�س  االأثر  كان  العامل: 

النا�س من حياة قوامها �شحة فقرية، ومقِدرة 

ذهنية منخف�شة. 

كحكومات،  ميكننا  �شيء  املزمن  اجلوع  اإن   

وجمتمعات، ومنظمات جمتمعية، ومواطنني 

اأن منحوه.

ملاذا حدث هذا؟

تعك�س االأ�شعار عالقة بني العر�س والطلب، 

حول  وامل�شاربات  العملة،  قيمة  تعّقدها 

وطلب،  عر�س  فهناك  امل�شتقبل.  يحمله  ما 

وعوامل موؤ�ش�شاتية تفعل فعلها. 

الزراعة.  من  طبيعي  جزء  العر�س  نق�س  اإن 

ومن الطبيعي اأي�ًشا اأن ي�شحذ نق�س العر�س 

حيث  اأعلى.  اأ�شعار  خالل  من  متزايًدا  اإنتاًجا 

لزراعة  الفالحني  من  مبزيد  اال�شتعانة  تتم 

االأ�شعار.  زيادة  ي�شبب  الذي  املح�شول 

املحا�شيل  )ت�شتغرق  بطء  عموًما  فهناك 

وقًتا لتن�شج( وغالًبا ما يكرث العر�س ويقل 

اأمناط  هناك  يكون  بحيث  املحتمل،  الطلب 

�شائعة يف الزراعة ُتنَذر فيها طفرات االأ�شعار 

بفرتات من تزايد الطلب والهبوط الن�شبي يف 

االأ�شعار وهو ما ميتد اأكرث من امتداد ارتفاع 

ي�شميه  مبا  الظاهرة  هذه  وترتبط  االأ�شعار. 

االقت�شاديون "الطلب غري املرن": فالنا�س 

اأن  مبجرد  ولكنهم  ليحيوا.  ياأكلوا  اأن  البد 

ين�شـرفون  فاإنهم  طعامهم،  على  يح�شلوا 

ازداد  وكلما  اأخرى.  اأمور  يف  اأموالهم  الإنفاق 

من  املخ�ش�س  ن�شيبهم  قل  ثراًء  النا�س 

ما  اأي�ًشا  وهذا  الطعام.  على  لالإنفاق  الدخل 

ن�شبة   Engels’Law اإجنلز  بقانون  يعرف 

اىل اقت�شادي �شهري يف القرن التا�شع ع�شـر، 

كان هو اأول من كتب حول هذا ال�شلوك. 

االأمور  باتت  والع�شـرين،  احلادي  القرن  يف 

خمتلفة نوًعا ما. ومن بينها، اأن هناك م�شدًرا 

على  الطلب  من  ا،  نظريًّ حمدود  غري  جديًدا، 

اأزمة اأ�صعار الغذاء العاملية

يف البلدان النامية ينفق الفقراء ما ي�صل اإىل %50 من دخلهم على الطعام، وينفق االأكرث فقًرا ما يزيد عن 80%. 

وارتفاع اأ�صعار الغذاء مل تِزد من الفقر فح�صب، بل زادت اأي�ًصا من انت�صار اجلوع. ومن بني العوامل التي اأثرت 

يف زيادة اأ�صعار ال�صلع الزراعية، ندرة املوارد املائية، وارتفاع تكاليف االإنتاج، واجلفاف، والتغري املناخي. 

ومن ثم فنحن يف حاجة اإىل نظام غذائي جديد، يحرتم احلقوق ال�صيا�صية واالجتماعية والثقافية والبيئية، واأي�ًصا 

االإعالء من �صاأن االأهمية االقت�صادية للزراعة. وحتتاج احلكومات اإىل دمج احرتام احلق يف الغذاء �صمن التخطيط 

لل�صيا�صات االقت�صادية. 

بالدوالر  حدة  اأكرث  االأ�شعار  زيادات  كانت   )1(

االأمريكي االعتباري nominal اأكرث من العمالت 

الذرة  اأ�شعار  ارتفعت   ،2002 عام  ومنذ  االأخرى. 

فقط   37% ولكن  االعتباري،  بالدوالر   143%
�شهدت  وقد  الثابت(.  )اأي  احلقيقي  باليورو 

ال�شادرات  ت�شرتي  التي  الكثرية  النامية  البلدان 

االأمريكي، قفزة  الغذائية بعملة مربوطة بالدوالر 

اأ�شعار اأعلى بكثري مما �شهدته تلك البلدان االأكرث 

ا�شتقالالً، اأو املرتبطة عملتها باليورو.
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الوقود  قطاع  من  ياأتي  الزراعية.  ال�شلع 

احليوي، اىل جانب حتميل ال�شغط على جودة 

وعدم  املتوافرة،  واملياه  الرتبة  وم�شاحة 

التغري املناخي يف  تاأثري  اليقني من كيفية 

اأن  مزعج  دليل  وثمة  النباتات.  منو  ظروف 

من  املا�شية  �شنة  اخلم�شني  اأن  اىل  ن�شري 

التح�شني امل�شتقر لالإنتاج الزراعي قد يكون 

قد و�شل اىل نهايته. 

تطبيقات  ذات  هيكلية،  تغريات  وتوجد 

التي  العامة  لل�شيا�شات  بالن�شبة  ماأ�شوية 

يف  الزراعي  واالإنتاج  الغذائي،  االأمن  تكفل 

امل�شتقبل. فاإذا كانت اأزمة الغذاء تدور حول 

للحل  القابلة  اأو  املدى،  ق�شرية  امل�شكالت 

اىل  الطارئة  احلاجة  ال�شيئ،  القانون  )مثل 

املخ�شبات(  دعم  اىل  احلاجة  مالية،  �شيولة 

ف�شوف تقوم احلكومات بعمل اأ�شياء خمتلفة 

على  مفهومة  االأزمة  كانت  لو  عما  للغاية، 

الغذاء،  اأكرث عمًقا يف  اأنها تتعلق مب�شكالت 

ونظم الزراعة. 

ويف ما ياأتي مراجعة �شـريعة الأ�شباب الزيادة 

احلادة واملفاجئة يف اأ�شعار ال�شلع الزراعية. 

اأهمية كل  ا حول مدى 
ً
ومازال اجلدل م�شتمر

من هذه العنا�شـر، ومدى ا�شتمرار اأهميته.

اأوالً، على م�صتوى العر�س:

املياه. ت�شتحوذ الزراعة املروية على ما   .1
ي�شل اىل 70 % من ا�شتخدامات مياه العامل. 

الغذاء  من   40% املروية  الزراعة  وتنتج 

العاملي، على %20 من االأرا�شي الزراعية يف 

العامل. وهي بذلك تعد عالية االإنتاج، ولكن 

ما تكون غري  كمية املياه امل�شتخدمة غالًبا 

قابلة لال�شتدامة. حيث تفيد التقديرات باأن 

1،4 بليون ن�شمة يعي�شون يف مناطق تعاين 
الغذائي  فالنظام  املياه.  اإمدادات  يف  ندرة 

الغني باللحوم ومنتجات االألبان، وهو ال�شائع 

اأكرث  وب�شورة  املتقدمة  البلدان  معظم  يف 

ي�شبب  اجلنوب،  دول  من  عديد  يف  �شيوًعا 

مزيًدا من ال�شغط على اإمدادات املياه على 

م�شتوى العامل، اأكرث مما ي�شببه نظام غذائي 

قائم على الربوتني النباتي. 

املخزون االحتياطي. تناق�س املخزون   .2
الن�شف  اىل  الغذاء  من  العاملي  االحتياطي 

اأن  اىل  التقديرات  وت�شري   .2002 عام  منذ 

العامل ال ميتلك من االحتياطي �شوى ما يكفيه 

�شهرين فقط. وهو احلد االأدنى الذي تو�شي 

به منظمة االأغذية والزراعة، يف حالة اخللل يف 

الغذاء  من  املنخف�س  واالحتياطي  العر�س. 

يعني اأن تكون التغريات الطفيفة يف العر�س 

االأ�شعار. ومل تكن ن�شب  اأثر كبري على  ذات 

االحتياطي من احلبوب منخف�شة بهذا القدر 

منذ 1972 و1973. فلم يكن احتياطي القمح 

وثقت  فقد  اأبًدا.  االنخفا�س  بهذا  ا  خ�شو�شً

احلكومات وال�شـركات اخلا�شة، باأن املخزون 

بالو�شول  تعوي�شه  املنخف�س حملًيا ميكن 

التجارة  اتفاقات  ظل  يف  عاملية  �شوق  اىل 

مل  االحتياطي  يف  الهبوط  فاإن  لذلك  احلرة. 

مثلما  االأ�شعار،  ارتفاع  الفور  على  ي�شحذ 

حدث يف اإحدى املرات. فعندما اأ�شـر الطق�س 

ال�شيئ باملمونني العامليني الرئي�شيني يف 

وقت متزامن، وعلى مدار �شنوات عديدة، مل 

وبداأت  املالئمة،  للحماية  م�شتعًدا  اأحد  يكن 

متاأخرة،  ا�شتجابة  يف  الت�شاعد؛  يف  االأ�شعار 

و�شـريعة يف الت�شاعد. 

كانت  اإذا  ما  حول  النقا�شات  بع�س  وثمة 

املخزون  يف  املنخف�شة  امل�شتويات 

�شبيل  على  االأهمية.  بهذه  االحتياطي 

منظمة  من  داوي"  "ديفيد  ي�شري  املثال، 

االأغذية والزراعة، اىل اأن جزًءا كبرًيا من هذا 

والتي  ال�شني وحدها،  اىل  االنخفا�س يعود 

اىل  االأهمية،  بالغ  قررت تخفي�س خمزونها، 

 .
)2(

واالإدارة للتحكم  قابلية  اأكرث  م�شتوى 

ومن هنا فمن املمكن التاأكيد اأنه كلما كانت 

ال�شني )التي ت�شم اأكرث من %15 من �شكان 

العامل( اأكرث اعتماًدا على االأ�شواق العاملية، 

ازدادت اأهميتها كمخزون قوي. الأن ال�شني 

للمحافظة  كثري  طعام  اىل  حتتاج  وحدها 

"داوي"  اأمنها الغذائي املحلي. وي�شري  على 

اأي�ًشا اىل اأن خمزون بع�س املحا�شيل، مثل 

عقود.  مدار  على  ا  انخفا�شً �شهد  قد  القمح 

وهنا اأي�ًشا ُيطرح ال�شوؤال: اىل اأي مدى يعد 

اأ�شا�شّيا  القمح  فمازال  �شديًدا؟  االنخفا�س 

�شي�شل  مرحلة  هناك  فهل  الغذائي.  لالأمن 

االأ�شواق  يف  القمح  خمزون  وبب�شاطة،  فيها، 

ينبغي  بحيث  الندرة،  من  حد  اىل  العاملية، 

ح�شاًدا  يواجهوا  اأن  امل�شدرين  كبار  على 

فقرًيا؟ 

اأ�شعار  ارتفعت  االإنتاج.  تكاليف   .3
والبذور  واملبيدات،  والنفط،  االأ�شمدة، 

 2007 عامي  بني  ما  يف  �شديدة  ب�شـرعة 

اأ�شعار االأ�شمدة اأكرث  و2008. فقد ارتفعت 

ذلك  يف  )مبا  اأخرى  �شلع  جمموعة  اأي  من 

النفط( منذ عام 2007، ومنذ عام 2000 )اأي 

على امل�شتويني الق�شري والطويل املدى(. 

النفط  اأ�شعار  يف  الزيادات  كانت  وقد 

الغذاء  اأ�شعار  ت�شخم  من  م�شوؤولة عن كثري 

االأذى  اأحلقت  فيما  املتقدمة،  البلدان  يف 

بالبلدان الفقرية اأي�ًشا. وال �شك اأن التكلفة 

االأعلى يف املدخالت جتعل اإنتاج الغذاء اأكرث 

للِفالحة،  ال�شافية  الدخول  من  وتقلل  غالًء، 

يف املناطق الريفية التي تعتمد يف زراعتها 

على مدخالت خارجية.

اجلدب/اجلفاف. يتكرر حدوث اجلدب،   .4
اأكرث من  وينت�شـر اليوم على م�شتوى العامل 

اأي وقت م�شى يف التاريخ احلديث. وتتفاقم 

الظاهرة بحكم ما ي�شهده الكوكب من ت�شحر، 

واإزالة الغابات، والتخطيط احل�شـري ال�شيئ، 

واال�شتخدام الزائد عن احلد الإمدادات املياه 

الدوِل  عانت معظم   2007 اجلوفية. يف عام 

اأ�شرتاليا  فيها  مبا  القمح،  م�شّدري  كباِر 

واالأرجنتني والواليات املتحدة، من م�شكالت 

ح�شاد تتعلق بالطق�س. وكانت النتيجة نق�س 

الكميات املطروحة منه يف االأ�شواق.

5. التغري املناخي. يوؤثر التغري املناخي يف 
هطول االأمطار ودرجة احلرارة. وهما عامالن 

حيويان بالن�شبة لالإنتاج الزراعي. حتى التغري 

من درجة مئوية واحدة اىل درجتني )العتبة 

نتجاوزها(  اأننا  اخلرباء  معظم  يتوقع  التي 

يف  الغذائي  االإنتاج  من  يقلل  اأن  ميكن 

اال�شتوائية.  وحتت  اال�شتوائية  املناطق 

ن�شمة  مليون   250-75 باأن  اخلرباء  ويتنباأ 

املناخي، مع  بالتغري  اأفريقيا �شيتاأثرون  يف 

املناطق  بع�س  يف  الزراعي  االإنتاج  فقدان 

لن�شف قدراتها،  االأمطار،  التي تعي�س على 

وجنوب،  و�شط،  ويف   .2020 عام  بحلول 

م�شتويات  �شتقلل  اآ�شيا  �شـرق  وجنوب 

هطول االأمطار من الري، وبالتايل املخرجات. 

وتقدر منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم 

من  يقرب  ما  ت�شم  دولة   65 اأن  املتحدة 

ن�شف �شكان العامل �شت�شهد انهياًرا يف اإنتاج 

.
)3(

احلبوب ب�شبب التغري املناخي

ثم على م�صتوى الطلب:

6. ال�صكان. ي�شاف كل عام 78 مليوًنا اآخرين 

)2( Dawe, David. ”The Unimportance 
of ‘Low’ World Grain Stocks for 
Recent World Price Increases“, ESA 
Working Paper No.0901, Geneva, 
February 2009.

(3) UN Food and Agricultural Organization 
(FAO). Falling prices in perspective, 
2009. Available at:
<www.fao.org/docrep/011/ai474e/
ai474e13.htm>
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تقليل  مت  وقد  االأر�س.  كوكب  �شكان  اىل 

اىل  تقريًبا  ن�شل  اأن  نتوقع  ولكننا  النمو، 

�شكان  عدد  ي�شتقر  اأن  قبل  ن�شمة  بليون   9
االأر�س يف 2050. 

هذا  يف  اأهمية  االأكرث  الغذائي.  النظام   .7
ال�شدد، وهو اأن ما ياأكله النا�س يتغري. ففي 

ياأكلون  الذين  النا�س  عدد  يزيد  عام،  كل 

على منط االأغنياء الغربيني. مبعنى اآخر، اإنهم 

ا  خ�شو�شً كثرية،  حرارية  �شعرات  ياأكلون 

الدهون وال�شكريات، وياأكلون اأطعمة معاجَلة 

ومنقولة؛ با�شتخدام مياه وطاقة كثرية جًدا. 

باأن  تقديرات  ثمة  املتقدمة،  البلدان  يف 

به  ُيلقى  ومعظمها  ُتفَقد،  االأطعمة  ن�شف 

اأو  التجارية،  املحال  اأو يف  االأ�شـرة،  قبل  من 

الفاقد  هذا  يف  ن�شيبها  يعد  التي  املطاعم 

الغربية  الغذائية  فالنظم   .
)4(

للغاية كبرًيا 

تخلق نظًما بيئية متدهورة، وت�شفر عن �شحة 

�شيئة. والتغيري يف ما ياأكله االأغنياء، يجعل 

بحكم  غالًء،  اأكرث  للفقراء  الغذائي  النظام 

ملنتجات  املتاحة  االأر�س  م�شاحة  انخفا�س 

 ،
)*(cassava الكا�شافا  تقليدية، مثل نبات 

والذرة، والقمح، واخل�شـروات املحلية. 

الوقود احليوي. يتمثل الوقود احليوي   .8
وقود  يف  الزراعي(  بالوقود  اأي�ًشا  )يدعى 

�شائل، ي�شنع من مادة نباتية. ومعظم الوقود 

ق�شب  من  ي�شنع  اليوم  التجاري  احليوي 

 ،
)**(canola والكانوال  والذرة،  ال�شكر، 

وقد  ال�شويا.  زيوت  اأو  النخيل،  وزيوت 

خ�ش�شت م�شاحة كبرية من االأرا�شي لزراعة 

نبات اجلاتروفا japtropha الغني بالزيوت 

البيوديزل.  الإنتاج  ا�شتخدامه  ميكن  والذي 

ومنذ عام 2006 تزايد منو العر�س والطلب 

على الوقود احليوي ب�شورة �شـريعة. ويعتقد 

اأن الوقود احليوي قد ا�شتهلك ما يزيد عن 

العامل،  م�شتوى  على  الزيوت  بذور  من   7%
العاملية  احلبوب  حما�شيل  من   4% ونحو 

يف عام 2007. وترتاوح التقديرات اخلا�شة 

الغذاء  اأزمة  على  الطلب  هذا  تاأثري  مبدى 

%70. وتعتمد النتائج  10 اىل  العاملية من 

على افرتا�شات. ولكن، على الرغم من ذلك، 

فاإن توقعات النمو امل�شتمر يف الطلب على 

طموحة  باأهداف  مدعوًما  احليوي،  الوقود 

والواليات  االأوروبي  االحتاد  يف  لال�شتخدام 

املتحدة، اأهاج االأ�شعار امل�شاِربة العالية يف 

اأ�شواق امل�شتقبل، وو�شع من اإنتاج املخزون 

ذلك  يف  مبا  احليوي،  للوقود  املغذي 

م�شتنقعات  مثل  بيئًيا،  احل�شا�شة  االأرا�شي 

اأندوني�شيا،  يف   peat bogs امليت  النبات 

و�شريادو يف الربازيل.

واأخرًيا، متثل االأ�شواق التي تتو�شط العالقة 

 الثالث الذي 
َ
بني العر�س والطلب، العن�شـر

حكم  تغري  فقد  االعتبار.  يف  و�شعه  يجب 

ال�شوق بدرجة ملحوظة يف ال�شنوات الع�شـرين 

اجلديدة،  التجارة  لعبت  حيث  االأخرية. 

دورها  ال�شلع  تبادل  وترتيبات  واال�شتثمار، 

يف االأزمة العاملية للغذاء. 

ال�شلع  ملعظم  التجارة  تتم  امل�صاربات.   .9
الدولية.  التبادالت  اأ�شا�س  على  الزراعية 

ال�شلع  تبادالت  كانت  قريب،  وقت  وحتى 

واململكة  املتحدة  الواليات  يف  )معظمها 

م�شاركة  املتحدة( حتكمها قوانني حتد من 

بيع  اأو  �شـراء  يق�شدوا  مل  الذين  الفاعلني 

ال�شلع يف حد ذاتها، بل كانوا مهتمني فقط 

بامل�شاربة يف االأ�شعار. ومن هنا فقد حكمت 

القوانني م�شتوى ن�شاط امل�شاربة. وقد مت 

من  بداية  تدريجًيا،  القوانني  هذه  تغيري 

بور�شة  ففي  املن�شـرم.  القرن  ثمانينيات 

احلبوب على �شبيل املثال، مت و�شع حدود 

 )***(
ب�شل مليون  بـ11  امل�شاربني  على 

bushel من احلبوب. ويف 2008 اتخذ اأكرب 
فيه  جمعا  موقًفا  املال  ملوؤ�شـر  �شندوقني 

اأكرث من 5،1 بليون ب�شل. ومع تراخي اللوائح 

مة، منت اال�شتثمارات من امل�شاربني  املنظِّ

ب�شـرعة كبرية، من 13 بليون دوالر يف 2003 

اىل 260 بليون دوالر يف اآذار/مار�س 2008. 

قدر  يف  مبا�شـرة  ال�شلع  �شوق  اأ�شعار  وتوؤثر 

تتحّمل  اأن  للحكومات  ميكن  الذي  الغذاء 

نفقات ا�شترياده، وما اإذا كان النا�س لديهم 

ما يكفيهم من طعام.

على  احلكومات  قامت  اال�صتثمار.   .10
اال�شتثمار  قوانني  بتحرير  العامل،  م�شتوى 

التكيف  برامج  اإدخال  منذ  ملحوظة  ب�شورة 

التجارية  االتفاقات  وانت�شار  الهيكلي، 

االإقليمية والثنائية. فقد قللت بلدان كثرية 

التي  القوانني  االأ�شا�س،  من  األغت  اأو  من، 

قللت  فيما  لالأر�س.  االأجنبية  امللكية  متنع 

على  تفر�س  التي  املطالب  اأخرى  بلدان 

االأرباح  ا�شتثمار  اإعادة  االأجنبية  ال�شـركات 

املنفعة  بذلك  مقللة  امل�شيف،  البلد  يف 

اأن  يفرت�س  التي  اال�شتثمار  من  املحتملة 

وقد  امل�شيف.  البلد  اقت�شاد  على  يعود 

يف  وا�شحة  زيادة  ا 
ً
موؤخر هناك  اأ�شبح 

ا�شتئجار اأو �شـراء االأرا�شي يف اخلارج، لزراعة 

حما�شيل غذائية اأو للوقود الإعادة ت�شديره 

اأو للت�شدير اىل حيثما  البلد امل�شتثمر،  اىل 

املوؤ�ش�شات  تكون  عندما  الطلب،  يكون 

املثال،  �شبيل  على  م�شرتكة.  اخلا�شة 

)�شـركة  لندن  يف  كائنة  �شـركة  ا�شتاأجرت 

واال�شتك�شاف(  للتنجيم  الو�شطى  اأفريقيا 

لزراعة ق�شب  موزمبيق  يف  هكتار   30.000
ال�شكر. ويف كينيا، وّقعت احلكومة اتفاًقا مع 

فاكهة  لزراعة  هكتار   40.000 لتاأجري  َقطر 

وخ�شـروات ت�شدر اىل َقطر. وهذه االتفاقات 

واملياه،  االأرا�شي،  على  ال�شغط  من  تزيد 

على  خطورة  وت�شكل  االأ�شا�شية،  والبنية 

توافر املنتج الغذائي لالأ�شواق املحلية. 

التجارية  االتفاقات  غريت  التجارة.   .11
االأ�شعار  تفاعل  طريقة  واالإقليمية  العاملية 

فمع  املحلية.  الغذاء  اأ�شواق  مع  العاملية 

اأ�شبحت االأ�شعار  اأمام التجارة،  رفع احلواجز 

العاملية اأكرث ارتباًطا وب�شورة اأكرث مبا�شـرة 

لي�س  املحلية  باال�شعار  قبل،  من  كان  عما 

يف  حتى  )اأو  دائًما  تكون  اأن  ال�شـروري  من 

تاأثري  ذات  ولكنها  االأ�شعار،  نف�س  الغالب( 

اأعظم على االأ�شعار املحلية. وغالًبا ما يروج 

اإمكانية  لتوفري  كو�شيلة  العاملية  لالأ�شواق 

الو�شول اىل �شاحة العر�س العاملية. ولكن 

هو  الدمج،  هذا  يف  يخترب  مل  الذي  اجلانب 

امل�شتهلكني.  و�شط  عاملي  تناف�س  خلق 

فبدون حماية �شيخ�شـر امل�شتهلكون الفقراء 

للعوملة ب�شحب  ال�شـراَع ال حمالة، �شاحمني 

مزيد ومزيد من االأر�س الإنتاج الوقود، وغذاء 

احليوانات بدالً من غذاء االإن�شان.

اأن  للمياه  الدولية  ال�شويدية  املوؤ�ش�شة  تقدر   )4(

الذي  الغذاء  ن�شف  اأي�ًشا  يفقد  النامي  العامل 

يزرعه، ب�شبب تركه يف احلقول، اأو �شوء تخزينه، 

املنا�شبة  الطرق  لنق�س  نقله  اإمكانية  عدم  اأو 

وغريها من البنية االأ�شا�شية للنقل. 

تزرع  اجلنوبية،  اأمريكا  موطنها  خ�شبية  �شجرية   )*(

املناطق  يف  �شنوي  كمح�شول  وا�شع  نطاق  على 

اال�شتوائية و�شبه اال�شتوائية. وهي م�شدر رئي�شي 

ثالث  هو  الكا�شافا  احلقيقة  للكربوهيدرات، ويف 

يف  االإن�شاين  للغذاء  للكربوهيدرات  م�شدر  اأكرب 

اإنتاج لها. ملزيد من  اأكرب مركز  واأفريقيا  العامل، 

املعلومات وال�شور، انظر:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cassava )املرتجم(
طهي  زيوت  اإنتاج  يف  بذوره  ت�شتخدم  نبات   )**(

�شحية، الأ�شباب عديدة، انظر:

http://en.wikipedia.org/wiki/Canola )املرتجم(

)***( مكيال لل�شلع اجلافة يعادل غالوناً من الذرة 

اجلافة. انظر:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bushel )املرتجم(.
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اأ�صباب بنيوية

اىل  النظر  بعيدي  نكون  اأن  بنا  اجلدير  من 

لالأزمة.  اأ�شا�ًشا  تعد  التي  الق�شايا  بع�س 

وا�شع  اتفاق،  هناك  املثال،  �شبيل  على 

يف  اال�شتثمار  اىل  احلاجة  على  االنت�شار، 

هبطت  فقد  املتزايدة.  االإنتاجية  القدرة 

الر�شمية،  التنموية  امل�شاعدات  ن�شبة 

املتدفقة لتدعيم الزراعة يف البلدان النامية 

املا�شي  القرن  ثمانينيات  يف   11.5% من 

اىل نحو %3 يف ال�شنوات االأخرية. وقد هبط 

ا يف البلدان  اال�شتثمار املحلي اأي�ًشا، خ�شو�شً

النامية. ويحتاج هذا التيار اىل اإ�شالح، وثمة 

يظل  ولكن  يحدث.  هذا  باأن  واعدة  اإ�شارات 

التقنيات  من  نوع  اأي  يف  ا�شتثمار  ال�شوؤال: 

والنظم االإنتاجية؟ حكومة الواليات املتحدة 

"جيت�س"، وعدد من بيوت اخلربة  وموؤ�ش�شة 

�شبيل  يف  يدفعون  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات 

اىل  ال�شبيل  بو�شفها  احليوية  التكنولوجيا 

وكان  النامية.  البلدان  يف  خمرجات  زيادة 

جديدة  خ�شـراء  "ثورة  رفعوه  الذي  ال�شعار 

الثورة  جتريب  بالفعل  مت  وقد  الأفريقيا". 

اخل�شـراء يف اأفريقيا. وف�شلت. فاإذا كان ُينظر 

تكنولوجيا  م�شكلة  بو�شفها  امل�شكلة  اىل 

اإذن  املقدر  من  فاإنه  فح�شب،  ومدخالت 

للجهود اجلديدة اأن تف�شل اأي�ًشا. 

اآخرين،  بني  من  الدويل،  البنك  �شجع  وقد 

وحتى  االأ�شمدة،  اأ�شواق  حترير  على  بلداًنا 

واملبيدات  االأ�شمدة  على  احل�شول  لتدعيم 

)على الرغم من املوارد الوطنية والتربعات 

لال�شتدامة.  منوذًجا  لي�س  وهذا  الدولية(. 

اأي�ًشا  املنتجني  �شغار  جتعل  فال�شيا�شات 

معتمدين على املدخالت التي يتم �شـراوؤها 

من  يزيد  مما  ا�شتريادها(،  الغالب  )ويف 

اعتمادهم على االقت�شاد النقدي، والتقليل 

من قوتهم ال�شوقية. 

اإمكانات  املثال،  �شبيل  على  بدائل.  توجد 

هائلة،  اإمكانات  تعد  الزراعية  البيئة 

1988 اأحلقت  اأي�ًشا. ففي  وموثوقة للغاية 

الفي�شانات اأ�شـراًرا وا�شعة مبنطقة ال�شمال 

الغربي من دكا يف بنغالدي�س، وتدعى تاجنيل 

Tangail. وتعمل منظمة "البحوث ال�شيا�شية 
 Policy Research for التنمية"  لبدائل 

اإحدى   Development Alternatives
ببنغالدي�س  يف  احلكومية  غري  املنظمات 

بالفعل، مع الن�شاجني يف املقاطعة، وتقدم 

لهم يد امل�شاعدة. وقد التقى العاملون يف 

اأن  هذه املنظمة بالن�شاء الالئي �شكون من 

املبيدات امل�شتخدمة يف الزراعة، كانت تدمر 

�شحتهن و�شحة اأطفالهن، وتقتل النباتات 

التي  واالأ�شماك  املزروعة،  غري  الورقية 

يعتمدن عليها يف الغذاء. وقد بداأ القرويون 

نظام  لتطوير  م�شـروع  على  العمل  يف 

املدخالت  فيه  ت�شتخدم  مل  زراعي،  اإنتاج 

االآن  امل�شـروع، ويعرف  الكيماوية. وقد منا 

 Nayakrishi اأندولون"  بـ"ناياكري�شي 

Andolon، وتعني باللغة البنغالية "حركة 
ما  احلركة  وتت�شمن  اجلديدة".  الزراعة 

 15 يف  مزارعة  اأ�شـرة   170.000 على  يربو 

مقاطعة خمتلفة عرب بنغالدي�س. وقد اأعلنت 

احلايل  الوقت  املحلية يف  احلكومات  بع�س 

.
)5(

ت�شـريعاتها للتخل�س من املبيدات

للمعرفة  الدويل  التقييم  م�شـروع  يذكر 

للتنمية  والتكنولوجيا  والعلوم  الزراعية، 

على  ا�شتمر  م�شـروع  وهو   )IAASTD(

400 خبري،  اأربع �شنوات، و�شارك فيه  مدى 

"اإن  58 حكومة حتى اليوم،  و�شادقت عليه 

والتكنولوجيا،  والعلوم  الزراعية  املعرفة 

يف  الفالحني  �شغار  حاجات  تواجه  اأن  يجب 

حقيقية  ا  فر�شً وتخلق  خمتلفة،  بيئية  نظم 

اإنتاجية  اإمكانية  تنخف�س  حيث  لتنميتهم، 

يكون  اأن  ميكن  وحيث  املح�شنة،  املنطقة 

.
للتغري املناخي تبعاته املختلفة")6(

النفط والوقود احليوي

مركزي  كمكون  النفط،  اأهمية  فهم  ي�شاعد 

االأ�شباب  ا�شتيعاب  يف  ال�شناعية،  للزراعة 

البنيوية االأعمق الأزمة الغذاء. ولقد ا�شتخدمت 

والتكنولوجيا  الرتبية  اخل�شـراء  الثورة 

النظام  ال�شوئي  الرتكيب  لتعظيم  النباتية 

ال�شم�شية  الطاقة  على  القائم  الزراعي 

الكائنات احلية  االإن�شانية، وكل  اأطعم  الذي 

احلفري.  الوقود  مع  االأر�س  كوكب  على 

بذور  على  اخل�شـراء  الثورة  اعتمدت  وقد 

اأعلى  مل�شتويات  ا�شتجابة  زراعتها  متت 

وقد  واملياه.  الع�شوية،  غري  االأ�شمدة  من 

اأكرب  عائدات  مع  ا�شتثنائية،  نتائج  حققت 

مبكرة  تكنولوجية  ثورة  وكانت  نبات.  لكل 

قد اأحلت قوة العمل الب�شـرية واحليوانية يف 

املزارع، مباكينات تعمل بالنفط. ومع الثورة 

اخل�شـراء، بداأ الوقود احلفري اأي�ًشا يف توفري 

اأ�شمدة، ومبيدات وكهرباء مل�شخات الري. 

كمكون  النفط  يف  النمو  تطبيقات  ومن 

الزراعة  اأ�شبحت  اأن  الغذائي،  لالإنتاج  حيوي 

الدفيئة  الغازات  النبعاثات  رئي�شًيا  م�شدًرا 

اأن  التطبيقات  وثاين   .greenhouse gas
اأ�شبحت الزراعة معتمدة على م�شدر حمدود. 

والتطبيق الثالث اأن االقت�شاديات املعتمدة 

املدخالت  اإحالل  مع  حتولت  الزراعة،  على 

والبذور،  )الطاقة،  املزرعة  عن  الناجتة 

مبدخالت  االآفات(  ومكافحة  واالأ�شمدة، 

يف  املزارعني  من  ولكثري  �شـراوؤها.  يجب 

امل�شرتاة  املدخالت  فاإن  واجلنوب،  ال�شمال 

م�شتوردة، وهو ما يجعل من ال�شعب التنبوؤ 

باأ�شعارها. 

وُتبني االأرقام احلديثة الواردة من الواليات 

�شهدتها  التي  االرتفاعات  اأن  املتحدة، 

و2008   2007 عامي  يف  الزراعة  تكاليف 

 20.5 م�شجلة:  �شنوية  زيادات  اأكرب  كانت 

دوالر  بليون  و36.2   2007 دوالر يف  بليون 

يف 2008. ومن املتوقع اأن تهبط اىل 22.7 

بليون دوالر يف 2009، ولكنها مازالت اأعلى 

. وقد 
بن�شبة %9 عما كانت عليه يف 2007)7(

�شاهمت اأ�شعار الوقود والغذاء واالأ�شمدة يف 

ارتفاع التكاليف. 

الوقود  دور  حول  ا 
ً
دائر اجلدل  ومازال 

اأن  ينكر  اأحد  وال  الغذاء.  اأزمة  يف  احليوي 

يف  دوًرا  لعب  احليوي  الوقود  على  الطلب 

قدر؟  باأي  ولكن  للغذاء.  املرتفعة  االأ�شعار 

اأن مدى تاأثريه مازال حمل خالف.  خ�شو�شا 

بالن�شبة  �شـرورة  االأ�شعار  ارتفاع  ويعترب 

فاإن  نف�شه،  الوقت  ويف  املزارعني.  ملعظم 

فيهم  مبن  الفقراء،  امل�شتهلكني  م�شالح 

يكونون  ما  غالًبا  الذين  املزارعني  �شغار 

جمرد م�شتهلكني للطعام، يجب اأن يتمتعوا 

بالن�شبة  املرتفعة  االأ�شعار  ولكن  بحماية. 

االإجابة.  من  فقط  جزًءا  متثل  للمزارعني، 

)5( See Mazhar, F. et al. Food Sovereignty 
and Uncultivated Biodiversity in South 
Asia, Academic Foundation: New 
Delhi; International Development 
Research Centre: Ottawa, 2007 pp.34. 

Available at:

<www.idrc.ca/openebooks/3379-/>
<www.idrc.ca/openebooks/3379-/>

)6( International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology 
for Development )IAASTD(. ‘Executive 
Summary, Synthesis Report’, 2008. 

Available at:

<www.agassessment.org/docs/SR_

Exec_Sum_280508_English.pdf>

)7( See: <www.ers.usda.gov/Briefing/

FarmIncome/nationalestimates .

htm>. Accessed on 7 May 2009. 

Numbers updated regularly
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تقدير  �شمان  كيفية  هو  هنا  والتحدي 

الفالحني،  و�شط  ال�شلع  لقيمة  م�شاواة  اأكرث 

اأمام  والتحدي  التجزئة.  وجتار  واملعاجلني، 

قوى  مواجهة  يف  يكمن  ال�شيا�شات  �شناع 

ال�شوق املتباينة ل�شـركات الغذاء.

ا�صتثمارات االأرا�صي يف اخلارج 

لقد اأبرزت اأزمة الغذاء ظاهرة مقلقة، تتمثل 

يف  امل�شتثمرين  و�شط  للم�شلحة  انفجار  يف 

تاأجريها. وقد  اأو  االأرا�شي يف اخلارج،  �شـراء 

نعتت ال�شحافة هذه الظاهرة بـ "التكوي�س" 

غري  منظمة  قامت  وقد  االأرا�شي.  على 

حكومية يف بر�شلونه تدعى GRAIN بو�شع 

قائمة يف ت�شـرين/اأكتوبر 2008 لنحو 180 

االإلكرتونية،  مراجعتهم  يف  مقرتحة،  �شفقة 

للق�شية التي لقبت بلقب امل�شاَدرة! خطف 

املايل.  واالأمن  للغذاء   2008 يف  االأرا�شي 

لل�شيا�شات  البحوث  معهد  تقرير  يقدر  كما 

الغذائية حول الق�شية، وال�شادر يف ني�شان/

اإبريل 2009، حجم االأرا�شي التي مت بيعها 

 2006 عام  منذ  هكتار  مليون  بع�شـرين 

يف  معظمها  �شفقة،  خم�شني  نحو  خالل  من 

.
)8(

اأفريقيا

االأمن  ق�شايا  هما  الكبريان  املحركان 

احليوي.  الوقود  على  والطلب  الغذائي 

والدول امل�شتوردة للطعام، مثل ال�شعودية 

االأ�شواق  اأن  يف  تثق  ال  اجلنوبية،  وكوريا 

ويف  للعر�س.  كافًيا  �شماًنا  تعد  العاملية 

واأهداف  االلتزامات  فاإن  نف�شه،  الوقت 

حتقيق احلد االأدنى من دمج الوقود احليوي 

االحتاد  يف  ا  خ�شو�شً الطاقة،  �شيا�شات  يف 

االأوروبي والواليات املتحدة، بل ويف بلدان 

و�شط  م�شلحة  خلق  قد  العامل،  حول  اأخرى 

م�شتثمري القطاع اخلا�س، يف زراعة املخزون 

فول  )مت�شمًنا  احليوي  للوقود  املغذي 

ال�شويا، وزيوت النخيل، واجلاتروفا الديزل 

احليوي biodiesel؛ وق�شب ال�شكر والذرة 

 .)bioethanol لالأثينول احليوي

وتعد هذه ال�شفقات مثرية للمتاعب من عدة 

حيث  متنا�شقة.  غري  القوة  فعالقات  زوايا. 

الغالب(  )ويف  الكربى  املوؤ�ش�شات  تتعامل 

بلدان غنية مع بلدان �شغرية وغالًبا مفَقرة، 

 .
)9(

كثري منها لديه موؤ�ش�شات حكم �شعيفة

ال�شودان  امل�شيفة  البلدان  وت�شمل 

وزميبابوي.  ومدغ�شقر  واإثيوبيا  وباك�شتان 

لال�شتثمار،  امل�شتهَدفة  البلدان  وبع�س 

الغذاء  برنامج  من  اأغذية  م�شاعدات  تتلقى 

العاملي، ت�شمل كمبوديا، والنيجر، وتنزانيا، 

.
)10(

واإثيوبيا، وبورما

احلق يف الغذاء

يذكر التعليق العام حول احلق يف الغذاء، اأن 

التغذية، لي�شا  و�شوء  اجلوع،  م�شكلة  "جذور 
نق�ًشا يف الغذاء، بل نق�س يف احل�شول على 

. كما يذكر تقرير حديث 
الغذاء املتوافر”)11(

اأن  والتجارية  الزراعية  ال�شيا�شات  ملعهد 

غذائي.  باأمن  تتمتع  املتحدة  “الواليات 
ولكن احلكومة تف�شل يف حماية حق �شعبها 

يف الغذاء. وتذكر وزارة الزراعة االمريكية اأن 

نحو ن�شبة %11 من االأ�شـر االمريكية )و18% 

الإمكانية  تفتقد  االأمريكيني(  االأطفال  من 

فرتة  يف  املنا�شب،  الغذاء  على  احل�شول 

معينة من ال�شنة. وميثل هذا االإح�شاء 12.6 

مليون ن�شمة. ولكن، حتى بعد الت�شدير، فاإن 

العر�س املحلي للغذاء يف الواليات املتحدة 

الدولة مرتني  اأن يغذي جميع من يف  ميكن 

.
اأكرث”)12(

ويذهب التقرير اىل مقارنة الواليات املتحدة 

بنيبال، اأحد اأفقر بلدان العامل، "تتخذ نيبال.. 

منت  خطوات الإعمال احلق يف الغذاء. وقد �شّ

نهاية  بعد  ت�شكلت  التي  اجلديدة  احلكومة 

ال�شيادة  يف  احلق  االأهلية،  احلرب  من  عقد 

اأيلول/  25 ويف  د�شتورها.  يف  الغذائية 

�شبتمرب 2008، تقر املحكمة العليا يف نيبال 

بتوفري  نيبال  حكومة  واأمرت  احلق،  هذا 

تعاين  مقاطعة  لـ32  الفور  على  الطعام 

نق�ًشا يف الغذاء". 

ماذا يفعل املجتمع الدويل؟

االمني  �شكل   ،2008 ني�شان/اإبريل  يف 

جمموعة  كيمون"  "بان  املتحدة  لالأمم  العام 

امل�شتوى،  رفيعة  منتدبة  قوة  اأو  عمل، 

اأزمة الغذاء. وقد كان الهدف  ة  ملهمة مبا�رصَ

املذكور هو "تعزيز ا�شتجابة موحدة لتحدي 

ُق�شد  وقد   .
عاملي")13( غذائي  اأمن  حتقيق 

بت�شكيل جمموعة العمل التن�شيُق بني االأمم 

 Bretton "املتحدة وهيئات "بريتون وودز

الأزمة  جماعية  ا�شتجابة  خللق   Woods
الغذاء. وت�شمل جمموعة العمل نحو 15 هيئة 

وبرامج،  ومكاتب  املتحدة  االأمم  هيئات  من 

النقد  و�شندوق  الدويل  البنك  عن  ف�شالً 

وهي  العاملية.  التجارة  ومنظمة  الدويل، 

الوا�شح بعد  تفتقر اىل املوارد. ولي�س من 

ما الدور الذي ميكن اأن تقوم به. 

اأنتجت جمموعة العمل رفيعة امل�شتوى اإطار 

 .
)14(2008 متوز/يوليو  يف  ال�شامل  العمل 

وال�شعف  القوة  مواطن  الوثيقة  وتعك�س 

جيد،  بعمل  تقوم  فهي  املعقدة:  للرتكيبة 

من حتديد االأ�شباب املتعددة التي �شاهمت 

التو�شيات  بع�س  اىل  باالإ�شافة  االأزمة،  يف 

جمموعة  تروج  اأخرى،  ناحية  ومن  املهمة. 

العمل ل�شيا�شات اقت�شادية كبرية، تقو�س 

تربز  املثال،  �شبيل  على   .
)15(

تو�شياتها

املزارعني  يف  اال�شتثمار  اأهمية  املجموعة 

ال�شغار. واحلقيقة اأنه لو كان هناك مك�شب 

العاملي  التقرير  من  بداية  الغذاء،  اأزمة  من 

البنك  ي�شدره  والذي   ،2008 لعام  للتنمية 

قبول  يف  يتمثل  املك�شب  هذا  فاإن  الدويل، 

ال�شيا�شي ل�شغار الفالحني،  ال�شوت  اأهمية 

يف حوار متعدد االأطراف. وي�شدد اإطار العمل 

ال�شامل على هذه النقطة.

كما تذهب الوثيقة اأي�ًشا اىل حث احلكومات 

متعددة  التجارة  مفاو�شات  ا�شتكمال  على 

)8( Van Braun and Meinzen-Dick. Van 
Braun, J. and Meinzen-Dick, R. 

”Land Grabbing by Foreign Investors 
in Developing Countries: Risks and 
Opportunities“, IFPRI Policy Brief, 
13 April 2009.

)9( Cotula, L., Dyer, N. and Vermeulen, 
S. Bioenergy And Land Tenure: The 
Implications Of Biofuels For Land 
Tenure And Land Policy. International 
Institute for Environment and 
Development )IIED( and FAO: London 
and Rome, 2008.

)10( World Food Programme Operations 
List. Available from: <www.wfp.org/

operations/list.

)11( Cites in Smaller، C. and Murphy, 
S. ”Bridging the Divide: A Human 
Rights Vision for Global Food Trade“, 
2008. Available at:

<www.tradeobservatory.org/library.

cfm?RefID=104458>
)12( Cotula, L., Dyer, N. and Vermeulen, 

S. )op.cit(.

)13( See: www.un.org/issues/food/

taskforce/

)14( Available from: <www.ransa2009.

o r g / d o c s / C o m p r e h e n s i v e _

framework_for_action_ransa2009.

pdf>.

)15( For a critical perspective on the 
CFA, see also Foodfirst Information 
& Action Network )2008(.
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من  مزيًدا  ودعمت  الدوحة.  جلولة  االأطراف 

لدى  يكن  ومل  التجارة.  لتمويل  امل�شاعدات 

اىل  لتقدمه  حقيقي  �شيء  الدوحة  اأجندة 

 .
)16(

البلدان التي تواجه اأزمة يف اأ�شعار الغذاء

حداثتها.  برغم  اآخر،  وقت  نتاج  فاالأجندة 

يف  ال�شياق  خارج  متزايد،  نحو  على  وتبدو 

واقع متغري من العر�س ال�شيق لل�شلع، وعدم 

التوازن يف ما يتعلق بالتجارة و�شط م�شّدري 

الغذاء الرئي�شيني، وحتطيم خطري لالئتمان، 

ي�شاهم فيما تتوقع منظمة التجارة العاملية 

التجارة  اأحجام  يف  االأكرب  التقل�س  يكون  اأن 

.
)١7(

العاملية، منذ احلرب العاملية الثانية

نيكوال  الفرن�شي  الرئي�س  خرج  وقد 

“ال�صـراكة  هي  اأخرى،  بفكرة  �شاركوزي 

اأذيعت  الغذائي”  واالأمن  للزراعة  العاملية 

يف   2008 حزيران/يونيه  يف  االأوىل  للمرة 

اأزمة  حول  والزراعة”  االأغذية  منظمة  “قمة 
الثماين  جمموعة  اأع�شاء  تلقف  وقد  الغذاء. 

الفكرة يف ال�شهور الالحقة، ونالت َدفعة من 

احلكومة االإ�شبانية التي وزعت وثيقة تدعى 

“عملية مدريد: نحو �شـراكة عاملية �شاملة يف 
الزراعة واالأمن الغذائي” قبل االجتماع رفيع 

مدريد  يف  للجميع  الغذائي  لالأمن  امل�شتوى 

يف يناير/كانون الثاين 2009. وهذا يو�شح 

جهًدا متعدد االأطراف مبذوال لزيادة فعالية 

املحلي  امل�شتويني  على  اجلوع،  حماربة 

والعاملي. 

وتتميز مبادرة ال�شـراكة العاملية مبا حتمله 

من اإمكانات، ولكن توجهها ال يزال غام�ًشا. 

�شاركوزي،  اقرتحها  التي  االأولية  فالفكرة 

بعيد  �شيا�شي  توجه  ذات  مبادرة  �شورت 

املدى. من �شاأنها، ف�شالً عن توليد متويالت 

لت�شع  للحكومات  م�شاحة  توفر  اأن  جديدة، 

تقوم  الغذائي،  لالأمن  عاملية  ا�شرتاتيجية 

�شلطة  ذات  جمموعة  بوا�شطة  التوجيه  على 

من اخلرباء الدوليني. وقد مالت النقا�شات 

زيادة  على  الرتكيز  اىل  االأمر  هذا  حول 

التن�شيق بني املمولني، مع و�شع النقا�شات 

اخلا�شة بال�شيا�شات على الهام�س. كما يوجد 

�شتم�شي  املبادرة  كانت  اإذا  ما  حول  خالف 

ُقدًما عن طريق جمموعة الثماين، اأو يف اإطار 

تتوافر  ال  هذا،  يومنا  وحتى  املتحدة.  االأمم 

 للدعم املايل 
ٌ
رزنامة خا�شة باالأمر، اأو موؤ�شـر

املتوفر لتي�شري العملية التي مت حتديدها. 

ما الذي ميكن اأي�ًصا عمله؟ 

اإن الف�شل يف مكافحة اجلوع هو نتيجة خيارات 

زراعة  منار�س  كيف  نعرف  فنحن  �شيا�شية. 

االأ�شواق  ننظم  ونعرف كيف  ا�شتدامة.  اأكرث 

الغذائي  االأمن  اأن  ونعرف  اأف�شل.  ب�شورة 

يجب اأن ُيبنى على قاعدة حملية قوية. واأنه 

تعزز  اأن  والغذائية  الزراعية  للنظم  ينبغي 

الدميقراطية،  وال�شيادة  البيئية،  النزاهة 

اأن  يجب  واأنها  احلدود.  خارج  وامل�شوؤولية 

تعطي االأولوية للحاجات املحلية. وينبغي اأن 

حتمي امل�شاواة واأي�ًشا الفاعلية يف تبادالت 

 .
)18(

ال�شوق

اأزمة  الإنهاء  ب�شيط  واحد  طريق  يوجد  وال 

ليحمي  الزراعي؛  القطاع  وتغيري  الغذاء، 

النا�س من اجلوع. فثمة حاجة اىل اتخاذ تدابري 

والبعيد.  واملتو�شط  الق�شري  املدى  على 

وحتتاج االأعمال والتحركات اأن تت�شمن مدى 

وا�شًعا من االأطراف املعنية. فهي يف حاجة اىل 

النظر يف عدد من القطاعات، ت�شمل الزراعة، 

والبيئة،  والتجارة،  واملالية،  والطاقة، 

بالنتائج  يتعلق  ما  ويف  والتنمية.  والبحوث 

ال�شـريعة، فاإن ال�شيطرة على ال�شغط املتولد 

اإنهاء  )مثل  احليوي  الوقود  على  الطلب  من 

اأهداف الوقود احليوي، اأو االإ�شـرار على معايري 

اأ�شيق تلقى قبوالً عاًما(، م�شاعدات اإن�شانية 

يف  لال�شتثمار  االأولوية  تعطي  واأف�شل،  اأكرث 

القدرة االإنتاجية املحلية واالإقليمية، وتنظيم 

م�شتقبل  يف  امل�شاربات  �شياق  يف  الطلب 

ال�شلع الزراعية، ومراجعة القيود املحلية على 

الزراعي...  االإنتاج  وزيادة  الزراعية،  التجارة 

كلها اأعمال مهمة وممكنة. 

�شوف  التي  االأعمال  من  الثانية  واملجموعة 

اأطول ليكون لها تاأثري، تعد  ت�شتغرق وقًتا 

الطريق  تقود  اأن  يجب  فهي  اأي�ًشا.  مهمة 

ال�شناعي،  الزراعي  النموذج  تغيري  نحو 

ا�شتدامة بيئًيا،  واأكرث  اإن�شاًفا،  اأكرث  ليكون 

واأكرث �شيطرة حملية. وهذه التدابري للتحرك 

االأبطاأ ت�شمل اال�شتثمار يف البنية االأ�شا�شية 

والقدرة االإنتاجية التي حترتم االإنتاج املحلي 

واملعاجلة، واال�شتثمار يف البحوث والتو�شع، 

واأمناط  غذائية حملية  ثقافة  على  والرتكيز 

)ت�شمل  املوؤ�ش�شات  وتقوية  اال�شتهالك، 

ال�شيا�شية(  وامل�شاءلة  القانونية  االإجراءات 

الزراعية،  التجارة  ل�شيا�شات  تقييم  واإعادة 

ا  )خ�شو�شً ال�شوق  لقوة  اأقوى  وتنظيم 

الن�شطة  اجلن�شيات،  متعددة  لل�شـركات 

احتياطات  وتاأ�شي�س  الغذائي(،  النظام  يف 

اأمام ال�شعوب، واال�شتثمار  للحبوب م�شوؤولة 

الهائل  الفاقد  واإنهاء  املتجددة.  الطاقة  يف 

من الطعام يعد اأي�ًشا ذا اأهمية حرجة. ففي 

التخزين  ب�شبب  الفاقد  يتزايد  اجلنوب 

البنية  عوامل  من  وغريها  والطرق،  ال�شيئ، 

االأ�شا�شية ال�شيئة. ويف ال�شمال يتزايد ب�شبب 

يوجد  بفائ�س  يتمتع  الذي  الغذائي  النظام 

االإنتاج، ومعاجلة والطعام  يف كل مرحلة من 

وتوزيعه. ويف كل احلاالت ميكن، بل ويجب، 

كبحها. 

م�شكالت  االآن كونها  الغذاء تخطت  اأزمة  اإن 

فاإن  ثم  ومن  للحل.  قابلة  املدى  ق�شرية 

اأمان  �شبكات  اإيجاد  اىل  حاجة  يف  احلكومات 

للجوعى، وعلى نحو متزامن، واأن ت�شتثمر يف 

الزراعي امل�شتدام،  االإنتاج  الوقت نف�شه يف 

واأن تبداأ يف حل م�شكلة عدم ح�شول النا�س 

لب  متثل  التي  امل�شكلة  وهي  الغذاء،  اىل 

ولب  الغذاء،  يف  احلق  منظور  من  امل�شاألة 

التي ت�شيب عاملنا  االأزمة احلقيقية للغذاء 

كالوباء.

)16( See Institute for Agricultural and 
Trade Policy )IATP( ”Can Aid Fix 
Trade? Assessing the WTO’s Aid 
for Trade Agenda“, 22 September، 

2006. Available at:www.iatp.org/

tradeobservatory/genevaupdate .

cfm?messageID=120812
”Seven Reasons Why the Doha 
Round Will Not Solve the Food 
Crisis“, May, 2008. Available at: 

<www.iatp.org/iatp/publications.

cfm?refid=102666>. Also Trócaire. 

Briefing Paper: Implementing Aid 
for Trade )AfT( to Reduce Poverty, 
March 2009. Available at: <www.

trocaire.org/uploads/pdfs/policy/

implementingaidfortrade.pdf>; and 
Caliari، A. ”Civil Society Perspectives 
on the Aid for Trade Debate“, in 
Njinkeu, D. and Cameron، H. )eds.(, 
Aid for Trade and Development, 
Cambridge University Press: New 
York, 2007.

)17( World Trade Organization )WTO(. 

”WTO sees 9% global trade decline in 
2009 as recession strike’, WTO Press 
release، 23 March 2009. Available at: 

<www .wto .org/english/news_e/

pres09_e/pr554_e.htm>

)18( See: De la Torre Ugarte, D. and 
Murphy, S., ”The Global Food Crisis: 

Creating an Opportunity for Fairer 
and More Sustainable Food and 
Agriculture Systems Worldwide“. 

Ecofair Trade Dialogue Discussion 
Papers, 11, 2008. Misereor & the 
Heinrich Böll Stiftung: Germany.
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التغري  على  االإن�شانية  الب�شمة  اأ�شبحت 

ما  نحل  فكيف  و�شوًحا.  اأكرث  املناخي 

وجتنب  واقًعا،  ا 
ً
اأمر بالفعل  اأ�شبح  قد 

اإطار  اتفاقية  حوله  تدور  ما  هذا  الكارثة؟ 

املتحدة  لالأمم  املناخي  التغري  حول  العمل 

ومعاهدات  وبروتوكول   ،
)1(

)UNFCCC(

امل�شتقة   Kyoto Protocol  
)2(

كيوتو

القيام  اىل  احلاجة  من  وبالرغم  ولكن  منها. 

املتقدمة  البلدان  بني  اخلالف  فاإن  بتحرك، 

اإ�شارة  اأي  والنامية، يتوا�شل مع عدم وجود 

حتى  اأنه  جند  نف�شه،  الوقت  يف  لنهايته. 

اأف�شل العلماء يقللون من تقديرهم ل�شـرعة 

التغري املناخي. ففي الوقت الذي اأ�شار فيه 

تقرير التقييم الرابع للجنة ما بني احلكومات 

حول التغري املناخي )IPCC(، مثالً، اىل اأن 

النوبات  ببع�س  �شيحتفظ  املتجمد  املحيط 

 ،
)3(

اجلليدية ال�شنوية حتى عام 2050 تقريًبا

تبني بعد ذلك بقليل اأن هذا البيان يعرتيه 

�شوء تقدير ملدى االنحدار يف البحر اجلليدي، 

اأن يفقد املحيط املتجمد  واأنه من املتوقع 

اأقرب من  بحره اجلليدي ال�شيفي، يف وقت 

اأن  يجب  ما  �شيًئا  اأن  الوا�شح  من   .
)4(

ذلك

يكون  العتبة.حيث  جتاوز  قبل  هنا،  يكون 

للحل.  قابلة  غري  م�شكلة  املناخي  التغري 

ولكن لن ميهد اأي من اجلانبني الطريق. فال 

تعتقد  الأنها  ذلك،  �شتفعل  الغنية  البلدان 

اأنها وقعت حتت �شغط تلبية اأهداف �شعبة 

اأي  الفقرية  البلدان  تفعل  اأن  قبل  وملحة، 

اأي�ًشا العتقادها  الفقرية  البلدان  وال  �شيء. 

باأنها مطاَلبة بااللتزام باالأهداف نف�شها مثل 

الفر�شة  تواتيها  اأن  قبل  الغنية،  البلدان 

لالإم�شاك بها. 

هل انتهت اللعبة؟

وبعد  ع�شـر،  التا�شع  القرن  ثمانينيات  يف 

ما  وبنينا  الوقود احلفري،  بداأنا يف حرق  اأن 

تركيز  كان  اليوم من جمتمع �شناعي  لدينا 

ثاين اأك�شيد الكربون يف اجلو 280 جزيًئا يف 

املليون. وبحلول خم�شينيات القرن الع�شـرين 

و�شل بالفعل اىل 315 جزيًئا. وعندما اأطلق 

هان�شن"  "جيم�س  للف�شاء  نا�شا  وكالة  عامل 

التغري  حول  اإنذار  اأول   James Hansen
القرن  من  الثمانينيات  اأواخر  يف  املناخي 

كاأعلى  جزيًئا   350 الـ  حد  و�شع  املن�شـرم، 

م�شتوى ميكن حتمله "اإذا رغبت الب�شـرية يف 

املحافظة على الكوكب �شبيًها مبا كان عليه، 

عندما تطورت عليه احل�شارة، وتكيفت عليه 

.
احلياة على االأر�س")5(

اليوم هذه املرحلة. فالن�شبة  ولكننا نتجاوز 

اأك�شيد  ثاين  جزيًئا   380 اىل  ت�شل  اليوم 

اإنها تزداد مبقدار  الكربون يف اجلو، ويقال 

اأنه  واحلقيقة  عام.  كل  املليون  يف  جزيئني 

االأمان.  م�شتوى  حول  اتفاق  بعد  يوجد  ال 

املليون،  يف  جزيًئا   450 يقول  فالبع�س 

اأقل  تكون  اأن  ينبغي  اإنها  يقولون  واآخرون 

 Poznan بكثري. ويف موؤمتر بوزنان لالأحزاب

Conference of the Parties يف كانون 
االأول/دي�شمرب 2008، حاول نائب الرئي�س 

اىل  اأن ي�شل  اآل غور، دون توفيق،  ال�شابق 

"راجندرا  350. وقد ذكر  الـ  اتفاق حول حد 

رئي�س   Rajendra Pachauri با�شوري" 

املناخي/ للتغري  العمل  اإطار  اتفاقية 

املناخي  التغري  حول  احلكومات  اللجنة 

عام  بحلول  اأ�شا�شية،  اإ�شالحات  بدون  اأنه 

من  يفلت  املناخي  النظام  جند  قد   2012
اأك�شيد  ثاين  انبعاثات  واأن  ال�شيطرة،  اإطار 

االنحدار  يف  تبداأ  اأن  يجب  العاملية  الكربون 

.
بحلول عام 2050)6(

العدالة لتربيد الكوكب

رمبا ينتهي الك�صاد العاملي احلايل باأن يكون نعمة للعامل ولكنها متخفية خلف قناع.حيث اإن انخفا�س النمو 

ا يف ال�صغط على البيئة، واحلاجة الوا�صحة اإىل التقليل من االنبعاثات. فاالأزمة تطرح فر�صة  يعني انخفا�صً

ذهبية للعدالة االجتماعية والبيئية. اإن التعامل االأكرث اإن�صاًفا هو وحده الذي �صيقود اإىل ا�صتدامة وكفالة 

اإنقاذ ملكافحة الفقر العاملي، واإعادة تاأهيل البيئة، وحتقيق اال�صتقرار للمناخ اأمر اإلزامي يف هذا. ولكن 

لن يكون من املمكن، واإىل اأن يغري االأغنياء من طريقة اإنتاجهم وا�صتهالكهم، وتعلم العي�س يف اإطار 

ا اتخذته الدول ال�صناعية، 
ً
حدود م�صتدامة. ويف الوقت نف�صه ينبغي على الدول النامية اأن تتجنب م�صار

واأن يتحولوا اإىل االإنتاج النظيف واال�صتهالك على النحو ال�صحيح.

)1( United Nations. United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change. 1992. Entered into force 1994. 

Available at: <unfccc.int/resource/

docs/convkp/conveng.pdf >.

)2( United Nations. ”Kyoto Protocol 
to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change“. 

1998. Available at: <unfccc.int/

resource/docs/convkp/kpeng.pdf>.

)3( IPCC. ”Climate Change 2007: Synthesis 
Report“. Fourth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Geneva: International Panel on 
Climate Change.

)4( Lovett, R. ”Arctic Ice Melting Much 
Faster Than Predicted“. National 
Geographic News, 1May 2007. Available 
at: <news.nationalgeographic.com/

news/2007070501-/05/arctic-ice.

html>.

)5( Hansen, J. Testimony to the US 
Congress, 23 June 1988.

)6( McKibben, B. ”Think Again: Climate =
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املناخي  للتغري  احلكومات  جلنة  ولكن 

بعر�س  نف�شها  وتقيد  التعليمات،  تتجنب 

حقيبة من ال�شيناريوات ل�شناع ال�شيا�شات. 

ي�شل  ما  اللجنة  و�شعت   1990 عام  ومنذ 

خطوط  اأربعة  على  تقوم  �شيناريو،   40 اىل 

وفًقا  ال�شيناريوات  هذه  وت�شنف  رئي�شية. 

التنمية  اإذا كان امل�شتقبل �شريكز على  ملا 

اأو  اأ(  بال�شيناريو  اإليه  )اأ�شري  االقت�شادية 

كان  اإذا  وما  ب(  )�شيناريو  البيئية  التنمية 

اأو   )1 )رقم  العاملي  امل�شتوى  على  موجًها 

االإقليمي )رقم 2(. اإذن، )اأ 1( هو ال�شيناريو 

االقت�شادي   )2 و)اأ  العاملي،  االقت�شادي 

االإقليمي، و)ب 1( البيئي العاملي، و)ب 2( 

�شيناريو  تق�شيم  مت  وقد  االإقليمي.  البيئي 

وقود  خمتلفة:  �شيناريوات  ثالثة  اىل   )1 )اأ 

حفري مكثف )اأ1 ح1(، والتوازن بني الوقود 

احلفري وغري احلفري )اأ1ب(. واالنتقال اىل 

�شيناريو  اأما  غ(.  )اأ1  احلفري  غري  الوقود 

االأعمال املعتادة )اأ ك م( الذي يفرت�س عدم 

انبعاثات  تخفي�س  حيال  �شيء  باأي  القيام 

الغازات الدفيئة، بالطبع خارج النقا�س. 

يف الوقت نف�شه تزداد االإ�شارات التي تفيد 

ا عما هو 
ً
باأن ال�شيناريو االأ�شواأ قد يحدث مبكر

العوا�شف،  مثل  العنيفة  فاالأحداث  متخيل. 

والفي�شانات، واجلفاف، لها اآثار مدمرة على 

والزراعة،  الغذائي،  واالأمن  املائية،  املوارد 

وال�شحة  احليوي،  والتنوع  البيئية،  والنظم 

االإن�شانية. وقد �شهد �شهر اآب/اأغ�شط�س عام 

2003 موجة حارة يف اأوبورا قتلت ما يقرب 
من 15 األف ن�شمة يف فرن�شا، و35 األًفا اآخرين 

اندلعت  وقد  اأخرى.  اأوروبية  بلدان  ت�شع  يف 

كاليفورنيا  غابات  يف  هائلة  حرائق  ا 
ً
موؤخر

واأ�شرتاليا، اىل جانب في�شانات غري م�شبوقة 

كانت  االأحداث  هذه  ومثل  اأخرى.  اأماكن  يف 

تقديرات جلنة  جميع  متوقعة، وحم�شوبة يف 

املناخي.ولكنها  التغري  حول  احلكومات 

�شائعة  وب�شورة  مكان  كل  يف  االآن  حتدث 

وباأقل توقعات. وقد ت�شببت موجات اجلفاف 

يف بلدان رئي�شية منتجة للغذاء يف انحدار من 

اإنتاج الغذاء عام 2009. كما  -20 %40 يف 

مثل  تقدًما،  �شهدت  قد  كانت  ا  اأمرا�شً اأن 

ال�شفراء،  واحلمى  واملالريا،  الدرن/ال�شل، 

وقد  كثرية.  اأماكن  يف  بقوة  عادت  قد 

تفاقمت ظاهرة اإزالة الغابات امل�شوؤولة عن 

الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  من   17% نحو 

احليوي.  الوقود  على  الطلب  زيادة  ب�شبب 

فقد ُفقدت غابات اأ�شا�شية مبعدل 6 ماليني 

و2005،   2000 عامي  ال�شنة بني  هكتار يف 

وانحدر التنوع احليوي ب�شورة ثابتة مع زوال 

هذه الغابات. 

العدالة يف املناخ

لكفيل  وتكافوؤَا  م�شاواة  اأكرث  عامًلا  اإن 

مع  والتكيف  للبقاء،  اأف�شل  فر�شة  بتوفري 

التغري املناخي. وو�شع حدود للنمو )بغ�س 

النظر عما اإذا كانت احلدود املرهوبة قد مت 

االأمم  بني  امل�شاواة  واإر�شاء  ال(  اأم  جتاوزها 

واملجتمعات وداخلها، وبني املراأة والرجل، 

اأن  ينبغي  وامل�شتقبلية،  احلالية  واالأجيال 

ي�شنع عامل اأكرث مرونة.

عن  مبا�شـرة  املناخية  العدالة  مبداأ  ينبثق 

لالأمم  املناخي  للتغري  العمل  اإطار  اتفاقية 

املتحدة، والتي حتدد املادة 3-1 منها، اأن 

الدول ينبغي اأن تعمل "على اأ�شا�س امل�شاواة 

واملختلفة  امل�شرتكة  م�شوؤولياتها  ووفق 

 
ُ
املبداأ هذا  ويكّمل  املختلفة".  وقدراتها 

البيئة  حول  ريو  اإعالن  يف  اآخرين  مبداأين 

والتنمية، يف االأجندة 21 التي نتجت عن قمة 

"االحتياط وامللوثون   1992 االأر�س يف عام 

تكن  مل  اإن  االأول  املبداأ  يقول   ." يدفعون 

به،  �شتقوم  ما  وعواقب  منفعة  من  متاأكًدا 

فال تفعله. والثاين وا�شح يف حد ذاته. وقد 

ذكرت العدالة املناخية �شـراحة اأو �شمنًيا يف 

كثري من اإعالنات االأمم املتحدة واتفاقياتها 

االأخرى. 

وبالرغم من اأن التغري املناخي ال يرحم اأحًدا، 

غنًيا كان اأو فقرًيا، فاإن له تاأثرًيا اأكرب على 

اإذا  براءة،  اأكرث  اأنهم  من  بالرغم  الفقراء، 

فالبلدان  حدوثه.  عن  امل�شوؤولية  اىل  نظرنا 

النامية اأو امل�شماة بالبلدان غري االأع�شاء يف 

، كانت اإ�شهاماتها اأقل بكثري يف 
امللحق 1)*(

انبعاثات الغازات الدفيئة، مقارنة بالبلدان 

املتقدمة اأو امل�شماة ببلدان امللحق 1، ولكن 

البلدان  اأما  معاناة.  اأثر  تكون  اأن  لها  قدر 

من  قدر  باأقل  �شاهمت  والتي  تنمية،  االأقل 

التلوث، ف�شوف تكون االأكرث معاناة. وكثري 

ال�شغرية، قد  النامية على اجلزر  الدول  من 

تختفي متاًما يوما ما من على اخلريطة. 

حتقيق  اأجل  من  اجلهود  يف  والت�شارك 

الدفيئة  الغازات  تركيزات  يف  اال�شتقرار 

�شيناريوهات  تقرره  قد  ما  وفق  اجلو،  يف 

 650 ا�شتقرار االنبعاث 350-، 450، 550، 

جزيًئا يف املليون- فاإنه يجب اأن يقوم على 

ن�شيب متباين يف امل�شوؤوليات عما حدث، وما 

زال يحدث، واأي�ًشا على اأ�شا�س امل�شتويات 

و�شعوب  فبلدان  التنمية.  من  املختلفة 

العامل ميكن تق�شيمها اىل ثالث جمموعات: 

م�شتهلكون مكثفون اأ�شحاب الن�شب العالية 

من االنبعاثات؛ وامل�شتهلكني املنخف�شون، 

اأو اأ�شحاب الن�شب املختلفة من االنبعاثات، 

واملحافظون اأو من يعي�شون يف حدود ميكن 

على  الت�شنيف  هذا  ويتفق  ا�شتدامتها. 

جميع  ال�شناعية:  البلدان  )اأ(  مع  التوايل 

اأع�شاء منظمة التعاون والتنمية االقت�شادية 

)OECD(، و)ب( البلدان االأقل تنمية، مبا 

)ج(  االإفريقية،  القارة  بلدان  معظم  ي�شمل 

الربازيل  مثل  املتقدمة،  النامية  البلدان 

وال�شني والهند، وبع�س دول �شـرق وجنوب 

�شـرق اآ�شيا. 

يف كل دولة، غنية اأو فقرية، �شيكون هناك 

الفئات:  هذه  مع  يتنا�شبون  ال  ممن  بع�س 

م�شابه  حياة  منط  لديه  مثالً،  ثري  فلبيني 

نف�شه  القدر  ثم  االأمريكي.ومن  لقرينه 

الكربون.  اأك�شيد  ثاين  انبعاث  م�شتوى  من 

غري  من  يقارب  ما  اأو  مليون  وال�شتمائة 

واالأغنياء من  الطبقة املتو�شطة  اأو  الفقراء، 

من  خليًطا  �شيكونون  والهنود،  ال�شينيني 

مرتفعة.  بن�شب  وامل�شتهلكني  املحافظني 

بن�شب  امل�شتهلكني  من  وامل�شتبعدون 

املنخف�شة  الن�شب  اأ�شحاب  اأو  منخف�شة، 

Change“. Foreign Policy, January/

February 2009. Available at <www.

foreignpol icy .com/story/cms .

php?story_id=4585>.

ال�شناعية  للبلدان  امل�شتخدم  اال�شطالح  هو  هذا   )*(

اإىل   1992 عام  يف  ان�شمت  التي  والع�شـرين  االربع 

االقت�شادية  والتنمية  التعاون  منظمة  ع�شوية 

الوقت  ذلك  يف  كانت  التي  ع�رص  االأربعة  والبلدان 

االقت�شاديات  من  للتحول  انتقالية  مبرحلة  متر 

ال�شوق،  اقت�شاد  اإىل  املركزي  للتنظيم  اخلا�شعة 

مبا ي�شمل بلدان الكتلة ال�شـرقية �شابقاً. كما يندرج 

االحتاد االأوروبي �شمن هذه املجموعة. واأعقب ذلك 

ان�شمام عديد من البلدان، بحيث اأ�شبح عدد البلدان 

=

االأوروبي(.  االحتاد  41 )مبا فيها  يف هذه املجموعة 

عادًة  وتكون   :1 امللحق  يف  االأع�شاء  غري  البلدان 

االتفاقية. ملزيد  الت�شديق على  نامية تولت  بلداناً 

للتغري  املتحدة  االأمم  موؤمتر  انظر:  املعلومات،  من 

املناخي، 18 -7 دي�شمرب 2009:

http://ar.cop15.dk/about+cop15/

information+for/researchers/show+a
rticle?articleid=260 )املرتجم( 
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ن�شمة  بليويّن  عن  �شيزيدون  االنبعاثات،  يف 

واالفتقاد  والتعليم،  التغذية  فقر  يعانون 

ال�شحية،  والرعاية  واالأ�شوات  العمل  اىل 

يف  ويعي�شون  ال�شحي،  وال�شـرف  واملياه 

بيئة متدهورة. ومن ثم يجب اأن تكون لهم 

اأن  وينبغي  التنمية،  يف  احلق  يف  االأولوية 

حتويل  من  الرئي�شيني  املنتفعني  يكونوا 

املوارد بني البلدان وداخلها. 

ولدرء الكارثة، فاإن ال�شفقة عادلة وب�شيطة: 

الغنية  البلدان  يف  االأغنياء  على  يجب 

املزيد  ح�شد  عن  يتوقفوا  اأن  والفقرية، 

نحيا  اأن  جميًعا  ولنا  للفقراء  ميكن  بحيث 

حياة م�شتدامة.

التخفي�س، قلب العدالة

تتعلق  مطروحة،  كثرية  مقرتحات  ثمة 

حقوق  مثل  العادل"،  "الن�شيب  مببداأ 

ولكن  م�شرتك  تقارب  اخل�شـراء،  التنمية 

 common but differentiated متباين 

والتقارب  التخفيف   convergence
 contraction and  2050 عام  بحلول 

convergence by 2050، وغريها. وكلها 
تدور اأ�شا�ًشا حول اال�شتقرار املناخي. 

على البلدان ذات االنبعاثات العالية، اأن تقوم 

بتخفي�س انبعاث غازاتها الدفيئة، مبعدل اأكرث 

حدة وعمًقا من م�شتوياته ال�شابقة يف 1990، واأن 

تدعم البلدان النامية باأموال "لينة" وتكنولوجيا 

يعد  املطلوب،  االنبعاث  تخفي�س  اإن  نظيفة. 

املتفق  ال�شيناريو  كان  اأيا  �شخًما،  تخفي�ًشا 

عليه لتحقيق اال�شتقرار يف م�شتوى االنبعاثات. 

و�شوف يرتاوح هذا التخفي�س بني 25-50% 

ويغطي  و2050.   2020 عامي  بني  اأكرث  اأو 

الواردة  ال�شتة  الغازات  اأنواع  التخفي�س 

اأك�شيد  ثاين  وهي:  كيوتو،  بروتوكول  يف 

الكربون، وامليثان )CH4(، واأك�شيد النيرتوز 

 ،)HFC( والهيدروفلوروكربون   ،)N2O(

والهيك�شفلورايد   )PFC( والبريفلوركربون 

)SF2(. وتتحول اىل ما يعادل اأطناًنا من ثاين 

الغازات  قائمة  يف   )CO2( الكربون  اأك�شيد 

الدفيئة لكل بلد. 

حقها  تعترب  اأن  النامية  للبلدان  ينبغي  وال 

ففي  البيئة.  لتلويث  رخ�شة  التنمية  يف 

يف  احلق  يرتبط  املناخية،  العدالة  مبداأ  ظل 

اأنه  ذلك  من  واالأهم  االقت�شاد،  بنمو  التنمية 

يرتبط باإ�شباع احلاجات االأ�شا�شية التي توؤدي 

العي�س  وح�شن  االأمن  من  الئق  م�شتوى  اىل 

التنمية  حقوق  اإطار  موؤلفو  وي�شري  للجميع. 

 Greenhouse Development الدفيئة 

�شنوي  دخل  اىل   Rights Framework
كم�شتوى  للفرد،  دوالر  اآالف   9 مقداره 

وهو   .
)7(

عنده تتالقى  اأن  الدول  لكل  ميكن 

تقع  التي  النامية  البلدان  جميع  اأن  يعني  ما 

حتت هذا اخلط، ينبغي منحها حقوًقا يف نقل 

الر�شمية،  التنموية  )امل�شاعدات  وحتويل 

بزيادة  لها  وال�شماح  اإلخ(  والتكنولوجيا، 

لتحقيق  �شعيها  يف  لديها،  االنبعاث  ن�شب 

هدفها املتعلق برفع الدخل. 

من  اآالف،   9 الدخل  هذا  معادل  كم  ولكن 

الب�شمة الكربونية لكل �شخ�س؟ اإنه ما يعادل 

تقريًبا 9 اأطنان من ثاين اأك�شيد الكربون لكل 

البلدان  وافقت  اإذا  فحتى  ا.  �شنويًّ �شخ�س 

الغنية على تخفي�س ن�شب االنبعاثات لديها 

البلدان الفقرية  اىل هذا امل�شتوى، وجنحت 

يف الوقت نف�شه يف الو�شول اإليه، وحتى اإذا 

�شارت حياتنا على خليط من الوقود احلفري 

ما يعنيه هذا من  املتجددة، تخيل  والطاقة 

ا اإذا و�شعنا  قدر الطاقة والكربون، خ�شو�شً

يف االعتبار تقديرات عدد �شكان العامل التي 

ت�شل اىل 7.6 بليونات ن�شمة يف 2020 و9.1 

بليونات يف 2050. 

وعلى خلفية هذا امل�شتوى من الدخل، فاإن 

االأهداف  اإطار  يف  و�شعت  التي  الغايات 

االإمنائية لالألفية )MDGs( تبدو غري مالئمة 

لن  )�شيء   2015 عام  يف  حتققت  اإذا  حتى 

يكون من املمكن حتقيقه باملعدل احلايل(. 

م�شار  تتجنب  اأن  يجب  النامية  فالبلدان 

البلدان ال�شناعية غري امل�شتدام واالحتمايل. 

وكلما بكروا يف التحول اىل انتاج وا�شتهالك 

طاقة نظيفة، كلما كان ذلك اف�شل بالن�شبة 

وم�شايد  الزراعة  ومع  جميًعا.  ولنا  لكوكبنا 

االأ�شماك امل�شتدامة، واملحافظة على موارد 

الغابات، وتنمية الطاقة املتجددة، وتخفيف 

لها  ف�شيكون  امل�شاواة،  وعدم  الفقر،  حدة 

املناخي.  التغري  ووفق  التكيف،  يف  حظ 

الزراعة  يف  احلقيقية  اخل�شـراء  فالثورة 

الغابات،  اإزالة  وجتنب  االأ�شماك،  وم�شايد 

الكربون،  يف  التحكم  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن 

وتقليل معدل الب�شمة الكربونية. 

يف  االأع�شاء  غري  البلدان  ا�شتثناء  مت  وقد 

امللحق 1 من االلتزامات اخلا�شة بالتخفي�س.

ولكنها ت�شتطيع امل�شاعدة، على �شبيل املثال 

من خالل فر�س �شـرائب كربونية ت�شاعدية 

زائدة،  ن�شًبا  ي�شتهلكون  اأغنيائها ممن  على 

ا نحو الطاقة اللينة وم�شارات 
ً
واالنتقال مبكر

التنمية منخف�شة الكربون. وينبغي اأن يكون 

 هدف كل اأمة. 
)8(

االلتزام بقدراتها التحملية

كما ينبغي اأن تكون املحافظة على ا�شتقرار 

ال�شكان يف م�شتويات م�شتدامة، حمل اهتمام 

خا�س لبلدان مثل الفلبني، التي تنباأت بنمو 

�شكاين ي�شل اىل ما يزيد عن 100 مليون يف 

2020 وما يقارب 150 مليون يف 2050.
وت�شـر الدول ذات ن�شب االنبعاث العاملية، 

اىل  اأدى  االنبعاث  م�شتويات  تراكم  اأن  على 

ال�صكل 1: االنبعاثات العاملية ال�صنوية للكربون 

من الوقود احلفري، واإنتاج االأ�صمنت 1999-1850 

وتركيز ثاين اأك�صيد الكربون يف اجلو، جزيء لكل 

مليون 2000-1850

امل�صدر: "تانز" P. Tans، الر�صد املناخي واملخترب 

الت�صخي�صي، اإدارة املحيطات واالجواء الوطنية، 

الواليات املتحدة. 

 Climate Monitoring and Diagnostics 
 Laboratory, National Oceanic and

  Atmospheric Administration, USA.

)7( Baer, P., Athanasiou, T., Kartha, S. and 
Kemp-Benedict, E. The Greenhouse 
Development
Rights Framework: The Right 
to Development in a Climate 
Constrained World. 2nd 
Edition. Berlin: Heinrich Böll 
Foundation, 2008. Available 
at: <www.ecoequity.org/docs/

TheGDRsFramework.pdf>
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ما  منطقة  يف  دعمهم  ميكن  الذي  االأفراد  عدد   )8(

تدهور  وبدون  الطبيعية،  املوارد  حدود  اإطار  يف 

واالقت�شادية  والثقافية  االجتماعية  البيئة  يف 

لالأجيال احلادية وامل�شتقبلية. انظر:

www.carryingcapacity.org
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حيث  النامية،  للبلدان  التقدم  من  مزيد 

املوؤمتر  ويف  �شـريًعا.  امل�شتويات  ترتفع 

اأندوني�شيا،  بايل،  يف  الأع�شاء  ع�شـر  الثالث 

اهداف  ان  اىل  ا�شري   ،2007 عام  يف 

اأن  ينبغي  لالنبعاثات،  امللزم  التخفي�س 

يطبق بالت�شاوي على ال�شني والهند. وهذه 

ق�شية �شعبة واإ�شكالية، وتنطوي على كثري 

على  بـ"التفاو�س"  اخلا�شة  التعقيدات  من 

العدالة. ومن احلقيقي اأن انبعاثات ال�شني 

منوها  م�شتويات  بحكم  �شـريًعا  تتزايد 

امللوث.  الفحم  على  واعتمادها  ال�شـريع، 

ولكن الرتكيز احلايل للكربون يف اجلو كان 

على  املتوا�شل  البناء  من  لرتاكم  نتيجة 

اأو الهند ن�شيب  اأجيال، وكان لل�شني  مدى 

ب�شمتهما  اأن  من  الرغم  )على  قليل يف هذا 

منوهما  ب�شبب  الحًقا  �شتظهر  الكربونية 

ال�شـريع حالًيا(.

م�شتوى  متو�شط  فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً 

بكثري  اأقل  مازال  ال�شني  لدى  االنبعاثات 

من مثيله يف الواليات املتحدة على م�شتوى 

الفرد. فال�شني ت�شتخدم مواد خام  ن�شيب 

العامل، ولكنها اأي�ًشا تقبل جباالً من النفايات 

يف  بها  االحتفاظ  اأخرى  بلدان  تريد  ال  التي 

العامل  نفايات  تدوير  تعيد  فهي  اأرا�شيها. 

اأ�شجار  وا�شتزراع  م�شتدامة،  بزراعة  وتقوم 

املحتمل  من  اأنه  واحلقيقة،  هائلة.  بكميات 

التحمل  على  قدرة  اأعلى  ال�شني  تكون  اأن 

من اأي مكان اآخر يف العامل، فهي ترعى واحًدا 

من بني كل �شتة اأع�شاء يف االأ�شـرة الب�شـرية، 

العدد  هذا  على  ن�شبًيا  �شغري  مكان  داخل 

الهائل من ال�شكان. ومع ذلك قد يطرح املرء 

�شوؤاالً حول ثمن احلقيقة القائلة اإن منتجات 

ملاذا  اآخر،  و�شوؤال  للجميع.  رخي�شة  ال�شني 

اىل  واحدة  مرة  التحول  بكني  ت�شتطيع  ال 

ا�شتدامة.  اأكرث  �شلع  وت�شنيع  نظيف  اإنتاج 

اإنقاذ االقت�شاد  ال�شني ميكنها  فاإذا كانت 

اأموال، ملاذا  فائ�س  من  لديها  العاملي مبا 

اىل  وتنتقل  فو�شاها،  تنظيف  يف  تنفقه  ال 

م�شارها االأقل كربوًنا يف التنمية؟ 

وانبعاثات الواليات املتحدة التي متثل ربع 

جًدا. مرتفعة  تظل  العامل،  انبعاثات  اإجمايل 

يكاد  للغاية  ا طفيًفا  انخفا�شً حيث �شهدت 

يف  الن�شبة  وردت  وقد   .1990 منذ  يذكر  ال 

امل�شاواة   :2006 العاملية  التنمية  تقرير 

يف  طًنا/للفرد  بـ19.8  مقدرة  والتنمية 

. وبالرغم من جناح دول اأوروبا 
)9(

ذاك العام

اأخرى، يف التخفي�س  واليابان ودول �شناعة 

احلد  معايري  اأ�شفل  مازالت  جهودهم  اأن  اإال 

كيوتو.  بروتوكول  وفق  لالنبعاث،  االأدنى 

وعموًما، فاإن انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 

 .1990 منذ  تنخف�س  مل  ال�شنوية  العاملية 

الرخاء،  على  اإ�شارة  للبع�س  يعني  اأمر  وهو 

مازالت  االقت�شاديات  اأن  على  كموؤ�شـر 

تنمو. ويعني للبع�س االآخر نذير �شوء، حيث 

ميكن  ال  التي  املرحلة  من  بالقرب  ي�شعنا 

جهود  فاإن  ثم  ومن  ثانية.  العودة  عندها 

عن  ت�شفر  اأن  يجب  والتالقي،  التخفي�س 

اأكرث  العاملية  احلرارة  متو�شط  ارتفاع  منع 

 .2020 عام  بحلول  مئويتني  درجتني  من 

وهي العتبة التي نن�شح باحرتامها لنحيا، اأو 

دونها املوت. وعام 2020 لي�س بعيًدا، كما 

هو وا�شح. 

التكيف اأو االحت�صار 

اإن البلدان الفقرية ال ميكنها اأن تتحمل اأعباء 

انتظار حدوث جهود التخفي�س. فقد حتت�شـر 

وبامل�شاعدة  العدالة.  على  حت�شل  اأن  قبل 

مع  للتكيف  طرًقا  جتد  اأن  يجب  بدونها،  اأو 

التغري املناخي قبل فوات االأوان. 

تقرير  يف  الوارد  التكيف  مفهوم  وي�شري 

حول  احلكومات  للجنة  الثالث  التقييم 

التغريرُّ املناخي، واملوؤ�شل يف العهد اخلا�س 

يف  تعديالت  اىل   ،1988 عام  منذ  بالهيئة 

النظم البيئية اأو االجتماعية اأو االقت�شادية؛ 

اأو  الفعلية  املناخية  للمنبهات  ا�شتجابة 

اىل  ي�شري  فهو   .
)10(

واآثارها املتوقعة 

اأو يف  املمار�شات،  اأو  العمليات،  ات يف  تغريرُّ

الهياكل البنيوية؛ لتخفيف اأو وقف االأ�شـرار 

املرتبطة  الفر�س  من  االإفادة  اأو  املحتملة، 

بتغريات املناخ. وتت�شمن تعديالت لتقليل 

التغري  اأمام  واملناطق  املجتمعات  ه�شا�شة 

املناخي وتبعاته. 

مرجع امل�شتخدم حول اإطار العمل ل�شيا�شات 

 User’s Guidebook on the التكيف 

 Adaptation Policy Framework
للربنامج  التابع  العاملي  البيئة  ملرفق 

التكيف  ف 
ِّ
يعر املتحدة،  لالأمم  االإمنائي 

وتطوير  تعزيز  يتم مبقت�شاها  “عملية  باأنه 

من،  للتخفيف  ا�شرتاتيجيات،  وتنفيذ 

مبا  املناخي  التغري  تبعات  على،  والتغلب 

.وي�شمل 
املناخية")11( املتغريات  فيها 

�شبعة  التكيف،  ل�شيا�شات  العمل  اإطار 

)9( World Bank. World Development 
Report 2006: Equity and Development. 

Washington, DC.

)10( IPCC. ”Climate Change 2001: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability“. 

Contribution of Working Group II to 
the Third Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Cambridge: Cambridge 
University Press.

)11( Available at: <maps.grida.no/go/

graphic /projec ted - impact -of -

climate-change>.
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وتقييم  امل�شـروع،  جمال  حتديد  عنا�شـر: 

اله�شا�شة احلالية، وو�شف وتعيني املخاطر 

تكيف،  ا�شرتاتيجية  وتطوير  امل�شتقبلية، 

االأطراف  واإ�شـراك  التكيف،  وموا�شلة عملية 

وتعتمد  التكيفية.  القدرة  وتعزيز  املعنية، 

هذا  ا�شتخدام  بكيفية  اخلا�شة  القرارات 

االإطار، على العمل ال�شابق للدولة، وحاجاتها 

 .
)12(

واأهدافها ومواردها

املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة  وفًقا 

املتطلبات  ت�شمل   IPCC املناخي  بالتغري 

التي يجب تلبيتها لبلد ما كي يكون ذا قدرة 

تكيفية عالية: اقت�شاد م�شتقر ورخاء، ودرجة 

عالية من التكنولوجيا على جميع امل�شتويات، 

واأدوار وم�شوؤوليات بعيدة عن النمط اخلطي 

للبث  ونظم  التكيف،  ا�شرتاتيجيات  لتطبيق 

املناخي  التغري  حول  املعلومات  وتداول 

واالإقليمي  الوطني  امل�شتوى  على  والتكيف 

يف  وهذا  للموارد.  متكافئ  وتوزيع  والدويل، 

يف  االأع�شاء  غري  البلدان  با�شتبعاد  االأ�شا�س 

امللحق 1.

والقلق  االهتمام  مع  التعامل  مت  وقد 

من  قرارات  عرب  التكيف  حول  املتزايد 

وقد   .)COP( االأطراف  موؤمتر  هيئة  قبل 

بها  خرج  التي  مراك�س  اتفاقات  حددت 

اأدوات  ال�شابعة  دورته  يف  االأطراف  موؤمتر 

التكيف، ت�شمل: خلق ثالثة  واآليات لتدعيم 

اأ( ال�شندوق اخلا�س  �شناديق دعم جديدة: 

اتفاقية  مظلة  حتت  املناخي،  بالتغري 

املتحدة  لالأمم  املناخي  للتغري  العمل  اإطار 

اأن�شطة  "تطبيق  لتدعيم   UNFCCC
الوافية".  املعلومات  تتوافر  التكيف، حيث 

االأقل تنمية، املكر�س  البلدان  ب( �شندوق 

الإعداد وتطبيق برامج عمل التكيف الوطنية 

اأولوية  اأن�شطة  مع  و"�شيتعامل   )NAPAs(

تواجه احلاجات والق�شايا امللحة واملبا�شـرة، 

للبلدان االأقل تنمية، يف ما يتعلق بالتكيف 

مع اآثار التغري املناخي ال�شارة". ج( �شندوق 

التكيف، وقد تاأ�ش�س حتت بروتوكول كيوتو.

ويتلقى امل�شورة من املرفق البيئي العاملي 

يف عملياته. 

امل�شتدامة،  وامل�شايد  الزراعات  وتعترب 

واإدارة  املياه،  توزيع  واإدارة  والغابات، 

التكيف  م�شارات  هي  البيئية،  النفايات 

الكوكب.  تربيد  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  التي 

ي�شتدعي  الغذائي  االأمن  �شمان  اأن  كما 

يتم  التي  الطريقة  يف  راديكالًيا  تغيرًيا 

منا�شـرة  القت  روؤية  االإطار.وهي  هذا  بها 

م�شتوى  على  الفالحني  حركات  من  دائمة 

من  قوية  داعمة  دفعة  هذا  نال  وقد  العامل. 

والعلوم  الزراعية،  للمعرفة  الدويل  التقييم 

يف   )IAASTD( للتنمية  والتكنولوجيا 

يف   2008 ني�ش�شان/اإبريل  يف  عقد  موؤمتر 

جوهان�شربج بجنوب اأفريقيا. وقد اأقرت هذه 

تكنولوجيا  تعرتي  التي  بالعيوب  املنظمة 

احلرج  بالدور  واعرتفت  اخل�شـراء،  الثورة 

امل�شتدامة،  والزراعة  االأ�شلية  للمعرفة 

اأ�شدرت  وقد  الغذائي.  االأمن  حتقيق  يف 

ا ي�شري اىل اأن الزراعة احلديثة 
ً
املنظمة تقرير

�شت�شطر اىل التغري ب�شورة راديكالية، من 

العامل  اأراد  اإذا  املهيمن،  ال�شـركات  منوذج 

واالنهيار  االجتماعي  االنك�شار  يتجنب  اأن 

.
)13(

البيئي

اأ�شرتاليا،  عار�شته  اأي�ًشا  التقرير  وينتقد 

وكندا، والواليات املتحدة التعديل الوراثي، 

الإنتاج  حقول  اىل  الزراعة  اأرا�شي  وحتويل 

ي�شمى  ما  اأن  ُذكر  وقد  احليوي.  الوقود 

بالتعديل الوراثي، مل يكن الطريقة املنا�شبة 

حقول  تزايد  العامل.واأن  فقراء  لتغذية 

على  ال�شيارات،  لتغذية  احليوي،  الوقود 

الإطعام  ت�شتزرع  اأن  ُيفرت�س  التي  االأرا�شي 

النا�س، �شوف يزيد بال �شك الطني ِبّلة، يف ما 

يتعلق باجلوعى على م�شتوى العامل، وبو�شع 

�شديد  بالفعل  اأ�شبح  الذي  االإن�شاين  االأمن 

.
)14(

اله�شا�شة

كم�شاألة  التكيف  ظهور  من  وبالرغم 

حول  املفاو�شات  يف  رئي�شية  �شيا�شية 

التغري املناخي.فلم حتَظ الق�شية حتى االآن 

بتناول اأو مواجهة قوية يف التخطيط لتطوير 

وبناء  االأ�شعدة.  جميع  على  ال�شيا�شات 

االإمنائية  االأهداف  اأو حتقيق  قدرة تكيفية، 

االقت�شاد،  منو  عن  متاًما  يختلف  لالألفية، 

والعمل على التنمية كاملعتاد. فاالأمر يتعلق 

ك�شـرط  وبيئية؛  اجتماعية  عدالة  بتحقيق 

�شـروري والزم لتاأمني م�شار اال�شتدامة. 

االأموال  نقل  يف  العدالة 

والتكنولوجيا

بالتغري  املعنية  العمل  اإطار  اتفاقية  ت�شري 

املناخي، اىل اأن البلدان الغنية ملَزمة بواجب 

النامية.ولكن  البلدان  اىل  حتويالت  عمل 

هذا ال يعني اأن نكون مت�شولني. فاإذا حتول 

اأو  الع�شوية،  الزراعة  اىل  الفقراء  الفالحون 

قام ال�شيادون على م�شتوى البلديات باإدارة 

فاإنهم  �شليمة،  بطريقة  ال�شاحلية  مواردهم 

اأنف�شهم  اأجل  من  لي�س  بهذا  �شيقومون 

اأجلنا جميًعا. فاإذا اهتم بلد  فح�شب، بل من 

بخدمة  يقوم  فاإنه  احليوي،  بتنوعه  فقري 

جليلة للب�شـرية جمعاء. وهذه اجلهود ت�شتحق 

اأن يتم مبادلتها بطريقة ما،  اأو  اأن تعو�س، 

على  كربون  �شـريبة  فر�س  خالل  من  مثال 

االأغنياء، وم�شاعدات تنموية ر�شمية موحدة، 

واإلغاء غري م�شـروط للديون، و�شـروط جتارة 

اأي  اأو  للتكنولوجيا  ونقل  اإن�شاًفا،  اأكرث 

اأ�شكال اأخرى من املوارد. 

اأمواالً  اإن متويل اال�شتقرار املناخي يتطلب 

اأوك�شفام  موؤ�ش�شة  ذكرت  وقد  �شخمة. 

املناخي  اال�شتقرار  متويل  اأن   
)15(

الدولية

يف البلدان النامية، �شيتكلف على االأقل 50 

بليون دوالر �شنوًيا، باالإ�شافة اىل امل�شتوى 

احلايل من م�شاعدات التنمية الر�شمية، والتي 

باالأهداف  اخلا�شة  االلتزامات  ت�شمل متويل 

عر�شه  ففي  ذلك  ومع  لالألفية.  االإمنائية 

رئي�س  ذكر  بايل،  يف  الرابع  التقييم  لتقرير 

املناخي  بالتغري  املعنية  احلكومات  جلنة 

"با�شوري" ان "تكلفة التخفي�س ال ت�شل اىل 
باأقل  الكبري" حيث تقدر �شنوًيا  املبلغ  هذا 

العاملي.  القومي  الناجت  اإجمال  %1 من  من 

ومبا اأن البلدان الغنية تتكفل باإنقاذ البنوك 

املالية  الفو�شى  يف  ت�شببت  التي  الكربى 

للبلدان  املن�شف  فمن  الراهنة،  العاملية 

م�شاوية  اإنقاذ  كفالة  تطلب  اأن  النامية 

)13( IAASTD. Agriculture at the Crossroads: 

Global Report. Washington, DC: Island 
Press. 2008.

)14( Vidal, J. ”Change in Farming Can Feed 
World–Report“. The Guardian, 16 April 
2008.

)12( Dougherty, B. and Spanger-Siegfried, 
E. User’s Guidebook on the Adaptation 
Policy Framework. Boston: Stockholm 
Environment Institute US and United 
Nations Development Programme 
)UNDP(, 2005.

(15) Oxfam International. “Adapting to 
Climate Change: What’s Needed in Poor 
Countries and Who Should Pay”. Oxfam 
Briefing Paper 104, May 2007. Available 
from:

<www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/
files/adapting%20to%20climate%20
change.pdf>.
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تاأهيل  واإعادة  العاملي،  الفقر  ملكافحة 

البيئة وا�شتقرار نظامها املناخي. 

يتفقون   1 امللحق  اأطراف  اأن  من  وبالرغم 

على اأن التغري املناخي ميثل التهديد االأكرث 

اأعمالهم  فاإن  امل�شتدامة،  للتنمية  خطورة 

خميبة  جاءت  وبب�شاطة،  هذا،  يومنا  حتى 

حقيقة  اهتمت  التي  فالقرارات  لالآمال. 

العاملي  البوؤ�س  ومواجهة  الفقر،  مبكافحة 

التي تاأخذ وقًتا طويال جًدا، غالًبا ما تنتهي 

�شافية  بتحوالت  حتى  اأو  الكفاية،  بعدم 

عن  ف�شالً  ثقيلة.  بتوابع  ملحقة  �شلبية 

يبداأوا  اأن  اأنف�شهم يجب  االأغنياء  فاإن  ذلك، 

يرون  التي  للطريقة  وجذري  جاد  تغيري  يف 

فيها العامل، وكيفية اإنتاجهم وا�شتهالكهم. 

مبعنى اآخر، يجب اأن يقلعوا عن منط حياتهم 

غري امل�شتدام. 

الكبح يربد االأر�س

كوكًبا  يرّبد  اأن  ميكنه  الذي  ال�شيناريو  ما 

فينقذنا  حرارته،  درجة  تزداد  كاالأر�س، 

اأم  كربوًنا،  350 جزيًئا  �شيناريو:  كارثة  من 

ا كانت االإجابة، ينبغي حلجم العمل  اأيًّ 450؟ 
اأن  يجب  احلالتني:  يف  نف�شه  هو  يكون  اأن 

واحل�شم،  احلزم  توخينا  واإذا  جماحنا.  نكبح 

تنبوؤات.اإنها  لي�شت  ال�شيناريوات  فاإن 

اأن  ميكن  التي  االإمكانات  من  جماالً  متثل 

تقود اىل بدائل خمتلفة للم�شتقبل. ومبا اأن 

امل�شتقبل يف طبعيته غري قابل للتنبوؤ، فاإنه 

ال يوجد يقني حول ما �شوف يعود علينا من 

فاإن  ذلك  ومع  كثرية.  ب�شيناريوات  قيامنا 

ال�شيناريوات مفيدة، الأنها متثل اأحد اأ�شباب 

وهو  اليقني،  وعدم  التنبوؤ  اإمكانية  عدم 

به  القيام  اإمكانية  اأو  اإن�شاين  بعمل  القيام 

يت�شكل  وامل�شتقبل  االأحداث.  م�شار  لتغيري 

بوا�شطة ما نعتقد اأنه �شوف يكون، وبوا�شطة 

ما نقوم به كي جنعله يحدث فعالً.

والغريب يف االأمر، اأن الك�شاد العاملي احلايل 

كلما  ورمبا  ُمقّنَعة.  نعمة  اىل  يتحول  قد 

تعمقت خ�شائره، وطالت، كلما كانت اأف�شل 

بالن�شبة لنا جميًعا. فنمو اأقل يعني انبعاثات 

واالإنتاج  البيئة.  على  اأقل  و�شغوًطا  اأقل، 

ال�شتهالك  العاملي  والتخفي�س  النظيف 

الفرد، يعني ب�شمة كربونية اأقل، ورمبا حياة 

اأكرث �شحة. ورمبا �شتحدث كل هذه االأ�شياء 

املفاو�شات  به  �شتاأتي  عما  النظر  بغ�س 

املناخية يف كوبنهاجن وما بعدها. 

تكون  قد  اأنف�شنا؟  الإنقاذ  وقت  لدينا  فهل 

االإجابة: نعم، وال. ولكن يف كل احلاالت، ليتنا 

ال جنيب باأن جيلنا مل يفعل ما يكفي من اأجل 

العدالة. 



61 / الرا�صد االجتماعي

اإلينا تريفانوفا

Elena Triffonova
جمعية ال�رصاكة البلغارية االأوروبية

Bulgarian European Partnership Association

عام  ففي  للطاقة.  �شخًما  م�شتهلًكا  االأوروبي  االحتاد  يعترب 

مليون   1.722.8 االحتاد   يف 
)1(

االأع�شاء الدول  ا�شتهلكت   2006
من  تقريًبا  القدر  هذا  ثلثا  جاء   .)mtoe( النفط  معادل  من  طن 

مليون   14.9( النفط  من  طن  ماليني   706.3 الهيدروكربونات: 

برميل يف اليوم( و420.6 مليون طن من معادل النفط )476.4 

الباقية،  الن�شبة  وجاءت  الطبيعي.  الغاز  من  مكعب(  مرت  بليون 

. وت�شري 
)2(

وهي %34.6 من الفحم وامل�شادر النووية واملتجددة

بع�س التنبوؤات اإىل اأن معدل ا�شتهالك الطاقة يف االحتاد االأوروبي 

.
�شيزداد بن�شبة بن�شبة %15 بحلول 2030)3(

ولكن االحتاد االأوروبي ال ميتلك �شوًقا متكاملة للطاقة. فانق�شام 

هذا القطاع يعود اإىل �شبعينيات القرن املا�شي، عندما ا�شتجاب 

بنى  فقد  النفط.  اأزمة  اإىل  فردي،  نحو  وعلى  الدول،  من  عدد 

وا�شتثمروا  للغاز،  ا�شرتاتيجية  احتياطات  اأملانيا،  مثل  بع�شهم، 

اململكة  مثل  اأخرى  دول  عملت  بينما  التحتية،  البنية  تطوير  يف 

املتحدة على ا�شتك�شاف احتياطاتها اخلا�شة. 

نحو  العامل، وهي توفر حالًيا  للغاز يف  اأكرب منتج  وتعترب رو�شيا 

.وميكن 
)4(

الغاز االأوروبي من  اإجمايل احتياجات االحتاد  %30 من 
اإىل ثالث جمموعات، مب�شتويات  االأوروبي  االحتاد  بلدان  تق�شيم 

:
)5(

اعتماد خمتلفة على واردات الغاز الرو�شية

%15: بلجيكا،  اعتماًدا منخف�ًشا جًدا، يبلغ نحو  تعتمد  بلدان   .1
واإيرلندا، ولوك�شمبورغ، وهولندا، والربتغال، واإ�شبانيا، وال�شويد، 

و�شوي�رصا، واململكة املتحدة. 

2. بلدان متو�شطة االعتماد، بن�شب ترتاوح بني 20 %40: فرن�شا، 
واإيطاليا، واأملانيا.

وجمهورية  النم�شا،   :50% من  اأكرث  االعتماد:  �شديدة  بلدان   .3
الت�شيك، واليونان، واملجر، وبولندا، ورومانيا، و�شلوفينيا. وبع�س 

بلغاريا،  هي:  الرو�شي،  الغاز  على  كلًيا  اعتماًدا  تعتمد  الدول 

وكرواتيا، وفنلندا، والتفيا، وليتوانيا، و�رصبيا، و�شلوفاكيا. 

ومن هنا، فقد اأثر النزاع على الغاز بني رو�شيا واأوكرانيا يف اأوائل 

اأوروبية.  17 دولة  ا على 
ً
2009 تاأثرًيا مبا�رص كانون الثاين/يناير 

ويف خطاب األقاه يف منت�شف 2009، اأ�شار رئي�س االحتاد االأوروبي 

 يف هذا 
)6(

"جو�شي مانويل بارو�شو" اإىل ه�شا�شة و�شعف عدة دول
ال�شياق، من بينها بلغاريا و�شلوفاكيا.

متثل بلغاريا امل�شرتي الوحيد للطاقة. فعلى مدار العقد االأخري 

وقعت بلغاريا عدة عقود ح�رصية مع جمموعة "غازبروم" الرو�شية. 

ونتيجة لذلك ازداد اعتمادها على الغاز الرو�شي اإىل ن�شبة 90%. 

ومن ناحية اأخرى، فقد ظلت احلكومة البلغارية، ومنذ عام 1956 

تف�شل ا�شتخدام الطاقة النووية. فقد مت بناء مفاعل اأويل لالأبحاث 

االحتاد  مع   1966 عام  يف  اتفاقية  وقعت  ثم   ،IRT 2000 هو 

لربنامج  االأ�شا�س  لتوفري  جتارية  وحدات  اأجل  من  ال�شوفييتي 

الطاقة للبالد.

باإغالق  بلغاريا  قامت  االأوروبي،  االحتاد  اإىل  لالن�شمام  وك�رصط 

مفاعلني نويني. و ينتج املفاعالن الباقيان نحو %35 من الكهرباء 

عام  منذ  الكهرباء  ا�شتهالك  ازداد  وقد  البالد)7(.  م�شتوى  على 

الرئي�شيني.  الطاقة  م�شّدري  من  اأي�ًشا  بلغاريا  وتعترب   .1980
 NEK( 46( للكهرباء  الوطنية  ال�رصكة  انتجت   ،2006 ففي عام 

بليون كيلواط/�شاعة، و�شّدرت 7.8 منها اإىل اليونان، ومقدونيا، 

و�رصبيا، وتركيا)8(. 

اأما يف حالة �شلوفاكيا، فبالرغم من ال�شوق ال�شغرية التي متتلكها 

اأوروبية  ببلدان  مقارنة  الكهربائية،  الطاقة  وتوزيع  لتوليد 

اإىل تو�شيع نظام  اأنها �شتحتاج  اإىل  التنبوؤات ت�شري  اأن  اإال  اأخرى، 

الكهرباء  توليد  ويعتمد  املتزايد.  الطلب  لتلبية  لديها،  الطاقة 

الهيدروكهربائية  امل�شادر  على  رئي�شًيا  اعتماًدا  �شلوفاكيا  يف 

الطاقة  حمطات  خالل  من  ما  نوًعا  توازن  وجود  مع  والنووية، 

االأع�شاء  الدول  واإجمايل   ،2007 عام  االحتاد يف  اإىل  ورومانيا  بلغاريا  ان�شمت   )1(

حالًيا 27 دولة. 

)2( Data from BP, ”BP Statistical Review of World Energy“, 
June 2007, pp. 11–12, 27–28, and 41, at: <www.bp.com/

productlanding.do? categoryId=6848&contentId=7033471
>)Accessed on 20 August 2007(. 

)3( European Commission, Directorate-General for Energy 
and Transport, European Energy and Transport: Trends to 
2030-Update 2005, 2006. Available from: <.europa.eu/dgs/

energy_transport/figures/trends_2030_update_2005/

energy_transport_trends_2030_update_2005_en.pdf>. 

)4( Gas relations date back to 1968, when the Soviet Union first 
supplied gas to Austria.

)5( The present classification is taken from ”Russia and 
Europe: Mutual Dependence in the Energy Sector“, by 
Antonio Sánchez Andrés, 2007. Available from: <www.

realinstitutoelcano .org/wps/portal/rielcano_eng/

Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_in/

Zonas_in/International+Economy/DT+252007->.

حتديات الطاقة يف اأوروبا

)6( Barroso, J.M. ”Statement of President Barroso at 
European Council Press Conference“. 19 June 2009. 

Available from: <europa.eu/rapid/pressReleasesAction.

do?reference=SPEECH/09/format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en>.

)7( Data from the National Electrical Company )NEK(. See: 

<www.nek.bg/cgi?d=1000>.

)8( World Nuclear Association. ”Nuclear Power in Bulgaria“، 

2009. Available from: <www.world-nuclear.org/info/

inf87.html>.
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احلرارية )الفحم، والغاز الطبيعي والنفط(. ويت�شف �شوق الغاز 

الرو�شي،  التزويد  على  املرتفع  االعتماد  مب�شتوى  �شلوفاكيا  يف 

وهيمنة ال�رصكة اململوكة واملدارة من قبل الدولة.

حيث  االأوروبية،  الغاز  �شبكة  يف  مهم  بدور  �شلوفاكيا  وتقوم 

الو�شطى  الأوروبا  الطبيعي  الغاز  لنقل  مهمة  مرور  دولة  متثل 

والغربية. وعموًما، يعد نقل الغاز من خالل بلدان متثل طرًفا ثالًثا 

واالحتاد  رو�شيا  بني  الطاقة  عالقات  تواجه  التي  التحديات  اأحد 

املجال  يف هذا  "�شعفها"  اأوروبا  عزو  من  الرغم  وعلى  االأوروبي. 

اإىل رو�شيا، اإال اأن جزًءا من هذه امل�شكلة كما كان احلال مع رو�شيا 

و2009   2006 اأوائل  يف  اأوكرانيا  ومع   2007 اأوائل  يف  البي�شاء 

يكمن دائًما يف بلدان املرور. 

نق�س  الطاقة  اأزمة  اأبرزت   ،2009 الثاين/يناير  كانون  يف 

على  وهذا  الطاقة.  يف  االأوروبي  لالحتاد  املتكاملة  ال�شيا�شات 

اإىل �شيا�شات تخ�س هذا  الرغم من ت�شديق االحتاد على احلاجة 

تقدميها.  مت  التي  املختلفة  املقرتحات  اإىل  باالإ�شافة  اجلانب، 

وينعك�س االفتقاد اإىل مثل هذه ال�شيا�شات يف حقيقة اأن الطاقة 

الواردة من رو�شيا، ال تتدفق بكميات مت�شاوية اإىل املنطقة ككل. 

ف�شالً عن ذلك، فاإن م�شكلة االعتماد املتبادل متثل عقدة خا�شة. 

فلي�س من ال�شعب اأن نفهم ملاذا كان االحتاد االأوروبي عاجًزا عن 

الدول، منها فرن�شا  روؤية م�شرتكة، وملاذا حاولت بع�س  تن�شيق 

على  االعتماد  من  اخلا�شة  عالقاتها  تطوير  واإيطاليا،  واأملانيا 

الطاقة. فعلى احلكومات الوطنية اأن تقرر موقفها حيال التوازن 

بني االعتماد والتنويع، واأي�ًشا ب�شدد بدائل للم�شتقبل. 

اأثناء العقد االأخري، نالت منا�رصة �شناعة الطاقة املتجددة دفعة 

الطاقة  �شيا�شات  املقرتحات يف  اأحد  وكان  االأوروبي.  االحتاد  يف 

 10% قوامه  اأدنى،  حد  دمج  يف  يتمثل   2007 عام  يف  االأوروبية 

من الوقود احليوي، يف اإجمايل وقود النقل بحلول 2020، ليكون 

وحتدد  احليوي.  للوقود  م�شتدامة  منظومة  باإدخال  م�شحوًبا 

. كما مت 
اللوائح املوجودة هدفها مبقدار %5.75 يف عام 2010)9(

الطاقة  االإجمايل من  للن�شيب   20% اقرتاح هدف ملزم لتحقيق 

بني  �شحيحة  بطريقة  اجلهود  تقا�شم  يتم  اأن  على  املتجددة، 

الدول االأع�شاء. 

تطبيق  عرب  اإجنازها  يجب  التي  الرئي�شية  االأهداف  وتتمثل 

ا�شرتاتيجية اأوروبية م�شرتكة؛ لرتويج الوقود احليوي، يف هدفني 

هما: 1( زيادة تاأمني الطاقة. حيث توؤثر زيادة اأ�شعار النفط تاأثرًيا 

للمواطن  ال�رصائية  القدرة  من  وتقلل  الطاقة،  تكلفة  يف  �رصيًعا 

االأوروبي؛ 2( تخفي�س انبعاث الغازات الدفيئة )GHG( املحدد 

الرئي�شي للتغري املناخي. واالرتفاع يف درجة احلرارة والتغريات يف 

اأ�شباب �شقوط االأمطار التي قد توؤثر يف املوارد املائية واالإنتاج 

الزراعي. 

ويطرح م�شتقبل م�شادر الطاقة البديلة م�شاألة التغذية، وم�شتقبل 

ال�شيا�شات الزراعية وامل�شرتكة لالحتاد االأوروبي. فتنويع م�شادر 

الطاقة، واال�شتثمار يف م�شادر الطاقة البديلة، تعد االأكرث حتمالً 

اإمكانية  االأوروبي. وثمة  االأع�شاء يف االحتاد  القدامى  الدول  لدي 

حمدودة للطاقة املتجددة لدي االأع�شاء اجلدد يف االحتاد االأوروبي، 

و�شط َمطاِلب بتقليل حقول طاقة الفحم الأ�شباب بيئية، ومقاومة 

تطوير الطاقة النووية. 

االأوروبي  االحتاد  بني  العالقات  يف  ال�شيا�شي  اخلالف  والإدارة 

ورو�شيا يف ما يتعلق بالغاز، واملخاطر اخلا�شة املرتبطة بتاأمني 

تزود دول و�شط و�رصق اأوروبا بالغاز، ينبغي على االحتاد االأوروبي 

اال�شرتاتيجية  �شيا�شاته  يف  كاأولوية  الغاز  �شوق  دمج  يجعل  اأن 

. وثمة خطوات اأخرى اأي�ًشا يجب اتخاذها نحو تعزيز تطوير 
)10(

للطاقة

املتجددة،  وم�شادرها  الطاقة  يف  الكفاية  ت�شمل  الطاقة،  اأمن 

واإدارة الطلب عليها.

)9( European Parliament and the Council of the EU. ”Directive 
200330//EC on the Promotion of the Use of Biofuels or 
Other Renewable Fuels for Transport“. Official Journal of 
the European Union، 17 May 2003. Available from: <ec.

europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/en_final.
pdf>. 

)10( Noël، P. ”Beyond Dependence: How to Deal with Russian 
Gas“. Policy Briefs، European Council on Foreign Relations 
)ECFR(، November 2008. Available from: <ecfr.3cdn.net/

c2ab0bed62962b5479_ggm6banc4.pdf>.
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الرا�صد االجتماعي

Alvaro Orsatti اآلفارو اأور�صاتي

كونفيدرالية احتاد العمال يف االأمريكتني

 Trade Union Confederation of
the Americas

التي  واالقت�شادية  املالية  االأزمة  متثل  ال 

من  اأخرى  دورة  جمرد  حالًيا،  العامل  تكت�شح 

دورات الركود ال�شائعة يف النظام الراأ�شمايل. 

بل متثل انهياًرا مذهالً للنموذج االقت�شادي 

النيوليربايل. فلم يوؤد تطبيق هذا النموذج 

نظم  من  املايل  القطاع  حترير  فر�س  الذي 

وخ�شخ�شة  التجارة،  وحترير  االن�شباط، 

وظائف وم�شاريع الدولة، اىل زعزعة ا�شتقرار 

االأ�شواق العاملية فح�شب، بل اىل خلق حالة 

العمال،  بني  القوة  توازن  انعدام  من  حادة 

واأ�شحاب امل�شاريع اخلا�شة، والدول.

اأثناء ذروة النيوليربالية، ا�شتغلت �شـركات 

يف  املتقدمة  االأ�شا�شية  البنية  ميزة  كثرية 

ال�شبط  نظم  وتراخي  والنقل،  االت�شاالت 

للدول؛  الربحية  االأ�شول  وبيع  الوطنية، 

�شـركات  جمموعات  اىل  نف�شها  لتحول 

ح�شور  ذات  اجلن�شية،  متعددة  عمالقة 

وا�شح حول العامل.وحققت اأرباًحا قيا�شية يف 

الت�شغيل. وقد منحتهم قوتهم االقت�شادية 

نفوًذا �شيا�شًيا هائالً، و�شط البلدان النامية 

املبا�شـر.  االأجنبي  لال�شتثمار  املت�شوقة 

اأرا�شيها  جعل  اىل  البلدان  هذه  �شعت  وقد 

اجلن�شية  متعددة  لل�شـركات  "جاذبية"  اأكرث 

توفر  التي  الت�شـريعات  تقوية  طريق  عن 

قوانني  واإ�شعاف  لال�شتثمارات،  احلماية 

تبعاتها  اىل  فباالإ�شافة  والبيئة.  العمل 

من  اال�شتثمارات  انت�شار  فاإن  االقت�شادية، 

خالل م�شاريع ال�شـركات متعددة اجلن�شية يف 

البلدان النامية على مدى العقود املا�شية، 

كان له اآثار اجتماعية وبيئية عميقة، اىل حد 

ارتكاب  يف  تورط  ال�شـركات  هذه  بع�س  اأن 

انتهاكات �شارخة حلقوق اإن�شانية واجتماعية 

وعمالية وبيئية اأ�شا�شية. 

اجلن�صيات  متعددة  ال�صـركات 

والتزامات حقوق االإن�صان

ا  خ�شو�شً التجارية،  امل�شاريع  متثل 

ال�شـركات متعددة اجلن�شيات، واملنتمية اىل 

احلال، كيانات غري  اخلا�س بطبيعة  القطاع 

الوطنية.  للقوانني  حكومية ال تخ�شع �شوى 

�شواء يف البلد التي يقع فيها املقر الرئي�شي 

ت�شت�شيف  التي  البلدان  يف  اأو  لل�شـركة، 

ا�شتثماراتها. وعلى الرغم من هذا، فاإن هذه 

من  عديد  يف  دال  بح�شور  تتمتع  ال�شـركات 

البلدان.فهي من الناحية الفنية لي�شت ذات 

مكانة قانونية دولية، تلك املكانة املق�شورة 

الدول، ومنظمات بني حكومية معينة،  على 

وهو  املتحدة.  واالأمم  االأوروبي  االحتاد  مثل 

ما يعني على العموم اأنها مل تخ�شع للحقوق 

مبا  الدويل،  بالقانون  اخلا�شة  وااللتزامات 

فيها القانون الدويل حلقوق االإن�شان. 

ولكن هذا التف�شري طراأ عليه نوع من التنقيح 

بع�س  دافع  فقد  املمار�شة.  يف  التدريجي 

امل�شاريع  منح  عن  املعا�شـرين  االأ�شاتذة 

جديدة  اإقطاعية  حقوًقا  اجلن�شيات  متعددة 

. وتخول 
)1(

neo ـfeudal اأو حقوق ال�شـركات
اتفاقات  �شمن  الدولية  املعاهدات  بع�س 

ا�شتثمارية وجتارية خا�شة، ثنائية ومتعددة 

حقوًقا  اجلن�شيات  متعددة  م�شاريع  االأطراف 

البلد  حماكم  يف  اإنفاذها  ميكن  حمددة، 

 .
)2(

الدولية التحكيم  هيئات  اأو  امل�شيف، 

الف�شل  ت�شمح ن�شو�س  املثال،  �شبيل  على 

احلرة،  التجارة  اتفاقية  من  ع�شـر  احلادي 

برفع  للم�شتثمرين  ال�شمالية،  اأمريكا  يف 

يف  امل�شاركة،  الدول  �شد  مبا�شـرة  دعاوى 

يف  الواردة  اال�شتثمار  ن�شو�س  انتهاك  حالة 

االتفاقية. وباملثل، ت�شمل اتفاقيات عديدة 

لل�شـركات  تتيح  اآليات  باال�شتثمار،  خا�شة 

اإقامة الدعاوى القانونية �شد الدول املوقعة، 

اأمام هيئات التحكيم املخت�شة، مثل املركز 

اال�شتثمار،  النزاعات يف جمال  الدويل لف�س 

التي  واخل�شائر  املمتلكات،  م�شادرة  حول 

حتدث نتيجة لال�شطرابات املدنية، والقيود 

من  وغريها  املال  راأ�س  اأ�شـرار  جرب  على 

.
)3(

االأمور

املواد  لهذه  العملية  التطبيقات  وتعد 

مت   ،1995 عام  فمنذ  عميقة.  القانونية 

توقيع اأكرث من 370 اتفاقية جتارية ثنائية 

من  اأكرث  بينها  من  االأطراف،  ومتعددة 

ت�شمنت  لال�شتثمار،  ثنائية  اتفاقية   1500
العامل  اقت�شاديات  كل  االأمر  حقيقة  يف 

حقوًقا  االتفاقات  هذه  ومتنح   .
)4(

الرئي�شية

الدولة،  حدود  تتجاوز  الكربى،  لل�شـركات 

م�صاءلة ال�رصكات متعددة اجلن�صيات عن التزامات حقوق االإن�صان:

دور املجتمع املدين 

تقوم منظمات املجتمع املدين باإعمال مناهج وطرق خمتلفة، مل�صاءلة ال�رصكات عن تلبية وحتقيق التزاماتها، 

جتاه حقوق االإن�صان عموًما، وحقوق العمل على نحو خا�س. وتهدف هذه املبادرات واالآليات اإىل حماية وتعزيز 

حقوق االإن�صان والعمل االأ�صا�صية، بدرجات خمتلفة يف الفاعلية. وعلى الرغم من اأنها متثل حماولة اأولية ملواجهة 

جوانب ال�صعف املتاأ�صلة يف النموذج االأحادي والطوعي للم�صوؤولية االجتماعية لل�رصكات، فاإن احلل الوحيد الفعال 

حقيقة، �صيكون يف تغيري مناذج اإطار ال�رصكات حلقوق االإن�صان، والنموذج االقت�صادي عموًما.

(2) Ibid.
(3) Damrosch, Lori ed. International Law, 

St. Paul, USA: West Publishing, 2001. 
pp.809-12.

(4) Adlung, Rudolph and Molinuevo, 
Martín. Bilateralism in Services 
Trade: Is There Fire Behind the 
(BIT) Smoke? Geneva: World Trade 
Organization, 2008. pp.12.

(1) See Teitelbaum, Alejandro. Al margen 
de la ley: Sociedades transnacionales 
y derechos humanos, Bogota: ILSA, 
2007. p.31.
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التي  لل�شعوب  املوازية  احلقوق  منح  بدون 

قد تت�شـرر من اأعمال هذه ال�شـركات. 

االأطراف  على  االلتزامات  اأ�شبحت  واليوم، 

االأعمال  �شـركات  مثل  للدولة،  التابعة  غري 

االإن�شان،  حقوق  وتعزيز  بحماية  واخلا�شة 

على  والتطبيق.  النظرية  يف  و�شوًحا  اأكرث 

�شبيل املثال، تدعو ديباجة االإعالن العاملي 

يف  ع�شو  وكل  فرد  "كل  االإن�شان  حلقوق 

املجتمع" اأن يدعم ويعزز املبادئ املت�شمنة 

يف االإعالن. ووفًقا الأ�شاتذة القانون، فاإن هذا 

وجميع  االأ�شخا�س،  جميع  يت�شمن  االلتزام 

. وثمة 
)5(

ال�شـركات القانونية مثل  الكيانات 

معايري اأخرى دولية يف عامل "القانون اللني/

االلتزامات  مبا�شـرة  تفر�س  التف�شريي" 

بينها  من  ال�شـركات،  على  االإن�شان  بحقوق 

االإعالن الثالثي ملنظمة العمل الدولية حول 

متعددة  باملوؤ�ش�شات  املتعلقة  املبادئ 

اجلن�شيات وال�شيا�شات االجتماعية )امل�شاغ 

ملنظمة  االإر�شادية  واخلطوط   )1977 عام 

للموؤ�ش�شات  االقت�شادي  والتعاون  التنمية 

عام  يف  تبّنيها  مت  )التي  اجلن�شية  متعددة 

1976 ونقحت يف عام 2000(.
من  كبرًيا  عدًدا  فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً 

�شيا�شات  وتطبق  ت�شمم  املوؤ�ش�شات 

اأكرث  �شاغت  فقد  االإن�شان.  حلقوق  خا�شة 

التوجيهية  اخلطوط  موؤ�ش�شة   240 من 

وم�شادر  االأعمال  مركز  وفق  بها،  اخلا�شة 

5200 �شـركة  ، واأكرث من 
)6(

االإن�شان حقوق 

يف  الن�شطني  االأع�شاء  من  قائمة  يف  مدرجة 

 UN املتحدة  لالأمم  العاملية  املعاهدة 

مبادرة  وهي   ،
)7(Global Compact

التجارية  االأعمال  ُتلزم  االأطراف  متعددة 

باحرتام املبادئ العاملية املتعلقة بحقوق 

البيئية  العمل، والق�شايا  االإن�شان، وحقوق 

واملمار�شات امل�شادة للف�شاد. 

وامل�صوؤولية  املدين  املجتمع 

االجتماعية لل�صـركات

االأعمال  بني  املتغرية  العالقة  وتت�شل 

ب�شعود  وثيًقا،  ات�شاالً  االإن�شان،  وحقوق 

التي  لل�شـركات،  االجتماعية  امل�شوؤولية 

تدمج  "كمفهوم  االأوروبي  االحتاد  حددها 

االجتماعية  الق�شايا  مبقت�شاه  ال�شـركات 

ويف  التجارية،  عملياتها  يف  والبيئية 

اأ�شا�س  على  املعنية  االأطراف  مع  تفاعالتها 

بع�س  اأن  من  الرغم  وعلى   .
طوعي")8(

ملنفعة  خريية  برامج  طبقت  قد  ال�شـركات 

واملجتمعات  وامل�شتخَدمني،  املوظفني 

خم�شينيات  منذ  عموًما  واملجتمع  املحلية، 

املفهوم  اأن  اإال  االأقل،  على  املا�شي  القرن 

احلايل يعد خمتلًفا. فهو يعزز دمج احلقوق 

االجتماعية والبيئية وحقوق االإن�شان عموًما، 

ال�شـركات،  كجزء ال يتجزاأ من ا�شرتاتيجيات 

بل  اأخالقي،  اأو  معنوي  مبداأ  مع  لالت�شاق  ال 

التي  ال�شاحلة  لالأعمال  كممار�شة  بب�شاطة 

االأدنى،  حدها  اىل  املخاطر  تقلل  اأن  ميكن 

وتعزز اأداء ال�شـركات. 

وممار�شة  مفهوم  يف  التغري  يكن  ومل 

نتيجة  لل�شـركات،  االجتماعية  امل�شوؤولية 

من  نتج  بل  االأعمال،  ملجتمع  تلقائي  تغري 

عمل ال�شحافيني ومنظمات املجتمع املدين، 

للحقوق  �شارخة  انتهاكات  �شوا 
َ
َعر ممن 

مبا�شـر  نحو  �شواء على  ال�شـركات،  ارتكبتها 

اأدى اىل �شـرخة جماهريية  اأو غري مبا�شـر.ما 

اأقوى  اجتماعية  �شوابط  نحو  ودفعة  عامة، 

على ال�شـركات. وقد اأدت املبادرات املبكرة 

من قبل املجتمع املدين اىل اإلزام ال�شـركات 

بامل�شوؤولية عن انتهاكات احلقوق، ت�شمنت 

من  الت�شعينيات  اأوائل  يف  ابتكارية  حمالت 

�شيئة  متعلقة مبمار�شات  املن�شـرم،  القرن 

"نايك"  �شـركة  ارتكبتها  والتي  العمل،  يف 

Nike يف اندوني�شيا وبلدان اأخرى يف جونب 
�شـرق اآ�شيا، وتورط �شـركة "�شل الهولندية" 

النا�شط  مقتل  يف   Royal Dutch Shell
"كن �شارو ويوا" Ken Saro Wiwa وغريه 
وقد  نيجرييا.  االإن�شان يف  ن�شطاء حقوق  من 

�شملت حمالت اأكرث حداثة ا�شتهداف �شـركة 

يف  لها  تابعني  معّبئني  لتورط  كوكاكوال؛ 

كمبوديا، باغتيال قادة احتاد العمال. 

لل�شـركات  املعتاد  الفعل  رد  كان  وقد 

احلاالت،  تلك  يف  الفح�س  حتت  الواقعة 

على  الواقع  ال�شـرر  تخفيف  اىل  ال�شعي  هو 

عملياتها، و�شورتها عن طريق و�شع مبادئ 

وتطبيقات، مثل "ميثاق ال�شلوك" و"التقرير 

م�شابهة  وقوع حوادث  ملنع  اال�شتدامة"  عن 

االأخرى  ال�شـركات  من  وكثري  امل�شتقبل.  يف 

هذه  تاأثري  عن  ن�شبًيا  بعيدة  ظلت  التي 

م�شابهة.  تدابري  تبنت  احلمالت،  من  االأنواع 

من  اأكرث  اأ�شدرت  املثال،  �شبيل  على 

اأدائها  حول  معمقة  تقارير  �شـركة   1000
وذلك   .2008 عام  يف  والبيئي  االجتماعي 

بتطبيق اخلطوط التوجيهية ملبادرة التقرير 

.
)9(

العاملية

املتنوعة  املبادرات  من  الرغم  وعلى 

اإال  االأخرية،  ال�شنوات  يف  انطلقت  التي 

اجلانب  اأحادية  كانت  تقريًبا  جميعها  اأن 

امللِزمة  االآليات  بالتايل  وتفتقد  وطوعية، 

عقوبات  لفر�س  ا�شتخدامها  ميكن  التي 

يف  ال�شـركات  تورط  حاالت  يف  حقيقية، 

ال�شبب،  ولهذا  االإن�شان.  حلقوق  انتهاكات 

فقد مال قطاع وا�شع من املجتمع املدين، 

اإن�شان  حقوق  ومنظمات  احتادات،  ي�شمل 

مبادرات  اىل  النظر  اىل  بيئية،  وجماعات 

ناظرة  ال�شك،  بعني  ال�شـركات  م�شوؤولية 

العامة  ال�شورة  لتح�شني  كاآليات  اإليها 

حقيقية  ق�شايا  تتناول  ال  التي  لل�شـركات 

االجتماعية  املمار�شات  عنها  تتمخ�س 

ا�شتخدمت جماعات  لالأعمال. وقد  والبيئية 

مفهوم  املدين  املجتمع  اىل  تنتمي  كثرية 

لتطوير  لل�شـركات،  االجتماعية  امل�شوؤولية 

مزيد من ال�شفافية واالآليات الفعالة الإلزام 

ال�شـركات بامل�شوؤولية جتاه حقوق االإن�شان، 

وحقوق العمل، واحلقوق البيئية، كما وردت 

يف املعايري الدولية والقوانني املحلية. 

النتهاكات  عالج  عن  البحث  حماولة  عند 

حقوق االإن�شان التي ت�شاعد على ارتكابها، اأو 

تواجه  اجلن�شية،  متعددة  موؤ�ش�شات  ترتكبها 

التحديات،  بع�س  املدين  املجتمع  منظمات 

القانونية  االإن�شاف  و�شائل  نق�س  يف  تتمثل 

تراخي  مع  امل�شيف،  البلد  ت�شـريعات  يف 

النظم  كفاءة  وعدم  الوطنية،  القوانني 

ال�شيا�شية  االإرادة  اىل  واالفتقاد  الق�شائية، 

ملحاكمة امل�شتثمرين، اأو تركيبة من كل هذه 

)5( Avery, Christopher, Short, Annabel, & 
Tzeutschler Regaignon, Gregory ”Why 
all companies should address human 
rights“, 2006. Available from:

<www.cca-institute.org/pdf/averyb
usiness%26humanrights.pdf>.

)6( See: <www.business-humanrights.

org/Documents/Policies>.

)7(See:<www.unglobalcompact.org/Pa
rticipantsAndStakeholders/search_

participant.html>.

)8( European Commission. ”What is 
CSR?“, 2009. Available from:

<ec .europa .eu/enterprise/csr/

index_en.htm>.

)9( Global Reporting Initiative. ”Number 
of Companies Worldwide Reporting 
on their Sustainability Performance 
Reaches Record High, Yet Still a 
Minority“. Available from:

< w w w . g l o b a l r e p o r t i n g . o r g /

NewsEventsPress/PressResources/

P r e s s R e l e a s e _ 1 4 _ J u l y _ 2 0 0 6 _

1000GRIReports.htm>.
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رفع  مت   ،1992 عام  ومنذ  ولكن،  العقبات. 

موؤ�ش�شات  �شد  املدنية،  الدعاوى  من  عدد 

اأمريكي  قانون  ظل  يف  اجلن�شية  متعددة 

مطالبات  قانون  ي�شمى  اال�شتخدام،  قليل 

واأعيد  اأثري  االأجانب لتحمل م�شوؤولية، والذي 

املا�شي  القرن  ثمانينيات  يف  عليه  التاأكيد 

، وما نتج عنها من 
)10(

يف ق�شية تخ�س اأفراًدا

. هذا 
)11(

مترير قانون حماية �شحايا التعذيب

الت�شـريع الذي يخول حماكم الواليات املتحدة 

الدويل  الت�شـريع  �شمول  مبداأ  اىل  ا�شتناًدا 

ق�شايا  يف  احلكَم  الدول"  "قانون  للجرائم 

االإن�شان،  حلقوق  �شارخة  انتهاكات  تت�شمن 

املرتكبني  وجن�شية  موقع  عن  النظر  بغ�س 

و�شحاياهم. ويف الفرتة بني 1993 و2006، 

قامت منظمات غري حكومية، مثل ال�شندوق 

الدويل حلقوق العمل، وحقوق االأر�س الدولية، 

دعوى   36 برفع  الد�شتورية  احلقوق  ومركز 

اجلن�شيات،  متعددة  �شـركات  �شد  ق�شائية 

االإقليمية، حيث  يف حماكم الواليات املتحدة 

اأبرزت تورط ال�شـركات يف انتهاكات حلقوق 

االإن�شان. 

اأي  على  حكم  ي�شدر  مل  هذا  يومنا  وحتى 

قانون  حتت  مذنبة  باأنها  منها،  �شـركة 

مطالبات االأجانب لتحمل م�شوؤولية. ومن بني 

36 ق�شية مت رف�س الدعوى يف 20 منها اىل 
ارتكبت  التي  املواقع  بع�س  الأن   

)12(
اليوم

عليها هذه اجلرائم ال تقع يف جمال تطبيق 

القانون )ينطبق فقط على انتهاكات معايري 

مناه�شة  مثل  واإلزامية،  وعاملية  حمددة 

�شد  وجرائم  اجلماعية،  واالإبادة  التعذيب، 

ومت  حماكمة(،  دون  والقتل  االإن�شانية، 

رف�س بع�شها الأ�شباب تتعلق مبحدودية، اأو 

ف�شل، تقدمي الدليل الكايف الذي يربط بني 

َعى عليها وبني اجلرمية. ومت  ال�شـركة املدَّ

التي  تربئة �شاحة �شـركات عديدة من تلك 

مطالبات  قانون  حتت  املحاكمة  اىل  قدمت 

مثل  االأ�شـرار،  م�شوؤولية  بتحمل  االأجانب 

 Drummond Mining and �شـركة 

اأن  فاإما  الدعاوى،  بقية  اأما   .Chevron
املحكمة،  خارج  بت�شويتها  ال�شـركات قامت 

اأو مازالت تنتظر احلكم. 

االإيجابية، فاإن ت�شوية احلاالت  الناحية  ومن 

التي  الق�شية  يف  حدث  كما  املحكمة،  خارج 

مبقتل  "لتورطها  "�شل  �شـركة  �شد  رفعت 

اآنًفا، كانت  النيجرييني كما ذكرنا  الن�شطاء 

على  ال�شـركة  اتفقت  حيث  للمثل،  م�شـرًبا 

. وعموًما، 
)13(

دفع 15.5 مليون دوالر لل�شحايا

وعلى الرغم من اأن قانون مطالبات االأجانب 

ل حتمل م�شوؤولية االأ�شـرار، مل ُيحِدث تاأثرًيا 

فارًقا حتى االآن و�شط ال�شـركات املتورطة، 

حقوق  انتهاكات  يف  تورطها  املحتمل  اأو 

االإن�شان، اإال اأن ال�شوابق املهمة التي اأر�شتها 

ال�شتخدام االآليات القانونية االبتكارية التي 

ميكن  احلدود،  خارج  املقا�شاة  على  تقوم 

مثل  جديدة،  �شيغ  خللق  الطريق  متهد  اأن 

توفري  �شاأنها  من  دولية"  جنائية  "حمكمة 
و�شائل اإن�شاف ملزمة قانوًنا، من اأجل �شحايا 

ترتكبها  التي  االإن�شان  حقوق  انتهاكات 

موؤ�ش�شات االأعمال. 

امل�صوؤولية  واأدوات  النقابات 

االجتماعية لل�صـركات

اأدوات  ا�شتخدام  يف  النقابات  خربة  تقوم 

على  لل�شـركات  االجتماعية  امل�شوؤولية 

ال�شاحة  يف  �شابًقا  حددتها  ا�شرتاتيجية 

للنقابات.  الدولية  الكونفدرالية  الدولية 

وتوؤكد هذه اال�شرتاتيجية على اأن ال�شـركات 

عمالها  عن  داخلية"  "م�شوؤولية  تتحمل 

اآليات  وت�شمل  واإنفاذها.  تنظيمها  وينبغي 

الثالثي  االإعالن  اال�شرتاتيجية  هذه  تنفيذ 

التوجيهية  الدويل واخلطوط  العمل  ملنظمة 

االقت�شادية  والتنمية  التعاون  ملنظمة 

واالتفاقات  اجلن�شية  متعددة  للموؤ�ش�شات 

 )GFAs( الثنائية  العاملية  االإطارية 

العاملية  االحتادات  بني  التفاو�س  حمل 

واملوؤ�ش�شات متعددة اجلن�شية. 

وت�شري التقديرات اىل اأن النقابات العمالية 

اإطارية  اتفاقية   70 من  يقرب  ما  وّقعت 

منها  اأيٍّ  وجود  عدم  من  الرغم  على  عامة؛ 

هذه  وتقوم   .
)14(

هذا يومنا  حتى  م�شجالً 

االجتماعية  "امل�شوؤولية  على  االتفاقيات 

ات�شاال  تت�شل  والتي  لل�شـركات،  الداخلية" 

وا�شًحا مبعايري منظمة العمل الدولية. وتعد 

 ،)IMF( التعدين  عمال  احتاد  فيدرالية 

 ،)UNI( اخلدمي  القطاع  عمال  وفيدرالية 

والكيماويني  النفط  عمال  وفيدرالية 

 ،)BWI( وفيدرالية عمال البناء )ICEM(

االتفاقيات  هذه  على  التفاو�س  يف  ن�شطاء 

التي متثل %80 من العدد االإجمايل. وت�شارك 

االحتادات العمالية يف اأنواع اأخرى من العمل 

ذات  واملوؤ�ش�شات  االأعمال،  موؤ�ش�شات  مع 

االأعمال.مثل  امل�شرتكة مع منظمات  الراعية 

الدولية  الفيدرالية  يت�شمن  الذي  العمل 

لل�شحافيني، واملنتديات متعددة االأطراف، 

وي�شارك  النب  باإنتاج  املرتبطة  تلك  مثل 

املزارعني.  للعمال  الدويل  االحتاد  فيها 

وقد مت تنظيم اتفاقيات اإطارية اأخرى على 

اأ�شا�س �شبه اإقليمي. 

االتفاقيات  من  النوع  هذا  ا�شتخدام  ميكن 

مبجرد  خمتلفة،  عديدة  بطرق  االإطارية، 

ا�شتخدامها  اىل  ال�شـركات  توقيعها. ومتيل 

اإنها  حيث  بامل�شوؤولية،  التزامها  الإظهار 

هذا  دح�س  مت  وقد  طوًعا.  وتنفذ  توقع 

املنظور من قبل احلركة االحتادية واحلركة 

بهدف  االأوروبيني،  واالأكادمييني  النقابية 

بناء ا�شرتاتيجية لو�شع م�شامني لالتفاقيات 

نف�شه،  الوقت  ويف  قانوًنا.  ملِزمة  االإطارية 

فاإن �شجب النقابات ملمار�شات املوؤ�ش�شات 

االإطارية  االتفاقات  لن�شو�س  املنتِهكة 

اجلن�شية  متعددة  ال�شـركات  اأجرب  ما  اأحياًنا 

املثال،  �شبيل  �شيا�شاتها.على  تغيري  على 

النقابات  تاأ�شي�س  اإمكانية  على  باالتفاق 

الدول  يف  ال�شـركات،  هذه  فروع  داخل 

االأجنبية. 

ملنظمة  التوجيهية  اخلطوط  تبني  مت  وقد 

 30 قبل  االقت�شادي، من  والتعاون  التنمية 

مراقبني،  دول   9 عن  ف�شالً  ع�شًوا،  بلًدا 

وت�شيلي  والربازيل،  االأرجنتني،  منها: 

هذه  وتت�شمن  الالتينية.  اأمريكا  يف  وبريون 

االأداة اآلية لل�شكاوى املعلنة، ميكن تفعيلها 

ن�س  و�شكل  لروح  انتهاك  حتديد  عند 

)10( Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d 
876 )2nd cir. 1980(

عليه  �شودق  التعذيب،  �شحايا  حماية  قانون   )11(

يف 12 اآذار/مار�س، ووقع عليه كقانون عام رقم 

102-256، وين�س على احلكم الأي �شخ�س تعر�س 
الآخر بالتعذيب، مبجرد ا�شتنقاذ و�شائل االإن�شاف 

املحلية، انظر: 

<www.derechos.org/nizkor/econ/

TVPA.html>
/and <www.derechos.org/nizkor/econ
)12( Baue, Bill. ”Win or Lose in Court“ in 

Business Ethics, Summer 2006, p.12.

ACTA.html> 

(13) Kahn, Chris. “Settlement Reached 
in Human Rights Cases against Royal 
Dutch Shell“, 2009. Available from:
<www.globalpolicy.org/international-
jus t i ce /a l i en - to r t - c l a ims-ac t -6 -
47879/30.html>.
See: <www.global-unions.org/spip.
php?rubrique70>.

)14( See: <www.global-unions.org/spip.

php?rubrique70>.
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اخلطوط  هذه  فمجال  التوجيهية.  اخلطوط 

يعد   thematic املوا�شيعي  التوجيهية 

وا�شًعا. فهي االإ�شافة اىل احلقوق العمالية، 

تغطي الن�شو�س البيئة، وحقوق امل�شتهلك، 

وتوجه  واملناف�شة.  والتكنولوجيا،  والعلوم 

ال�شكاوى اىل "نقاط االت�شال الوطنية" التي 

تلتزم احلكومات بتاأ�شي�شها. وتدعو اخلطوط 

التوجيهية لالت�شاق واالن�شياع الطوعي من 

ميكنها  اأنها  يعني  ما  ال�شـركات.وهو  قبل 

يتعلق  ما  يف  احلكومات،  و�شاطة  جتاهل 

�شاحب  الطرف  يقدمها  التي  بال�شكاوى 

العملية،  تكتمل  اأن  مبجرد  ولكن  امل�شلحة. 

فاإن نقطة االت�شال الوطنية ميكنها الك�شف 

ون�شـر  لل�شـركة،  ال�شلبية  االأعمال  عن  علًنا 

االآراء النقدية.

ال�شكاوى  اآلية  حتويل  فاإن  لهذا،  ونتيجة 

اأن  اىل  يهدف  التوجيهية  اخلطوط  اىل 

للقواعد  م�شابهة  عواقب  لها  تكون 

بتطبيق  املعنية  اخلرباء  بلجنة  اخلا�شة 

مبنظمة  اخلا�شة  والتو�شيات  االتفاقيات 

اأن اأ�شحاب  العمل الدولية. وعلى الرغم من 

العمل، غالًبا ما يوؤكدون على اأن هذه االآلية، 

تتجاوز مفهومهم عن امل�شوؤولية االجتماعية 

اإقرارها على نحو وا�شع  لل�شـركات، فقد مت 

ال من قبل منظمات املجتمع املدين فح�شب، 

تنتمي  التي  البلدان  حكومات  قبل  ومن  بل 

اىل منظمة التنمية والتعاون االقت�شادي. 

وحتى يومنا هذا، مت تقدمي نحو 200 �شكوى 

ميثل  ما  الوطنية.وهو  االت�شال  نقاط  اىل 

النقابات  رفعتها  التي  ال�شكاوى  من   80%
العمالية. ووفًقا للجنة اال�شت�شارية للنقابات 

نتائج  حققت  ال�شكاوى  فاإن  العمالية، 

مر�شية يف ن�شف احلاالت تقريًبا. ويف نهاية 

عام 2008 مت تقدمي 24 �شكوى نقابية يف 

من  اأخريات  �شكاوى  و10  الالتينية،  اأمريكا 

ن�شبة  وجاءت  حكومية.  غري  منظمات  لدن 

ال�شكاوى التي حققت نتائج اإيجابية �شبيهة 

بتلك اخلا�شة بامل�شتوى العاملي. 

العمالية  النقابات  كونفيدرالية  طورت  وقد 

يف  تاأ�ش�شت  التي   TUCA لالأمريكتني 

الرئي�شي يف  2008 ويقع مقرها  اآذار/مار�س 

�شاو باولو، ا�شرتاتيجية وا�شحة يف ما يتعلق 

بامل�شوؤولية االجتماعية، تقوم على ا�شرتاتيجية 

فيدراليات  مع  تعمل  وهي  الكونفيدرالية. 

على  والكونفيدرالية،  العاملية  النقابات 

ق�شايا تتعلق باالتفاقيات االإطارية العاملية 

واخلطوط التوجيهية ملنظمة التنمية والتعاون 

املنظمات  مل�شاعدة  ا  خ�شو�شً االقت�شادي، 

لهذه  ال�شكاوى  اآليات  اختبار  يف  النقابية 

اىل  الدعوة  من  اأي�ًشا  و�شعت  وقد  االأدوات. 

االقت�شادي  والتعاون  التنمية  منظمة  مراقبة 

لتن�شيق العمل املرتبط باخلطوط التوجيهية. 

الكونفيدرالية  نظمت  فقد  ذلك،  عن  ف�شالًُ 

حمالت ملواجهة مفهوم امل�شوؤولية االجتماعية 

 Inter الذي يروج له البنك االأمريكي للتنمية

 .American Development Bankـ

العمالية  النقابات  كونفديرالية  اأ�ش�شت  وقد 

الفيدراليات  مع  وبالتعاون  االأمريكتني  يف 

النقابية العاملية وموؤ�ش�شة فريدري�س اإيربت 

يف   Friedrich Ebert Foundation
احلكومية  غري  واملنظمات  الالتينية  اأمريكا 

عمل  جمموعة  م�شرتك،  نحو  على  تعمل  التي 

اجلن�شيات؛  متعددة  بال�شـركات  معنية 

لالإ�شهام يف تطوير املفهوم واال�شرتاتيجيات 

املرتبطة مبنظورات النقابات العمالية. 

احلاجة اىل تغيري منوذج

مل  املذكورة  االآليات  اأن  من  الرغم  على 

تكن جميعها فعالة يف حماية وتعزيز حقوق 

التي  االأ�شا�شية  العمالية  واحلقوق  االإن�شان 

تلتزم ال�شـركات باحرتامها، فاإنها على االأقل 

تبداأ يف مواجهة نقاط ال�شعف املتاأ�شلة يف 

مل�شوؤولية  اجلانب  اأحادى  الطوعي  النموذج 

ال�شـركات اجتماعيًّا. وعلى الرغم من اإمكانية 

التجارية  املبادرات  توليد  اأن  حول  اجلدل 

على  �شاعد  قد  النموذج  بهذا  املت�شلة 

ثقافة  يف  االإن�شان  حقوق  ق�شايا  ت�شمني 

املدين،  املجتمع  نظر  وجهة  من  ال�شـركات، 

عن قوانني  بديالً  لي�شت  التدابري  فاإن هذه 

امل�شتوى  على  النافذة  االإن�شان  حقوق 

الدولية،  املعايري  مع  املت�شقة  الوطني، 

وم�شتقلة  قوية  ق�شائية  لنظم  وامل�شاحبة 

توفر و�شائل اإن�شاف ملمو�شة لل�شحايا.

تختار  احلكومات  من  كثرًيا  فاإن  ولالأ�شف، 

ال�شـركات  الإلزام  قوي،  حترك  اتخاذ  عدم 

مب�شوؤولياتها عن انتهاك التزاماتها بحقوق 

اال�شتثمار  فقدان  تخ�شى  االإن�شان.حيث 

اإنفاذ  فيها  يعاين  التي  دولها  يف  االأجنبي 

احلقوق �شعًفا �شديًدا. وهذا ما يخلق "تناف�س 

بتعزيز  يتعلق  ما  يف  مريًعا،  القاع"  نحو 

وحماية معايري حقوق االإن�شان والعمل، بني 

البلدان وال�شـركات اأي�ًشا. 

حماية  اأن  اإال  امليل،  هذا  من  الرغم  وعلى 

لعبة  تكون  اأن  اىل  حتتاج  االإن�شان  حقوق 

مناذج  تغيري  هو  واحلل  �شفراً.  حم�شلتها 

االإن�شان،  حلقوق  ال�شـركات  اإطار  من  كلٍّ 

والنموذج االقت�شادي كله. وميكن ملعاهدة 

دولية، اإذا ما �شيغت يف اإطار منظومة االأمم 

املتحدة حلقوق االإن�شان، اأن تو�شح التزامات 

والتي  االإن�شان،  حقوق  جتاه  املوؤ�ش�شات 

املبادرات  مئات  بفعل  بالغمو�س  ات�شمت 

لل�شـركات  االجتماعية  بامل�شوؤولية  اخلا�شة 

االأخريين.  العقدين  مدى  على  جتمعت 

توفري  ميكنها  ملزمة  اآليات  وتاأ�شي�س 

و�شائل اإن�شاف لل�شحايا يف حاالت ت�شتحيل 

فيها مقا�شاة ال�شـركات اجلانية يف املحاكم 

يف  مفاهيمي  اإطار  اقرتاح  مت  وقد  املحلية. 

املقرر  روجي"  "جون  قبل  من   2008 عام 

حول  املتحدة،  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�س 

التجارة وحقوق االإن�شان، يقوم على االلتزام 

احلكومي بحماية احلقوق، وم�شوؤولية االأعمال 

عن احرتام احلقوق، وحاجة ال�شحية للو�شول 

اإن�شاف فعالة، يف حاالت حدثت  اىل و�شائل 

فيها انتهاكات. ولكن هذا االإطار يحتاج اىل 

اآلية فعالة على امل�شتوى العملي. 

اأ�شبح  ال�شامل  التغري  فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً 

لنموذج  ال�شلبي  االأثر  ملعاجلة  �شـرورّيا 

االقت�شاد النيوليربايل الذي مت فر�شه على 

االأخرية. ويجب  ال�شنوات  النامية يف  البلدان 

و�شابط  فعال  ك�شكل  الدولة  دور  اإحياء 

اىل  واالجتماعية،  االقت�شادية  لل�شيا�شات 

القائمة  للتنمية  االأ�شيلة  امل�شارات  جانب 

على تقوية االأ�شواق املحلية وتعزيز القدرة 

االإنتاجية الوطنية. وهذا من �شاأنه اأن يك�شـر 

ال�شـركات  ا�شتثمارات  على  االعتماد  دائرة 

متعددة اجلن�شية عدمية االأخالق. وقد طرحت 

اأ�شئلة  احلالية  واملالية  االقت�شادية  االأزمة 

القطاع  "وجود"  حول  واقعية،  وجاهة  ذات 

يف  املتاأ�شلة  التدفقات  واأبرزت  اخلا�س، 

يتيح فر�شة  ما  وهو  النيوليربايل.  النموذج 

بني  اجتماعي  تكتل  تاأ�شي�س  اأمام  تاريخية 

املوؤ�ش�شات والعمال وامل�شتهلكني والدولة، 

ميكنه توليد منوذج اقت�شادي جديد، قائم 

امل�شتدامة.  والتنمية  االإن�شان  حقوق  على 

وعلينا اأال نبدد هذه الفر�شة.
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Arjun Karki اآريون كاركي

LDC Watch مراقبة البلدان االأقل منًوا

وفًقا لتعريف االأمم املتحدة، يوجد يف العامل 

نحو  ت�شم   .
)1(

)LCDs( منًوا  اأقل  بلًدا   49

العوملة  موجة  ومازالت  ن�شمة.  مليون   750
تهديًدا  متثل  املتزايدة،  النيوليربالية 

االأقل  البلدان  هذه  يف  يعي�شون  من  حلياة 

ويت�شف  ورزقهم.  عي�شهم  ول�شبل  منًوا، 

االقت�شاد يف هذه البلدان عموًما بتزايد عبء 

واجلوع،  االقت�شادية،  وال�شدمات  الديون، 

وانتهاكات حقوق االإن�شان، مبا فيها انعدام 

العدالة بني اجلن�شني، وال�شـراعات، و�شعف 

احلكم، ومواطن ال�شعف واله�شا�شة البيئية 

متاأ�شلة فيها. 

هزة  الراهنة  االقت�شادية  االأزمة  ت�شبب  ومل 

والبور�شات،  ال�شخمة،  االقت�شادات  الأ�ش�س 

حول  نفوًذا  املالية  املوؤ�ش�شات  وكربيات 

تلك  و�شعت  اأي�ًشا  بل  فح�شب،  العامل 

بالبلدان  اخلا�شة  ال�شغرية،  االقت�شادات 

يف  اأ�شالً،  �شعيفة  كانت  والتي  منًوا  االأقل 

الفقراء من ن�شاء  خطر داهم؛ بزجها ماليني 

ورجال واأطفال اىل مزيد من الفقر و�شظف 

العي�س. وعلى الرغم من اأن االأزمة االقت�شادية 

الغنية  البلدان  وف�شل  نواق�س،  من  ناجتة 

االأقل  البلدان  فاإن  واملتقدمة،  وال�شناعية 

منًوا هي التي تت�شدر ال�شفوف االأوىل ملن 

االأزمة يف هذه  زادت  يتحملون لهيبها. وقد 

االأزمات احلالية يف  اأي�ًشا من �شعري  البلدان 

والتنمية،  والديون  واملناخ  والوقود  الغذاء 

وكذلك االأزمات ال�شيا�شية. 

اأزمة الغذاء

اأ�شعلتها  التي  امل�شبوقة  غري  الغذاء  اأزمات 

"�شغب  اىل  اأدت  امللتهبة،  الغذاء  اأ�شعار 

 30 عن  يزيد  ما  اأرجاء  هزت  حيث  الغذاء" 

اأ�شبح  حيث  منًوا.  االأقل  البلدان  من  بلًدا 

حتّمل  على  قادرين  غري  والفالحون  العمال 

قيد  على  للبقاء  ال�شـرورية  الطعام  اأعباء 

احلياة. ومن االأمثلة على ذلك ما انطلق من 

اأ�شعار  احتجاجات يف هاييتي، ب�شبب ارتفاع 

احلبوب، والكامريون وال�شنغال و�شاحل العاج 

وموريتانيا  ومدغ�شقر،  واأثيوبيا  وموزمبيق 

م�شرية  اأفريقيا.وكذلك  من  اأخرى  واأجزاء 

. ووفًقا ملنظمة 
)2(

االأطفال اجلوعى يف اليمن

ب�شفة  دولة   22 تت�شف  والزراعة،  االأغذية 

اأ�شعار  لزيادة  والتعر�س  بال�شعف  خا�شة 

فقط  لي�شت  اأنها  ب�شبب  احلديثة،  الغذاء 

�شديدة الفقر، بل اأي�ًشا معتمدة ب�شكل كبري 

على الواردات الغذائية. وقد اأنتجت اإريرتيا 

2008 2009 نحو %30 فقط من متطلباتها 
املتحدة  االأمم  �شندوق  حذر  وقد  الغذائية. 

ا: هموم املواطن االأزمة االقت�صادية العاملية والبلدان االأقل منوًّ

ا، جبهة هوؤالء الذين يتحملون لهيب االأزمة االقت�صادية العاملية. حيث جند هذه  تتقدم البلدان االأقل منوًّ

ا، تتحول اإىل اأزمات غذاء ووقود ومناخ وديون وتنمية و�صيا�صية اأي�ًصا. ومن  االأزمة يف تلك البلدان خ�صو�صً

ثم فاملطلوب هو تغيري اأ�صا�صي للبنية املالية العاملية.فمع وجود اأعداد هائلة من النا�س يعي�صون يف فقر، 

فاإن النموذج احلايل من النمو االقت�صادي، مل يحقق �صوى منافع زهيدة، اإذا كانت فيها اأ�صال ثمة منفعة. 

ويجب اأن ن�صتخدم االأزمة االقت�صادية العاملية كفر�صة �صانحة لتحقيق تغري حقيقي يف النظام العاملي؛ 

بحيث ينال جميع النا�س على كوكب االأر�س فر�صة اأف�صل لعي�س حياة اآمنة وذات معنى. 

االأخرية  االأقل منًوا: يف مراجعتها  البلدان  )1( معايري 

التي جترى كل ثالث �شنوات للبلدان االأقل منًوا، 

ا�شتخدمت جلنة االأمم املتحدة ل�شيا�شات التنمية 

)CDP( املعايري الثالثة التالية لتحديد البلدان 

االأقل منًوا:

تقدير  على  يقوم  املنخف�س،  الدخل  -معيار 

متو�شط ثالث �شنوات من اإجمايل الدخل القومي 

للفرد )حتت 745 دوالرا لالندراج، واأكرث من 900 

دوالر للخروج من قائمة البلدان االأقل منًوا(؛

يت�شمن  الب�شـري،  املال  راأ�س  مكانة  معيار   -

اإىل:  باال�شتناد  املجمعة  الب�رصية  االأ�شول  موؤ�رص 

�شوء  يعانون  الذين  ال�شكان  ن�شبة  التغذية:  اأ( 

التغذية؛ ب( ال�شحة: معدل الوفيات لالأطفال يف 

اأو دون اخلام�شة؛ ج( التعليم: ن�شبة امل�شجلني يف 

املدار�س الثانوية، د( ن�شبة حمو اأمية الكبار؛ 

- معيار اله�شا�شة/ال�شعف االقت�شادي، يت�شمن 

موؤ�رصات  على  القائم  االقت�شادي  ال�شعف  موؤ�رص 

)ج(  امل�شافة؛  بعد  )ب(  ال�شكان؛  حجم  )ا(  لـ: 

الزراعة؛  م�شاهمة  د(  التجارية؛  ال�شادرات  تركز 

الغابات وامل�شايد يف الناجت القومي؛ هـ( الت�رصد 

الكوارث الطبيعية؛ و( عدم اال�شتقرار يف  ب�شبب 

االإنتاج الزراعي، ز( عدم ا�شتقرار �شادرات ال�شلع 

واخلدمات. 

االأقل  اأن  القائمة  هذه  اإىل  ن�شيف  اأن  وميكن 

اأن ي�شتويف املعايري الثالثة ال�شابقة.  منًوا، يجب 

االأ�شا�شي  املعنى  اإن  وحيث  ذلك،  عن  ف�شالً 

مبعوقات  االعرتاف  اأي  منًوا،  االأقل  البلد  لفئة 

يجب  الكبرية،  االقت�شادات  ت�شتبعد  بنيوية، 

وكي  ن�شمة.  مليون   75 يتجاوزا  اأال  ال�شكان  على 

االأقل  البلد  للخروج من قائمة  البلد موؤهالً  يكون 

منًوا، يجب اأن ي�شل اإىل م�شتويات العتبة للخروج 

الثالثة،  املعايري  من  الثنني  بالن�شبة  االأقل  على 

للفرد  القومي  الناجت  اإجمايل  اأن يتعدى  اأو يجب 

(2) Martin Khor, “Global Trends”, The 
Star Online, 14 April 2008; see “LDC 
Watch: Food Crisis: Defending food 
sovereignty in LDCs,” 2008.
Available at: <www.ldcwatch.org>.

االأدنى  احلد  اأكرث من م�شتوى  االأقل مرتني  على 

اأو م�شتوى العتبة، ويجب اأن تكون ظروف العي�س 

التي يكفلها هذا الناجت م�شتدامة مرتفعة. راجع: 

www.un.org/ohrlls
ثالث  كل  تتم  التي  باملراجعة  يتعلق  ما  ويف 

االأمم  جلنة  فاإن   ،2006 يف  جرت  والتي  �شنوات، 

املتحدة ل�شيا�شات التنمية اأو�شت باإدراج غينيا 

البلدان  قائمة  من  �شاموا  واإخراج  اجلديد،  بابوا 

اال�شتوائية  غينيا  اأن  وجد  وقد  منًوا.  االأقل 

وكريباتي Kiribatiوتوفالو Tuvaluوفانتواتو 

القائمة الأول مرة.  Vanuatuموؤهلة للخروج من 
ويف القرارات االأخرية للجمعية العامة )209/59، 

210/59، و33/60( قررت تخريج كيب فردي 
ومالديفز   ،2007 نهاية  Cape Verdeيف 
ويف   .2011 الثاين/يناير  كانون  Maldivesيف 
الثاين  البلد  فردي  كيب  اأ�شبحت   ،2007 نهاية 

الوحيد الذي يخرج من قائمة البلدان االأقل منًوا، 

منذ تاأ�شي�س املجموعة يف عام 1974. وقد تركت 

بت�شوانا املجموعة يف عام 1994. 
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العاملية  الغذاء  اأ�شعار  اأن  من  للطفولة 

اأن توؤثر على ما ي�شل اىل  املرتفعة، ميكن 

ن�شف  من  اأكرث  اأي  هناك،  مواطن  مليويَن 

االأمم  هيئات  تنباأت  وقد  اإريرتيا.  �شكان 

املتحدة باأن 1.3 مليون ن�شمة ممن يعي�شون 

معاناة.  االأكرث  �شيكونون  الفقر،  خط  حتت 

وقد حذرت منظمة االأغذية والزراعة )الفاو( 

من اأن االأ�شعار املتزايدة قد "اأ�شعلت اأ�شعار 

الغذاء  لربنامج  ووفًقا  بلًدا.   36 يف  الغذاء" 

 16 اأ�شل  من  بلًدا   12 فاإن  املتحدة،  لالأمم 

ي�شكلون اأكرث املناطق جوًعا، تقع يف البلدان 

االأقل منًوا )اأفغان�شتان، وجيبوتي، واإثيوبيا، 

وموريتانيا،  وليبرييا،  وهاييتي،  وغينيا، 

واأوغندا،  وال�شومال،  وال�شنغال،  ونيبال، 

.
)3(

واليمن(

االأقل  البلدان  اأغلبية �شعوب  اإنفاق  وب�شبب 

على  دخولهم  من   80%  70 بني  ما  منًوا، 

من  عنيفة  ال�شـربة  كانت  فقد  الطعام، 

املحلية.  الغذاء  اأ�شعار  يف  احلادة  الزيادات 

طلق عليها 
ُ
وت�شمل عواقب اأزمة الغذاء، التي اأ

"ت�شونامي  العاملي  الغذاء  برنامج  رئي�س 

�شامت"، انت�شاًرا وا�شًعا لبوؤ�س و�شوء تغذية 

اأن  الغذاء  اأزمة  وتبني  النا�س.  من  املاليني 

بتوجهات  ال�شائر  ال�شناعي  الزراعي  النهج 

ف�شل  قد  الغذائي،  االأمن  لتحقيق  ال�شوق 

ف�شالً كلًيا يف اإطعام اجلوعى يف البلدان االأقل 

منًوا. وثمة عوامل اأخرى خمتلفة، مثل تعزيز 

الزراعة التابعة للموؤ�ش�شات، واإدخال خا�شية 

االعتماد �شبه الكلي على االإمدادات اخلارجية 

االإنتاجية  اال�شتثمارات  ونق�س  الغذاء،  يف 

واالحتبا�س  املحلية،  الزراعية  النظم  يف 

وحترير  التجاري،  التوازن  وعدم  احلراري، 

انعدام  عن  اأي�ًشا  م�شوؤولة  كلها  التجارة، 

االأمن الغذائي يف البلدان النامية. وقد اأدت 

واأجربت  احلالية،  االأزمة  اىل  العوامل  هذه 

الوقوع يف براثن اجلوع،  النا�س على  باليني 

�شديدة،  ب�شورة  احليوي  التنوع  من  وقللت 

واأو�شكت على تدمري النظام البيئي. 

االإن�شان يف  حًقا من حقوق  الغذاء  اأعلن  لقد 

�شل�شلة من قمم الغذاء العاملية واالتفاقات 

حلقوق  العاملي  االإعالن  بينها  من  الدولية، 

االأغذية  منظمة  د�شتور  وديباجة  االإن�شان، 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  والزراعة، 

وعلى  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�شادية 

الدويل  املجتمع  اأعاد  تقريًبا،  عقدين  مدى 

مراًرا وتكراًرا، يف اجتماعات رفيعة امل�شتوى 

اإعالن  واحلكومات،  الدول  روؤ�شاء  ح�شـرها 

والتاأكيد  التغذية،  �شوء  مبكافحة  التزامه 

على االأمن الغذائي للجميع. وكان اإعالن روما 

لالأمن الغذائي عام 1992، وخطة عمل القمة 

 1996 يف  تبنيها  مت  التي  للغذاء  العاملية 

املراجعة،  موؤمتر  يف  عليها  التاأكيد  واأعيد 

بعد خم�س �شنوات يف عام 2002، قد اأكدتا 

على ت�شافر اجلهود من اأجل مكافحة اجلوع 

كخطوة اأوىل الزمة، وو�شع هدف لتقليل عدد 

عام  بحلول  الن�شف  اىل  اجلوع  يعانون  من 

 )2000( االألفية  قمة  اأكدت  وقد   .
)4(2015

على  املتابعة،  اجتماعات  من  و�شل�شلة 

وح�شن  الغذائي،  االأمن  بتحقيق  االلتزامات 

التغذية للجميع. وعلى الرغم من التاأكيدات 

احلاجة  على  العامل،  قادة  قبل  من  املتكررة 

فاإن  التغذية،  و�شوء  اجلوع  لتقليل  امللحة 

واملوؤ�شـرات  االأهداف  حتقيق  يف  التقدم 

لالألفية،  االإمنائية  االأهداف  اإطار  يف  الواردة 

جاءت خميبة لالآمال، على الرغم من اخلطوات 

الهائلة التي مت اتخاذها يف عدد من البلدان. 

منكوًرا،  الغذاء  يف  احلق  مازال  اليوم  وحتى 

اأكرث من كونه  الغذاء مادة للتجارة،  ويعترب 

�شلعة الزمة للبقاء على قيد احلياة. 

االأزمة املناخية

االأقل منًوا حول  البلدان  لقد تعمقت هموم 

الغذاء واملياه والطاقة، بفعل االأزمة املناخية 

االقت�شادي  النمو  اأهداف  تتحدى  التي 

ال�شامل وامل�شتدام بيئًيا. وقد اأ�شيبت هذه 

الطبيعية،  والكوارث  بالفقر  فعليًّا  البلدان 

وهي  اجليوفيزيقية،  والقيود  وال�شـراعات 

املدمرة  االآثار  من  مزيد  خطورة  تعاين  االآن 

الت�شحر  ي�شمل  مبا  املناخي،  للتغري 

البحار،  مياه  م�شتوى  وارتفاع  املتزايد، 

الفي�شان  وخطورة  االأمطار،  كميات  وتزايد 

الفقر  والتي �شوف تدمي دوائر  والرباكني، 

الغذاء والوقود، وال�شـراع، وانعدام  واأزمات 

وعلى  التنمية.  و�شوء  والديون،  امل�شاواة، 

االأقل  البلدان  مواطني  فاإن  هذا  من  الرغم 

االأكرث ت�شـرًرا من التغري املناخي  منًوا، هم 

�ُشمعت،  ما  نادًرا  همومهم  املتزايد.فاإن 

التفاو�س  عمليات  يف  مواجهتها  متت  اأو 

الر�شمية على اأي م�شتوى. لذلك فمن االأهمية 

املناخي  التغري  �شحايا  اأ�شوات  نرفع  اأن 

عالًيا من البلدان االأقل منًوا، يف املفاو�شات 

املناخية القادمة، مبا يف ذلك موؤمتر التغري 

املناخي التابع لالأمم املتحدة يف كوبنهاجن 

حيث   ،2009 االأول/دي�شمرب  كانون  يف 

من  املبادئ  حول  اتفاق  اىل  الو�شول  ناأمل 

بروتوكول  حمل  حتل  جديدة،  معاهدة  اأجل 

"كيوتو ". 

امل�صاعدات الر�صمية للتنمية

للتنمية،  الر�شمية  للم�شاعدات  املتوقع  من 

املتدفقة اىل البلدان االأقل منًوا، اأن تتقل�س 

اأي�ًشا مع اعتماد حكومات البلدان املتقدمة 

واإنقاذ  اقت�شادها،  تن�شيط  يف  املوارد  على 

القلب  يف  كانت  التي  املالية  املوؤ�ش�شات 

البلدان  اإن  وحيث  االقت�شادية.  االأزمة  من 

ثقيلة،  بديون  مدينة  مازالت  منًوا  االأقل 

املعونة،  تدفقات  تقلي�س  م�شتقبل  فاإن 

حكومات  على  ال�شغوط  من  مزيًدا  اأ�شاف 

هذه البلدان يف املحافظة على التوازن بني 

الديون.  ت�شديد  وبني  للتنمية  اال�شتثمار 

املوجهة  املواد  تخفي�س  عن  اأ�شفر  ما  وهو 

البلدان  اأن  والنتيجة  التنمية.  احتياجات  اىل 

االأقل منًوا اأ�شبحت تواجه �شعوبة م�شطردة 

االقت�شادية  واحلقوق  احلاجات  اإجناز  يف 

واالجتماعية والثقافية، االأ�شا�شية ل�شعوبها. 

التحويالت والعمالة يف اخلارج

البلدان  اأي�ًشا التحويالت الواردة اىل  تنحدر 

االأقل منًوا من مواطنيها العاملني يف اخلارج، 

املهاجرون  العمال  هوؤالء  يخ�شـر  حيث 

يف  االقت�شادي  الركود  ب�شبب  وظائفهم 

�شندوق  ويتنباأ  العمل.  توفر  التي  البلدان 

النقد الدويل بهبوط هذه التحويالت، بن�شب 

تراوح ما بني 4 و%8 خاللعام 2009. وتعد 

بالن�شبة  جًدا  مهمة  املالية  التحويالت  هذه 

Africa2008/indx.htm>.
(4) See: FAO, “International Conference 

on Nutrition”, Rome, 1992; FAO, 
“World Food Summit Plan of Action, 
1996; FAO, World Food Summit: 
Five Years Later”, 2002. Available 
at: <www.fao.org/worldfoodsummit/
english/index.html>.

(3) See WFP, “Cash roll-out to help 
hunger hot spots”, Rome, 12 August 
2008.
Available at: <wfp.org/english/
?ModuleID=137&Key=2899>; “UN 
System Response to the World Food 
Security Crisis (as of September 2008)”;
available at: <www.un.org/esa/
s u s t d e v / p u b l i c a t i o n s / t r e n d s _
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ونيبال.  ولي�شوثو،  تاهيتي،  مثل  لبلدان 

البلدان  لهذه  التحويالت  ت�شكل  حيث 

القومي.  دخلها  اإجمايل  من   15% من  اأكرث 

يف  الت�شديرية  ال�شناعات  فاإن  وباملثل، 

املالب�س،  �شناعة  مثل  تنمية،  اأقل  بلدان 

ب�شبب  االإنتاج،  عن  تتوقف  حتى  اأو  تنحدر 

الهبوط االقت�شادي. 

منطقة  يف  منًوا  االأقل  البلدان  �شعرت  وقد 

التحويالت،  ن�شبة  بانحدار  اأي�ًشا  البا�شفيك 

وكريباتي؛  وتوفالو،  �شاموا،  يف  حدث  كما 

ب�شبب اآثار البطء يف اأ�شواق العمل والبطالة 

ا  خ�شو�شً امل�شدر،  دول  يف  املرتفعة 

وا�شرتاليا.  ونيوزيلندا،  املتحدة  الواليات 

ومن املحتمل اأن ترتفع جمدًدا ن�شبة البطالة، 

يف  منًوا،  االأقل  البلدان  يف  اأ�شال،  املرتفعة 

زيادة  ي�شتتبعه  ما  وهو  القريب.  امل�شتقبل 

االجتماعية  االقت�شادية  ال�شـراعات  يف 

واال�شطراب ال�شيا�شي. وبالن�شبة اىل البلدان 

االأقل منوًّا التي قامت باال�شتثمار يف تاأ�شي�س 

واأقل  ال�شـرائب،  منخف�شة  مالية  اأ�شواق 

للعائدات  كم�شدر  الدولة،  قبل  من  تنظيًما 

فاإن  وكريباتي،  توفالو  مثل  احلكومية، 

هذه  و�شعتها  التي  اال�شتثمار  اأموال  قيمة 

البلدان من املتوقع انخفا�شها مع ا�شتمرار 

اال�شطراب احلايل لالأ�شواق املالية. 

يف  منًوا  االأقل  البلدان  اأحد  ال�شنغال،  يف 

من   10% اىل  التحويالت  ت�شل  اإفريقيا، 

اإجمايل الناجت القومي. ويف عام 2008، كان 

مقدر لها اأن ت�شل اىل ما يقرب بليون يورو.

الناجت  اإجمايل  من   11% عن  يزيد  ما  وهو 

يف  االنحدار  ويقلل  العام.  ذاك  يف  القومي 

مناطق  يف  االأ�شـري  اال�شتهالَك  التحويالت 

العامة  االأعمال  م�شتوى  جانب  اىل  كثرية، 

جانب  اىل  اأ�شفر،  ما  وهو  البناء.  وم�شاريع 

من  مزيد  عن  احلكومية،  اخلدمات  من  احلد 

ا  ال�شظف والفقر للن�شاء واالأطفال، خ�شو�شً

يف ما يتعلق بال�شحة والتعليم، و�شبل العي�س 

واالأمن الغذائي. 

ال�صادرات

الت�شديرية  البنود  تاأثرت  اأفغان�شتان  يف 

ب�شدة  املاعز،  ال�شجاد وجلد  الرئي�شية، مثل 

�شادرات  هبطت  فقد  املالية.  االأزمة  جراء 

ال�شجاد بن�شبة %25 و�شادرات اجللد الناعم 

بن�شبة   Karakul كاراكول  با�شم  املعروف 

اال�شتثماري  الت�شدير  هيئة  وفق   ،20%

االأفغانية )هيئة لتعزيز ال�شادرات(. وتعتمد 

م�شادر الرزق الأكرث من %50 من املواطنني 

ال�شجاد.  قطاع  على  ال�شمالية  االأقاليم  يف 

ب�شبب  ب�شدة،  اجللود  �شناعة  تاأثرت  وقد 

العبء  يزداد  واالآن  اجلفاف.  من  كامل  عام 

املايل على الفالحني، مع هبوط الطلب على 

ال�شلعة دوليًّا. 

ريع  اأن  اىل  التقارير  اأ�شارت  اإثيوبيا،  يف 

 803 الواردات قد انحدر هذه العام مبقدار 

التجارة  اأمريكي. وتزعم وزارة  باليني دوالر 

العاملية  االقت�شادية  االأزمة  اأن  وال�شناعة 

ال�شادرات  �شوق  على  اأثرت  قد  الراهنة 

من  ا  خ�شو�شً االإثيوبي،  لالإنتاج  امل�شتوِعب 

القهوة واحلبوب املنتِجة للزيوت. ويف حاالت 

كثرية، جند اأن منتجي هذه ال�شلع الرئي�شيني 

مبا�شـرة  يتاأثرون  �شوف  �شغار  فالحون  هم 

باالأزمة. 

امل�صي قدًما 

ماليني  يدفع  الذي  اآنًفا،  املذكور  والو�شع 

الفقر  نحو  منًوا  االأقل  البلدان  يف  النا�س 

�شـريًعا  حترًكا  يتطلب  وال�شعف،  املتزايد 

االأزمة  على  التغلب  وبغر�س  وملًحا. 

ممكنة  بيئة  وخلق  العاملية،  االقت�شادية 

املهم  فمن  منًوا،  االأقل  البلدان  يف  للتنمية 

وحكومات  الدويل  املجتمع  يجتمع  اأن  جداً 

البلدان االأقل منًوا، لبحث �شبل مكافحة اآثار 

االأزمة االقت�شادية على هذه البلدان. 

االأ�شا�شي  التغيري  مع  �شيتحقق  ما  وهذا 

الذريع  فالف�شل  العاملية.  املالية  للبنية 

عدم  مالمح  لنا  يعر�س  ال  احلايل  النظام  يف 

ف�شل  كذلك  يربز  بل  فح�شب،  مالءمته 

للتنمية.  الراهنة  واملقاربات  املناهج 

يعي�شون  الذين  النا�س  من  لكثري  فبالن�شبة 

يف فقر يف البلدان االأقل منًوا، مل يجلب هذا 

النموذج احلايل من النمو االقت�شادي �شوى 

القليل من املنفعة، اإذا وجدت.

ويف ال�شعي اىل حلول للم�شكالت التي نتجت 

عن االأزمة االقت�شادية، تعد االأفعال التالية 

ذات اأهمية ملّحة:

اأمام  املتقدمة  البلدان  اأ�صواق  فتح   .1
بدون  منًوا  االأقل  البلدان  �صادرات 

التجارة  لتعزيز  �شـرورًيا  ا 
ً
اأمر يعد  �صـروط، 

البلدان؛  هذه  اقت�شاد  وتدعيم  العادلة، 

الإعادة النمو. فن�شبة ال�شادرات من البلدان 

االأقل منًوا اىل البلدان املتقدمة التي تتمتع 

وفًقا   79% تتعدى  ال  ال�شـريبي  باالإعفاء 

االإمنائية  االأهداف  عمل  جمموعة  لتقرير 

لالألفية، التابعة لالأمم املتحدة، للعام 2008. 

ال�شـريبي  االإعفاء  اتفاقية  احرتام  ويجب 

للخطوط التعريفية %97 ل�شادرات البلدان 

االأقل منًوا )با�شتثناء االأ�شلحة والنفط( وفق 

االلتزام الذي جاء يف االإعالن الوزاري ملنظمة 

التجارة العاملية لعام 2005. 

بناء  واإعادة  تغيري  لـ  ملحة  حاجة  ثمة   .2
حكم املوؤ�ص�صات املالية الدولية؛ بغر�س 

وال�صفافية،  العامة  امل�صاءلة  تعزيز 

البلدان  وفًقا حلاجات  يتم  اأن  يجب  ما  وهو 

امل�شاركة  فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً  منوًّا.  االأقل 

الدميقراطية جلميع البلدان يف املفاو�شات 

ومع  الدولية،  املالية  املوؤ�ش�شات  مع 

موؤ�ش�شات النقد، واالأمم املتحدة يف مركزها، 

م�شاألة حيوية ل�شمان نظام مايل اأكرث تكافوؤًا 

ودميقراطية وا�شتدامة. 

3. للتغلب على االأزمة االقت�شادية يف البلدان 
االأقل منًوا، يجب اإلغاء كافة الديون على 

الفور وبدون �صـروط وبال رجعة. ولت�شهيل 

اآلية  لتاأ�شي�س  ملحة  حاجة  ثمة  العملية  هذه 

دويل،  م�شتوى  على  ُتطّبق  �شاملة،  عمل 

وتت�شف بال�شفافية واحليادية. 

املالية  املوارد  تعبئة  تعد  باملثل،   .4
متكافئة  ب�صورة  والدولية  املحلية 

يف  م�شتدامة  تنمية  لتحقيق  ا  �شـروريًّ ا 
ً
اأمر

ا بالرتكيز على  البلدان االأقل منًوا. خ�شو�شً

الو�شول اىل البنية االقت�شادية واالجتماعية 

ويجب  االجتماعية.  واحلماية  االأ�شا�شية، 

التنمية  منظمة  تو�شيات  تطبيق  يتاأخر  اأال 

املعونة  لتوحيد  االقت�شادي،  والتعاون 

.
)5(

للبلدان االأقل منًوا

امل�صاعدة  تدفق  زيادة  العاجل  من   .5
من  لتمكينها  منًوا؛  االأقل  البلدان  اىل 

التغلب على االأزمة االقت�صادية وتعزيز 

التنمية. على الرغم من االإح�شاءات النقدية 

والتي   ،2002 لعام  التنمية  تعزيز  حول 

حثت البلدان املتقدمة على القيام "بجهود 

باإجمايل  اخلا�س  الهدف  تلبية  نحو  ملمو�شة 

(5) The 2001 DAC Recommendation to 
untie ODA to LDCs was amended 
on 15 March 2006, and more 
recently in July 2008, extending the 
Recommendation to include non-
LDC HIPCs.
See: www.oecd.org/dac/untiedaid
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0.7 كم�شاعدات ر�شمية لتنمية  ناجت قومي 

 20% اىل   0.15% ومن  النامية،  البلدان 

اىل  املتقدمة  للبلدان  القومي  الناجت  من 

البلدان االأقل منًوا بحلول عام 2010 كما مت 

االتفاق يف برنامج بكني للعمل، فاإن بلداًنا 

االأهداف  هذه  جتاهلت  اأنها  يبدو  عديدة 

واالتفاقات. 

6. حتتاج البلدان االأقل منًوا حزمة تن�صيطية 
االأزمة  اآثار  منح ملكافحة  �صكل  على  خا�صة 

هذه  مثل  اإدخال  يف  والف�شل  االقت�شادية. 

احلزمة، �شي�شفر عن خماطر كبرية من زيادة 

ال�شارخة  واالنتهاكات  اجلماعية،  االإبادات 

يف  منًوا.  االأقل  البلدان  يف  االإن�شان  حلقوق 

التي قدمتها  التو�شيات  فاإن  ال�شياق،  هذا 

االأمانة  رئي�س  اأ�ش�شها  التي  اخلرباء  جلنة 

بلجنة  )املعروفة  املتحدة  لالأمم  العامة 

 )Stiglitz Commission �شتيغليت�س 

واملايل  النقدي  النظام  باإ�شالح  املعنية 

العاملي، تعد حمل ترحيب. ف�شالً عن ذلك، 

ثمة حاجة خللق نظام احتياطي عاملي للبنية 

تنفيذ  يجب  وباملثل،  الدولية.  املالية 

االلتزامات الدولية بفاعلية مبا�شـرة؛ بغر�س 

مواجهة اأ�شباب االأزمة االقت�شادية العاملية، 

عليها  املتفق  االإمنائية  االأهداف  وحتقيق 

بروك�شل،  عمل  برنامج  فيها  مبا  عاملًيا، 

اأكرا  واأجندة  لالألفية،  االإمنائية  واالأهداف 

للتحرك، حول فاعلية امل�شاعدات يف البلدان 

االأقل منًوا. ومن وثيق ال�شلة بهذا، اأن نربز 

حقيقة  اىل  املدين  املجتمع  انتباه  ونلفت 

يف  االإمنائية  االأهداف  حتقيق  يف  الف�شل  اأن 

عام  ف�شل  عن  �شي�شفر  منًوا،  االأقل  البلدان 

وكلي لهذه االأهداف.

خامتة

يف  اليوم،  نعي�شه  الذي  املتعومل  العامل  اإن 

اأ�شد احلاجة اىل مقاربات عاملية جديدة. واإذا 

كان علينا حتقيق اأهداف نطمح جميًعا اإليها، 

فنحن يف حاجة اإذن اىل التاأكد من اأننا نعمل 

االقت�شادية  االأزمة  تبعات  حدة  لتخفيف 

كفر�شة  ن�شتغلها  واأن  املدمرة.  العاملية 

النظام  يف  حقيقي  تغري  الإحداث  �شانحة 

اأف�شل  ا  فر�شً اجلميع  ينال  بحيث  العاملي. 

جناحنا  ويعتمد  واآمنة.  كرمية  حياة  لعي�س 

للحاجات  مواجهتنا  كيفية  على  هذا  يف 

الذين  هوؤالء  حاجات  ا  بيننا، خ�شو�شً امللحة 

يعي�شون يف البلدان االأقل منوًّا، َمن يواجهون 

التحديات االأكرب. 
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كيندا حممدية 

احلكومية  غري  العربية  املنظمات  �شبكة 

للتنمية

Oliver Pearce اأوليفر بيري�س

 .Christian Aid 
"كري�شتيان اأيد")1(

املنطقة  متر  العامل،  يف  االأخرى  االأجزاء  مثل 

االقت�شادي،  الن�شاط  يف  بتقل�س  العربية 

والبطالة،  الفقر  من  مرتفعة  ومبعدالت 

االجتماعية،  للخدمات  املتزايدة  وباملطالب 

واالنتهاكات  االقت�شادي،  االأمان  وانعدام 

املتزايدة للحقوق االقت�شادية واالجتماعية.

اآثار  لقد كان لالأزمات االقت�شادية ال�شابقة 

متباينة على الفقراء، ولن تكون هذه االأزمة 

خمتلفة يف هذا ال�شدد. وهو ما يعني مزيًدا 

تعاين  التي  املجتمعات  على  ال�شغوط  من 

وتذبذب  املناخي  التغري  ب�شبب  بالفعل، 

البلدان  وتعاين  والطاقة.  الغذاء  اأ�شعار 

العربية من اله�شا�شة وتتعر�س الآثار االأزمة 

موؤ�شـرات مكت�شبات  ا ل�شعف 
ً
نظر العاملية، 

على  قيامها  وعدم  الب�شـرية،  التنمية 

من  والتي  االأمد  طويلة  حكومية  �شيا�شات 

ذلك،  عن  ف�شالً  ا�شتدامتها.  حماية  �شاأنها 

ال�شيا�شي  اال�شتقرار  ال�شـراعات وعدم  فاإن 

املحتمل  ومن  وا�شًعا.  انت�شاًرا  ينت�شـران 

الركود  ب�شبب  �شوًءا  الو�شع  يزداد  اأن 

االقت�شادي.

حتدياُت التنميِة الرئي�صيةُ يف 

املنطقة

تزايد اأعداد من يعي�صون يف فقر

ملحوًظا  ا  انخفا�شً العربية  املنطقة  ت�شهد 

اىل  ثمانينيات  من  الفقر،  م�شتويات  يف 

يف  ولكن،  الع�شـرين.  القرن  ت�شعينيات 

من  ن�شبة  ارتفعت  الت�شعينيات،  اأوا�شط 

يعي�شون يف فقر على اأ�شا�س دوالر ودوالرين 

القرن  دخلنا  حتى  راكدة؛  وبقيت  اليوم  يف 

احلادي والع�شـرين، مع انحدار تدريجي جًدا. 

املنطقة،  �شكان  لعدد  الثابت  للنمو  ا 
ً
ونظر

قد  مدقع  فقر  يف  يعي�شون  من  اإجمايل  فاإن 

يتزايد بالفعل. 

الفقر  عتبة  ارتفعت  فاإذا  ذلك،  عن  ف�شالً 

اىل  دوالر  من  املثال  �شبيل  على  قليالً 

دوالرين يومًيا، اأو من 2 اىل 3 اأو 4 دوالرات 

يف  �شتتزايد.  الفقراء  اعداد  فاإن  يومًيا، 

 3 اىل   2 من  الفقر  خط  برفع  اأنه  الواقع، 

زيادة عدد  فاإن ذلك يعني  دوالرات يومًيا، 

عف؛  من يعي�شون يف الفقر اىل اأكرث من ال�شِّ

�شبيل  على  مليوًنا.   92 اىل  مليوًنا   45 من 

مواطني  من   70% من  اأكرث  يعي�س  املثال، 

وهذه  اأقل.  اأو  يومًيا  دوالرات   3 على  م�شـر 

اأربعة  من  اأكرث  اىل  ترتفع  �شوف  الن�شبة 

اأ�شخا�س من كل خم�شة اإذا رفعنا خط الفقر 

.
)2(

اىل 4 دوالرات يومًيا

الفقر  بخطوط  املرتبطة  التدابري  وتعد 

اأ�شبحت  ا يف وقت  املرتفعة مهمة، خ�شو�شً

ت�شتوعب  ا 
ً
موؤخر العربية  املنطقة  يف  االأ�شـر 

مبا  االأ�شا�شية،  ال�شلع  تكاليف  من  مزيًدا 

على  ت�شتحوذ  والتي  والوقود،  الغذاء  فيها 

م�شادر  وتالحظ  دخولهم.  من  كبرية  ن�شبة 

يف  ن�شمة  مليون   31 نحو  اأن  املتحدة  االأمم 

املنطقة العربية، نتيجة الأزمة الغذاء، يعانون 

اجلوع )نحو %10 من اإجمايل عدد ال�شكان(. 

وهذا ما يعك�س تزايًدا مقداره 6 ماليني جائع 

قيا�شية  اأرقاًما  ت�شمل   ،1992 بعام  مقارنة 

اأثناء فرتة  ، وحتديًدا 
)3(

واليمن ال�شودان  يف 

الب�شـرية  التنمية  موؤ�شـرات  فيه  اأظهرت 

اأن  واحلقيقة  م�شتمرة.  حت�شينات  عموًما 

يف  لله�شا�شة،  �شة 
ّ
معر الغذاء  اأ�شعار  اأزمات 

من   50% من  اأكرث  ت�شتورد  التي  املنطقة 

ا�شتهالك طعامها.

احلكومات  طّبقت  الطعام،  الأزمة  وا�شتجابة 

العربية عدداً من التدابري، غالًبا ما تت�شمن 

اأو الدعم  ا للطعام االأ�شا�شي، 
ً
توفرًيا مبا�شـر

جانب  اىل  التدابري  وهذه  له.  املتزايد 

تفعل  مل  ال�شادرات  على  �شوابط  فر�س 

االأ�شعار  ارتفاع  عدم  ل�شمان  القليل  �شوى 

من  املتوفرة  الكميات  اأن  اأو  امل�شتقبل،  يف 

وثمة  كافية.  �شتكون  االأ�شا�شية  االأغذية 

تناوالً  تناولها  يتم  مل  جوهرية  م�شائل 

مالئًما، مثل زيادة اإنتاج الغذاء، ودعم �شغار 

اىل  والو�شول  منتجاتهم،  بيع  يف  الفالحني 

تزايد حتديات االأزمة االقت�صادية العاملية:

اخليارات ال�صيا�صية يف املنطقة العربية

تاأتي االأزمة االقت�صادية العاملية يف وقت ت�صعى فيه بلدان املنطقة العربية ومواطنوها اإىل التكيف مع 

ا بالتغري املناخي، مع 
ً
اأ�صعار الطعام والوقود، �صديدة التذبذب. ف�صالً عن ذلك، فاإن املنطقة تزداد تاأثر

زيادة الت�صحر، وارتفاع املياه ال�صاحلية، وندرة املياه العذبة. وي�صكل تاأثري هذه االأزمات مظاهر ال�صعف 

تدخل خمتلف  ي�صتدعي  ما  وهو  قلبها.  والبطالة يف  الفقر  يقبع  التي  املنطقة،  م�صتوى  على  املتفجرة 

االأطراف املعنية؛ وينبغي لال�صتجابات لالأزمة االقت�صادية اأن ت�صع يف اعتبارها احلاجة اإىل معاجلة االأزمات 

االأخرى اأي�ًصا. كما ينبغي على احلكومات العربية اأن تقوي التعاون، ومتكن املواطنني من امل�صاركة يف 

حتديد اأولويات التنمية، وتوجه ال�صيا�صات االجتماعية نحو تقليل الفقر بطريقة م�صتدامة ومتكافئة.

)1( هذه املقالة ن�شخة خمت�رصة من وثيقة لل�شيا�شات، 

رفيع  املوؤمتر  مبنا�شبة  املنظمتان  و�شعتها 

االقت�شادية  االأزمة  حول  املتحدة  لالأمم  امل�شتوى 

واملالية واأثرها على التنمية.

 Iqbal, F. Sustaining Gains in Poverty  )2(

 Reduction and Human Development
 in the Middle East and North Africa.

 Washington, DC: The World Bank,
.2006

)3( وفًقا لـ جاك �شيوف Jacques Diouf، مدير عام 

منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة، متحدًثا يف 

موؤمتر رفيع امل�شتوى اأعده منتدى القطاع اخلا�س 

الثاين/يناير  كانون   19 يف  املدين  واملجتمع 

.2009
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امل�شتهلكني  و�شول  وتاأمني  االأ�شواق، 

اأعبائه  ل  حتمرُّ ميكن  الذي  للطعام  الفقراء 

نظام  يف  التوازن  انعدام  ومواجهة  املالية، 

املعنية  واالتفاقات  العاملية،  التجارة 

بالزراعة.

انعدام امل�صاواة املتوا�صل واملتزايد

امل�شاواة،  انعدام  درجة  يف  االرتفاع  ياأتي 

ب�شورة م�شتمرة بني كثري من البلدان، واأي�ًشا 

املنطقة  يف   
ٍ
ملحوظ اآخر  كملمح  بداخلها، 

فالزيادة  االعتبار.  يف  و�شعه  يجب  العربية 

االأخرية، مل ترتجم  ال�شنوات  الرثوة خالل  يف 

اىل م�شاواة، وجزء كبري من �شكان املنطقة، 

هوؤالء الذين مل ي�شاركوا اأ�شحاب االمتيازات، 

اأو على عتبة  يعانون حالًيا العي�س يف الفقر 

التي  البالد  فاإن  ذلك،  عن  وف�شالً  الفقر. 

تعاين ال�شـراع، مثل العراق ولبنان واالأر�س 

متر  مل  وال�شودان،  املحتلة،  الفل�شطينية 

بخربة تيارات النمو املتوا�شل التي �شهدها 

كثري من البلدان االأخرى يف املنطقة. 

البطالة املزمنة

تاأتي البطالة املزمنة من بني اأ�شباب عي�س 

العربية  املنطقة  يف  النا�س  من  كبري  جزء 

تلك  اأثناء  اأنه  واحلقيقة  فقرية.  حياة 

العربية  االقت�شادات  كانت  التي  ال�شنوات 

يف  اأي�ًشا  االأفراد  دخول  وبداأت  فيها،  تنمو 

تزايد  ويف  مرتفعة  البطالة  كانت  االرتفاع، 

جتعل  التي  االأخرى  العوامل  ومن  م�شطرد. 

�شوء  يف  الرئي�شية  الهموم  اأحد  البطالة 

املواليد  معدل  ارتفاع   )1 العاملية:  االأزمة 

وال�شكان �شغريي ال�شن ن�شبًيا، يف املنطقة. 

وهو ما يعني اأن كثرًيا من اخلريجني اجلدد، 

ومن اأمتوا املرحلة املدر�شية، يدخلون �شوق 

العمل باآفاق عمل متقل�شة، 2( تركز الن�شاط 

ا  فر�شً تخلق  ال  قطاعات  يف  االقت�شادي 

.
)4(

للعمل، مثل العقارات، واملالية

ويف الوقت الذي تناق�س فيه املخرجات على 

الفجوة  اأن تت�شع  الوارد  العامل، من  م�شتوى 

قوة  اأعداد  وبني  املتوفرة  االأعمال  بني 

العمل ات�شاًعا حادا. وعودة املواطنني الذي 

اقت�شاديني  كمهاجرين  اخلارج  يف  عملوا 

مع  بالت�شخم،  العمل  اأ�شواق  �شي�شيبون 

يف  االقت�شادي  الن�شاط  يف  ا�شتقطاعات 

تظهر  التي  اخلليجي  التعاون  بلدان جمل�س 

. ومن هنا فمن 
)5(

اأ�شداوؤها يف البلدان االأفقر

االأهمية مبكان اأن تكون احلكومات، وغريها 

الفقراء  عليها  يعتمد  التي  املوؤ�ش�شات  من 

عرب  االأ�شـر  مثل  امل�شت�شعفة  واجلماعات 

البحار، واملمولني، والبنوك قادرة على ملء 

الفردية  الدخول  ترزح  عندما  الفجوة،  هذه 

حتت مثل هذا ال�شغط. 

احلكومات  �صيا�صات  اأدوات 

االقت�صادية وم�صادر الدخل

العربية  املنطقة  يف  االقت�شادات  منت 

الريع.  و�شبه  الريع،  مناذج  اىل  ا�شتناًدا 

حيث  للنفط.  املنتجة  البلداَن  وت�شمل 

ودخل  القومي،  الدخل  اإجمايل  كتلة  تاأتي 

احلكومة، من �شادرات املنتجات النفطية. 

للنفط  املنتجة  غري  الدول  تعتمد  بينما 

الدخل،  من  اأخرى  اأنواع  على  كبرًيا  اعتماًدا 

على راأ�شها التحويالت، واملعونات االأجنبية 

.
)6(

والقرو�س الثنائية ومتعددة االأطراف

املا�شي،  القرن  ثمانينيات  اأوا�شط  ومنذ 

االإ�شالحات  العربية  احلكومات  عززت 

الدخل،  انحدار  اأثارها  التي  االقت�شادية 

ب�شبب تذبذب اأ�شعار النفط، وما ارتبط بها 

من تقل�س يف التحويالت. وقد متت تدابري 

على  وبالرتكيز  اخلارج،  من  باإيعاز  االإ�شالح 

�شندوق  مثل  موؤ�ش�شات  قررتها  برامج 

ركزت  التي  الدويل  والبنك  الدويل،  النقد 

الكلية  ال�شيا�شات  تخ�س  تو�شيات  على 

احلكومة،  انفاقات  يف  وا�شتقطاعات 

و�شيا�شات  التجارة،  وحترير  واخل�شخ�شة، 

الوقت  ويف 
 
.
)7(

التغري ومعدالت  الفائدة، 

تزداد  االجتماعية  ال�شيا�شات  كانت  نف�شه، 

تهمي�ًشا. 

وخالل حتديد اخليارات اخلا�شة بال�شيا�شات 

االأزمة  مواجهة  يف  الالزمة  التدابري  واتخاذ 

احلالية، اأولت حكومات البلدان العربية غري 

للمعونات  كبرًيا  اهتماًما  للنفط،  املنتجة 

املبا�شـر،  االأجنبي  واال�شتثمار  اخلارجية، 

وحترير التجارة، والتحويالت من اخلارج، فيما 

وا�شلت البلدان املنتجة للنفط الرتكيز على 

 .
)8(

القيمة االإيجارية من ال�شادرات النفطية

ولكن هذه البلدان �شهدت عجًزا متزايًدا يف 

عام  يف  العجز  قيمة  و�شلت  حيث  املوازنة، 

القومي  الناجت  اإجمايل  من   1% اىل   2008
يف  و13.5%  �شوريا،  يف  و2.7%  م�شـر،  يف 

.
)9(

لبنان، و%18 يف االأردن

وقد ورد يف تقارير �شندوق النقد الدويل اأن 

قيمة العجز احلايل يف بلدان املغرب العربي، 

)4( منظمة العمل الدولية. موجز تيار العمل العاملي. 

جنيف:

 International Labour Organization
 )ILO(. Global Employment Trend
Brief. Geneva:

اإىل  التقرير  ي�شري   .2007 الدويل  العمل  مكتب 

املنطقة  يف  العاملة  القوة  يف  جًدا  مرتفع  منو 

العربية، يبلغ متو�شطها %3.7 بني عامي 2005 

و2007. ويف الفرتة بني 2005-2007، جتاوزت 

البطالة بني  بينما كانت معدالت   ،13% البطالة 

)7( Al-Jourchi, S. ”Economic and 
Social Rights: Preliminary Review of 
International and Regional Initiatives“. 

Prepared for the Arab NGO Network 
for Development, 2008.

اأن  اإىل  الدويل يف عديد من تقاريره  البنك  اأ�شار   )8(

منو اإجمايل الدخل القومي يف البلدان العربية ذات 

املوارد الفقرية والعمالة الكثيفة قد قامت على 

تدفقات قوية من عائدات ال�شياحة، والتحويالت 

من اخلارج وتزايد اال�شتثمارات االأجنبية املبا�رصة. 

يف  تتعرث  العربية  "البلدان  و�شوكري.  �شيف   )9(

مواجهة االأزمة االقت�شادية املتنامية". 

 Saif, I. and Choucair, F.”Arab
 Countries Stumble in the Face of
 Growing Economic Crisis“. Carnegie
 Endowment for International Peace,
 May 2009. Available from:

www .carnegieendowment .org/ >
files/economic_crisis_wc_english.

<pdf

ال�شباب يف ال�رصق االأو�شط و�شمال اإفريقيا االأعلى 

الدولية  العمل  منظمة  وقدرتها  العامل،  حول 

 46% 2003 )تراوح بني  %25.7 يف عام  بن�شبة 

يف اجلزائر، و%6.3 يف االإمارات العربية املتحدة(. 

وهذه البيانات الر�شمية املجمعة من املحتمل اأن 

عموًما،  البطالة  ملعدل  تقدير  �شوء  على  تنطوي 

االأفقر  البلدان  واأي�ًشا تخفي معدالت مرتفعة يف 

 10 من  اأكرث  يعني   20% اإن  حيث  م�رص،  مثل 

ماليني مواطن متعطل يبحثون عن عمل.

)5( Khan, A., Abimourched, R. and 
Ciobanu, R.O. ”The Global Economic 
Crisis and the Impact on Migrant 
Workers“. ILO Global Job Crisis 
Observatory, 2009.

Available from: <www.ilo.org/public/

english/support/lib/financialcrisis/

featurestories/story11.htm>.

العامل  يف  االقت�شادي  االإ�شالح  حتديات  اآلي�شا،   )6(

العربي: نحو اقت�شادات اأكرث اإنتاجية". 

Allisa, S. ”The Challenge of Economic 
Reform in Arab World: Toward More 
Productive Economies“. Carnegie 
Endowment for International Peace, 
May 2007. Available from: <www.

carnegieendowment.org/publications/

index.cfm?fa=view&id=19147>.
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تراوح بني 1 %2.6. ومن املتوقع اأن تزداد 

�شوًءا بحلول عام 2012. ومع تقل�س فر�س 

يف  العجز  يزداد  اأن  املتوقع  من  الت�شدير، 

املوازنة، ب�شبب الطلب املتناق�س يف ال�شوق 

االأوروبية، التي ت�شتوعب الن�شبة االأعلى من 

ا 
ً
نظر وكذلك  العربية،  املنطقة  �شادرات 

قبل  من  الطلب،  على  املفرو�شة  للقيود 

دول اخلليج التي ت�شتوعب �شادرات البلدان 

العالية.  العمالية  الكثافة  ذات  العربية 

تنخف�س  اأن  املتوقع  فمن  ذلك،  عن  ف�شالً 

عوائد ال�شـرائب نتيجة لالأزمة، مع مزيد من 

االنخفا�شات املتوقعة يف االأجور، والتحويالت 

اخلارجية واحلكومية. وبالتايل فاإن االنخفا�س 

�شك  ال  واخلا�شة،  العامة  املوارد  يف  الناجت 

التنمية  مكت�شبات  على  كبرية  خطورة  ميثل 

احلديثة، ما يوؤدي اىل ت�شاعد الفقر والبطالة 

وتعميق حدتهما، ما مل يتم ال�شـروع يف تنفيذ 

التدابري امل�شتهدفة والتحركات احلا�شمة. 

الطبيعَة  احلالية  االأزمةُ  ك�شفت  لقد 

واأي�ًشا  والتحويالت،  للمعونات  املتذبذبة 

وهذه  التجارة.  عوائد حترير  مدى حمدودية 

ميكن  ال  بال�شيا�شات،  املتعلقة  اخليارات 

اعتبارها عوامل لطبيعة م�شتقرة، ميكن على 

اأ�شا�شها بناء �شيا�شات منو م�شتدامة طويلة 

ينبغي  واأدواتها،  ال�شيا�شات  فهذه  االأمد. 

تكميلية  كاأدوات  االعتبار  يف  تو�شع  اأن 

ل�شيا�شات اأكرث ا�شتقراًرا، حتتاج اىل تطوير 

اإعطاء  نحو  فعال  توجه  مع  املنطقة،  يف 

االإقليمية  االإنتاج  دوائر  لتدعيم  االأولوية 

اال�شتهالك  وكذلك  الدولية،  والتجارة 

واالإنتاج املحلي.

املعونات واال�صتثمار االأجنبي املبا�صـر

اىل  بالن�شبة  اخلارجية  املعونات  اأ�شبحت 

ا من اإجمايل  بع�س البلدان العربية، جزًءا مهمًّ

التي  البلدان  يف  ا  خ�شو�شً القومي،  الدخل 

ولبنان،  العراق،  مثل  بال�شـراعات،  تاأثرت 

الفل�شطينية املحتلة، بالرغم من  واالأرا�شي 

كبرًيا.  تذبذًبا  املعونات  هذه  مبالغ  تذبذب 

الر�شمية  التنمية  م�شاعدات  �شايف  بلغ  وقد 

االثنتني  العربية  للدول  ُمنحت  التي 

والع�شـرين17.1 بليون دوالر يف 2006. وقد 

مثل هذا تقريًبا %20 من اإجمايل امل�شاعدات 

الر�شمية التي قدمتها الدول املانحة للبلدان 

.
)10(

النامية من اأجل التنمية

بلدان،  ب�شعة  تركزت يف  الزيادة  ولكن هذه 

ومتيل اىل اأن تعك�س االأحداث اجليو�شيا�شية 

واال�شرتاتيجيات  املنطقة،  يف  والع�شكرية 

الداعمة للفاعلني الدوليني الرئي�شيني فيها. 

االأقل منًوا يف املنطقة  البلدان  اأن  واحلقيقة 

وموريتانيا،  وجيبوتي،  القمر،  جزر  )منها 

بني  ما   25.3% تلقت  واليمن(  وال�شومال، 

امل�شاعدات  من  فقط  و2006   2000 عامي 

ناحية  ومن  للتنمية.  هة  املوجَّ الر�شمية 

تلك  يف  امل�شاعدات  من   46% ذهبت  اأخرى، 

كل  تلقت  فقد  وعموًما  العراق.  اىل  الفرتة 

املحتلة  الفل�شطينية  واالأرا�شي  العراق  من 

 .
)11(

امل�شاعدات اإجمايل  %63 من  وال�شودان 

ومن الوا�شح اأن ثمة فجوة كبرية بني توجيه 

التنمية  واأولويات  املنطقة،  اىل  امل�شاعدات 

.
)12(

الب�صـرية

يف ما يتعلق باإجمايل املعونات واال�شتثمارات 

العرب منها  فاإن ن�شيب  املبا�شـرة،  االأجنبية 

على مر عقد كامل من 1990 اىل 2000 كان 

%2.1 فقط )%1 بني 1990 و1999(. وقد 
فمن  كبرية،  زيادة  املعونات  هذه  ازدادت 

و1999   1995 عامي  بني  دوالر  باليني   6
 .

)13(2006 يف  دوالر  بليون   24 اىل  و�شلت 

واال�شتثمارات  املعونات  من   34% ونحو 

عربية  بلدان  من  تاأتي  املبا�شـرة،  االأجنبية 

اأخرى. ففي الفرتة بني عامي 1996 و2006 

واال�شتثمارات  امل�شاعدات  ن�شيب  �شعد 

اإجمايل  االأجنبية املبا�شـرة، كن�شبة مئوية من 

للمنطقة   7% اىل   1% من  القومي،  الدخل 

ككل )بدون العراق(. ويف البلدان الفقرية يف 

�شعدت  العاملة،  بقوتها  والكثيفة  مواردها 

هذه الن�شبة �شعوًدا داالً من %2.4 اىل %8؛ 

والكثافة  الغنية  املوارد  ذات  البلدان  ويف 

العمالية، �شعدت اأي�ًشا من %0.2 اىل 0.9% 

وامل�شتوردة  مبواردها  الغنية  البلدان  ويف 

لقوة العمل، انخف�شت الن�شبة من %0.7 اىل 

 .0.3%
م�شـر،  يف  تركزت  التي  التدفقات  وهذه 

واالأردن، ولبنان، واملغرب، وتون�س، واأي�ًشا 

يف االإمارات العربية املتحدة حّفزها ودفعها 

الرئي�شية،  اخل�شخ�شة  �شفقات  اإمتام 

الطاقة.  قطاع  يف  املتزايدة  واال�شتثمارات 

املعونات  ازدادت  فقد  املثال،  �شبيل  على 

م�شـر  يف  املبا�شـرة  االأجنبية  واال�شتثمارات 

اىل 6.1 باليني دوالر يف عام 2006، ب�شبب 

وخ�شخ�شة  الهاتفية،  االت�شاالت  رخ�س 

اأن  اىل  ي�شري  ما  وهذا  امل�شـريف.  القطاع 

االأجنبية  واال�شتثمارات  املعونات  تدفق 

املبا�شـرة، مل ت�شمم وفًقا الأولويات التنمية 

القيمة  اأولوياتها  يف  ت�شع  ومل  الب�شـرية، 

االجتماعية امل�شافة. 

من  كالًّ  اأن  نفرت�س  اأن  املنطقي  ومن 

واملعونات  للتنمية،  الر�شمية  امل�شاعدات 

ال  قد  املبا�شـرة،  االأجنبية  واال�شتثمارات 

ال�شابقة  التنبوؤات  وفق  ممنوحة  تكون 

امل�شغوطة.  العاملية  املوازنات  ب�شبب 

�شخ�س  لكل  اأقل  ا�شتثماًرا  يعني  ما  وهو 

الوارد  الدخل  فيه  يهبط  التي  االأوقات  يف 

التي  وال�شـرائب  الهيدروكربونات  من 

م�شغوطة.  موازنات  عن  بالفعل  اأ�شفرت 

اأكرب على  اأي�ًشا �شغٌط  و�شوف يكون هناك 

املوازنات يف البلدان فقرية املوارد وكثيفة 

العمالة، تلك البلدان التي تعتمد حالًيا على 

املعونات واال�شتثمارات االأجنبية املبا�شـرة، 

بن�شب بلغت اأكرث من %8 من اإجمايل دخلها 

القومي.

التجارة

التو�شيات  اأحد  التجارة  حترير  اأ�شبح 

وتبّنيها،  لها،  الرتويج  مت  التي  ال�شيا�شية 

وجذب  للنمو  كاأداة  العربية،  املنطقة  يف 

املعونات واال�شتثمارات االأجنبية املبا�شـرة. 

يف  ن�شطة،  جد  العربية  البلدان  كانت  وقد 

تو�شيع وتعميق اتفاقات التجارة بني بع�شها 

البع�س، وقد فتحت اقت�شادها على التجارة 

مع  املال،  راأ�س  وتدفقات  واال�شتثمارات، 

اأخرى ب�شورة دالة. ولكن  بلدان من مناطق 

بالرغم من االإ�شالحات الكثرية، فاإن اإجمايل 

العربية،  البلدان  يف   2005 عام  يف  التجارة 

يف  للتنمية  الر�شمية  "امل�شاعدات  اأ.  حمجوب،   )10(

البلدان العربية". اأعدته �شبكة املنظمات العربية 

موؤمتر  يف  امل�شاركة  يف  للتنمية،  احلكومية  غري 

مراجعة متويل التنمية )الدوحة، 2008(.

تتلقى  التي  البلدان  كربى  من  م�رص  تعترب   )11(

معونات يف املنطقة؛ فقد تلقت %10 يف الفرتة 

الر�شمية  امل�شاعدات  من  و2006   2000 بني 

جلنة  من  العربية  للبلدان  املمنوحة  للتنمية 

م�شاعدات التنمية. 

.Ibid )12(

الدويل.  البنك  اأعداد  على  اجلزء  هذا  ي�شتند   )13(

فر�س  خلق  ومنظوراتها:  االقت�شادية  التنمية 

العمل يف عهد النمو املرتفع. 

 World Bank. Economic Developments
 and Prospects: Job Creation in an
 Era of High Growth. Washington،

 DC: World Bank, 2007.
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العاملية.  التجارة  حجم  من  فقط   4% مّثل 

ال�شادرات  من  وبالرغم  ذلك،  عن  ف�شالً 

الهيدروكربونية الكبرية، وحترير التجارة، اإال 

 5.5% اأن �شادرات املنطقة مل متثل �شوى 

 90% العاملية،  ال�شادرات  حجم  من  فقط 

.
)14(

منها من ال�شادرات النفطية

اإطالق  من  وبالرغم  االإقليمية،  اجلبهة  وعلى 

 )PAFTA( املنطقة العربية التجارية احلرة

اجلمركية  التعريفة  واإلغاء   ،1997 عام  يف 

 22 اإجمايل  19 دولة من  لنقل الب�شائع بني 

دولة حتى االآن، اإال اأن التجارة العربية البينية 

اليوم تراوح ما بني %10 و%13 من اإجمايل 

جتارة هذه الدول. وال تعد هذه �شوى زيادة 

طفيفة من ن�شبة الـ%9 التي حتققت يف عام 

1997. ويعد عدم االتفاق حول قواعد من�شاأة 
عرب  التجارة  منظور  من  املهمة  املنتجات 

املنطقة، واحداً من العوائق الرئي�شية احلالية 

اأمام املنطقة العربية التجارية احلرة. 

االإقليمية  التجارية  االتفاقات  انت�شار  ومع 

التعريفات  تخفي�س  مت   ،
)15(

والثنائية

يف  تقريًبا  التجارية  لل�شيا�شات  اجلمركية 

معظم  اإلغاء  عدم  مع  املنطقة.  بلدان  جميع 

ب�شورة  تقليلها  اأو  اجلمركية،  غري  العوائق 

املرتبة  يف  املنطقة  تاأتي  ا،  وعموًمً حقيقية. 

يتعلق  ما  يف  النامية،  البلدان  بني  الثانية، 

عام  منذ  ُنّفذت  التي  اجلمركية  باالإ�شالحات 

2000، ت�شبقها اأوروبا ومنطقة و�شط اآ�شيا. 
للنفط  امل�شّدرة  العربية  البلدان  وجميع 

التجارية  وغريها �شت�شهد �شدمة للح�شابات 

نتيجة لالأزمة. ففيما تاأثرت البلدان النفطية 

الطلب،  وانهيار  النفط  اأ�شعار  بتذبذب 

يف  ا  انخفا�شً االأخرى  البلدان  �شت�شهد 

ب�شبب  اخلليج،  ودول  اأوروبا  اىل  �شادراتها 

انخفا�س الطلب. و�شوف ُيجرب الفريقان على 

التكاليف  جانب  واىل  وارداتهما.  تقلي�س 

الواردات املطلوبة،  ن�شبًيا ملعظم  املرتفعة 

على  االأزمة  اأثر  فاإن  الغذائية،  املواد  مثل 

�شيكون  املنطقة،  يف  التجارية  التوازنات 

�شديًدا.

التحويالت

اخلارج،  من  الواردة  التحويالت  ت�شكل 

دوالر،  بليون   30 من  اأكرث  اىل  ت�شل  والتي 

تدفًقا يفوق املعونات الواردة اىل املنطقة 

على  كبري  اأثر  ذات  فهي  ثم  ومن  العربية. 

االأ�شـر واملجتمعات. فن�شبة كبرية من االأ�شـر 

هذه  على  تعتمد  املنخف�س،  الدخل  ذات 

الواردة  التحويالت  �شهدت  وقد  التحويالت. 

والعمالة  الفقرية  املوارد  ذات  البلدان  اىل 

واالأردن  وم�شـر  جيبوتي  بينها  من  الكثيفة 

الفل�شطينية  واالأرا�شي  واملغرب  ولبنان 

 8 من  التحويالت  يف  زيادة  وتون�س  املحتلة 

 13.9 اىل  ـ1999   1996 خالل  دوالر  باليني 

. وباملثل، فاإن 
بليون دوالر يف عام 2006)16(

البلدان الغنية مبواردها وبالقوة العاملة، مثل 

اجلزائر و�شوريا، ازدادت التحويالت فيها من 

بليون دوالر اىل بليوين ون�شف البليون دوالر 

ومن ن�شف بليون اىل 0.9 بليون دوالر، على 

. ويف عام 2007، 
)17(

التوايل يف الفرتة نف�شها

من   9% نحو  التحويالت  تدفقات  �شكلت 

اإجمايل الدخل القومي يف املغرب، و%5 منه 

.
)18(

يف تون�س، و%2.2 منه يف اجلزائر

اأن  بعد  التحويالت  باأن  الدويل  البنك  ويتنباأ 

ارتفعت بن�شبة %8 تقريًبا يف العام ال�شابق، 

�شتهبط يف 2009. ومن ال�شعب االإملام بحجم 

اأ�شواأ  هذا الهبوط، بالرغم من تنبوؤ �شيناريو 

مقداره  بهبوط  املا�شي،  العام  يف  احلاالت 

%5 يف عام 2009 مقارنة بعام 2008 ومزيد 
من الهبوط يف عام 2010. 

ال�صيا�صات االجتماعية

يف  متوا�شل  عجز  من  العربية  البلدان  تعاين 

ما  وهذا  االجتماعية.  بال�شيا�شات  يتعلق  ما 

يعك�س يف جزء منه نق�َس امل�شتويات امُلر�شية 

من ال�شـراكة يف عملية ا�شتجابات ال�شيا�شات 

تقوم  التي  االإنقاذ  منظومات  اأو  التنموية، 

�شاملة  املختلفة،  املعنية  االأطراف  بها 

اأي�ًشا  تعك�س  كما  املدين.  املجتمع  منظمات 

الر�شمية  للموؤ�ش�شات  املحدودة  القدرات 

واالجتماعية  االقت�شادية  ال�شيا�شات  يف 

للخدمات  غياب  فهناك  ال�شاملة.  التنموية 

ل اأعبائها،  االجتماعية اجليدة التي ميكن حتمرُّ

والو�شول اىل هذه اخلدمات. كما اأن احلماية 

اجتماعية  فئات  لدى  املتوافرة  االجتماعية 

.
)19(

خمتلفة حمدودة

.World Bank. op. cit )16(

)17( Ibid.

.Saif and Choucair. op. cit )18(

يعترب  حيث  تون�س،  مثل  اقت�شاد  يف  حتى   )19(

تواجه  منوذجًيا،  االجتماعي  التاأمني  �شندوق 

البطالة  مب�شتويات  تتعلق  م�شكالت  احلكومة 

ال�صكل 1

امل�شدر: بيانات �شندوق النقد الدويل
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االقت�شادي  التقرير  العربي.  النقد  �شندوق   )14(

العربي امل�شرتك 2006. متوفر بالعربية فقط عرب 

www.amf.org.ae :هذه الو�شلة

يف  عربية  دول  �شت  هناك  احلايل،  الوقت  يف   )15(

بينما  العاملي،  التجارة  ملنظمة  االن�شمام  عملية 

الو�شول  �شوء  يف  للع�شوية  وا�شحة  ميزات  توجد 

اإىل اأ�شواق متعددة واحلماية امل�شتندة اإىل قواعد.

حالًيا،  للتفاو�س  اخلا�شعة  االن�شمام  �رصوط  اأن  اإال 

تقو�س منظورات التنمية. ومعظم الدول املن�شمة 

ُطلب منها املزيد من التحرير، والتزامات التنفيذ 

اأكرث من االلتزامات التي كان على الدول االأع�شاء 

االأ�شلية يف املنظمة القيام بها.

=
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يف  االجتماعية  ال�شيا�شات  م�شكالت  وترتبط 

االجتماعية  اخلدمات  بتوافر  العمل،  �شوق 

املالية.  اأعبائها  حتمل  ميكن  التي  النوعية 

جمال  يف  االأخرى  امل�شكلة  تتمثل  بينما 

لدي  املتوفرة  االجتماعية  احلماية  اإجراءات 

فال�شيا�شات  املختلفة.  االجتماعية  الفئات 

�شد  للحماية  �شـرورية  ال�شاملة،  االجتماعية 

وال�شيما  املحتمل،  االجتماعي  اال�شطراب 

تغطية  يف  احلكومية  اال�شتجابات  ف�شل  مع 

االآثار ال�شلبية لالأزمة. وهذه ال�شيا�شات يجب 

اأن متتد اىل ما وراء �شبكة االأمان االجتماعي 

االأزمة،  قبل  موجودة  كانت  التي  العادية 

دعم  على  مق�شورة  الغالب  يف  كانت  والتي 

الغذاء والطاقة والتحويالت املالية النقدية، 

ودعم منظومة القرو�س ال�شغرية. كما يجب 

ال�شاملة  االجتماعية  ال�شيا�شات  ت�شم  اأن 

واقع  يف  ي�شمل  الذي  الر�شمي،  غري  القطاع 

البلدان  يف  ال�شكان  من  كبرًيا  قطاًعا  االأمر 

العربية، ومن املتوقع اأن يت�شع اأكرث يف �شوء 

االأزمة. 

النق�س املتوا�صل يف التن�صيق 

و�صنع ال�صيا�صات ال�صاملة 

ت�شري القدرات املتنوعة، والطبيعة املختلفة 

القت�شاد البلدان العربية، اىل اأن اال�شتجابات 

لالأزمة حتًما �شتكون خمتلفة من بلد اىل اآخر، 

لهذه  الزمنية  االأطر  �شتختلف  مثلما  متاًما 

اال�شتجابات. فلم يتم اأي تعاون اأو ا�شتجابات 

م�شرتكة على امل�شتوى االإقليمي. وعموًما، مل 

اال�شتعجال.  اأو  بالطوارئ،  �شعور  يكن هناك 

كما غابت الروؤية ال�شاملة التي من �شاأنها اأن 

تويل اهتماًما دقيًقا لل�شيا�شات االجتماعية. 

التعاون  جمل�س  دول  ا�شتجابات  جاءت  وقد 

فعلى  ات�شاًعا.  واأكرث  اأ�شـرع  اخلليجي 

امل�شتوى �شبه االإقليمي، اتفقت هذه الدول 

والنقدية،  املالية  �شيا�شات  تن�شيق  على 

ت�شهيل  يف  للم�شاعدة  تدابري  واتخاذ 

اجلديدة  والرتتيبات  امل�شـريف،  االإقرا�س 

الوطني،  امل�شتوى  وعلى  املالية.  الأ�شواقها 

وو�شع  النقدية  ال�شيا�شات  باإرخاء  قامت 

املال  حجم  تو�شعية/زيادة  مالية  �شيا�شات 

يف  اأخرى  بلدان  ويف  قليلة.  قطاعات  يف 

املنطقة، كانت اال�شتجابات بطيئة جًدا؛ فقد 

االأوىل  املراحل  يف  كثرية،  حكومات  �شممت 

من االأزمة، على اأن بالدها �شتكون مبعزل عن 

مل  املالية  �شيا�شاتها  اإن  وحيث  االأزمة.  اآثار 

فاإن  للمناورة،  تخ�ش�س �شوى م�شاحة قليلة 

هذه البلدان كانت حذرة يف ما يتعلق باتخاذ 

املال،  �شخ  يف  تو�شعية  ب�شيا�شات  قرارات 

وتركزت  التخطيط،  اىل  تدخالتها  وافتقدت 

على اال�شتقرار ق�شري االأمد. 

اعتبارات  االأمام:  اىل  التحرك 

�صيا�صية ملواجهة االزمة 

حاجة  يف  العربية  احلكومات  اأن  الوا�شح  من 

الهيكلية  للتغريات  االأولويات  حتديد  اىل 

على املدى الطويل، يف الوقت الذي تتناول 

االأزمة.  االأجل يف �شوء  احلاجات ق�شرية  فيه 

ويف القيام بهذا، ميكنها اإ�شافة قيمة اىل 1( 

قدراتها  م�شتوى  على  والر�شملة  مًعا  العمل 

االإقليمية، والتعاون يف مواجهة االأزمة؛ 2( مد 

بحماية  وامل�شت�شَعفة  الفقرية  املجتمعات 

واالجتماعية؛  االقت�شادية  حلقوقها  اأكرب 

اأمام  الفعالة  للم�شاركة  م�شاحات  توفري   )3
يف  مبا  املختلفني،  االجتماعيني  ال�شـركاء 

يف  املراأة،  وجماعات  املدين  املجتمع  ذلك 

و�شع اأطر لالقت�شاد واحلكم. 

للحكومات  فر�شة  هذا  يكون  اأن  وينبغي 

وراء  الكامنة  االفرتا�شات  ملراجعة  العربية، 

باالإ�شالح  املرتبطة  ال�شيا�شات  �شنع  عمليات 

االجتماعي واالقت�شادي، مت�شمًنا ذلك مراجعة 

العالقات بني االقت�شاد واملالية واأمناط االإنتاج 

االأولوية  اإعطاء  يتطلب  ما  وهو  واال�شتهالك. 

لبناء تنمية م�شتدامة، وحتديد االأولويات يف ما 

الالئق،  والعمل  االجتماعية،  بامل�شاواة  يتعلق 

وامل�شاواة بني اجلن�شني، واال�شتدامة البيئية. 

النمو  تدعيم  اأي�ًشا  العملية  هذه  ت�شمل  كما 

امل�شتقر طويل االأمد، يف القطاعات االإنتاجية، 

مع  للتعامل  ال�شاملة؛  التنمية  �شيا�شات  ويف 

فر�س  خلق  يكون  اأن  وينبغي  الفقر.  مكافحة 

ا بالن�شبة لل�شيا�شات طويلة  ا حموريًّ
ً
اأمر العمل 

التاأكيد على فر�س العمل  االأمد، مع  وق�شرية 

الالئق يف القطاعات االإنتاجية امل�شتدامة. 

باالأزمات  االقت�شادية  االأزمة  امتزاج  ومع 

اال�شتجابات  على  يجب  واملناخية،  الغذائية 

االإعداد  ب�شكل كّلي. ويف  تتناولها جميًعا  اأن 

االأول/ كانون  يف  كوبنهاغن  ملفاو�شات 

احلكومات  على  ينبغي   ،2009 دي�شمرب 

العربية اأن تاأخذ دوًرا فعاالً، واأكرث مبادرة مع 

بلدان نامية اأخرى. كما ينبغي اأن تكون الطرق 

والتجارة  واال�شتهالك  االإنتاج  يف  اجلديدة 

النقا�شات  قلب  بيئًيا، يف  م�شتدامة  بطريقة 

ال�شاعية اىل اإ�شالح النظام التنموي. 

حول ال�صيا�صات االجتماعية

اإن االأولويات االجتماعية، مت�شمنة تقوية نظم 

ا�شتقرار االقت�شادات الكربى، ونظم التاأمني 

االجتماعي، ينبغي حتديدها من خالل م�شاركة 

ومتثيل االأطراف املعنية املتعددة، مبا فيها 

منظمات املجتمع املدين. وينبغي على نظم 

على  االأفراد  ت�شجع  اأن  االجتماعي  التاأمني 

االأ�شـر  يف  لدورهم  بهم،  االعرتاف  اأو  العمل 

ف�شالً  واملجتمعات.  واالأ�شـر  املعي�شية، 

االجتماعية  ال�شيا�شات  حزم  فاإن  ذلك،  عن 

ينبغي  و�شليم،  مالئم  نحو  على  امل�شتهدفة 

املرتفعة  البطالة  اأثر  لتحديد  توظف  اأن 

واملتزايدة، وما يرتبط بها من حدوث الفقر 

وتعميقه يف جمتمعات عربية كثرية. 

حول التجارة

اقت�شت  اإذا  ومراجعة  تقييم  اىل  حاجة  ثمة 

عملية  عن  الناجتة  املح�شالت  ال�شـرورة 

الع�شوية  من  كجزء  متت  التي  التحرير 

 ،)WTO( العاملية  التجارة  منظمة  يف 

والثنائية.  االإقليمية  التجارية  واالتفاقات 

تتم  اأن  التجارية  ال�شيا�شات  على  وينبغي 

�شاملة، تقوم  تنموية  ا�شرتاتيجيات  اإطار  يف 

على  والأثرها  ال�شتدامتها  تقييمات  على 

احلكومات  على  ينبغي  كما  االإن�شان.  حقوق 

الدوحة،  جلولة  ا�شتمرارية  اأي  اأن  ت�شمن  اأن 

�شمن جوالت منظمة التجارة العاملية، تكون 

وفارقة  وحقيقية  خا�شة  مبعاجلة  كفوؤًا 

بدرجة  الو�شول  فيها  مبا  النامية،  للبلدان 

عن  املتقدمة،  البلدان  يف  االأ�شواق  اىل  اأكرب 

طريق تقليل الدعم. 

احلكومات  على  ينبغي  ذلك،  اىل  اإ�شافة 

اتفاقات  ملراجعة  خطوات  اتخاذ  العربية 

م�شاحة  من  حتد  التي  واال�شتثمار،  التجارة 

على  قدرتها  تعرقل  وقد  ال�شيا�شات، 

ا يف جمال  اال�شتجابة الفعالة لالأزمة، خ�شو�شً

اخلدمات  وحترير  املال،  راأ�س  تدفقات 

املالية. 

واالقت�شادي  االإقليمي  للتعاون  وينبغي   .)2009 و�شوكري،  )�شيف  لالأزمة  نتيجة  اجلديدة 

.)Saif and Choucair, 2009(
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املعاجلة  من  اأ�شا�س  على  يتم  اأن  عموًما، 

كما  البلدان.  واختيار  واملميزة،  االجتماعية 

املفرو�شة  والعوائق  القيود  تناول  يجب 

واالقت�شادي،  العربي  التعاون  تعزيز  على 

للبلدان  املتداخلة  الع�شوية  عن  الناجت 

االإقليمية  االقت�شادية  الكتل  يف  العربية 

التعاون  يت�شمن  ما  وهو  االأطراف.  متعددة 

االندماج  �شيا�شات  وان�شجام  وامُللح،  العاجل 

االقت�شادي. 

االأجنبية  واال�صتثمارات  املعونات  حول 

املبا�صـرة

�شيا�شات  ت�شع  اأن  احلكومات  على  ينبغي 

واال�شتثمارات  املعونات  تتيح  وا�شحة، 

وقطاعات  جماالت  يف  املبا�شـرة،  االأجنبية 

وزيادة  الفقر،  مكافحة  يف  مبا�شـرة  ت�شاهم 

اجلن�شني،  بني  وامل�شاواة  العمل،  فر�س 

واأولويات التنمية الب�شـرية. 

عالوة على ذلك، يجب تعبئة املوارد املالية 

ا  خ�شو�شً م�شتدامة،  تنمية  نحو  االإقليمية 

الو�شول اىل بنية اأ�شا�شية واجتماعية جيدة. 

اأن  العربية  البلدان  على  ينبغي  وبالتايل، 

قنوات  خالل  من  ال�شيولة،  لتعظيم  تعمل 

اإقليمية. وميكن التفاقات التعاون االإقليمي 

اأن تكون فعالة ب�شكل خا�س يف هذا املجال، 

عرب  اخلارجية  باملقومات  االعرتاف  ب�شبب 

يف  املميزة  الظروف  وح�شا�شية  احلدود، 

البلدان املجاورة. 

احلكومية  العائدات  مواجهة  حول 

املتدهورة

ميكن للحكومات العربية اأن تزيد من موارد 

عائداتها امل�شتقرة، من خالل تعزيز و�شائل 

تقدمية من�شفة وفعالة يف ال�شـرائب. وهو ما 

يحتاج اىل ا�شتكماله بنظم اإدارة مالية عامة، 

وال�شفافية،  والفعالية  بالكفاية  تت�شف 

ممار�شات  اآلية  واتباع  للم�شاءلة،  والقابلية 

التهرب  مواجهة  ينبغي  كما  ت�شاركية. 

ال�شـريبي، من خالل تعزيز مزيد من ال�شفافية 

حول ت�شديد ال�شـرائب، وو�شع معيار لتقرير 

كل دولة على حدة، يف ما يتعلق باملوؤ�ش�شات 

االأطراف  متعدد  واتفاق  اجلن�شية،  متعددة 

للمعلومات  االأوتوماتيكي  التبادل  حول 

اخلا�شة بال�شـرائب.

حول التعاون االإقليمي

ال  حيث  العاملية،  االأزمة  لطبيعة  ا 
ً
نظر

اآثارها  مواجهة  مبفردها  دولة  ت�شتطيع 

من  مزيد  مزاولة  ل�شـرورة  ا 
ً
ونظر املت�شعبة؛ 

على  العربية،  املنطقة  يف  اجلماعي  اجلهد 

اإعادة  فاإن  واخلا�س.  احلكومي  امل�شتوى 

لالأزمة،  كحل  االإقليمي  التعاون  يف  التفكري 

م�شـروع  لبناء  قوية  دفعة  مينح  اأن  ميكن 

لتنمية بديلة، يكون اأكرث ا�شتدامة وحتقيًقا 

للم�شاواة والتكافوؤ. ومن �شاأن تعاون من هذا 

النوع، اأن ميّكن التعاون يف �شيا�شات العمل، 

ثمة  ال�شياق،  اأخرى. ويف هذا  اأولويات  و�شط 

زمني،  بجدول  مرتبطة  تنفيذ،  الآليات  حاجة 

خذت يف القمة العربية االقت�شادية  لقرارات اترُّ

.
)20(

واالجتماعية والتنموية

اىل  حاجة  ثمة  التوجه،  هذا  مثل  �شوء  يف 

اخلا�شة  واالآليات  املهام  واإ�شالح  تنقيح 

فيها  مبا  املوجودة،  االإقليمية  باملوؤ�ش�شات 

يخدم  اأن  وينبغي  االإقليمية.  التنمية  بنوك 

�شالت  حتقيق  �شبيل  يف  االإ�شالح  هذا  مثل 

االقت�شاد  وحاجات  املالية،  بني  اأقوى 

الواقعي. 

املنطقة  يف  احلكومات  اإن  القول،  خال�شة 

العربية ينبغي اأن تقوي التن�شيق بني بع�شها 

يف  امل�شاركة  من  مواطنيها  ومتّكن  البع�س، 

حتديد اأولويات التنمية، وتوجيه �شيا�شاتها 

م�شتدامة  بطريقة  الفقر  لتقليل  االجتماعية 

�شك  ال  احلالية  االأزمات  وَتالقي  ومتكافئة. 

ال�شيا�شات  كافة  ملراجعة  فر�شة  ميثل 

املختلفة  التحركات  على  واحلث  البالية، 

الراهنة اىل كارثة  االأزمة  التي �شتمنع حتول 

اإن�شانية يف املنطقة العربية. 

مثل  عليها،  املتفق  امل�شاريع  تنفيذ  ت�شمل   )20(

وبرامج  الغذائي  االأمن  حول  الطوارئ  برنامج 

وم�رصوع  املياه،  واأمن  امل�شرتكة،  احلديد  ال�شكك 

وتنفيذ  البطالة،  من  واحلد  م�شارك،  كهرباء 

االأهداف االإمنائية لالألفية يف البلدان االأقل منًوا يف 

املنطقة، ويف التعليم والرعاية ال�شحية.
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 Mirjam van رايزن  فان  مرييام 

Reisen
م�شت�شارو ال�شيا�شات االأوروبية اخلارجية

 Europe External Policy Advisors
)EEPA(

�صيمون �صتوكر Simon Stocker، ولويز 

Louisa Vogiazides فوجازيدز

Eurostep

داأب  واالقت�شادية،  املالية  االأزمة  ن�شوب  منذ 

ك�شاحب  نف�شه  تقدمي  على  االأوروبي  االحتاد 

لالأزمة،  العاملية  اال�شتجابة  يف  رئي�شي  دور 

العاملية.  املالية  للبنية  اإعادة �شياغة  اأي  ويف 

وي�شت�شهد القادة االأوروبيون باإجنازات االحتاد 

االأخرية،  اخلم�شني  ال�شنوات  يف  االأوروبي 

والت�شامن  االجتماعية  العدالة  والتزامه 

العامل.  يف  القيادي  و�شعه  الإثبات  االجتماعي 

غوردون  بريطانيا  وزراء  رئي�س  حاّج  وكما 

اآذار/  24 يوم  االأوروبي  الربملان  يف  براون 

مار�س 2009، فاإن االحتاد االأوروبي "قد اختري 

بتفرد" ليتوىل قيادة جهود "بناء جمتمع عاملي 

وقد  حقيقي م�شتدام واآمن ومن�شف للجميع". 

اآخرون، يقرون جميًعا  ردد هذه الكلمات قادة 

االجتماعية  اآثارها  العاملية  املالية  لالأزمة  باأن 

ا  وخ�شو�شً العامل،  اأنحاء  جميع  يف  واالإن�شانية 

كما  لالأزمة،  وا�شتجاباتهم  النامية.  البلدان  يف 

يقولون، �شوف تعرتف بحاجات وواقع البلدان 

على  هذا  يعنيه  وما  كامل.  ب�شكل  النامية 

التي  الطريقة  بالفعل يف  راأيناه  الواقع،  اأر�س 

االأع�شاء يف االحتاد  الدول  تواجه بها حكومات 

من  الرغم  وعلى  واآثارها.  االأزمة  االأوروبي 

العالمات الوا�شحة للنتائج املنظمة للمقاربات 

احلالية لت�شجيع التنمية املتكافئة امل�شتدامة، 

االآن  قليلة حتى  �شوى عالمات  توجد  ال  اأنه  اإال 

على االلتزام بال�شعي اىل تغيري واقعي. 

موقف اأوروبا جتاه االأزمة املالية 

العاملية

خاطر،  طيب  عن  االأوروبيون  القادة  يعرتف 

النظام  يف  حدثت  قد  اإخفاقات  هناك  باأن 

التدابري  اأن  يبدو  العاملي. ومع ذلك،  املايل 

هذه  ملواجهة  اتخاذها  يبحثون  التي 

اإحداث  يف  بعيد  حد  اىل  تف�شل  االإخفاقات، 

احلايل.  املايل  النظام  يف  راديكايل  تغري 

قادة  جميع  فيه  ميثل  ال  الذي  الوقت  ويف 

االحتاد االأوروبي جزًءا من جمموعة الع�شـرين، 

يف  املجموعة  قيادة  من  وا�شًعا  قبوالً  جند 

اال�شتجابة لالأزمة. وتعك�س التدابري التي مت 

الع�شـرين، يف  لندن ملجموعة  تبنيها يف قمة 

االأوروبي  االحتاد  نهَج   2009 ني�شان/اإبريل 

واإ�شالح  االقت�شادية،  االأزمة  ملواجهة 

حدوث  منع  بغر�س  العاملي؛  املايل  النظام 

ي�شمل  ما  وهذا  امل�شتقبل.  يف  اأخرى  اأزمات 

التو�شية مبنح 1.1 تريليون دوالر يف االأموال 

املالية  للموؤ�ش�شات  املخ�ش�شة  االإ�شافية 

الدولية، والتي مت تخ�شي�س جزء �شغري منها 

التنمية  لـ"حماية  دوالر(  بليون   50( فقط 

هذا  ويتاألف  الدخل".  منخف�شة  البلدان  يف 

املبلغ من 750 بليون دوالر ل�شندوق النقد 

الدويل  للبنك  دوالر  بليون  و100  الدويل، 

العاملية.  التجارة  الإنقاذ  بليون دوالر  و250 

وقد اتفق القادة االأوروبيون مع قادة اآخرين 

يف جمموعة الع�شـرين، على �شخ ما قيمته 5 

اقت�شاداتهم،  يف  الدوالرات  من  تريليونات 

االقت�شاد  تدعيم  بهدف   2010 عام  بنهاية 

وحماية التنمية. 

اإن موقف االحتاد االأوروبي يت�شمن بالتاأكيد 

املايل،  والتنظيم  االإ�شـراف  بتقوية  التزاًما 

نحو  املتجه  الدعم  من  خمتلفة  مب�شتويات 

معدل  حتديد  لهيئات  املتقدم  الر�شد 

�شابطة  تنظيمية  معايري  وو�شع  االئتمان، 

الإنهاء املالذ ال�شـريبي وال�شـرية امل�شـرفية، 

واحلاجة اىل معايري حما�شبية جديدة، لو�شع 

العالوات حتت الو�شاية. 

وعلى الرغم من اأن هذه التدابري حمل ترحيب 

اإال  ال�شمولية  من  يكفي  مبا  متيزها  مبقدار 

املالية  البنية  بتغيري  التزاًما  تعك�س  ال  اأنها 

العاملية. على العك�س، اإنها تعك�س عزًما على 

احلالية  واملناهج  الهياكل  على  املحافظة 

خالل  من  اال�شتقرار  وت�شتعيد  م�شا�س،  بال 

واملالية  االقت�شادية  للنماذج  اأف�شل  اإدارٍة 

اىل  ت�شعى  ا�شتجابة  اإنها  احلالية.  العاملية 

يف  تغريات  اأي  على  ال�شيطرة  بقاء  �شمان 

الرئي�شيني  االقت�شاديني  الفاعلني  يد 

لتاألف  ا 
ً
ونظر اأوروبا.  ي�شمل  مبا  العامل  يف 

كثرًيا  بلدان ح�شدت  من  الع�شـرين  جمموعة 

من النظام العاملي احلايل، فاإن احلافز الأجراء 

منعدًما..  يكون  يكاد  فيه  اأ�شا�شي  تغيري 

ا الأن البنية املالية العاملية قد اأخفقت 
ً
ونظر

غالًبا  بل  امل�شاواة،  انعدام  مظاهر  تناول  يف 

ما زادتها، فال ميكن اأن يكون هناك قدر من 

الثقة ي�شمح باملحافظة على النموذج احلايل، 

التي يدعيها غوردون  النتيجة  واأنه �شيحقق 

براون وغريه من القادة االأوروبيني. 

اإن اال�شتجابة العاملية احلقيقية واملوؤثرة التي 

ميكن اتخاذها جتاه االأزمة، ينبغي اأال تت�شمن 

الكبرية  واالقت�شادات  قوة  االأكرث  الدول 

اأي�ًشا  ت�شمل  اأن  يجب  بل  فح�شب،  البازغة 

املجتمع العاملي ككل، مبا فيه جميع البلدان 

املعنية  اخلرباء  جلنة  دفعت  وكما  النامية. 

الدويل،  واملايل  النقدي  النظام  باإ�شالحات 

التي يراأ�شها جوزيف �شتيغليت�س، "اإن رفاهة 

تعتمد  والنامية،  املتقدمة  البلدان  من  كل 

ب�شكل متداخل ومتبادل على بع�شهم البع�س 

"فبدون  ثم  ومن  اندماًجا".  يزداد  اقت�شاد  يف 

ا�شتجابة �شاملة مبعنى الكلمة، تعرتف باأهمية 

اال�صتجابة االأوروبية لالأزمة املالية واالقت�صادية العاملية

 ينبغي على اأوروبا، لتقوم بدور عاملي يف اال�صتجابة لالأزمة، اأن تدافع وتعمل نحو �رصاكة �صاملة مع جميع 

البلدان، دون اأن يقت�رص ذلك على القوي منها. وينبغي اأن تكون التدابري التي ت�صعها ت�صعى اإىل مواجهة 

ا الآثار االأزمة، يف اأوروبا ويف البلدان النامية. وهذه هي  ا االأكرث ا�صت�صعاًفا وتعر�صً حاجات اجلميع، خ�صو�صً

التحديات امللقاة اأمام الربملان االأوروبي اجلديد، واللجنة االأوروبية التي ي�صادف عهدها الفرتة بني االآن 

و2015، موعد اإجناز االأهداف االإمنائية لالألفية.
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ميكن  ال  االإ�شالح،  عملية  يف  البلدان  جميع 

العاملي،  االقت�شادي  اال�شتقرار  ا�شتعادة 

حدة  وتخفيف  االقت�شادي،  النمو  و�شيكون 

.
الفقر عاملًيا حمل تهديد")1(

البلدان  لت�شمني  اأوروبا  ا�شتعداد  غياب  اإن 

النامية، بفاعلية، يف اجلهد العاملي ملواجهة 

بعملية  التزامها  يف  بو�شوح  ينعك�س  االأزمة، 

املنتديات  من  بدالً  الع�شـرين،  جمموعة 

الدولية االأخرى، وبخا�شة االأمم املتحدة. وقد 

كان على النهج االأوروبي عموًما اأن يلزم دور 

على  االأزمة  اآثار  مواجهة  يف  املتحدة  االأمم 

البلدان النامية. فمجموعة الع�شـرين بالن�شبة 

للدول االأوروبية هي املنتدى الذي �شتعك�س 

م�شاحلها  العاملي  للنظام  تغيريات  اأي  فيه 

موؤمتر  وقد كان  ما يكون.  باأف�شل  اخلا�شة، 

االقت�شادية  االأزمة  حول  املتحدة  االأمم 

مل  ا 
ً
موؤمتر التنمية،  على  واأثرها  العاملية، 

يرغب فيه معظم الدول االأوروبية. 

وهذا التف�شيل ميكننا مالحظته اأي�ًشا يف غياب 

االأوروبيني،  القادة  قبل  من  فعلي  التزام  اأي 

جتاه زيادة متثيل البلدان النامية يف الهياكل 

الدولية.  املالية  باملوؤ�ش�شات  اخلا�شة 

جمموعة  اإطار  يف  اتفاقهم،  من  الرغم  فعلى 

دوالر  بليون   750 تخ�شي�س  على  الع�شـرين، 

ل�شندوق النقد الدويل مل�شاعدة البلدان التي 

التزام  ي�شاحبه  مل  هذا  اأن  اإال  باالأزمة،  تاأثرت 

قوي بتغيري النظام احلاكم لعمل املوؤ�ش�شات 

املالية الدولية، ومواجهة ما يعانونه من عجز 

الع�شـرين  جمموعة  مذكرة  دعت  وقد  �شديد. 

املوؤ�ش�شات  وحكم  وجمال  “مهام  اإ�شالح  اىل 

التي  التغريات  يعك�س  مبا  الدولية،  املالية 

والتحديات  العاملي،  االقت�شاد  يف  طراأت 

اأن  م�شيفة  العوملة”،  تطرحها  التي  اجلديدة 

فيها  مبا  والنامية،  النا�شئة  “االقت�شادات 
يكون  اأن  ينبغي  ا، 

ً
فقر االأكرث  االقت�شادات 

لها �شوت اأو متثيل اأكرب”. وقد تراجع اأع�شاء 

االحتاد عن التزامهم بتطبيق حزمة االإ�شالحات 

اتفق عليها جمل�س  التي  باالأ�شوات  املتعلقة 

ني�شان/ يف  الدويل،  النقد  �شندوق  اإدارة 

اإبريل 2008، واتفقوا على اأن “الروؤ�شاء وكبار 

القادة” يف املوؤ�ش�شات املالية الدولية، ينبغي 

مفتوحة  انتخاب  “عملية  خالل  من  تعيينهم 

هذا،  ولكن  اجلدارة”.  على  وقائمة  و�شفافة 

املوؤ�ش�شة  بتغيري  التزام  اأي  عن  بعيًدا  جاء 

نحو ت�شمني ومتثيل اأقوى للبلدان النامية يف 

عملية �شنع القرار. 

لقد تزايدت التعليقات العامة، واملقرتحات، 

النقد  �شندوق  يف  احلكم  اإ�شالحات  ب�شدد 

العامل  مناطق  الدويل، من قبل حكومات من 

القادة  لكن  املتوا�شع.  التمثيل  ذات 

الو�شع  تر�شيخ  �شبيل  دفعوا يف  االأوروبيني 

البلجيكي  املالية  وزير  ذكر  فقد  القائم. 

اأنباء  وكالة  من  مرا�شل  ريندر”  “ديديي 
املائدة،  حول  احلايل  "التمثيل  باأن  "رويرت" 
عليها  االأوروبية  فالدول  باجلاذبية.  يت�شف 

ثم  ومن  قوية،  ب�شورة  ال�شندوق  متويل 

م�شاركة كل  االعتبار حجم  ن�شع يف  اأن  علينا 

املبداأ  اإن  اآخر،  مبعنى  ال�شندوق".  يف  بلد 

اأن  ينبغي  الت�شويت  حقوق  باأن  القائل 

تعك�س االإ�شهامات املالية، يجب اأن يظل هو 

املبداأ القائم. وينبغي الأي تغيريات حتدث يف 

اأال تعك�س �شوى التغريات يف الرثوة  احلكم، 

النا�شئة  االقت�شادات  كانت  فاإذا  العاملية 

ت�شاهم مالًيا، ف�شتكون لها كلمة. اأما الفقراء 

ف�شيظلون م�شتبعدين. 

حكم  طبيعة  جتاه  االأوروبي  املوقف  اإن 

�شندوق النقد الدويل، ودور االأمم املتحدة، 

على  املحافظة  الرغبة يف  اىل  بو�شوح  ي�شري 

دون  احلايل  العاملي  املايل  النظام  بنية 

الفر�شة  تنتهز  ال�شك  واحلكومات  م�شا�س. 

مواقفها  تقّوي  التي  التغيريات  لتطبيق 

املايل،  النظام  يف  اقت�شاداتها  تهم  التي 

مثل تلك اخلا�شة باملالذ ال�شـريبي وال�شـرية 

امل�شـرفية، والتي تتيح لها يف الوقت نف�شه 

جتنب اإحداث تغيري اأكرث �شمولية. 

االآثار االجتماعية لالأزمة يف 

اأوروبا

املجموعة  حققت   ،1957 عام  ن�شاأتها  منذ 

من  ح�ّشن  كبرًيا  رخاًء  االأوروبية  االقت�شادية 

ومع  مواطنيها.  الأغلبية  املعي�شية  الظروف 

تاأ�شي�شه امل�شحوب بدمج اقت�شادات الدول 

االأع�شاء كهدف حموري، فقد تطور املجتمع 

اأوروبية  �شوق  اىل  االأوروبي  االقت�شادي 

للب�شائع  ا 
ًّ
حر تدفًقا  مت�شمًنا  م�شرتكة، 

.
)2(

واخلدمات والنا�س

�شعى  ال�شوق،  اقت�شاد  لنمو  موازاة 

تقليل  اىل  االأوروبي  االقت�شادي  املجتمع 

من  املناطق،  بني  االقت�شادي  التفاوت 

من  اأخرى  واأ�شكال  الدعم،  منظومات  خالل 

االجتماعية  العدالة  يعزز  مبا  امل�شاعدات. 

االأوروبية  البلدان  وتت�شارك  والت�شامن. 

عموًما روؤية م�شرتكة لكيفية حت�شني م�شتوى 

الرفاه ملواطنيها؛ هذه الروؤية التي اأ�شبحت 

معروفة كـ “منوذج اجتماعي اأوروبي” ينطوي 

على تعزيز للت�شغيل، والعمل الالئق، وتكافوؤ 

ال�شاملة،  االجتماعية  واحلماية  الفر�س، 

واالحتواء االجتماعي. 

املايل  التحرير  و�شع  االأخرية،  ال�شنوات  يف 

االأوروبي  االجتماعي  النموذَج  واخل�شخ�شة 

حتت التهديد. ففي ظل هذا النموذج اجلديد، 

وعلى  م�شتمًدا،  املواطنني  رفاه  اأ�شبح 

الدولة،  من  ولي�س  ال�شوق  من  متزايد،  نحو 

للدولة من  ان�شحاب متزايد  ا ذلك عن 
ً
م�شفر

اقت�شادية واجتماعية عديدة. وعلى  جماالت 

�شاهم  قد  ال�شوق  اقت�شاد  اأن  من  الرغم 

بنجاح يف حت�شني الظروف املعي�شية الأغلبية 

املواطنني االأوروبيني، اإال اأنه جلب لهم اأي�ًشا 

م�شاكل عديدة. وهذا ما ف�شـره جيًدا ان�شحاب 

وملواجهة  املعا�س.  نظم  وخ�شخ�شة  الدولة 

العام،  املعا�س  نظام  اعرتت  التي  ال�شدائد 

اخل�شخ�شة  اىل  كثرية  اأوروبية  دول  جلاأت 

على  املواطنني  ت�شجيع  مت  وقد  والتحرير. 

اخلا�س  املعا�س  اأموال  على  اأكرث  االعتماد 

ال�شوق.  تداوالت  على  بدورها  تعتمد  التي 

وقبل االأزمة كانت اأموال املعا�س ت�شري على 

تزداد  اأ�شولها  قيمة  كانت  حيث  يرام،  ما 

ذات  املعا�شات  اأموال  اأ�شبحت  وقد  بثبات. 

املالية.  االأوراق  تداول  �شوق  يف  مهمٍّ  دوٍر 

احلالية  واملالية  االقت�شادية  االأزمة  ولكن، 

النقدي  النظام  باإ�شالحات  املعنية  اخلرباء  جلنة   )1(

واملايل الدويل )2009(. تو�شيات 19 اآذار/مار�س 

2009. متوافرة عرب هذه الو�شلة: 
www .un .org/ga/president/63/

letters/recommendationExperts200
309.pdf

عام  االأوروبية  االقت�شادية  املجموعة  ت�شكلت   )2(

�شوق  )يف  االقت�شادي  الدمج  لتحقيق   1957
واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�شا  بلجيكا  بني  واحدة( 

ولوك�شمبورغ وهولندا. وقد تو�شعت الحًقا لت�شمل 

حكمت   1967 عام  ومن  اإ�شافية،  دول  �شت 

للفحم  االأوروبية  املجموعة  اأي�ًشا  موؤ�ش�شاتها 

واحلديد، واملجموعة االأوروبية للطاقة الذرية حتت 

ت�شكل  وعندما  االأوروبية.  املجموعات  م�شطلح 

االقت�شادية  املجموعة  حتولت  االأوروبي  االحتاد 

االأعمدة  اأحد  االأوروبية”  “املجموعة  اإىل  االأوروبية 

املجموعة  موؤ�ش�شات  ا�شتمرار  مع  لالحتاد،  الثالثة 

االقت�شادية االأوروبية �شمن االحتاد االأوروبي.
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اأموال كثري  قللت، على نحو كبري، من قيمة 

م�شتقبل  �س 
ّ
عر مما  املعا�س،  �شناديق  من 

معا�س كثرٍي من االأوروبيني للخطر. 

وياأتي الركود االقت�شادي، الناجت عن االأزمة، 

للرفاه  االأوروبي  النهج  تهديد  من  ليزيد 

االجتماعي. وقد تنباأ االحتاد االأوروبي بركود 

مقداره %4 يف عام 2009 يف منطقة اليورو. 

وت�شري التقديرات اىل اأن 8.5 ماليني مواطن 

يف االحتاد االأوروبي �شيفقدون وظائفهم يف 

اىل  يرتجم  ما  وهذا   .2010  -  2009 عام  

 ،2010 عام  يف   11.5% يبلغ  بطالة  معدل 

احلرب  منذ  اإليه  و�شلت  م�شتوى  اأعلى  وهو 

العاملية الثانية. ولهذه االأزمة اأثر دال اأي�ًشا 

على املوازنات العامة. حيث من املتوقع اأن 

ي�شل العجز العام يف منطقة اليورو اىل 5.3% 

.
يف عام 2009 و%6.5 يف عام 2010)3(

اندالع  منذ  اأوروبا؟  ا�شتجابة  كانت  فكيف 

والدول  االأوروبي،  االحتاد  اتخذ  االأزمة 

اآثار  ملواجهة  خمتلفة  تدابري  عدة  االأع�شاء، 

الهبوط االقت�شادي، وهو ما مت ب�شكل كبري 

تركزت  وقد  االإنقاذ.  وحزم  خطط  خالل  من 

املايل.  القطاع  على  التحركات  هذه  معظم 

االحتاد  اأ�شار   ،2009 ني�شان/اإبريل  ففي 

مت  التي  التدابري  تكلفة  اأن  اىل  االأوروبي 

االحتاد،  قبل  من  اتخاذها  على  الت�شديق 

لتدعيم املوؤ�ش�شات املالية، تبلغ ما يقدر بـ 

الرقم املبلغ  هذا  ي�شم  يورو.  تريليونات   3
تريليوين(،   2.3 )تبلغ  لل�شمانات  الكلي 

بليون   300( الر�شملة  اإعادة  ومنظومات 

البناء لبنوك  واإعادة  االإنقاذ،  دوالر( وتدعيم 

بليون   400 )نحو  مالية  وموؤ�ش�شات  فرادى 

.
)4(

يورو(

اإن منطق تدعيم القطاع املايل يتمثل يف اأن 

ال�شمانات، واإعادة الر�شملة، �شتتيح للبنوك 

تن�شيط  ثم  ومن  القرو�س.  من  مزيد  توفري 

اأن  يتوقع  ما  وهو  اال�شتثمار،  يف  الزيادة 

ومع  عليها.  واملحافظة  للعمل  ا  فر�شً يخلق 

هذا، فمن الوا�شح بطبيعة احلال اأن تكري�س 

مثل هذه املبالغ ال�شخمة من املوارد العامة 

حاجات  �شيخدم  امل�شـريف،  النظام  لتدعيم 

اأغلبية املواطنني. وثمة اأ�شباب كثرية تدعونا 

لل�شك يف هذا املنطق.

اأوالً: اأن البنوك قد مت متويلها، وتدعيمها عن 

طريق اإ�شهامات دافعي ال�شـرائب الذين هم 

الهبوط  ب�شبب  باالأمان  �شعوًرا  اأقل  اأنف�شهم 

االقت�شادي.

زيادة  اىل  ت�شعى  التدابري  معظم  اإن  ثانًيا: 

 2.3 تقدمي  خالل  من  االئتمان،  توفري 

وقد  الدولة.  �شمانات  من  يورو  تريليوين 

وللهدف  االأوروبي  املركزي  البنك  خف�س 

غري  تاريخي  م�شتوى  اىل  فوائده  نف�شه، 

هنا  ومن   .1% من  اأقل  اىل  و�شل  م�شبوق، 

يف  الرخوة  االئتمان  �شيا�شات  �شاعدت  فقد 

خلق ظروف لالنهيار املايل يف املقام االأول. 

ال�شـرائب  دافعي  اأن  لل�شخرية  املثري  ومن 

من  �شديدة  معاناة  منهم  كثري  يعاين  الذين 

فا�شلة،  ملوؤ�ش�شات  اأموالهم  يعطون  االأزمة، 

ولكثري من كبار مدراء تلك املوؤ�ش�شات التي 

�شاهمت يف انهيار النظام. 

ب�شـرورة  تفيد  امل�شتفحلة،  البطالة  اأزمة  اإن 

االجتماعية  االآثار  مواجهة  على  اأكرث  التاأكيد 

لالأزمة. فثمة حاجة ملحة التخاذ تدابري لدمج 

واال�شتثمار  العمل،  �شوق  من  امل�شتبعدين 

وحت�شني  وال�شحية  االجتماعية  اخلدمات  يف 

الوقت  يف  ولكننا  االجتماعية.  احلماية  نظم 

وكفاالت  التن�شيطية،  احلزم  اأن  جند  نف�شه 

االإنقاذ التي متولها الدولة، والعجز املتزايد 

يف املوازنة العامة لدي احلكومات االأوروبية، 

متويل  على  القدرة  من  كبري  ب�شكل  تقلل 

منظومات الرفاهة االجتماعية، واال�شتثمارات 

امل�شتوى  على  ال  االجتماعية  اخلدمات  يف 

م�شتوى  على  بل  فح�شب،  االأجل  ق�شري 

امل�شتقبل املنظور. 

ا�شتبدال  مت  االأزمة،  تداعيات  بني  ومن 

كان  االأوروبي،  للمجل�س  ا�شتثنائي  اجتماع 

العمل  وزراء  يح�شـره  اأن  املفرت�س  من 

ي�شمى  ملا  باجتماع  االحتاد،  دول  جميع  من 

 ”social troika االجتماعية  “الرتويكا 
واإ�شبانيا(،  وال�شويد،  الت�شيك،  )جمهورية 

االجتماعية.  واالأطراف  االأوروبي،  واملجل�س 

العمل  لقمة  “االنحدار”  هذا  اىل  ينظر  ومل 

يخ�شـرون  ملن  بالن�شبة  اإيجابية  كر�شالة 

وكما  لالأزمة.  مبا�شـرة  كنتيجة  وظائفهم 

رئي�س   John Monks ”مونكز “جون  ذكر 

العمالية،  للنقابات  االأوروبية  الكونفيدرالية 

اأن  على  انطباًعا  "يعطي  التخلي  هذا  فاإن 

معنيينبما  لي�شوا  االأوروبية  ال�شيا�شة  �شناع 

.
يكفي بالبطالة")5(

من  متوقًعا  يكن  مل  ما  االأزمة  اأثارت  لقد 

االأوروبية.  ال�شيا�شات  �شناع  بني  تفاعالت 

ال�شوق  ل�شيا�شات  يروجون  كانوا  فالذين 

االآن  ي�شعون  االأزمة،  قبل  املنفلتة  احلرة 

التي  االإنقاذ  كفاالت  تاأمني  اىل  وبن�شاط 

التناف�س  مفو�س  ذكر  وقد  الدولة.  تقدمها 

املعروف   Neelie Kroes ”كروي�س “نيلي 
بهو�شه يف الرتويج ل�شيا�شات ال�شوق احلرة، 

اأن  اأظهرت  املا�شية  ال�شتة  "ال�شهور  اأن 

دوًرا  تلعب  الدولة  معونات  على  ال�شيطرة 

رئي�شًيا يف معاجلة حتديات االأزمة االقت�شادية 

 .)...( اأوروبا  م�شتوى  على  من�شقة  بطريقة 

املايل  القطاع  يف  االآن  امل�شوؤولية  وتكمن 

البناء  واإعادة  الر�شيد،  ك�شوف  لتنقية 

االإطار،  . ويف هذا 
ل�شمان م�شتقبل حيوي")6(

مل يعد تدخل الدولة عائًقا يف �شبيل التنمية 

والنمو االقت�شادي. على العك�س متاًما، فقد 

مت االتفاق وعلى نحو وا�شع، على اأن تتحمل 

من  احلايل  الركود  مواجهة  م�شوؤولية  الدولة 

خالل تدخل فعال يف ال�شوق. وهذا التغري يف 

املنافع  تكون  عندما  اأنه  اىل  ي�شري  النموذج 

والنمو ماأموننْي، ُت�شجع الدولة على الرتاجع، 

يكون  تدخلها  فاإن  الركود،  حاالت  يف  ولكن 

مبعنى  ال�شـروري.  احلل  ب�شفته  مرغوًبا 

وهو  تعم.  واخل�شائر  تخ�س  االأرباح  اأن  اآخر، 

العدالة  ملبادئ  �شارخ  تعار�س  يت�شح  كما 

االجتماعية والت�شامن، القائمة على فكرة اأن 

االأرباح واخل�شائر ينبغي اأن توزع بالت�شاوي. 

االأزمة  تكون  اأن  ميكن  اآخر،  م�شتوى  وعلى 

االقت�شادي  الدمج  “نزعة  من  زادت  قد 

اأ�شار  فقد   .”Europeanism االأوروبي 

اقرتاع للمجل�س االأوروبي من منت�شف كانون 

)3( European Commission. Economic 
forecasts Spring 2009. Available from:

<ec.europa.eu/economy_finance/

publications/publication15048_

en.pdf>.

)4( European Commission )2009(. State 
Aid Scoreboard – Spring 2009 update. 

Available from:

<ec.europa.eu/competition/state_

aid/studies_reports/2009_spring_

en.pdf>.

)5( Anon. ”Exit le sommet sur l’emploi“. 

Le Soir. 22 March 2009, p. 17.

)6( European Commission. State aid: latest 
Scoreboard reviews Member States’ 
action to fight economic crisis. 2009. 

Available from:

<europa.eu/rapid/pressReleasesAction.

do?reference=IP/09/format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en>.
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�شباط/فرباير  منت�شف  اىل  الثاين/يناير 

االأوروبي،  املجتمع  ثلثي  نحو  اأن   2009
و�شع  يف  �شيكونون  االأوروبيني  اأن  يعتقد 

اإذا تبنت الدول االأع�شاء نهًجا  اأف�شل  حماية 

من�شًقا، فيما اعتقد %39 من االأوروبيني اأن 

. وهو ما ي�شري 
)7(

التن�شيق املوجود كان كافًيا

اىل وجود اتفاق وا�شع على �شـرورة التن�شيق 

على م�شتوى االحتاد االأوروبي ملعاجلة االأزمة 

املالية. 

ت�شري النتائج االنتخابية االأخرية يف اأي�شلندا، 

�شـرورة  من  مزيد  نحو  اجتاه  وجود  اأن  اىل 

اأن  يعني  االأوروبي،  االقت�شادي  الدمج 

مواطني  على  مق�شورة  لي�شت  النزعة  هذه 

االحتاد االأوروبي. فبعد اأن اأو�شك البلد على 

يحبذ  رئي�ًشا  االأي�شلنديون  انتخب  االإفال�س، 

حاجج  وقد  االأوروبي.  االحتاد  اىل  االن�شمام 

 Barroso ”رئي�س االحتاد “مانويل بارو�شو

اأدوات  من  �شيقلل  الفردي،  الت�شـرف  باأن 

اأملانيا،  اأو  فرن�شا  اأو  بريطانيا  مثل  بلدان، 

للتغلب على االأزمة مقارنة بالعمل والتحرك 

اجلماعي: "اأعتقد اأنه اإذا كان ثمة اأثر لالأزمة 

على االجتاه حيال معاهدة ل�شبونة، �شيكون 

.
يف �شالح املعاهدة")8(

دور اأوروبا يف تعزيز التنمية

يزعم االحتاد االأوروبي اأي�ًشا قيادته للجهود 

االجتماعية  االآثار  من  للتخفيف  املبذولة 

رئي�س  دفع  وكما  النامية.  البلدان  يف  لالأزمة 

االحتاد يف حجته “اإن اأوروبا قد قادت ال�شري 

اأ�ش�ًشا  الع�شـرين  جمموعة  و�شع  �شمان  نحو 

للتعايف املن�شف وامل�شتدام للجميع، مبا يف 

. ولكن، ثمة تعار�س 
ذلك البلدان النامية”)9(

اآثار  ملواجهة  االأوروبي  االحتاد  تدابري  بني 

مل�شاعدة  اتخذت  التي  وتلك  داخلًيا،  االأزمة 

التي  االأموال  من  ظهر  كما  النامية.  البلدان 

مت �شخها يف االقت�شادات االأوروبية، مقارنة 

باالأموال املتوافرة مل�شاعدة البلدان النامية. 

وجند هذا التعار�س اأي�ًشا يف تدعيم االحتاد 

ل�شندوق النقد الدويل الذي فر�س �شـروًطا 

للبلدان  املمنوحة  القرو�س  على  قوية 

ال�شيا�شات  تطبيق  من  اإياها  مانًعا  الفقرية، 

االقت�شاد  بتذبذبات  املرتبطة  االقت�شادية 

ملواجهة االأزمة. 

ومع ال�شقوط احلاد يف عوائد الت�شدير، وتدفق 

من  املالية  والتحويالت  االأجنبي،  اال�شتثمار 

من  ب�شدة  النامية  البلدان  ت�شـررت  اخلارج، 

االأزمة املالية واالقت�شادية العاملية. ويقدر 

تواجه  قد  النامية  الدول  اأن  الدويل  البنك 

فجوة مالية تراوح بني 270 اىل 750 بليون 

دوالر، ويحتمل اأن يقع عدد كبري من النا�س، 

ي�شل اىل 53 مليون ن�شمة، يف براثن الفقر يف 

. وقد ذكر رئي�س البنك الدويل 
عام 2009)10(

يف   Robert Zoellick زويليك”  “روبرت 
جمموعة  اجتماع  ع�شية  لندن  يف  له  حديث 

الع�شـرين، اأن التقديرات ت�شري اىل موت من 

ب�شبب  العام  هذا  طفل  األف   400 اىل   200
اأن  املتحدة  االأمم  وتقدر   .

النمو")11( هبوط 

يبلغ التمويل ال�شـروري لتخفيف اآثار االأزمة 

اىل تريليون دوالر. ومبا اأن كثرًيا من البلدان 

حمدود  مايل  جمال  �شوى  متتلك  ال  النامية 

اخلارجي  الدعم  ي�شبح  االأزمة،  مع  للتفاعل 

ا حرًجا بالغ ال�شـرورة.
ً
اأمر

البلدان  باأن  اأوروبا  اعرتاف  من  الرغم  وعلى 

فاإن  متفاقمة،  مالية  فجوة  �شتواجه  النامية 

التزاماتها جتاه امل�شاعدات الر�شمية للتنمية، 

ت�شل  التي  فاملعونات  كافية.  غري  مازالت 

اىل 50 بليون يورو تقريًبا، ومت توزيعها يف 

التي  2008، تعترب �شئيلة مقارنة باملوارد 
االأوروبية حلماية  االقت�شادات  مت �شخها يف 

ني�شان/اإبريل  ويف  النمو.  ودفع  البنوك، 

االأوروبي  االحتاد  حكومات  التزمت   2009
مببلغ 3 تريليونات يورو لتدعيم املوؤ�ش�شات 

يف  �شخ  اأو  �شمانات،  هيئة  على  املالية، 

توفري  املمكن  من  كان  فاإذا  �شيولة.  �شورة 

لدعم  وب�شـرعة  التمويل  من  امل�شتوى  هذا 

املوؤ�ش�شات املالية، فمن ال�شعب ا�شتيعاب 

زيادة  عن  االأوروبية  احلكومات  تعجز  ملاذا 

البلدان  مل�شاعدة  املخ�ش�شة  ميزانياتها 

الفقرية. 

يف اأيار/مايو 2009 اأكدت الدول االأع�شاء يف 

االحتاد االأوروبي نيتها على تلبية ما وعدت 

به جماعًيا، من تخ�شي�س %0.56 من اإجمايل 

 2010 يف  االأوروبي  لالحتاد  القومي  الناجت 

لالحتاد  القومي  الدخل  اإجمايل  من  و0.7% 

الر�شمية  للم�شاعدات   2015 يف  االأوروبي 

 ولكن اإيطاليا، واأيرلندا، 
)12(

املوجهة للتنمية

من  بالفعل  خف�شت  قد  وا�شتونيا  والتفيا، 

م�شاعداتها ب�شبب االأزمة. 

االأوروبي  االحتاد  اقرتح  نف�شه،  الوقت  يف 

طريق  عن  املعونات  بتقدمي  التعجيل 

“تركيز منافع االلتزام املايل يف فرتة مبكرة 
التحويالت  من  جلزء   ”frontloading
باليني   4.3 تبلغ  النامية،  للبلدان  املالية 

3 باليني  2009. ي�شمل هذا املبلغ  يورو يف 

للموازنة،  دعم  �شورة  يف  تقدميها  مت  يورو 

و500  الغذاء،  ملرفق  يورو  مليون  و800 

الأغرا�س   FLEX اآلية  يورو من خالل  مليون 

االكرث  البلدان  مل�شاعدة  ُو�شعت  حمددة 

متويالت  من  هذا  يتكون  لن  ولكن  �شعًفا. 

جديدة، وهو ما ي�شري اىل اأنه يف حالة االتفاق، 

القادمة  ال�شنوات  �شيكون املال املتوفر يف 

االأع�شاء  الدول  فاإن  ذلك،  اىل  اإ�شافة  اأقل. 

التي �شيكون عليها تقدمي املوارد تقاوم يف 

الواقع. 

�شاهمت  باملعونة،  االلتزامات  جانب  اىل 

(7) European Parliament. European 
Parliament Eurobarometer hears 
calls for coordinated EU action in 
fight against financial crisis. 2009. 
Available from:
<www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/042-54004-
20090420-907-17-04-110IPR54003-
2009--2009-04-20false/default_
en.htm>.

(8) Smyth, J. “Crisis likely to favour 
Lisbon Yes – Barroso”. The Irish 
Times, 8 May 2009. Available from:
<www.irishtimes.com/newspaper/wor
ld/20091224246132086/0508/.html>. 

(9) European Commission. Commission 
first to act on G20 with strategy 

(12) Council of the European Union, 
1819- May 2009, Press release. 
Available from:
<www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/
gena/107921.pdf>

to support developing countries. 
2009. Available from: <europa.
eu/rapid/pressReleasesAction 
do?reference=IP/09 
550&format=HTML>. 

(10) World Bank News, 12 February 
2009.

(11) Eurodad. Not much on offer for 
poor countries to counter the crisis. 
2009. Available from:
<www.eurodad.org/whatsnew/
articles.aspx?id=3599&LangType=
1036>.
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بلدان اأوروبية بنحو 100 بليون دوالر لالأموال 

دوالر  تريليون   1.1 تبلغ  التي  االإ�شافية 

الدولية.  املالية  للموؤ�ش�شات  املخ�ش�شة 

يف  التنمية  حلماية  ُقدمت  التي  واالأموال 

 50 وتبلغ  املنخف�س،  الدخل  ذات  البلدان 

اأي مرونة اإ�شافية،  بليون دوالر، مل ت�شحبها 

للح�شول  والنقدية،  املالية  ال�شيا�شات  يف 

وعلى  الدويل.  النقد  �شندوق  قرو�س  على 

“حتديث” ال�شيا�شات اال�شرتاطية  الرغم من 

يتم  ما  فاإن  الدويل،  النقد  ل�شندوق 

القدمية  الو�شفات  هو  االآن،  حتى  تطبيقه 

امل�شغوط،  املايل  بالنظام  اخلا�شة  نف�شها 

هذا  ويف  احلكومية.  النفقات  وا�شتقطاعات 

ال�شياق فاإن القدرة على اال�شتثمار يف القطاع 

. ومرة اأخرى ثمة 
)13(

االجتماعي تظل منخف�شة

املرتبطة  ال�شيا�شات  بني  وا�شح  تعار�س 

 counter scyclical ال�شوق  بتذبذبات 

املالية  القيود  وبني  اأوروبا،  يف  املطبقة 

. واإذا كان 
)14(

املفرو�شة على البلدان النامية

املالية  ال�شيا�شات  اأن  يعتقدون  االأوروبيون 

والنقدية التو�شعية، هي ال�شبيل للخروج من 

النقي�شة  ال�شيا�شات  يعززون  فلماذا  االأزمة، 

متاًما يف البلدان الفقرية؟

من  تزيد  و�صيلة  االأزمة،  هل 

م�صلحة اوروبا؟

يتمثل االأثر االآخر لالأزمة على عالقة اأوروبا مع 

التدابري  باتخاذ  االإ�شـراع  النامية، يف  البلدان 

واإبرام  املوازنة  تدعيم  مثل  للجدل،  املثرية 

.)EPAs( اتفاقات ال�شـراكة االقت�شادية

دعم املوازنة

يف  الفقرية  االقت�شادات  اأن  باعرتافها 

لالأزمة،  نتيجة  اىل متويل خارجي  ملحة  حاجة 

فرتة  يف  املنافع  "تركيز  مقرتحات  ت�شور 

متزايد  ا�شتخدام   frontloading مبكرة” 

اىل  ي�شل  ما  ذلك  مت�شمًنا  املوازنة،  لدعم 

التنمية  �شندوق  من  يورو  مليون   500
االأوروبية العا�شـر، لتدعيم البلدان االأفريقية 

اأكرث  كانت  التي  والبا�شيفيك  والكاريبي 

االأوروبي  االحتاد  اأ�شار  وقد  باالأزمة.  ت�شـرًرا 

اأنه �شرياجع عمليات دعم املوازنة  اأي�ًشا اىل 

االأكرث �شعًفا، بغر�س  البلدان  امل�شتمرة، يف 

وحجة  االإنفاقات.  تركيز  اإمكانات  تقييم 

يف  تتمثل  املوازنة  تدعيم  �شالح  يف  االحتاد 

اأداة �شـريعة االأثر، تتيح توظيًفا طويل  اأنها 

احلكومية  للنفقات  به،  التنبوؤ  ميكن  املدى 

مثل  االجتماعية  القطاعات  ت�شمل  التي 

التعليم وال�شحة. 

ولكن دعم امليزانية يطرح عدة ق�شايا.

ر�شد  وفر�شة  الداخلية،  القدرة  اأوالً، 

املوازنات، وتخ�شي�س املوارد ذات االأهمية 

مفقودة  الدميقراطية،  للم�شاءلة  احلرجة 

موؤ�ش�شات  فا�شتخدام  البلدان.  معظم  يف 

من  تزيد  التطبيق  لر�شد  الدولية  امل�شاءلة 

م�شاءلة  لزيادة  املوازنة  تدعيم  اىل  امليل 

يقو�س  ما  وهو  اخلارج.  من  احلكومات 

“امللكية” الداخلية وامل�شاءلة الدميقراطية، 
من خالل الربملان الوطني.

من  عدًدا  حدد  االأوروبي  االحتاد  اأن  ثانًيا، 

النظر يف  تلبيتها قبل  التي ينبغي  ال�شـروط 

واحرتام  الدميقراطية  ت�شمل  املوازنة.  دعم 

متت  التي  الدرا�شات  ولكن  االإن�شان.  حقوق 

اىل  ت�شري  املوازنة،  دعم  اتفاقات  من  لعدد 

�شامل  تقييم  الأي  وا�شح  دليل  وجود  عدم 

واأخرًيا،   .
)15(

ال�شـروط هذه  تنفيذ  لكيفية 

فقد �شّمن االحتاد االأوروبي دعم املوازنة يف 

ح�شاباته؛ لتلبية مطلب قانوين اأ�شا�شه اإ�شـرار 

من   20% ا�شتخدام  على  االأوروبي  الربملان 

م�شاعداته لل�شحة والتعليم، حتى على الرغم 

التنمية والتعاون االقت�شادي  اأن منظمة  من 

التي تدير نظام ت�شنيف م�شاعدات التنمية، 

مبعزل  املوازنة  دعم  ت�شنيف  �شـرورة  ترى 

ال�شحة  لقطاعي  املوجهة  التخ�شي�شات  عن 

والتعليم. 

اتفاقات ال�صـراكة االقت�صادية

االقت�شادية  ال�شـراكة  اتفاقات  اإر�شاء  يعد 

االحتاد  بني  احلرة  التجارة  نظم  تخلق  التي 

االأوروبي وجمموعة بلدان اإفريقيا والكاريبي 

الرئي�شية  العنا�شـر  والبا�شيفيك، واحدة من 

املثرية للجدل يف اتفاقية كوتونو. والغر�س 

اأن  هو  االقت�شادية،  ال�شـراكة  اتفاقات  من 

حتل حمل اتفاقات التجارة التف�شيلية حتت 

التي عقدت  اتفاقات لومي )عا�شمة توغو( 

التجارة  منظمة  قواعد  عن  خمتلفة  لتكون 

ومن  التجارة.  على  القيود  ب�شدد  العاملية، 

ال�شـراكة  اتفاقات  تكون  اأن  اأ�شال  املقرر 

االقت�شادية موجودة مع بداية 2008، ولكنها 

حتى منت�شف 2009 التزال م�شدًرا لنزاعات 

.
)16(

كثرية

ت�شوير  على  االأوروبي  االحتاد  داأب  لقد 

كاتفاقات  االقت�شادية  ال�شـراكة  اتفاقات 

االتفاقات  بنود  تكذبه  زعم  وهو  للتنمية، 

نف�شها.

اأوالً، من املحتمل اأن ت�شفر عن خ�شارة كبرية 

للتعرفة اجلمركية يف كثري من بلدان اأفريقيا 

والكاريبي والبا�شيفيك، والتي ميثل االحتاد 

االأوروبي ال�شـريك التجاري الرئي�شي لها.

اإن هذه البلدان غالًبا ما تفتقد البنية  ثانًيا، 

اقت�شاد  يف  للتناف�س  املطلوبة  التحتية 

ال�شوق املفتوح. واملعونة التي تقدم من اأجل 

االقت�شادية  ال�شـراكة  اتفاقات  مع  التكيف 

اأن  اأجل التجارة”، ق�شد بها  “املعونة من  اأو 

تكون اإ�شافة للمظروف املايل االأ�شلي الذي 

يقدمه االحتاد. ولكن التحليالت ت�شري اىل اأن 

كثرًيا من هذه االأموال لن تكون اإ�شافية.

يوجد  ال  للتجارة  جماالت  ت�شمني  اإن  ثالًثا، 

وامل�شرتيات،  اخلدمات  مثل  عليها،  اتفاق 

اأفريقيا  بلدان  اقت�شاد  من  �شيفتح جماالت 

االحتاد  ل�شـركات  والبا�شيفيك،  والكاريبي 

االأوروبي.

وعلى الرغم من هذه امل�شاكل املقلقة، اإال اأن 

االحتاد االأوروبي يدفع يف حجته باأن اتفاقات 

احلالية،  االأزمة  يف  االقت�شادية  ال�شـراكة 

�شت�شاهم يف تعزيز النمو االقت�شادي، والتنمية 

اأجوار  “ياو  ويو�شح  ال�شـريكة.  البلدان  يف 

ماكادو” ، اأحد مفاو�شي االحتاد الرئي�شيني 

اأن  االقت�شادية،  ال�شـراكة  اتفاقات  على 

خلق  طريق  عن  التنمية  �شتدعم  االتفاقات 

(15) Alliance 2015. “The EU‘s contribution 
to the Millennium Development Goals 
Poverty Eradication: From Rhetoric 
to Results?” Ed. EEPA, Brussels, 
September 2008. 

)13( Ibid.

التفيا  مثل  االنتقالية،  الدول  اأن  من  بالرغم   )14(

على  احل�شول  اإىل  بال�شعي  اأي�ًشا  جمربة  ورومانيا 

و�شع  يف  اأنها  اإال  الدويل،  النقد  �شندوق  قرو�س 

اأف�شل لتحقيق هذا. حيث حقق املجل�س االأوروبي 

خارج  البلدان  مل�شاعدة  كقر�س  يورو  بليون   50
منطقة اليورو للتغلب على ميزان املدفوعات. 

(16) In June 2009, only the CARIFORUM 
countries (15 countries in the 
Caribbean) have signed a full EPA, 
and only Botswana, Cameroon, Ivory 
Cost, Lesotho and Swaziland have 
signed interim EPAs.
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بيئة جتارية حمكومة، ت�شهل بدورها تدفق 

والإعادة  للعمل.  ا  فر�شً وتخلق  اال�شتثمار، 

دول  حكومات  يف  الت�شكيك  على  التاأكيد 

اأقرت  والبا�شيفيك،  والكاريبي  اإفريقيا 

مفو�شية التجارة “كاثرين اآ�شتون” باحلاجة 

املفاو�شات،  يف  املرونة  من  مزيد  اىل 

ووعدت باأن املفاو�شات اخلا�شة باتفاقات 

�شتعك�س  الكاملة،  االقت�شادية  ال�شـراكة 

لل�شـركاء  االإقليمية  اخل�شو�شية  وحترتم 

اأمام  خطابها  يف  ولكنها  االتفاقات.  هذه  يف 

يف  براغ،  يف  امل�شرتك  الربملاين  املجل�س 

رغبتها يف  2009، عرّبت عن  ني�شان/اإبريل 

التو�شل �شـريًعا اىل اتفاق مقبول من جميع 

االأطراف، واأن توقع جميع اتفاقات ال�شـراكة 

فرتة  نهاية  قبل  املرحلية  االقت�شادية 

املفو�شية احلالية يف ت�شـرين االأول/اأكتوبر 

اخلا�شة  املفاو�شات  توقف  ومع   .2009
لفرتة  االقت�شادية  ال�شـراكة  باتفاقات 

ملواجهة  العاجلة  االأهمية  اأن  يبدو  طويلة، 

اآثار االأزمة االقت�شادية واملالية قد ا�شُتغلت 

ال�شغط  بالعملية، وزيادة  لالإ�شـراع  كفر�شة 

والكاريبي  اأفريقيا  بلدان  حكومات  على 

والبا�شيفيك، لالإقرار والت�شليم.
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يف  املقد�س  الثالوث  كني�شة  ويف   ،2009 حزيران/يونيه   20 يف 

نيويورك، جّمعت مبادرة "اأ�شوات ال�شعوب حول االأزمة" نا�شطني من 

والنقابات، وجماعات قاعدية، على  املدين،  املجتمع  من  منظمة   30
االجتماعية  العواقب  ملناق�شة  والدويل؛  والوطني  املحلي  امل�شتوى 

والبيئية لالأزمة املالية واالقت�شادية، على الن�شاء والرجال املتعطلني 

على م�شتوى العامل. ويف هذا احلدث، قدم منا�رصو احلقوق االجتماعية 

واالقت�شادية، واجلندر، وحقوق العمال، واحلقوق البيئية، �شهادات 

اإىل  ال�شودان  االأزمة على جمتمعاتهم املحلية من  تاأثري  حول كيفية 

�شان �شلفادور اإىل برونك�س اجلنوبية.

وقد كان هذا امللتقى اأي�ًشا فر�شة لقادة املجتمع املدين للم�شاركة 

يف االأفكار واخلربات، حول كيفية بناء حركة عاملية ذات جذور حملية، 

حقوق  على  يقوم  جديد،  اقت�شادي  نظام  �شبيل  يف  تدفع  اأن  ميكن 

االإن�شان واال�شتدامة البيئية. 

طِلقت مبادرة "اأ�شوات ال�شعوب حول االأزمة"،يف �شياق املوؤمتر 
ُ
وقد اأ

على  واآثارها  واالقت�شادية  املالية  االأزمة  حول  املتحدة  لالأمم  العلم 

االآثار  ملواجهة  حقيقي،  متعدد  ملتقى  اأول  كان  الذي  التنمية، 

الرئي�شي  املتحدث  كان  وقد  الراهن.  املايل  لالنهيار  االجتماعية 

 Father Miguelالأ�شوات ال�شعوب االأب ميغل دي �شكوتو بروكمان

اجلمعية  من   63 رقم  اجلل�شة  رئي�س   ،D´Escoto Brockmann

العامة لالأمم املتحدة، والذي رحب بدعم املجتمع املدين حللول االأزمة 

التي تت�شكل يف قلب االأمم املتحدة، وحث امل�شاركني على "�شخ روح 

جديدة من امل�شوؤولية والت�شامن: مع النا�س الذين تاأثروا على نحو 

متباين باالأزمة. وقد اختتم احلدث بدعوة من من�شق �شبكة املراقبة 

املالية  البنية  اإ�شالحات  ملنا�رصة  بي�شيو"  "روبريتو  االجتماعية 

النا�س من  انت�شال  �شاأنها امل�شاعدة على  التي من  الراهنة  العاملية 

امل�شاواة  انعدام  من  احلالية  االأ�شكال  تعزيز  من  بدالً  الفقر،  براثن 

االقت�شادية واالجتماعية �شواء داخل احلدود اأو عربها. 

بالتقارير   اخلا�س  الف�شل  عرب  الرئي�شية  املداخالت  ن�رص  مت  وقد 

املبّوبة بح�شب املوا�شيع يف تقرير الرا�شد االجتماعي ل�شنة 2009، 

من امل�شاركني يف هذا الن�شاط، اإىل جانب بع�س ال�شهادات حول اأثر 

االأزمة لدى عامة النا�س، والتي جمعتها �شبكة املراقبة االجتماعية يف 

بالد اجلنوب.

املنظمات امل�صدقة على “اأ�صوات ال�صعوب حول االأزمة": 

 Social Watch, Eurostep, LDC Watch, Institute for Policy
Studies, Global Policy Forum, Center of Concern, ESCR-

Net, Institute for Agriculture and Trade Policy, Global-
 Local Links Project, Jubilee USA Network, Jubilee South,
 GCAP Feminist Task Force, Alliance for Responsible Trade,
 Women’s Environment and Development Organization,
International Council for Adult Education, UN Non-

 Governmental Liaison Service, Global Action on Aging,
 Latindadd, US Human Rights Network, CONGO Social
 Development Committee, Sub-Committee on the
 Eradication of Poverty, Hemispheric Social Alliance,
 Womens’ Working Group on Financing for Development,
 Medical Mission Sisters International, World Federation
 of United Nations Associations, International Youth and
 Student Movement for the United Nations, Enlazando
 Alternativas, Transnational Institute, Our World Is Not For
Sale Network.

 Youtube "توجد م�شاهد فيديو من "اأ�شوات النا�س ب�شدد االأزمة: على موقع "اليوتيوب

www.youtube.com/SocWatch :ل�شبكة املراقبة االجتماعية على العنوان التايل

اأ�صوات ال�صعوب حول االأزمة
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التقارير الوطنية
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فريق البحث بقيادة �صوالف كامل

“جمعية االأمل للتنمية االجتماعية”

قد  االمريكية  املالية  االأ�شواق  تعطل  كان 

بداأ اأثناء �شيف 2007. وبحلول خريف العام 

2008، كان العامل يف اآالم خما�س اأزمة متكاملة 
اإمكانية احل�شول على  اجلوانب، مع احت�شار 

البور�شات، وتهديد كامل  واإغراق  االئتمان، 

النظام املايل الدويل باالنهيار. وقد �شعر كل 

اأو  مبا�شـر  ب�شكل  �شواء  باالأثر،  العامل  يف  بلد 

غري مبا�شـر، مبا يف ذلك اجلزائر. 

ويلقي الرئي�س باللوم يف االأزمة االقت�شادية 

العاملية، على غياب التنظيم املايل، واجلهود 

غري املالئمة لتنقية البيئة االقت�شادية، التي 

تركت نهًبا لقانون االأ�شواق. ويف اإبراز الفخاخ 

جتنبها،  يجب  التي  واالقت�شادية  املالية 

ينبغي لالأزمة املالية العاملية اأن ت�شكل در�ًشا 

للجزائر. و�شواء قامت على التنبوؤ االقت�شادي 

احلكومية  االأن�شطة  فاإن  اأخرى،  اعتبارات  اأو 

وحّدت  الوطنية،  للم�شلحة  احلماية  وفرت 

من تعر�س اقت�شاد اجلزائر، ونظامها املايل، 

فر�س  خلقه  الذي  التوازن  انعدام  خلطر 

النيوليربالية يف النظام املايل العاملي. 

نتيجة  منه  جزء  يف  القوي  املوقف  هذا  ويعد 

للرثوة النفطية يف البالد، هو الدعامة الرئي�شية 

وزير  خليل”  “�شكيب  الحظ  وقد  القت�شادها. 

ملنظمة  احلايل  الرئي�س  والتعدين،  الطاقة 

الحظ  )اأوبك(،  للبرتول  امل�شدرة  البلدان 

ملحوًظا  تطوًرا  �شهدت  قد  النفط  �شوق  اأن 

اأراده  الذي  الهيكلي  اال�شتقرار  بعدم  ا 
ً
تاأثر

النفط  برميل  �شعر  . فقد �شعد 
)1(

امل�شاربون

يف �شلة االأوبك متجاوًزا 140 دوالًرا اأمريكيًّا يف 

متوز/يوليو 2008، ثم اأخذ يف الهبوط حينذاك 

59 دوالًرا. ويتمثل متو�شط  اأن و�شل اىل  اىل 

من  الرابع  حتى   2008 لعام  ال�شنوي  ال�شعر 

ت�شـرين الثاين/نوفمرب يف 103 دوالرات و56 

�شنًتا، مقارنة بـ 56 دوالًرا يف 2007. وقد حقق 

�شنًتا،  و28  دوالرات   108 اجلزائري  الربميل 

بعد اأن كان 71 دوالًرا و13 �شنًتا يف 2007.

اقت�شاد  فاإن  التايل،  اجلدول  يبني  وكما 

املالية  لالأزمة  قيا�ًشا  جيد  و�شع  يف  اجلزائر 

االأقل  على  الراهنة،  العاملية  واالقت�شادية 

ميكن  احلماية  وهذه  املقبلتني.  لل�شنتني 

التعر�س  من  البالد  ر�شيد  اىل  ت�شاف  اأن 

واالإدارة  الدولية،  املالية  لالأ�شواق  املحدود 

)و�شل  االأجنبية  العملة  الحتياط  الر�شيدة 

 ،)2007 عام  يف   4.6% اىل  املحقق  الربح 

االأرباح  منو  من  كبرية  ن�شبة  يف  واالقت�شاد 

القومي      الناجت  اإجمايل  من   20% )متو�شط 

الفائ�س  وا�شتخدام   ،)2007  -  2005
لتمويل  املحلية،  ال�شيولة  يف  الهيكلي 

االقت�شاد بالعملة املحلية. 

احلاجة اىل اإ�صالح

اأن  جند  احلكومات،  بني  خمت�شـر  جدال  بعد 

 Crédit  
ّ
بنكي على  ال�شيطرة  حتويل  جهود 

 Bank for املحلية  والتنمية   ،Populaire
اىل   Local Development )BDL( L
او  املتحدة  الواليات  يف  مالية  موؤ�ش�شات 

امل�شوؤولني  الأن  بالف�شل،  باءت  قد  فرن�شا، 

الإ�شناد  م�شتعدة  تكن  مل  اجلزائر  اأن  قرروا 

امل�شوؤولية اىل جهة اأجنبية. وبحكم ما و�شل 

مل  وخ�شخ�شة،  حترير  من  اقت�شادها  اإليه 

.
2
تتحقق املنافع املتوقعة على اأر�س الواقع

�ِشيد  اأعلن   ،2008 اأيلول/�شبتمرب  يف 

العام  االحتاد  قادة  اأحد   Sid Saïd �شعيد 

عن  تخلت  قد  احلكومة  اأن  اجلزائر،  لعمال 

�شيا�شة “كل �شيء ميكن خ�شخ�شته”. فقد 

انتظار  يف  عامة  موؤ�ش�شة   220 هناك  كان 

اخل�شخ�شة، مت ا�شتبعادها جميًعا من قائمة 

 اجلزائر

خارج النظام ولكن هل هي يف ماأمن من االأزمة؟

وت�صدير  اإنتاج  على  ال�صديد  اعتماده  هو  اجلزائر،  اقت�صاد  يف  جانب  اأ�صعف  لعل 

الهيدروكروبونات. وعلى الرغم من التطور الرفيع لهذا القطاع، اإال اأن القطاع املايل 

قد تعرث، واأ�صبح منف�صالً عن النظام املايل العاملي. واملفارقة اأن هذا التخلف قد وفر 

الوقاية للنظام امل�رصيف من الوقوع يف حبائل االأزمة املالية العاملية. ولكن على الرغم 

من ذلك، فاإن عدوى االأزمة �صت�صيب البالد من خالل الب�صائع الواردة واخلدمات.

رئي�س  والتعدين،  الطاقة  وزير  خليل،  �شكيب   )1(

"االأوبك"، يف ملتقى نظمته "موؤ�ش�شة املجاهد"، 3 
اآذار/مار�س 2009.

)2( See: Mohamed Gacem. "Crise financière 
mondiale: Vers un recadrage des 
réformes". Available from:

< w w w . l e s d é b a t s . c o m /

editionsdebats/221008/economie .

htm>.
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IEG of   = 47,3

IEG of Spain = 76,9

IEG of Vietnam = 73,9 IEG of Zambia = 56,2

IEG of Central African Republic = 45,8 IEG of Chile = 61,9 IEG of Cyprus = 65,1
IEG of Czech Rep. = 68,1 IEG of Egypt = 43,9

IEG of El Salvador = 67,5 IEG of Eritrea = 47,1 IEG of Germany = 78,2 IEG of Ghana = 57,6 IEG of Guatemala = 51,3

IEG of Mexico = 60,5 IEG of Moldova = 73,9
IEG of Morocco = 44,8 IEG of Mozambique = 64,4 IEG of Burma = 0 IEG of Nepal = 51,2 IEG of Niger = 44,4 IEG of Paraguay = 66,8 IEG of Peru = 69,7 IEG of Philippines = 75,6

IEG of Poland = 70 IEG of Portugal = 73,1 IEG of Romania = 71,3 IEG of Serbia = 0 IEG of Slovakia = 68,8 IEG of Slovenia = 65,1 IEG of Spain = 76,9 IEG of Tanzania = 71,9 IEG of Thailand = 70,2

IEG of Uganda = 67,2 IEG of Usa = 73,8 IEG of Venezuela = 67,7 IEG of Yemen = 30

IEG of Argentina = 72,3IEG of Algeria = 52,7 IEG of Bahrain = 46 IEG of Bangladesh = 52,7 IEG of Benin = 42,1 IEG of Bolivia = 66,1 IEG of Brasil = 68,2 IEG of Bulgaria = 73,4 IEG of Cambodia = 61,6 IEG of Canada = 74,5

BCI of Chile = 99
BCI of 
República Checa = 99,2 BCI of El Salvador = 80,1 BCI of Eritrea = 60,2

BCI of Alemania = 99,3
BCI of Ghana = 75,5 BCI of Guatemala = 68,3BCI of República Centroafricana = 65,2

BCI of México = 95,2
BCI of Marruecos = 81,1 BCI of Mozambique = 66,1 BCI of Nepal = 58,4 BCI of Paraguay = 95,3 BCI of Perú = 87,8 BCI of Filipinas = 78,1

BCI of Polonia = 99,1 BCI of Portugal = 99,4 BCI of Rumania = 96 BCI of Serbia = 98,1 BCI of Eslovaquia = 99 BCI of Eslovenia = 99,5 BCI of Somalia = 47,8 BCI of España = 99,6

IEG of Rep. Dem. del Congo = 45.1BCI of Rep. Dem. del Congo = 76,3

BCI of Tanzanía = 72,7 BCI of Tailandia = 95,6

BCI of Uganda = 59,2 BCI of Estados 
Unidos de América = 98.1 

BCI of Venezuela = 94,5 BCI of Yemen = 58,7

BCI of Myanmar, 
Birmania o Burma = 73.2

BCI of Chipre = 99,6

BCI of Moldavia = 0

BCI of Argelia = 95,7 BCI of Argentina = 97,8 BCI of Bangladesh = 56 BCI of Benin = 76,9 BCI of Bolivia = 79,4 BCI of Brasil = 90,2 BCI of Bulgaria = 97,3 BCI of Camboya = 66 BCI of Canadá = 99,3

IEG of Honduras = 68,9 IEG of Hungary = 69,8 IEG of India = 40,7 IEG of Iraq = 0 IEG of Italy = 64,5 IEG of Kenya = 59 IEG of Lebanon = 46,9 IEG of Malaysia = 58,3 IEG of Malta = 58,2BCI of Honduras = 82,4 BCI of Hungría = 99,3 BCI of India = 68,5 BCI of Irak = 88,4 BCI of Italia = 99,5 BCI of Kenya = 71 BCI of Líbano = 95,6 BCI of Malasia = 96,9 BCI of Malta = 99,5

ICB de Senegal = 68,5

ICB de Egipto = 89,1

ICB de Viet Nam = 92,8

ICB de Nigeria = 66,3

BCI of Zambia = 71,3 BCI of Cisjordania y Gaza o Palestina = 0

ICB de Francia = 98,8ICB de Belgica = 98,3 ICB de Nicaragua = 70,1ICB de Costa Rica = 93,5

ICB de Bahrein = 99

IEG de Francia = 72IEG de Belgica = 72,2 IEG de Nicaragua = 51,5IEG de Costa Rica = 66,8 IEG de Senegal = 54,9

Cisjordania o Palestina S/D (español)

BCI of Cisjordania y Gaza o Palestina = 0 Cisjordania o Palestina N/D (inglés)
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IEG of   = 47,3

IEG of Spain = 76,9

IEG of Vietnam = 73,9 IEG of Zambia = 56,2

IEG of Central African Republic = 45,8 IEG of Chile = 61,9 IEG of Cyprus = 65,1
IEG of Czech Rep. = 68,1 IEG of Egypt = 43,9

IEG of El Salvador = 67,5 IEG of Eritrea = 47,1 IEG of Germany = 78,2 IEG of Ghana = 57,6 IEG of Guatemala = 51,3

IEG of Mexico = 60,5 IEG of Moldova = 73,9
IEG of Morocco = 44,8 IEG of Mozambique = 64,4 IEG of Burma = 0 IEG of Nepal = 51,2 IEG of Niger = 44,4 IEG of Paraguay = 66,8 IEG of Peru = 69,7 IEG of Philippines = 75,6

IEG of Poland = 70 IEG of Portugal = 73,1 IEG of Romania = 71,3 IEG of Serbia = 0 IEG of Slovakia = 68,8 IEG of Slovenia = 65,1 IEG of Spain = 76,9 IEG of Tanzania = 71,9 IEG of Thailand = 70,2

IEG of Uganda = 67,2 IEG of Usa = 73,8 IEG of Venezuela = 67,7 IEG of Yemen = 30

IEG of Argentina = 72,3IEG of Algeria = 52,7 IEG of Bahrain = 46 IEG of Bangladesh = 52,7 IEG of Benin = 42,1 IEG of Bolivia = 66,1 IEG of Brasil = 68,2 IEG of Bulgaria = 73,4 IEG of Cambodia = 61,6 IEG of Canada = 74,5

BCI of Chile = 99
BCI of 
República Checa = 99,2 BCI of El Salvador = 80,1 BCI of Eritrea = 60,2

BCI of Alemania = 99,3
BCI of Ghana = 75,5 BCI of Guatemala = 68,3BCI of República Centroafricana = 65,2

BCI of México = 95,2
BCI of Marruecos = 81,1 BCI of Mozambique = 66,1 BCI of Nepal = 58,4 BCI of Paraguay = 95,3 BCI of Perú = 87,8 BCI of Filipinas = 78,1

BCI of Polonia = 99,1 BCI of Portugal = 99,4 BCI of Rumania = 96 BCI of Serbia = 98,1 BCI of Eslovaquia = 99 BCI of Eslovenia = 99,5 BCI of Somalia = 47,8 BCI of España = 99,6

IEG of Rep. Dem. del Congo = 45.1BCI of Rep. Dem. del Congo = 76,3

BCI of Tanzanía = 72,7 BCI of Tailandia = 95,6

BCI of Uganda = 59,2 BCI of Estados 
Unidos de América = 98.1 

BCI of Venezuela = 94,5 BCI of Yemen = 58,7

BCI of Myanmar, 
Birmania o Burma = 73.2

BCI of Chipre = 99,6

BCI of Moldavia = 0

BCI of Argelia = 95,7 BCI of Argentina = 97,8 BCI of Bangladesh = 56 BCI of Benin = 76,9 BCI of Bolivia = 79,4 BCI of Brasil = 90,2 BCI of Bulgaria = 97,3 BCI of Camboya = 66 BCI of Canadá = 99,3

IEG of Honduras = 68,9 IEG of Hungary = 69,8 IEG of India = 40,7 IEG of Iraq = 0 IEG of Italy = 64,5 IEG of Kenya = 59 IEG of Lebanon = 46,9 IEG of Malaysia = 58,3 IEG of Malta = 58,2BCI of Honduras = 82,4 BCI of Hungría = 99,3 BCI of India = 68,5 BCI of Irak = 88,4 BCI of Italia = 99,5 BCI of Kenya = 71 BCI of Líbano = 95,6 BCI of Malasia = 96,9 BCI of Malta = 99,5

ICB de Senegal = 68,5

ICB de Egipto = 89,1

ICB de Viet Nam = 92,8

ICB de Nigeria = 66,3

BCI of Zambia = 71,3 BCI of Cisjordania y Gaza o Palestina = 0

ICB de Francia = 98,8ICB de Belgica = 98,3 ICB de Nicaragua = 70,1ICB de Costa Rica = 93,5

ICB de Bahrein = 99

IEG de Francia = 72IEG de Belgica = 72,2 IEG de Nicaragua = 51,5IEG de Costa Rica = 66,8 IEG de Senegal = 54,9

Cisjordania o Palestina S/D (español)

BCI of Cisjordania y Gaza o Palestina = 0 Cisjordania o Palestina N/D (inglés)
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BC موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات االأ�شا�شية يف اجلزائر = 95.7

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف اجلزائر = 52،7

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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مبجرد  بيعها  يفرت�س  التي  ال�شـركات 

تطبيق �شيا�شات نظامية جديدة. اإ�شافة اىل 

اأقدم املجل�س الوزاري يف كانون  ذلك، فقد 

الثاين/يناير 2008 على االعتماد امل�شـريف، 

االقت�شادية  للموؤ�ش�شات  املالية  والتنقية 

قائمة.  �شـركات  ديون  مبحو  وذلك  العامة، 

االإ�شـراف  م�شوؤولية  احلكومة  اأ�شندت  وقد 

بني  عمل  جمموعة  اىل  التدابري  هذه  على 

اال�شتثمار  وتعزيز  املال،  ل�شناعة  وزارية 

بني املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. 

جتديد القوة الريفية

الطبيعي  ال�شكاين  النمو  اىل معدل  باالإ�شارة 

الذي ي�شل متو�شطه اىل %1.62 �شنوًيا جند 

يف  كانت  التي  للن�شبة  معقولة  زيادة  اأنها 

فقد   2000 عام  %1.48 يف  مرتفعة  االأ�شل 

ازداد عدد ال�شكان زيادة قدرها 4.63 مليون 

1998 اىل  الفرتة من متوز/يوليو  ن�شمة يف 

متوز/يوليو 2007. وبنهاية 2010 �شي�شل 

والإطعام  مليوناً.   35.7 اىل  ال�شكان  عدد 

حتتاج  واليافع،  ال�شـريع  ال�شكاين  النمو  هذا 

اجلزائر اىل مزيد من الطعام.

من  احليوية  الكتلة  ت�شل  اأخرى  ناحية  من 

األف طن، وهو ما   600 املياه يف اجلزائر اىل 

ومع  طن.  األف   220 على  باحل�شول  ي�شمح 

يف  املادية  املوارد  قلة  ت�شببت  فقد  ذلك 

احلد من احل�شاد ال�شنوي ليقل اىل 170 األف 

.
)3(

طن

الزراعي  امليزان  �شلبية  اجلزائر  وتعاين 

اأكرب  بني  من  واحدة  تعد  اأنها  كما  التجاري، 

وي�شكل  العامل.  يف  غذاء  م�شتوردي  ع�شـرة 

االإنتاج الزراعي اأكرث من ربع اإجمايل وارداتها. 

الثالثة  العنا�شـر  فاإن  القيمة،  ناحية  ومن 

 ،)40%( وم�شتقاتها  احلبوب  هي  املكونة 

 ،)14.3%( اأخرى،  لبنية  ومنتجات  واللنب 

.
)4(

والزيوت والدهون )10.5%(

احلبوب  على  اجلزائر  اإنفاقات  قفزت  وقد 

واللنب  والعقاقري،  وم�شتقاتها،  امل�شتوردة 

األف  و600  مليونني  اىل  االألبان  ومنتجات 

دوالر يف الن�شف االأول من العام 2008، بعد 

اأن كان حجمه مليويّن دوالر يف العام 2007. 

وقد و�شل الت�شخم يف الن�شف االأول من العام 

راأ�شها  على  جاء  الأ�شباب   4.9% اىل   2008
زيادة كبرية يف اأ�شعار الغذاء مبقدار 9.2%. 

ال�شنوي  الت�شخم  معدل  بلغ  فقد  ثم  ومن 

كله نحو %2.5 فقط )حزيران/يونيه 2007 

لتهدئة  2008(. ويف حماولة  حزيران/يونيه 

اأطلقت احلكومة تدابري نظامية يف  االأ�شعار؛ 

متوز/يوليو 2008. ومنذ ذلك احلني وفرت 

نحو 51.700 طناً من البطاطا.

الريفية  للمناطق  والقوة  احليوية  والإعادة 

التي ت�شم ن�شبة كبرية من ال�شكان، اأطلقت 

تقوم  مت�شعبة،  تنمية  خطة  اأي�ًشا  احلكومة 

على العنا�شـر الثالثة االآتية:

ل�شكان  املعي�شية  الظروف  يف  حت�شينات   •
الريف، مت�شمنة اإعادة التاأهيل والتحديث 

 ksours الرببر  وقرى  عموًما،  للقرى 

ا على امتداد اجلزر.  خ�شو�شً

االقت�شادي  الن�شاط  تنوع  على  املحافظة   •
وزيادة  حماية  مع  الدخل،  لزيادة  الريفي 

اجلوانب  واأي�ًشا  الطبيعية،  املوارد  قيمة 

املادية وغري املادية للرتاث الريفي.

امل�شاعدات  خالل  من  ب�شـرية  موارد  بناء   •
مزارع  هي  تقريًبا  املزارع  فجميع  الفنية. 

احليازة/ من  خمتلفة  باأ�شكال  خا�شة 

ب�شورة  الفالحني،  ويعمل معظم  امللكية. 

تقليدية، يف زراعة احلبوب وتربية املا�شية. 

البع�س  بداأ  االأخرية  ال�شنوات  يف  ولكن 

الفاكهة  مثل  البذور  حما�شيل  زراعة  يف 

واخل�شـروات. وبا�شتثناء الطماطم وزيوت 

ال�شناعية  املحا�شيل  اإنتاج  ظل  النخيل، 

حمدوًدا. 

الريفية،  القوة  لتن�شيط  اأخرى،  جهود  ويف 

 5000 من  اأكرث  بتد�شني  احلكومة  بادرت 

من  اأكرث  بها  ينتفع  حملية؛   
ٍ
تنمية م�شـروِع 

مليويّن اأ�شـرة نحو 8 ماليني ن�شمة. 

 2005 ال�شـريع  للطريق  الوطنية  واخلطة 

االأ�شغال  وزارة  و�شعتها  التي   2025
1.216 كم2 من طرق  العامة، ت�شمل �شبكة 

لرتبط  الغرب  اىل  ال�شـرق  من  ال�شيارات، 

عنابه بتلم�شن. و�شت�شتفيد من هذا الطريق 

24 والية )اإقليًما( ويتيح 100.000 فر�شة 
عمل يف جماالت البناء املختلفة. ومن املقرر 

.
اأن يبداأ هذا امل�شـروع يف العام 2009)5(

خامتة

لعاملني  كان  تقريًبا،  عقد  مدار  على 

اجلزائر  اقت�شاد  على  قوي  اأثر  رئي�شيني 

ال�شيا�شات  االأول،  العامل  املايل:  ونظامها 

موارد  تنمية  عززت  التي  الهيدروكربونية 

االإنتاجية.  القدرة  زيادة  اىل  واأدت  البلد، 

األف برميل   900 النفط من  اإنتاج  حيث قفز 

يومًيا يف العام 2000 اىل مليون و400 األف 

و200  مليون  �شّدر   ،2008 العام  يف  برميل 

.
)6(

األف برميل منها

الدولة  دعم  يف  يتمثل  الثاين،  والعامل 

من   2.6% العامة:  للبنوك  امل�شبوق  غري 

ال�شنوي  القومي  الناجت  اإجمايل  متو�شط 

%1.7 للفرتة  1991-2002 ون�شبة  للفرتة 

نقدي  اإ�شالح  �شياق  يف   2006-2005 من 

. هاتان ال�شيا�شتان املذكورتان قد 
)7(

ومايل

العملة  احتياط  يف  كبرية  زيادة  عن  اأ�شفرتا 

االأجنبية، وتقوية اأموال تنظيم الدخل، واإكثار 

الدين  معّدل  وانخفا�س  البنكية،  ال�شيولة 

االأجنبي. 

ال�صكل 1: الفائ�س املايل للجزائر والتزاماتها يف 

اأواخر ت�رصين الثاين/نوفمرب 2008

)بالدوالر االأمريكي: 1 دوالر= 61.88851 ديناًرا جزائرّيا(

امل�صدر: بنك اجلزائر

TRADUCCIÓN: احتياطي العملة االأجنبية اأموال 
تنظيم الدخل فائ�س ال�شيولة البنكية الدين اخلارجي

)3( See: <jijelli.com/htdocs/modules/

news/article.php?storyid=905>.

الزراعة  “مياه  حول  امل�شتوى  رفيع  املوؤمتر 
 
)4(

املناخي.  التغري  حتديات  اأفريقيا:  يف  والطاقة 

حالة اجلزائر”. �رصت، ليبيا، 17-15 كانون االأول/

دي�شمرب 2008. 

)5( See:<www.mtp.gov.dz/autoroute%20 
est-ouest.htm>

)6( See: <www.lemaghrebdz.com/lire. 

php?id=13393>.

ياي�شي:  فريد  دكتور  االأ�شتاذ  من  مداخلة   )7(

اجلزائري«.  االقت�شاد  على  االأزمة  »تاأثريات 

حلقة نقا�شية نظمت بالتعاون مع وزارة ال�شناعة 

وتعزيز اال�شتثمار. 
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الرا�صد االجتماعي، البحرين

التجارة  منظمة  يف  ع�شواً  البحرين  اأ�شحت 

العاملية يف 1997، واأزالـت بذلـك جميع احلواجز 

العمالة.  وحركة  واال�شتثمار  التجارة  اأمام 

تو�شلت مملكة البحرين اىل اتفاقية للتجارة 

 2004 عام  يف  املتحدة  الواليات  مع  احلرة 

اال�شتثمار  و  التجارة  تعزيز  ت�شهم يف  والتي 

ومملكة  البلدين.  بني  ما  العمل  قوة  وحركة 

البحرين ع�شو يف جمل�س التعاون اخلليجي و 

الذي يتفاو�س للتو�شل اىل اتفاقية التجارة 

ا�شت�شافت  كما  االوروبي.  االحتاد  مع  احلرة 

امل�شرتك  املوؤمتر  موؤخراً  البحرين  مملكة 

لالآ�شيان- وجمل�س التعاون اخلليجي والـذي 

ناق�س اآفاق التو�شل التفاقية التجارة احلرة 

ما بني املجموعتني االقت�شاديتني وكما هو 

حال بلدان اأخرى، فاإن البحرين تاأثرت ايجابياً 

و�شلبياً بالعوملة.

على  خا�س  ب�شكل  الورقة  هذه  يف  �شرنكز 

اأكانوا  النا�س �شواء  العوملة على حياة  تاأثري 

مواطنني اأو مقيمني، ومعاجلة جوانب خمتلفة 

لذلك كما يلي:

-1 حترير االقت�صاد:

حترير  حثيث  ب�شكل  البحرين  حكومة  تتبع 

تدخل  من  التقليل  يعني  الذي  و  االقت�شاد 

ذلك  اأدى  لقد  االقت�شاد.  اإدارة  يف  الدولة 

خدمات  عن  الدولة  تخلي  اىل  بال�رصورة 

اىل  اأدت  كما  للمواطنني.  تقدمها  �رصورية 

ال�شـركات  بني  ما  للمناف�شة  ال�شوق  فتح 

فقد  ذلك  اىل  اإ�شافة  االأجنبية.  و  املحلية 

اأدت اىل احلد من ال�شوابط املو�شوعة على 

العمالة االأجنبية، فيما يتعلق باحتالل وظائف 

البحرينيني  املواطنني  على  مقت�رصة  كانت 

مثل املحاماة و املحا�شبة.

-2 اخل�صخ�صة:

يف حماولة منها للتما�شي مع العوملة وللتمكن 

من التناف�س يف �شوق مفتوحة للتناف�س فقد 

عدد  خ�شخ�شة  اىل  البحرين  حكومة  عمدت 

توليد  مثل  وخدماتها  الدولة  موؤ�ش�شات  من 

قطاعات  وفتحت  العام  والنقل  الكهرباء 

اأخرى للقطاع اخلا�س مثل التعليم واخلدمات 

املواينء  واإدارة  البلدية  واخلدمات  ال�شحية 

والنقل اجلوي.

-3 االإ�صكان:

ال�شوابط  متزايد  ب�شكل  احلكومة  رفعت 

البحرين  يف  للعقارات  االأجانب  متلك  على 

التعاون  جمل�س  دول  مواطني  وخ�شو�شاً 

اخلليجي مما اأدى اىل تو�شع متلكهم لالأرا�شي 

يجد  لذلك  ال�شكنية.  املناطق  والعقارات يف 

قادر  غري  و�شع  يف  اأنف�شهم  البحرينيون 

التعاون  جمل�س  دول  مواطني  مناف�شة  على 

�شـرائية  بقدرة  يتمتعون  الذين  اخلليجي 

اأقوى مما اأدى اىل اأزمة اإ�شكانية حادة، حيث 

قبل  من  املدعومة  البيوت  على  الطلب  اأن 

احلكومة لذوي الدخل املحدود تتجاوز ما هو 

األف   60 من  يقارب  ما  حالياً  وهناك  متوفر، 

طلب بانتظار تلبيتها. وقد اأجرب هذا الو�شع 

العديد من العائالت للعودة جمدداً اىل منط 

مزدحم  واحد  بيت  يف  املمتدة  العائلة  �شكن 

وغري جمهز لهذا االكتظاظ.

للعمالة  تناف�صية  غري  اأو�صاع   4-

البحرينية.

تدفق  على  ال�شيطرة  تراخي  ل�شيا�شة  نتيجة 

العمالة االأجنبية، وخ�شو�شاً العمالة الرخي�شة، 

فقد ترتب على ذلك خلق اأو�شاع تتميز بعدم 

قدرة البحرينيني الباحثني عن عمل املناف�شة 

ومهارات  تعليمياً  تاأهيالً  تتطلب  مهن  على 

معينة. اإ�شافة اىل ذلك فاإن العمالة االأجنبية 

يف  والعمل  ادنى  معا�شات  بقبول  م�شتعدة 

ظل ظروف �شعبة. ولذلك ومع تزايد فر�س 

العمل التي يخلقها االقت�شاد فهناك بطالة 

البحرينيني  املواطنني  اأو�شاط  يف  متزايدة 

درجات  يحملون  والذين  االإناث،  وخ�شو�شاً 

 البحرين

تاأثري العوملة على حياة ال�صكان )املواطنني و املقيمني(

العوملة توجه معروف يجتاح العامل خالل العقود القريبة املا�صية، ويتو�صع باطراد 

مع تقدم الزمن. تعترب البحرين تقليدياً دولة مفتوحة للتجارة واال�صتثمار والتبادل. 

ومنذ اال�صتقالل يف اأغ�صط�س 1991 فقد اأ�صحت البحرين مركزًا مالياً للبنوك الدولية 

ترانزيت  وحمطة  امل�صرتكة  اخلليجية  االقت�صادية  وامل�صاريع  املالية،  واملوؤ�ص�صات 

للب�صائع و اخلدمات.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات االأ�شا�شية يف البحرين = 99

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف البحرين = 46

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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جامعية ولكن موؤهالتهم )مثل علم االجتماع( 

ال تتنا�شب مع متطلبات �شوق العمل.

-5 الت�صخم:

املتفائلة  والتوقعات  االأرقام  من  بالرغم 

يخ�س  فيما  املركزي  البحرين  مل�رصف 

�شنوياً   7% فعلياً  يتجاوز  فاإنه  بالت�شخم، 

وخالل  املا�شية.  القليلة  ال�شنوات  طوال 

يف  زيادات  حتدث  مل  فاإنه  الفرتة  ذات 

احلكومي.  القطاع  يف  وخ�شو�شاً  املعا�شات 

اأقر  فقد  ال�شاغطة  الو�شعية  هذه  ظل  ويف 

الربملان عالوة غالء قدرها 50 دينار �شهرياً 

املحدود.  الدخل  ذوات  البحرينية  للعائالت 

كما اأن هذه العالوة ال ت�شمل العمالة االأجنبية 

ذات الدخول املنخف�شة.

ذوي  القلة  بني  ما  الوا�شعة  الهوة  وتزداد 

الدخول املرتفعة جداً و الغالبية ذات الدخول 

البحرينية  العائالت  املنخف�شة. هناك بع�س 

وقد  �شهرياً.  دينار   120 راتب  على  تعي�س 

�شخ�س برنامج االأمم املتحدة االإمنائي وبع�س 

يف  ن�شبي  فقر  وجود  امل�شتقلني  الباحثني 

البحرين رغم اإنكار احلكومة املتكرر.

-6 الن�صيج االجتماعي:

يف  ال�شكانية  للرتكيبة  اجلاري  التطور  اإن 

املئوية  الن�شبة  زيادة  هي  البحرين  مملكة 

وتناق�س  االأ�شيويني  من  االأجنبية  للعمالة 

مثل  حني  ففي  للمواطنني.  املئوية  الن�شبة 

2001، فقد  %37 من ال�شكان عام  االأجانب 

فقد  وبالتاأكيد   2007 عام   50% �شكلوا 

عدم  يحدث  ذلك  حالياً.  ال50%  جتاوزوا 

االأجانب  العمال  ومييل  املجتمع.  يف  توازن 

يف  العي�س  اىل  املحدودة  الدخول  ذوي 

ال�شكان  مع  والتفاعل  االختالط  عن  عزلة 

االأ�شليني، ويف مع�شكرات �شكن خا�شة بهم، 

والقرى  املدن  من  املتهالكة  االأحياء  ويف 

ويف  املواطنني.  �شكن  مناطق  مع  متجاورة 

جمموعات  اندماج  فاإن  االأو�شاع  هذه  ظل 

حمدود  العام  الف�شاء  يف  االأجانب  العمال 

يف  مل�شاركتهم  بالن�شبة  االأمر  وكذلك  جداً 

اجلمعيات  وع�شوية  االجتماعية  الن�شاطات 

من  االأجانب  العمال  غالبية  يفتقر  االأهلية. 

ذوي الدخل املحدود اىل عائالتهم مما يرتتب 

هذه  اأدت  لقد  طبيعي.  غري  حياة  منط  عليه 

املجتمعني  بني  ما  احتكاكات  اىل  االأو�شاع 

جمتمع املواطنني وجمتمع االأجانب. خ�شو�شاً 

عام  وب�شكل  بائ�شة.  حياة  يعي�شون  عندما 

واالجتماعية  االقت�شادية  احلياة  تدين  فاإن 

يخلق بيئة ترتعرع فيها اجلرمية وخ�شو�شاً 

املعي�شية  االأو�شاع  اإن  اجلن�شية.  االعتداءات 

من  الوافدة  العمالة  معاملة  واإ�شاءة  البائ�شة 

ت�شديد  عدم  ذلك  يف  مبا  م�شتخدميهم  قبل 

بع�س  يف  يوؤدي  قد  الأ�شهر،  معا�شاتهم 

�شائعة يف  وهي ظاهرة  االنتحار  اىل  احلاالت 

العمالة ذات الدخل املنخف�س حيث  اأو�شاط 

عن  وعاجزين  مدينني  اأنف�شهم  هوؤالء  يجد 

حتويل اموال لعائالتهم .

اال�صتنتاج:

البحرين  اقت�شاد  كون  حقيقة  من  بالرغم 

مزدهر وبن�شبة منو ومعدل دخل الفرد �شنوياً 

اىل  ت�شل  مل  العوملة  فوائد  فاإن  مرتفعني، 

تتزايد  اأعداد  وهناك  العاديني  املواطنني 

من املليونريية، وانكما�س للطبقة الو�شطى 

واإفقار للطبقة الدنيا.

وتوتر  متكررة  �شدامات  البالد  ت�شهد 

القرى  يف  الفقري  املناطق  �شكنة  وخ�شو�شاً 

�شنف  فقد  ولذلك  االأمن.  قوات  مواجهة  يف 

تقريره  يف  البحرين  مملكة  الدويل  البنك 

موؤخراً باأنها ذات ا�شتقرار منخف�س.

وبالرغم من اأن عملية العوملة ال جدال فيها 

البحرين حيث ال ميكنها عزل نف�شها عن  يف 

باقي العامل، فاإن هناك حاجة اىل ا�شرتاتيجية 

املجتمع  وحماية  ال�شلبية  التاأثريات  الحتواء 

من هذه التاأثريات. 
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الرا�صد االجتماعي، بنني

اخليارت  ت�شيق  البالد  اأنحاء  جميع  يف 

ال�شغرية  امل�شاريع  فتمويل  ف�شيئاً؛  �شيًئا 

للتنمية،  العامة  واملعونات  واملتو�شطة، 

تال�شت  قد  املبا�شـر،  االأجنبي  واال�شتثمار 

كلها.

“يايي بوين” وهو م�شـريف  الرئي�س  وقد عرّب 

�شعى  عندما  وا�شتيائه،  حتفظه  عن  �شابق، 

تخفيف  اىل  بو�س  جورج  االأمريكي  الرئي�س 

بو�شع  املتحدة  الواليات  عن  املالية  االأزمة 

710 باليني دوالر حتت ت�شـرف بنوك اأمريكية 
لتي  ال�شيا�شة  وهي  االإفال�س.  تواجه  كبرية 

اأكرث  الذي قدم  االأوروبي  االحتاد  حذا حذوها 

تريليون   1.7( األف يورو  تريليون و300  من 

اأين  ا من 
ً
�شاخر وب�شوؤاله  اإنقاذ.  دوالر( كخطة 

باأن  "بوين"  الرئي�س  تنباأ  االأموال؟  هذه  تاأتي 

اىل  احلال  بها  �شينتهي  العامل،  بلدان  اأفقر 

دفع ثمن االأزمة على املدى الطويل. وا�شتجابة 

من  اأ�شال  يعانون  من  عي�س  ُح�شن  لتهديد 

اأف�شل  حكم  اىل  الرئي�س  دعا  العي�س،  �شوء 

للعامل، واىل اإ�شالح االأمم املتحدة، مبا يف ذلك 

.
)1(

املقاعد االأفريقية يف جمل�س االأمن

االأزمات املالية والغذائية

االأ�شا�شية  الغذائية  ال�شلة  تعد  بنني،  يف 

لالأ�شـرة بعيدة املنال. فقد انحدر �شحن املواد 

املدن،  اىل  الريفية  املناطق  من  الغذائية 

فيما ازدادت تكاليف مواد البناء. وقد توقف 

م�شاريع  فيها  مبا  البناء،  م�شاريع  من  عدد 

احلكومة  ا�شطرت  وقد  للحكومة.  تابعة 

مواد  على  لل�شيطرة  قوتها  ا�شتخدام  اىل 

اأهمية. وقد  االأكرث  اأجل م�شاريعها  البناء من 

الفقرية  خ�شو�شا  الريفية،  القرى  ا�شطرت 

االقت�شادية.  مواردها  ا�شتنفاد  اىل  منها، 

التعليم  يف  اال�شتثمار  على  قادرة  تعد  ومل 

وال�شحة االأ�شـرية. 

وقد كان لزيادة تكلفة برميل النفط، وتطوير 

الدولية،  املالية  وامل�شاربة  احليوي،  الوقود 

اأفريقيا،  خ�شو�شاً  باأ�شـره،  العامل  تدفع  اأن 

اىل غياهب اأزمة غري م�شبوقة يف العام 2008. 

اأ�شعار  يف  العامة  بالزيادة  بنني  تاأثرت  وقد 

اأ�شعار  ا�شتعلت  فقد  االأ�شا�شية.  املنتجات 

الذرة املنتج االأكرث ا�شتهالكا، بن�شبة 220%. 

اأدى  حيث  الو�شع،  �شعوبة  من  العجز  وفاقم 

انخفا�س االإنتاج الزراعي وتزاُيد الطلب عليه 

الغذائية  للمواد  كبرية  �شـرائية  حركة  اىل 

املنتَجة حملًيا، وقلل من معدل توزيعها على 

امل�شتهلكني، خ�شو�شا امل�شت�شعفني منهم 

ا.
ً
واالأكرث فقر

تدابري الدولة

على غرار ما فعلته يف عام 2008، ا�شتجابت 

العام  هذا  الغذائية  لالأزمة  احلكومة 

با�شتقطاعات من ال�شـرائب، وخلق احتياطات 

غذائية موؤقتة من خالل املكتب الوطني لالأمن 

الغذائي. وقد �شهلت هذه التدابري جزئًيا من 

ذلك،  ومع   .2008 العام  يف  االأزمة  تاأثريات 

فاإن املنتفعني الرئي�شيني من هذه التدابري 

ال�شلع  بيع  وا�شلوا  الذين  التجار  هم  كانوا 

على  كبرية  اأرباًحا  وحققوا  باهظة،  باأ�شعار 

ح�شاب امل�شتهلكني والدولة. 

�شـريبة  الدولة  علقت  اأخرى،  تدابري  ويف 

القيمة امل�شافة، واأدخلت الدعم على بع�س 

 25% املثال،  �شبيل  )على  الغذائية  املواد 

اىل  اأي�ًشا  باالإ�شافة  وال�شكر(  واللنب  لالأرز، 

اإنفاذ  و�شع �شوابط االأ�شعار. وللم�شاعدة يف 

توعية  حملة  احلكومة  اأطلقت  التدابري،  هذه 

وطنية عامة، ووجهت املكتب الوطني لالأمن 

بلدية   77 يف  له  مكاتب  فتح  نحو  الغذائي 

بهدف مراقبة االأ�شعار. 

امل�شتوى  على  جهًدا  اأي�ًشا  احلكومة  وبذلت 

 بنني

املجتمع املدين اإىل املقدمة

كان لالأزمات العاملية املتعددة اآثار خمتلفة على اقت�صاد بنني، فيما اأ�صبح �صكانها 

ا منهم. وقد 
ً
اأمام تاأثريات االأزمات، ال�صيما االأكرث فقر اأكرث �صعًفا وه�صا�صة  عموًما 

ا مع احلكومة، يف تعزيز ال�صبل  عمل املجتمع املدين ك�رصيك اأوالً وهمزة و�صل ثانًيَ

ملكافحة االأزمة، وحتقيق ثورة خ�رصاء جديدة، وتوفري برامج تغذية للمدار�س. وقد 

عزز املجتمع املدين اأي�ًصا اال�صتثمار يف الزراعة، ومكافحة التغري املناخي، وكذلك 

يف التبادل التكنولوجي.

)1( راجع:

www.togocity.com/article.php3?id_

article=3138.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات االأ�شا�شية يف بنني = 76.9

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف بنني = 42.1

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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تكاليف  ارتفاع  على  لل�شيطرة  الوطني، 

العي�س. وهو جهد غري مركزي، مت من خالل 

جلان وزارية وجمتمعية. كما انتفعت الدولة 

والذرة،  لالأرز  الرئي�شية  التربعات  من  اأي�ًشا 

الواردة من ليبيا ودول اخلليج. 

فاإن  التدابري،  هذه  من  الرغم  وعلى 

�شوى  ينتفعوا  مل  ال�شعفاء  امل�شتهلكني 

يعانون  وظلوا  الدعم،  من  القليل  بالنزر 

الغذاء.  على  احل�شول  يف  كبرية  �شعوبات 

به  وعدت  ما  توفري  يف  احلكومة  وف�شلت 

من  كانت  التي  للجان  خم�ش�شة  اأموال  من 

تنفيذ  احلايل  الوقت  يف  ويتم  فاعلية.  دون 

االأزمة  لتخفيف  املدى؛  طويَلي  برناجمني 

االأمن  لتدعيم  العاجل  الربنامج  الغذائية: 

 128 اىل  ميزانيته  ت�شل  والذي  الغذائي، 

لرفع  الزراعي  التنوع  وبرنامج  دوالر،  مليون 

 20.5 بنحو  تكلفته  وتقدر  االأودية،  قيمة 

مليون دوالر. 

دور املجتمع املدين

للتقليل  احلكومة  �شنتها  التي  احلمالت  اإن   

املرتفعة،  العي�س  وتكاليف  االأزمة  حدة  من 

املدين.  املجتمع  منظمات  من  دعًما  القت 

فقد تعاونت جمعيات امل�شتهلك مع الدولة 

�شياغة  يف  و�شاعدت  االأ�شعار،  مراقبة  يف 

مقرتحات، من خالل م�شاركتها يف عمل اللجان 

بيانات  ون�شـر  العي�س،  تكاليف  تراقب  التي 

�شحفية، وتنظيم موؤمترات �شحفية. 

اأزمة الطاقة

يف  النفط  اأ�شعار  يف  احلاد  لالرتفاع  ا�شتجابة 

وقوًدا  ال�شكان  ي�شتخدم  العاملية،  ال�شوق 

كبايو  با�شم  يعرف  تلوًثا،  واأكرث  خملوًطا 

حمطات  زيارة  يتم  ما  ونادًرا   .kpayo
النفطية،  املنتجات  لبيع  الر�شمية  اخلدمات 

وهو ما يخف�س من دخل الدولة. 

يف  ثقيالً  عبًئا  ميثل  الوقود  اأ�شعار  وارتفاع 

بلد، تتمتع فيها واحدة فقط تقريًبا، من كل 

خم�س اأ�شـر )%22.4( باإمكانية احل�شول على 

مورد عام للكهرباء. وذلك وفًقا للتعداد العام 

RGPH-( واملوئل  لل�شكان   2002 ل�شنة 

3(. اأما الن�شبة الباقية )%77( فتعتمد على 
اإ�شاءة ت�شتخدم النفط. ويف هذا ال�شياق يبدو 

ال�شابقة.  االأزمة  اأن بنني مل تتعلم �شيًئا من 

فبعد انتظار ما يقرب من عام حلل ياأتي من 

الو�شلة  خالل  من  رئي�شي  وب�شكل  اخلارج 

بنني  و�شـركة  للتحويل  نيجرييا  �شـركة  بني 

الدولة، وعلى نحو متاأخر،  الكهربائية قررت 

طلب توربينات تعمل باجلاز. وهو ما ي�شتغرق 

وقًتا طويالً اىل حد ما. 

لفرتة  النفط  �شعر  الدولة  دعمت  وقد 

اأ�شبح  الدعم  اأن هذا  اأعلنت  اأن  معقولة، اىل 

اأ�شعار  هبطت  وعندما  امل�شتحيل.  عداد  يف 

النفط عاملًيا، قامت احلكومة يف خطوة منها 

بطريقة  الكبايو  وقود  بيع  عن  النا�س  الإثناء 

عديدة  م�شاكل  ي�شبب  والذي  ر�شمية،  غري 

لل�شكان باإعالن بيع النفط ب�شعر التكلفة. 

االقت�شادية  اللجنة  التفاقيات  وا�شتجابة 

القمة  موؤمترات  يف  اإفريقيا،  غربي  لدول 

التي عقدت يف كانون االأول/دي�شمرب 2001 

الطاقة  لتبادل   2006 الثاين/يناير  وكانون 

يف  املتنامي  الطلب  لتلبية  الكهربائية 

امل�شـروع  االأع�شاء  الدول  اأ�ش�شت  املنطقة، 

الدويل للطاقة غانا توجو بنني، بقوة 330 ك 

فولت. ويهدف هذا امل�شـروع، الذي يتطلب 

عملية  ت�شجيع  اىل  �شخًما،  ماليًّا  ا�شتثماًرا 

وحت�شني  ك�شلعة،  الكهرباء  يف  املتاجرة 

تكلفة  تقليل  على  وامل�شاعدة  التوزيع، 

الطاقة  العيوب يف حمطات  االإنتاج، وتغطية 

الهيدروكهربائية اأثناء فرتات اجلفاف. 

اإطار ا�شرتاتيجيتها  ف�شالً عن ذلك، فاإنه يف 

 ،)SGRP( الفقر  حدة  وتخفيف  للنمو 

الطاقة  قطاع  يف  باإ�شالحات  احلكومة  بداأت 

من  الطويل  املدى  على  لتزيد  الكهربائية، 

التوزيع مر�شًيا  الكفاءة، وتوفر م�شتوى من 

كًما وكيًفا. كما اأدخلت احلكومة اأي�ًشا حوافز 

على  اخلا�س  القطاع  لت�شجيع  �شـريبية، 

اجلمعية  من  كهرباء  توليد  موارد  امتالك 

البنينية للطاقة الكهربائية. 

االأزمة املناخية

تاأخذ االأزمة املناخية يف بنني �شكل التباينات 

واالنخفا�س  االأمطار،  �شقوط  يف  املتزايدة 

)من  لالأمطار  ال�شنوي  ال�شقوط  معدل  يف 

بحلول   15% بن�شبة  ينخف�س  اأن  املتنباأ 

البالد،  �شـرقي  �شمال  يف   )2025 العام 

االأمطار  مثل  احلادة،  الظواهر  يف  واالرتفاع 

الثقيلة والعوا�شف، وتقل�س ف�شل االأمطار، 

هطول  بداية  يف  االنتظام  وعدم  والتاأخر 

على  احلرارة  متو�شط  يف  واالرتفاع  االأمطار، 

اىل  واحدة  )بزيادة من درجة  الطويل  املدى 

والع�شـرين(.  احلادي  القرن  بنهاية  درجتني 

�شلبية  تاأثريات  لها  �شيكون  التغريات  هذه 

والنظم  املاء،  واحتياطي  الزراعة،  على 

البيئية لبحريات بنني اجلنوبية، واأي�ًشا على 

الطبيعية.  واملحميات  واحلدائق  ال�شواحل، 

قد  بوبو"  "جراند  ميناء  مدينة  اأرباع  فثالثة 

غرق بالفعل. اأما العا�شمة "كوتونو" الواقعة 

وتتنباأ  متاًما.  تاآكلت  فقد  امليناء،  �شـرقي 

بع�س ال�شيناريوات للفرتة من 2035 2050 

باأن التاآكل �شي�شل اىل 40 �شم. 

على  البالد  تعاين  اأن  اأي�ًشا  املتوقع  ومن 

م�شتوى التنوع احليوي. فهناك انخفا�س كبري 

يف هطول االأمطار �شمايل خط 8، �شيقلل من 

تبادل الطبقات بن�شبة 20 اىل %40. كما اأن 

ذلك �شيوؤدي اىل ا�شتغالل مكثف الحتياطي 

املياه على "ه�شبة كااليف" التي �شتزيد من 

التخلخل امللحي.

وت�شري التنبوؤات اىل اأنه بحلول العام 2025، 

يف  يعي�شون  الذين  ال�شكان  عدد  �شريتفع 

فاإن  ثم  ومن   .52% اىل   37% من  املدن 

البالد حتتاج، على نحو عاجل، اىل مراجعة نظم 

النقل احل�شـري، وا�شتخدام الطاقة، وتقليل 

التلوث. و�شيكون للتغري املناخي اأثر مبا�شـر 

على االإنتاج الزراعي. فمن املتوقع اأن ينخف�س 

ناجت االأرز بن�شبة %25 بحلول العام 2025، 

�شيزيد  بينما   ،15% بن�شبة  والفا�شوليا 

يف  االأ�شا�شي  الغذاء   ،yams "اليام"  اإنتاج 

دقة  ثبتت  فاإذا   .4% بن�شبة  بنني،  و�شط 

و60%   50 بني  ما  فاإن  ال�شيناريوات،  هذه 

من �شكان جنوب بنني �شيواجهون نق�ًشا يف 

 29.9 بني  ما  معاناة  جنب  اىل  جنًبا  الغذاء، 

و%33 من �شكان املناطق الو�شطى من االأمر 

نف�شه. 

لالأحوا�س  امل�شتدام  اال�شتغالل  ولتاأمني 

احلكومة  قامت  الغربي،  ال�شمال  يف  املائية 

االأملانية،  الفني  التعاون  هيئة  من  مدعومة 

بتد�شني م�شـروع ProCGRN. وهو م�شـروع 

الطبيعية.  واإدارة املوارد  ا�شتك�شايف حلماية 

ويركز على اأربعة جماالت رئي�شية:

على  املناخي  التغري  باأثر  الوعي  رفع   •
اجلماعات  و�شط  املعي�شية،  الظروف 

امل�شتهدفة، وو�شائل التكيف معه؛

االأنهار  الأحوا�س  املتكاملة  االإدارة  تعزيز   •
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التحات/التاآكل،  اأو  التعرية  لتقليل 

وحت�شني تنقية املياه؛

• زيادة توافر مياه ال�شـرب، واملوارد املائية 
للزراعة؛

• ن�شـر النتائج التي يتم اإجنازها.
باالإ�شافة اىل ذلك، فقد اأعدت بنني برنامج 

التغري  مع   )NAPA( للتكيف  وطنياً  عمل 

املناخي، وتلقت ماليني و100 األف دوالرمن 

مت  وقد  لتنفيذه.  العاملي  البيئة  �شندوق 

مناق�شة التغري املناخي يف اجتماع خرباء من 

 .2009 اآذار/مار�س  يف  منًوا،  االأقل  البلدان 

وقد دعا اخلرباء اىل وجود �شمانات لتنفيذ 

امللحة  الطبيعة  ذات  الرئي�شية  التدابري 

العمل  برامج  يف  واملبا�شـرة،املت�شمنة 

الوطني للتكيف مع التغري املناخي. وقد ذكر 

اأن 39 من بني 48 دولة االأقل منًوا، قد اأمتوا 

براجمهم   2008 االأول/دي�شمرب  كانون  يف 

الوطنية للتكيف. ولكن بوتان فقط قد بداأت 

يف تنفيذ برناجمها. وهذا موؤ�شـر على �شعوبة 

للتكيف.  الرئي�شية  التدابري  وتعقيد تطبيق 

الطبيعة،  وحماية  البيئة  لوزير  ووفًقا 

"جا�شتني اآدينماي"، فاإن اأحد النقاط احلرجة 
للتكيف،  الوطني  العمل  برنامج  تنفيذ  عند 

االأموال،  اىل  منًوا  االأقل  البلدان  و�شول  هو 

واملكملة،  الالزمة  املالية  املوارد  وتعبئة 

ال�شيما االإ�شهام الوطني الذي ي�شمن حتقيق 

تدابري التكيف على اأر�س الواقع. 

حمالت  املدين  املجتمع  جماعات  نفذت  وقد 

ما  يف  عديدة،  �شكنية  مناطق  يف  الوعي  رفع 

التي  االأ�شجار  م�شتنقعات  بتدهور  يتعلق 

ثم  ومن  امل�شتنقعات،  اإنتاجية  من  تقلل 

تهدد النظام البيئي. 

تو�صيات:

بخ�صو�س االأزمة الغذائية

للغذاء،  امللحة  للحاجة  الفورية  اال�شتجابة   •
والوقاية من �شوء التغذية؛

• تطبيق ثورة خ�شـراء جديدة، تزيد وب�شكل 
ا�شتنزاف  بدون  الزراعي  االإنتاج  من  كبري 

كاأمر  املزارعني  �شغار  وتدعيم  الرتبة، 

امل�شتدام  االقت�شادي  للنمو  �شـروري 

والق�شاء على اجلوع؛

للمدار�س؛  وطني  غذائي  برنامج  اإدخال   •
ال�شتخدام املواد الغذائية املنتَجة حملًيا، 

و�شمان تلبية احلاجات الغذائية من خالل 

برامج تغذية وطنية؛

البحوث  يف  اال�شتثمار  يف  الكبرية  الزيادة   •
املت�شلة  البحوث  ا  وخ�شو�شً الزراعية، 

االإنتاج،  عالية  املحا�شيل  مبجاالت 

الزراعة  بالتكنيكات  واأي�ًشا  واملا�شية، 

مع  املياه.  يف  والتحكم  امل�شتدامة، 

املحتملة  بالتاأثريات  اخلا�س  االهتمام 

للتغري املناخي؛

الغذاء  وا�شتهالك  وحتويل  االإنتاج،  تعزيز   •
املحلي؛

اأن  على  املحرومني  ال�شكان  ت�شجيع   •
خالل  من  اقت�شادًيا،  ن�شطاء  ي�شبحوا 

مبادرات  وتطوير  الدخل،  توليد  مبادرات 

القرو�س ال�شغرية. 

بخ�صو�س التغري املناخي

يف  القياديني  الفاعلني  قوى  تع�شيد   •
ما  يف  امل�شئوليات،  واأ�شحاب  الق�شية، 

امل�شتوى  على  املناخي  بالتغري  يتعلق 

الوطني والوزاري واملجتمعي؛

امل�شكالت  مع  للتعامل  ا�شرتاتيجية  و�شع   •
الناجمة عن التغري املناخي، والتي ت�شمل 

م�شتويات  كافة  على  للتحرك  خطًطا 

الدولة؛

• دمج مو�شوعة التغري املناخي يف املناهج 
التعليمية يف املراحل االبتدائية والثانوية 

والفنية؛

تعد  التي  احلكومية  غري  املنظمات  دعم   •
ال�شلة احلقيقية بني احلكومة واملجتمعات 

املحلية؛

بنقل  يتعلق  ما  يف  معمقة  بحوث  بدء   •
التي  املحلية  واملعرفة  التكنولوجيا 

ميكن اأن ت�شهل من التكيف مع التاأثريات 

ال�شلبية للتغري املناخي. 
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فرناندو كاردمي دي كارفيلو

الرا�شد االجتماعي يف الربازيل

امل�شتوى  اأن  املراقبني  من  كثري  راأى 

االقت�شاديات  لعدوى  ن�شبًيا  املنخف�س 

بداأت  التي  املالية،  ال�شدمة  من  النا�شئة 

عالمة   ،2007 العام  املتحدة  الواليات  يف 

“تف�شل”  اأن  ميكنها  البلدان  هذه  اأن  على 

فقد  املتقدمة.  البلدان  تلك  عن  م�شريها 

كان من املتوقع للربازيل اأن تكون من بني 

التي  البلدان  تلك  اأي  املحظوظة  البلدان 

�شدمة  مبوجات  ابتالعها  تتجنب  اأن  ميكنها 

من  ما  درجة  على  حمافظة  املالية،  االأزمة 

الرخاء والتحكم يف البطالة؛ بتوجيه االأن�شطة 

االإنتاجية اىل اأ�شواق حملية. 

النمو  بفعل  مربَّاأة  الروؤية  هذه  بدت  وقد 

الكبري لالقت�شاد الربازيلي يف االأرباع الثالثة 

االأوىل من العام 2008. مل يكن النمو بالطبع 

“باملعدل ال�شيني”، ولكنه منا منًوا �شـريًعا 
ولنقل  فح�شب،  العمالة  لتو�شيع  يكفي  مبا 

االأعمال  من  العمل،  قوة  من  متزايد  عدد 

اأماًنا  اأكرث  ر�شمي  قطاع  اىل  الر�شمية  غري 

ا. وقد �شهد اال�شتهالك االأ�شـري 
ً
واأف�شل اأجر

الفعلية  االأجور  الزيادة يف  ا، دعمته  عامًّ منًوا 

والبطالة،  لالأجور(  االأدنى  احلد  ا  )خ�شو�شً

رفعت  التي  االجتماعية  ال�شيا�شات  واأي�ًشا 

القوة ال�شـرائية للفئات االأقل دخالً. 

الرئي�س  مع  الفيدرالية  احلكومة  �شنت  لقد 

على  للمحافظة  قوية،  عامة  حملة  “لوال” 
يظل  بحيث  وامل�شتهلك،  العمل  اأخالق 

الطلب مرتفًعا. وهو ما حّفز املوؤ�ش�شات على 

اال�شتمرار يف االإنتاج وتو�شيع اال�شتثمار. وقد 

داأب الرئي�س على تذكري اجلماهري باأن خطة 

ت�شـريع النمو التي و�شعها، ينبغي اأن تعمل 

كرافعة للمحافظة على الطلب، بحيث ينبغي 

ال  حتى  البطالة،  يخ�شى  اأال  امل�شتهلك  على 

تعرَقل قدرات املوؤ�ش�شات. 

وقد بدت اال�شرتاتيجية ناجحة اىل اأن تعر�س 

امل�شار الفا�شل لقطع مفاجئ يف الربع االأخري 

الناجت  اإجمايل  هبط  عندما   ،2008 العام  من 

%3.6 مقارنة بالربع ال�شابق  القومي بن�شبة 

قطاعات  جميع  تقل�شت  نف�شه.  العام  من 

القطاع  ولكن  فعلًيا،  الربازيلي  االقت�شاد 

هابًطا  االأق�شى،  ال�شـربة  تلقى  االإنتاجي 

التي  اال�شتثمارات،  هبطت  كما   .7% بن�شبة 

�شحية،  مبعدالت  منًوا  �شهدت  قد  كانت 

بن�شبة %10 تقريًبا. ومل يتحمل امل�شتهلكون 

وامل�شتثمرون م�شتوى اإنفاقهم ال�شابق، ومن 

ثم فاإن االقت�شاد تقل�س كليًّا بدرجة داّلة.

ا�صتجابة على م�ص�س من احلكومة

جذور  الدولية  االأزمة  من  الربازيلية  للن�شخة 

املحلي  امل�شـريف  النظام  يكن  فلم  خا�شة. 

التي  امل�شاربة  ا�شتثمارات  لنوع  ا  معر�شً

املتحدة  الواليات  يف  املالية  النظم  دمرت 

ملعدالت  ونتيجة  اآ�شيا.  من  واأجزاء  واأوروبا 

على  �شدادها  مت  التي  املرتفعة  الفائدة 

الدين العام املحلي، فاإن البنوك العاملة يف 

الربازيل ف�ّشلت اال�شتثمار يف تلك التاأمينات، 

“االبتكارات  مع  حظها  جترب  اأن  من  بدال 

املتحدة.  الواليات  يف  ن�شاأت  التي  املالية” 

ومع ذلك، مل ت�شتطع البالد اأن تتجنب تبعات 

“ اندماجها “ يف االقت�شاد العاملي. 
االقت�شاد  تلقى  االأخرية،  ال�شنوات  يف 

الربازيلي قدًرا كبرًيا من راأ�س املال االأجنبي، 

يف  اأو  مبا�شـرة،  ا�شتثمارات  �شكل  يف  �شواء 

�شورة اأوراق مالية ومراهنات. فقد ا�شتعلت 

من  كبري  عبء  ووقع  باولو،  �شاو  بور�شة 

ال�شوق. وعندما  الديون على عاتق  �شمانات 

وبعدها  املتحدة  الواليات  االأزمة يف  اندلعت 

هوؤالء  من  كثري  رحل  الغربية،  اأوروبا  يف 

جانريو  دي  ريو  جامعة  يف  االقت�شاد  اأ�شتاذ   )1(

الفيدرالية، م�شت�شار يف املعهد الربازيلي للتحليل 

 .)Ibase( االجتماعي واالقت�شادي

 الربازيل

ال�صباحة عرب ت�صونامي؟

وامل�صاربون  امل�صتثمرون  ان�صحب  لقد  العاملي.  االقت�صاد  يف  "اندماجها"  ثمن  الربازيل  دفعت 

االأجانب، وانهارت �صمانات اأ�صواق، وتدهورت العملة ب�صدة. وقد جاءت ا�صتجابة احلكومة مرتبكة بع�س 

ال�صيء، مع انخفا�س يف االإنفاقات وبطئها عما هو مطلوب. ورمبا مازالت الربازيل قادرة على اخلروج 

من االأزمة، اإذا ارتقت احلكومة اإىل م�صتوى التحدي. يف الوقت نف�صه، فاإن االقت�صاد العاملي لديه 

فر�صة فريدة لت�صجيع ا�صرتاتيجيات منو م�صتدامة بيئًيا، وقواعد جديدة لت�صغيل النظم املالية من 

اأجل التنمية، واإعادة توزيع الدخل والرثوة.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات االأ�شا�شية يف الربازيل = 90.2

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف الربازيل = 68.2

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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امل�شتثمرين باأموالهم. لتغطية خ�شارتهم يف 

اأوطانهم. ونتيجة لذلك، مل ت�شقط ال�شمانات 

الوطنية،  العملة  اإن  بل  املحلية،  الربازيلية 

الفعلية، اأخذت منحدًرا �شـريًعا نحو الهبوط.

يف  احلال  كان  كما  كارثية  النتائج  تكن  مل 

كبري  جزء  يف  يرجع  وذلك  املا�شية،  االأزمات 

�شـراع  اىل  ُيف�ِس  مل  االإع�شار  اأن  اىل  منه، 

املاليون  فامل�شاربون  املحليني.  راأ�شمال 

املحليون يف حقيقة االأمر مل يكن لديهم �شبب 

الأن احلكومة كانت م�شتمرة يف  للفرار؛ نظراً 

ت�شديد اأعلى معدالت للفائدة يف العامل. اىل 

جانب ذلك، مل يكن هناك مكان اآمن يتجهون 

حتتفظ  الربازيل  اأن  ذلك  اىل  اأ�شف  اإليه. 

العاملي.  االحتياطي  من  ن�شبًيا  كبري  بقدر 

االأجانب  امل�شتثمرين  لدى  يكن  مل  فبينما 

عموًما �شوى خيارات �شئيلة عدا الرحيل، فاإن 

اأقرانهم الربازيليني ف�شلوا البقاء. والنتيجة 

مل ت�شبح م�شكالت ميزان املدفوعات فادحة، 

ومل ت�شبب ما �شببته يف االأزمات احلديثة من 

�شلل. 

التاأمني  اأ�شواق  يف  اال�شطرابات  ولكن 

كان  الواقع  يف  احلاد،  والتدهور  املحلية، 

حجب  اىل  املحلية  البنوك  لدفع  كافًيا 

وامل�شتهلكني،  املوؤ�ش�شات  عن  االعتمادات 

من  املتحفظة  املحاوالت  بع�س  من  بالرغم 

قبل البنك املركزي ملدها ب�شيولة اإ�شافية. 

�شعوبات  االعتمادات  اأزمة  خلقت  وقد 

املعمرة،  ال�شلع  مثل  قطاعات  يف  مبا�شـرة 

الطلب  اعتمد  والتي  ال�شيارات،  ا  وخ�شو�شً

عليها ب�شورة كبرية على توافر االعتمادات. 

من  وغريه  اجلماعي  الت�شغيل  تبني  مت  وقد 

ال�شيارات  �شناعة  اإنتاج  لتقليل  احليل؛ 

املزدوج  التهديد  اأن  كما  موؤقت.  ب�شكل 

املتمثل يف تعطل القدرة والبطالة، قد ك�شـر 

روح امل�شتهلكني واملوؤ�ش�شات. ويف مواجهة 

خطط  املوؤ�ش�شات  علقت  القدرة  تعطل 

االأّويل  الهبوط  اأثر  بذلك  ا�شتثمارها؛ معمقًة 

يف الطلب. ويف النهاية، مل يكن هناك �شوى 

احلكومة وحدها التي كانت تو�شع اإنفاقها يف 

الربع االأخري من عام 2008. 

على عك�س ما جرى يف العام ال�شابق، بداأ العام 

ا�شت�شالًما. فقد بينت  اأكرث  2009 بتوقعات 
ا�شتطالعات الراأي اأن اخلوف من البطالة قد 

اأهمية  االأكرث  الق�شية  قمة  ليعتلي  �شعد 

واالأمن  احل�شـري  العنف  من  اأكرث  للنا�س، 

جدير  اآخر  وك�شبب  خا�س،  نحو  وعلى  العام. 

باالهتمام، اأ�شبح من الوا�شح اأنه بالرغم من 

لوال  الرئي�س  تبناه  الذي  العدائي  اخلطاب 

مواجهة  �شيا�شات  اأن  اإال   ،2008 بداية  منذ 

التقلبات االقت�شادية الدورية، اأ�شبحت اأقل 

قوة وفاعلية مما ينبغي. ومن املعروف جيًدا 

اأن الرئي�س لوال، عندما مت تن�شيبه عمل على 

طماأنة االأ�شواق املالية باملحافظة على البنك 

الغالب  يف  حتكمه  فعلًيا،  م�شتقالً  املركزي 

وال  اخلا�شة.  املالية  املوؤ�ش�شات  يف  وظائف 

ينبغي اأن ينده�س اأحد من اأن ال�شيا�شة املالية 

اأثناء االأزمة، على  اأديرت وب�شورة جيدة،  قد 

يد �شلطات مالية كانت على ميني اأي موظف 

م�شـريف مركزي يف العامل. اىل درجة اأنه حتى 

عجزها  من  مت�شـررة  بدت  اخلا�شة  البنوك 

ال�شفاء  اأجل  من  بّناء  اإ�شهام  اأي  عر�س  عن 

االقت�شادي. 

حتفظ  يكون  قد  مفاجاأة  االأكرث  ال�شيء 

اأن  فيبدو  االإنفاق.  يف  احلكومية  ال�شيا�شات 

قد  جريء،  حترك  اأجل  من  الرئي�س  دعاوى 

فقد  وزرائه.  بع�س  م�شامع  اىل  خطاأ  و�شلت 

النمو،  ت�شـريع  خطة  على  احلكومة  اأ�شـرت 

التي كانت قد و�شعتها يف االأوقات الطبيعية، 

قد  الذي  الركود  ملكافحة  كافية  غري  وتعد 

يف  االأمر  عليه  بدا  مما  اأكرث  ويتعمق  يطول، 

البداية. ولكن، حتى خطة ت�شـريع النمو تلك 

وتاأجلت  ومتذبذبة.  متحفظة  بطريقة  ُنّفذت 

بريوقراطية،  عقبات  بفعل  االإنفاق  خطط 

ا ذلك عن بطء وانخفا�س االإنفاق العام 
ً
م�شفر

ال�شلوك املرتدد من  عما هو مطلوب. وكان 

االقت�شادي  الفريق  يف  القيادية،  ال�شلطات 

نق�س  من  مقلقة  درجة  يعك�س  للحكومة، 

الأزمة  ميكن  الذي  املحتمل  ال�شـرر  فهمه 

كهذه اأن ت�شببها لبلد ناٍم مثل الربازيل. 

وعلى الرغم من ا�شتمرار االقت�شاد الربازيلي 

يف االنحدار خالل الربع االأول من 2009، فقد 

مت تنفيذ �شيا�شات اإجبارية، ظلت بعيدة عما 

هو �شـروري للتعامل مع الدفعات التقل�شية 

الواردة من اخلارج. وقد زادت البنوك العامة 

منخف�شة.  بفائدة  االعتمادات،  تقدمي  من 

الفقرية  االأ�شـر  اىل  الدخل  اأعان حتويل  وقد 

ا�شتمرار  على  االأ�شـرية،  املنح  برنامج  من 

اأدى  االأقل دخالً. وقد  الفئات  اال�شتهالك يف 

بدا  ما  بعد  التوقعات،  يف  الكلي  التح�شن 

يف  االأخري  الربع  يف  التحرك  يف  مبالغة  وكاأنه 

وعلى  موؤقتة،  ا�شتعادة  اىل   ،2008 العام 

ا�شتحياء حتى اللحظة. وكل االأ�شياء املاأخوذة 

اىل  ت�شري  املوؤ�شـرات،  وكل  االعتبار،  يف 

االجتاه نف�شه: �شفاء �شئيل، يعد يف حد ذاته، 

يف ال�شياق الدويل، جمرد ا�شرتاحة. 

التي قد  اأكرب املخاطر  يف حلظة كهذه، فاإن 

العجز  بني  اخللط  هو  ما،  بلد  لها  يتعر�س 

املايل.  والتدبر  واالحرتا�س  الت�شـرف،  عن 

االإنفاق،  زيادة  تخ�شى  التي  فاحلكومات 

ميكنها ت�شليم اأنف�شها ملراقبة هبوط الطلب 

اخلا�س. ومن ثم هبوط االإنتاج والعمالة اأي�ًشا. 

ال�شـرائب  عوائد  تهبط  كهذا،  و�شع  ويف 

االجتماعي.  التاأمني  على  االإنفاق  ويرتفع 

حتديًدا  وذلك  املايل.  العجز  وقتئذ  ويزداد 

اجلراأة مبا يكفي  الأن احلكومات مل تكن من 

للت�شـرف �شد تقل�س االقت�شاد. واملفارقة 

اجلاأ�س،  رباطة  الظهور مبظهر  ادعاء  اأن  هنا 

ي�شع البلد يف موقف اأ�شواأ مالًيا، مقارنة مبا 

بح�شم  احلكومة  ت�شـرفت  اإذا  ينبغي  كان 

وعوائد  الدخل،  وزيادة  الطلب،  دعم  يف 

ال�شـرائب. وبامل�شادفة، فاإن هذا بال�شبط ما 

ي�شعى الرئي�س اأوباما اىل حتقيقه يف الواليات 

املتحدة. وهو اأي�ًشا ما دافع عنه املدير العام 

ل�شندوق النقد الدويل “دومينيك �شرتاو�س 

.
خان” مراًرا وتكراًرا منذ العام 2007)2(

مع  جديدة  �صفحة  لبدء  فر�صة 

االقت�صاد العاملي

الراهنة  الدولية  املالية  االأزمة  متثل 

يواجهه  الذي  خطورة  االأكرث  اال�شطراب 

يف  الكبري  االنهيار  منذ  العاملي،  االقت�شاد 

مدتها  اإن  حتى  الع�شـرين.  القرن  ثالثينيات 

تتقدم  فاالأزمة  اخلطرة:  طبيعتها  تربز 

اأي  االآن  حتى  يوجد  وال  الثالث،  عامها  عرب 

ب�شي�س لنهاية النفق املظلم، وال اأي عالمة 

املدى  على  احتماالً  واالأكرث  التعايف.  على 

خطورة،  اأكرث  �شي�شبح  الو�شع  اأن  الق�شري 

الذي  االجتماعي  والتقطع  البطالة  زيادة  مع 

ت�شببه االأزمة يف كل اأنحاء العامل. ومازال لدى 

اإذا  املخاطر،  هذه  لتقليل  فر�شة  الربازيل 

ارتقت احلكومة اىل م�شتوى التحدي. 

على الرغم من ذلك، يجب مالحظة اأن االأزمات 

من النوع الراهن، دائًما ما تغري وبعمق ب�شكل 

اأن ال�شندوق نف�شه قد قاوم  )2( هذا على الرغم من 

ال�رصوط  خالل  من  تبني  كما  الروؤية،  هذه  تبني 

مت  التي  اأوروبا  و�شط  بلدان  على  املفرو�شة 

اإنقاذها من قبل �شندوق النقد الدويل.
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واملجتمع.  االقت�شاد  عمل  طرائق  باآخر  اأو 

االقت�شادي  االنحدار  وقف  اأهمية  فبدرجة 

اأي�ًشا ورمبا  الق�شري، من املهم  على املدى 

اأ�شفر  للم�شتقبل. فقد  نح�رصّ  اأن  اأهمية  اأكرث 

الرفاه،  دولة  ات�شاع  عن  الكبري  االنهيار 

وانت�شار التدخل العام يف االقت�شاد. وهو ما 

النيوليربالية  الثورة  قبل  من  حماربته  متت 

يف اأواخر القرن الع�شـرين. 

�شفحة  لفتح  اأخرى  فر�شة  ثمة  واالآن 

العاملي.  االقت�شاد  م�شار  مع  جديدة 

ي�شمى  ما  نحو  تتجه  املوؤ�شـرات  فجميع 

بو�شفها  اخل�شـراء”،  بـ”اال�شتثمارات 

وتعزيز  واالبتكار،  لال�شتثمار  التالية  اجلبهة 

التي  بيئًيا  امل�شتدامة  النمو  ا�شرتاتيجيات 

وا�شتخدامات  توليد  يف  الكفاءة  من  تزيد 

الطاقة. من املهم اأي�ًشا اإ�شالح ال�شـرر الناجت 

عن هيمنة االإيديولوجيات النيوليربالية التي 

النظم  من  يدها  �شحب  على  الدول  اأجربت 

املن�شـرم،  القرن  ثمانينيات  منذ  املالية، 

الهاوية.  حافة  العامل  بلوغ  اىل  اأدى  ما  وهو 

ومن ال�شـروري تطبيق ا�شرتاتيجيات نظامية 

واإ�شـرافية، بالرغم من ف�شلها ال�شائد. ولكن 

مع مراعاة �شـرورة اأن تركز القواعد اجلديدة 

بحيث  املالية،  النظم  ت�شغيل  كيفية  على 

ال  والرثوة،  الدخل  وتوزيع  التنمية  تعزز 

املالية.  االأ�شواق  م�شاربي  رفاهية  اأجل  من 

مثل  منتديات،  يف  اأقرت  القواعد  وهذه 

“جلنة ومنتدى بازل لال�شتقرار املايل”. فقد 
احتكرت  التي  الغنية  البلدان  االأزمة  اأجربت 

الباب  فتح  على  القرارات،  هذه  تقليدًيا 

جمموعة  وجعل  النا�شئة،  لالقت�شاديات 

االأقل  على  االهتمام،  حمط   ،G20 الع�شـرين 

يف اللحظة الراهنة.

تكون  اأن  االأف�شل  من  اأنه  البع�س  يرى  وقد 

ال�شبع،  جمموعة  من  بدالً  الع�شـرين  جمموعة 

جمموعة  اأي  ت�شتطيع  ال  اأنه  الواقع  ولكن 

فهذه  الواقعي.  احلل  توفر  اأن  مبفردها 

ال  وهذا  ممثلة،  تكون  اأن  يجب  املوؤ�ش�شات 

يتحقق بانتقاء االأع�شاء اجلدد بهدف ال�شماح 

طبيعتها  على  باملحافظة  املوجودة  لالأندية 

احلالية  فاالأزمة  احل�شـرية/اال�شتبعادية. 

تخلق فر�شة مهمة لتحقيق الدمقرطة الفعالة 

هذه  اإ�شاعة  يجب  وال  الدولية.  للموؤ�ش�شات 

.
)3(

الفر�شة

م�رصوع  من  الهدف  هو  بال�شبط  هذا  اأن  احلقيقة   )3(

الكيانات  دور  العاملي:  واحلكم  املايل  "التحرير 
و"جان  كارفيلو"  "فرناندو  ن�شقها  الدولية"، 

للتحليل  الربازيلي  املعهد  و�شعه  كريجيل"، 

االجتماعي واالقت�شادي، برعاية موؤ�ش�شة "فورد”. 

راجع: 

 Financial Crisis and Democratic“
Deficit“: www.ibase.br/modules.php?n
ame=Conteudo&pid=1686.

)1( متخ�ش�س يف االأمن الغذائي ومدير م�شرتك لـ"املعهد الربازيلي للتحليل االجتماعي واالقت�شادي". 

See: <www.ibase.br/modules.php?name=Conteudo&pid=2481> )2(

تهديد االأمن الغذائي

)1(Francisco Menezes فران�صي�صكو مينزي�س

كان لربنامج “الربازيل �شفر من اجلوعى”، وتقوية عدد من ال�شيا�شات العامة هناك، 

اأن يجعل من الربازيل رائدة عاملًيا يف مكافحة اجلوع. ولكن االأزمات الغذائية واملالية، 

كان لها تاأثريات دالة على االأمن الغذائي للربازيل. 

ففي الن�شف الثاين من العام 2007، بداأت اأ�شعار الغذاء يف االرتفاع، على عك�س التيار 

كانت  وقد  باخلطر.  حتققت،  التي  املكت�شبات  مهدًدا  ال�شابقة؛  االأعوام  �شاد  الذي 

الفئات االأكرث �شعًفا وه�شا�شة من الناحية االجتماعية واالقت�شادية، هي التي اأ�شابتها 

بكثري. ومن  ميزانياتهم  اأ�شعارها  االأ�شعار، حيث فاقت  ارتفاعات  االأق�شى من  ال�رصبة 

وازع االهتمام بهذه الق�شية زادت احلكومة املنافع التي توزعها بن�شبة %8، من خالل 

. وقد �شمت احلكومة 
)2(Bolsa Família ”الدخل االأدنى املكفول من  “احلد  برنامج 

اأي�ًشا عدًدا كبرًيا من االأ�رص اإىل هذا الربنامج، واتخذت تدابري لتعزيز االإنتاج الغذائي، من 

خالل حوافز و�شمانات للمنتجني الريفيني. 

ويف الن�شف الثاين من العام 2008، هبطت اأ�شعار الغذاء متاأثرة بتيار ال�شلع يف االأ�شواق 

العاملية. ولكن، التهديدات اجلديدة لالأمن الغذائي، نتجت من انخفا�س الدخل و�شط 

الفئات الفقرية من النا�س، ف�شالً عن زيادة معدالت البطالة، واالنخفا�س املحتمل يف 

االأجور الفعلية. ومن ال�رصوري اإذن متابعة االأحداث عن كثب خالل العام 2009. ويف هذا 

ا ن�شبيًّا على االجتاه املتبع، وذلك يف 
ً
ال�شياق، تعد موازنة االأمن الغذائي، بال �شك، موؤ�رص

�شوء االأموال املر�شودة لهذا العام 2009، واملوازنة املقرتحة للعام 2010.
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جمل�س حمامي بورما

عاًما،   47 مدى  على  ل�شيا�شات �شالة  نتيجة 

وقمع وف�شاد من قبل جمل�س الدولة لل�شالم 

االأزمة  فاإن  احلاكم،   )SPDC( والتنمية 

االأ�شواق  على  توؤثر  التي  الراهنة  العاملية 

االأ�شا�شية،  ال�شلع  توافر  وعدم  املالية 

على  بورما  �شعب  ت�شـرب  البيئة،  وظروف 

نحو اأ�شـرع واأكرث ق�شوة من اأي �شعوب اأخرى 

يف العامل. 

اإجمايل  كان  وبينما   ،2006 العام  اأواخر  يف 

ارتفعت  دوالر،   300 �شنوًيا  الفرد  دخل 

تكلفة ال�شلع الغذائية االأ�شا�شية اىل ما بني 

30 و%40. وهو تهديد خطري ملن ينفقون 
اآب/ ويف   .

)1(
الغذاء على  دخلهم  من   70%

دعمها  احلكومة  خّف�شت   ،2007 اأغ�شط�س 

البنزين.  اأ�شعار  ارتفاع  اىل  اأدى  ما  للوقود؛ 

مل  النا�س  من  كثرًيا  اأن  اىل  االأمر  وو�شل 

ومع  عملهم.  اىل  الذهاب  من  حتى  يتمكنوا 

اأخرى  مرة  االأ�شا�شية  ال�شلع  اأ�شعار  زيادة 

اأربعة بل خم�شة اأ�شعاف، اندلعت احتجاجات 

رهبان  بقيادة  البالد،  م�شتوى  على  �شلمية 

ورًدا  املدين.  املجتمع  وفلول  بوذيني 

هذه  بوح�شية  احلكومة  قمعت  ذلك،  على 

احل�شود  على  النريان  وفتحت  االحتجاجات، 

العزالء، وقامت بتفتي�س اأديرة الرهبان ليالً. 

املدنيني  من   2000 نحو  على  القب�س  ومت 

على  احلكم  ومت   .
)2(

�شيا�شيني ك�شجناء 

بال�شجن  االحتجاجات  تلك  يف  امل�شاركني 

ملدد طويلة. 

احلكومة  اأخفقت   ،2008 اآذار/مار�س  ويف   

املتوقع  نرج�س  اإع�شار  من  التحذير  يف 

وراح  بقوة،  الروادي"  "دلتا  �شـرب  والذي 

الكارثة  واأثرت  ن�شمة،   140.000 �شحيته 

ماليني   3.4 عن  يقل  ال  عدد  على  مبا�شـرة 

دخول  احلكومة  ورف�شت  اآخرين.  ن�شمة 

املنكوبة،  املناطق  معظم  اىل  االإغاثة  عمال 

املواطنني  اأمام  االإغاثة  مع�شكرات  واأغلقت 

اىل  العودة  على  اإياهم  جمربة  النازحني، 

بدون  الفي�شان  �شـربها  التي  املناطق 

 .
)3(

طبية رعاية  اأو  ماأوى،  اأو  ماء  اأو  طعام 

واأعاد جمل�س الدولة لل�شالم والتنمية اأي�ًشا 

وكاأن  لتبدو  االأجنبية؛  االإغاثة  مواد  تعبئة 

عربت  وقد  بها.  تربعت  التي  هي  احلكومة 

اأن  من  قلقها  عن  الدولية  العفو  منظمة 

املواطنني  معاناة  ت�شتغل  كانت  احلكومة 

ع  يف اأعقاب االإع�شار، لتحكم قب�شتها وتو�شِّ

االإجباري،  للعمل  براجمها  و�شول  مدى  من 

لل�شـروريات  تفتقد  التي  اجلماهري  و�شط 

.
)4(

االأ�شا�شية

ا�شتفتاء  احلكومة  اأجرت  نف�شه،  ال�شهر  ويف 

م�شتغلة  اجلديد،  الد�شتور  حول  م�شبوًها 

مل  حيث  االإع�شار.  �شحايا  نزوح  ذلك  يف 

�شواء  الت�شويت،  ال�شحايا من  يتمكن هوؤالء 

االأ�شل  يف  مقرًرا  كان  الذي  االقرتاع  يف 

الت�شويت  يف  اأو   2008 اأيار/مايو   10 يوم 

من  والع�شـرين  الرابع  يف  مت  الذي  االإ�شايف 

الناخبني  توطني  بحجة  وذلك  نف�شه،  ال�شهر 

النازحني. وتفيد التقارير اأي�ًشا باأن م�شوؤويل 

احلكومة قد قاي�شوا مواد االإغاثة باالأ�شوات 

)1( Head, J. ”The Hardship that Sparked 
Burma’s Unrest“. BBC News, 2 
October 2007. Available from:

<news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-

pacific/7023548.stm>.

)3( Tun,  A. H. ”Myanmar Cyclone Toll Rises 
to 138,000 Dead, Missing“. Reuters, 
24 June 2008. Available from: <uk.

reuters.com/article/featuredCrisis/

idUKBKK15852620080624?>.

)4( Amnesty International. ”Myanmar 
Briefing: Human Right Concerns 
a Month after Cyclone Nargis“. 2 
June 2008. Available from: <www.

amnesty .org/en/ l ibrary/asset/

ASA162008 /013 //en/85931049 -

32e511 -dd-863f-e9cd398f74da/

asa160132008eng.pdf>.

)2( See: Head, J. ”Burma Leaders Double 
Fuel Prices“. BBC News, 15 August 
2007. Available from: <news.bbc.

co .uk/2/hi/asia-pacific/6947251 .

stm>. And also: Assistance Association 
for Political Prisoners. Crackdown in 
Burma Continues, 31 January 2008. 

Available from: <www.aappb.org/

release100.html>.

 بورما

اأزمات كثرية من دون ا�صتجابة

يعي�س �صعب بورما حتت احلكم الع�صكري اأزمات دائمة، �صواء كانت متعلقة باالقت�صاد، 

اأو ال�صيا�صة، اأو الغذاء، اأو البيئة. وقد اجتمع هذا كله ليخلق و�صًعا من الفقر املدقع، 

اأن  كما جند  االجتماعية.  االأو�صاع  املتزايد يف  والتدهور  االأ�صا�صية  احلقوق  ونق�س 

غري  امل�صتقبل،  يف  املدين  املجتمع  من  جزًءا  ت�صكل  التي  ال�صعبية  التنظيمات 

اأما احلقوق فهي حمفوظة فقط  اأو م�صطهدة من قبل احلكومة.  اأو حمظورة،  متطورة، 

ا�صت�صعاًفا متاأثرين  االأكرث  واأقرانهم، بينما جند معظم املواطنني  الع�صكرية  للنخبة 

على نحو متباين باالأزمات والكوارث. 

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات االأ�شا�شية يف بورما = 73.2

اطفال يبلغون 

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات
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املالية  العاملية  االأزمات  اأن  كما   .
)5(

والعمل

من  كثفت  قد  الراهنة،  والبيئية  والغذائية 

يعاين  التي  احلياة  �شعوبات  و�شدة  وطاأة 

ويف  ذلك،  من  وبالرغم  بورما.  مواطنو  منها 

جمل�س  فاإن  املريع،  الو�شع  هذا  مواجهة 

الدولة لل�شالم والتنمية احلاكم، مل ُيظِهر اأي 

ا�شتعداد لتغيري �شيا�شاته اأو نظام حكمه. 

االأزمة املالية

لقد عانت بورما طويالً من اأزمة مالية داخلية. 

مبا  االأ�شا�شية،  ال�شلع  اأ�شعار  يف  فالت�شخم 

انت�شار  اىل  اأدى  والوقود،  الطعام  ذلك  يف 

على  النا�س  قدرة  لعدم  ا 
ً
نظر االحتجاجات، 

اأ�شعار  ارتفاع  والأن  ذلك،  من  اأكرث  التحمل 

ال�شلع ترجم اىل فقدان للوظائف. ف�شالً عن 

ب�شورة  االعتمادات  اأزمة  اأثرت  فقد  ذلك، 

العمال، عن طريق خف�س  مبا�شـرة على  غري 

ف�شوق  املحلية.  ال�شناعات  يف  اال�شتثمارات 

رجال  �شغار  اأو  للم�شتهلكني  االعتماد 

ثم  ومن  وظيفًيا.  موجودة  تعد  مل  االأعمال، 

فاإن تنمية �شوق االقت�شاد احلر يف هذا البلد، 

يف  واحلق  اأ�شطورة،  جمرد  جوهره  يف  يعد 

تنمية ال�شناعات حمفوظ، وحكر على الطغمة 

.
)6(

الع�شكرية احلاكمة، واأ�شـرهم وذويهم

جمل�س  ا�شتخدام  اإ�شاءة  ذلك،  اىل  اأ�شف 

االأمة،  الأموال  والتنمية  لل�شالم  الدولة 

عواقبه  املتزايد  الع�شكري  االإنفاق  ليوا�شل 

البالد.  يف  ا 
ً
فقر االأكرث  الفئات  على  الوخيمة 

ودعم  م�شاندة  عن  احلكومة  عجزت  فبينما 

مواد  بدون  االإع�شار  اأعقاب  يف  املواطنني، 

من  يقرب  ما  اأنفقت  فاإنها  االأجنبية،  االإغاثة 

ن�شف ميزانيتها على اجلي�س. 

االقت�شادي  الواقع  املالية  االأزمة  زادت  وقد 

�شوًءا. ف�شناعات ال�شيد والتعدين واملالب�س 

يف  اأ�شبحت  املثال،  �شبيل  على  واالأغذية، 

بورما  مواطنو  تعر�س  كما   .
)7(

�شديدة معاناة 

جعلهم  ما  مالية؛  �شغوط  اىل  اخلارج  يف 

كما  ذويهم،  اىل  اأموال  اإر�شال  عن  عاجزين 

اأن طلب البلدان  كانوا يفعلون من قبل. كما 

ال�شلع من م�شانع يعمل فيها  املتقدمة على 

ما  اأي�ًشا،  انخف�س  قد  بورما،  من  مهاجرون 

للعمال  العمل  فر�س  انخفا�س  عن  اأ�شفر 

قبل  من  معاملتهم  �شوء  وزيادة  املهاجرين، 

اأ�شحاب االأعمال الذين ي�شعون اىل ا�شتخال�س 

م�شتغلني  املهاجرين  من  اأرباح  اأكرب 

.
)8(

اأزمتهم

االأزمة البيئية

حيث  بورما.  يف  متزايد  بيئي  تدهور  هناك 

والتنمية  لل�شالم  الدولة  جمل�س  يعِر�س 

حقوق املوارد املحلية للبيع، �شواء املعدنية 

اىل  جنًبا  املجاورة،  فالدول  البيولوجية.  اأو 

املوارد  ت�شتغل  من�شاعًة،  حكومة  جنب 

بالعواقب  اهتمام  للبالد، من دون  الطبيعية 

يقوم  "كا�شن"،  والية  والثقافية. يف  البيئية 

با�شتخال�س  حالًيا،  ال�شينيون  اخل�شب  جتار 

اأو طويل  االأخ�شاب بدون اعتبار لالأثر ق�شري 

مواطني  ت�شغيل  اأي�ًشا  دون  ومن  املدى، 

تن�شيطية  دفعة  اأي  توفري  دون  ومن  بورما، 

. وباملثل، فاإن حكومة 
)9(

القت�شادها املحلي

جمل�س الدولة لل�شالم والتنمية، باعت حقوق 

الذهب  مثل  الغنية،  املعدنية  االحتياطات 

واملا�س من دون اأي اإ�شـراف نظامي على اآثار 

ذلك على البيئة. 

وعلى مدى العقدين االأخريين، عانت بورما 

حيث  الغابات.  الإزالة  معدالت  اأعلى  من 

 .
)10(

غاباتها من   20% فقدت ما يقرب من 

من  التحذيرات  من  بالرغم  ذلك  حدث  وقد 

االإ�شـرار الدائم بالبيئة، عندما تهِمل التنمية 

على  املختلفة  البيئية  النظم  بني  االعتماد 

. كما ياأتي عدد ال�شدود 
)11(

بع�شها البع�س

النهر  على  وبناوؤها  لها،  التخطيط  التي مت 

الرئي�شي لبورما، من خالل �شـركات �شينية 

ليلقي  وحكوماتها؛  وتايالندية  وهندية 

 )12(
للبالد احليوي  للتنوع  اآخر  بتهديد 

فاملنفعة املالية تذهب اىل اأر�شدة القادة 

الع�شكريني بينما يح�شد النا�س املعاناة. 

االأزمة الغذائية

ا على 
ً
لقد اأثرت االأزمة الغذائية تاأثرًيا مبا�شـر

مدى  على  يعانون  النا�س  ظل  حيث  بورما، 

تتعلق  موهنة  حملية  اأزمة  من  عقود  اأربعة 

بقوتهم اليومي، ا�شتملت على انخفا�س يف 

. وعلى الرغم من اأن بورما تعد 
)13(

الربوتني

من  الغذائي"  "الفائ�س  ذات  البلدان  من 

الناحية التكنيكية، الأنها تنتج من الغذاء ما 

املنظومات  تركت  فقد  ا�شتهالكها،  يفوق 

فري�شة  املواطنني  التوزيع  يف  العادلة  غري 

يعاين  حيث  التغذية.  �شوء  من  للمعاناة 

 .
)14(

الوزن نق�س  من  االأطفال  من   32%
من  داهم،  خطر  يف  املواطنني  من  وكثري 

(5) Yeni and Min Lwin. “Massive 
Cheating Reported from Polling 
Stations”. The Irrawaddy, 10 May 
2008.
Available from: <www.irrawaddy.org/
article.php?art_id=11923>.

(6) Pepper. D. “In Burma, Business 
Ventures Start with Military”. SFGate, 
13 November 2008.
Available from: <www.sfgate.com/
cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/200812/11//
MNNU12SBS8.DTL>.

(7) See, for example, Mizzima, “Burmese 
Fishery Export Hit Hard”, 27 November 
2008; “China Slowdown Hits Burmese 
Mining”, 28 January 2009; “Ad Industry 
in Burma in Doldrums”, 14 February 
2009; “Rangoon Factories Begin 
Cutting Jobs”, 5 February 2009.
Available from: <www.mizzima.com/
news/global-financial-crisis-a-burma.
html>.

(8) Interviews with Mae Sot, Thailand 
area factory workers by Burma 
Lawyers’ Council staff, June 2008.

(9) Kachin News Group. “China Resumes 
Importing Timber from Northern 
Burma”. Kachin News, 17 December 
2008.
Available from: <www.kachinnews.
com/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=678:china-
resumes-importing-timber-from-
northern-burma&catid=1:latest-

news&Itemid=50>.
(10) Mongobay.com (nd). “Myanmar: 

Environmental Profile”.
Available from: <rainforests.mongabay.
com/20myanmar.htm>.
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طبيعية  كوارث  تقع  عندما  الغذاء،  نق�س 

ا عندما تدار عواقبها على  وبيئية، وخ�شو�شً

اإع�شار  اأعقاب  يف  �شاهدنا  كما  �شيئ،  نحو 

و�شع  "ت�شني"  والية  يف  نرج�س.  �شايكلون 

مواطن   100.000 للفئران  حديث  طاعون 

يف مواجهة خطر املجاعة، ومل تقدم احلكومة 

.
)15(

حتى االآن اأي م�شاعدة لهم

اأزمة التعليم

بورما  يف  للتعليم  الر�شمي  التمويل  ي�شع 

هذا البلد يف قاع البلدان االأقل منًوا، والتي 

تنفق فقط %1.2 من اإجمايل الناجت القومي 

على التعليم، �شواء بالن�شبة الإجمايل الناجت 

فعلى   .
)16(

مطلقة كاأرقام  اأو  القومي، 

كاملة،  املناهج  ينهي  ال  الوطني  امل�شتوى 

التعليم  مبرحلة  امللتحقني  الطالب  من 

.
)17(

االبتدائي اأو الثانوي، �شوى ثلثهم 

االأزمة ال�صيا�صية

جميع  يظلل  املعطوب  ال�شيا�شي  النظام 

والتنمية،  ال�شالم  فمجل�س  االأخرى.  العوامل 

اأن  رف�شوا  ديكتاتوريني،  من  �شبقوه  ومن 

الدميقراطية.  اىل  حقيقي  بانتقال  ي�شمحوا 

على الرغم من االنحدار املتعمق للبالد، منذ 

فـ"طريق  ال�شلطة.  على  الع�شكري  اال�شتيالء 

التي  الدميقراطية"  نحو  ال�شبع  اخلطوات 

النا�س  معظم  اإليها  ينظر  النظام،  يتبناها 

على اأنها طريق اخلطوات ال�شبع نحو التخندق 

كثرية  نقاط  بني  ومن  الدائم.  الع�شكري 

الد�شتور  اأن  جند  ال�شياق،  هذا  يف  مطروحة 

اجلديد الذي يعزز ال�شيطرة الع�شكرية، غري 

احلكومة،  وعمل  حتركات  على  املحدودة، 

امل�شتقل، و�شد  الق�شاء  قد ف�شل يف توفري 

.
)18(

الفجوة يف غياب حماية حقوق االإن�شان

�شيا�شية  جمموعات  عدة  رفـــ�شت  وقـــد 

الوطني  االحتــــاد  مثــــل  بـــــارزة، 

مـــــون  دولة  وحزب   ،NLD للدميقراطية 

الدميقــراطــية  الوطنــية  واجلبـــهة  اجلـــديد 

كا�شني،  ا�شــتقــالل  ومنظمة  مـــون،  لدولة 

الد�شتور.  على  اال�شتـفـتاء  يف  امل�شاركة 

الرئيــ�شية  املعـــار�شة  جمموعات  وتخطط 

للدميقـــراطيـــة،  الوطني  االحتاد  بقيادة 

العام  يف  املقبـــلة  االنتخابات  ملقــاطعة 

.2010
باالإ�شافة اىل ذلك، فاإن اأزمة �شيا�شية بني 

بني  اختمار،  حالة  يف  الع�شكرية  ال�شفوف 

"وا"  دولة  وجي�س  والتنمية  ال�شالم  جمل�س 

املتحد )USWA( الذي يتحكم يف جزء من 

اتفاق  من  الرغم  وعلى   .Shan �شان  والية 

اجلماعات على وقف اإطالق النار يف 1989، 

واأ�شبح  ال�شالح،  نزع  رف�س  وا  جي�س  اأن  اإال 

داأب  وقد  احلكومة.  �شيطرة  حتت  ميلي�شيا 

جي�س وا على طباعة وثائق ر�شمية، ب�شفته 

الذاتي  احلكم  منطقة  وا،  دولة  "حكومة 
اأنه لن ينزع  اخلا�شة، احتاد ميامنار". وذكر 

ما  ال�شالح، ولن ي�شارك يف انتخابات 2010 

.
)19(

مل يتم منحه هذه املكانة

احلاكم  والتنمية  ال�شالم  جمل�س  وا�شل  وقد 

احلكومة  نقد  على  يجروؤ  فرد  اأي  اعتقال 

وا�شًحا  ا 
ً
موؤ�شـر يعد  ما  وهو  و�شيا�شاتها. 

على عدم ا�شتعدادها لل�شماح بتغيري حقيقي 

املا�شي،  العام  يف  ال�شيا�شي.  املجال  يف 

املنتخب  للقائد  اجلربية  االإقامة  متديد  مت 

اأوجن  "داو  نوبل  جائزة  واحلائز  دميقراطياً، 

�صان �صو كي" كما مت احلكم على الكوميديان 

"زاجنار"  االجتماعي  واملعلق  البورمي، 

ا�شتجـــابـــة  النتقـــاده  �شنـــة؛   45 بال�شــجن 

ويف  نرج�س.  �شايكلون  الإع�شار  احلكومــة 

ومائة   
ّ
باألفي ر  يقدَّ ما  هناك  احلايل،  الوقت 

.
)20(

معَتقٍل �شيا�شي يف �شجون بورما

املجتمع املدين مو�صع �صك

املجتمع  منظمات  تكون  االأزمة،  اأوقات  يف 

االإغاثة،  توفري  يف  للغاية  مهمة  املدين 

حل  على  للم�شاعدة  البديل  وال�شوت 

امل�شكالت االأكرث �شغًطا على االأمة. ولكن يف 

متطورة  غري  املنظمات  هذه  اأن  جند  بورما، 

اأو م�شطهدة من قبل  مبا يكفي، وحمظورة، 

لها  امل�شموح  البارزة  واجلماعات  احلكومة. 

على  ت�شاعد  التي  تلك  فقط  هي  بالوجود، 

"فيلق  املثال،  �شبيل  على  اجلي�س.  تدعيم 

اإخماد  يف  ي�شاعد  والذي  امل�شاعد"،  احلرائق 

املراأة  فاإن جمموعة  وباملثل،  احتجاجات.  اأي 

�شيا�شات  تعزز  احلكومة،  تدعمها  التي 

احلكومة، بدالً من العمل على تغيريها. وعلى 

القاعدية  املنظمات  بع�س  وجود  من  الرغم 

اأنها  اإال  حملية،  جمتمعات  يف  تعمل  التي 

من  ت�شـريح  على  اال�شتح�شال  على  جمربة 

على  عالوة   .
)21(

ن�شاط باأي  للقيام  احلكومة 

هذه  اأع�شاء  يقوم  الأن  اجتاه  فهناك  ذلك، 

يف  وهو  قانوين".  "غري  ما  ب�شيء  املنظمات، 

احلكومة،  معار�شة  وفقط  يعني  ما  الغالب 

.
)22(

ويف الغالب تتم معاقبتهم على ذلك

خامتة

�شعب  يعي�س  الع�شكري،  احلكم  حتت 

اأو  اقت�شادية  �شواء  دائمة،  اأزمات  يف  بورما 

االأخرية،  ال�شنوات  يف  بيئية.  اأو  �شيا�شية 

عملت هذه االأزمات وبنحو متكرر على اإ�شعال 
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الذي  الراهن،  الو�شع  وتكري�س  وا�شتمرار 

وا�شتجابة  لل�شعب.  بالغة  اأ�شـراًرا  ي�شكل 

بط�شها  من  احلكومة  تزيد  االأزمات،  لهذه 

�شكل  اأي  توفري  ورف�شها  واعتقاالتها، 

جعلت  وقد  ملواطنيها.  االأمان  �شبكات  من 

احلكومة من هذا البلد بلًدا بحقوق حمفوظة 

بينما  فح�شب،  ولذويهم  الع�شكرية  لنخبته 

جند معظم املواطنني يتاأثرون ب�شدة، وعلى 

تزيد  التي  والكوارث  باالأزمات  نحو متباين، 

عي�شهم �شوًءا. 
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اإعداد د. عفاف مرعي

بامل�شاركة  للنهو�س  امل�شـرية  اجلمعية 

املجتمعية

مالية  باأزمة  حالًيا  العاملي  االقت�شاد  مير 

خطرية اأثريت يف الواليات املتحدة االمريكية 

اأدت  اأوروبا وباقي العامل. وقد  وانت�شـرت يف 

وال�شـركات  البنوك  انهيار  اىل  االأزمة  تلك 

يف  االقت�شادي  الركود  عن  ف�شالً  املوؤثرة، 

تاأثر  امل�شـرية  احلكومة  تتوقع  بلدان.  عدة 

م�شـر باالأزمة املالية على النحو التايل:

• انخفا�س يف ال�شادرات.
• انخفا�س يف اال�شتثمارات االأجنبية.

• انخفا�س يف دخل قناة ال�شوي�س.
• االنخفا�س يف دخل ال�شياحة.

• االنخفا�س يف معدل منو القطاعات ومعدل 
النمو ال�شامل.

االندماج  �شعيف  امل�شـري  املايل  النظام 

اأن  حني  ففي  العاملي.  املايل  النظام  يف 

اأن  اإال  املال،  راأ�س  تدفقات  يف  زيادة  هناك 

اأن حجم  هذه التدفقات حمدودة ن�شبًيا. كما 

�شغرية  املالية  االأوراق  حمفظة  ا�شتثمارات 

مدجمة  لي�شت  امل�شـرية  والبنوك  ن�شبًيا، 

هذا  فمن  لذلك،  الدويل.  النظام  يف  بقوة 

ما.  حد  اىل  معزولة  م�شـر  اأ�شبحت  املنطلق، 

ومع ذلك، فاإنها لي�شت معزولة عن ال�شدمات 

انخفا�س  تاأتي من  ان  التي ميكن  احلقيقية 

اأ�شعار  يف  والتقلب  ال�شياحة  عائدات  يف 

االأجنبي  اال�شتثمار  يف  التحوالت  اأو  النفط، 

هناك متييز  يكون  اأن  ينبغي  هنا،  املبا�شـر. 

بني الك�شف املايل مقابل الك�شف احلقيقي. 

للغاية،  مك�شوفة  لي�شت  م�شـر  ناحية؛  فمن 

على حد املالية، ولكن �شديدة الك�شف على 

احلد احلقيقي.

منوه  معدل  امل�شـري  االقت�شاد  يعر�س  قد 

الزمان  من  عقد  ن�شف  يف  البطيء  ال�شنوي 

ا�شطدام  ظل  يف  املالية  ال�شنة  هذه  يف 

وقناة  ال�شياحة  بعائدات  العاملية  االأزمة 

عائدات  من  فـ70٪  واال�شتثمار،  ال�شوي�س 

اخلدمات،  من  تاأتي  م�شـر  يف  االأجنبي  النقد 

واأزمة  ال�شوي�س  وقناة  ال�شياحة  تعني  والتي 

االإئتمان العاملية متوقع اأن يكون لها تاأثريا 

التي  البلدان  ال�شياحة يف  اأرقام  �شديدا على 

ت�شكل فيها جزء كبري من االقت�شاد فخرباء 

االقت�شاد يحذرون اأنها �شوف وبالفعل توؤثر 

على ال�شياحة والنمو ال�شنوي يف م�شـر.

للبلدان  بالن�شبة  النمو  توقعات  معظم 

لتعك�س  نزوليا  تنقيحها  يجري  النا�شئة 

80 عاما.  مالية عاملية منذ  اأزمة  اأ�شواأ  تاأثري 

�شي�شعف  كما  اال�شتثمار  �شـرب  �شيتم 

املثال،  �شبيل  على  ال�شادرات.  منو  كثريا 

من   60٪ حوايل  متثل  تزال  ال  اأوروبا، 

منطقة  اأن  ونتوقع  امل�شـرية،  ال�شادرات 

املقبل.  العام  تتعاقد  �شوف   اليورو 

على  تاأثري  له  �شيكون  �شوف  'وهذا 

قد  اأنها  م�شيفة  م�شـر'،  يف  النمو 

املحلي  الناجت  لنمو  توقعاتها  راجعت 

 .6.7٪ من  نزوال   5.6٪ اىل   االإجمايل 

من  وعدد  ثامين  قالت  ذلك،  ومع 

�شـرف  �شعر  وجود  اأن  االآخرين؛  املحللني 

العاملية  ال�شلع  اأ�شعار  واالنخفا�س  مرن 

قد  موقف  االأجنبية،  االأ�شول  �شايف  وقوة 

النمو.  تباطوؤ  اأثر  من  التخفيف  يف   ي�شاعد 

مدعومة بارتفاع اال�شتثمار االأجنبي وعائدات 

ال�شوي�س،  وقناة  ال�شياحة  من  قيا�شية 

وترية  باأ�شـرع  امل�شـري  االقت�شاد  منا 

حكومة  تعيني  منذ  م�شى  الذي  العقد  يف 

 .2004 عام  يف  ال�شوق  توجهات   ذات 

االأخري  الربع  يف  التباطوؤ  يف  النمو  بداأ  ولكن 

ارتفاع  مع   ،08/2007 املالية  ال�شنة  من 

معدل  جعلت  والتي  الغذائية  املواد  اأ�شعار 

موؤثرة   20٪ من  اأكرث  اىل  ي�شل  الت�شخم 

البلدان  اأكثف  يف  اخلا�س  اال�شتهالك  على 

�شوق  موؤ�شـر  يف  م�شـر  �شكانا.  العربية 

العام.  هذا   60٪ بنحو  تراجعت  قد   االأ�شهم 

تباآطاأ  النمو  اأن  الر�شمية  التقديرات  وت�شري 

يف الربع االأول من ال�شنة املالية 09/2008 

وقال   ،5.8٪ يبلغ  �شنوي  معدل  اىل  لي�شل 

 زير التنمية االقت�شادية عثمان حممد عثمان: 

 م�رص

تداعيات االآثار االجتماعية لالأزمة العاملية على م�رص

عدد ال�صكان: 74.5 مليون )2008)

امل�صاحة: )1000) 1.001 كم2

ن�صيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل: 2.184$ )2008)

معدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي: 7.2% )2008)

معدل الت�صخم: 11.8% )2008)

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات االأ�شا�شية يف م�شـر = 89.1

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف م�شـر = 43.9

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

التعليم
الن�شاط االقت�شادي
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احلكومة حافظت على النمو امل�شتهدف بني 

انه  قائال  احلالية،  املالية  ال�شنة  يف  و7٪   6
�شيكون من امل�شمون اجتذاب نحو 10 مليار 

دوالر من اال�شتثمارات االجنبية. 

يتوقعون  اأنهم  كثريون  اقت�شاديون  وقال 

من احلكومة زيادة االإنفاق لتحفيز االقت�شاد. 

يف  املتوقع  االنخفا�س  اىل  باالإ�شافة  هذا، 

العائدات، مبا يف ذلك تلك من ال�شـرائب، من 

�شاأنه اأن يوؤدي اىل عجز اأكرب يف امليزانية.

ر�شيد  وال�شناعة  التجارة  وزير  حتدث  وقد 

يف  االأمريكية  التجارة  غرفة  يف  ر�شيد  حممد 

م�شـر يف ماأدبة الغذاء ال�شهرية، التي عقدت 

االآثار  فناق�س   ،2008 اأكتوبر  من   16 يف 

املحتملة لالأزمة االقت�شادية املقبلة على عدد 

من قطاعات االقت�شاد امل�شـري، مبا يف ذلك 

املبا�شـرة  االأجنبية  واال�شتثمارات  ال�شادرات 

اأن  الوزير  اأقر  وقد  ال�شوي�س.  قناة  وعائدات 

توؤدي  �شوف  العاملية  االقت�شادية  الظروف 

اىل تباطوؤ يف النمو. وقال اأن هذا الو�شع يدعو 

اىل اإتخاذ تدابري اإ�شافية اإذا كانت م�شـر تريد 

املحلي  الناجت  منو  م�شتوى  بنف�س  االحتفاظ 

االإجمايل. وا�شاف "اذا وا�شلنا القيام مبا كنا 

نقوم به لتحقيق منو 7 يف املئة، من الوا�شح 

جدا بالن�شبة لنا اننا لن ن�شل اىل هذا النمو يف 

عام 2008 اأو 2009".

اأن احلكومة تعمل حاليا على  واأو�شح ر�شيد 

منو  على  احلفاظ  يف  للم�شاعدة  اال�شتجابة 

اىل  ي�شري  بينما  االإجمايل.  املحلي  الناجت 

املت�شـررة  للقطاعات  والدعم  احلوافز  اأن 

التمويل  توافر  �شمان  اإن  ويقول  �شـرورية، 

النمو.  حتقيق  يف  قدما  للم�شي  �شـروري 

وا�شاف اأن "حقيقة اأن لدينا بنوك م�شـرفية 

ال�شيولة  من  يكفي  ما  لدينا  واأن  �شليمة، 

امل�شـرفية، هى اأخبار جيدة للغاية لنا للحفاظ 

على اال�شتقرار ]يف ال�شوق [". وا�شاف "لكن 

اإذا كنا نريد االإنتقال اىل املرحلة الثانية من 

بحاجة  نحن  االإ�شتباقية،  اجلبهة  الوجود على 

اىل  ي�شري  امل�شـريف  النظام  اأن  نرى  اأن  اىل 

جانبنا مع اإ�شتخدام هذه ال�شيولة"، م�شريا اىل 

اأن هذه ال�شيولة وم�شاركة القطاع امل�شـريف 

الت�شدير  جماالت  يف  �شخها  يتم  اأن  يجب 

واال�شتثمار واال�شتهالك املحلي.

قطاع  على  املرتتبة  االآثار 

الزراعة:

ب�شدد  التحديات  من  العديد  العامل  يواجه 

يف  االرتفاع  و�شوحا  االأكرث  الغذاء،  مو�شوع 

ال�شلبية  واالآثار  املناخ  تغري  الطعام،  اأ�شعار 

املرتتبة عليه؛ اقت�شاديا، واجتماعيا وبيئيا، 

نتيجة  الطعام  لنق�س  املتزايدة  واخلطورة 

الإنتاج الطاقة البيولوجية على ح�شابه.

اأزمة الغذاء العاملية اأظهرت اأهمية “االكتفاء 

الذاتي الغذائى” للدول النامية ومن �شمنها 

يف  اال�شتثمار  منهم  العديد  لتجاهل  م�شـر، 

الطعام  اأ�شعار  النخفا�س  الزراعي  القطاع 

ولكن  املا�شية،  عام  الـ25  مر  على  العاملي 

الرتبة،  خ�شوبة  يف  امل�شتمر  االنخفا�س  مع 

تغري املناخ وندرة املياه للمنتجات الزراعية 

انخفا�س  يف  الزراعية  املحا�شيل  اأ�شبحت 

الواردات  زادت  اأخرى  ناحية  ومن  دائم، 

الزراعية يف الدول النامية لزيادة عدد ال�شكان 

وزيادة الطلب، مما اأدى اىل زيادة الواردات 

الزراعية وخ�شارة “ال�شيادة الغذائية” ب�شكل 

م�شتمر.

يعد القطاع الزراعي اأحد القطاعات الرئي�شية 

عن  م�شوؤول  كقطاع  امل�شـري،  االقت�شاد  يف 

للقطاعات  هام  م�شدر  وهو  الغذائي،  االأمن 

اأخرى،  وخدمات  مدخالت  لتوفري  االإنتاجية 

يف  الزراعية  ال�شادرات  دور  اىل  باالإ�شافة 

ميت�س  بحيث  املدفوعات  ميزان  حت�شني 

حوايل %34 من القوى العاملة.

ملعدالت  تبعا  م�شـر  يف  الغذاء  اأزمة  تطورت 

ملنتجات  واال�شتهالك  االإنتاج  طلب  منو 

على  االإجماع  يقارب  ما  هناك  وكان  الطعام، 

اأنها قد تو�شلت اىل نقطة حرجة متمثلة يف 

اخلارجية  امل�شادر  على  املتزايد  االعتماد 

الفرد  ن�شيب  يف  والتدهور  ال�شكان  الإطعام 

املتناق�س  واالإ�شهام  الزراعي  الناجت  من 

للقطاع الزراعي يف جمموع الدخل املحلي.

الفقر يف م�شـر �شببه ف�شل �شيا�شات التنمية 

املتبعة منذ منت�شف القرن الع�شـرين والتي 

اأدت نهاية اىل نتائج ماآ�شاوية يف نطاق الفقر 

م�شـري  مليون   20.5 يندرج  حيث  واالإفقار. 

ما  فيك�شبون  املدقع  الفقر  فئة  فقري حتت 

يقل عن دوالرا واحدا يف اليوم، و35.8 مليونا 

بينما  يوميا.  دوالرين  عن  يقل  ما  يك�شبون 

ح�شة ال�شوق لـ%20 من ال�شكان امل�شـريني 

واأفقر  القومي،  الدخل  من   43.6% لديهم 

%8.6 من  ال�شكان يعي�شون على  من   20%
الدخل القومي.

مطالب القطاع الزراعي امل�شـري يف االأعوام 

اإرهاقها  يتم  قد  العواقب  لتحمل  القادمة 

جعل  مما  ال�شنني،  مر  على  لالإهمال  نتيجة 

م�شـر م�شتوردا �شافيا للغذاء.

تداعيات االأزمة املالية العاملية على القطاع 

الزراعي تو�شح تهديدا على التنمية الزراعية 

اأخرى  برامج  على  تنعك�س  كما  م�شـر  يف 

للتنمية. يتوقع اخلرباء اأن االأزمة �شتوؤثر على 

املزارعني  لت�شجيع  واملخططات  الربامج 

مثل  اإ�شرتاتيجية  حما�شيل  زراعة  على 

�شيوؤدى  مما  ال�شم�س  وعباد  والذرة  القمح 

اىل االإعتماد على ال�شادرات من اخلارج مرة 

من  التقرب  �شيا�شات  عن  والرتاجع  اأخرى، 

جانب  اىل  املحا�شيل  لهذه  الذاتى  االكتفاء 

انخفا�س معدالت النمو الزراعي يف م�شـر.

التو�شل  ملحاوالت  تهديدا  اأي�شا  هناك 

م�شـر  يف  القمح  لزراعة  الذاتي  االكتفاء  اىل 

نتيجة لالأزمة املالية واالقت�شادية العاملية. 

اأ�شعار  يف  عاملي  انخفا�س  اىل  اأدت  والتي 

العاملى.فتوجه  ال�شوق  يف  الغذائية  احلبوب 

زراعة  عن  بعيدا  املزارعني  املوؤ�شـرات  كل 

القمح خالل مو�شم الزراعة احلايل وزراعتهم 

للرب�شيم، وهو موؤ�شـر لكارثة غذائية.

اال�شتثمار  عن  بعيدا  التحرك  اأن  تنبوؤ  وهذا 

الراهن  املوقف  ظل  يف  الزراعي  القطاع  يف 

هذا  يف  العمل  فر�س  انخفا�س  اىل  �شيوؤدى 

وخا�شة  جديدة،  جمموعات  ودخول  القطاع، 

باالإ�شافة  الفقر،  خط  حتت  الريفي  املجتمع 

وخا�شة  الريف،  من  املحتملة  الهجرة  اىل 

ب�شعيد م�شـر.

تنمية  املزارعني،  م�شاندة  اىل  حاجة  هناك 

الزراعة  �شيا�شات  وتبنى  امل�شـرية  الزراعة 

�شتوفر  والتي  املتكاملة  والتنمية  البديلة 

اأمن الغذاء وحياة كرمية للم�شـريني من خالل 

واحلقوق  واالقت�شادية  االجتماعية  االأنظمة 

ال�شيا�شية.

قطاع  على  املرتتبة  االآثار 

ال�صناعة:

ملركز  التنفيذي  املدير  ندمي  اأدهم  توقع 

حتديث ال�شناعة اأن تلجاأ امل�شانع يف الفرتة 

احلالية  العمالة  من   45% لت�شـريح  القادمة 

خالل  ندمي  وقال  مدربة،  غري  عمالة  الأنها 

الندوة التي عقدتها جمعية رجال االأعمال يف 

مليون   2 م�شـر  يف  اإن  املا�شي،  مار�س   24
موؤّمن   65% بينهم  ال�شناعة  يف جمال  عامل 

مما  التاأمني  مظلة  خارج  والباقى  عليهم 

يتطلب و�شع خطة جادة للتاأمني عليهم.
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ال�شادرات  انخفا�س قيمة  وك�شف ندمي عن 

االأزمة املالية  %30 ب�شبب  امل�شـرية بن�شبة 

االأ�شواق  فقدان  من  نعاين  وقال:  العاملية، 

اإنتاجنا  ت�شتقبل  كانت  التي  الرئي�شية 

الت�شديرى خا�شة يف الواليات املتحدة ودول 

العاملي  الطلب  انخفا�س  عن  ف�شالً  اأوروبا، 

عامة ب�شبب تداعيات االأزمة املالية العاملية، 

بديلة  اأ�شواق  عن  بجدية  البحث  االآن  وعلينا 

التي  ا�شتثمارات بديلة لتلك  كما نبحث عن 

حماولة  يف  م�شـر  من  ان�شحبت  تكون  قد 

االأزمة ب�شكل  التي طالتها  لتقليل خ�شائرها 

كبري واأربكت ح�شاباتها املالية.

هذا وقد توقع الدكتور عثمان حممد عثمان، 

معدالت  زيادة  االقت�شادية،  التنمية  وزير 

املاىل  العامل  يف  و10%   9.5% بني  البطالة 

معدل  وانخفا�س   2010/2009 اجلديد 

و4.1%   4% بني  ترتاوح  ن�شبة  اىل  النمو 

ب�شبب االأزمة املالية العاملية.

الذي  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  الوزير  وقال 

عن  لالإعالن  املا�شي  مار�س   23 يوم  عقده 

املالمح الرئي�شية خلطة التنمية االقت�شادية 

العام  اإن   2010/2009 لعام  واالجتماعية 

االأزمة  ب�شبب  و�شعب  �شيئ  اجلديد  املايل 

االقت�شاد  على  وتداعياتها  العاملية 

�شتزيد  اهلل  �شاء  “اإن  واأ�شاف:  امل�شـري. 

معدل  النخفا�س  نظراً  البطالة”،  معدالت 

النمو، حيث اإن انخفا�شا بن�شبة %1 يف النمو 

األف   150 نحو  العاطلني  عدد  لزيادة  يوؤدي 

االقت�شادية  االأزمة  الوزير:  وتابع  عاطل، 

العاملية اأعادتنا ملراحل طويلة للخلف.

واأ�شار الوزير اىل اأن خطة العام املايل القادم 

و�شعت يف االأ�شا�س ملواجهة االأزمة العاملية، 

الناجت  حجم  ي�شل  اأن  املتوقع  من  اأنه  واأكد 

مليار  و181  تريليون  اىل  االإجمايل  املحلي 

 200 اىل  الكلية  اال�شتثمارات  وزيادة  جنيه 

مليار جنيه، وذلك مقارنة بحوايل 195 مليار 

جنيه عام 2009/2008.

النمو  �شـريعة  القطاعات  اإن  الوزير  وقال 

املتوقع  من  حيث  باالأزمة  تاأثراً  االأكرث  هي 

ال�شوي�س اىل �شالب  النمو يف قناة  اأن ي�شل 

وال�شناعة   ،8.7% �شالب  وال�شياحة   ،8%
اىل   2008/2007 عام   8% من  التحويلية 

من  والنقل   ،2010/2009 عام   3.8%
عام   5.3% اىل   2008/2007 عام   8.1%

.2010/2009

�شتتاأثر  التي  القطاعات  اأن  الوزير  واأو�شح 

بدرجات  ولكن  القادم  املايل  العام  خالل 

االأزمة  باأبعاد  التيقن  عدم  ظل  يف  متفاوتة 

حيث  والبناء  الت�شييد  هي  الزمني،  ومداها 

وقطاع   ،10% اىل   11% من  �شننخف�س 

جتارة اجلملة والتجزئة من %6.3 اىل 5.8% 

وحول   ..5% اىل   5.4% من  املايل  والقطاع 

القطاعات التي تتاأثر ببطء بتداعيات االأزمة، 

اأن قطاع االت�شاالت وتكنولوجيا  اأكد عثمان 

اىل   11% من  ينخف�س  �شوف  املعلومات 

.10%
يف  النمو  معدالت  انخفا�س  عثمان:  وقال 

يقابله  املختلفة  اال�شتثمارية  القطاعات 

االلتزام  مع  العامة  اال�شتثمارات  تنامى 

والبنية  الب�شـرية  التنمية  بربامج  احلكومي 

قطاع  يف  النمو  معدالت  وزيادة  االأ�شا�شية 

واالجتماعية  وال�شحية  التعليمية  اخلدمات 

واخلدمات   ،4.9% اىل   4.7% من  االأخرى 

 ،3.5% اىل   2% من  العامة  احلكومية 

والكهرباء واملياه من %7 اىل%7.1، واأ�شاف 

الوزير اأن الفجوة التمويلية بني اال�شتثمارات 

الكلية واالدخار املحلي �شوف ت�شل اىل 85 

مليار جنيه عام 2010/2009، ومن املتوقع 

العاملني  حتويالت  من  الفجوة  هذه  متويل 

اىل  ت�شل  قد  والتي  باخلارج،  امل�شـريني 

40 مليار جنيه مقارنة بحواىل 41 مليار جنيه 
حتويالت  اأن  اىل  الفتاً   ،2009/2008 عام 

الوزير  واأ�شار  باالأزمة.  تاأثرت  امل�شـريني 

جلملة  اخلا�س  اال�شتثمار  ن�شيب  تراجع  اىل 

عام   67% مقابل   57% اىل  اال�شتثمارات 

.2009/2008
دار  ر�شد  فريق  عمل  نتائج  �شوء  وعلى 

اخلدمات النقابية والعمالية، فقد مت ت�شـريح 

ابريل  6100 عامل خالل �شهر  ما يقرب من 

املا�شي يف قطاعات خمتلفة منها قطاع الغزل 

والن�شيج واملالب�س اجلاهزة وال�شياحة والبناء 

الغذائية  وال�شناعات  والبنوك  واالأخ�شاب 

واالأدوية وقطاع ال�شناعات املعدنية.

ففى قطاع الغزل والن�شيج واملالب�س اجلاهزة 

مت ت�شـريح ما يزيد عن 3100 عامل وعاملة، 

اأو  مبا�شـرة  ت�شـريحه  اأو  ف�شله  مت  من  منهم 

غلق  قرار  �شدر  كذلك  مفتوحة،  اأجازة  منحه 

كلي الإحدى ال�شـركات وت�شـريح باقى طاقم 

لهم.  امل�شتحقة  االأجور  �شـرف  دون  عمالها 

واأحياناً  واحلوافز  الرواتب،  تخفي�س  كما مت 

على  جزاءات  وفر�س  تاأخرها،  اأو  اإلغائها 

العمال الأتفه االأ�شباب اأو اإجبارهم على العمل 

ل�شاعات اإ�شافية.

يقارب  ما  ت�شـريح  مت  ال�شياحة  قطاع  ويف 

اأ�شحاب الفنادق  270 عامل وعاملة وانتهج 
وال�شـركات ال�شياحية �شيا�شة زيادة االأجازات 

غري مدفوعة االأجر وتخفي�س نفقات االإعا�شة 

مع زيادة اجلزاءات. 

اأما يف قطاع البناء واالأخ�شاب فقد مت ت�شـريح 

اأو  بالف�شل  وعاملة  عامل   1400 يقارب  ما 

بع�س  اإيقاف  اأو  مبكر  معا�س  ت�شوية  عر�س 

�شـركات  احدى  يف  مت  كما  االإنتاج  خطوط 

اليوميات  تخفي�س  كذلك  اال�شمنت، 

�شورها،  بكافة  واحلوافز  االإنتاج  ومكافاآت 

للعمال  التجديد  عند  منهم  البع�س  جلاأ  كما 

عقد جديد  على  املوافقة  ما بني  بتخيريهم 

براتب هزيل اأو عدم التجديد.

اأن  من  الرغم  فعلى  البنوك  قطاع  ويف 

يف  للعمال  ت�شـريح  ير�شد  مل  الر�شد  فريق 

قد  اأبريل  �شهر  اأن  اإال  امل�شـرية،  البنوك 

�شهد جمموعة من االإجراءات اتخذتها بع�س 

البنوك ت�شري اىل تاأثرها باالأزمة املالية وهو 

خالل  للعمال  متوقع  ت�شـريح  اىل  ي�شري  ما 

ال�شهور القليلة القادمة.. حيث قررت بع�س 

البنوك، الأول مرة فر�س اأ�شعار على اخلدمات 

امل�شـرفية ملواجهة تداعيات االأزمة املالية 

خالل  االأرباح  موؤ�شـرات  وحت�شني  العاملية، 

مت  الغذائية  ال�شناعات  ويف  احلايل.  العام 

ت�شـريح ما يقرب من 700 عامل وعاملة، كما 

مت اإجبار العمال يف اإحدى ال�شـركات الزراعية 

بيا�س  على  اأمانة  اإي�شاالت  توقيع  على 

واال�شتقالة مقابل ا�شتمرارهم يف العمل!

بع�س  بداأت  فقد  االأدوية  قطاع  عن  اأما 

عمليات  يف  بالتفكري  القاب�شة  ال�شـركات 

دمج �شـركاتها التابعة، وهو ما حدث بالفعل 

الدوائية  لل�شناعات  القاب�شة  ال�شـركة  يف 

لالأدوية  العربية  ال�شـركة  دمج  قررت  والتي 

رف�شه  ما  وهو  لالأدوية..  القاهرة  �شـركة  مع 

ذلك  �شيتبع  ملا  نظرا  ال�شـركتني  عمال 

ويف  ال�شـركتني.  لعمال  هيكلة  اإعادة  من 

�شـركة للم�شتلزمات الطبية مت اإيقاف بع�س 

املاكينات عن االإنتاج ومل يتم �شـرف رواتب 

�شنة  ومار�س  فرباير  �شهري  خالل  العمال 

2009 بحجة تطوير امل�شنع، مل يتم ت�شـريح 
بع�س  اإعطاء  مت  لكن  امل�شنع  من  عامل  اأى 
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ووقف  مرتب،  بدون  مفتوحة  اإجازة  العمال 

75 جنيها منذ  االنتقال وقيمته  �شـرف بدل 

�شهر يناير املا�شي.. 

ر�شد  فقد  املعدنية  ال�شناعات  قطاع  ويف 

فريق العمل ت�شـريح ما يقرب من 550 عامل 

�شنوات  و�شلت  عمالة  بينهم  من  وعاملة 

خدمتها اأكرث من ع�شـر �شنوات، كذلك اأجربت 

اإحدى ال�شـركات عمالها بتوقيع عقود جديدة 

باأجور متدنية. 

ال�صياحة:

اأنه  العاملى  وال�شفر  ال�شياحة  جمل�س  اأكد 

بعد 4  اأعوام من النمو املتوا�شل ،   فاإن �شناعة 

النمو  معدالت  يف  تراجعت  وال�شفر  ال�شياحة 

ب�شكل كبري العام املا�شي ، وتوقع اأن تعانى 

ال�شعوبة   �شديدى  عامني  من  ال�شناعة  هذه 

)2010/2009(  اىل اأن تلتقط اأنفا�شها بعد 

ذلك وتعود لالزدهار من جديد . 

اخلطة  جلنة  تقرير  اأ�شار  فقد  م�شـر  يف  اأما 

للدولة  اخلتامى  احل�شاب  عن  واملوازنة 

والهيئة  االقت�شادية  العامة  والهيئات 

اىل  العامة  واخلزانة  احلربى  لالإنتاج  القومية 

تراجع  اأن  بعد  ال�شياحية  االإيرادات  انخفا�س 

خالل  الوافدين  ال�شائحني  اأعداد  منو  معدل 

 1٪ 2009/2008 اىل  الثانى من عام  الربع 

مقابل نحو ٪15 يف الربع االأول. كما �شهدت 

معدله  و�شل  تراجعا  ال�شياحية  االإيرادات 

2.4 مليار دوالر، يف الفرتة  ٪11 حمققا  اىل 

2008، مقارنا بنحو  اأكتوبر اىل دي�شمرب  من 

العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  دوالر  مليار   2.7
املا�شي، يف حني تراجع عدد الليايل ال�شياحية 

بنحو  مقارنة  ليلة،  مليون   28.9 نحو  ليبلغ 

٪11 يف  اىل  بن�شبة ت�شل  ليلة  مليون   31.2
انعكا�شاته  له  كان  ذلك  وكل  ذاتها،  الفرتة 

على العمال.

واأي�شا، يف بع�س القرى ال�شياحية، مت خف�س 

اىل  باالإ�شافة   ،25% بن�شبة  العمال  حوافز 

تخفي�س  مثل  املميزات  بع�س  تخفي�س 

نفقات االإعا�شة للعمال وزيادة اأيام االإجازات 

ن�شبة  ارتفعت  واأي�شا  االأجر  مدفوعة  غري 

اجلزاءات ب�شكل ملحوظ.

والتي  بالغردقة،  اأخرى  �شياحة  �شـركة  ويف 

 350 منهم  عامل   890 عمالها  عدد  يبلغ 

عاملة، مت اإغالق جزء منها ومت ت�شـريح 200 

عامل وعاملة.

ويف فندق ال�شفا لل�شياحة مبحافظة �شوهاج، 

مت  عامل   85 به  العاملني  عدد  يبلغ  الذي 

�شهر  يف  عامالت   7 منهم  عامال   25 ت�شـريح 

اأبريل املا�شي، لقلة النزالء بالفندق.

البناء واالأخ�صاب:

على  بالظهور  املالية  االأزمة  اآثار  بداأت 

�شناعة االأثاث واالأخ�شاب يف م�شـر، حيث اأكد 

املهند�س اأحمد حلمي رئي�س جمل�س ت�شدير 

اأزمة حمققة  احتمال  االأثاث، عن خماوفه من 

تلك  وو�شف  القادمة  ال�شهور  خالل  الوقوع 

حلمي  اأكد  العجاف"!!..  "بال�شهور  الفرتة 

ارتفعت خالل  قد  االأثاث  ن�شبة �شادرات  اأن 

 25٪ من  يقرب  مبا  املا�شيني  ال�شهرين 

وهي عقود مربمة منذ العام املا�شي، بينما 

تراجعا  اجلديدة  العقود  معدالت  �شهدت 

كبريا منذ بداية العام احلايل مما يهدد باأزمة 

القادمة  ال�شهور  خالل  تظهر  �شوف  اأكيدة 

واأرجع  االأقل،  علي  عامني  ملدة  وت�شتمر 

وذلك على  ال�شـرائية  القوة  اىل �شعف  ذلك 

م�شتوى العامل نتيجة االأزمة املالية العاملية.

اأع�شاء  اأكد  فقد  الرخام  �شناعة  عن  اأما 

ال�شناعات  باحتاد  واجلرانيت  الرخام  �شعبة 

اأثرت  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  امل�شـرية، 

حيث  واجلرانيت،  الرخام  قطاع  على  �شلباً 

اأع�شاء  ح�شب   30% بن�شبة  االأرباح  تراجعت 

رئي�س  م�شطفى  مدحت  د.  وقال  ال�شعبة. 

على  العاملية  االأزمة  تاأثري  "اإن  ال�شعبة: 

القطاع تاأثريا كبريا نظراً الأن القطاع يعتمد 

اأن  اىل  الفتاً  الت�شدير،  على  اأ�شا�شى  ب�شكل 

القطاع يهدف ب�شكل اأ�شا�شى لتحقيق نف�س 

اىل  و�شلت  والتي  املا�شي،  العام  مكا�شب 

اأن القطاع يراهن  350 مليون دوالر، موؤكداً 
ب�شكل كبري على ال�شوق االأفريقية".

متلكه  الذي  اأ�شيوط،  اأ�شمنت  م�شنع  ويف 

عدد  يبلغ  الذي  الفرن�شية،  �شيمن�س  �شـركة 

عامالً   680 منهم  عامالً،   4400 فيه  العمال 

قامت  ويومية،  موؤقتة  عمالة  والباقي  معيناً 

بدعوى  اإنتاج  خط  باإيقاف  امل�شنع  اإدارة 

ال�شيانة.

لالإن�شاء  اأورا�شكوم  �شـركة  قامت  كما 

العمالة  من  لديها  ما  بت�شـريح  وال�شناعة 

املوؤقتة اأواخر �شهر مار�س املا�شي وعددهم 

400 عامل، وذلك من خالل اإ�شدار قرار اإداري 
باإنهاء العقود املربمة معهم.

ويف �شـركة ال�شوي�س لالأ�شمنت اأعلن م�شئولو 

خطة  عن  املا�شي  فرباير  �شهر  يف  ال�شـركة 

ال�شـركة  طرحت  حيث  العمالة،  لتخفي�س 

العاملني  من  يرغب  ملن  املبكر  املعا�س 

لكل  جنيه  األف  بـ50  تقدر  مكافاأة  مقابل 

رف�شه  ما  وهو  ملرتباتهم،  وفقا  عامل، 

العاملون وجلنتهم النقابية.

فى ال�شـركة الهند�شية لل�شناعات والت�شييد 

"�شياك" ا�شتغنت االإدارة عن 150 عامال خالل 
املالية  االأزمة  بحجة  املا�شي،  يناير  �شهر 

العاملية ومل تقم االإدارة بالت�شوية القانونية 

�شهرين  فقط  لهم  �شـرفت  حيث  للعمال، 

مكافاأة عن اإجمايل مدة اخلدمة التي و�شلت 

اىل ع�شـر �شنوات لبع�شهم.

قامت �شـركة الكابالت الكهربائية باال�شتغناء 

عن 600 عامل موؤقت لديها، وذلك من خالل 

حيث  اجلديدة،  بالعقود  مرتباتهم  خف�س 

على  التوقيع  على  العاملني  االإدارة  اأجربت 

ومن  اجلديدة،  واملرتبات  اجلديدة  العقود 

جتديد  االإدارة  رف�شت  العمال  من  رف�س 

عقده، عالوة على امتناعها عن توزيع االأرباح 

البالغة ن�شبتها %10 وفقا لقانون ال�شـركات 

�شيولة  توافر  وعدم  املالية  االأزمة  بدعوى 

مالية.

اأرغمت  املا�شي  مار�س  �شهر  اأول  فى 

الرخام  ل�شناعة  امل�شـرية  "ال�شـركة  اإدارة 

تقدمي  على  عامالً   20 من  اأكرث  واجلرانيت" 

عن  ال�شهرين  تعوي�س  وقبول  ا�شتقاالتهم، 

طلب  عن  باالإعالن  تقم  مل  ولكنها  عام،  كل 

عمالة جديدة حتى االآن.

الطب:

فى اإطار مواجهة اآثار االأزمة املالية العاملية 

بداأت بع�س ال�شـركات القاب�شة بالتفكري يف 

عمليات دمج �شـركاتها التابعة، وهو ما حدث 

لل�شناعات  القاب�شة  ال�شـركة  يف  بالفعل 

الدوائية والتي قررت دمج ال�شـركة العربية 

ما  لالأدوية، وهو  القاهرة  �شـركة  مع  لالأدوية 

�شيتبع  ملا  نظرا  ال�شـركتني  عمال  رف�شه 

ذلك من اإعادة هيكلة لعمال ال�شـركتني.وقد 

اعت�شم نحو1500 من عمال القاهرة لالأدوية 

�شربا  يف  فيكتوريا  مبيدان  ال�شـركة  مبقر 

اأ�شباب  اأن  ذلك  الدمج،  قرار  على  احتجاًجا 

اعرتا�س العمال على حماوالت الدمج هو الأن 

ت 81 مليون  مديونيات ال�شـركة العربية تخطَّ
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جنيه، 30 منها للبنوك و20 مليوًنا �شـرائب 

ل�شـركة  جنيه  مليون   31 ومديونية  متاأخرة، 

اجلمهورية لالأدوية، م�شيًفا اأن جمل�شي اإدارة 

ال�شـركتني يريد بناء م�شنعاً جديداً من اأجل 

الدمج تكلفته 350 مليون جنيه.

توقعات  هناك  اأن  العمال:"  اأحد  وقال 

بعد  اأق�شى حد خا�شة  اىل  العمالة  بتقلي�س 

�شناعة  العاملية  املالية  االأزمة  �شـربت  اأن 

من  اأكرث  ن�شتورد  واأ�شبحنا  م�شـر  يف  الدواء 

% من اخلامات امل�شتخدمة يف ال�شناعة   90
ح�شب ت�شـريحات الدكتور جمدي ح�شن رئي�س 

االأمر �شوف  القاب�شة لالأدوية ولكن  ال�شـركة 

يزداد �شوءاً يف حالة الدمج مع �شـركة خا�شـرة 

ولي�س كما يدعى رئي�س ال�شـركة بان الدمج 

هو اإعادة هيكلة ال�شـركتني وزيادة قدرتهما 

يف  اأنباء  وترددت  عاملياً،  املناف�شة  على 

برناجماً  طرح  ال�شـركة  بنية  العمال  اأو�شاط 

للمعا�س املبكر وهو اأمر يوؤكد رغبة ال�شـركة 

يف تقلي�س العمالة قبل الدمج".

مبيعات ال�صيارات:

م�شـر  يف  ال�شيارات  و�شناع  منتجو  اأكد 

كبري  ب�شكل  ال�شيارات  مبيعات  انخفا�س 

واأو�شح  العاملية.  االقت�شادية  االأزمة  ب�شبب 

ال�شيارات  �شـركات  يف  امل�شئولني  بع�س 

اىل   50 نحو  بقوة  ال�شيارات  مبيعات  تراجع 

%80 باملقارنة بعام 2008/2007.
م�شت�شار  املالك  عبد  جورج  املهند�س  قال 

الفنية  لل�شئون  االإدارة  جمل�س  رئي�س 

وامل�شـروعات ال�شناعية ب�شـركة »غبور«: اإن 

مبيعات ال�شيارات تراجعت بن�شبة ال تقل عن 

%50 باملقارنة بعام 2008.
الفتاً اىل اأن �شـركات ال�شيارات تنتظر دخول 

متويل  خطة  لدعم  احلايل  ال�شهر  يف  البنوك 

قرو�س لل�شيارات كما حدث يف 2008 وهى 

للبنوك ت�شل  ربح  ن�شبة  التي حققت  اخلطة 

املالك  عبد  وتوقع  قوله،  ح�شب   120% اىل 

اأن تدخل �شوق ال�شيارات يف حالة من الركود 

اإذا مل تدعم البنوك خطة متويل جديدة لهذا 

العمالة  لتخفي�س  يوؤدي  قد  ما  وهو  العام 

ب�شكل هائل اأو اإغالق ال�شـركات يف حالة ركود 

ال�شوق وعدم تدخل البنوك.

جاء  العمالة  تخفي�س  اأن  امل�شت�شار  واأكد 

ت�شـريح  مت  حيث  االإنتاج،  تخفي�س  نتيجة 

املا�شي  العام  نهاية  يف  العمال  من  عدد 

لالأزمة  غبور كنتيجة  �شـركة  العاملني يف  من 

املالية العاملية.

وقال م�شت�شار جمل�س االإدارة بال�شـركة اإنه مت 

اأيام فقط   3 اىل   5 العمل من  اأيام  تخفي�س 

حوافز  بع�س  وتخفي�س  اإلغاء  اىل  باالإ�شافة 

 2008 مبيعات  »بون�س«  واإلغاء  العاملني 

باالإ�شافة  بال�شـركة  االإدارة  م�شئوىل  على 

نتيجة  العاملني  بع�س  مرتبات  تقليل  اىل 

تاأثريات االأزمة على ال�شـركة.

الغيار  قطع  اإدارة  مدير  حنا،  مرق�س  وقال 

ب�شـركة اإخوان مقار: اإن تاأثريات االأزمة جاءت 

واملبيعات  االإنتاج  قطاعات  على  مبا�شـرة 

تراجع  اىل  اأدت  والتي  ال�شيارات  ل�شـركات 

مبيعات ال�شيارات بن�شبة %50 للعام احلايل 

مقارنة بعام 2008/2007 مما اأدى اىل قيام 

اإنتاجها  بخف�س  وال�شـركات  امل�شانع  بع�س 

باالإ�شافة  ال�شوق  ركود  حركة  ملواجهة 

العمالة  بخف�س  ال�شـركات  بع�س  قيام  اىل 

االأزمة  تداعيات  نتيجة  احلالية  الفرتة  خالل 

ت�شتمر  اأن  العاملية، وتوقع حنا  االقت�شادية 

االأزمة ملدة عام على االأقل.

لالأجهزة  جولدى  �شـركة  اإدارة  قامت  كذلك 

الكهربائية “تلفزيونات وغ�شاالت وثالجات” 

ال�شهر  خالل  عامالً   60 عن  باال�شتغناء 

على  اإرغامهم  ا�شتطاعت  اأن  بعد  املا�شي، 

على  ح�شولهم  مقابل  ا�شتقاالتهم  تقدمي 

�شهرين عن كل �شنة عمل بال�شـركة، وقامت 

تعمل  جديدة،  لعمالة  حاجتها  عن  باالإعالن 

باأجر �شامل 400 جنيه، االأمر الذي اأكد �شحة 

تاأكيدات العمال باأن ال�شـركة تنوي التخل�س 

من العمالة القدمية، ممن يح�شلون على اأجور 

العمال  خماوف  من  و�شاعف  ن�شبيا،  مرتفعة 

اقرتاب  لتوقعهم  نظراً  بال�شـركة،  املتبقني 

العمالة  اإتقان  بعد  منهم  التخل�س  يوم 

اجلديدة للعمل.

ال�شـركة  اإدارة  قامت  الند  درمي  �شـركة  فى 

القدمية،  عمالتها  من  عامالً   40 ب�شـرف 

مقابل  اال�شتقالة  تقدمي  على  اإرغامهم  بعد 

احل�شول على �شهرين عن كل عام، وبعدها 

قامت بطلب عمالة جديدة مقابل 400 جنيه 

لكل عامل!!

العاملون باخلارج:

بداأت  العاملية،  االقت�شادية  االأزمة  بوادر 

تظهر على ال�شاحة، ومن بني �شحاياها عدد 

كبري من امل�شـريني العاملني يف اخلارج، كما 

م�شانع  ا�شطرت  فقد  الداخل،  يف  احلال  هو 

الدول  خمتلف  يف  وموؤ�ش�شات  و�شـركات 

جانب  عن  اال�شتغناء  اىل  والعربية،  االأجنبية 

�شبح  لتاليف  حجمها  وتقلي�س  عمالتها  من 

من  كبري  عدد  لعودة  �شيوؤدي  مما  االإفال�س، 

القليلة  االأ�شهر  خالل  امل�شـريني،  العاملني 

باأن ي�شل  االقت�شاد،  وتوقع خرباء  القادمة. 

مليون  ربع  من  اأكرث  اىل  العائدين  حجم 

م�شـري، هذا يف الوقت الذي مل ت�شتعد فيه 

احلكومة ال�شتيعاب تلك العمالة التي ت�شكل 

اىل  و�شت�شاف  العمل،  �شوق  يف  جديدا  عبئا 

ماليني   10 يتجاوز  الذي  العاطلني،  طابور 

عاطل. وعلى الرغم من عدم وجود اإح�شائيات 

دقيقة، عن عدد العمالة امل�شـرية يف اخلارج، 

اإال اأن االأرقام ت�شري اىل اأن اأعدادهم و�شلت 

6 ماليني م�شـري، يعملون يف مهن  نحو  اىل 

العاملة  القوى  بينما ك�شفت وزيرة  خمتلفة، 

عدد  اأن  عن  الهادي  عبد  عائ�شة  والهجرة 

امل�شـريني الذين يعملون يف اخلارج جتاوز4 

طبقا  وذلك  م�شـري،  األف  و700  ماليني 

2008 املا�شي، بينما قدر  الإح�شائيات عام 

حجم  واالإح�شاء  للتعبئة  املركزي  اجلهاز 

3.5 ماليني  بنحو  باخلارج  امل�شـرية  العمالة 

يف  األفا  و180  مليون   2 منهم  م�شـري، 

الدول  يف  األفا  و320  ومليون  اخلليج،  دول 

والواليات  وكندا،  وا�شرتاليا،  االأوروبية، 

املتحدة االمريكية. ور�شد التقرير ال�شهرى، 

تراجع  الوزراء،  مبجل�س  املعلومات  ملركز 

املوؤ�شـر العام للطلب على العمالة امل�شـرية 

 638 مقابل  نقطة   362 نحو  اىل  عام  ب�شكل 

نقطة، كما تراجع الطلب على حملة املوؤهالت 

257 نقطة مقابل  اىل  العليا حمليا وخارجيا 

820 نقطة. 
6 ماليني عامل  االأرقام ت�شري اىل وجود نحو 

احلقيقية  وامل�شكلة  اخلارج.  يف  م�شـري 

العاملني  من  عودة عدد كبري  احتماالت  هي 

من  حالة  الإحداث  �شيوؤدي  مما  امل�شـريني، 

االرتباك يف �شوق العمل، نظرا لعدم ا�شتعداد 

احلكومة ال�شتيعابهم، ف�شال عن متتع اأغلبهم 

مبهارات وكفاءات يف جماالت عديدة متكنهم 

من اإحالل عمل العمالة املوجودة يف م�شـر الأن 

ال�شـركات االآن تطالب بتعيني ذوي اخلربات 

والكفاءات، ويف كلتا احلالتني �شنالحظ خالل 

االأ�شهر القليلة القادمة، زيادة حجم البطالة 

يف م�شـر، وارتفاع معدالت الك�شاد مما �شيوؤثر 

بطريقة �شلبية على �شوق العمل.
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اتخذتها  التي  االإجراءات 

احلكومة امل�صـرية ملعاجلة اآثار 

االأزمة على االقت�صاد امل�صـري:

I. زيادة االإنفاق العام يف جماالت اال�شتثمار 
العام ودعم االأن�شطة االقت�شادية، مبا ينعك�س 

تتطلب  التي  امللحة،  امل�شاريع  تنفيذ  على 

عمالة مكثفة، و�شخ املاليني من اجلنيهات 

وبالتايل  اال�شتهالك  من  يزيد  مما  كر�شوم 

زيادة االإنتاج وتوفري االإنتاج امل�شـري بدفعة 

لالأمام.

II. تخفي�س التعريفة اجلمركية على ال�شلع 
ت�شاعد  والتي  والراأ�شمالية،  الو�شيطة 

ال�شـركات على املناف�شة يف اخلارج، وت�شجيع 

اال�شتثمار والت�شغيل. 

III. التحكم يف �شـريبة املبيعات على ال�شلع 
الراأ�شمالية ملدة عام لت�شجيع اال�شتثمار. 

مليار   15 حدود  يف  ا�شتثمارات  تنفيذ   .IV
بني  امل�شاركة  اإطار  حتت  م�شاريع  يف  دوالر 

القطاعني العام واخلا�س. 

V. اال�شتمرار يف جذب اال�شتثمارات من اخلارج 

ب�شفة عامة وخا�شة من املنطقة العربية، مبا ال 

يقل عن 10 مليار دوالر �شنويا. 

القطاع  يف  اال�شتثمار  فر�س  توفري   .VI
مثل  للتنفيذ،  القابلة  للدرا�شات  احلقيقي 

املدين  والطريان  املائية،  واملوارد  النفط 

والبنى التحتية وال�شياحة والتنمية احل�شـرية 

وتكنولوجيا  اخلارجية  والتجارة  والزراعة 

املعلومات. 

يف  اال�شتثمار  مكاتب  دور  تفعيل   .VII
وت�شجيع  تن�شيط  على  وقدرتها  املحافظات 

اال�شتثمار ومنح الرتاخي�س.

VIII. حل م�شاكل اال�شتثمار واإزالة العقبات، 
مثل  العمالة،  كثيفة  القطاعات  يف  �شيما  ال 

وقطاع  واملقاولني  وال�شناعة  الزراعة 

اخلدمات. 

ال�شناعية  املناطق  جمال�س  تفوي�س   .IX
ملنح  ال�شادرة  ال�شناعية  واملوافقات 

تراخي�س الت�شغيل. 

اأ�شعار  يف  واال�شتقرار  التوازن  حتقيق   .X
الطاقة لل�شناعة. 

االإنتاجية  القطاعات  وم�شاندة  دعم   .XI

والت�شديرية. 

XII. توفري االأرا�شي الالزمة مل�شاريع البنية 
التحتية والن�شاط االإنتاجي.

من  فدان  األف   500 من  يقرب  ما   .XIII
اال�شتثمارات اجلديدة يف القطاع الزراعي. 

XIV. التن�شيق بني احلكومة والبنك املركزي 
لت�شجيع توافر االإئتمان لتمويل امل�شـروعات 

�شغرية ومتو�شطة احلجم وم�شاريع ا�شتغالل 

فائ�س ال�شيولة الكبرية يف متويل امل�شاريع 

االإنتاجية. 

لتمويل  العقاري  التمويل  ن�شاط  دفع   .XV
البلدان منخف�شة ومتو�شطة الدخل. 

الثانية  املرحلة  تنفيذ  يف  اال�شتمرار   .XVI
من برنامج اإ�شالح النظام امل�شـريف. 

XVII. حزمة من الت�شـريعات الالزمة لتحفيز 
الن�شاط االقت�شادي. 

XVIII. اإعادة النظر يف القرارات واالإجراءات 
التي لها اأثر �شلبي على الن�شاط االقت�شادي 

- يف املناطق احلرة من تكرير النفط. 

XIX. التن�شيط امل�شتمر لقطاع ال�شياحة.
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احلركة االإريرتية للدميقراطية وحقوق االإن�شان

دانيال ماكينون

Daniel R Mekonnen

العاملية،  املالية  االأزمة  حدة  تزداد  اأن  قبل 

 ،2008 العام  اأواخر  ويف  طويل  وبوقت 

فو�شى  تعاين  بالفعل  اإريرتيا  كانت 

عميقة،  و�شيا�شية  واجتماعية  اقت�شادية 

من  بواحد  يتمتع  فالبلد  يديها.  �شنع  من 

اأفقر ال�شجالت يف حماية حقوق االإن�شان على 

هيئات  �شهادة  بحكم  وذلك  العامل،  م�شتوى 

االإن�شان،  حلقوق  والدولية  االإقليمية  الر�شد 

االإن�شان  حلقوق  االإفريقية  اللجنة  فيها  مبا 

املتحدة  االأمم  عمل  وجمموعة  وال�شعوب، 

اأزمة  ازدادت  وقد  التع�شفي.  االعتقال  حول 

احلدودي  ال�شـراع  بعد  �شوًءا  االإن�شان  حقوق 

مع اإثيوبيا يف الفرتة من 1998-2000، حيث 

داأبت احلكومة مذاك على ا�شتخدام تداعيات 

واحلريات  احلقوق  لقمع  كذريعة  ال�شـراع، 

االأ�شا�شية. 

�صجن مفتوح

حان   ،1991 العام  منذ  م�شتقلة  كدولة 

احلقيقية  احلرية  اإريرتيا  متنح  الأن  الوقت 

املعتادة  املالمح  اأن  فاحلقيقة  ملواطنيها. 

 .
)1(

ترى ال  تكاد  ودميقراطية،  حرة  حلكومة 

وطني  د�شتور  لديها  العامل  بلدان  فجميع 

اأي�ًشا لديها برملانات  نافذ، ومعظم البلدان 

جتري  اأجمع،  العامل  بالد  اأن  كما  تعمل. 

عما  النظر  بغ�س  ودورية،  منتظمة  انتخابات 

احلقيقي.  باملعنى  عادلة  اأو  حرة  كانت  اإذا 

كما اأن البالد ت�شمح مبنافذ لالإعالم اخلا�س، 

مقيدة،  النظامية  و�شائله  اأ�شبحت  ولو  حتى 

حلرية  م�شاحة  اأي  تعطي  ال  اأنها  درجة  اىل 

ال�شحافة. يف اإريرتيا، تبنت احلكومة د�شتور 

العام 1997، لكنها مل تطبقه قط. كما توقف 

الربملان عن العمل يف �شباط/فرباير 2002. 

والتلفاز،  )االإذاعة،  اخلا�س  االإعالم  واختفى 

 1997 عامي  بني  واالإلكرتوين(  واملطبوع 

و2001؛ فقط املنافذ التي متلكها احلكومة 

هي التي ظلت تعمل، ومن ثم ظل انتماوؤها 

طوال الوقت للنخبة احلاكمة، بدال من االنتماء 

اىل ذكر احلقيقة. واالأ�شواأ من كل هذا وذاك، 

باأي  اإريرتيا  تتمتع  مل  اال�شتقالل،  منذ  اأنه 

انتخابات حرة عادلة. 

�شوارع  يف  تنت�شـر  اخلبز  وطوابري  اليوم، 

يف  غاية  احلياة  اأ�شبحت  اأ�شمرا،  العا�شمة 

ما  غرار  فعلى  االإريرتيني.  على  ال�شعوبة 

 Dreg "الدريج"  احتالل  �شلطات  به  قامت 

وال�شـرطة  امل�شلحة  القوات  تن�شيق  )جلنة 

القرن  �شبعينيات  يف  االإقليمي(  واجلي�س 

املن�شـرم، يبدو اأن احلكومة قد اأعلنت احلرب 

و�شط  �شائعة  مقولة  فهناك  �شعبها.  على 

الدريج  بني  الوحيد  الفارق  باأن  االإريرتيني 

واحلكم الراهن للجبهة ال�شعبية للدميقراطية 

امل�شوؤولني  اأن  هو   ،)PFDJ( والعدالة 

باللغة  التحدث  اعتادوا  جلنة/الدريج،  يف 

بينما  الر�شمية(  االإثيوبية  )اللغة  االأمهرية 

بـ"التيجرينيا"  اجلبهة  م�شوؤولو  يتوا�شل 

وهي لهجة ذات �شفة ر�شمية فعلية. 

اأيديولوجية  يف  ي�شاركون  ال  الذين  واالأفراد 

اأو  دينية،  ملعتقدات  التابعون  اأو  الدولة، 

احلكومة،  قبل  من  ر�شمًيا  املدعومني  غري 

 اإريرتيا

�صجن مفتوح يواجه االأزمة العاملية

يف غياب د�صتور حقيقي، اأو برملان فّعال، اأو ق�صاء م�صتقل، اأو �صحافة حرة، اأو م�صاءلة 

العامل  بلدان  اأكرث  اإريرتيا  تفتقد  ر�صمًيا،  من�صورة  وطنية  موازنة  اأو  بريوقراطية، 

ع�صكرًة، االآليات املطلوبة الإدارة االأزمة العاملية احلالية. لقد ا�صتنفذ تقل�س االقت�صاد 

العاملي التحويالت املالية الواردة اإىل اإريرتيا، بينما ناطحت اأ�صعار الغذاء والوقود 

عنان ال�صماء. وحتتاج البالد يف الوقت احلايل اإىل تغيري فوري نحو نظام دميقراطي 

للحكم، يكون مدعوًما من قبل املجتمع الدويل. ويبدو اأن املعونات االإن�صانية التي 

ر�صدتها منظمات غري حكومية دولية كانت خطة الطوارئ االأكرث فاعلية، الإنقاذ ال�صعب 

االإريرتي الذي ال حول له وال قوة. 

)1( انظر: ماكينون، "العدالة االنتقالية: تاأطري منوذج 

الإريرتيا، اأطروحة غري من�شورة: 

 Mekonnen, D.R. (2008). ‘Transitional

 Justice: Framing a Model for Eritrea’,
 unpublished LLD thesis, University
 of the Free State.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات االأ�شا�شية يف اإريترييا = 60.2

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف اإريترييا = 47.1

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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نحو  وعلى  م�شتهدفني  يكونون  ما  غالًبا 

اجلهاز  قبل  من  ال�شديد  بالعقاب  منظم، 

انتهاكات  اأن  والنتيجة،  والع�شكري.  االأمني 

فاالنتهاك  هناك.  متف�شية  االإن�شان  حقوق 

هو القاعدة، واحلماية هي اال�شتثناء. فبع�س 

اأكرث من  اأن  اىل  ت�شري  املحافظة  التقديرات 

ال�شجون، بدون  ن�شمة موجودون يف  األف   20
اخلارجي،  العامل  مع  ات�شال  اأي  اأو  حماكمة 

ر�شمي  ر�شمي وغري  موقع   300 من  اأكرث  يف 

املواقع  هذه  ومعظم  الدولة.  امتداد  على 

ال  الذين  اجلي�س،  جرناالت  بوا�شطة  تدار 

اأمام  للم�شاءلة،  القابلني  وغري  يتعر�شون، 

لقد  اخت�شاًرا،  العادية.  املحاكم  اأو  ال�شـرطة 

تنتهك  حيث  مفتوح،  �شجن  اىل  البلد  حتول 

ممار�شات  عرب  االأ�شا�شية  واحلريات  احلقوق 

مريعة كابو�شية كافكية )ن�شبة اىل "كافكا"( 

منت�شـرة، ومتغلغلة. 

املوؤ�صـرات االجتماعية والتنموية 

فالتقارير  متناق�شة.  التنمية  موؤ�شـرات 

اىل  ت�شري  امل�شادر،  بع�س  من  الواردة 

معدل  مثل  بعينها،  جماالت  يف  “تقدم” 
حني  يف  االأمهات.  واأمرا�س  املواليد  وفيات 

اأن  القمعية، كما  ال�شيا�شية بالغة  االأجواء  اأن 

ا�شتحالة احل�شول على بيانات موثوقة، جتعل 

كقيمة  احل�شابات  هذه  اتخاذ  ال�شعوبة  من 

االقت�شادية  ال�شيا�شات  اأن  كما  بها.  موثوق 

للدميقراطية  ال�شعبية  للجبهة  املعيبة 

والعدالة، قد ا�شتنزفت متاًما االقت�شاديات 

طويلة  فرتة  مدى  على  واملحلية،  الوطنية 

�شبقت االأزمة املالية العاملية التي اندلعت 

يف اأواخر العام 2008.

م�شادر  من  الواردة  التقارير  من  وكثري 

على  بائ�س.  و�شع  يف  اإريرتيا  ت�شع  م�شتقلة 

العاملي  اجلوع  موؤ�شـر  ي�شع  املثال،  �شبيل 

اأي  اأ�شفل،  من  الثالثة  املرتبة  يف  اإريرتيا 

يف  تقييمها  ورد  دولة   118 بني   116 رقم 

نف�شه  الوقت  يف  البلد  وي�شجل   .
)2(

التقرير

درجات حرجة على موؤ�شـر القدرات االأ�شا�شية، 

ما يدل على �شعوبات بالغة يف كل بعد من 

.
)3(

اأبعاد التنمية االجتماعية

ويف حرية ال�شحافة، تاأتي اإريرتيا يف الرتتيب 

االأ�شواأ يف العامل، لتحل حمل كوريا ال�شمالية، 

. وعلى 
وفق تقارير "�شحافيون بال حدود")4(

الذي  اإريرتيا  �شكان  عدد  �شغر  من  الرغم 

املنذر  ال�شجل  اأن  اإال  ن�شمة،  ماليني   4 يبلغ 

اأن  االإن�شان، قد ت�شبب يف  النتهاكات حقوق 

يف  لالجئني  م�شّدر  اأكرب  كرابع  البلد  حتل 

 19 عددها  بلغ  التي  اللجوء  فطلبات  العامل. 

األًفا و400 طلب جديد يف الفرتة من 2005-

الدول  مقدمة  يف  ياأتي  البلد  جعل   2006
التي تعمها الفو�شى، املتمثلة يف ال�شومال 

.
)5(

والعراق وزميبابوي

البلد االأكرث ع�صكرة

الع�شكرة املكثفة �شـر اآخر م�شتطري. فالطالب 

االلتحاق  الثانوية جمربون على  يف املدار�س 

“التعليم  اأجل  من  اجلي�س،  مبع�شكرات 

املع�شكرات،  هذه  بني  ومن  الر�صمي”. 

�شيئ  الع�شكري  للتدريب  “�صاوا”  مع�شكر 

االن�شباط  الطالب فيه  ال�شمعة. حيث يتعلم 

وبرنامج  ال�شارم.  الع�شكري  احلكم  حتت 

يت�شف  الذي  الوطنية  الع�شكرية  اخلدمة 

الثامنة  �شن  عند  ويبداأ  املعاملة،  ب�شوء 

ع�شـرة اىل ما ال نهاية، يوا�شل هذه املرحلة 

الذهني.  والت�شـرب  التن�شئة  من  االإعدادية 

ترتكب  التي  العديدة  املريعة  واالنتهاكات 

الوطنية،  الع�شكرية  اخلدمة  برنامج  ظل  يف 

العنف  من  اأخرى  واأ�شكاالً  االغت�شاب  ت�شمل 

اجلن�شي �شد املجندات. 

القادة  اأحكم  االأخرية،  ال�شنوات  ويف 

الع�شكريون ال�شيطرة على جميع املوؤ�ش�شات 

ورد   ،2003 العام  يف  الكبرية.  االأكادميية 

االأكرث ع�شكرة  الدولة  البلد ب�شفتها  ترتيب 

بعد  العامل  يف  دولة  ثالث  واأعلى  العامل،  يف 

اإجمايل  اىل  ن�شبة  واأجنوال،  ال�شمالية  كوريا 

. ويف 
)6(

الناجت القومي الذي يخ�ش�س للجي�س

منت�شف العام 2000، كان اجلي�س االإريرتي 

اأكرث  �شفوفه،  يف  فرد   300.000 ي�شم 

ذلك  ومنذ  التاريخ.  يف  م�شى  وقت  اأي  من 

احلني، يقال اإن االأعداد قد ازدادت. وت�شكل 

اإجمايل  من   45.27% ي�شل  ما  املجندات 

اجلي�س الوطني، وتتحدد درجة ا�شت�شعافهن 

وتعر�شهن لالنتهاكات، وفق ن�شبة عددهن. 

وقد تفاقمت االأزمة ال�شائدة يف البالد ب�شبب 

اأثرت  والتي  العاملي،  االقت�شاد  تقل�س 

من  املالية  التحويالت  على  �شديًدا  تاأثرًيا 

اأ�شعار الغذاء والوقود  اخلارج. فقد ارتفعت 

اأ�شعار  اأن  ُذكر  فقد  جنونية.  ارتفاعات 

الوقود التي تنظمها احلكومة ب�شـرامة، تعد 

اأن الوقود يكاد ال  االأعلى يف العامل. والواقع 

يكون موجوًدا. وميكن �شـراء الطعام وب�شورة 

قانونية فقط، من خالل املنافذ التي متلكها 

لهذه  احلبوب  بيع  الفالحني  وعلى  احلكومة، 

بيع  جترمي  مت  وقد  ثابت.  ب�شعر  املتاجر 

ذكره  ما  وهو  املحلية،  االأ�شواق  يف  احلبوب 

الرئي�س نف�شه يف موجز اإعالمي مكثف. 

اال�صتجابة احلكومية لالأزمة

ترف�س احلكومة رف�ًشا مطلًقا تقارير احلرمان 

االقت�شادي، واأي�ًشا تقارير القمع ال�شيا�شي، 

اأن  واحلقيقة  االأعداء”.  "دعاية  ب�شفتها 

اخلا�شة  الروايات  من  هزئ  قد  الرئي�س 

كونها  ال�شائدة،  االقت�شادية  بال�شعوبات 

قبل  من  اإحباطات  من  اأكرث  �شوى  متثل  ال 

يعرفون  ال  وفا�شدين”،  متخمني  “اأ�شخا�س 
ميوت  الواقع،  ويف  مواردهم.  ينفقون  كيف 

�شببها  جماعة  يف  اجلوع  من  فعلًيا  النا�س 

والعدالة.  للدميقراطية  ال�شعبية  اجلبهة 

فاعل،  وبرملان  عامل،  د�شتور  غياب  ومع 

وم�شاءلة  حرة،  و�شحافة  م�شتقل،  وق�شاء 

بريوقراطية، اأو حتى موازنة ر�شمية من�شورة، 

تفتقد اإريرتيا ب�شدة اىل االآليات الت�شـريعية 

لال�شتجابة  املطلوبة  واملوؤ�ش�شية،  واالإدارية 

لالأزمة العاملية الراهنة. 

التقليدية  االآليات  فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً 

)2( Welt Hunger Ilfe )2007(. The Challenge 
of Hunger 2007.

Available from: <www.welthungerhilfe.

d e / fi l e a d m i n / m e d i a / p d f /

Pressemitteilungen/DWHH_GHI_

english.pdf>. Accessed 4 January 2008.

)3( Social Watch Report 2008.

)4( Reporters without Borders )2007(. 

Annual Worldwide Press Freedom 
Index.

Available from: <www.rsf.org/article.

php3?id_article=24025>. Accessed 16 
October 2007.

)5( UN High Commission for Refugees 
)UNHCR( )2007(. Global Trends: 

Refugees, Asylum Seekers, Returnees, 
Internally Displaced and Stateless 
Persons. Geneva.

Available from: <www.unhcr.dk/Pdf/
statistics/global_trends_2006.pdf>

)6( Awate Team )2003(. Defending 
Indefensible, Indulging Incompetence. 

Available from: <www.unhcr.dk/Pdf/
statistics/global_trends_2006.pdf>.
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ال  تكاد  الهجرة،  مثل  االأزمة،  على  للتغلب 

تكون موجودة. ففي ظل القانون الع�شكري 

والدخول حمكمة  فاإن منافذ اخلروج  اخلانق، 

االإغالق. وبعد ا�شتنزاف املوارد ال�شحيحة اأًيا 

العري�شة  الفئات  متتلكها  قد  التي  كانت 

وال�شيوخ  الن�شاء،  ا  خ�شو�شً املكاِفحة، 

واالأطفال، فاإنهم يعجزون عن اخلروج اىل اأي 

اال�شت�شالم للموت يف  مكان، وي�شطرون اىل 

برامج  اأي  تبّني  االآن  احلكومة  وعلى  قراهم. 

حلماية ال�شكان االأكرث ا�شت�شعاًفا. 

التي  احلكومية  غري  املنظمات 

تديرها حكومة الكونغو 

البارزة،  التنموية  االأجندات  اإحدى  تعطي 

اأف�شلية  احلقوقي،  النهج  على  والقائمة 

املحلية  املجتمعات  لتمكني  ا�شرتاتيجية 

النا�س  املقاربة  هذه  متد  حيث  وامل�شاءلة. 

الفاعلني  لي�شبحوا  والقدرة؛  بالقوة 

الرئي�شيني حلياتهم. ومن طرق حتقيق هذا 

م�شاركة منظمات املجتمع املدين امل�شتقل، 

التي  املحلية،  احلكومية  غري  واملنظمات 

لالأ�شف،  ولكن  جمتمعاتها.  م�شالح  متثل 

من  جتعل  اإريرتيا  يف  ال�شائدة  االأجواء 

امل�شتحيل عمل جمتمع مدين م�شتقل. فالبلد 

املنظمات  من  ثالٍث  �شوى  لديها  لي�س 

املحلية الن�شطة، املنخرطة يف اأجندة التنمية 

ال�شكان  اإفادة  على  تعمل  والتي  الوطنية، 

للمراأة  الوطني  “االحتاد  وهي:  عموًما، 

الوطني  و”االحتاد   ،)NUEW( االإريرتية” 

 ،)NUEYS(  ”لل�شباب والطالب االإريرتيني

االإريرتيني"   للعمال  الوطني  و"االحتاد 

املجتمع  منظمات  بقية  اأما   .)NCEW(

ا�شم  �شوى  يوجد  وال  اجلنب  فتعاين  املدين، 

فقط. 

لي�شت  الن�شطة  الثالث  املنظمات  حتى 

لتمثيل  يكفي  مبا  م�شتقلة  اأو  حقيقية، 

�شائع.  هو  كما  ال�شعبية،  قواعدها  م�شالح 

املراأة  الحتادات  )كفروع(  تعمل  فهي 

قياداتها  تنتقي  والتي  والعمال،  وال�شباب 

هذه  متثل  اآخر،  مبعنى  انتماءاتها.  وتدير 

غري  للمنظمات  منوذجية  اأمثلة  اجلمعيات 

التي تديرها احلكومة، وامل�شممة  احلكومية 

على  الدولة  اعتماد  على  املداراة  اأجل  من 

املعونات االأجنبية، والتملق من خالل م�شاركة 

. ومنظمات املجتمع املدين 
)7(

املجتمع املدين

االإريرتية  احلركة  مثل  امل�شتقلة،  الوحيدة 

من  تعمل  االإن�شان،  وحقوق  للدميقراطية 

قبل  من  لالنتقاد  تتعر�س  والتي  املنفى، 

فاإذا  االأعداء".  “جوا�شي�س  احلكومة بو�شفها 

املنظمات  تلك  اأع�شاء  على  القب�س  األقي 

بون.  داخل البالد، فاإنهم ُي�شَجنون ويعذَّ

التعاون الدويل

التعاون الدويل اأمر حرج بالن�شبة حلل االأزمات 

العاملية املتعددة، والتي توؤثر على ال�شعوب 

نحو متفاوت. فعلى  النامية على  البلدان  يف 

مدى �شنوات طويلة، مت تغطية نق�س الغذاء 

يف اإريرتيا عرب املعونات الغذائية التي تربع 

بها املجتمع الدويل )بالرغم من اأن احلكومة 

االإغاثة  منظمات  لعبت  وقد  بهذا(.  تقر  ال 

يف  دوًرا  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية 

هذا ال�شدد. ولكّن كثرًيا من تلك املنظمات 

الوهمية  ال�شيا�شات  ب�شبب  للطرد  تعر�س 

للحكومة، املتمثلة يف "االعتماد على الذات". 

فربف�شها املعونات الغذائية، تزيد احلكومة 

من �شعوبة دخول هذه امل�شاعدات اىل البالد. 

فهي تف�شل امل�شاعدات نقًدا وعًدا. 

يظل االحتاد االأوروبي اأحد امل�شادر الرئي�شية 

الإمداد املعونات الغذائية والتنموية الإريرتيا. 

ويناق�س امل�شوؤولون يف االحتاد حالًيا، جدوى 

مليون   122 تبلغ  والتي  التنمية  م�شاعدات 

يورو )نحو 161 دوالراً اأمريكياً( من �شندوق 

قلق  ثمة  ولكْن  العا�شـر،  االأوروبي  التنمية 

االإريرتية  احلكومة  بازدراء  يتعلق  ما  يف 

خطة  باأي  املرفقة  القانونية،  للمتطلبات 

املتطلبات  هذه  وت�شمل  م�شوؤولة.  تنموية 

وامل�شاءلة،  الر�شيد،  احلكم  مببادئ  االلتزام 

واحرتام حقوق االإن�شان وحكم القانون، والتي 

اإريرتيا. فالدولة لي�شت  اأي منها يف  ال يوجد 

ال�شيا�شية، وال و�شائل �شمان  االإرادة  لديها 

تفتقد  اأنها  كما  حقيقية،  تنموية  �شيا�شات 

اىل وجود عملية �شنع قرار، تت�شم بال�شفافية؛ 

الدولة،  �شيا�شات  وتطبيق  �شياغة  ميكنها 

للتغلب على االأزمة العاملية الراهنة.

اإن اإريرتيا يف حاجة اىل تغري فوري، نحو نظام 

حكم دميقراطي يحظى بدعم املجتمع الدويل. 

امل�شاعدات  اأن  يبدو  هذا،  يح�شل  اأن  واىل 

االإن�شانية املر�شودة من قبل املنظمات غري 

احلكومية الدولية، هي املنحى االأكرث فاعلية 

وال  له  حول  ال  والذي  ال�شعب،  حياة  الإنقاذ 

قوة، ويعاين اختناقاً ب�شبب القمع ال�شيا�شي 

ال�شديد، واالنهيار االقت�شادي. 

)7( ملزيد من النقا�س حول هذه النقطة راجع: 

Daniel R. Mekonnen “The Abolition 
of Female Circumcision in Eritrea: 
Inadequacies of New Legislation”. 
African Human Rights Law Journal 
2007 7(2): 407-408.





113 / الرا�صد االجتماعي

الرا�شد االجتماعي، اأملانيا

Uwe Kerkow يويف كريكوف

بانخفا�س  املا�شية  الثالث  ال�شنوات  متيزت 

 .
)1(

الفعلية االأجور  ثبات  مع  البطالة،  يف 

وعلى  قبله،  من  اأكرث  يوم  كل  يت�شح  ولكن، 

عك�س مزاعم احلكومة، اأن ان�شحاب الدولة من 

تنظيم �شوق العمل مل يوؤدِّ اىل منو يف العمالة. 

االقت�شاد  اىل  يوجه  اأن  ينبغي  فالر�شيد 

االعتمادية(  )املالية  والدفعة  واالآن  ال�شحي. 

الدولة  الن�شحاب  القبيح  الوجه  فاإن  تنتهي، 

تزحف.  البطالة  ينك�شف.  ال�شوق،  وحترير 

املق�شد  اأ�شبحت  الر�شمية  غري  االأعمال 

الهيئة  ع�شو  بونتنباخ"  "اآنيلي  وتقدر  االأول: 

النقابات  لكونفيدرالية  االحتادية  التنفيذية 

الثاين/يناير  كانون  بنهاية  اأنه  االأملانية، 

من   120.000 تقريًبا  هناك  �شيكون   2009
.
)2(

العمال املوؤقتني قد مت طردهم

ال  من  اأرقام  يف  ملحوظ  ارتفاع  اأي�ًشا  هناك 

امل�شتوى  اأن  من  الرغم  على  لهم،  وظيفة 

ووفًقا  اخلطورة.  حد  اىل  بعد  ي�شل  مل 

يف  البطالة  كانت  الفيدرالية،  العمال  لهيئة 

فعلًيا  منخف�شة   2009 الثاين/يناير  كانون 

الرغم  وعلى  ال�شابق.  العام  عن   170.000
من ذلك، فاإن معدل البطالة املو�شمية كان 

الوظائف  عن  الواردة  االأعداد  بينما  يرتفع، 

. وقد عرب فرانك 
)3(

ال�شاغرة، كانت منخف�شة

عدد  اأن  عن  الهيئة  رئي�س  واي�س  يورجن 

الذين من دون وظائف قد يرتفع من العدد 

احلايل البالغ ثالثة ماليني و400 األف، اىل 4 

ماليني تقريًبا، قبل نهاية العام 2009.

الزيادة احلقيقية قد حدثت  فاإن  ومع ذلك، 

يف العمل املوؤقت. ففي �شهر �شباط/فرباير 

باتخاذ  �شـركة   16.900 قامت  فقط،   2009
نظام  اىل  عامل   700.000 لتحويل  اإجراءات 

وهو  اقت�شادية.  الأ�شباب  املوؤقت،  العمل 

مبقدار  ال�شابق،  العام  يف  مثيله  يفوق  عدد 

العاملون  ويتح�شل  عامل.   648.8000
يعملون  التي  ال�شاعات  اأجر  على  املتاأثرون 

على  يح�شلون  اأي�ًشا  ولكنهم  فقط،  فيها 

الدولة  من  املدعومة  املوؤقت  العمل  عالوة 

ا اىل 18 
ً
على مدار فرتة حمددة امتدت موؤخر

ا. ومن هنا، فاإنهم يتلقون ثلثي دخلهم 
ً
�شهر

وظائفهم،  يفقدوا  اأن  دون  من  الطبيعي، 

. وعلى الرغم من 
)4(

على االأقل يف بداية االأمر

االأزمة  اأن  فعلًيا  الوا�شح  فمن  الدعم،  هذا 

االقت�شادية واملالية، �شتلحق ال�شـرر بالرفاه 

االجتماعي لعدة ماليني من النا�س. 

ا�صتجابة احلكومة

احلكومة  اتخذتها  التي  التدابري  ت�شمل 

ال ت�صمل ا�صرتاتيجية حكومة اأملانيا الإدارة االأزمة اأهداًفا اجتماعية اأو بيئية. فالتحركات 

التن�صيطية واال�صتقطاعات ال�رصيبية، تكون غري متكافئة اجتماعًيا؛ فت�رصيح العمال 

وانت�صار العمل املوؤقت، يك�صف عن الوجه القبيح الن�صحاب الدولة، واإلغاء النظامية. 

ازدادت  قد  االأقل منًوا،  للبلدان  االأملانية  التنموية  امل�صاعدات  اأن  من  الرغم  وعلى 

وازدادت معها االلتزامات جتاه هذه البلدان يف العام 2009 عن اأي وقت م�صى، اإال 

اأنها مازالت غري كافية. فقد تعد ت�رصيحات امل�صت�صارة اآجنيال مريكل مقاربة جديدة 

اإدارة  اأن تركيز �صيا�صات  يف العالقات الدولية، ولكن على م�صتوى املمار�صة، جند 

.G20 االأزمة لدى احلكومة، ين�صب على جمموعة الع�رصين

)1( Social Watch Germany has decided to 
focus this year’s report on economic 
policy responses to the systemic crisis 
as this is where the social impact is 
most evident in Germany. 

)2( See: <www.welt.de/wirtschaft/

article3146760/Schon-bis-zu-120-

000-Leiharbeiter-entlassen.html>.

)4( See: <www.arbeitsagentur.de/zentraler-

C o n t e n t / V e r o e ff e n t l i c h u n g e n /

M e r k b l a t t - S a m m l u n g / M B - 0 8 b -

Kurzarbeitergeld-AN.pdf>.

)3( See: <www.arbeitsagentur.de/zentraler-

Content/Pressemeldungen/2009/

Presse_09_007>. 

 اأملانيا

قبل العا�صفة: االآثار االجتماعية لالأزمة املالية

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف املانيا = 99.3

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف املانيا = 78.2

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

التعليم
الن�شاط 

االقت�شادي
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للتقليل من اأثر االأزمة:

ل�شندوق  يورو  بليون   480 تخ�شي�س   •
الإنقاذ  اخلا�س،  املالية  االأ�شواق  ا�شتقرار 

يورو  بليون   80 ويوجد  املتعرثة.  البنوك 

وا�شتيعاب  الر�شملة  الإعادة  اإ�شافية؛ 

االأ�شول امل�شارة. 

�شمانات  يورو  بليون   100 تخ�شي�س   •
اعتمادية/قرو�س  وت�شهيالت  نقدية، 

�شناعة  على  �شديد  تركيز  مع  لل�شناعة، 

ال�شيارات.

• 11 بليون يورو للدفعة التن�شيطية االأوىل. 
واأموال  �شـريبية،  ا�شتقطاعات  توفري 

على  تركز  االأ�شا�شية  البنية  مل�شاريع 

النقل.

• 50 بليون يورو للدفعة التن�شيطية الثانية. 
اإ�شافة اىل منفعة اإ�شافية للطفل، ت�شمى 

البنية  يف  وا�شتثمارات  الطفل"،  "عالوة 
االأ�شا�شية. ت�شمل هذه الدفعة ا�شتقطاعات 

من ال�شـرائب و"منحة اجلودة" التي تعطي 

جديدة  �شيارة  ي�شرتون  الذين  االأملان 

2.500 يورو على ال�شيارة القدمية. 
التخ�شي�شات  عن  الواردة  االأرقام  اأن  اإال 

الوزارات  من  التن�شيطية  االقت�شادية 

املعنية، كانت اأعلى بكثري يف بع�س احلاالت 

�شبيل  على  اأعاله.  املذكورة  املبالغ  من 

 ،2008 الثاين/نوفمرب  ت�شـرين  يف  املثال، 

اأعلنت وزارة االقت�شاد والتكنولوجيا ووزارة 

االقت�شادية  التن�شيطية  الدفعة  اأن  املالية 

مدار  على  يورو  بليون   32 �شتكلف  االأوىل، 

عام 2010. ولكن، احلكومة ت�شخ من -9 10 

اأ�شعاف هذا املبلغ �شيولة يف الدين اخلا�س 

لتعزيز  تنفقه  مبا  مقارنة  اإنقاذ(،  )كفالة 

الن�شاط االقت�شادي. 

التن�شيطية  الدفعات  هذه  ال�شتمال  ا 
ً
ونظر

على ا�شتقطاعات �شـريبية، فاإن اال�شتثمارات 

ذات التاأثري املبا�شـر على االقت�شاد، متيل اىل 

احل�شابات،  لبع�س  وفًقا  واحلقيقة،  ال�شفر. 

فاإن الدفعة التن�شيطية الثانية من املحتمل 

اأن توفر فقط 9 باليني يورو فقط �شنوًيا يف 

ال  ما  املوؤكد  من  وهو   .
)5(

االإ�شايف اال�شتثمار 

يكفي للخروج من عنق الزجاجة، يف ما يتعلق 

املتو�شط  ومل�شاهاة  العامة.  باال�شتثمارات 

االأوروبي؛ من �شاأن اأملانيا اأن تنفق 25 بليون 

بناء  م�شاريع  على  والتاأكيد  اإ�شافية  يورو 

الطرق، و"منحة اجلودة" لل�شيارات، وجتديد 

الثكنات الع�شكرية التي تلهم الثقة. 

اأثر  ال�شـرائب  ا�شتقطاعات  تقو�س  ولن 

اأي�ًشا  فهي  فح�شب،  التن�شيطية  الربامج 

لي�شت متكافئة اجتماعًيا، مثلما ت�شري االأمثلة 

االآتية:

النقابات  كونفيدرالية  حل�شابات  وفًقا   .1
تتلقى  اأن  املفرت�س  من  االأملانية، 

11.51 بليون يورو من الدفعتني  البلديات 

التن�شيطيتني. ولكن ا�شتقطاعات ال�شـرائب 

من  �شتقلل  نف�شه،  الوقت  يف  طبقت  التي 

يورو.  باليني   6 مبقدار  البلدية  موازنات 

ويقول املتحدثون يف كونفيدرالية النقابات 

االأملانية، اإنه "يف نهاية االأمر، فاإن حتى ن�شف 

 )...( ا 
ً
متوافر يكون  لن  به  املتَعهد  املبلغ 

ما  للجدال  ومن ثم فمن امل�شائل املطروحة 

.
اإذا كان هذا �شينقذ الوظائف اأم ال")6(

ال�شـرائب  ا�شتقطاعات  تنظيم  مت  لقد 

غري  بطريقة  املعي�شية،  باالأ�شـر  اخلا�شة 

متكافئة ولي�شت مت�شاوية اجتماعًيا. فالذين 

يح�شلون على دخل �شنوي ي�شل اىل 10.000 

يورو �شيتلقون ا�شتقطاعات �شـريبية ي�شل 

اإجمالها اىل 0.15 بليون يورو، بينما من يزيد 

دخلهم ال�شنوي عن 53.000 يورو �شينالون 

اأحد  ي�شتخل�س  وكما  اأ�شعاف.   10 تقريًبا 

الدعم  م�شتوى  لرفع  "خالًفا  فاإن  املحللني، 

خالل  من  الدخل  منخف�شة  االأ�شـر  الأطفال 

.
عالوة الطفل )...(، ال توجد تدابري اأخرى")7(

هذا امل�شار املنخف�س، �شيدعمه "ك�شـر الدين" 

من  والذي  االأملاين.  البوند�شتاغ  اأعلنه  الذي 

ال�شنوي  ال�شايف  الت�شليف  من  يحد  اأن  املزمع 

 .
)8(

اىل ن�شبة %0.35 من اإجمايل الدخل القومي

مت  التي  التق�شف  �شيا�شات  منتقدو  ويتوقع 

�شتظل  اأنها  االجتماعي،  القطاع  يف  اتباعها 

على اأ�شدها يف اأعقاب كفاالت االإنقاذ ال�شخمة 

هندريك  حذر  وقد  البنوك.  اىل  وجهت  التي 

منظمة   يف  التن�شيقي  املجل�س  ع�شو  اأوهاجن 

يف  العام  الدين  "و�شع  اأن  من  اأملانيا،  اآتاك 

خدمة م�شالح البنوك واملوؤ�ش�شات، وا�شتخدام 

االأغنياء،  اأجل  من  ال�شـريبية  اال�شتقطاعات 

من  يزيد  هذا  كل  الدين،  ك�شـر  اىل  باالإ�شافة 

تفكيك دولة الرفاهية )...( ويزيد من معدالت 

.
الفقر واجلرمية")9(

�صيا�صات التنمية

اىل  لت�شل  االأملانية،  التنمية  م�شاعدات  زادت 

كانت  اأن  بعد   ،2008 يف  دوالر  بليون   13.91
املطلق،  وباملعنى   .2007 يف  دوالر  باليني   9
اأكرب  ثاين  اأملانيا  من  جتعل  الزيادة  هذه  فاإن 

بامل�شاعدات  العامل  م�شتوى  على  مانحة  دولة 

امل�شاعدات  قي�شت  اإذا  ولكن،  التنموية. 

القومي،  الناجت  اإجمايل  من  كن�شيب  التنموية 

�شتكون ن�شبتها %0.38. وهو ما ي�شع اأملانيا 

املانحة.  البلدان  يف  ع�شـرة  الرابعة  املرتبة  يف 

 2008 العام  اأنه يف  اأي�ًشا  بالذكر  اجلدير  ومن 

متثل ما يقرب من ُخم�س امل�شاعدات التنموية 

موازنة  ولكن   .
)10(

للدين رفع  يف  االأملانية 

امل�شاعدات التنموية االأملانية يف العام 2009، 

االلتزامات  اجليدة:  االأخبار  بع�س  تت�شمن 

للبلدات االأقل منًوا اأعلى من ذي قبل، مبقدار 

بليون دوالر(؛ وهي   1.09( 827 مليون يورو 
ت�شكل اأكرث من ن�شف اإجمايل التزامات الدولة 

باملعونات. 

الثانية،  التن�شيطية  الدفعة  من  وكجزء 

قامت احلكومة بتخ�شي�س 100 مليون يورو 

دوالر(،  مليون   132( املوازنة  يف  اإ�شافية 

االقت�شادي  للتعاون  االحتادية  للوزارة 

البنية  م�شاريع  "تدعيم"  بغر�س  والتنمية؛ 

. وقد اأثنت رابطة 
)11(

االأ�شا�شية للبنك الدويل

منظمات التنمية االأملانية غري احلكومية، على 

ال�شحيح.  الطريق  يف  كخطوة  اخلطوة  هذه 

االقت�شادية  "الدفعة  هذه  انتقدت  ولكنها 

)4( See: <www.arbeitsagentur.de/zentraler-

C o n t e n t / V e r o e ff e n t l i c h u n g e n /

M e r k b l a t t - S a m m l u n g / M B - 0 8 b -

Kurzarbeitergeld-AN.pdf>.

)5( Junge Welt. See: <www.jungewelt.

de/2009023/07-02/.php>.

)6( See: <www.dgb.de/themen/themen_

a_z/abisz_doks/k/klartext05_2009.

pdf/view?showdesc=1>.

)7( Junge Welt, op.cit.

)8( راجع:

de.wikipedia.org/wiki/Schuldenbremse_

)Deutschland(>. Accessed on 27 February 
2009.

)9( انظر:

www .at tac .de /aktue l l /presse /

detailsicht/datum/200913 /02 //

schuldenbremse-steuersenkungen-

d e m o n t a g e -d e s -s o z i a l s t a a t s /
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غري  بو�شفها  النامية"  للبلدان  التن�شيطية 

رئي�شة  فارنينغ  كلوديا  واعرت�شت  مالئمة؛ 

جمل�س اإدارة الرابطة قائلة: "اإن اأفقر الفقراء 

اأنهم  من  الرغم  على  بال�شدقة،  خدعوا  قد 

. واأفاد 
االأزمة")12( اآثار  اأكرث املت�شـررين من 

وزير التنمية "هايدماري فيكت�شوريك زويل" 

اأن "اخلطة املالية للفرتة من 2012-2008 

 ،
النمو")13( لتن�شيط  اإ�شافية  تدابري  ت�شمل 

ولكن احتمال اإجناز هذا الوعد يظل �شعيًفا. 

االأوروبي  االحتاد  هدف  اىل  فللو�شول 

من   0.51% يعادل  ما  اإنفاق  يف  املتمثل 

بحلول  التنمية،  على  القومي  الناجت  اإجمايل 

من  تزيد  اأن  اأملانيا  على  ينبغي   2010 عام 

م�شاعداتها للتنمية من 13.1 بليون يورو اىل 

.
)14(

)17.33 بليون دوالر(

العالقات  يف  جديدة  مقاربة 

الدولية؟

مريكل  اآجنيال  االأملانية  امل�شت�شارة  اأثارت 

جمل�س  ت�شكيل  مبقرتحها  البع�س،  ده�شة 

اقت�شادي عاملي لالأمم املتحدة. فقد اأعلنت 

امل�شيحي،  الدميقراطي  االحتاد  موؤمتر  يف 

جمموعة  "اأن   2008 االأول/دي�شمرب  كانون 

ولكنها  بالطبع،  لالأمام  خطوة  الع�شـرين 

للعامل".  كاملة  �شورة  بالتاأكيد  متثل  ال 

جمل�س  اىل  حاجة  يف  باأننا  متاًما  مقتنعة  "اأنا 
الق�شايا  مع  للتعامل  عاملي  اقت�شادي 

االأمن  جمل�س  غرار  على  متاًما  االقت�شادية، 

اأردفت امل�شت�شارة  . وقد 
لالأمم املتحدة")15(

يف  الع�شـرين  ملجموعة  املالية  القمة  يف 

"ميثاق  اىل  بدعوة   2009 �شباط/فرباير 

من  امل�شتدام"  االقت�شادي  للحكم  عاملي 

عاملية  مالية  لعمارة  مبادئ  و�شع  �شاأنه 

.
)16(

للم�شتقبل

ولكن يظل اإثبات مدى جدية "مريكل" يف هذه 

االآن، مازالت  ا. فحتى 
ً
ا منتظر

ً
اأمر املبادرات، 

�شيا�شات اإدارة االأزمة يف اأملانيا من�شبة على 

جمموعة الع�شـرين. 

Finanz- und Wirtschaftskrise auf die 
Entwicklungsländer ]Government 
Statement on the Status of the 
Millennium Development Goals 2015 
and the Impacts of the Financial and 
Economic Crisis on the Developing 
Countries[، 29 January 2009.

Available from: <www.bmz.de/

d e / z e n t r a l e s _ d o w n l o a d a r c h i v /

P r e s s e / 2 0 0 9 0 1 2 9 _

Regierungserklaerung.pdf>.

www.venro.org/404.html :12( راجع(

)13( راجع:

w w w . b m z . d e / d e / z a h l e n /

deutscherbeitrag/ index .html> . 

Accessed on 27 February 2009.

)14( راجع:

www.tdh.de/content/materialen/

download/download_wrapper .

php?id=294

)15( راجع:

w w w . s t u t t g a r t 0 8 . c d u . d e / w p -

content/uploads/2008/12/081201-

rede-merkel-stbericht.pdf

16 راجع:
www.netzeitung.de/wirtschaft/wirts
chaftspolitik/1282337.html
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Himanshu Jha هيمان�صو جها

الرا�شد االجتماعي، الهند

بالنمو  اخلا�س  الفر�س  عك�س  على 

ال�شغوط  من  مزيد  بدون  االقت�شادي، 

له  وفًقا  املفرت�س  من  والذي  البيئة  على 

باالأزمة  النا�شئة  االقت�شاديات  تتاأثر  اأال 

الكبري  احتياطها  بحكم  العاملية،  املالية 

الر�شيد  ك�شوف  اأن  اإال  االأجنبية،  العملة  من 

قد  ال�شحية،  البنكية  القطاعات  ما  حد  واىل 

. وهو ما يت�شمن الهند التي 
)1(

�شعرت باالأثر

من  االقت�شادي  النمو  يف  كبري  بانحدار  مرت 

%9.3 يف العام 2007 اىل %7.3 يف 2008. 
وفق  النمو  كان  فقد   2009 لعام  وبالن�شبة 

.
تنبوؤ �شندوق النقد الدويل 4.5%)2(

ا 
ً
لقد كان انهيار �شوق املال يف 2008 موؤ�شـر

االأ�شواق  تكن  ومل  لالأزمة،  دال  تعمق  على 

من  وبالرغم  عافيتها.  ا�شتعادة  على  قادرة 

اأنه  اإال  االأحوال،  تغري  بكيفية  التنبوؤ  �شعوبة 

باأن  للحكومة  االأّويل  التنبوؤ  اأن  الوا�شح  من 

البلد لن تتاأثر، كان تنبوؤًا ق�شري النظر. فمن 

االأهمية اأن ن�شتك�شف االأثر على فقراء الهند 

ا�شتجابة  فعالية  واأي�ًشا  املهم�شة  والفئات 

احلكومة حتى االآن.

اآثار االأزمة االقت�صادية

ال�شناعي  النمو  يف  االنهيار  روؤية  ميكننا 

املنخف�س، والت�شخم، وات�شاع العجز املحا�شبي 

يف  واالنخفا�س  املال،  �شوق  وانهيار  الراهن، 

�شاحب  وقـد  الروبية.  املحلية،  العملة  قيمة 

اأ�شعار  بع�س  يف  ارتفاع  اأي�ًشا  املالية  االأزمة 

 ،)WPI( الغذاء. فوفًقا ملوؤ�شـر ا�شعار اجلملة

اآذار/ يف   12.8% االأرز  تكلـفة  ارتفعت  فقد 

اآذار/مار�س  يف  بال�شعر  مقارنة   2009 مار�س 

بزيادة عاملية مقدارها  مقارنة  وذلك   ،2008
 5.2% بن�شبة  القمح  �شعر  ارتفع  بينما   ،1.0
وارتفع   .47.5% العاملي  باالنخفا�س  مقارنة 

 2008 اآذار/مار�س  يف   7.7% من  الت�شخم 

اآب/ يف   12.9% بن�شبة  ذروته  اىل  لي�شل 

اأ�شعار  موؤ�شـر  اأن  نالحظ  )قد   2008 اأغ�شط�س 

اآذار/ يف   0.3% اىل  ب�شدة  هبط  قد  اجلملة 

اأ�شعار  يف  الت�شخم  ويربز   .)2008 مار�س 

ال�شلع الرئي�شية حدة امل�شكلة. فقد بلغ ت�شخم 

يف   9.6- 10.8% من  اال�شتهالكية  االأ�شعار 

الفرتة من كانون الثاين/يناير �شباط/فرباير 

حزيران/ يف   8.8% بـ7.3  مقارنة   2009
�شباط/فرباير  يف   6.4% 2008، و5.2  يونيه 

.
)3(2008

اأ�شاب  االأزمة مبا�شـرًة، ما  تاأثريات  اأكرث  ومن 

اال�شتثمار االأجنبي املوؤ�ش�شي. فقد مت ت�شجيل 

اأ�شواق  من  دوالر  بليون   15 مقداره  ت�شـرب 

واآذار/  2008 ني�شان/اإبريل  بني  ما  املال، 

مار�س 2009 مقارنة بتدفق 20.3 بليون دوالر 

 - 2007 ال�شابق  العام  يف الفرتة نف�شها من 

مثل  ورقية  ا�شتثمارات  �شجلت  كما   .2008

 الهند

فرملة على الطريق وفقدان العالمات

على الرغم من املوؤ�رصات العديدة التي تبني اأن حالة الهند لي�صت االأ�صواأ يف العامل، 

ا ب�صبب انهيار االقت�صاد العاملي، بينما مل ت�صتطع 
ً
اإال اأن قطاعات كثرية �صهدت انحدار

قطاعات اأخرى املحافظة على م�صار منوها. فعلى �صبيل املثال، كان هناك منو �صديد 

االنخفا�س يف القرو�س ال�صخ�صية واال�صتهالكية واالإنتاج ال�صناعي. كما ياأتي الت�صخم 

ا 
ً
واآثار اأعباًء  لت�صيف  املوؤ�ص�صي  االأجنبي  اال�صتثمار  يف  واالنحدار  البطالة،  وارتفاع 

اإ�صافية. وعلى احلكومة اأن حتقق التوازن بني االإ�صالحات االقت�صادية لتن�صيط النمو 

والتخفيف ال�رصوري عن 250 مليون هندي يعي�صون يف فقر مدقع. 

(1) Subbarao, D. “India: Managing the 
Impact of the Global Financial Crisis”. 
Speech delivered at Confederation of 
Indian Industry Annual Session, 26 
March 2009.

(2) Outlook Indi. “IMF Lowers India’s 
Growth Estimate to 4.5% for 2009”. 
22 April 2009. Available from: < news.
outlookindia.com/item.aspx?658780>. 

(3) RBI. Macroeconomic and Monetary 
Development in 2008-09. Reserve Bank 
of India. Available from: <rbidocs.
rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/
MMDAPRFull2004.pdf>.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف الهند = 68.5

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف الهند = 40.7

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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االمريكية/االإي�شاالت  االإيداعية  االإي�شاالت 

.
)4(

االإيداعية العاملية امل�شار نف�شه

االأجنبية  اال�شتثمارات  خلروج  كان  وقد 

66.5 بليون دوالر  املوؤ�ش�شية، والتي بلغت 

الهبوط يف  اأن ي�شحذ م�شار   ،2008 بداية  يف 

�شوق املال. والنتيجة اأن موؤ�شـر “�شين�شك�س” 

وهو موؤ�شـر الأكرب م�شـروعات البلد، "هبط من 

الثاين/ كانون   8 يف   20.873 اإغالقه  ذروة 

 17 يف   10.000 من  اأقل  اىل   2008 يناير 

اأ�شفر  . كما 
)5("2008 االأول/اأكتوبر  ت�شـرين 

خروج اال�شتثمارات عن هبوط �شديد يف قيمة 

مقابل   39.99 من  انخف�شت  التي  الروبية 

 52.09 اىل   2008 اآذار/مار�س  يف  الدوالر 

لكل دوالر يف اآذار/مار�س 2009. كما هبطت 

الروبية مقابل عمالت اأخرى، مبا فيها اليورو 

)%6.5(، والني )%22.8( واليوان ال�شيني 

تبدو  قد  هذه  اأن  من  وبالرغم   .
)6(

)23.6%(

الهندية،  لل�شادرات  بالن�شبة  جيدة  اأخباًرا 

الواليات  اقت�شاديات  يف  الهبوط  اأن  اإال 

املتحدة، واالحتاد االأوروبي وال�شـرق االأو�شط 

التي ت�شكل ثالثة اأرباع جتارة الهند ال�شلعية 

الطلب.  انخفا�س يف  واخلدمية قد ترجم اىل 

من  الفرتة  يف   24.5% مقداره  منو  فمن 

الثاين/ وت�شـرين   2007 ني�شان/اإبريل 

اىل  ال�شادرات  انحدرت   ،2008 نوفمرب 

-2008 بني  نف�شها  ال�شهور  يف   17.6%
.
)7(2009

ت�شدير  يف  البطء  باأن  اأي�ًشا  احتمال  وثمة 

يتعمق  “حيث  حدة  �شيزداد  اخلدمات، 

التي  املالية  املوؤ�ش�شات  وتعيد  الركود 

للخدمات  الكبري  التقليدي  امل�شتهلك  متثل 

ناحية  ومن   .
هيكلها”)8( الباطن  من  امل�شندة 

�شداد  التزامات  راكموا  ملن  فبالن�شبة  اأخرى، 

بالعملة االأجنبية، فاإن انخفا�س قيمة الروبية 

ال ميثل اأخباًرا جيدة، وال ي�شاعد ذلك احلكومة 

.
)9(

يف جهودها لكبح الت�شخم

حقيقة  ال�شناعي  االإنتاج  منو  يف  البطء  وُيرِبز 

 8.8% كان  للتو�شع،  ال�شنوي  املعدل  اأن 

و�شباط/  2007 ني�شان/اإبريل  بني  فيما 

فرباير 2008، ولكنه هبط ب�شدة اىل %2.8 يف 

االإنتاج  موؤ�شـر  �شجل  وقد   .
)10(2009-2008

ال�شناعي متو�شط منو بن�شبة %5.6 يف الفرتة 

 ،2008 متوز/يوليو  اىل  ني�شان/اإبريل  من 

وانحدر اىل %1.7 يف اآب/اأغ�شط�س، ولكنه عاد 

ثانية اىل عافيته ن�شبًيا لي�شجل %6 يف اأيلول/

�شبتمرب. ولكن موؤ�شـر االإنتاج ال�شناعي �شجل 

منًوا �شلبًيا مرة اأخرى، فيما بني كانون االأول/

دي�شمرب 2008 و�شباط/فرباير 2009. وكان 

انحدر  الت�شنيعي، قد  القطاع  النمو يف  معدل 

)ني�شان/اإبريل   2008-2007 يف   9.3% من 

نف�شها  الفرتة  يف   2.8% اىل  �شباط/فرباير( 

القطاع  وكان   .2009  2008 التايل  العام  من 

مبعدل  منًوا  �شهد  قد  للت�شنيع  اجلوهري 

%3 يف 2008 2009 )ني�شان/اإبريل �شباط/
الفرتة  اأثناء   5.8% من  منخف�ًشا  فرباير( 

.
نف�شها يف العام ال�شابق 2008-2007)11(

يف  ترتاجع  البنوك  فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً 

�شباط/فرباير  فبني  االعتمادات.  تقدمي 

معدل  انحدر   ،2009 و�شباط/فرباير   2008
النمو انحداًرا حقيقًيا من %12 اىل %7.5 يف 

ال�شكن، ومن %13.2 اىل %8.5 يف القرو�س 

يف   14.5% اىل   5.9% ومن  ال�شخ�شية، 

.
)12(

القرو�س اال�شتهالكية

التدخل لفح�س الهبوط

ت�شـرين  يف  الع�شـرين  جمموعة  قمة  بعد 

الوزراء  رئي�س  �شكل   ،2008 الثاين/نوفمرب 

خطة  لو�شع  قيادته؛  حتت  جمموعة  الهندي 

واملوقوت.  املالئم  الدولة  لتدخل  مف�شلة 

وال�شناعة  املالية  وزيري  من  كل  وكان 

التخطيط  جلنة  رئي�س  ونائب  والتجارة، 

هذه  يف  اأع�شاء  االحتياطي  البنك  وحمافظ 

يف  املطروحة  العالجات  وجاءت  املجموعة. 

االأوىل  اأعلنت  تن�شيطية”،  “دفعات  �شكل 

والثانية   2008 االأول/دي�شمرب  كانون  يف 

وت�شمن   .
)13(2009 الثاين/يناير  كانون  يف 

بليون   200 مقداره  اإ�شافّيا  اإنفاًقا  التدابري 

البنية  تغطي  دوالر(  بليون   4.15( روبية 

ومنظومات  احلرجة  الريفية  االأ�شا�شية 

�شـرائب  يف  وتخفي�س  االجتماعي،  ال�شمان 

 ،4% بن�شبة  امل�شافة  املركزية  القيمة 

يف  الب�شائع،  جمارك  على  خا�شة  وتدابري 

وتخفي�س  واالأ�شمنت،  احلديد  مثل  قطاعات 

يف  الرتاجع  ملعدالت  وتعزيز  ال�شـرائب،  يف 

ال�شادرات. 

كما مت تبّني تدابري اإ�شافية، �شملت: م�شاندة 

معدالت الفائدة واالعتمادات ما قبل ال�شحن 

العمالية؛  الكثافة  ذات  لل�شادرات  وبعده 

مببلغ  الوطني  االإ�شكان  بنك  متويل  واإعادة 

40 بليون روبية )831 مليون دوالر( من اأجل 
قطاع االإ�شكان، و70 بليون روبية )1.5 بليون 

دوالر( لبنك تنمية ال�شناعات ال�شغرية، من 

اأجل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، وكذلك 

االأ�شا�شية  البنية  متويل  �شـركة  تفوي�س 

الهندية املحدودة، لطرح 100 بليون روبية 

)2.1 بليون دوالر( من خالل روابط معفية من 

التدابري  بع�س  تبّني  مت  كما   .
)14(

ال�شـرائب

الهندي،  االحتياطي  البنك  قبل  من  النقدية 

مثل تخفي�س معدل اتفاقيات اإعادة ال�شـراء 

repo rate )املعدل الذي تقرت�س به البنوك 
من  االحتياطي(  بنك  من  الروبيات  الهندية 

يف   5% اىل   2008 اآب/اأغ�شط�س  يف   9%
2009، تخفي�س معدل  الثاين/يناير  كانون 

ن�شبة  وتخفي�س  االحتياطي،  ال�شـراء  اإعادة 

االحتياطي النقدي من %9 يف اآب/اأغ�شط�س 

 2009 الثاين/يناير  كانون  من   5% اىل 

.
)15(

ف�شاعًدا

ما  يف  اأ�شا�شية  م�شكالت  ثمة  ذلك،  ومع 

املتوقعة  واالآثار  وتوجيه  بطبيعة  يتعلق 

املبالغ  اأن  منها  التن�شيطية.  الدفعات  لهذه 

يجب  حيث  باملرة،  مالئمة  غري  املخ�ش�شة 

املبالغ  اإجمايل  اأن  حقيقة  اىل  االلتفات 

بليون   5.6( روبية  بليون   311 التن�شيطية 

)4( املرجع ال�شابق.

)5( Chandrashekhar C. P. and Ghosh، J. 

”India and the Global Financial Crisis“. 

Macroscan. 2008. Available from: <www.

macroscan .org/the/trade/oct08/

trd15102008Crisis.htm>.

)6( املرجع ال�شابق.

)7( Macroeconomic and Monetary 
Development in 2008-09.

)8( Subbarao, D., op. cit.

)9( املرجع ال�شابق.

)10( املرجع ال�شابق.

)11( املرجع ال�شابق.

)12( املرجع ال�شابق

)13( حكومة الهند "تدابري حكومية اإ�شافية لتن�شيط 

الثاين/يناير  كانون   2 �شحفي  بيان  االقت�شاد". 

.2009
 Government of India. ”Additional
 Government Measures for

 Stimulating the Economy“. Press
release, 2 January 2009.

ال�رصيبة  يف  االمتيازات  من  مزيد  عن  و"االإعالن 

 24 �شحفي  بيان  اخلدمية".  وال�رصيبة  املركزية 

�شباط/فرباير 2009.

 Further Concessions in Central Excise“
 and Service Tax Announced“. Press
release. 24 February 2009.

)14( املرجع ال�شابق.

)15( املرجع ال�شابق.
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الناجت  اإجمايل  %0.8 من  دوالر( متثل فقط 

فاإنه هناك غمو�س  عن ذلك  القومي. ف�شالً 

مبالغ  اإنفاق  �شيتم  التي  القطاعات  حول 

 4.2( روبية  بليون   200 قيمتها  اإ�شافية 

على  تكد�س  بالفعل  فهناك  دوالر(.  بليون 

الفعلي.  االإنفاق  يف  اأ�شهر  ثمانية  مدى 

هذا  مثل  وجود  مع  اإ�شافية،  اأموال  واإ�شافة 

التكد�س يجعل من ال�شعوبة اأن يكون االإافاق 

.
)16(

موقوًتا

العامة  املوازنة  تخ�شي�شات  انحدرت  لقد 

اىل   2003-2002 يف   7.5% من  للتنمية 

قواعد  ظل  يف   2008-2007 يف   6.0%
املوازنة.  واإدارة  املالية  امل�شئولية  قانون 

ي�شكل تخ�شي�س املوازنة للتنمية يف 2008 

2009 نحو %6.8 من اإجمايل الناجت القومي، 
وكان من املفرت�س اأن ترتفع على االأقل اىل 

تاأثري كلي، وهو ما يعني  لها  ليكون   7.5%
اأن "االإنفاق االإ�شايف ينبغي اأن يدور يف فلك 

400 بليون روبية )8.3 بليون دوالر( بدالً من 
.
200 بليون روبية )4.1 بليون دوالر(")17(

بن�شبة  امل�شافة  القيمة  �شـرائب  وانخفا�س 

على  فقط  �شينطبق  هذا  اأن  يعني   ،4%
منتجات ت�شل �شـرائبها اأكرث من %4، وهو ما 

ي�شتلزم تعزيًزا للطلب اال�شتهالكي، وب�شكل 

رئي�شي على �شلع الرفاهية. ف�شالً عن ذلك، 

فقد تبني اأن هذا “�شيكون له اأثر يف ما يتعلق 

بدعم الن�شاط االقت�شادي فقط، اإذا ا�شتجاب 

املنتجون بتخفي�س االأ�شعار. وهو ما �شيولد 

 ،
بالتايل ا�شتجابات على م�شتوى الطلب”)18(

�شبيل  على  يبدو.  كما  يحدث  لن  ما  وهو 

تخفي�شات  الطريان،  �شناعة  يف  املثال، 

اأ�شعار الوقود مل ترتجم اىل تخفي�س اأ�شعار 

للم�شتهلكني كما هو متوقع. 

لربنامج  عديدة  مطالب  هناك  كانت  لقد 

البنية  على  ينفق  كبري،  عمومي  ا�شتثمار 

االأ�شا�شية االجتماعية واالقت�شادية يف الهند، 

ا فر�س عمل ومو�شًعا للطلب املحلي.
ً
موفر

وحتديات  الوظائف  فقدان 

ال�صمان االجتماعي

من  كثري  يف  الوظائف،  فقدان  يفر�س 

�شيا�شات  اأمام  حتدًيا  الرئي�شية،  القطاعات 

االأدنى.  احلد  على  اأ�شا�ًشا  تعمل  اجتماعية 

ويك�شف م�شح عينة لل�شناعات الت�شديرية، 

فقدان  وجود  عن  التجارة،  وزارة  به  قامت 

اآب/ من  الفرتة  اأثناء  وظيفة  لـ109.513 

الثاين/يناير  كانون  اىل   2008 اأغ�شط�س 

باإجراء  العمل  وزارة  قامت  وباملثل،   .2009
�شناعة  مثل  املهمة،  للقطاعات  م�شح 

واملعادن،  والن�شيج،  والتعدين،  ال�شيارات، 

جمتمعة  ت�شهم  والتي  واجلواهر،  واملا�س 

يف  القومي  الناجت  اإجمايل  من   60 من  باأكرث 

اأن حوايل  عن  ك�شف  ما  وهو   ،2008-2007
يف  وظائفهم  فقدوا  قد  عامل  مليون  ن�شف 

وكانون  االأول/اأكتوبر  ت�شـرين  بني  الفرتة 

االأول/دي�شمرب 2008. 

وهذا ما يطرح حتدًيا خطرًيا لل�شمان االجتماعي، 

حيث اإنه من اإجمايل قوة العمل 457.5 مليون، 

غري  كعمال  م�شنفني  مليون   422.6 هناك 

 395.5 منهم  حمميني،  غري  اأو  بهم  معرتف 

مليون  و29.2  الر�شمي  القطاع غري  مليون يف 

فقط يف القطاع الر�شمي. وت�شكل الن�شاء حوايل 

.
)19(

%38 من هذه العمالة غري املحمية

خامتة

بالت�شويت  الهند ثقتهم  اأظهر مواطنو  لقد 

مرة اأخرى، لالئتالف التقدمي املتحد احلايل، 

الذي  التحدي  فاإن  ذلك،  ومع  ثانية.  ملدة 

حتقيق  يف  يتمثل  احلالية،  احلكومة  يواجه 

توازن ر�شيد بني اأجندة االإ�شالح االقت�شادي 

االجتماعية  االإعانة  وتوفري  امل�شتمر، 

هندي  مليون   250 حلوايل  واالقت�شادية 

البنك  الإح�شاءات  وفًقا  يعي�شون،  مازالوا 

. واالأزمة الراهنة اإمنا 
)20(

الدويل، يف فقر مدقع

تطرح جمموعة جديدة من امل�شكالت يف بلد، 

يعاين اأ�شا�ًشا من انعدام التكافوؤ، وم�شتويات 

.
)21(

خطرية من اجلوع و�شوء التغذية

(16) EPW Research Foundation. “Stimulus 
Packages Facing Institutional Constraints”. 
Economic and Political Weekly, 44 (04), 24 
January 2009.

)17( املرجع ال�شابق.

(18) Ghosh, J. “Weak Stimulus”. Frontline, 
22 January 2009.

(19) Government of India. “Unorganized 
Manufacturing Sector in India: Input, 
Output and Value Added”. National Sample 
Survey Report 526. Ministry of Statistics 
and Programme Implementation. 2009.

(20) Chen, S. and Ravallion, M. (). “The 
Developing World is Poorer than We 
Thought, But No Less Successful in the 
Fight against Poverty”. Policy Research 
Working Paper 4703. Washington, DC: 
World Bank. 2008.

(21) According to IFPRI (2008), India 
is home to the world’s largest food 
insecure population, with more than 
200 million people who are hungry. 
The report shows that strong economic 
growth has not translated into lower 
hunger levels.





121 / الرا�صد االجتماعي

)1(
د. اآمال �صال�س

لقد اأعاق فقدان االأمن، �شمن اأحداث العنف 

اجلارية، باأ�شكالها املبا�شـرة وغري املبا�شـرة، 

التنميَة الب�شـرية يف العراق. ومع اأن االأ�شباب 

�شد  التمييزية  واالجتماعية  الثقافية 

التمكني  اأمام  مزمن  بنيوي  حائل  املراأة هي 

امل�شتفادة  الدرو�س  اإن  اإال  وامل�شاواة، 

فر�شة  توفر  االنتقالية  املراحل  باأن  تبني 

املوؤ�ش�شية  العوائق  لتغيري  تاأريـخية 

والثقافية للتمكني وتوقد الرغبة يف تكوين 

االإن�شان،  وحقوق  امل�شاواة  تنا�شـر  حركة 

الذي  املعاك�س  االأثر  اإغفال  ميكن  ال  ولكن 

تلك  مفعول  اإبطال  يف  االأمن  فقدان  يرتكه 

الدينامية.

مع  االإنتقالية  املرحلة  تاأثريات  تتداخل  اإذ 

ب�شـرورة  االعتقاد  ي�شود  االأمن،  فقدان 

حتقيق نظام دميوقراطي م�شتقر قبل طرح 

مقومات  بناء  اإن  حني  يف  امل�شاواة،  م�شاألة 

الدميوقراطية يتطلب تكامل م�شاألة امل�شاواة 

تك�شف  العراق  ويف  الدميوقراطي.  البناء  مع 

مرحلتها  يف  للدميقراطية  الوليدة  التجربة 

بدال  الالم�شاواة  عمقت  قد  بانها  االإنتقالية 

من حتديدها.

التمكني: اإ�صاءة فهم العملية

لقد حر�شت الّدولة العراقية، منذ تاأ�شي�شها، 

ال�شيا�شات  و�شوح  من  متباينة  وبدرجات 

العراقية  للمراأة  تهيئ  اأن  على  واالإجراءات، 

الر�شمية  املوؤ�ش�شاتية  التمكني  فر�س 

وغري  التدريب،  ومراكز  وال�شحة،  )التعليم، 

ذلك(، واأ�شدر كثرياً من القوانني املتقدمة، 

مل  االإجنازات  لهذه  الثقافية  االأبعاد  اأن  اإال 

تكن موازية ملدخالتها على نحو مر�ٍس. لقد 

ال�شحية  اخلدمات  على  تركيز  هناك  كان 

والتعليمية واالجتماعية املوؤ�ش�شية، من دون 

عناية تذكر باجلوانب الثقافية. 

يكون  اأن  ينبغي  للتمكني  الثقايف  البعد  اإن 

حتدياً  بو�شفه  تنموية  روؤية  كّل  يف  حا�شـراً 

لثقافة التمييز والالم�شاواة وه�شم احلقوق، 

اأياً كانت االأطر التربيرية لتلك الثقافة. وهذا 

ال�شيطرة على املوارد  اأبعد من  يعني ما هو 

القدرات  وبناء  القرار  واملوؤ�ش�شات و�شناعة 

اىل  و�شوالً  والكفاءة،  االإنتاجية  وحت�شني 

الذات  فهم  قدرة  تنمية  على  الرتكيز 

احلوار  اإمكانية  وامتالك  حقوقها  وا�شتيعاب 

كله  املجتمع  يلهم  نحو  على  عنها  الدفاعي 

ورجاالً، ويف  ن�شاءاً  الب�شـر  احرتام حقوق  مبداأ 

اأي م�شاحة حياتية من م�شاحاته.

احلروب  اأثقلتها  �شنوات  اثار  تراكمت  لقد 

وثالثة ع�شـر عاما من العقوبات االإقت�شادية 

بعد  االمر تعقيداً  وازداد  املراة  او�شاع  على 

تدهور االو�شاع االمنيه الحًقا.

اأو�شاع  الب�شـرية  التنمية  موؤ�شـرات  تعك�س 

حتقق  مما  ا�شواأ  هي  بل  واعدة،  غري  للمراأة 

للرجال، ففيما عدا معدل العمر املتوقع عند 

 )62( الن�شاء  بني  اأعلى  هو  الذي  الوالدة، 

التمكني  م�شتويات  فاإن   ،)55( الرجال  من 

بيانات  ح�شب  الرجال  من  الن�شاء  بني  اأقل 

والكتابة  بالقراءة  االإملام  فمعدل   ،)2006(

بني البالغني يبلغ %70 للن�شاء مقابل 86% 

للرجال، ون�شبة االلتحاق االإجمالية باملدار�س 

)مبراحلها الثالث( تبلغ %55 لالإناث و68% 

املرتبط  الب�شـرية  التنمية  دليل  للذكور، 

التنمية  دليل  اأما   .)0.584( اجلن�س  بنوع 

ن�شبة  اأما   )0.627( فيبلغ  العام  الب�شـرية 

البطالة بني الن�شاء فهي %23 مقابل 16% 

الدخل  ن�شبة  تزيد  وال   2006 عام  للرجال 

الدخل  من   11% عن  للن�شاء  املكت�شب 

العمل  ن�شبة  تزال  ال  كما  للرجال  املكت�شب 

الزراعي متثل %60 من اإجمايل وقت العمل 

اال�شبوعي للن�شاء مقابل %22 للرجال وهذه 

حيث  املراأة  دخل  انخفا�س  تف�شـر  احلقيقة 

يت�شف العمل الزراعي بكونه اأما غري مدفوع 

االأجر اأو ذا اإنتاجية متدنية.

 العراق

متكني املراأة بني التحديات االأمنية واملعوقات الثقافية

اأف�صل املمار�صات  النا�صئة تقدم الفر�صة لتبني  باأن الدميقراطيات  هناك اعتقاد �صائد 

وتطرح  الف�صل.  مواقع  وتتجنب  النجاحات  خال�صة  تكت�صب  الأنها  ال�صابقة،  التجارب  من 

بحقوق  واالهتمام  االأ�صواق،  حرية  حكومة دميقراطية،  اأركانه:  الناجحة منوذجاً  التجارب 

معاً،  واالقت�صادية  واالجتماعية  ال�صيا�صية  اال�صالحات  بني  الربط  هذا  وميثل  االن�صان. 

حتدياً كبريًا، اإال اأنه يوؤ�ص�س القاعدة والهيكلية للتنمية الب�رصية امل�صتدامة املبنية على 

احلقوق االن�صانية. ويحتل حتقيق التكافوؤ اأولوية بني اجلهود الرامية اىل الق�صاء على 

التمييز بني اجلن�صني، الذي تكر�صه الثقافة واأمناط ال�صلوك واملمار�صات املنبثقة عنها.

)1( املوؤلف الرئي�شي للتقرير الوطني للتنمية الب�رصية 

والتعاون  التخطيط  ووزارة  احلكمة  بيت   2008
االإمنائي/بغداد.

تعتمد املقالة على مادة الف�شل ال�شابع منه.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف العراق = 88.4

اطفال يبلغون 

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات



122 / الرا�صد االجتماعي

مكا�صب  ال�صيا�صية:  التحوالت 

واآثار ايجابية على الن�صاء

يف  للمراأة  مهماً  اإ�شهاماً  الكوتا  نظام  حقق 

احلياة ال�شيا�شية، من خالل التمييز االيجابي، 

 ،2005 لعام  االنتخابات  نتائج  اأظهرت  اإذ 

فوز )87( امراأة، من اأ�شل )275( يف ع�شوية 

 .)31%( ن�شبته  ما  اأي  الوطنية؛  اجلمعية 

اإجمايل  من   28% ن�شبته  ما  على  وح�شلت 

اأع�شاء املجال�س املحلية يف االنتخابات التي 

ال  ومّما  املغلقة.  القوائم  ا�شا�س  على  متت 

الكوتا،  بقاعدة  االأحزاب  اإلزام  اأن  فيه  �شك 

يف  للن�شاء  كبرية  مب�شاهمة  كذلك  انعك�س 

اإرتفع  االنتخابات.  يف  املحافظات  جمال�س 

عدد الن�شاء يف مراكز �شنع القرار من 12.7% 

اىل %22.4 منهن 4 وزيرات و342 درجات 

م�شت�شارة  و33  وزارة  8 وكيالت  عليا ت�شم 

معاون  و215  عام  مدير   86 عام،  ومفت�س 

الق�شاء التزيد  ن�شبتهن يف  ان  اال  مدير عام 

التكفي  ال�شيا�شية  امل�شاركة  ان   .2% عن 

وب�شكل  املواطنني  بني  امل�شاواة  لتحقيق 

ما  والن�شاء،  الرجال  بني  امل�شاواة  خا�س 

وتدخالت  �شية  موؤ�شَّ اآليات  و�شع  يتبعها  مل 

واإجراءات حكومية بو�شفها �شـرورة و�شـرط 

م�شبق لبناء جمتمع دميقراطي �شليم.

هل ت�صمن الت�صـريعات التمكني 

واحلماية للمراأة

يعّد اإ�شالح الت�شـريعات اأمراً اأ�شا�شياً للتعبري 

امل�شاواة،  بت�شجيع  احلكومات  التزام  عن 

وو�شع االآليات احلكومية التي تر�شي قواعد 

وميكن  تنفيذها،  وت�شمن  الفر�س  تكافوؤ 

القول اإن االإجراءات املوؤ�ش�شية التي اتخذت 

بعد ني�شان 2003، قد متنح الفر�شة الإ�شدار 

لكل  التحتية  البنية  ت�شكل  عدة  ت�شـريعات 

العراق  اأن  االأخرى، ومما يعزز ذلك  الو�شائل 

من  العديد  على  �شابقاً  �شادق  قد  كان 

االتفاقيات الدولية ذات ال�شلة املبا�شـرة اأو 

غري املبا�شـرة بعملية متكني املراأة. 

بها،  والتمتع  املكت�شبة  احلقوق  ممار�شة  ان 

اجلهود  جناح  مدى  يقي�س  الذي  املعيار  هو 

املراأة. لتمكني  املجتمع  بها  ي�شطلع  التي 

واذا كان التباين يف احلقوق يّقيد اخليارات 

ويحد  عديدة،  نواح  من  املراأة  اأمام  املتاحة 

االقت�شادي  الن�شاط  يف  فر�شها  من  ب�شدة 

ال  قد  بذاتها  الت�شـريعات  فاإن  اأواالجتماعي، 

تنطوي على اأي متييز بني اجلن�شني.

لقد �شّكلت القوانني قاعدة لو�شائل التمكني 

واخلدمات  ال�شحة،  التعليم،  مثل  االأخرى؛ 

االجتماعية، غري انها مل تكن دائماً اأقوى من 

امل�شتحيل  ومن  التقليدية.  الثقافة  ملزمات 

االمنية  االأو�شاع  عن  الناجمة  العوائق  اإهمال 

 - بع�شها  عزز  التي  العراق  يف  القائمة 

الثقافة  قوة   – امل�شتمر  العنف  وخ�شو�شاً 

التقليدية ذات امل�شامني التمييزية. 

اإن اأهم وثيقة ميكن االإ�شارة اإليها بو�شفها 

عن  النظر  وبغ�س  املراأة،  لتمكني  قاعدة 

هي  اثريًت،  التي  النقدية  املالحظات 

الد�شتور العراقي لعام 2005، الذي ت�شمن 

بع�س اال�شارات االيجابية يف ما يتعلق باحرتام 

قواعد القانون وحتقيق العدل وامل�شاواة،... 

يف  اأعطى  كما  وحقوقها،  باملراأة  واالهتمام 

حق  ون�شاًء  رجاالً  “للمواطنني   )20( املادة 

امل�شاركة يف ال�شوؤون العامة والتمتع باحلقوق 

وعلى  التعليم  قيمة  على  واأكد  ال�شيا�شية”، 

العراقيني  لكل  حقاً  بو�شفه  الدولة  كفالة 

و)32(   )31( املواد  و�شمنت   .)34 )املادة 

و)33( من الد�شتور حقوق املواطن العراقي 

الوقاية  �شبل  وتوفري  ال�شحية  الرعاية  يف 

ومبوجب  �شليمة.  بيئية  ظروف  يف  والعالج 

للمراأة  ميكن  الد�شتور  من   )1/18( املادة 

مبداأ  واعتمد  البنائها.  جن�شيتها  متنح  اأن 

التمييز االإيجابي عندما منح يف املادة )49( 

جمل�س  يكون  ال  بحيث  )كوتا(  للن�شاء  ح�شة 

النواب د�شتورياً ما مل يت�شمن ن�شبة )25%( 

من عدد اأع�شائه من الن�شاء على االقل، وقد 

األزم قانون االنتخابات رقم )6( ل�شنة 2005 

القوائم االنتخابية بهذه الن�شبة للن�شاء.

املواد،  بع�س  اأي�شا  ت�شمن  الد�شتور  ولكن 

اأو الفقرات، اأو االإ�شارات التي ميكن اأن تعد 

متييزية، اأو على االأقل ذات تاأثري يف املوقف 

من املراأة

ان املادة )41( ت�شطدم باملادة )14( التي 

“العراقيون  اآمرة:  د�شتورية  قاعدة  تعترب 

ب�شبب  متييز  دون  القانون  اأمام  مت�شاوون 

اإ�شارة  اأي  هنالك  ولي�شت  العرق.  اأو  اجلن�س 

اأو  )العراقي(،  مفردة  اأن  اىل  الد�شتور  يف 

يتيح  مما  اأي�شا،  املراأة  ت�شمل  مرادفاتها 

الن�شو�س  هذه  تاأويل  التنفيذية  للجهات 

�شبيل  فعلى  الثقافية،  ملرجعياتها  تبعاً 

للعراقي   “ اأوالً:   )44( املادة  ن�شت  املثال 

حرية التنقل، وال�شفر، وال�شكن، داخل العراق 

عملياً  وال�شفر  التنقل  حرية  ولكن  وخارجه” 

)40( عاماً،  للعراقية دون �شن  غري مكفولة 

فالقانون ال يجيز لها ا�شتح�شال جواز ال�شفر 

دون موافقة ويل االأمر.

احلقوق  ف�شل  يف  الد�شتور  تناول  وعند 

ق�شية )العنف( حتا�شى ب�شكل الفت االإ�شارة 

“متنع  )رابعاً(  املادة  ن�شت  اإذ  )املراأة(  اىل 

االأ�شـرة  يف  والتع�شف  العنف  اأ�شكال  كل 

واملدر�شة واملجتمع”

واملواد  الد�شتور  فان  تقدم  ما  �شوء  على 

القانونية، �شتكون قا�شـرة عن توفري احلماية 

يف  والت�شـريعي  القانوين  الواقع  اأما  للمراأة. 

يف  يطبق  اذ  حاالً،  اأح�شن  فيبدو  كرد�شتان 

ال�شخ�شية  االحوال  قانون  كرد�شتان  اقليم 

�شوؤون  جلنة  ان  كما   1959 ل�شنة   188 رقم 

يف  جنحت  الكرد�شتاين  الربملان  يف  املراأة 

اإجراء تعديالت على قانون االحوال ال�شخ�شية 

�شـروطاً  فر�س   2007 عام  يف  �شدر  الذي 

ومنع  الزوجات  تعدد  حاالت  على  ا�شافية 

الطالق.  حول  اخرى  واإجراءات  البنات  ختان 

بع�س  تغيري  يف  جنحت  اللجنة  تلك  ان  كما 

جرائم  عن  "القتل  يعد  مل  حيث  القوانني 

ال�شـرف" من االأ�شباب املخففة للحكم.

االلتزامات الدولية

كافة  منع  اتفاقية  على  العراق  وقع  لقد 

عام  يف  )�شيداو(  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال 

1986، مع حتفظات يف حينها على الفقرة )و( 
 ،29 و)ز( من املادة )2(، واملادة9، واملادة 

وهذا يتعار�س واأحكام االتفاقية الهادفة اىل 

خلق امل�شاواة بني الرجل واملراأة. لقد بذلت 

بداية  يف  كبرية  جهودا  الن�شوية  املنظمات 

اإلغاء  على  احلكومة  حلث  االنتقالية  املرحلة 

تلك التحفظات، اإال اإنها باءت بالف�شل. كما اإن 

باالإلتزامات  الدولة اجلديدة مل تعلن تقيدها 

الدولية امل�شادق عليها �شابقا ب�شكل خا�س 

مبادئ  مع  تعار�شها  اأ�شا�س  على  )�شيداو( 

االأمن  قرار جمل�س  االإ�شالمية كذلك  ال�شـريعة 

املرقم 1325.

تراجع م�صوؤوليات الدولة 

الدولة  دور  اإ�شالح  ب�شـرورة  االعرتاف  مع 

دور  هناك  يبقى  االنتقالية..  البلدان  يف 

بني  امل�شاواة  تعزيز  يف  وحيوي  اأ�شا�شي 
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خالل  من  والن�شاء،  الرجال  وبني  املواطنني 

االآليات املوؤ�ش�شية والتدخالت احلكومية. اإال 

كافياً  لي�س  ذلك  اأن  اىل  ت�شري  التجارب  اأن 

برغم �شـرورته. ففي العراق، تاأ�ش�شت اآليات 

يثريها  خ�شية  هناك  لكن  هامة،  ت�شـريعية 

وتخليها  للدولة  املركزية  ال�شلطة  تفكك 

عن مهامها يف تقدمي اخلدمات اأثناء املرحلة 

فالدولة  االقت�شاد،  بها  التي مير  االنتقالية 

الرئي�شي  امل�شتخدم   2003 عام  قبل  كانت 

الن�شاء  ن�شبة  بلغت  اإذ  العراق،  يف  للن�شاء 

احلكومي،  القطاع  يف  العاملني  من   )46%(

للخدمات  الرئي�شي  املقدم  تبقى  اإنها  كما 

واملنافع االجتماعية ال�شيما للن�شاء، كال�شحة 

والتعليم ومرافق رعاية االطفال.

اىل جانب ذلك توفر الدولة احلماية القانونية 

للمراأة اأمام اأ�شكال التع�شف �شدها. ويف حالة 

تنامي قوة و�شلطة موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 

و�شلطتها )راأ�س املال(، اأو �شلطة املوؤ�ش�شات 

االجتماعية التقليدية – ما قبل الدولة – ويف 

ال  الذي  املدين  املجتمع  وحداثة  حال �شعف 

يقوى بعد على احتالل امل�شاحة التي يرتكها 

اللذين  الرجال  �شلطة  اأو  الدولة.  انح�شار 

احلرية  توفرها  اإ�شافية  حقوقاً  يكت�شبون 

ي�شكل  اأن  االأمر  هذا  �شاأن  من  ال�شيا�شية، 

لتمكني  اال�شا�شية  التحديات  اأهم  من  واحداً 

املراأة.

اىل  الو�صول  يف  التكافوؤ  عدم 

املوارد وفر�س العمل

ال يتمتع الرجال والن�شاء يف العراق بالفر�س 

واخلدمات  املوارد  اىل  للو�شول  املتكافئة 

االأ�شا�شية. ومتتلك الن�شاء ب�شكل عام اأ�شوالً 

اأقل من الرجال. واالأ�شـر التي تقودها  مالية 

التي  اأقل، مقارنة بتلك  اأ�شوالً  الن�شاء متلك 

بيانات  ثمة  لي�س  اأنه  اإال  رجال،  راأ�شها  على 

تعزز تلك احلقائق، ومنها:احلقوق امل�شتقلة 

اإدارة  اأو  ال�شكن،  اأو  االأر�س  ملكية  يف 

املمتلكات واالأعمال.

واإن كان الد�شتور العراقي لعام 2005 يكفل 

يف  احلق  “للعراقي  )3/23/اأ(  املادة  يف 

التملك" دون اأي متييز على اأ�شا�س اجلن�س. 

وتخالف  قائمة  تزال  ال  اأعرافاً خمالفة  اأن  اإال 

الن�شاء  يّحد من متتع  مّما  املادة  اأحكام هذه 

وما  الزراعية.  امللكية  يف  ال�شيما  احلق  بهذا 

للمراأة  االقت�شادية  امل�شاركة  ن�شبة  تزال 

مقابل   2004 %21عام  بلغت  اإذ  �شعيفة 

%79 للرجال.
واإذ متثل رعاية امل�شاريع التي تقودها ن�شاء 

اإ�شرتاتيجية فعالة يف بناء االقت�شاد احلر، وهي 

و�شيلة داعمة للم�شاواة. اإال اأن هذه امل�شاريع 

ال جتد فر�شاً موؤاتية ب�شبب االأو�شاع ال�شائدة 

وال�شغوط االأ�شـرية على املراأة، ف�شالً عن اأن 

م�شاريع القرو�س ال�شغرية تظل اىل حد كبري 

حكراً على الرجال، لي�س ب�شبب وجود تقاليد 

القدرة  عدم  ب�شبب  واإمنا  للم�شاركة،  معوقة 

ت�شتلزم  التي  القرو�س  اىل  الو�شول  على 

وجوَد ال�شمانات العقارية من امل�شارف وهو 

ما تعجز الن�شاء عن تقدميه.

 اإن التو�شع يف امل�شاريع ال�شغرية والعمل من 

قاعدة  تو�شيع  يف  ي�شاهم  اأن  ميكن  املنزل، 

القوة االقت�شادية. وميكن لربنامج القرو�س 

ال�شغرية اأن يكون حالً للن�شاء غري القادرات 

على الو�شول اىل املوارد، مثل الن�شاء الالتي 

والريفيات،  والتدريب،  التعليم  ينق�شهن 

وكبريات ال�شن، واالأرامل املعيالت لالأ�شـر. 

الثقافة  بني  املراأة  متكني 

التقليدية والعنف �صد املراأة

التقليدي يف املجتمع،  الن�شاء  اإن تغيري دور 

وتغيري العالقات بني الن�شاء والرجال، �شواء 

املجاالت  �شمن  اأو  املنزيل  املجال  �شمن 

�شياغة  تتطلب  معقدة  مهمة  يعدرُّ  االأخرى، 

�شيا�شات خا�شة يف جمال امل�شاواة ومتابعتها، 

وكان من املتوقع ان يتم يف اأطار اعادة بناء 

بعد  العراق  يف  واالدارية  الت�شـريعية  االطر 

االجتماعيلها،  التهمي�س  2003، معاجلة  عام 

اأ�ش�س التمكني املوؤ�ش�شي، ومقاومة  واإر�شاء 

حماوالت تغييب دورها االيجابي. 

من  مبزيد  توؤخذ  اأن  يجدر  املراأة  ق�شايا  اإن 

عن  وا�شحة  اأدلة  لوجود  العراق،  يف  اجلدية 

معاناة املراأة من التمييز على اأ�شا�س النوع، 

ولكون الن�شاء عموماً من اأكرث الفئات تعر�شا 

يف  واجلن�شي  العنفي  واالعتداء  للتهمي�س 

اأوقات احلروب واالأزمات. 

املجتمع  ي�شهدها  التي  التوتر  حالة  اإن 

عالقاتهم  يف  االأفراد  على  تنعك�س  العراقي، 

االأ�شـرية وتعاملهم مع بع�شهم. وقد اأظهرت 

عدة درا�شات اأن العنف الذي ميار�شه الزوج 

�شد  عنف  ب�شكل  اإنتاجه  ُيعاد  زوجته  �شّد 

الذات، اأو �شد االأطفال؛ بحيث ميكن القول 

اإن االأ�شـرة التي ينبغي اأن ت�شتظل املراأة بها، 

لكي ت�شعر باالأمن، ت�شبح هي االأخرى م�شدراً 

النتهاك اأمن املراأة. 

ثمة جانب مهم يتعلق بتلك ال�شورة النمطية، 

كانت  تاأريخها،  امتداد  على  الدولة،  اأن  وهو 

يجنبها  ذلك  الن  ال�شورة،  تلك  مالمح  تدعم 

ومرجعياته  املجتمع،  مع  �شـراع  يف  الدخول 

بع�س  نتائج  فاإن  كذلك  والثقافية.  الدينية 

حتملها  التي  ال�ّشورة  اأن  اأظهرت  الدرا�شات 

الن�شاء عن جن�شهن، ال تختلف كثرياً عن تلك 

التي يحملها الرجل، فهي تتبنى ال�شورة التي 

يتبناها الرجل. 

ملالمح  وقبولها  ور�شوخها،  املراأة،  عجز  اإن 

الثقافة  تر�شمها  التي  النمطية  ال�شورة 

التقليدية عنها، يوفر تربيراً للدولة، فتتقاع�س 

التي تغري  الت�شـريعات والقرارات  اإ�شدار  عن 

تربير  للمجتمع  يوفر  اأنه  كما  املراأة،  و�شع 

ف�شالً  عليها.  واحلفاظ  حمايتها  با�شم  عزلها 

ال�شورة  ال�شلبية تر�شخ  املراأة  اأن مواقف  عن 

عنها  التقليدية  الثقافة  يف  ال�شائدة  النمطية 

وتدعمها، ولذلك تبقى االأ�شـرة وما زالت اأهم 

حيث  املراأة  �شد  الثقايف  التع�شب  )جيوب( 

ُيعدرُّ العنف الذكوري �شد املراأة اإجراًء تاأديبياً 

اأو وقائياً.

االإن�شان  حقوق  وزارة  اأ�شدرته  تقرير  اأ�شار 

اأحرقن  امراأة   )239( اأن  اىل  كرد�شتان  يف 

اأنف�شهن خالل االأ�شهر الثماين االأوىل من عام 

)2006(. كما �شجلت ال�شلطات يف ال�شليمانية 

اأعلى معدل حلاالت احلرق الناجمة عن �شدمة 

العام  من  الثاين  ت�شـرين  �شهر  خالل  نف�شية 

بالنريان،  حرق  حالة   )13( عن  ف�شال  نف�شه، 

هذه  ل  وت�شجَّ املغلية.  املياه  ب�شبب  و)24( 

حوادث  اأو  انتحار  حاالت  اأنها  على  الق�شايا 

تقرير  ويفيد   .
)2(

عر�شية ب�شورة  وقعت 

تعر�شن  اللواتي  الن�شاء  اأغلب  باأن  الوزارة 

وترتاوح  الريفية،  املناطق  يف  يقمن  للعنف، 

املراكز  اأما يف  18 �شنة،   - 13 اأعمارهن بني 

�صنة.   )15( على  اأعمارهن  فتزيد  احل�شـرية 

اإن اأ�شكال العنف التي تتعر�س لها املراأة يف 

ال�شـرب،  مقدمتها  ويف  متعددة،  كرد�شتان 

واالعتداء اجلن�شي، والتهديد بالقتل واخلطف، 

واالإكراه على الزواج وغريها.

اإذ  ال يـختلف االأمر يف مناطق العراق االأخرى، 

االن�شان  حقوق  ب�شاأن  املتحدة  االمم  بعثة  تقرير   )2(

ال�شهري ت�رصين الثاين/كانون االأول 2006.
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ت�شري تقارير ودرا�شات عديدة لالأمم املتحدة 

العراق،  ال�شـرف يف و�شط وجنوب  اىل جرائم 

ومن  م�شت�شعفة،  تبقى  املراأة  اأن  موؤكدة 

الوا�شح اأن ف�شح هذه املمار�شات كان اأقل 

ب�شبب �شعف ن�شاط املنظمات الن�شوية.

االإ�صتنتاجات 

الق�شوى  الغاية  الن�شاء هو  اإن متكني جميع 

اإنهيار  اإن  املعروف  ومن  و�شيلتها.  هو  كما 

ال�شلطات وعدم اال�شتقرار ال�شيا�شي وتراجع 

الهياكل  وت�شدع  االإقت�شادي  الن�شاط 

والنزاعات  للحروب  كنتيجة  االإجتماعية 

الن�شاء،  على  اأ�شد  اآثاراً  ترتك  امل�شلحة 

اأ�شال يف  اأو�شاعهن املتدنية  بذلك  لتتفاقم 

املجتمع ويف عملية التنمية.

اأ�شد  اأن تنامي العنف �شد الن�شاء ميثل  كما 

املراأة  على  خطراً  االإنتقالية  املرحلة  اآثار 

ت�شتوجب  التي  الق�شايا  واأكرث  واملجتمع 

التدخل املبا�شـر من كل االأطراف، �شواء كان 

العنف مبا�شـرا اأو غري مبا�شـر.

وعدم  التمكني  اأعباء  الدولة  تتحمل  لذا   

عن  العجز  فب�شبب  الن�شاء،  وحماية  التمييز 

القانونية،  واحلماية  ال�شخ�شي  االأمن  توفري 

والع�شرية،  والطائفة  باجلماعة  املراأة  تلوذ 

بعيداً عن الدولة املدنية، مع ما يعينه ذلك 

�شعت  التي  احلداثة  مكت�شبات  عن  تخل  من 

قرنا  يقارب  ما  منذ  العراقية  الدولة  اليها 

والنزاعات  الزمن. وطوال عقود احلروب  من 

اأو  ق�شد  عن  الدولة،  تهمل  امل�شتمرة، 

�شد  التمييز  عن  تتغا�شى  اأو  ق�شد،  غري 

الن�شاء، فتقع املراأة ؛ عاملة اأو ريفية اأو ربة 

الطوائف  من  طفلة،  اأو  �شابة  اأو  اأرملة  بيت، 

واالأقليات كافة، فري�شة ممار�شات اإدارية اأو 

جمتمعية تقليدية دون حماية اأو رعاية. اإن ما 

مت اإكت�شابه من مزايا موؤ�ش�شية خالل املرحلة 

اأال  الربملاين، يجب  التمثيل  االنتقالية، وهو 

نهائيا،  اإجنازا  باعتباره  الن�شاء  اإليه  تركن 

ما  م�شمونه  �شيفقد  ت�شـريعي  مكت�شب  الأنه 

تنا�شـر  فاعلة  ن�شوية  حركة  وترعه  حتمه  مل 

اأمامها طريق وعر  املراأة... وال جدال  متكني 

وطويل. 

 اإن الفر�شة ما تزال قائمة لت�شحيح اأو�شاع 

التمييز �شد املراأة. فاملرحلة االنتقالية التي 

متنح  والقوانني  االأنظمة  هيكلة  فيها  يعاد 

فر�شة تاريخية لت�شحيح العوائق املوؤ�ش�شية 

على  ويعول  امل�شاواة  حتقيق  طريق  على 

الدولة الكثري من اجل اجنازها:

والتهمي�س،  الهيمنة  ثقافة  مواجهة  اإن   

تعطي  والت�شامح  ال�شلم  ثقافة  واإ�شاعة 

الفر�شة للحد من العنف �شد املراأة بكل 

اأ�شكاله واإ�شاعته كثقافة عامة.

مينح  )والد�شتور(  القوانني  تعديل  اإن   

تكر�س  التي  القوانني  لتغيري  الفر�شة 

التمييز.

 اإن اإطالق احلرية للراأي العام مينح فر�شه 

ون�شـر احلمالت  واحلوار  النقا�س  لت�شجيع 

االعالمية للتوعية وتغيري �شورة املراأة يف 

االعالم. 

فر�شة  متنح  جديدة  عمل  بيئة  ظهور  اإن   

اإعادة النظر يف تق�شيم العمل القائم على 

التقليل من دور املراأة وح�شـر ن�شاطها يف 

قطاعات �شعيفة االنتاجية. 

ومتديده  االلزامي  بالتعليم  االلتزام  اإن   

وقف  فر�شة  �شيوفر  �شنوات   9 اىل 

لي�س  اذ  بالتعليم،  االلتحاق  يف  التدهور 

يف  البنات  ن�شبة  تزداد  ان  املعقول  من 

حتجم  الذي  الوقت  يف  اجلامعي  التعليم 

فيه اال�شـر عن اإر�شال بناتها اىل املدار�س 

االبتدائية.

متنح  التعليم  ومناهج  اأنظمة  اإ�شالح  اإن   

اىل  املجتمع  نظرة  لتغيري  الفر�شة 

التمييز �شد املراأة وال�شعور بامل�شوؤولية 

جتاهه، كما ميكن ملفاهيم حقوق االن�شان 

وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�س والرتويج لها 

كثقافة م�شادة للتمييز والعنف ال�شائد.

  ان تغيري الكثري من املمار�شات املوروثة 

للتمكني  م�شبق  �شـرط  ثقافياً  واملربرة 

فيها  ترى  اإجنازات  ت�شادر  اإن  ويخ�شى 

تفريط  وال  عنه...  تراجع  ال  تقدماً  الن�شاء 

فيه!



125 / الرا�صد االجتماعي

�شبكة التنمية االجتماعية
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Prof. Edward Oyugi
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Oduor Ongwen
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Don Bonyo
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Eddy Orinda
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Opiata Odindo

حتالف االأر�س يف كينيا

Kenya Land Alliance
Odenda Lumumba

Migori Clan
William Janak

KETAM
James Kamau

جمعية ال�شداقة الكينية الكوبية

Kenya-Cuba Friendship Association
Mwandawiro Mganga

Bunge la Mwananchi
George Nyongesa

�شندوق الطفل يف املنطقة االأفريقية

ChildFund Africa Region
Andiwo Obondoh

Undugu Society of Kenya
Alloys Opiyo

احلرة  ال�شوق  راأ�شمالية  من  �شنة  ثالثون 

املنفلتة، القائمة على النموذج النيوليربايل، 

ال ميكن اأن تخفي بعد ذلك الف�شل املنتظم 

لنظام انتهى وقته. 

اإن ت�شليع وخ�شخ�شة االأ�شول العامة والذي 

حتول  اىل  اأدى  قد  للرخاء،  الزًما  ا 
ً
اأمر اعُترب 

اىل  وال�شعبية  العامة  املجاالت  من  االأ�شول 

وقد  طبقًيا.  واملنحازة  اخلا�شة  املجاالت 

اأدى ما نتج عن ذلك من امل�شاربات املالية 

اىل  للتجارة،  املالية  والتحوالت  اجل�شعة 

ارتفاع حاد يف اإجمايل اأرباح التحويالت املالية 

من  ارتفعت  والتي  العاملية،  االأ�شواق  يف 

130 بليون  1983 اىل  2.3 بليوين دوالر يف 
دوالر يف 2001. وال عجب اأن ان�شحاب الدولة 

امل�شاحب قد �شمح للنظم املالية اال�شطالع 

من  التوزيع  اإعادة  ن�شاط  يف  مركزية  مبرحلة 

خالل امل�شاربة واجل�شع واالحتيال وال�شـرقة. 

وقد تكون اخلطط التن�شيطية جمرد خطوات 

اإذا  ا  خ�شو�شً ال�شحيح،  االجتاه  يف  تكنيكية 

اأ�شفل  من  العمل  بف�شائل  تت�شم  كانت 

اأعلى الأ�شفل، من  العمل من  من  الأعلى، بدالً 

تظل  ولكن،  اخلامل.  البنكي  النظام  خالل 

م�شممة  تكنيكية،  اإ�شالحات  اخلطط  هذه 

ل�شخ الدماء يف االإقبال على ال�شـراء، وارتفاع 

من  امل�شتهلكني  متكني  من  بدالً  الطلب، 

الراأ�شمالية  كفاءة  يف  والت�شكيك  التحقيق 

النيوليربالية. 

مثل  مدمرة  ممار�شات  بعدة  كينيا  ت�شتهر 

بونزي،  ومنظومات  املالية،  االأوراق  ترويج 

الت�شخم  بفعل  لالأ�شول  الهيكلي  والتدمري 

املرتبط ارتباًطا وثيًقا بالتخل�س من االأ�شول 

الدين،  وتعومي  املحتالة،  اخل�شخ�شة  عرب 

ملكية  وانتزاع  الكربى  املوؤ�ش�شات  ومنظومة 

االأ�شول، وهو ما تبينه حالة ال�شطو املتوح�س 

االجتماعي.  لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  على 

انهيار  اىل  االأمر  نهاية  يف  اأدى  ما  وهذا 

املوؤ�ش�شات التابعة للدولة والتخفي�س الهائل 

لالأوراق املالية، من خالل التالعب يف االأ�شهم 

داخل  املتواجدين  بوا�شطة  واالعتمادات، 

"�شونرتا"  مثل  الفا�شد،  الراأ�شمايل  ال�شوق 

املحدودة،  لل�شما�شـرة  ونياجا  لال�شتثمار، 

وفران�شي�س ثيو املحدودة وغريها. 

تاأ�ش�س ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

العام 1996 كم�شدر متويل اإلزامي للعاملني 

 كينيا

االأرثوذك�صية النيوليربالية ولعبة النعامة

للدميقراطية  بنيوية  اأزمة  اإنها  وجودها.  �صبب  النيوليربالية  الراأ�صمالية  فقدت  لقد 

دافنة  النعامة،  لعبة  اإنكار، ومتار�س  حالة  تعي�س  كينيا،  احلكومة يف  ولكن  الليربالية، 

راأ�صها يف الرمال. وتدفع النخبة احلاكمة باأن االأزمة موؤقتة وظرفية، واأن االقت�صاد الوطني 

حممي مبا يكفي، بحكم روابطه ال�صعيفة مع راأ�س املال الدويل. ومازال املجتمع املدين 

يحذر من اأن البلد، وعلى خالف تنبوؤات احلكومة، يف �صبيلها اإىل الغرق يف م�صتنقعات 

النيوليربالية.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف كينيا = 71

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف كينيا = 59

التمكني
اطفال يبلغون 

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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يف كينيا. على الرغم من اأن كل عامل و�شاحب 

كيني  �شلن   400 مببلغ  فقط  ي�شاهم  عمل 

ال�شندوق  اأن  اإال  �شهرًيا،  دوالرات(   5.4(

حقق مبلًغا، بقوة اإ�شهامه، و�شل اىل اأكرث من 

80 بليون �شلن )1.08 بليون دوالر( اأو نحو 
ومازالت  القومي.  الناجت  اإجمايل  من   8.2%
احلكومة ت�شتخدم ال�شندوق كقطارة �شخمة 

ميثل  اأنه  متغافلة  املقربني،  ل�شـركائها 

مدخرات تعاقدية، ومنظومة لدعم اال�شتثمار 

الذي  ال�شندوق  تطور  وقد  التقاعد.  ولدعم 

كان يف االأ�شل ق�شًما يف وزارة العمل، ليكون 

موؤ�ش�شة تابعة للدولة قائمة بذاتها منذ العام 

اأ�شحاب  يعرف  مل  احلني  ذلك  ومنذ   .1987
املعا�شات �شيًئا �شوى ال�شوداوية. 

 1991 يف  التعددية  االنتخابات  خو�س  يف 

1992، ا�شُتخدم ال�شندوق الوطني لل�شمان 
االأموال  الإغداق  رئي�شي  كم�شدر  االجتماعي، 

احلمالت  ماكينة  عمل  لت�شهيل  الكافية 

االإفريقي  الوطني  االحتاد  حلزب  االنتخابية 

ذاك  يف  احلاكم  احلزب  وهو  كينيا،  يف 

املعا�شات  اأموال  ت�شيري  مت  لقد  الوقت. 

�شفقات  متويل  بغر�س  ال�شندوق  هذا  يف 

�شباب  بني  من  مليارديرات  خلقت  عقارية، 

حزب  “�شباب  با�شم  وقتها  يعرفون  كانوا 

 .”92 كينيا  يف  االإفريقي  الوطني  االحتاد 

وا�شتمر ال�شندوق ب�شفته “البقرة احللوب” 

للمرتابطني �شيا�شًيا، ومل ي�شل اىل مق�شده 

حدثت  عندما  الحقة،  �شنوات   10 بعد  �شوى 

خ�شـر   2002 يف  االنتخابات  قبل  ما  �شفقة 

ماليني   3.45( �شلن  مليون   256 ال�شندوق 

لتمويل  اأوروبي  بنك  دوالر( من خالل دخول 

احلملة الرئا�شية. 

ال�شندوق  ا�شتعاد  جديدة  انتخابات  ويف 

اأقرب  جتارية  موؤامرة  ففي  االأ�شلية.  حالته 

)جراند  “فندق اليكو  بيع  الف�شيحة، مت  اىل 

�شابًقا( ريجن�شي” اىل عطاء اأقل. وقد ورد اأن 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي رف�س 

ا قوامه 1.4 بليون �شلن كيني )18.88  عر�شً

عر�س  وقبل  املوؤامرة  �شمن  دوالر(  مليون 

1.3 بليون �شلن )17.53 مليون دوالر( بعد 
اأن عر�س �شاحب العطاء االأقل مبلًغا وقدره 

650 مليون �شلن كيني )8.77 ماليني دوالر(. 
هذا.  حدوث  ال�شندوق  اإدارة  اأنكرت  وقد 

ولكن يف متوز/يوليو 2008 حل وزير العمل 

ال�شندوق، ورفد مديره ممهًدا  اإدارة  جمل�س 

الف�شيحة،  هذه  يف  حتقيق  لفتح  الطريق 

 2008 اأيلول/�شبتمرب  ويف  اأخرى.  وف�شائح 

تك�ّشف اأن ال�شندوق كان على و�شك خ�شارة 

يف  دوالر(  مليون   13.49( �شلن  بليون 

�شم�شـرة  موؤ�ش�شة  انهارت  التخفي�س  تاأمني 

مدير  باالأمني  مرتبطة  كانت  مالية،  اأوراق 

النيوليربالية  الدولة  اأن  والكذبة  ال�شندوق. 

يجب، كم�شاألة فاعلية ا�شرتاتيجية، اأن تعطي 

تها 
ّ
ال�شوق مر�شى وا�شًعا، هذه الكذبة قد عر

اأنها بدال من تعظيم فعاليتها بعيًدا  حقيقة 

دور  للعب  تعيينها  مت  فقد  ال�شوق،  عن 

التوزيع،  اإعادة  ل�شيا�شات  الرئي�شي  الفاعل 

االأعلى  الطبقات  من  املوارد  تدفق  وعك�س 

مرتبًطا  يكون  اأال  ميكن  الذي  االأ�شفل  اىل 

تدعيم  املنغر�شة؛  الليربالية  بع�شـر  �شوى 

فّعال لالأغنياء من خالل ممار�شات االنكما�س 

.
)1(

التي تقوم بها الدولة

معاملة القفاز احلريري للمجرمني

اأكرث  وا�شح،  ب�شكل  احلالة  هذه  تظهر  مل 

متثل  الذي  العام  االحتيال  يف  ظهرت  مما 

الأ�شهم   ،IPO االأّويل  العام  العر�س  يف 

االأ�شوات  من  الرغم  فعلى  "�شافاريكوم". 
املدين  املجتمع  من  اأتت  التي  املعار�شة 

الدميقراطية  احلركة  من  وكذلك  ومراقبيه، 

الرئي�شي  التحالف   ODM الربتقالية 

احلكومة  قررت  كيبايكي  اإدارة  يف  ال�شـريك 

يف  اأ�شهمها  من   25% من  التخل�س  الكينية 

نقالة،  هواتف  �شـركة  وهي  "�شافاريكوم"، 
�شلن  بليون   50 اىل  املا�شة  حاجتها  ل�شد 

يف  العجز  ل�شد  دوالر(  مليون   674( كيني 

املوازنة. 

كيف  االأوىل،  مقلقتان.  ق�شيتان  وهناك 

ل�شـركة اأجنبية غام�شة، ُتعرف با�شم موبيتليا 

اأن متتلك %10 ثم %5 من ال�شـركة العامة يف 

كينيا، بل واملحري اأكرث، كيف لهذه ال�شـركة 

�شنًتا  ولو  االإطالق  على  ت�شدد  اأال  االأجنبية 

�شافاريكوم؟  يف  اأ�شهم  لها  ليكون  واحًدا 

من  التخل�س  احلكومة  عر�شت  عندما  ثانًيا، 

%25 من اأ�شهمها يف �شافاريكوم، كان عامة 
النا�س يعتقدون اأن هذه االأ�شهم من �شاأنها 

ميلكون  الكينيني  املواطنني  جتعل  اأن 

�شافاريكوم  ُطرحت  عندما  ولكن،  ال�شـركة. 

يف النهاية للبيع، مل يكن لديهم حق الرف�س. 

بقية  مع  مناف�شة  يدخلوا  اأن  عليهم  وكان 

من   35% اأن  حني  يف  ال�شـرقيني،  االأفارقة 

 25% ن�شبتها  تبلغ  التي  احلكومة  اأ�شهم 

مل�شتثمرين  حفظها  مت  للبيع،  املعرو�شة 

اأجانب جمهولني. 

من  امل�شتثمرين  هوؤالء  اأن  ويعتقد 

االأوليغاركيني املحليني، من ذوي امل�شالح 

كانت  لو  وكما  ال�شـركات.  اإبعاد  املوؤكدة يف 

هناك  كان  فقد  كافية،  غري  اخلدعة  هذه 

العر�س  يف  كبري  فائ�س  ا�شرتاك  معدل 

الأ�شهم  للجماهري  عر�س  )اأول  االأويل  العام 

كان  النهاية،  ويف  املال(.  �شوق  يف  ال�شـركة 

مبلًغا  ميولوا  اأن  �شافاريكوم  �شما�شـرة  على 

 3.183( كيني  �شلن  بليون   236 كبرًيا 

 1.6( �شلن  بليون   119 منها  ماليني دوالر( 

بليون دوالر( كانت م�شتحقة ل�شخ�س حملي. 

املوعد،  قبل  تقريًبا  عام  م�شي  وبعد  واالآن 

منهم  كبرية  )اأغلبية  املتقدمني  معظم  فاإن 

من عامة النا�س ح�شلوا على قرو�س بنكية( 

�شقطت  بينما  اأموالهم،  يتلقون  مازالوا 

اأ�شهم �شافاريكوم باأكرث من %50 يف اأ�شبوع 

9 اآذار/مار�س 2009.
يف املا�شي القريب، �شهدت بور�شة نريوبي 

اأقل  املحتالني. ويف  املال  ل�شما�شـرة  تدفًقا 

من �شنتني، كان على اأربع موؤ�ش�شات منها اأن 

و�شـرقة  احتيال،  اأن�شطة  بعد  م�شارها،  تغري 

وكانت  العمالء.  ا�شتثمارات  الأموال  وا�شحة 

فران�شي�س  هي  اأمرها  يفت�شح  �شـركة  اأول 

يف  اإيقافها  مت  التي  االأموال،  ل�شما�شـرة  ثو 

بور�شة نريوبي يف 2007. وجدير باملالحظة 

طويالً  خدم  ثيو  فران�شي�س  املالك،  اأن 

تعليق  وعند  نريوبي.  لبور�شة  كرئي�س 

االأ�شواق  هيئة  تلقت  ثيو  فران�شي�س  �شـركة 

�شكاوى  نظامية،  هيئة  وهي  الراأ�شمالية، 

نياجا  هي  اأخرى  موؤ�ش�شة  حق  يف  عديدة 

يحدث.  مل  �شيًئا  ولكن  االأموال.  ل�شما�شـرة 

يف  املحلية  الكينية  ال�شحف  ن�شـرت  واأخرًيا، 

العامل  املال  راأ�س  اأن   2008 اآذار/مار�س 

بل  فح�شب،  �شلبيًّا  يكن  مل  نياجا،  ملوؤ�ش�شة 

االأرباح  ت�شتخدم  كانت  اأي�ًشا  املوؤ�ش�شة  اإن 

الواردة من املتاجرة غري ال�شـرعية يف اأ�شهم 

العمالء، لدعم راأ�شمالها العامل. وقد حتولت 

)1( See: Wade, R. Governing the 
Market: Economic Theory and the 
Role of Government in East Asian 
Industrialization. Princeton: Princeton 
University Press. 1992.
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الده�شة امل�شطنعة من بور�شة نريوبي لتخلق 

100 مليون �شلن كيني )1.4 مليون دوالر( 
ثم  املت�شـررين.  العمالء  لدعم  اإنقاذ  كدفعة 

 نياجا 
ّ
طوي االأمر. ومل يواجه اأحد يف �شـركتي

وفران�شي�س ثيو اأي تهم جنائية بحقه. 

ويف تالحق �شـريع، جاءت "�شمانات التخفي�س" 

تالية.  كق�شية  لال�شتثمارات  و�شونرتا 

ومعاملة القفاز احلريري مع هذه املوؤ�ش�شات، 

ال توؤكد طبيعة انت�شار املمار�شات ال�شيئة يف 

واالأهم  اأي�ًشا  بل  فح�شب،  نريوبي  بور�شة 

كرر  وقد  احلرة.  ال�شوق  ا�شتخدام  اإ�شاءة 

وتكراًرا،  مراًرا  املدين  املجتمع  من  ق�شم 

بهذا  العامة  االأموال  ال�شوق يف  تعامالت  باأن 

احلجم، حتتاج اىل منظم قوي وكفوؤ وم�شتقل. 

موؤهلة:  لي�شت   CMA املال  اأ�شواق  وهيئة 

الو�شع  على  باملحافظة  مهوو�شة  فهي 

الراهن، تاركة لل�شما�شـرة املحتالني التحكم 

يف الو�شع بقوتهم الدائمة، وتالعبهم. 

يقل  ال  ما  انهار  االأخرية،  �شنة  الع�شـرين  يف 

عن 20 �شـركة خا�شة باأموال املودعني وعلى 

يف  والعاملني  املعا�شات  اأ�شحاب  راأ�شهم 

بليون   70 بـ  يقدر  الر�شمي مبا  القطاع غري 

بني  ومن  دوالر(.  مليون   944( كيني  �شلن 

التي  املالية  واملوؤ�ش�شات  اخلا�شة  البنوك 

التمويل  �شـركة  املودعني،  باأموال  انهارت 

لتمويل  جيمبا  و�شـركة  احل�شـري،  الريفي 

نريوبي،  لبور�شة  )اململوكة  االعتمادات 

بنك،  ترا�شت  التجارة،  وبنك  مبارو(،  وجيمنا 

ل�شـركاء  )اململوك  كونتينينتال،  وبنك 

بنك.  ويورو  كيباكي(  للرئي�س  مقربني 

يف  موجودين  املنتِهكون  هوؤالء  ومازال 

كينيا، ويتقلدون وظائف عامة رفيعة. ففي 

االأول/دي�شمرب  كانون  من  ع�شـر  ال�شاد�س 

العاملية  املالية  االأزمة  تنامي  و�شط   2008
وافق جمل�س الوزراء على خ�شخ�شة مزيد من 

املوؤ�ش�شات املالية، مبا فيها البنك الوطني 

الكيني، والبنك امل�شرتك.

لعبة النعامة

قوى  كفاءة  مدى  حول  ال�شائد  ال�شك  مع 

ال�شوق املتنامية يف االقت�شاديات الراأ�شمالية 

يف  العميلة  االقت�شاديات  اأن  اإال  القيادية، 

م�شممة  ال�شلبيات،  تنكر  زالت  ما  اجلنوب 

الدورية  الطبيعة  يف  ال�شاذج  االعتقاد  على 

املبادئ  تعلن  وفيما  الراأ�شمالية.  لالأزمات 

احلرة،  ال�شوق  القت�شادات  االقت�شادية 

ال�شيا�شية  النخبة  فاإن  االنكما�س،  يف  البدء 

التي  النعامة  اأ�شطورة  غرار  وعلى  الكينية، 

متر  اأن  يف  تاأمل  الرمال،  يف  راأ�شها  تدفن 

ال�شمت،  هذا  خلفية  وعلى  ب�شالم.  االأزمة 

اأن  من  حتذر  املدين  املجتمع  منظمات  فاإن 

واأن  مثقوب،  الكيني  االقت�شادي  املركب 

ا ملًحا. 
ً
اإجراءات االإنقاذ اأ�شبحت اأمر

يف هذا ال�شدد تزداد فر�س تعبئة املعار�شة، 

ومعها من يريدون االنتقال بالبلد اىل مرحلة 

نه�شة جديدة. يف الوقت نف�شه، من املهم اأن 

نرف�س االأوهام التي تقول باأن االقت�شادات 

الطلب  ت�شاعد  من  تنتفع  قد  اجلنوبية، 

املحلي، واأنها �شتكون يف ماأمن من االنهيار 

االقت�شاد  يف  الكامل  اندماجها  عدم  بدعوى 

يخلطون  ذلك  يف  وهم  العاملي.  الراأ�شمايل 

بني االنهيار، اأو الركود الدوري )حتى يف اأ�شد 

للراأ�شمالية،  التاريخية  الطفرات  يف  حاالته( 

وبني اأزمتها االأ�شا�شية. وتظل النخبة الكينية 

يف  تلوح  التي  الكارثة  عن  غافلة  احلاكمة، 

االأفق: انعدام االأمن الغذائي العام، الكوارث 

البيئية املحتملة )يف غابة ماو، يف جبال كينيا، 

يف بحرية فيكتوريا.. اإلخ(، والبطالة/اأو نق�س 

بني  والتفاوت  واجلرمية،  العمل،  فر�س 

ال�شياحية  ال�شوق  وانحدار  والفقراء،  االأغنياء 

وتديّن حجم التحويالت املالية من اخلارج. 

هذه  بكل  واالهتمام  االلتفات  من  وبدالً 

"كينيا  حول  االأخري  املوؤمتر  فاإن  الق�شايا، 

احلالية  ال�شيا�شية  االأداة  مثل  نريدها"،  التي 

متو�شط،  دخل  ذات  دولة  اىل  كينيا  لتحويل 

بحلول 2030 )روؤية 2030( مازالت ملت�شقة 

بتعداد وا�شنطن الذي ثبت اإفال�شه متاًما. 

اإنقاذ  اأموال  الغربية  االقت�شادات  ت�شخ  فيما 

بع�س  ويف  املالية،  املوؤ�ش�شات  يف  جديدة 

الربملان  فاإن  بنوكها،  تاأمني  اإعادة  احلاالت 

االأ�شول  بع�س  خ�شخ�شة  يف  ي�شـرع  الكيني 

توفري  بغر�س  الباقية؛  اال�شرتاتيجية  العامة 

.
)2(

م�شخة لريع حكومي وملرة واحدة

التن�شيطية  املالية  االإنقاذ  دفعات  اإن 

تقدميها  الغربية  احلكومات  ف�شلت  التي 

واملنهارة،  املتعرثة  املالية  للموؤ�ش�شات 

يتجاوز  داالً  فرًقا  ت�شنع  اأن  الوارد  غري  من 

وقطاع  حكومة  من  املتوقعة  اال�شتجابات 

تدابري  جمرد  وبو�شفها  متوازنني.  اأعمال 

ميكنها  فال  الفجوة،  ات�شاع  لوقف  اإنقاذية 

فبدون  احلدوث.  حتمي  هو  ما  توؤجل  اأن  اإال 

وتقوية  االإنتاج،  وو�شائل  امللكية  دمقرطة 

فاإن  املحلي،  لالقت�شاد  الداخلية  االآليات 

لكالو�س  العاملي  الت�شميم  اعادة  مبادرة 

�شباط/ يف  دافو�س  يف  اطلقها  التي  �شواب 

فرباير 2009، لن ت�شلح �شوى لعمل القليل 

هذا  مثل  مواجهة  ويف  االأزمة.  حل  اأجل  من 

التي  التجارة  اتفاقات  حتى  فاإن  املوقف، 

يتم التفاو�س ب�شاأنها حالًيا، مثل اتفاقيات 

النظر  يعاد  اأن  يجب  االقت�شادية،  ال�شـراكة 

فيها. 

بلورة  الكوارث ت�شاعد على  اأن  غالًبا ما جند 

املمار�شات  يف  التاريخية  اللحظات  ون�شج 

مثل  كوارث  ت�شبهه  و�شع  وهو  االجتماعية، 

تلك  ا  خ�شو�شً حالًيا.  كينيا  بها  متر  التي 

اجتاهات  يف  بتغريات  طبيعتها  ت�شمح  التي 

عالمات  ظهرت  ولقد  االجتماعي.  ال�شلوك 

وقت  منذ  الراأ�شمالية  وا�شطراب  معاناة 

طويل، ولكن على مراحل تدريجية. بيد اأنها 

النظام  اأن  ذلك  وموؤدى  و�شوًحا.  اأكرث  االآن 

التجديد  ي�شتحق  يعد  العاملي مل  الراأ�شمايل 

فاعلني  قيام  ي�شتدعي  فاالأمر  االإحياء.  اأو 

اإنها اأزمة  جدد حباهم التاريخ، باإعادة البناء. 

يف  ف�شلت  التي  الليربالية  الدميقراطية 

توفري العدالة وامل�شاواة االقت�شادية.

 Development Bank of Kenya;
 Kenya Wine Agencies Ltd; East
 African Portland Cement Company;
 Kenya Meat Commission; New
 Kenya Cooperative Creameries;
 Kenya Ports Authority by way of a
 container terminal at Eldoret and
 outsourcing of stevedoring services
and development of new berths.

)2( املوؤ�ش�شات التي طرحت للخ�شخ�شة:

 Kenya Electricity Generation Company
 )KENGEN(; Kenya Pipeline
 Company; Chemelil Sugar Company;
 Sony Sugar Company; Nzoia Sugar
 Company; Miwani Sugar Company;
 Muhoroni Sugar Company; Kenya
 Tourism Development Authority
 and some hotels; National Bank
 of Kenya; Consolidated Bank;
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زياد عبد ال�صمد

�شبكة املنظمات غري احلكومية للتنمية

املدير التنفيذي 

املوؤ�شـرات  بع�س  اىل   2008 العام  انتهى 

املالية  االزمة  من  الرغم  على  االيجابية 

ن�شبة  فاقت  اإذ  العاملية.  واالقت�شادية 

املركزي  البنك  م�شادر  )ح�شب  الـ8%  النمو 

اللبناين واملوؤ�ش�شة الدولية للتمويل(. وجتدر 

تعود  امنا  هذه  النمو  ن�شبة  اأن  اىل  االإ�شارة 

وقطاع  والعقاري  الريعى  القطاع  منو  اىل 

ال�شيما  املالية  واخلدمات  وال�شياحة  البناء 

تعود  اأ�شا�شي  ب�شكل  امل�شـريف. وهي  القطاع 

اخلارج  يف  املقيمني  اللبنانيني  حتويالت  اىل 

يقارب  ما   2008 العام  يف  حجمها  بلغ  والتي 

ي�شكل  ما  اي  امريكي  دوالر  مليارات  ال8 

يف  املرتاكمة  الودائع  من  ال10%  حوايل 

كما  لبنان.  يف  واال�شتثمارية  التجارية  البنوك 

انخف�شت ن�شبة الدين العام من الدخل القومي 

.
من %180 اىل 162%)1(

يف  �شاهمت  التي  االأخرى  االأ�شباب  من 

املالّية  باالأزمة  كثرياً  يتاأثر  مل  لبنان  اأن 

اقت�شاده  حجم  �شغر  العاملّية  واالقت�شادّية 

املايل  والقطاع  املالية  العمليات  وحجم 

يف  املحقق  للنمو  املتوا�شعة  والن�شب  فيه، 

القطاع  انكما�س  وعدم  املا�شية  ال�شنوات 

 95 توازي  مالءة  تتوفر  حيث  فيه  امل�شـريف 

 322% يوازي  ما  اأي  اأمريكي،  دوالر  مليار 

املركزي  البنك  يقوم  الوطني  الدخل  من 

الهبات  حجم  اىل  باالإ�شافة  بتنظيمها، 

اخلارجية التي ت�شاعده على جتاوز التحّديات 

االقت�شادّية واملالّية.

من  يعاين  اللبناين  االقت�شاد  اأن  غري 

عر�شة  منه  جتعل  عديدة  بنيوية  اختالالت 

عجز  بينها  من  االأزمة،  بتداعيات  للتاأثر 

ميزان  وعجز   30% البالغ  العامة  املوازنة 

وعبء  الثلثني  اىل  ي�شل  الذي  املدفوعات 

الدين العام الذي يفوق ن�شبة الـ%216 من 

الذي  الت�شخم  اىل  باالإ�شافة  القومي  الدخل 

املتوقع  من  انه  كما  الـ10%.  ن�شبة  يتجاوز 

املقيمني  اللبنانيني  حتويالت  تتقل�س  ان 

التي  الهجرات املعاك�شة  يف اخلارج وتتزايد 

العمالة.  الطلب على  توؤدي اىل تزايد  �شوف 

االأزمة  تفاعل  مع  تظهر  بوادرها  بداأت  وقد 

دولة  يف  ال�شيما  اخلليج  دول  يف  العاملية 

االإمارات العربية املتحدة.

يف هذا االإطار، تتوقع اأكرث التقديرات تفاوؤال 

 2009 العام  يف  النمو  ن�شبة  تنخف�س  اأن 

الدويل  النقد  )�شندوق  الـ5%  دون  ما  اىل 

ن�شبة  ارتفاع  اىل  باال�شافة  املالية(.  ووزارة 

ب�شبب  القومي  الدخل  من  العام  الدين 

لبنان  وحاجة  املوازنة  يف  املرتاكم  العجز 

النفقات.وتتوقع  لتغطية  اال�شتدانة  اىل 

تقديرات وزارة املالية زيادة يف الدين العام 

تبلغ 4 مليارات دوالر.

العاملية  املالية  االزمة  تفاقم  واأن  كما 

العربية  اال�شتثمارات  تراجع  اىل  �شيوؤدي 

واال�شتثمارات االأجنبية املبا�شـرة واىل تراجع 

املانحة  الدول  موؤمتر  يف  املوعودة  الهبات 

يعرف  بات  ما  )اأي   2007 عام  باري�س  يف 

. ويف املقابل فاإن 
)2(

الحقا مبوؤمتر باري�س3(

 لبنان

يف مهب االأزمة

بداأت االأزمة االقت�صادية واملالية العاملية حتتل اأهمية متزايدة يف اخلطاب الر�صمي 

الدائر بعد اأن تاأكدت احلكومة اللبنانية من اأن لبنان لن يكون مبناأى عنها فيما لو مل 

يتم التعامل معها باجلدية وامل�صوؤولية املطلوبتني. فعلى الرغم من ان التداعيات 

املبا�رصة لالزمة مل تظهر معاملها على االقت�صاد اللبناين بعد، اإال اأن طبيعة وتكوين 

هذا االقت�صاد يجعالنه اأكرث عر�صة من غريه يف حال ا�صتفحالها وا�صتداد وطاأتها. ومع 

ذلك على الرغم من اأّن هناك حاجة اىل حوار وطني، مل تعقد احلكومة اي م�صاورات مع 

املنظمات غري احلكومية واالأطراف املعنية االأخرى.

)1( بح�شب التقرير الدوري ال�شادر عن وزارة املالية: 

الف�شل  ال�شابع،  العدد  الدين”،  واأ�شواق  "الدين 
الرابع 2008.

اأ�شدقاء لبنان  "موؤمترات  3 هو الثالث من  )2( باري�س 

�شباط/ يف  باري�س  يف  عقد  والتمويل"  لال�شتثمار 

 2002 الثاين/نوفمرب  وت�رصين   ،2001 فرباير 

بعد  االأخري  وقد عقد   .2007 الثاين/يناير  وكانون 

لبنان عام  االإ�رصائيلية على  اأ�شهر قليلة من احلرب 

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف لبنان = 95.6

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف لبنان = 46.9

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

التعليم
الن�شاط 

االقت�شادي
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املحرك  يعترب  والذي  امل�شـريف،  القطاع 

بتداعيات  يتاأثر  قد  لالقت�شاد،  االأ�شا�شي 

ال�شمود  على  قدرته  ويفقد  العاملية  االأزمة 

نتيجة اأزمة الثقة يف االأ�شواق املالّية وعالقة 

مع  بع�شها  واالقليمية  الدولية  امل�شارف 

.
)3(

البع�س

االو�صاع االقت�صادية 

واالجتماعية

االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  تقرير  ي�شري 

لبنان”  يف  املوارد  وتوزيع  الفقر  “منو 
االقت�شادية  االأو�شاع  اأن  اىل   )2008(

واالجتماعية يف لبنان غري جيدة. واأن 28.5% 

اللبنانيني يعي�شون حتت خط الفقر من  من 

 .
)4(

بينهم %8.1 يعي�شون يف حالة فقر �شديد

ات اىل خلل كبري يف التوزيع  كما وتدل املوؤ�رصّ

يف  يرتكز  بحيث  الفقر  خلارطة  اجلغرايف 

املحيطة  اجليوب  ويف  الريفية  املناطق 

اأن  اىل  التقرير  ي�شري  كما  الكربى.  باملدن 

ومن   .0.375 لبنان  يف  يبلغ  جيني  معدل 

الطبيعي ان يكون ال�شبب يف ذلك ال�شيا�شات 

اذ  �شنوات.  منذ  اتبعت  التي  االقت�شادية 

ركزت احلكومات املتعاقبة على زيادة النمو 

اال�شتثمارات  جذب  خالل  من  االقت�شادي 

من  لبنان،  يف  �شـريبية  جنة  وخلق  اخلارجية 

غري ال�شعي اىل خلق �شيا�شات الإعادة توزيع 

عائدات النمو على املجتمع ب�شكل عادل مبا 

�شـريبية  �شيا�شات  اعتماد  من  ذلك  يعني 

متوازنة وتقدمي اخلدمات االأ�شا�شية. 

امل�شوؤولون  يعترب  اأخرى،  ناحية  ومن 

ال  اأن  احلكومة  رئي�س  فيهم  مبا  اللبنانيون 

يلحظوا  اأن  غري  من  ال�شوق،  نظام  عن  بديل 

ي�شجعوا  واأن  اآلياته  مراقبة  يف  للدولة  دوراً 

اأو  املنتجة  القطاعات  يف  اال�شتثمارات 

يرّكز  حني  يف   ،
)5(

العمل لفر�س  املولدة 

والعقار  البناء  قطاعات  على  امل�شتثمرون 

وامل�شـرفية،  املالية  والقطاعات  وال�شياحة 

فيما مت اإهمال قطاعي ال�شناعة والزراعة.

بيار  اللبناين  ال�شناعة  وزير  اأن  علماً  هذا 

تقّدم  قد  كان   ،
)6(

)2006-2005( اجلمّيل 

وطنية  ا�شرتاتيجية  مب�شـروع  احلكومة  اىل 

 2006 عام  اللبنانية  بال�شناعة  للنهو�س 

تهدف   .”2010 لل�شباب  “ال�شناعة  بعنوان 

ال�شناعة  ت�شجيع  اىل  الع�شـرية  اخلطة  هذه 

دورها  على  الرتكيز  مع  وتقويتها  الوطنية 

الهام يف تعزيز النمو االقت�شادي وخلق فر�س 

�شـرورة  على  اخلطة  هذه  �شددت   .
)7(

عمل

ال�شناعة،  لتطوير  وطني  التزام  وجود 

يف  التن�شيق  انعدام  على  ال�شوء  و�شّلطت 

ذلك  من  الرغم  على  الوطنية.  ال�شيا�شات 

اأهملت احلكومة تطبيق هذه اخلّطة الع�شـرية. 

متزايد  ب�شكل  االقت�شاد  توّجه  ذلك،  نتيجة 

نحو اخلدمات املالية وامل�شـرفية واالقت�شاد 

يف  اال�شتثمارات  افتقرت  حني  يف  الريعي، 

القطاعات االنتاجّية.

)�صباط  اللبنانية  احلكومة  خطة 

(2009
املالية  االأزمة  اندالع  على  اأ�شهر  مرور  بعد 

التي  االأ�شوات  من  العديد  ارتفاع  ورغم 

حذرت من تداعياتها، دولياً واقليمياً ووطنياً، 

خطورة  اىل  اأخرياً  اللبنانية  احلكومة  تنبهت 

احلكومة  تقدمت  الواقع  هذا  اأمام  االأزمة. 

اللبنانية بخطة وقائية حت�شباً ملفاعيل االزمة 

العاملية. متتد اخلطة على �شنتني وتتلخ�س 

يف  �شيولة  �شخ   )1 اأ�شا�شّية؛  نقاط  بثالث 

يف  االأجور  زيادة  خالل  من  اللبنانّية  االأ�شواق 

القطاعني العام واخلا�س، وتفعيل امل�شاريع 

 
)8(

االن�شائية من خالل جمل�س االإمناء واالإعمار

 )2 واملوؤ�ش�شات االإن�شائية الر�شمية االأخرى، 

للح�شول  الالزمة  والربامج  امل�شاريع  تفعيل 

موؤمتر  يف  ة 
ّ
املقر وامل�شاعدات  الهبات  على 

اال�شتثمارات  ت�شجيع   )3 واأخرياً  باري�س3 

خف�س  خالل  من  اخلا�س  القطاع  وحتفيز 

ال�شـرائب والر�شوم واإن�شاء ثالث مناطق حرة 

يف مناطق خمتلفة من لبنان.

لي�س  املقرتح  ان  تبقى يف  االإ�شكالية  اأن  اإال 

واالجراءات  التدابري  من  جمموعة  من  اكرث 

وطنّية  خطة  تكون  ان  اىل  ترتقي  ال  وهي 

اأن  اىل  االإ�شارة  من  بد  ال  التحدي.  على حجم 

التدابري التي اأقرتها احلكومة ل�شخ ال�شيولة 

يف االقت�شاد ت�شل اىل ما يوازي الـ%10 من 

تلك  من  قريبة  ن�شبة  وهي  القومي،  الدخل 

للت�شدي  ال�شناعية  البلدان  اأقرتها  التي 

احلكومة  قدرة  باأن  العلم  مع  هذا   ..
)9(

لالأزمة

على �شخ ال�شيولة حمدودة جداً ب�شبب العجز 

املرتاكم، ما يعني ا�شطرارها اىل اللجوء اىل 

العام  الدين  حجم  من  �شيزيد  ما  اال�شتدانة، 

وخدمته.

ي�شمل  احلكومة  قرار  اأن  من  الرغم  وعلى 

من  واإعفاءات  واالأجور  الرواتب  يف  زيادة 

هذه  لكن  االجتماعي،  ال�شمان  ر�شوم 

اأن  يف  راغبة  احلكومة  اأن  تعني  ال  التدابري 

الوطني  االقت�شاد  تفعيل  يف  دوراً  تلعب 

اأكرث  لي�شت  فالزيادة  االأزمة.  من  وحت�شينه 

من جمرد ت�شحيح لالأجور التي م�شى عليها 

كما  زيادة.  اأي  دون  من  الزمن  من  عقد 

النفط  اأ�شعار  خف�س  على  اخلطة  وتعتمد 

الكهرباء  انتاج  كلفة  يف  انخفا�س  يعني  ما 

والنقل. اأما اإعفاء العمال من ر�شوم ال�شمان 

حقهم  ح�شاب  على  ياأتي  فهو  االجتماعي، 

بال�شمانات االجتماعية يف الوقت الذي يعاين 

كبري  بعجز  االجتماعي  ال�شمان  �شندوق  منه 

جتاه  مب�شتلزماته  االإيفاء  على  قدرته  يهدد 

امل�شتفيدين. �شيوؤدي �شخ ال�شيولة وزيادة 

اللبنانيني  حتويالت  وانخفا�س  العام  الدين 

غري املقيمني اىل املزيد من ال�شغوط على 

.
)10(

االقت�شاد واملالية العامة

على  رئي�شي  ب�شكل  احلكومة  وتركز  هذا 

يف  املانحة  الدول  تها 
ّ
اأقر التي  اخلطة 

اأهداف  ثالثة  حول  يتمحور  برناجمه  وكان  2006؛ 
رئي�شة هي: )1( الرد على نتائج احلرب االإ�رصائيلية 

على  الرد   )2( واالإعمار،  التاأهيل  اإعادة  حيث  من 

لبنان،  تواجه  التي  واملالية  االقت�شادية  االأزمة 

قدمتها  التي  االجتماعية  العمل  خطة  اإعتماد   )3(

ANND وثيقة  ناق�شت �شبكة  اللبنانية.  احلكومة 

يف  املدرج  الوطني  التقرير  يف   3 باري�س  موؤمتر 

تقرير املر�شد االجتماعي 2007.

)3( كمال حمدان، 2008. "قراءة اأولية يف االآثار املرتتبة 

العدد  ال�شفري،  واالقت�شادية".  املالّية  االأزمة  من 

11146، 10 ت�رصين الثاين/نوفمرب.
"الفقر   .2008 وحمدان،  اإ�شماعيل،  واأبو  ليثي،   )4(

من  درا�شة  لبنان".  يف  الدخل  وتوزيع  والنمو 

املركز الدويل للفقر - البلد رقم )13(. برازيليا: 

االأمم  وبرنامج   )IPC( للفقر  الدويل  املركز 

املتحدة االإمنائي.

املنتدى  خالل  االفتتاحية  كلمته  يف  وموؤخراً،   )5(

يف  عقد  الذي  ع�رص  ال�شابع  العربي  االقت�شادي 

بريوت يف 2 و3 ني�شان 2009، اأكد رئي�س الوزراء 

القت�شاد  بدائل  وجود  عدم  على  ال�شنيورة  فوؤاد 

ال�شوق.

)6( الذي اغتيل يف نوفمرب 2006 يف بريوت.

</www.industry.gov.lb> 7( راجع املوقع(

)8( جمل�س االإمناء واالأعمار هو بنية م�شتقلة م�شوؤولة 

التحتية  البنية  م�شاريع  وتنفيذ  تخطيط  عن 

حتت  يعمل  وهو  البالد.  اأنحاء  جميع  يف  الرئي�شية 

االإ�رصاف املبا�رص لرئي�س الوزراء. 

خطتك  الوزراء،  رئي�س  "�شيدي  م.  ا�شكندر،   )9(

العدد  النهار،  مقنعة".  لي�شت   2010-2009
23612، 15 �شباط/فرباير، 2009.

)10( وتقدر وزارة املالية اأن تكون كلفة هذه ال�شيا�شة 

بزيادة يف الدين العام تبلغ 4 مليارات دوالر. 
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يفرت�س  ال  حني  يف  عمل  كربنامج  باري�س3 

اأن تعترب هذه اخلطة اأكرث من كونها جمموعة 

التي  واالقت�شادية  املالية  التدابري  من 

خالل  من  املوازنة  عجز  تخفي�س  اىل  ت�شعى 

احلد من االنفاق العام وزيادة املداخيل اىل 

اخلزينة العامة من جهة، واإطفاء خدمة الدين 

القطاعات  بع�س  خ�شخ�شة  خالل  من  العام 

كاالت�شاالت والطاقة من جهة اأخرى. ولزيادة 

ن�شبة  زيادة  على  اخلطة  تعتمد  املداخيل، 

وعلى  امل�شافة  القيمة  �شـريبة  على  معينة 

بع�س ال�شلع اال�شتهالكية االأخرى. اأما يف اإطار 

اخلدمات االأ�شا�شية، فاإن خطة باري�س3، اأوىل 

االجتماعي  اجلانب  اأولت  التي  املوؤمترات 

اأكرث  كونها  تعدو  ال  اأنها  اإال  فيها.  مكاناً 

االأمان  ب�شبكات  ال�شبيهة  الربامج  بع�س  من 

االجتماعي بدالً من اأن تاأتي وفق ا�شرتاتيجية 

وطنية للتنمية االجتماعية. جتدر االإ�شارة اىل 

اخلطة  ت�شمنتها  التي  االإيجابية  اخلطوة  اأن 

هي يف كونها ا�شارت اىل احلاجة اىل برنامج 

لالإ�شالح االإداري يطال بع�س االإدارات العامة 

والوزارات املعنّية.

يف هذا ال�شياق يوؤكد كل من رئي�س احلكومة 

 على خطورة االأزمة العاملية 
)11(

ووزير املالية

حماية  اأجل  من  العمل  و�شـرورة  وتداعياتها 

اأنهما  اإال  اآثارها.  من  الوطني  االقت�شاد 

ب�شـرورة  يتعلق  ما  يف  راأيهما  طرح  يعيدان 

باري�س3  وبرامج  قرارات  بتنفيذ  االلتزام 

كما هي ومن غري مراجعة للتدابري املقرتحة. 

فاخلطة املنبثقة من باري�س3، والتي تهدف 

املالية  االأزمة  حتديات  مواجهة  اىل  نظرّياً 

تتجه  لبنان،  منها  يعاين  التي  واالقت�شادية 

التي  االإجراءات  تنفيذ  يف  االإ�شـراع  اىل  عملياً 

التجارة  منظمة  يف  لبنان  اإدخال  �شاأنها  من 

املوجلة  العمل  جمموعة  اأن  ال�شّيما  العاملّية، 

املراحل  يف  دخلت  قد  لبنان  مع  التفاو�س 

الثنائية  املفاو�شات  جولة  من  النهائية 

واملتعددة االأطراف حول ال�شلع غري الزراعية 

والزراعة واخلدمات.

ي�شتدعي كل ذلك اإعادة النظر بخطة احلكومة 

التدابري  ذلك  يف  مبا  باري�س3  عن  املنبثقة 

منظمة  اىل  االن�شمام  وم�شتلزمات  املتخذة 

التجارة العاملية. وينبغي على احلكومة النظر 

االجتماعية يف  االعتبارات  نطاق  والتو�شع يف 

ن�شوء  اإمكانية  دعم  ذلك  ي�شتلزم  خطتها. 

يف  اال�شتثمار  على  يقوم  حقيقي  اقت�شاد 

على  االحتكارات  وك�شـر  املنتجة  القطاعات 

�شعود  دون  يحول  مما  الوطني  امل�شتوى 

.
)12(

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم

دور املجتمع املدين

امل�شاعدات  بفعالية  املعني  املنتدى  �شّدد 

على   2008 عام  اأكرا  يف  عقد  الذي  الثالث 

اأن  وينبغي  الدميقراطية”.  “امللكية  مبداأ 

ينعك�س هذا يف عمليات الت�شاور الوطنية التي 

ل�شياغة  املدين  املجتمع  عن  ممثلني  ت�شمل 

االأولويات  ولتحديد  وطنية  ا�شرتاتيجيات 

االقت�شادية  الوطنية  التحديات  ملواجهة 

واملالية واالحتياجات االجتماعية.

باالإ�شافة اىل ذلك اأكد موؤمتر متويل التنمية 

2008 على  الذي عقد يف الدوحة يف نوفمرب 

خالل  املدين  املجتمع  م�شاهمة  �شـرورة 

�شياغة واعتماد ال�شيا�شات الوطنية للتنمية 

اأهمية  االقت�شادية واالجتماعية. و�شدد على 

الربط بني الدميقراطية والتنمية االجتماعية 

وامل�شاركة الفعالة للمجتمع املدين. وخل�س 

املوؤمتر اأي�شاً اىل اأن البلدان النامية �شتكون 

معر�شة ب�شكل خا�س لهذه االأزمة العاملية ال 

�شيما فيما لو مل يتم اإعادة تقييم لل�شيا�شات 

اأجل  من  والعمل  االأهداف  وحتديد  املتبعة، 

حتقيقها ب�شكل جماعي وم�شوؤول.

هاماً  دوراً  املدين  املجتمع  منظمات  تلعب 

للتنمية  �شليمة  ا�شرتاتيجيات  �شياغة  يف 

وحقوق  اأولويات  حتقيق  اىل  ت�شعى  التي 

هذه  جهود  وحتقق  املحلية.  املجتمعات 

اعتماد  عملية  يف  م�شافة  قيمة  املنظمات 

واجتماعية  ومالية  اقت�شادية  �شيا�شات 

اأثرها. كما وتلعب موؤ�ش�شات  مالئمة، ور�شد 

املنا�شـرة  يف  كبرياً  دوراً  املدين  املجتمع 

التي  القوانني  تطوير  اأجل  من  واملنا�شـرة 

واالجتماعية  االقت�شادية  احلقوق  حتفظ 

والثقافية للمواطنني. وقد حقق ن�شال هذه 

املوؤ�ش�شات املتوا�شل وامل�شتمر، على �شبيل 

على  الق�شاء  اتفاقية  تنفيذ  لر�شد  املثال، 

واتفاقية  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع 

اىل  باالإ�شافة  كبرياً.  جناحاً  الطفل،  حقوق 

االأخرى  االأمثلة  من  العديد  وبني  ذلك، 

املجتمع  منّظمات  م�شاهمات  نذكر  الناجحة، 

القوانني  اإ�شالح  جمال  يف  الهامة  املدين 

�شياغة  ويف  والبلدّية  الربملانّية  االنتخابّية 

كثري من القوانني ملكافحة الف�شاد.

ال�شيا�شات  ل�شياغة  الت�شاور  اآليات  لي�شت 

املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومة  بني 

منظمات  متثل  ذلك،  ومع  لبنان.  يف  فعالة 

تقدمي  يف  �شلبة  �شـراكة  املدين  املجتمع 

توفري  طريق  عن  اإما  االجتماعية،  اخلدمات 

اخلدمات ب�شكل فردي من خالل مراكز موزعة 

يف اأنحاء البالد اأو يف اإطار �شـراكة مع موؤ�ش�شات 

منظمات  فاّن  ذلك،  ومع  العام.  القطاع 

ن�شطة جداً يف ك�شب  لي�شت  املجتمع املدين 

واملالية  االقت�شادية  لال�شالحات  التاأييد 

وذلك اأ�شا�شاً ب�شبب افتقارها للخربة يف هذا 

املجال. هذه العملية يف غاية االأهمية، لذلك 

يجب على منظمات املجتمع املدين االنخراط 

اأكرث، وو�شع ا�شرتاتيجيات واأهداف وا�شحة 

لنجاح عملها يف هذا املجال.

اجلهود  ت�شافر  اىل  االأزمة  حتتاج  وقت  ويف 

الوطني  امل�شتويني  على  �شـراكات  الإقامة 

واالإقليمي ملواجهة املخاطر التي تهدد لبنان 

جراء االزمة العاملية، اأطلقت بع�س موؤ�ش�شات 

االأزمة،  تتناول  حورات  املدين  املحتمع 

واأ�شبابها ونتائجها وكيفية التعامل معها. اإال 

القرارات  تتجاهل ذلك وترجتل  اأن احلكومة 

من غري الت�شاور مع اجلهات املعنّية.

الئحة املراجع:

العدد  ابورتيونيتيز  ليبانون  وطني:  تقرير   .1
141، اآذار 2009.

2. جريدة النهار، مقال اال�شتاذ مروان ا�شكندر.
3. جريدة النهار، خطة احلكومة اللبنانية.

4. جريدة ال�شفري، كمال حمدان.
5. تقرير االأمم املتحدة 2008.

فرتة  يف  املالية  وزير  احلايل  الوزراء  رئي�س  كان   )11(

املالية  وزير  عمل  و2004-2000.   1998-1992
ي�شبح  اأن  قبل  الدويل  النقد  �شندوق  يف  احلايل 

ثم   ،2005 عام  الوزراء  لرئي�س  الرئي�شي  امل�شت�شار 

عني يف من�شب وزير يف حزيران/يونيو 2008. 

)12( كمال حمدان، "قراءة اأولية يف االآثار الناجمة من 

ال�شفري،  �شحيفة  واالقت�شادية”.  املالية  االأزمة 

الثاين/نوفمرب،  ت�رصين   10  ،11146 العدد 

.2008
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)1(
لورا با�صريا

Laura Becerra Pozos
)2(

اإريلي �صاندوفال تريان

Areli Sandoval Terán
)3(Espacio DESC بدعم من

جُتمع منظمات جمتمع مدين مك�شيكية عديدة، 

اأزمة  هي  الراهنة،  العاملية  االأزمة  اأن  على 

منتظمة، واأنها جاءت نتيجة للنموذج االقت�شادي 

عدم  على  والقائم  امل�شتهِلك،  النيوليربايل 

املايل  املجال  من  الدولة  وان�شحاب  النظامية، 

وحترير التجارة. لذلك فاالأزمة لي�شت منح�شـرة 

اأي�ًشا  تتعداه  بل  فح�شب،  املايل  املجال  يف 

والطاقة،  والبيئة  والعمل  الغذاء  يف  اأزمات  اىل 

اأثرها  اأن  من  وبالرغم  القطاعات.  من  وغريها 

وطاأتها  اأن  اإال  كافة،  االإن�شانية  به  �شعرت  قد 

.
)4(

�شديدة على بلدان اجلنوب ب�شكل خا�س

وكما اأو�شح “اأرتورو جولني”، فاإن االأزمة قد 

مرحلته  يف  حدته  ازدادت  ا، 
ً
وعر م�شاًرا  تلت 

الواليات  يف  العقارية  االأزمة  بفعل  االأخرية؛ 

اقت�شادي  نتج منها من ركود  املتحدة، وما 

العاملية، وت�شبب يف هبوط  جنح �شـريًعا اىل 

التي  لالقت�شادات  القومي  الناجت  اإجمايل 

كما   .
)5(

واآ�شيا اأوروبا  يف  قوية،  تبدو  كانت 

باآثار  الالتينية،  اأمريكا  اىل  االأزمة  امتدت 

وقطاعات  وجماالت  بلدان  يف  خمتلفة 

فقط  اللوم  اإلقاء  ميكننا  ال  ولكننا  خمتلفة، 

.
)6(

على العوامل اخلارجية وحدها

)7(
اأثر االأزمة يف املك�صيك

االأزمة العاملية على  اآثر  من دون التقليل من 

املك�شيك، يجب القول اإن كثرًيا من امل�شكالت 

مثل زيادة الفقر يف االأرقام املطلقة، وانهيار 

العمل  فر�س  توافر  وعدم  الزراعي،  القطاع 

الكافية )بالرغم من التوازن االإيجابي نوًعا ما، 

بني الواردات وال�شادرات يف الفرتة ال�شابقة 

لالأزمة( وهبوط الناجت القومي كانت يف االأ�شا�س 

االأزمة  اأن  �شك  وال   .
)8(

االقت�شاد يف  حا�شـرة 

النظامية قد زادت هذه امل�شكالت تعقيًدا. 

االأبعاد  تف�شري  يف  ت�شاعد  االآتية  واالأرقام 

الوطنية لالأزمة:

 املك�صيك

االأزمة املتفاقمة تتحدى احلقوق االقت�صادية

تطرح م�صكالت مثل تزايد الفقر، وانهيار القطاع الزراعي، وعدم وجود فر�س للعمل، 

وانحدار الناجت القومي ب�صكل ملح يف املك�صيك، حتى من قبل اندالع االأزمة احلالية. 

االقت�صادي  النموذج  �صوى  تدعم  ال  احلكومة،  عنها  تعلن  التي  القليلة  والتعديالت 

النيوليربايل، بينما يت�صاعد اال�صطراب االجتماعي. ومع ذلك، هناك عدة مقرتحات من 

املجتمع املدين، تدعو اإىل ا�صرتاتيجيات بديلة ملواجهة االأزمة املت�صاعفة، والتخفيف 

من حدة اآثارها، وتنقيح النموذج االقت�صادي. 

 ،DECA Equipo Pueblo1( املدير التنفيذي لـ(

يف  االجتماعية  للمراقبة  الرتكيز  نقطة   A.Cو

املك�شيك منذ عام 1996، الربيد االإلكرتوين:

laurabecerra@equipopueblo.org.mx
والـ املواطن،  دبلوما�شية  برنامج  من�شق   )2(

املك�شيك،  يف  االجتماعية  واملراقبة   ،DESCA
الربيد االإلكرتوين:

arelisandoval@equipopueblo.org.mx
)3( متثل Espacio DESC املجموعة املرجعية للمراقبة 

جمال  يف  اأ�شهمت  والتي  املك�شيك  يف  االجتماعية 

احلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية.

)4( من اأجل منوذج اقت�شادي واجتماعي جديد. لن�شع 

املالية يف مو�شعها! دعوة لتوقيع املنظمات غري 

من  االجتماعية  واحلركات  والنقابات،  احلكومية، 

اإطار  يف  املنظمة  النقا�شية  احللقات  من  �شل�شلة 

 .2009 برلني،  يف  العاملي  االجتماعي  املنتدى 

انظر: 

www.choike.org/campaigns/camp.php?5

احلركة  اأ�شدرتها  وثائق  على  قائمة  تقييمات   )7(

والطاقة،  الغذاء  يف  الذاتي  لال�شتقالل  الوطنية 

والتحالف  الدميقراطية  واحلرية  العمال  وحقوق 

جل�شة  واأي�ًشا  املدين،  املجتمع  ملنظمات  الدويل 

 Espacio DESC ”حتليل االأزمة واال�شرتاتيجية"
ينتمي  �شبكات   -  )2009 ني�شان/اإبريل   )23

 .Equipo Pueblo "اإليها "اإيكويبو بيوبيلو

)8( Serdán Rosales, A. ”Mexico: Poverty 
and Social Budget Within the Context 
of the 2008-2009 Financial Crisis“. 

Presentation during an Espacio DESC 
session, 23 April 2009.

)5( Guillén، A. La Crisis Global y la 
Recesión Generalizada، versión 
preliminar ]Global Crisis and 
Generalized Recession، preliminary 
version[. Mexico City: Metropolitan 
Autonomous University )UAM( 

Iztapalapa Unit، March 2009.

الندوة  اإعالن  الالتينية،  واأمريكا  العاملية  االأزمة   )6(

الدولية التي عقدت يف: 

UAM - Iztapalapa Unit, Mexico, 
January 2009.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف املك�شيك = 95.2

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف املك�شيك = 60.5

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط االقت�شاديالتعليم
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اأدت  الوقود  اأ�شعار  يف  العاملية  الزيادة   •
اىل زيادات يف اأ�شعار الغذاء، فوق املعدل 

الثاين/ كانون  ففي  للت�شخم.  العام 

يناير 2009 ارتفعت اأ�شعار الغذاء بن�شبة 

الت�شخم  ن�شبة  كانت  بينما   ،11.3%
الفئات  على  اأ�شد  االأثر  كان  وقد   .6.3%
ا، هوؤالء الذين يكر�شون الن�شبة 

ً
االأكرث فقر

.
)9(

االأكرب من دخلهم ل�شـراء الغذاء

كان   ،2008 عام  من  الثالث  الربع  يف   •
الن�شطني اقت�شادًيا  ال�شكان  %71.3 من 
)31 مليون ن�شمة( يعي�شون على دخل اأقل 

ثالث مرات- 152 بي�شو مك�شيكي )11.4 

دوالر( يومًيا - اأو اأقل. وكان معدل البطالة 

%4.2، وهو ما يعني اأن مليوًنا و900 األف 
ن�شمة كانوا متعطلني، و11.8 مليون ن�شمة 

.
)10(

يعي�شون يف القطاع غري الر�شمي

املتحدة،  الواليات  اىل  ال�شادرات  هبطت   •
اأعمالهم،  النا�س  من  االآالف  مئات  وخ�شـر 

عندما خف�شت ال�شـركات االإنفاقات. ففي 

هبطت   2008 الثاين/نوفمرب  ت�شـرين 

مبعدل  عموًما،  ال�شناعية  ال�شادرات 

يف  ال�شناعات  تلك  هبطت  بينما   ،7.3%
.
الواليات املتحدة بن�شبة 18%)11(

و�شط  البطالة  تزايدت  احلدود  �شمال  يف   •
�شبب  مما  املهاجرين،  املك�شيكيني 

من  الواردة  املالية  التحويالت  يف  هبوًطا 

اأقل  التحويالت  هذه  كانت  حيث  اخلارج. 

وحتى   2007 دي�شمرب  منذ   9.8% من 

تتلَق  ومل   .2008 االأول/دي�شمرب  كانون 

ا من بني ال�شكان والذين 
ً
االأ�شـر االأكرث فقر

تبلغ ن�شبتهم %20، من التحويالت �شوى 

. وثمة اأ�شـر �شوف تعاين 
)12(

6 من 10 بي�شو
.
)13(

املزيد من نق�س التحويالت

ن�شبة  كانت   2009 �شباط/فرباير  بحلول   •
ال�شناعي  الن�شاط  وكان   

)14(5.3% البطالة 

االأرقام  وهذه   ،
)15(13.2% بن�شبة  هبط  قد 

كانت االأ�شواأ يف هذه املجاالت، منذ ما ي�شمي 

الت�شعينيات،  اأوا�شط  يف  التكيال”  “اأزمة 
ا اأّوليًّا على اأن ركوًدا �شديًدا يف 

ً
وتعد موؤ�شـر

الطريق. 

على  لالأزمة  الكبري  االأثر  ُي�شتخَدم  و�شوف 

تقليل  اأو  لتجميد  كذريعة  االأعمال،  قطاع 

الرواتب، ولي�شبح العمل اأكرث م�شقة. و�شوف 

يف  اأو�شع  بحرية  االأعمال  الأ�شحاب  ي�شمح 

هذا جمتمًعا  وكل  اأو ف�شلهم.  العمال  تاأجري 

�شلطة  من  ويقيد  احلقوق  من  يقلل  �شوف 

.
)16(

االحتادات

ويف ما يتعلق باملناطق الريفية، فاإن غياب 

على  �شّعد  قد  متكافئة،  زراعية  �شيا�شة 

التبعات،  من  اأنواع  ثالثة  من  ال�شنوات  مدى 

امل�شاربة   )1( االأزمة:  بفعل  اأ�شواأ  اأ�شبحت 

يف اأ�شعار الغذاء يف االأ�شواق املالية. وهو ما 

اأبعد املواد الغذائية عن متناول االأ�شـر االأكرث 

مبنتجات  القومية  االأ�شواق  غزو   )2( ا. 
ً
فقر

غذائية تنتجها وتتاجر بها موؤ�ش�شات متعددة 

بالرتبة  ت�شحية  ت�شمن  ما  وهو  اجلن�شية. 

نظم  وتدمري  املياه،  واحتياطي  والغابات 

ا التقليدية منها.  االإنتاج الوطنية، وخ�شو�شً

)3( في�شان التقاوي املعدلة وراثًيا، والتي 

النظم  يف  الطبيعية  التقاوي  خمزون  اأزاحت 

.
)17(

البيئية القدمية

التي   
وطن”)18( ال  ذرة  "ال  حملة  وتقرتح 

هذه  حلل  تدابري  منظمتنا  عليها  �شدقت 

االأزمة، من نوع االبتعاد عن النموذج الزراعي 

التي  الواحدة  الكبرية  الثقافات  القائم على 

واالآالت  للمياه،  متزايًدا  ا�شتخداًما  تت�شمن 

ذلك  من  بدالً  واالجتاه  امللوثات،  وتخّلف 

اإمكانية  حتمل  م�شتدامة،  فالحية  زراعة  نحو 

مبا  الوطنية،  الغذائية  للحاجات  اال�شتجابة 

تت�شمنه اأي�ًشا من ف�شائل بيئية اإ�شافية. 

ميكن  فاإنه  ال�شابق،  التقييم  اأ�شا�س  على 

القول اإن املك�شيك قد عانت اأ�شواأ �شيناريو 

ل�شنوات  ترتاكم  كانت  اأزمة  ملواجهة  ممكن 

من  احلكومة  ا�شت�شلمت  ولقد  طويلة. 

االقت�شادي  للنموذج  نقد  اأو  مقاومة،  دون 

من  كثري  يتعدَّ  مل  حني  يف  النيوليربايل، 

التدابري املعلنة جمرد تعديالت تكيرُّف دنيا 

النموذج  هذا  ا�شتمرار  ت�شمن  اأن  ميكنها 

وتعزيزه. 

واملجتمع  احلكومة  ا�صتجابات 

املدين

اللجنة  اأكدت  االأخرية،  االأمريكتني  قمة  اأثناء 

 ،
)19(

االقت�شادية الأمريكا الالتينية والكاريبي

لديها  لي�س  املنطقة  هذه  بلدان  اأن 

االأزمة،  على  للتغلب  م�شرتكة  ا�شرتاتيجية 

تدابري متنوعة ونفذتها، كما  اأعلنت  ولكنها 

هو مبني يف اجلدول االآتي: 

يف ت�شـرين االأول/اأكتوبر 2008، وبعد فرتة 

الأزمة  املحتمل  التهديد  تقلي�س  من  وجيزة 

بحكم  املك�شيك،  على  املتحدة  الواليات 

اأعلنت  للبلد،”  العمومية  التمويالت  “قوة 
والت�شغيل،  النمو  لتعزيز  برناجًما  احلكومة 

خم�س  من  تتاألف  لالأزمة  م�شادة  خطة  يف 

البنية  يف  العام  االإنفاق  تو�شيع   )1( نقاط: 

االأ�شا�شية؛ بغر�س تعزيز النمو االقت�شادي. 

مبمار�شة  يتعلق  ما  يف  القواعد  تغيري   )2(

هذه االإنفاقات؛ بغر�س ت�شـريع العملية. )3( 

البدء يف بناء م�شفاة جديدة )معمل تكرير(. 

)4( اإطالق برنامج دعم ا�شتثنائي للم�شاريع 

ال�شناعة  جعل   )5( واملتو�شطة.  ال�شغرية 

بنك  من  بيانات  مع   ،.Serdán Rosales, A  )9(

الدخل  حول  الوطني  واالقرتاح   )2009( املك�شيك 

االأزمة  اإجنليزية( يف �شياق  )ن�شخة  االأ�رص  واالإنفاق يف 

جل�شة  اأثناء  قدم  عر�س   ."2009-2008 املالية 

Espacio DESC، يف 23 ني�شان/اإبريل 2009. 
لالإح�شاء  القومي  املعهد  من  الواردة  االأرقام   )10(

واجلغرافيا ت�شتند يف االقرتاح الوطني على املهن 

والت�شغيل، الربع الثالث من العام 2008، من�صور 

بوا�شطة:

El Financiero, 18 November 2008.

)11( Serdán Rosales, 2009
)12( املرجع ال�شابق.

)13( Serdán Rosales, A. ”México: Pobreza 
y presupuesto social en el contexto de 
la crisis financiera 2008-2009“, during 
a session of Espacio DESC on 23 April 
2009.

)14( ENOE, March 2009. Available at: 

<www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/

espanol/prensa/comunicados/ocupbol.
asp>.

)15( See: <www.cnnexpansion.

com/economia/200917 /04 //la-

produccion-industrial-cae-132>.

)16( de la Cueva, H. Otra integración es 
posible y otra salida a la crisis también: 

escenarios de las Américas en el 2009 
y los retos del Movimiento Sindical 
]A different integration and a different 
way out of the crisis are possible: 

scenarios in the Americas in 2009 and 
the challenges of the Trade Union 
Movement[. Mexico City, 2009.

)17( Quintana, V. ”La guerra que Obama 
ignora“ ]The war Obama does not 
know about[. La Jornada, 17 April 
2009.

)18( للمزيد:

<www.sinmaiznohaypais.org/>.

)19( ECLAC. ”The Reaction of the 
Governments of the Americas to 
the International Crisis: A Synthetic 
Presentation of the Policy Measures 
announced up to 31 March 2009“. 

Fifth Summit of the Americas, Port of 
Spain, 17–19 April 2009.

Available from: <www.eclac.org>.
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برامج  طريق  عن  مناف�شة،  اأكرث  الوطنية 

التعرفة  لتخفيف  وبرنامج  جديدة،  حترير 

اجلمركية. 

احلكومة  اأو�شحت  نف�شه،  الوقت  يف 

ديونه  خف�س  قد  البلد  اأن  الفيدرالية، 

الت�شخم  واأن معدل  �شنوات،  لعدة  اخلارجية 

واأن  الالتينية،  اأمريكا  يف  االأقل  هو  كان 

 90 من  اأكرث  بلغ  قد  املك�شيك  احتياطي 

البلد من مقاومة  ما مكن  بليون دوالر. وهو 

وبعد   .
)21(

املدفوعات ميزان  على  ال�شغوط 

يف  الع�شـرين  قمة  واأثناء  اأ�شهر،  ب�شتة  ذلك 

احلكومة  تلقت   ،2009 ني�شان/اإبريل  بداية 

بليون   47 مقداره  بقر�س  دعًما  املك�شيكية 

عن  ف�شالً  الدويل.  النقد  �شندوق  من  دوالر 

علن يف القمة عن تخ�شي�س 850 
ُ
ذلك، فقد اأ

بليون دوالر اإ�شافية لالقت�شاديات النا�شئة 

االإنفاق  متويل  بغر�س  املك�شيك  بينها  من 

الدوري الن�شط، واعادة ر�شملة البنوك والبنية 

.
)22(

االأ�شا�شية، وا�شياء اخرى

بليون  الـ57  مبلغ  مت�س  اأن  دون  من  حتى 

والبنك  الدويل،  النقد  �شندوق  من  دوالر 

االأمريكتني،  عرب  التنمية  وبنك  الدويل، 

من  كالدرون  فيليب  الرئي�س  اإدارة  زادت 

بي�شو  مليون   968.48 مبقدار  العام  الدين 

دوالر(  مليون   72.74 )حوايل  مك�شيكي 

وذلك فقط يف ال�شنتني االأوليني من حكومة 

 ،)1995 -1996( زيديلو"   "اإرني�شتو 
اقت�شادية  اأزمة  اأ�شواأ  البالد  واجهت  عندما 

للغاية  املقلق  ومن   .
)23(

عاًما  60 خالل  لها 

زيادة  يف  لت�شببها  اإ�شافة  التدابري،  هذه  اأن 

االقت�شادي  النموذج  تعزز  العام،  الدين 

النيوليربايل وموؤ�ش�شاته، والتي مت تو�شيح 

كثرية  منتديات  يف  وتناق�شاتها  حدودها 

اأي�ًشا،  الده�شة  اأمر باعث على  خمتلفة. وهو 

الالتينية  اأمريكا  بلدان  به  تقوم  ما  اإطار  يف 

من جتربة تدابري، اأو اإجراءات خمتلفة عن تلك 

املفرو�شة بحكم هذا النموذج. 

مواجهة  يف  العام  اال�شطراب  تنامى  لقد 

االأزمة، ولكن يف الوقت نف�شه ثمة مقرتحات 

على  املدين.  املجتمع  و�شعها  قد  عديدة 

�شبيل املثال، احلركة الوطنية للحكم الذاتي 

واحلرية  العمال  وحقوق  والطاقة،  الغذاء  يف 

ني�شان/  16 الدميقراطية يف خطاب بتاريخ 

اأوباما  الرئي�س  اىل  موجًها   2009 اإبريل 

م�شتوى  اأرفع  على  حوار  بدء  فيه  اقرتحت 

حول بنود، مثل اإعادة التفاو�س العاجل على 

ال�شمالية  اأمريكا  يف  احلرة  التجارة  اتفاقية 

وحقوق  العمل،  و�شمانات   NAFTA
االجتماعية  احلقوق  ا  وخ�شو�شً االإن�شان، 

تاأ�شي�س  هذا  يت�شمن  و�شوف  املنطقة.  يف 

�شندوق تعوي�س متنا�شق الأمريكا ال�شمالية، 

والتفاو�س على اتفاقية ثنائية يف ما يتعلق 

بالهجرة، والتوقيع على اتفاقية بهدف تعزيز 

واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  معاهدة 

الأمريكا ال�شمالية. 

ويعتقد اآخرون اأن اأوقات االأزمة توفر اأر�شية 

اأي  وعلى  جديدة.  نظرية  ملفاهيم  خ�شبة 

جديدة،  اأفكار  توليد  احلتمي  من  فاإنه  حال، 

التعامل  على  قادرة  وا�شرتاتيجيات  وبدائل 

مع “االأزمة”، وتقلي�س اأثرها اىل احلد االأدنى، 

اأو اإعادة تنقيح النموذج االقت�شادي. 

االإ�صـراف على االإنفاق العام 

�شيكون  واملتو�شط،  الق�شري  املدى  على 

من �شمن الق�شايا الرئي�شية املطروحة على 

يف  العاملة  املدين،  املجتمع  منظمات  اأجندة 

م�شاألة  االإن�شان،  وحقوق  االجتماعية  التنمية 

يرتبط  ما  العام. وهو  االإنفاق  االإ�شـراف على 

من  كمية  اأكرب  بتخ�شي�س  الدولة  بالتزام 

املوارد املتاحة للتحقيق التدريجي للحقوق 

واأي�ًشا  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�شادية 

تكون  عندما  “حتى  باأنه  املنطقي  الفر�س 

عمليات  ب�شبب  للغاية،  حمدودة  املوارد 

غريه  اأو  االقت�شادي  الركود  اأو  التكيف، 

هو  بل  املمكن  من  فاإنه  اأخرى،  عوامل  من 

االأع�شاء  حماية  الواجب،  من  احلقيقة  يف 

املجتمع.  يف  وه�شا�شة  ا�شت�شعاًفا  االأكرث 

كلفة  اأقل  تعد  التي  الربامج  تبني  من خالل 

 .
ن�شبًيا”)24(

ا�شتجابت  قد  احلكومة  اأن  مالحظة  وينبغي 

الأزمة 1995 با�شتقطاعات من االإنفاق، وهو 

وال�شحة،  التعليم،  تاأثرًيا خطرًيا على  اأثر  ما 

كبرية،  �شلبية  اآثار  له  وكانت  والكهرباء، 

على اإعمال احلقوق االقت�شادية واالجتماعية 

حتى  احلكومة  اأن  من  وبالرغم  والثقافية. 

االآن قد اأكدت اأنها �شتحافظ على م�شتويات 

اإنفاقها، فمن احليوي اأن تتناول خم�ش�شات 

اأكرث  ب�شورة  اجتماعية،  ق�شايا  املوازنة 

نفقات  “بتقليل  وا�شتمرارية،  فاعلية 

وتقليل  االأولويات  تركيز  واإعادة  الت�شغيل، 

.
التكاليف االإدارية يف وزارات بعينها”)25(

ال�شـروري  من  االإن�شان،  حقوق  منظور  من 

البنية  يف  اال�شتثمارات  متابعة  اأي�ًشا 

من  كجزء  تعزيزها  مت  التي  االأ�شا�شية، 

ت�صنيف التدابري احلكومية ملواجهة االأزمة

يف اأمريكا الالتينية والتي اأعلنت اأو نفذت بالفعل

من قبل املك�صيك

�صيا�صات نقدية ومالية:

• تقليل اأو تثبيت االحتياطات 
البنكية.

بالعملة  ال�شيولة  توفري   •
الوطنية.

ال�صيا�صات املالية:

ال�رصائب/زيادة  تخفي�س   •
الدعم.

• زيادة و/اأو االنفاق )على بنية 
اأ�شا�شية( و/او مراقبته.

�صيا�صات التبادل والتجارة اخلارجية:

املركزية  البنوك  عن  )بعيًدا  الوطنية  بالعملة  ال�شيولة  توفري   •
التي تدخلت ببيع العملة االأجنبية يف اأ�شواق املال(.

• زيادة التعريفة اجلمركية، اأو القيود على الواردات. 
• تخفي�س التعريفة.
• متويل امل�شّدرين.

• التفاو�س على االعتمادات مع املوؤ�ش�شات املالية الدولية.

�صيا�صات مرتبطة 

بالقطاعات:

�شغرية  م�شاريع  ال�شكن   •
الزراعة  ومتو�شطة 

ال�شياحة ال�شناعة. 

�صيا�صات عمالية واجتماعية:

• منا�شط العمل اأو الت�شغيل.
• برامج اجتماعية.

امل�صدر: مت مبعرفة املوؤلفني ا�صتناًدا اإىل اللجنة االقت�صادية 

(20(ECLAC (2009( المريكا الالتينية والكاريبي

)20( Ibid.

)21( El Universal. ”Anuncia Calderón plan 
anticrisis de cinco puntos“ ]Calderón 
announces 5-point anti-crisis plan[. 

8 October 2008. Available at: <www.

eluniversal.com.mx/notas/545274.

html>.

)22( La Jornada, 3 April 2009.

)23( González, S. and Rodríguez, I. 

”Calderón increased public debt by 
almost one trillion pesos in 2 years“. 

La Jornada, 13 April 2009.

)24( UN CESCR. ”General Comment 
Nº3: The nature of States parties 
obligations“, paragraph 12. United 
Nations Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights. 1990.

Available from: www.unhchr.ch/tbs/

doc .nsf/)symbol(/SCR+General+ 

comment+3.En?OpenDocument
)25( 25 Serdán Rosales, A. ”Mexico: Poverty 

and Social Budget Within the Context 
of the 2008-2009 Financial Crisis“. 

Presentation during an Espacio DESC 
session, 23 April 2009.
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ا بهدف التاأكيد اأنه يف حالة  PICE، خ�شو�شً
بد  فاإنهال  ال�شدود(  )مثل  الكبرية  امل�شاريع 

تت�شـرر  اأن  املحتمل  املجتمعات  توعية  من 

الدرا�شات  واأن  اإليها(،  امل�شورة  و)تقدمي 

بغر�س  بفاعلية  تتم  والبيئية  االجتماعية 

تقييم حيوية امل�شاريع، وقدرتها على تعزيز 

التنمية احلقيقية.

على املدى الطويل، ثمة فر�شة ال للمقاومة 

منوذج  وتعزيز  تو�شيح  اأي�ًشا  بل  فح�شب، 

كطريقة  متكافئ  واجتماعي  اقت�شادي 

للخروج من االأزمة احلالية ومنع وقوع اأزمات 

. على اأي حال، اإن احرتام اإطار حقوق 
)26(

اأخرى

الرئي�شية  املرجعية  هو  الدولية،  االإن�شان 

اأخرى”  “مك�شيك  خلق  جتعل  �شوف  التي 

ا ممكًنا. 
ً
و”عامل اآخر” اأمر

)26( Héctor de la Cueva, op.cit.



137 / الرا�صد االجتماعي

الرا�صد االجتماعي

على  معروفا  الن�شقية  االأزمة  اأثر  كان  واإذا 

امل�شتوى االقت�شادي، فال ينبغي مع ذلك اأن 

نن�شى كلفته االجتماعية واالإن�شانية الباهظة. 

غري اأنه من ال�شعب تقييم هذه الكلفة ل�شببني 

اثنني على االأقل. االأول مرتبط باالآثار ال�شلبية 

لالأزمة العاملية على االقت�شاد املغربي التي 

باأن تتفاقم  بداياتها وهي مر�شحة  توجد يف 

يف امل�شتقبل القريب خملفة نتائج اجتماعية 

تزداد �شعوبة مع مرور الوقت ال�شبب الثاين 

باالآثار  املتعلقة  املعطيات  كون  اىل  يعود 

االجتماعية املوثوق منها، واملتاحة يف الوقت 

ال�شلطات  الغالب  يف  فيها  تتحكم  املنا�شب 

العتبارات �شيا�شية بديهية.

االأثر االجتماعي لالأزمة

من  لالأزمة  االجتماعي  باالأثر  االإح�شا�س  يتم 

خالل عدد من املوؤ�شـرات املاكرو-اقت�شادية. 

فاإذا كانت توقعات النمو االقت�شادي ل�شنة 

، فان 
)1(

2009 تتغري تبعا مل�شادر املعلومات
�شي�شجل  الفالحية،  غري  االأن�شطة  منو  معدل 

بالتاأكيد ح�شب املندوبية ال�شامية للتخطيط 

مقابل   ،2009 �صنة   3.9%( ملحوظا  تباطوؤا 

العاملي  الركود  نتيجة   )2008 �صنة   5%
حيث من املتوقع اأن ينخف�س الطلب الدويل 

بعد  �صنة2009  بـ1.2%  للمغرب  املوجه 

فال�شادرات   .)2008 �صنة  بـ2%  ارتفع  اأن 

�شنة  انخف�شت بـ%31.8 بني يناير–فرباير 

ال�شنة  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   2009
الواردات مل  اأن قيمة  املا�شية. هذا يف حني 

اأثمان  انخفا�س  نتيجة  بـ15.7%  اإال  ترتاجع 

كما  االأخرية  ال�شهور  خالل  االأولية  املواد 

واال�شتثمارات  ال�شياحة  مداخيل  تراجعت 

و71.9%  بـ25.5%  التوايل  على  االأجنبية 

يف الفرتة املمتدة ما بني بداية يناير 2008 

وبداية فرباير 2009.

باأثر  االإح�شا�س  بداأ  اأي�شا  الت�شغيل  جمال  يف 

هذه ال�شدمة املاكرو-اقت�شادية جليا حيث 

�شبيل  على  نعاين  �شهور  عدة  منذ  اأ�شبحنا 

�شناعة  يف  العمال  الآالف  ت�شـريحا  املثال 

الن�شاء،  من  غالبيتهم  واالألب�شة،  الن�شيج 

وكذا تقلي�شا كبريا لوقت العمل. كما بداأت 

العديد من املقاوالت اأي�شا تتجه نحو مراجعة 

حت�شني  عن  والرتاجع  االأجور،  يف  �شيا�شتها 

مكافاآت  ويف  الب�شـرية  مواردها  اأو�شاع 

كما  التكوين.  وميزانيات  التاأطري،  وحوافز 

اأن بع�س املقاوالت االأخرى تخلت متاما عن 

الت�شغيل  تف�شل  و/اأو  التوظيف  م�شاريع 

بعقود ملدة حمددة.

على  االأزمة  لتاأثري  مهم  اآخر  مظهر  هناك 

التحويالت  خالل  من  يتجلى  الفقرية  االأ�شـر 

التي  اخلارج  يف  املقيمني  للمغاربة  املالية 

�شكلت �شنة اأكرث من %8 من الناجت الداخلي 

الدرا�شات،  بع�س  وح�شب  باملغرب.  اخلام 

تراجع  يف  �شاهمت  التحويالت  هذه  فاإن 

معدل الفقر بحوايل 4.2 نقطة نهاية �شنوات 

من  املعدل  هذا  انتقل  حيث  الت�شعينيات 

حتويالت  اأن  واحلال   ..23.3% اىل   19%
املغاربة املقيمني يف اخلارج تراجعت بحوايل 

درهم  مليار   8.2 من  انتقلت  حيث   15%
 7 من  اأكرث  اىل   2008 يناير-فرباير  بني 

�شنة  الفرتة من  لنف�س  بالن�شبة  مليار درهم 

2009. ومن املتوقع اأن تعرف م�شادر الدخل 
والقدرة ال�شـرائية الأ�شـر املهاجرين املغاربة 

هوؤالء  اأ�شـر  اأن  العلم  مع  مهما،  انخفا�شا 

يف  تنتمي  املغرب  يف  القاطنة  املهاجرين 

غالبيتها اىل ال�شـرائح املتو�شطة والفقرية. 

لقد بداأ ال�شعور بهذا التاأثري ال�شلبي النخفا�س 

اخلارج  يف  املقيمني  املغاربة  حتويالت 

يتمظهر يف القطاع العقاري الذي ي�شغل اآالف 

املغاربة يف العديد من مناطق املغرب، وعلى 

�شك  ال  مما  ال�شـرقية.  اجلهة  يف  اخل�شو�س 

ن�شبة  يف  ارتفاع  اىل  �شتوؤدي  االأزمة  اأن  فيه 

 املغرب

تفاقم ه�صا�صة ال�رصائح االجتماعية الفقرية 

االأزمة  الأثر  بقوة  معر�س  املغرب  فاإن  اجلنوب،  بلدان  من  العديد  غرار  على   

املتعددة االأ�صكال التي يعرفها النظام الراأ�صمايل منذ عدة �صنوات بفعل التبعية 

الغذائية  للحاجات  باال�صتجابة  االأمر  تعلق  �صواء  العاملي،  لالقت�صاد  الكبرية 

لل�صكان اأو على �صعيد منو اقت�صاده.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف املغرب = 81.1

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف املغرب = 44.8

التمكني
اطفال يبلغون 

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات
الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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البطالة يف �شفوف بع�س املغاربة املقيمني 

يف اخلارج الذين اأ�شحوا مهددين بالوقوع يف 

براثن الفقر. ففي ا�شبانيا مثال، حيث ميثل 

بلدان  االأوىل خارج  االأجنبية  املغاربة اجلالية 

يف  البطالة  معدل  يبلغ  االأوروبي،  االحتاد 

اأكرث  اخلارج  يف  املقيمني  املغاربة  �شفوف 

االأ�شبان.  %14 يف �شفوف  %21 مقابل  من 

وال �شك اأن ذلك �شينجم عنه ا�شت�شـراء ظواهر 

االأجانب  اجتاه  والعداء  العن�شـرية  العنف، 

الذين  املغاربية  االأ�شول  ذوي  ال�شيما 

ي�شكلون هدفا مف�شال يف الكثري من البلدان 

االأوروبية. 

ه�شا�شة  من  �شيزيد  الذي  الثالث  العامل 

ال�شـرائح االجتماعية الفقرية من �شكان مغرب 

يتمثل يف الت�شخم املايل الذي ارتفع معدله 

بقوة خالل ال�شنتني االأخريتني. اإذ انتقل من 

الفرتة  خالل  كمتو�شط  بـ2%  اأدنى  م�شتوى 

 3.9% اىل   2007 اىل   1997 من  املمتدة 

يخفي  املعدل  فهذا  ذلك  ومع   .2008 �صنة 

خالل  االأ�شا�شية  املواد  اأثمنة  ارتفاع  مدى 

اأدناه(.  اجلدول  )اأنظر  االأخريتني  ال�شنتني 

�شلبية  انعكا�شات  له  االرتفاع  هذا  فتاأثري 

على ال�شـرائح الدنيا من ال�شكان التي متثل 

)احلبوب،  االأ�شا�شية  الغذائية  املنتوجات 

 50% من  اأكرث  املائدة..الخ(  زيت  ال�شكر، 

ففي  لها.  بالن�شبة  العائلية  امليزانية  من 

القدرة  تراجع  �شيرتجم  ال�شـروط،  هذه  ظل 

املواد  وكمية  جودة  بتقل�س  ال�شـرائية 

الغذائية امل�شتهلكة و/اأو بالت�شحية ببع�س 

النقل.. ال�شحة،  )التعليم،  االأخرى  النفقات 

خا�س  ب�شكل  توؤثر  الو�شعية  هذه  والخ(. 

واالأمهات  احلوامل،  الن�شاء  االأطفال،  على 

فامل�شكل  ذلك،  عن  وف�شال  املر�شعات. 

العجز  اىل  الراجع  التغذية  ل�شوء  املزمن 

االأ�شا�شية  الغذائية  العنا�شـر  يف  امل�شجل 

)نق�س يف الفيتامينات ويف املواد املعدنية 

ال�شكان،  ثلث  يقارب  ما  منها  يعاين  التي 

�شنوات   3 االأقل من  االأطفال  وب�شكل خا�س 

عمقت  كما  لال�شتمرار.  مر�شح  والن�شاء(، 

اليومية  الطاقية من �شعوبات احلياة  االأزمة 

املتو�شطة،  ولل�شـرائح  بل  الدنيا،  لل�شـرائح 

فاتورات  ارتفاع  خالل  من  اخل�شو�س  على 

املاء، الكهرباء، التطهري ال�شحي وكذا اأثمان 

التكاليف  هذه  متثل  حيث  العمومي  النقل 

حوايل %15 من احلد االأدنى لالأجر.

املتعددة  االأزمة  تاأثري  اأن  اإذن  املوؤكد  من 

االأ�شكال للراأ�شمالية النيو-ليربالية �شيكون 

و�شيانة  حتقيق  على  �شلبي  انعكا�س  له 

وعلى  واالجتماعية،  االقت�شادية  احلقوق 

وال�شحة  والعمل  الغذاء  يف  احلق  اخل�شو�س 

التنقل.  يف  واحلق  ال�شـرب  ماء  اىل  والولوج 

من  جديدة  فئات  فاإن  ذلك،  اىل  اإ�شافة 

الفقر.  قب�شة  يف  بالوقوع  مهددة  ال�شكان 

حتقيق  املغرب  على  �شي�شعب  الذي  االأمر 

االأهداف االألفية كما مت الت�شطري لها يف حالة 

ما اإذا ا�شتمرت االأزمة احلالية وتفاقمت.

االأزمة البيئية

ال�شغط  عن  الناجمة  البيئية  االأزمة  متثل 

حول  املتمحور  التنمية  ومنوذج  الدميغرايف 

بالن�شبة  موؤكدة  خطورة  والتمدن  النمو 

ا�شتنزاف  توؤدي اىل  الأنها  مل�شتقبل املغرب 

وتدهور  العي�س،  حميط  وتدهور  املوارد 

والتكلفة  احلياة  جلودة  ال�شحية  ال�شـروط 

البيئية املرتفعة بالن�شبة للمجتمع. وكدليل 

جديد على هذه اخلطورة، نذكر بالفي�شانات 

الثلجية  والت�شاقطات  الطوفانية  واالأمطار 

املغرب،  من  مناطق  عدة  موؤخرا  همت  التي 

اأربعني �شخ�شا  اأكرث من  بحياة  اأودت  والتي 

و�شـردت اآالف اآخرين وجعلتهم عر�شة للفقر 

واحلاجة.

واقع التدابري احلكومية

احلكومة  اتخذت  االأزمة  مواجهة  اأجل  من 

املغربية عدة تدابري من اأجل م�شاعدة بع�س 

القطاعات التي اعتربت معر�شة لالأزمة ب�شكل 

خا�س، مثل قطاعات الن�شيج واالألب�شة، اجللد 

وجتهيزات ال�شيارات.

ثالثة  من  االأزمة"  "مواجهة  خمطط  ويتكون 

حماور هي:

مل�شوؤولية  الدولة  )حتّمل  االجتماعي  املحور   -

يف  العمل  اأرباب  م�شاهمات  من   100%
التزام  مقابل  االجتماعي  ال�شمان  �شندوق 

االإعفاء  املقاوالت امل�شدرة امل�شتفيدة من 

التزام �شـرف بعدم ت�شـريح العمال(.

من  لل�شمان  اآلية  )اإقرار  املايل  املحور   -

طرف ال�شندوق املركزي لل�شمان لفائدة 

املقاوالت امل�شدرة لال�شتفادة من قر�س 

 2009 م�شتحقات  تاأجيل  ومن  ا�شتغالل 

بالن�شبة لقرو�س اال�شتثمار(.

بـ80%  الدولة  )تكفل  جتاري  حمور   -

تنويع  اأو  التجارية  املهام  م�شاريف  من 

االأ�شواق(.

اأجل احلد من  على امل�شتوى االجتماعي ومن 

الثمان  العاملي  لالرتفاع  ال�شلبي  التاأثري 

للمواطنني،  بالن�شبة  االأ�شا�شية  املنتوجات 

اتخذت احلكومة التدابري التالية:

املوازنة  �شندوق  خم�ش�شات  من  الرفع   •
املوجه لدعم املواد احليوية؛ 

ال�شادرات  على  للر�شوم  املوؤقت  االإلغاء   •
من القمح؛ 

• زيادة طفيفة يف احلد االأدنى لالأجور.

تطور موؤ�رص تكلفة احلياة )ب %)

2008 )11 �صهر(1997-1998ال�صنة

1,4++ 1,7املنتوجات غري الغذائية 

1,8+1,6+املنتوجات الغذائية

39,5+-القمح ال�شلب

22,3+-القمح الطري

21,8+-الدقيق

25,4+-الزبدة امل�شنعة

41,4+-زيت املائدة

3+-ال�شكر

امل�صدر: املندوبية ال�صامية للتخطيط.
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تبني النتائج االأويل ملخطط "مواجهة االأزمة" اأن 

م�شدري الن�شيج واالألب�شة ا�شتفادوا من املحور 

عن  يرتتب  اأن  دون  اأعاله  املذكور  االجتماعي 

لوقت  تقلي�س  اأو  العمال  اأجور  تخفي�س  ذلك 

العمل. وعلى العك�س، ظل ا�شتخدام املحورين 

تردد  اىل  بالنظر  حمدودا  والتجاري  املايل 

البنوك و�شعف دينامكية املقاوالت امل�شدرة 

التي اعتادت و�شعية الريع التي حت�شل عليها 

وعالوة  االأوروبي.  ال�شوق  اىل  الولوج  اأجل  من 

والت�شييق  العمال  ت�شـريح  م�س  ذلك،  على 

ي�شملها  مل  قطاعات  عدة  العمل  �شـروط  على 

بتاتا هذا املخطط )ال�شياحة، الفالحة املوجهة 

للت�شدير، البناء، الخ(. ومل متنع هذه التدابري 

االرتفاع  من  االجتماعي  الطابع  ذات  املزعومة 

التي  احليوية  املنتوجات  الثمان  ال�شاروخي 

مت حترير اأغلبها. باملقابل فاإن الرفع من احلد 

االأدنى لالأجور مل ي�شاير االرتفاع املهول لتكلفة 

احلياة االأمر الذي يف�شـر �شبب الرتاجع الوا�شح 

للقدرة ال�شـرائية الآالف العمال والعامالت.

احلكومة  اأن  ن�شتخل�س  اأن  ميكننا  �شبق  مما 

منه  اأكرث  الراأ�شمال  م�شالح  بحماية  مهتمة 

بالدفاع عن احلقوق االقت�شادية واالجتماعية 

لل�شـرائح الدنيا من ال�شكان.

املجتمع  اأفعال  ردود  اأوىل 

املدين

اإذا  بتاتا  ننده�س  لن  ال�شـروط،  هذه  ظل  يف 

النقابية  للن�شاالت  قوية  عودة  عاينا  ما 

واالجتماعية التي تخو�شها النقابات، جمعيات 

من  امل�شكلة  واالئتالفات  املدين،  املجتمع 

اجلمعيات والنقابات ومن فاعلني �شيا�شيني 

من اأحزاب الي�شار، الخ. 

يف  تف�شريه  للنقابات  الن�شالية  ت�شاعد  يجد 

ويف  واالجتماعية  االقت�شادية  احلقوق  تدهور 

اإخفاق احلوار االجتماعي نتيجة رف�س احلكومة 

تطالب  التي  النقابات  ملطالب  اال�شتجابة 

العائلية،  التعوي�شات  ومن  االأجور  من  بالرفع 

واحرتام  العمومية،  الوظيفة  يف  والرتقية 

االإ�شـراب وتطوير  واحلق يف  النقابية  احلريات 

حد  اىل  اتخذت  وقد  االجتماعية.  احلماية  نظام 

االآن عدة مبادرات جماعية، خ�شو�شا االإ�شـرابات 

القطاعية )التعليم، ال�شحة، اجلماعات املحلية، 

الخ( وكذا اإ�شـراب وطني. 

االأخرى،  االجتماعية  احلركات  بني  ومن 

املالئم  من  اخل�شو�س،  على  الدينامية 

االإ�شارة اىل خمتلف الن�شاالت التي خا�شتها 

وكذا  املعي�شة"،  غالء  مناه�شة  "تن�شيقيات 
الوطنية  "اجلمعيات  قادتها  التي  تلك 

يف  مت  وقد  ال�شهادات".  حاملي  للمعطلني 

من  العديد  اعتماد  الن�شاالت  هذه  �شياق 

ا�شرتاتيجيات الفعل اجلماعي مثل: الوقفات 

العفوية،  ال�شعبية  امل�شريات  االحتجاجية، 

الخ.  الفقر،  �شد  الوطنية  التعبئة  اأيام 

يف  االجتماعية  احلركات  هذه  مطالب  تتمثل 

�شندوق  على  االإبقاء  االأثمان،  ارتفاع  وقف 

لالأجور،  املتحرك  ال�شلم  تطبيق  املوازنة، 

م�شل�شل  ووقف  العمومية،  املرافق  تاأهيل 

والكهرباء  املاء  توزيع  وكاالت  خو�ش�شة 

واحلق يف العمل يف الوظيفة العمومية...

للقمع  التظاهرات  بع�س  تعر�شت  لقد 

ما  غرار  على  احلكومة  طرف  من  ال�شديد 

و�شيدي  �شفرو  مدن  يف  املا�شي  يف  حدث 

افني. باملقابل يالحظ ان بع�س ال�شمور بداأ 

اعتبارات  لعدة  احلركات  هذه  عمل  ي�شيب 

اأهمها االختالفات الداخلية، �شعف العمل عن 

وتهمي�شا  حرمانا  االأكرث  ال�شكان  مع  القرب 

وغياب اآفاق �شيا�شية.

بع�س  اأن  كون  مينع  ال  ذلك  اأن  غري 

االأزمة  مواجهة  اأجل  من  البديلة  االقرتاحات 

والنهو�س باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية 

تنبثق.  بداأت  الدنيا،  االجتماعية  للطبقات 

ال�شامنة  هي  الدول  اأن  مبداأ  من  باالنطالق 

تقرتح  واالجتماعية،  االقت�شادية  للحقوق 

بع�س مكونات احلركة االجتماعية على �شبيل 

البطالة،  املثال، خلق �شندوق للتاأمني �شد 

العمومية،  اخلدمات  دمقرطة  عن  الدفاع 

اإقرار دخل  الن�شال �شد االحتكارات والريع، 

اأدنى م�شمون، خلق خاليا يقظة وتتبع لالأثر 

املجتمع  لتزويد  موجه  لالأزمة  االجتماعي 

املدين مبعطيات ومعلومات بهدف حت�شي�س 

وعلى  الدنيا.  ال�شـرائح  وتعبئة  العام  الراأي 

تاأهيل  باإعادة  االأمر  يتعلق  الطويل،  املدى 

يف  الدميقراطية  للدولة  املركزي  الدور 

واالجتماعية  االقت�شادية  باحلقوق  النهو�س 

ل�شالح  مواطن  قوى  ميزان  خلق  خالل  من 

قائم  جديد  واجتماعي  اقت�شادي  منوذج 

اال�شتجابة  اأولوية  االجتماعية،  العدالة  على 

الغذائية،  ال�شيادة  االأ�شا�شية،  للحاجات 

والتنوع  البيئة  حماية  االجتماعي،  االقت�شاد 

الثقايف.
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�صارك يف �صياغة هذا التقرير:

جمعيات، نقابات، وباحثون ميثلون احلركات 

وقام  اجلمعوي.  والف�شاء  االجتماعية 

�شعيد  ال�شيد  العمل  هذا  على  باالإ�شـراف 

ال�شعدي )اأ�شتاذ جامعي وفاعل جمعوي(.
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نيبال لالإعمار الريفي

نرياج جو�صي و�صاربا خادكا

Neeraj N. Joshi and Sarba R. Khadka

145 من  نيبال التي جاء ترتيبها يف املرتبة 

الب�شـرية  التنمية  موؤ�شـر  يف  دولة   179 بني 

ترتبط  عديدة  اأزمات  تواجه   ،2008 لعام 

الغذاء،  اأزمة  بينها  من  البع�س.  ببع�شها 

وهي  ال�شيا�شية.  واالأزمة  واملناخ  والطاقة، 

اال�شطراب  اىل  اإ�شافة  م�شتمرة.  اأزمات 

حدوثه  من  الرغم  على  املتوا�شل،  املدين 

توجد  ال  االآن  . وحتى 
)1(

ب�شكل متقطع ا 
ً
موؤخر

اآثار دالة لالأزمة املالية العاملية مت ر�شدها؛ 

ولكن اخلرباء يحذرون من احتمال تاأثر البلد 

على عدة اأ�شعدة، وبطرق خمتلفة. 

املالية  التحويالت  فاإن  املثال،  �شبيل  على 

داخل  ذويهم  اىل  اخلارج  يف  العاملني  من 

البالد، والتي ت�شكل يف الوقت الراهن 19% 

ظلت  لنيبال،  القومي  الدخل  اإجمايل  من 

مدى  على  القت�شادها  ال�شـري  احلبل  مبثابة 

. اإذ يعود لها الف�شل الرئي�شي 
)2(

عقد تقريًبا

املدفوعات،  ميزان  فائ�س  على  احلفاظ  يف 

على الرغم من العجز التجاري ال�شخم. ف�شالً 

عن اأن هذه التحويالت قد �شاعدت يف تقليل 

العام  يف   42% من  نيبال،  يف  الفقر  معدل 

 .2004/2003 يف   31% اىل   9619/1995
يعملون  ن�شمة  مليون   1.2 من  اأكرث  فهناك 

. كما اأن تباطوؤ اأعمال القطاعات 
)3(

يف اخلارج

ال�شـرق  بلدان  يف  واخلدمية  املعمارية 

اجلنوبية  كوريا  مثل  بلدان  ويف  االأو�شط، 

ا  رئي�شيًّ م�شدًرا  متثل  واليابان،  وماليزيا 

انخفا�س  التحويالت، �شوف ي�شفر عن  لهذه 

اخلارج.  يف  النيباليني  العمال  على  الطلب 

تلقي  على  االأ�شـر  من   34% العتماد  ا 
ً
ونظر

منذ   80% مقدارها  بزيادة  التحويالت،  هذه 

هذه  م�شتوى  انحدار  فاإن   ،95/1994 عام 

يف  قدًما  امل�شي  على  يوؤثر  قد  التحويالت 

تخفيف حدة الفقر. وهو ما يحمل معه احتماالً 

املحلي.  امل�شتوى  على  الطلب  بانخفا�س 

االإنفاق  يف  تردًدا  اأكرث  االأ�شـر  �شتكون  حيث 

املايل؛ ب�شبب انحدار الدخل. ما يرتتب عليه 

بدء فائ�س ميزان املدفوعات باالنحدار. 

تباطوؤ  ب�شبب  حمتمالً  ا 
ً
اأثر هناك  اأن  كما 

وركودها،  النامية  البلدان  �شادرات 

اخلارجية  وامل�شاعدات  االأجنبي،  واال�شتثمار 

للتنمية، ويف ال�شناعة اخلدمية التي اأ�شهمت 

الناجت  اإجمايل  من   50.9% بنحو   2007 عام 

ال�شلعية،  بالتجارة  يتعلق  ما  ويف  القومي. 

التي  اجلاهزة  املالب�س  من   80% نحو  هناك 

ت�شنع يف نيبال، ت�شدر اىل الواليات املتحدة. 

اأكرب �شوق لل�شجاد امل�شّنع يف  اأملانيا  وتعد 

القوة  ا�شتعادة  تاأخر  اأن  يف  �شك  وال  نيبال. 

اأثر  املالية يف مثل هذه البلدان، �شيكون له 

قدرت  وقد   .
)4(

نيبال �شادرات  على  �شلبي 

اأن  ا، 
ً
كونفيدرالية ال�شناعات النيبالية موؤخر

القطاع الت�شنيعي �شيمّنى بخ�شارة مقدارها 

 نيبال

االأزمات والتحديات واملنظورات

جبهات  على  العاملية  املالية  االأزمة  باآثار  نيبال  �صت�صعر  اخلرباء،  الآراء  وفًقا 

متعددة. وكانت اأزمات اخرى متعلقة بالبيئة والغذاء والطاقة واملالية وال�صيا�صة، 

قد �رصبت املجتمع بالفعل، واأثرت عليه تاأثرًيا �صديًدا على مدى فرتة طويلة 

من الزمن. ومن احلتمي اأن نرى هذا الواقع من منظور النوع االجتماعي/اجلندر، 

واأن نحلل دور املجتمع املدين يف تعزيز املبادرات والربامج ال�صاعية للم�صاعدة 

على تخفيف حدة الو�صع عن ال�صكان امل�صت�صعفني الذين يتاأثرون، على نحو 

متفاوت وغري مت�صاٍو، باآثار االنهيار اأو الركود الراهن. 

)3( Parajuili, K. ”Nepal Fears Global 
Financial Crisis, Looks to China“.

Available from: <www.asianews.it/

index.php?l=en&art=13574&size=A>.

ال�شيوعي  احلزب  نهاية  اإىل  اأدى  الذي  التمرد   )1(

تبعه   ،2006 الثاين/نوفمرب  ت�رصين  يف  نيبال  يف 

ت�شكيل حكومة جديدة يف اأيار/مايو 2008، مل ينه 

العنف حتى االآن. 

)2( Sapkota, C. ”Impact of Global Financial 
Crisis on the Nepali Economy“. 

República, 2 December 2008. Available 
at: <http://www.myrepublica.com/

porta l/ index .php?act ion=news_

details&news_id=99>.

)4( Pyakuryal, B. ”A Matter of Life and 
Debt“, 2008. Available from:

<www.kantipuronline.com/columns.

php?&nid=165540>.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف النيبال = 58.4

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف النيبال = 51.2

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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. وقد ينتح عن ذلك 
)5(

256.16 مليون دوالر
�شناعة  على  الطلب  يف  االنهيار  من  مزيد 

حالًيا  بالفعل  تعاين  التي  والن�شيج  املالب�س 

متوا�شل  بانحدار  ذلك  م�شحوًبا  تدهور،  من 

الت�شديرية  لل�شلع  العاملية  االأ�شعار  يف 

الرئي�شية. 

قطاع  على  دال  اأثر  لالأزمة  �شيكون  كما 

والواليات   25.7% اأوروبا  وت�شكل  ال�شياحة. 

املتحدة %5.9 من اإجمايل ال�شياح للبالد. ومع 

تدهور االأزمة املالية الغربية، فمن الوارد اأن 

رمبا  اأو  املنتظرة،  ال�شياحية  الرحالت  تتاأجل 

تلغى. 

ومن خالل العمل مع احلكومة واإطالق اأن�شطة 

يف  النيبالية  الفنادق  رابطة  تاأمل  ترويجية، 

ولكن   .2010 خالل  �شائح  مليون  نحو  جذب 

العاملي،  االقت�شادي  االنهيار  ا�شتمر  اإذا 

.
)6(

�شيكون من امل�شتحيل حتقيق هذا احللم

كما �شيكون هناك اأي�ًشا �شغط نحو االأ�شفل، 

لدى  ال�شعبة  العملة  احتياطي  اإجمايل  على 

البنك املركزي. و�شي�شعى البنك املركزي اىل 

رفع معدالت الفائدة؛ لتخفيف حدة الت�شخم، 

الذي ي�شل حالًيا اىل اأكرث من %13. حتى اإن 

اإذا �شهد  النظم البنكية قد تعاين م�شكالت، 

يف   .
)7(

تباطوؤًا املتذبذب  العقارات  �شوق 

الوقت نف�شه، لن تفلت �شناعة املعونات من 

يف  احلكومية  غري  فاملنظمات  االأزمة.  براثن 

نيبال، تتلقى متويالت من مانحني يتنوعون 

بني موؤ�ش�شات وحكومات، وموؤ�ش�شات كربى 

�شوف  التمويل  هذا  وانخفا�س  الغرب.  يف 

مبادراتها  فرملة  على  املنظمات  هذه  يجرب 

على  ال�شلبي  االأثر  له  �شيكون  التنموية. مما 

حتديات  من  وغريها  الفقر،  مكافحة  اأن�شطة 

.
)8(

التنمية

االأزمة البيئية

االحتبا�س احلراري وزيادة درجة حرارة كوكب 

والذي  املناخي،  التغري  عن  الناجتة  االأر�س 

اأي�ًشا  يهدد  به،  املت�شببني  اأقل  نيبال  تعد 

اجلليدية.  واالأنهار  الهمااليا  جليد  بان�شهار 

اآمنة على  وهو ما يجعل البيئة اجلليدية غري 

وزارة  ا 
ً
موؤخر اأجرته  حتليل  ويبني  االإن�شان. 

املياه واملعادن اأن البالد تواجه زيادة يف درجة 

0.06 درجة مئوية.  ا مبتو�شط  احلرارة �شنويًّ

البيئة  يف  اأثرت  قد  امل�شتمرة  الزيادة  وهذه 

امل�شاقط  ذلك  يف  مبا  الهمااليا،  منطقة  يف 

واالنهيارات اجلليدية. وكانت اأكرث تاأثرًيا يف 

والزيادة  االأنهار اجلليدية،  ما يتعلق برتاجع 

خالقة  اجلليدية.  البحريات  حجم  يف  الكبرية 

لفي�شان  عر�شة  اأكرث  يجعلها  و�شًعا  بذلك 

 ..)GLOF( اجلليدية  البحرية  انفجار 

يف  بحرية   20 االأقل  على  يوجد  نيبال  ويف 

املنطقة اجلبلية معر�شة للخطر. كما يتزايد 

اأو تهطل االأمطار  اأن تثور الزالزل  القلق من 

البحرية اجلليدية،  انفجار  بغزارة يف في�شان 

كا�شحة بذلك امل�شتوطنات الب�شـرية ومدمرة 

الطاقة  توليد  حقول  مثل  االأ�شا�شية،  البنية 

عرب  واجل�شور،  والطرق،  الهيدروليكية، 

اأن  . واالأكرث مدعاة للقلق، 
)9(

االأنهار اأحوا�س 

ميتد اأثر ذوبان االأنهار اجلليدية يف الهمااليا، 

والنظم  املائية  املوارد  اىل  قوي  ب�شكل 

.
)10(

البيئية الغرينية عرب جنوب اآ�شيا

هطول  اأمناط  اأن  يبدو  ذلك،  اىل  اإ�شافة 

مدى  على  حاًدا،  تغرًيا  تغريت  قد  االأمطار 

من  يعد  فلم  املا�شية.  القليلة  ال�شنوات 

االأمطار  هطول  بتوقيت  التنبوؤ  ال�شهل 

عائد  اأن  كما  ا�شتمرارها.  ومدة  االإع�شارية 

2006، كان  املحا�شيل قد انخف�س. يف عام 

على الفالحني اأن يعيدوا جمدًدا زرع حم�شول 

االأرز، ب�شبب التوقف املفاجئ لالأمطار. وقد 

�شيئة،  نهاية  اىل  الثانية  الزراعة  هذه  اآلت 

مما  �شديدة  بغزارة  االأمطار  هطلت  حيث 

نعزو  اأن  اأي�ًشا  وميكننا  باملحا�شيل.  اأ�شـر 

في�شانات االأمطار االإع�شارية يف 2008، اىل 

كان  الفي�شان  الأن  ا 
ً
نظر احلراري؛  االحتبا�س 

انهيار جلدي من قمم اجلبال، ت�شبب  ب�شبب 

يف نزوح 180.000 ن�شمة. 

اأزمة الطاقة

بعد  العامل،  يف  بلد  اأغنى  كثاين  نيبال  تاأتي 

وتتمتع  العذبة.  املياه  موارد  يف  الربازيل، 

بقدرة توليد 82.000 ميغاواط من الكهرباء 

ا 
ً
اأمر يعد  الكمية  ن�شف هذه  واإنتاج  املائية، 

اإنتاج  يتم  مل  االآن  حتى  ولكن،  فنًيا.  ممكًنا 

�شوى %1 فقط من الطاقة الهيدروكهربية. 

اأزمة  باأ�شواأ  نيبال  مرت  و2009   2008 ويف 

انعدام  وثمة  االأخرية.  ال�شنوات  عرب  كهربية 

وبني  الطاقة  ا�شتهالط  بني  مزمن  توازن 

تخ�شي�س مواردها. فكل عام، يتزايد الطلب 

على الكهرباء بن�شبة %10، بينما يظل االإنتاج 

الطلب،  بحجم  العر�س  كفاية  فعدم  ثابًتا. 

االأول/دي�شمرب  كانون  يف  احلكومة  اأجرب 

2008، على االإعالن عن اأزمة طاقة وطنية.
وقتئذ فر�شت هيئة الكهرباء الوطنية فرتة 

ومع  �شاعة.   12 مدتها  يومًيا  التيار  انقطاع 

اقرتاب مو�شم اجلفاف يف بداية العام 2009، 

يومًيا.  �شاعة   16 اىل  الفرتة  تلك  زادت 

ونتيجة لذلك، فقد انحدر معدل اإنتاج القطاع 

ال�شناعي بن�شبة ال تقل عن %50. وال �شك يف 

اأن نق�س الطاقة يعطل كثرًيا من امل�شاريع 

ال  كانت  واإن  التي  واملتو�شطة  ال�شغرية 

فر�س  توفر  ال  فاإنها  النهائية،  ال�شلع  تنتج 

و�شطية  �شلًعا  اأي�ًشا  توفر  بل  فقط،  العمل 

ملوؤ�ش�شات اأكرب. ومن ثم فاإن نق�س الطاقة 

قد اأثر تاأثرًيا �شديًدا على جماالت عمل اأخرى، 

فتعطلت طواحني "اجلوت" وحمطات اإذاعية 

الورق،  وم�شانع  االإنرتنت،  وحمالت  كثرية، 

ويزداد  ال�شياحية.  واملناطق  والفنادق، 

والذي يعد  الديزل،  لوقود  النا�س  ا�شتخدام 

 .
)11(

الأنه م�شتورد ا 
ً
توفريه غري م�شمون نظر

اأي�ًشا  هناك  اأ�شبح  الريفية  املناطق  ويف 

الغابات، ب�شبب نق�س امل�شادر  �شغط على 

البديلة للطاقة.

اأزمة الغذاء

ال�شاد�س ع�شـر بني  الرتتيب  نيبال يف  تاأتي 

)5( ”Impact of Global Financial Crisis on 
the Nepali Economy“.

)6( Singh، M. ”Global Financial Crisis: Its 
Impact“. The Rising Nepal. 2008.

)7( Adhikari, S. ”Global Economic Crisis 
and Nepal“. The Rising Nepal.

)8( Sapkota, C. ”Constraints to Industrial 
Sector Growth in Nepal“.

Available from: <www.sapkotac.

blogspot.com/200901//constraints-

to-industrial-sector-growth.html>. 

)9( ICIMOD. ”The Melting Himalayas: 

Regional Challenges and Local Impacts 
of Climate Change on Mountain 
Ecosystems and Livelihoods“. Technical 
Paper. Kathmandu: International Centre 
for Integrated Mountain Development 
)ICIMOD(. 2007.

)10( Ibid.

)11( Hassan, M. ”Nepal Heading 
Towards a Dark Future: Needs More 
Electricity“.

Available from: <www.southasiabiz.

com/200802 //nepal_heading_

towards_a_dark_f.html>.
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اأكرث  تعاين  التي  اجلوع"،  "مناطق  بلدان 

 .
)12(

م�شكالت االأمن الغذائي يف العامل �شعوبة

اال�شتثمار  ال�شـراع  �شنوات  اأعاقت  فقد 

 69% فيه  يعتمد  الذي  الوقت  يف  الزراعي. 

رئي�شي  كم�شدر  الزراعة  على  �شكانها  من 

ا 
ً
اأ�شـر ميثلون  منهم  وكثري  للدخل.  ووحيد 

معي�شية تعتمد على م�شاحات �شغرية احلجم 

اخل�شـراء  الثورة  اأن  حني  يف  االأر�س،  من 

الفالحني.  و�شط  بها  يعتد  نتائج  حتقق  مل 

كان  التي  باملكانة  االإنتاج  نق�س  اأطاح  وقد 

يتمتع بها يوًما ما البلد من االكتفاء الذاتي 

يف الغذاء. 

ويوفر برنامج الغذاء العاملي حالًيا م�شاعدات 

تفاقم  وقد  ن�شمة.  مليوين   2.7 اىل  غذائية 

الو�شع ب�شورة خطرية يف 2008، لي�س بفعل 

ب�شبب  اأي�ًشا  بل  فح�شب،  االأ�شعار  ارتفاع 

قرار الهند بتعليق �شادراتها من االأرز التي 

ال�شـراعات  زادت  وقد  نيبال.  عليها  تعتمد 

اأعلن  وقد  ِبّلة.  الطني  الطبيعية  والكوارث 

ال�شبب  ميثل  التغذية  �شوء  اأن  اليوني�شيف 

 ،
)13(

االأطفال من   60% موت  يف  الرئي�شي 

من   41% اأن  العاملي  الغذاء  برنامج  ويقدر 

.
)14(

ال�شكان يعانون �شوء التغذية

واالعتماد ال�شائد على الزراعة املعي�شية، يعد 

البيئي  التدهور  م�شكالت  من  لكثري  اأ�شا�ًشا 

يف نيبال، خ�شو�شاً ا�شتنزاف موارد الغابات، 

التي توؤدي بدورها اىل فقدان التنوع احليوي 

واىل الت�شحر. ومن ثم يجب ال�شـروع يف و�شع 

ا�شرتاتيجيات عديدة، ومعرفة خيارات العي�س 

بع�شها  بني  والربط  للفقراء،  امل�شتدامة 

البع�س.

االأزمة ال�صيا�صية واالجتماعية

تواجه  احلالية  النيبالية  االئتالف  حكومة 

املرتتبة  املهام  فمن  عديدة.  حتديات 

دائًما، ودميقراطية  اأن تر�شي �شالًما  عليها، 

د�شتور جديد جلمهورية  ب�شياغة  موؤ�ش�شية، 

نظام  وو�شع  االحتادية،  الدميقراطية  نيبال 

اأغلب  من  قبوالً  يلقى  للحكم،  فيدرايل 

قطاعات املجتمع، اإن مل يكن جميعها بالطبع. 

اإمتام هذه املهام، قد ترك  التاأخر يف  ولكن 

فكثري  عديدة.  مل�شكالت  مهّياأة  ال�شاحة 

ظهرت  املن�شقة،  امل�شلحة  اجلماعات  من 

املزيد  وهناك  البالد،  من  متفرقة  اأجزاء  يف 

يومًيا  يقومون  وهم  االنتظار.  طور  يف  منها 

والنهب  وال�شـرقة  والقتل  اخلطف  باأعمال 

واالإ�شطرابات وغريها من االأعمال التي اأودت 

تهديًدا  متثل  واأ�شبحت  البالد،  با�شتقرار 

كبرًيا للدميقراطية الوليدة. 

اآثار االأزمة على النوع االجتماعي/

اجلندر، ودور املجتمع املدين

�شوف  املختلفة،  االأزمات  اآثار  اأن  �شك  ال 

تطال كالًّ من املراأة والرجل يف �شبل العي�س. 

الغذائية  املوارد  اأ�شبحت  املناخ،  فمع تغري 

التقليدية نادرة، وغري قابلة للتنبوؤ بحجمها. 

ومن ثم فاإن م�شادر رزق املراأة االأكرث اعتماًدا 

فيها على املوارد الطبيعية، اأ�شبحت مهددة 

ي�شبب  بدوره  وهو  املناخي.  التغري  ب�شبب 

التي  املحا�شيل  يف  �شخمة  وخ�شارة  فقداًنا 

ودخلهن.  لغذائهن  الوحيد  امل�شدر  ت�شكل 

تتلف  فهي  باملياه،  االأر�س  متتلئ  وعندما 

الطرق واملنازل. ويف احلقيقة يقع على عاتق 

الن�شاء هناك كثري من عبء رعاية املهاجرين 

هرًبا من مناطق الفي�شان. كما اأن تفاقم اأزمة 

نق�س املياه، يوؤثر �شلًبا وب�شكل خا�س على 

التقليديات  امل�شوؤوالت  اإنهن  حيث  الن�شاء. 

عن جلب املياه يف جمتمعاتهن.

ومازالت قطاعات كبرية من ال�شكان معر�شة 

هناك.  اجلارية  املدنية  اال�شطرابات  خلطر 

�شبل  وي�شّيق  حركتهم،  من  يحد  ما  وهو 

و�شولهم اىل الغذاء وح�شولهم على اخلدمات 

االجتماعية واالقت�شادية.. وهو ما يعني تزايد 

بالن�شبة  خا�شة  العي�س،  و�شظف  �شعوبة 

النيبالية  القوانني  التي ال تكفل لها  للمراأة 

حقوقها يف امللكية، ويف الوقت نف�شه تفتقد 

ويعانني  املوارد،  اىل  الو�شول  �شبل  الن�شاء 

انعدام فر�س العمل. 

العاملة  املدين،  املجتمع  ملنظمات  وميكن 

تقوم  اأن  والدويل،  املحلي  امل�شتويني  على 

ر�شالة  ون�شـر  م�شاعدة  يف  ودال،  مهم  بدور 

التاأثريات املختلفة على اجلن�شني من خالل 

وعلى  واحلمالت.  واملنا�شـرة  املنا�شـرة، 

منظور  دمج  منا�شـرة  ميكنها  خا�س،  نحو 

خطط  يف  اجلن�شني،  بني  جندري/امل�شاواة 

احلكومة للتنمية، ويف التفاو�س على وتبني 

بغر�س  االأزمة،  حدة  تخفيف  ا�شرتاتيجيات 

املراأة  من  كل  وه�شا�شة  �شعف  من  احلد 

والرجل النيبالينْي على حد �شواء.

)12( Shamsuddoha, M. et al. ”Revamping 
Policies for Attaining Food Security in 
the LDCs“. Geneva: INSouth Centre. 

Available from: <www.insouth.org/>.

)13( See <www.unicef.org/infobycountry/

nepal_nepal_background.html>. 

)14( See <www.wfp.org/countries/nepal>
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Marivic Raquiza ماريفيك راكيزا

الرا�شد االجتماعي الفلبني

بها  قامت  التي  التقييمات  عك�س  على 

مبنظومة  ال�شلة  ذات  والهيئات،  احلكومة 

االعتمادات، والتي تقول اإن الفلبني ميكنها 

حتتمل االأزمة العاملية وال�شمود اأمامها. اإال اأن 

الفلبني باقت�شادها املتوجه اىل اخلارج، قد 

جعلها بلًدا غاية يف اله�شا�شة اأمام ال�شدمات 

عن  اأ�شفرت  التي  االإنتاج  فعوملة  اخلارجية. 

التو�شع املت�شارع للعمل الالر�شمي، وتقل�س 

ال�شناعات املحلية ب�شبب التناف�س العاملي 

دعًما  واملدعومة  الرخي�شة  الواردات  مع 

ال�شادرات،  على  ال�شديد  واالعتماد  كبرًيا، 

ت�شبب  هذا  كل  اخلارجية،  العمل  واأ�شواق 

معظم  عي�س  �شبل  على  مريعة  تبعات  يف 

.
)1(

املواطنني

االأزمة  اندالع  قبل  وحتى  اأنه  واحلقيقة، 

يرتنحون  الفلبينيني  معظم  كان  العاملية، 

االقت�شادية.  االأو�شاع  تدهور  من  بالفعل 

فاإن  االأ�شـري،  واالإنفاق  الدخل  ووفًقا مل�شح 

اىل   2003 من  انحدار  يف  كان  االأ�شـرة  دخل 

الفلبينيني  درجات  اأن  على  عالوة   .2006
االإنتاج  ذات  االأعمال  يف  بارزة  كانت 

املنخف�س، مع اأجور اأ�شفل خط الفقر وحتت 

حمطات  �شجلتها  كما   ،
)2(

اجلوع م�شتويات 

احلكومة  اأقرت  وقد   .
)3(

االجتماعي الطق�س 

ارتفع يف عام  الفقر قد  باأن  اأخرًيا  الفلبينية 

2006، اأثناء فرتة النمو االقت�شادي. مظهرًة 
للمكت�شبات  املتكافئ  غري  التوزيع  بذلك 

حزيران/يونيه   10 ففي  االقت�شادية. 

النمو  اأهداف  احلكومة  اختزلت   ،2009
للعام  القومي  الناجت  باإجمايل  املتعلقة 

2009 اىل معدل منخف�س قيمته ترتاوح من 
، مما اأجرب �شكرتارية الهيئة 

0.8 اىل 1.8%)4(
اأن  اإعالن  الوطنية للتن�شيق االإح�شائي، على 

.
اقت�شاد الفلبني "يحبو نحو الركود")5(

التحويالت املالية وال�صادرات

�شوف  العاملية  االأزمة  تبعات  اأن  يف  �شك  ال 

�شبيل  على  املغرتبني  فتحويالت  تنت�شـر. 

الناجت  اإجمايل  من   13% �شكلت  املثال، 

القومي يف 2007، حيث ي�شكل الفليبينيون 

ال�شكان  اإجمايل  ُع�شـر  اخلارج  يف  العاملون 

"اأكرب  اإنهم  8 ماليني ن�شمة(، ويقال  )حوايل 

للعملة  ال�شايف  الدخل  اأ�شحاب  من  ن�شبة 

 .
الفلبيني")6( لالقت�شاد  بالن�شبة  االأجنبية 

والت�شغيل  العمل  وزارة  تتذكر  االآن،  ولكن 

اأن ما ي�شل اىل 575.000 من الفلبينيني يف 

ا  اخلارج ميكن اأن يفقدوا وظائفهم، خ�شو�شً

وماكاو،  وتايوان،  اجلنوبية،  كوريا  يف 

و�شنغافورا، وهوجن كوجن، واأي�ًشا من يعملون 

على ال�شفن العّبارات. ويتنباأ البنك املركزي 

بن�شبة  �شتهبط  التحويالت  باأن  الفلبيني 

 الفلبني

من �صيئ اإىل اأ�صواأ

يف الفلبني، اأ�صفرت العوملة االقت�صادية عن تو�صع يف العمل غري الر�صمي، وتقل�س 

والتحويالت  ال�صادرات،  على  ال�صديد  واالعتماد  املحلية،  ال�صناعات  حجم  يف 

التوزيع  ب�صبب  ارتفاعه  الفقر  وا�صل  بينما  املغرتبني.  العاملني  من  الواردة 

التحويالت،  من  لتبطئ  العاملية  االأزمة  تاأتي  واليوم،  لالأرباح.  الالمتكافئ 

وتت�صبب يف اإغالق امل�صانع. وكالعادة، فاإن الفقراء واملهم�صني هم من يدفعون 

الثمن الباهظ. ومن هنا فاإن احلاجة ما�صة االآن اإىل دفعة تن�صيطية تقوم على 

اأ�صا�س احلقوق، وترعى الفقراء، وتت�صم باال�صتدامة. 
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BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف الفلبني = 78.1

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف الفلبني = 75.6

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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ترتاوح بني 6-10%. 

 40.4% اىل  الت�شدير  عوائد  هبطت  لقد 

انحدار  مع  ال�شابق،  بالعام  مقارنة   2008 يف 

وي�شعر   .
)7(47.6% بن�شبة  االإلكرتونيات 

امل�شئولون عن العمل بالتوتر، ب�شبب تزايد 

لي�س  اأبوابها  تغلق  التي  امل�شانع  اأعداد 

فقط يف قطاع االإلكرتونيات، بل اأي�ًشا و�شط 

م�شنعي املالب�س، و�شـركات اأخرى يف احلقل 

ال�شناعي. حيث تاأثر ما ي�شل اىل 110.000 

ت�شـرين  من  الفرتة  خالل  باالأزمة  عامل 

وهي   2009 اآذار/مار�س  اىل  االأول/اأكتوبر 

 50.380 ي�شمل  العدد  وهذا  وجيزة.  فرتة 

الذين  العمال  من  و59.149  مهجرين  عامال 

�شاعات  )مثل  "مرنة"  ظروف  يف  ي�شتغلون 

.
)8(

عمل اأقل، اأو اإجازة اإجبارية(

االجتماعي  والتاأمني  البطالة، 

والغذاء

ال ميكن للفلبينيني اأن يتحملوا عبء البطالة 

ال�شيئة.  الظروف  حتت  والعمالة  املتزايدة، 

جند  اىل10%،   8 من  البطالة  ت�شكل  ففيما 

اأن ن�شبة العمل يف ظروف �شيئة قد ارتفعت 

 .
)9(

اىل %22 حتى قبل اندالع االأزمة العاملية

حياة  ي�شمن  ال  وحده  العمل  اأن  واحلقيقة 

كرمية: فالغالبية )%51( من القوة العاملة 

مزارع  األف  و100  مليوًنا   12 ت�شكل  التي 

عامل  بني  ما  ماليني   10 وحوايل  و�شياد، 

م�شتوى  حتت  اأجوًرا  ينالون  ماهر،  وعامل 

غري  القطاع  يف  اأقرانهم  مثل  متاًما  الفقر، 

الر�صمي. 

مناطق  يف  العمال  من  العظمى  الغالبية 

ثم  الن�شاء. ومن  الت�شديرية، من  ال�شناعات 

ت�شـريح  اأجل  من  تتخذ  التي  االإجراءات  فاإن 

العمالة، اأو ما ي�شمى بـ"الظروف املرنة"، مثل 

�شاعات العمل القليلة، اأو االإجازات االإجبارية، 

الرجال،  من  اأكرث  الن�شاء  تاأثريها  يطال 

االأ�شـر  اإدارة  عن  امل�شئوالت  ب�شفتهن 

ورعايتها. و�شت�شيف االأزمة املتعمقة مزيًدا 

من ال�شغوط على الن�شاء يف �شعيهن للوفاء 

العمال  فاإن  عموًما،  ولكن،  مب�شوؤولياتهن. 

الذكور ميثلون اأغلبية املتعطلني عن العمل 

)%61.1( مقارنة بالعامالت، فن�شبة البطالة 

اإن ال�شناعات التي  بينهن )%53.9(، حيث 

يغلب على طابعها العمال الذكور، مثل البناء 

.
)10(

ا باالأزمة
ً
والنقل، كانت االأكرث تاأثر

الفلبني  يف  االجتماعي  التاأمني  يغطي 

ولكن  العاملني.  العمال  من   84.5% حوايل 

بقليل  �شوى  ينتفعون  ال  العاملني  الفقراء 

وتغطية  االجتماعي.  التاأمني  خدمات  من 

تغطية  تعد  الر�شمي،  غري  القطاع  يف  هوؤالء 

وقد  للبطالة،  تاأمني  يوجد  وال   .
)11(

حمدودة

االأمان،  �شبكات  فكرة  من  احلكومة  متّل�شت 

الوظائف  انعدام  حالة  ملواجهة  املطلوبة 

�شتكون-  اأنها  اأر�شية  على  العمل،  وفر�س 

اأي �شبكات االأمان- باهظة التكاليف. ف�شال 

برامج  لو�شول  املحدودة  االإمكانية  عن 

حتت  يعي�شون  ملن  االجتماعية  امل�شاعدة 

املنافع.  وم�شتوى  حال  هو  كما  الفقر،  خط 

اخلا�س  االجتماعي  التاأمني  يفلت  مل  كذلك 

فقد  العاملي:  باالنهيار  التاأثر  من  اأي�ًشا 

املطلوبة  ال�شناعات  موؤ�ش�شات  احتاجت 

 pre-need industry مل�شاعدة 
)12(

م�شبًقا

املنخف�شة  القيمة  مع  التعامل  يف  احلكومة 

عوامل  فاإن  ولالأ�شف،  االئتمانية.  الأموالها 

مثل �شوء االإدارة، والطمع والتقييد النظامي، 

�شـركات  بع�س  اأعمال  اأي�ًشا  اأف�شدت  قد 

وفق  وبع�شها  م�شبًقا،  املطلوبة  ال�شناعات 

املعلومات الواردة على �شفا االنهيار، م�شببة 

اأ�شحاب  من  االآالف  تهديًداملكت�شبات  بذلك 

اخلطط. 

اأي�شـر  والوقود  الغذاء  اأ�شعار  اأ�شبحت  لقد 

ا 
ً
نظر ولكن،   .2008 بعام  مقارنة  ما،  نوًعا 

على  يح�شلون  الفلبينيني  من  كثرًيا  الأن 

دخول زهيدة، فاإن �شـراء الب�شائع واخلدمات 

ا  حتديًّ يظل  االأ�شا�شية،  احلاجات  لتلبية 

اأ�شبحت  العاملي،  لالنهيار  ونتيجة  مطروًحا. 

هناك زيادات يف اأ�شعار االأرز، عماد احلياة يف 

االأ�شـر الفلبينية، مما يعني مزيًدا من انعدام 

التنمية  بنك  اأن  واحلقيقة  الغذائي.  االأمن 

زيادة  لكل  بالن�شبة  اأنه  ح�شب  قد  االآ�شيوي 

 2.72 فاإن  الغذاء،  اأ�شعار  يف   10% مقدارها 

مليون ن�شمة يف الفلبني ي�شقطون يف براثن 

. وبالرغم من اأن الفلبني ميثل بلًدا 
)13(

الفقر

تفاوتات  يخلق  هذا  اأن  اإال  الدخل،  متو�شط 

اإقليمية: فبينما يتمتع راأ�س املال مب�شتويات 

تغذية  �شوء  م�شتويات  فاإن  مرتفعة،  منو 

بع�س  يف  مثيالتها  ت�شاوي  الفلبيني  الطفل 

اأفريقيا  يف  كما  تتجاوزها،  ورمبا  املناطق، 

امل�شتوى  يبني  ما  وهذا  ال�شحراء.  حتت 

البلد؛  يف  امل�شاواة  انعدام  من  املرتفع 

فُمعامل جيني Gini coefficient للفلبني 

ميثل 0.45 وهو ثالث اأعلى ُمعامل يف اآ�شيا، 

بعد نيبال وجمهورية ال�شني ال�شعبية. 

اخلدمات االجتماعية االأ�صا�صية، 

االإمنائية  وامل�صاعدات  والبيئة، 

الر�صمية

تقدمي اخلدمات االجتماعية االأ�شا�شية �شوف 

مير بال �شك مب�شكالت ب�شبب االنهيار املايل 

اخلا�شة  الغاية  اأ�شبحت  فقد   .
)14(

العاملي

بالتعليم االبتدائي العاملي، يف اإطار االأهداف 

عر�شة  االأهداف  اأكرث  من  لالألفية،  االإمنائية 

وقد   .
)15(

الوطني امل�شتوى  على  للتهديد 

حّذر كثري من الرتبويني من اعتماد الطالب 

)7( املكتب الوطني لالإح�شاء

National Statistics Office. 

”Merchandise Export Performance“. 

December 2008 )preliminary(.
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على التحويالت املالية من ذويهم يف اخلارج 

املدار�س  اىل  يذهبوا  فلن  املتربعني،  ومن 

العام الدرا�شي القادم؛ ب�شبب انهيار الدخل 

كانت  العاملية،  االأزمة  وقبل   .
)16(

اخلارج يف 

الفلبني بالفعل اأ�شواأ بلدان املنطقة اأداًء، يف 

ما يتعلق مبعدل وفيات املواليد واالأمهات. 

قلة  اىل  منه  كبري  جزء  يف  يرجع  ما  وهو 

االأموال  كانت  ما  واأًيا   .
)17(

العام اال�شتثمار 

املرتبطة  االإمنائية  االأهداف  اىل  املوجهة 

االإمنائية  امل�شاعدات  من  واردة  بال�شحة، 

التاأكد مما  بالرغم من عدم  وذلك  الر�شمية. 

اإذا كانت تذهب اىل مكانها ال�شحيح، اأي اىل 

املجتمعات/اجلماعات  لها-  احتياًجا  االأكرث 

من  مزيًدا  يتطلب  ذلك  فاإن  ا 
ً
فقر االأكرث 

ملبادرة  املمثلني  للمدافعني  وفًقا  البحث، 

.
)18(ABI املوازنة البديلة

لقد اعتمدت احلكومة كذلك على امل�شاعدات 

االإمنائية الر�شمية، لتنفيذ الت�شـريع البيئي. 

الهواء  وقانون  النظيفة،  املياه  قانون  مثل 

 .
)19(

ال�شابقة الثالث  ال�شنوات  يف  النظيف، 

واإنتاج  التعدين  يف  تاأتي  اإنفاقها  فاأولوية 

اأن  من  بالرغم  احلماية(.  من  )بدالً  الغابات 

الق�شايا غري املحلولة، ترتبط بكوارث �شخمة 

يف التعدين واإزالة الغابات. وهو ما يعني اأنه 

الر�شمية،  االإمنائية  امل�شاعدات  كانت  اإذا 

العاملية،  لالأزمة  نتيجة  دال،  نحو  على  تقل 

ال�شلبي �شيكون حم�شو�ًشا ب�شكل  اأثرها  فاإن 

خا�س، يف قطاعات مثل ال�شحة والبيئة. 

ا�صتجابة احلكومة لالأزمة

لقد ان�شمت احلكومة الفلبينية اىل الكور�س 

�شكل  يف  االقت�شاد"،  لـ"تن�شيط  العاملي 

التي  التن�شيطية  االقت�شادية  الدفعات 

اأ�شبحت االآن ماألوفة على اأ�شماعنا. فاحلكومة 

 ERP اقت�شادية  رجوعية  خلطة  تروج 

 6.87( فلبيني  بي�شو  بليون   330 مقدارها 

اأجرت  وقد  االأزمة.  ملواجهة  دوالر(  بليون 

رغم  بينت  درا�شة،  البديلة  املوازنة  مبادرة 

ذلك اأن من �شمن املوازنة الوطنية التي تبلغ 

بليون   29.14( فلبيني  بي�شو  تريليون   1.4
قبل  من  ا 

ً
موؤخر متريرها  مت  والتي  دوالر( 

جمل�س النواب، مت تخ�شي�س 10.070 بليون 

بي�شو فقط )حوايل 210 مليون دوالر( منها، 

يعمل  الذي  االقت�شادي  التن�شيط  ل�شندوق 

على مواجهة االآثار ال�شلبية لالأزمة العاملية. 

حتت  املدرجة  البنود  ت�شمنت  وقد 

مثل  بنوًدا،  االقت�شادي  التن�شيط  متويل 

اجلامعات،  لطالب  الطالب  م�شاعدة  قرو�س 

واملهنية  الفنية  املهارات  على  والتدريب 

لل�شباب، وقرو�س ومنح للم�شاريع ال�شغرية 

للعمال  تدريبية  وم�شاعدة  واملتو�شطة، 

وبناء  اخلارج،  من  والعائدين  حني 
ّ
امل�شـر

مدار�س، وما �شابه. وبالرغم من اأن كثرًيا من 

ميكننا  ال  اأننا  اإال  حتملها.  ميكن  البنود  هذه 

هذه  معظم  تخ�ش�س  ملاذا  نت�شاءل:  اأن  اإال 

اأي  يخ�ش�س  وال  املهني،  للتعليم  االأموال 

االبتدائي  والتعليم  املبكرة،  للطفولة  منها 

اإعادة تدريب  التاأكيد على  والثانوي؟ ثانًيا، 

يجب  ولكن  جيد،  �شيء  حني 
ّ
امل�شـر العمال 

اأن يكون هناك ت�شديد اأكرث على خلق فر�س 

اآخر،  مبعنى  املدار�س.  بناء  تتجاوز  عمل، 

االأزمة.  اآثار  لتخفيف  �شاملة  خطة  توجد  ال 

واخلطر االأكرث اإنذاًرا، اأن الرئي�س قد ا�شتخدم 

حق الفيتو على اال�شتخدام املقرتح واالإفراج 

دوالر(  مليون   208( بي�شو  باليني   10 عن 

يقوم  م�شـروط"،  لـ"تنفيذ  االآن  املعر�شة 

على خطوط توجيهية يجب و�شعها يف نهاية 

فا�شتخدام  التنفيذية.  اجلهة  قبل  من  االأمر 

االآن  االقت�شادي  التن�شيط  �شندوق  اأموال 

حتت �شيطرة الرئي�س. 

االأمر الذي كان حمل ترا�شق من قبل م�شئويل 

الـ300 بليون بي�شو )6.2  احلكومة هو مبلغ 

التن�شيط  ل�شندوق  االإ�شايف  دوالر(  بليون 

اأنه قد مت جتميعه  االقت�شادي، والذي يبدو 

من موؤ�ش�شات حكومية ومن القطاع اخلا�س. 

املقرتح  ظل  التقرير،  هذا  كتابة  وقت  اىل 

يلفه الغمو�س. وقد اأعرب كثري من املحللني 

املقرتح؛  بهذا  يتعلق  ما  يف  ت�شككهم  عن 

احلكومية  االأموال  هذه  من  كثرًيا  الأن  ا 
ً
نظر

عن  ف�شالً  العامة.  اخلزانة  من  اأي�ًشا  تاأتي 

"الروح  على  اآمالهم  كثريون  يعقد  ال  ذلك، 

والتجارة، خ�شو�شا  االأعمال  لقطاع  اخلريية" 

اأثناء  حتى  االقت�شادي.  الركود  �شياق  يف 

كانت  احلكومة  اأرباح  فاإن  الرخاء،  اأوقات 

م�شتهدف؛  هو  عما  منذرة  وب�شورة  اأدنى، 

ب�شبب التهرب ال�شـريبي من قبل ال�شـركات 

الكربى واالأغنياء. 

البديلة،  وقد �ُشِدم مدافعو مبادرة املوازنة 

العمل،  فر�س  تدهور  وقت  يف  اأنه  بحقيقة 

قد  امل�شئولني  فاإن  اجلوع،  معدل  وارتفاع 

2009 بباليني  زادوا من ثرواتهم يف موازنة 

فائدة  �شداد  وي�شكل   .
)20(

البي�شوات من 

 
)21(

بي�شو بليون   302.65 قيمته  ما  الدين 

%21 من موازنة  )6.3 بليون دوالر( ت�شكل 

2009 الوطنية. ولكن، �شيكون على احلكومة 
بليون  بـ378.87  يقدر  اأكرب  مبلًغا  توفر  اأن 

لدفع  اأمريكي(  دوالر  بليون   7.88( بي�شو 

ينعك�س  ال  والذي  للدين،  الرئي�شي  العن�شـر 

و�شع  عملية  يف  االإنفاق  جانب  يف  بو�شوح 

.
)22(

املوازنة الوطنية

من  متزايدين،  وقلق  اهتمام  ثمة  واأخرًيا، 

تلك  ت�شمل  العامة،  االأموال  من  كثرًيا  اأن 

االقت�شادي،  التن�شيط  لدفعات  املخ�ش�شة 

احلال  بها  ينتهي  �شوف  هذا،  من  بدالً 

اىل  �شتتوّجه  اإذ  �شيا�شي"  كـ"تن�شيط 

واأن  ا  االنتخابية كوقود لها. خ�شو�شً احلرب 

مرت�شحون  اأنف�شهم  االإدارة  م�شئويل  كبار 

التي �شوف جُترى خالل  الوطنية  لالنتخابات 

العام املقبل. وهناك اعتقاد �شائد باأن اإدارة 

"اآرويو" قد ا�شتخدمت - وعلى نحو روتيني- 
اأجندة  االأموال العامة للبقاء يف ال�شلطة، واأن 

"احلكم" البائدة قد �شمنت بقاءها ال�شيا�شي 
يف مواجهة اال�شطراب االجتماعي وال�شيا�شي 

املت�شاعد. 

)16( GMA TV News. ”Educators Brace 
for Impact of Global Financial Crisis“. 

4 December 2008.

Available from: <www.gmanews.tv/

story/137541/Educators-brace-for-

impact-of-global-financial-crisis>.

)17( In Missing Targets، An Alternative 
MDG Midterm Report. 

)18( مبادرة املوازنة البديلة، �شبكة مرتامية االأطراف 

من منظمات املجتمع املدين، تقوم باأعمال الر�شد 

واملنا�رصة فيما يتعلق باالإنفاق االجتماعي والبيئي 

وهي  للفلبني.  الوطنية  املوازنة  يف  املتزايد، 

مرتبطة ب�شبكة املراقبة االجتماعية بالفلبني. 

)19( Ronquillo, J.D. and Morala, R.O. 

”Environmental Insecurity: The 
Cost of Misgovernance“. In Missing 
Targets, An Alternative MDG 
Midterm Report. Quezon City: Social 
Watch Philippines.

)20( قانون التقديرات العام 2009. 

املوازنة  قانون  يف  مت�شمن  هو  ما  هذا  يعك�س   )21(

والتي  الرئا�شي،  الفيتو  ور�شالة   2009 للعام 

ا�شرتجعت ا�شتقطاع يف املوازنة قيمته 50 بليون 

بي�شو فلبيني )1.06 بليون دوالر(. 

)22( Tanchuling, M. Interview with the 
Secretary-General, Freedom from 
Debt Coalition، Philippines, 3 March 
2009.
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اىل االأمام

لالقت�شاد  التن�شيطية  الدفعة  اأن  يف  �شك  ال 

ما  خالف  على  ولكن  �شـرورية،  الفلبيني 

هذه  ا�شتخدام  ينبغي  احلكومة،  اأو�شحته 

الدفعة التن�شيطية املالية وفًقا ال�شرتاتيجية 

وتكون  احلقوق،  اىل  ت�شتند  وا�شحة،  وطنية 

داعمة للفقراء، وتت�شم باال�شتدامة، وتهدف 

يف  ا  خ�شو�شً املحلي،  الطلب  تقوية  اىل 

املعادي  احلايل  االقت�شادي  املناخ  �شوء 

التن�شيطية  الدفعة  هذه  وعلى  لل�شادرات. 

باالأمن  االهتمام  اأولويتها  يف  اأي�ًشا  ت�شع  اأن 

طريق  عن  عمل.  فر�س  وخلق  الغذائي، 

العامالت  ملنفعة  املحلية  امل�شاريع  تقوية 

بالرتكيز  واأي�ًشا  �شواء،  حد  على  والعاملني 

اأ�شا�شية  بنية  م�شاريع  يف  اال�شتثمار  على 

خ�شـراء، وداعمة للفقراء )على �شبيل املثال، 

تطوير  النائية،  القرى  اإنارة  ري،  �شبكة  بناء 

االأمن  مدى  تو�شيع  واأي�ًشا  نظيفة(  طاقة 

الفقراء  لي�شمل  واالقت�شادي؛  االجتماعي 

واملتعطلني عن العمل. 

لالإنقاذ،  الفوري  التحرك  اإن  القول،  موجز 

اآثار  من  البالد  حلماية  مطلوب  جد  اأمر  هو 

على  �شوًءا  تزداد  التي  العاملية  االأزمة 

اأموال  توجيه  �شمان  يعني  ما  وهو  الفلبني. 

ال�شحيح:  مكانها  اىل  االقت�شادي  التاأمني 

للعمال  الفورية  وامل�شاعدة  الدخل  الغذاء، 

املتعطلني، واخلدمات االجتماعية االأ�شا�شية. 

القيمة  �شـرائب  اإزالة  فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً 

النفط،  على  رجعي  باأثر  املعدلة  امل�شافة، 

فلبيني  بي�شو   125 االأجور  معدل  وتطبيق 

و3.000  م�شتوى،  اأو�شع  على  دوالر(   2.6(

زيادات  يف  �شهريا  دوالر(   62.44( بي�شو 

حتقيق  ي�شمن  �شوف  احلكومية،  الرواتب 

واأخرًيا،  ما.  بدرجة  االقت�شادية  امل�شاعدة 

الدَّين  بخ�شو�س  التفاو�س  اإعادة  يجب 

ه كتلة من الدخل القومي  الوطني، بحيث توجَّ

اىل تلبية احلاجات االأ�شا�شية العاجلة، بدالً من 

ا اأمر يتطلب  توجيهها اىل اخلدمات، وهو حقًّ

ا. اهتماًما جادًّ
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املعهد ال�شيا�شي ال�شلوفاكي

كلية االقت�شاد، جامعة كو�شي�س الفنية

دانيال كليموف�صكي

Daniel Klimovský

االإ�شالحات  من  العديد  �شلوفاكيا  طبقت 

االجتماعية واالقت�شادية املرِهقة، قبل وبعد 

االحتاد  يف  الكاملة  الع�شوية  على  ح�شولها 

الف�شل  ويرجع   .2004 العام  يف  االأوروبي 

اىل هذه االإ�شالحات، يف حتقيق الدولة لنمو 

اقت�شادي تعّدى %7 يف 2008، وهو االأعلى 

فقد  ذلك،  عن  ف�شالً  االأوروبي.  االحتاد  يف 

اأوفت �شلوفاكيا مبتطلبات االحتاد االأوروبي 

الكراون  واأبدلت  والنقدي،  االقت�شادي 

الثاين/يناير  كانون  يف  باليورو  ال�شلوفاكي 

يف  االأوروبية  اللجنة  ذكرت  وقد   .2009
ت�شـرين الثاين/نوفمرب 2008 اأن �شلوفاكيا 

تقدم  مل  وبولندا(  الت�شيك،  )وجمهورية 

باالأزمة  يتعلق  ما  يف  حادة  �شيناريوات  اأي 

العاملية. وتنباأت يف احلقيقة بنمو اقت�شادي 

قدره %2.7 يف 2009 و%3.1 يف 2010، مع 

االأداءات  بني  من  االقت�شاد  يظل  باأن  توقع 

املرتفعة التي حتتل قمة االحتاد االأوروبي يف 

بل ومن املحتمل جًدا اأن يكون ذلك   ،2009
اأي�ًشا لعام 2010. 

. وقد 
بداأ التطور التدريجي يف العام 2009)1(

ني�شان/ يف  ل�شلوفاكيا  الوطني  البنك  تنباأ 

 2.4% بن�شبة  �شينحدر  االقت�شاد  باأن  اإبريل، 

 2010 يف   2% بن�شبة  ينمو  ثم   ،2009 خالل 

االأوروبي  البنك  تنبوؤ  اأما   .2011 يف  و3% 

يف  ت�شاوؤًما  اأكرث  بدا  فقد  والتنمية،  لالإعمار 

لالقت�شاد  انحداًرا  قّدر  اإذ  اأيار/مايو،  بداية 

ال�شلوفاكي بن�شبة %3.5 يف 2009، ثم منوه 

بن�شبة %08 يف 2010. يف الوقت نف�شه، ُتظهر 

يف  للبطالة  احلاد  االرتفاع  احلكومة  بيانات 

 8.4% مبعدل   2008 االأول/دي�شمرب  كانون 

من  الثاين/نوفمرب  ت�شـرين  يف   7.8% )من 

البيانات  تلك  قدمته  ما  وبعد  نف�شه(.  العام 

الثاين/يناير  كانون  يف  تقدير  من  احلكومية 

15.000 وظيفة �شتكون مهددة،  باأن   2009
يف  الرقم  هذا  تقييم  االقت�شاد  وزارة  اأعادت 

ني�شان/اإبريل لتبني اأن حجم فقدان الوظائف 

�شوف ي�شل اىل 30.000 وظيفة. 

اأوروبا"  "ديرتويت  �شلوفاكيا  وتعترب 

اىل  جنًبا  "بيجو" و"فولك�س فاغن"،  مب�شانع 

�شناعة  يوؤلف  ما  موّرديهما،  �شبكتي  جنب 

الـ20 بليون يورو �شنوًيا،  يتخطى  تدر دخالً 

ومع  عمل.  فر�شة   75.000 من  اأكرث  وتوفر 

ذلك، فاإن املوؤ�ش�شتني تعتمدان على الطلب 

يف  ال�شيارات  �شوق  حجم  ل�شغر  االأوروبي، 

ظه، كما اأنهما قللتا من حجم  �شلوفاكيا وحتفرُّ

اإنتاجيهما مع اأوائل العام 2009. 

تدابري التغلب على االأزمة

اأطلقت   ،2009 الثاين/يناير  كانون  يف 

احلكومة ال�شلوفاكية خطة لتدعيم الت�شغيل، 

االأزمة،  اآثار  ملحاربة  املحلي  الطلب  وتعزيز 

مليون   332 قدره  مبلًغا  لهذا  وخ�ش�شت 

قامت  كما  دوالر(.  مليون   431( يورو 

بت�شكيل جلنة الإدارة االأزمة، تتاألف من ممثلي 

احلكومة، والبنك املركزي، والبنوك التجارية، 

والبلديات،  العمل،  واأ�شحاب  والنقابات، 

؛ لتحليل اآثار االأزمة 
)2(

واملعار�شة الربملانية

واقرتاح تدابري ملواجهتها. ويف ال�شهر التايل 

 62 من  يقرب  ما  االقت�شاد  وزارة  اأعلنت 

بع�س  تخفيف  االأقل  على  اأو  الإزالة،  تدبرًيا 

االحتاد  اأموال  من  االنتفاع  بينها  من  االآثار. 

االأوروبي، وامل�شاركة يف م�شاريع �شـراكة بني 

 �صلوفاكيا

تنقيح اخلطط

اأ�صلحت �صلوفاكيا اقت�صادها بنجاح؛ لتن�صم اإىل االحتاد االأوروبي. ولكن منوها االقت�صادي 

ا.  �صهد تباطوؤًا، كما اأن �صناعة ال�صيارات فخر ال�صناعة الوطنية قد انخف�س اإنتاجها فعليًّ

وملواجهة هذه االأزمة قامت احلكومة ال�صلوفاكية باتخاذ تدابري خمتلفة، يتاأ�ص�س كثرٌي 

منها على تعزيز فر�س العمل، و�صبط ال�صوق وتنظيمه. ومن ناحيتها، يجب على املنظمات 

غري احلكومية اأن تعالج على الفور ما لديها من نق�س يف اال�صتعداد ملواجهة االأزمة. 

وياأتي ا�صتمرار التمييز �صد الغجر Roma واملراأة، بحكم النهج الت�صلطي الذي ت�صعى 

من خالله احلكومة اإىل جتاهل معار�صيها ال�صيا�صيني. وقد مت ماأ�ص�صة امل�صاعدات االإمنائية 

اخلارجية قانونًيا. وهي ت�صهد منًوا؛ ومع ذلك فمازالت اأقل من املعايري االأوروبية. 

)1( Pokorný, J. Global crisis – a traumatizing 
factor or an opportunity for Slovakia?.

Available from: <www.stavebne-

forum.sk/sk/article/12474/global-
crisis-a-traumatizing-factor-or-an-

opportunity-for-slovakia/>.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف �شلوفاكيا = 99

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف �شلوفاكيا = 69

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات
الن�شاط التعليم

االقت�شادي

43

82
71

99

100
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القطاعني العام واخلا�س لبناء طرق �شـريعة، 

خمتلفة  م�شاريع  على  الدولة  اإنفاق  وزيادة 

للبحوث والتنمية. 

وحترًكا  ن�شاًطا  اأكرث  احلكومة  بدت  كذلك 

اأدوات  على  والت�شديق  االأ�شعار،  �شبط  يف 

متطلبات  واإ�شدار  لل�شياحة،  انتقائية  دعم 

باالإ�شافة  واملوؤ�ش�شات.  البنوك  وتو�شيات 

اأعادت   2009 اآذار/مار�س  ففي  ذلك،  اىل 

�شـركة  اأ�شهم  من   49% �شـراء  احلكومة 

اىل  باعتها  قد  كانت  التي  تران�شبرتول 

يف  دوالر  مليون   74 مببلغ  الدولية  يوكو�س 

2002. ومن املمكن اأن تعطي هذه ال�شفقة 
دفعة قوية لتحديد �شيا�شات الطاقة للبالد. 

وحتى االآن، مل تركز املنظمات غري احلكومية 

ال�شلوفاكية على االأزمة االقت�شادية العاملية. 

من  كثري  اىل  املنظمات  هذه  حتتاج  حيث 

اجلهات  اأن  منها:  اأ�شباب،  لعدة  التحركات 

االإ�شهامات  من  ت�شتقطع  �شوف  املانحة 

املخ�ش�شة لالأعمال االإن�شانية واأن�شطتها. كما 

اأن نق�س املوارد يحتم على هذه املنظمات 

كما  واأن�شطتها.  اأولوياتها  تقييم  تعيد  اأن 

هذه  م�شاعدة  طلب  من  �شتزيد  االأزمة  اأن 

املنظمات وتعاونها؛ و�شوف تتكرر تدخالت 

هذه  لعالقات  ال�شيا�شي  واقتحامها  الدولة 

املنظمات ويف اأن�شطتها. على �شبيل املثال، 

غري  املنظمات  من  احلكومة  تطلب  قد 

احلكومية تدعيم االأن�شطة التي تعتربها اأكرث 

بني  من  قليالً  عدًدا  اإن  حيث  باالأزمة؛  �شلة 

�شيا�شي،  با�شتقالل  يتمتع  املنظمات  تلك 

ولذا �شتكون احلكومة يف موقف فريد يخول 

املعار�شني،  ومعاقبة  موؤيديها  متويل  لها 

من خالل توزيعها لدعم الدولة واملنح. 

ا�صتمرار "طغيان االأغلبية"

على  املختلفة  االإجنازات  من  الرغم  على 

ال�شيا�شي  امل�شهد  اأن  اإال  االأوروبي،  امل�شتوى 

هناك مازال مقيًدا تقييًدا �شديًدا. فقد وا�شل 

هما  فيه  الرئي�شيان  احلزبان  احلاكم  االئتالف 

ال�شلوفاكي  واحلزب   ،Smer "�شمري"  حزب 

 2008 عام  اأثناء  االأغلبية"  "طغيان  الوطني 

للمعار�شة  التام  والتجاهل   .2009 وبداية 

�شبيل  )على  يومًيا  يحدث  كان  ال�شيا�شية، 

احلكومة  واأي�ًشا  �شمري  حزب  نواب  املثال: 

ينبغي  اأنه  مراًرا  اأكدوا  الوزراء  رئي�س  ت�شمل 

مبناق�شة  لها  ال�شماح  تتوقع  اأال  للمعار�شة 

فر�شة  اأي  تنال  اأن  اأو  احلكومة،  مقرتحات 

للم�شاركة يف اأي عملية التخاذ القرار(.

جديًدا  عدًوا  اأي�ًشا  احلكومة  وجدت  وقد 

الوزراء  رئي�س  نعَت  فقد  االإعالم.  هو  لها، 

وال�شحفيات  ال�شحفيني  ال�شلوفاكي 

باملعتوهني والعاهرات واحلمقى، وانتقدهم 

جلمهورية  القومي  االأمن  عمالء  بو�شفهم 

الذين  )وهم  اال�شرتاكية  ت�شيكو�شلوفاكيا 

ا�شتخدام  مت  وقد  موؤيديه(.  �شمن  كانوا 

حملة  يف  املجريني"  بـ"كارت  ي�شمى  ما 

حيث   ،2009 لعام  الرئا�شية  االنتخابات 

وموؤيداه  احلايل  والرئي�س  الفائز  اأ�شدر 

بياًنا  ال�شلوفاكي(  والوطني  )ال�شمري  حزَبا 

بدعم  الرئي�شينَي  معار�شِيه  فيه  يتهمون 

يف  انق�شاًما  اأحدث  ما  املجرية،  االأقلية 

املجتمع ال�شلوفاكي، واأ�شاء يف الوقت نف�شه 

اىل املواطنني املجريني. 

وال�شيا�شات  "القومية"  ظهرت  لقد 

احلاكم  االئتالف  توىل  فور  ال�شوفينية، 

 2008 بداية  ومع   .
)3(2006 يف  امل�شئولية 

للتاريخ  الوزراء يف و�شع منهجية  بداأ رئي�س 

"ال�شلوفاك  م�شطلح  و�شك  ال�شلوفاكي، 

ال�شخ�شية  عن  دافع  فيما   
القدامى")4(

اإياه  ناعًتا  يانو�شيك  جوراي  التاريخية 

.
"باال�شرتاكي االأول")5(

امل�شكلة االأخرى احلادة هي الف�شاد والعمالة. 

املنا�شـرة  على  احلاكم  االئتالف  داأب  فقد 

عن حقه يف حماباة اأع�شاء حزبه، وموؤيديه من 

خارج احلزب. ولكّن وزراء كثريين وموظفني 

اأو  التقهقر  اىل  ا�شطروا  كباًرا،  مدنيني 

متار�شها  التي  ال�شغوط  ب�شبب  االن�شحاب؛ 

اللجنة  )مثل  دولية  موؤ�ش�شات  عليهم 

واملعار�شة  الوطني  واالإعالم  االأوروبية(، 

.
)6(

ال�شيا�شية

التمييز

 بحقوق ال�شكن واالإخالءات، 
ّ
منح املركز املعني

حقوق  منتهك  جائزة  جينيف،  يف  والكائن 

بورما  )مع  ل�شلوفاكيا   2007 لعام  ال�شكن 

متييز  من  عليه  ت�شـر  ما  منتقًدا  وال�شني( 

�شد الغجر الرحل، ممن يتم التفريق �شدهم 

بيوتهم.  من  ا 
ً
ق�شـر واإخالءهم  الوقت،  طوال 

فاأكرث من 120 األًفا من غجر الروما يعي�شون 

اإمكانية  فيها  يفتقدون  فقرية،  اأحياء  يف 

الو�شول اىل اخلدمات االأ�شا�شية للحياة، مثل 

لهم  احلكومة  تفعل  ومل  والكهرباء.  املياه 

�شوى القليل لتح�شني هذا الو�شع. ومن ثم 

اأبعد  مازالت  ظروف  يف  يعي�شون  الغجر  فاإن 

وقد  للعي�س.  االأوروبي  املتو�شط  عن  بكثري 

 2009 اآذار/مار�س  يف  خا�شة  حالة  وقعت 

اأوالًدا  ال�شلوفاكية  ال�شـرطة  اأجربت  عندما 

�شوى  تر�شيح  ميكنها  ال  الربملانية  املعار�شة   )2(

ع�شو واحد من دون انتماءات �شيا�شية.

)3( Sáposová, Z and Šutaj, Š.. ”Národnostné 
menšiny“ ]National Minorities[. In M 
Bútora, M Kollár and G Mesežnikov 
)eds(, Slovensko 2008. Súhrnná 
správa o stave spoločnosti. ]Slovakia 
2008. A Global Report on the State of 
Society[. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, pp.175-210. Mesežnikov, 
G.. ”Vnútropolitický vývoj a systém 
politických strán“ ]Domestic Political 
Development and Party System[. In M 
Bútora, M Kollár and G Mesežnikov 
)eds(, Slovensko 2008. Súhrnná správa 
o stave spoločnosti ]Slovakia 2008. A 
Global Report on the State of Society[. 

Bratislava: Inštitút pre verejné otázky، 

pp. 17-125.

موقع  حول  اخلالف  بع�س  وجود  من  الرغم  على   )4(

)الدولة   Great Moravia العظمى  مورافيا 

التا�شع  القرنني  يف  وجدت  التي  ال�شلوفاكية 

التاريخية  اجلغرافية  اأن  اإال  والعا�رصامليالديني(، 

ال�شائدة، حتدد موقعها على جانبي نهر موارافيا، 

ل�شلوفاكيا  احلدودية  املقاطعات  يف  حالًيا 

ينبغي  اأنه  يعني  ما  وهو  الت�شيك.  وجمهورية 

اعتبار �شكانها اأ�شالف املورافينيني وال�شلوفاك. 

ولكن يبدو م�شطلح "ال�شلوفاك القدماء" مع ذلك 

"املجر القدماء" اأو  اأكرث مب�شطلحات مثل  �شبيهاً 

املاجيارا�س القدماء"

)5( Mesežnikov, G. ”National populism 
in Slovakia: actors, issues, strategies“. 

In O Gyárfášová and G Mesežnikov, 
National populism in Slovakia. 

Bratislava: Institute for Public Affairs, 
2008. pp.7-34.

)6( In one case, the Minister of the 
Economy, in a March 2007 interview 
officially advocated the use of bribery 
to win arms contracts if the State 
hoped to compete with private 
weapons dealers.

See Sičáková-Beblavá, E.. ”Slovakia“. 

In D Zinnbauer and R Dobson )eds(, 
Global Corruption Report 2008. New 
York: Cambridge University Press, 
p.268. 
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الغجر  ال�شت �شنوات من  اأعمارهم  ال تتعدى 

الرحل، اأجربتهم على التعري و�شـرب وتقبيل 

احلادثة  ت�شجيل  مت  وقد  البع�س.  بع�شهم 

ال�شباط  طرد  ومت  فيديو،  �شـريط  على 

 ،77 امليثاق  مدير  اعرت�س  وقد  ومديريهم. 

"زوزانا ت�شيماري" على ما حدث، ولكن ما من 
عقاب ي�شاوي هذه االإ�شاءة كما هو احلال يف 

هذه احلادثة. 

ويف جل�شتها الـ41 يف نيويورك 2008، اأ�شارت 

التمييز  اأ�شكال  جميع  باإلغاء  املعنية  اللجنة 

مت  التي  الق�شايا  من  عدد  اىل  املراأة،  �شد 

ر�شدها يف التقارير ال�شابقة عن �شلوفاكيا، 

واأو�شت اللجنةُ احلكومة ال�شلوفاكية باتخاذ 

التدابري الالزمة ملواجهتها. 

امل�صاعدات االإمنائية

فرتة   2007-2004 من  الفرتة  اعتربت 

ال�شلوفاكية  الهيئة  فيها  �شدقت  انتقالية، 

)املعونة  الدويل  والتعاون  للتنمية 

مببالغ  م�شـروًعا   229 على  ال�شلوفاكية( 

مليون   18( يورو  مليون   14 تقريًبا  ت�شاوي 

دوالر(. وكانت ماأ�ش�شة املعونة ال�شلوفاكية 

�شباط/ من  االأول  يف  قانونيًّا  اكتملت  قد 

قانون  و�شع  مت  عندما   ،2008 فرباير 

مو�شع  الر�شمية  االإمنائية  امل�شاعدات 

التنفيذ. 

الت�شديق  مت   ،2008 ني�شان/اإبريل  ويف 

على "الربنامج الوطني للم�شاعدات االإمنائية 

الر�شمية يف 2008". وقد مت تخ�شي�س موارد 

اأفغان�شتان  من  لكل  اأ�شا�شية  ب�شورة  مالية 

والهر�شك،  والبو�شنة،  البي�شاء،  ورو�شيا 

وكينيا،  وكازخ�شتان،  االأ�شود،  واجلبل 

مبلٌغ  اأي�ًشا  وكان هناك  واأوكرانيا.  و�شـربيا، 

اأخرى  بلدان  لعدة  موجًها  املال  من  �شخم 

)األبانيا، وقريغز�شتان، ومقدونيا، ومنغوليا، 

وطاجك�شتان،  وال�شودان،  وموزمبيق، 

واأوزبك�شتان(. ومع ذلك، وعلى الرغم من اأن 

 2008 ال�شلوفاكية يف  االإمنائية  امل�شاعدات 

 ،2007 العام  يف  مثيالتها  من  اأعلى  كانت 

االحتاد  معايري  من  اأقل  مازالت  اأنها  اإال 

.
)7(

االأوروبي

)7( Klimovský, D. ”Slovakia: More 
development aid, though discrimination 
remains“. Social Watch Report 2008: 

Rights is the answer, pp.182-183.

امل�صاعدات االإمنائية الر�صمية الثنائية ال�صلوفاكية يف 2008

امل�صاريع/الربامج

املبلغ

)باليورو/بالدوالر(

1,992 / 2,590م�شاريع يف "بلدان الربنامج" )اجلبل االأ�شود و�رصبيا(

البو�شنة  البي�شاء،  رو�شيا  )اأفغان�شتان،  امل�رصوع"  "بلدان  يف  م�شاريع 

والهر�شك، وكازاخ�شتان وكينيا واأوكرانيا(.
1,726 / 1,328

1,029 / 1,338م�شاريع يف "بلدان اأخرى"..

تنمية القدرات وامل�شاريع التي تركز على تنمية التعليم، والوعي العام، 

ور�شد امل�شاريع
302 / 232

133 / 173م�شاريع التمويل امل�شرتك التي �شادقت عليها اللجنة االأوروبية

66 / 86املنح ال�شغرية

332 / 432الربنامج الفرعي حول املعونة االإن�شانية الدولية

398 / 517متويل عمل اأن�شطة املعونة ال�شلوفاكية

5,510 / 7,164االإجمايل

Národný program oficiálnej, 2008 :امل�صدر





153 / الرا�صد االجتماعي

Plataforma 2015 y más
Pablo José Martínez Osés

)1(Intermon Oxfam
Deborah Itriago

والتي  زة،  املميِّ جوانبها  اإ�شبانيا  يف  لالأزمة 

املايل  النظام  "اإخفاقات"  اأن  اىل  ت�شري 

الدويل، اأو املمار�شات ال�شيئة، لي�شت وحدها 

الوقت  ففي  االأزمة.  هذه  حدوث  يف  ال�شبب 

الذي كانت فيه ال�شـركات املالية االمريكية 

"زاباتريو"  الرئي�س  كان  تنهار،  الكربى 

يف   José Luis Rodríguez Zapatero
ا يف جل�شة اجلمعية العمومية 

ً
نيويورك حا�شـر

حيث   2008 اأيلول/�شبتمرب  املتحدة  لالأمم 

االإ�شباين.  املايل  النظام  قوة  يف  ثقته  اأعلن 

احلكومة  اندفعت  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

30 بليون يورو لتغطية  لتقدم منحة قدرها 

عن  يزيد  ما  ميثل  الرقم  وهذا  خماطرها. 

 30 البلد  ينفق  بينما  لل�شخ�س،  يورو   650
يورو لكل �شخ�س على معونات التنمية. وقد 

حازت هذه العا�شفة االأولويَة على البحث عن 

فر�س حلل هذه االأزمة. 

تدمري العمل

تعد  الوظائف،  يف  للخ�شائر  احلالية  االأرقام 

بني  ما  الفرتة  ففي  ماألوفة.  وغري  مذهلة 

 2009 ويناير   2008 الثاين/يناير  كانون 

 3 من  اأكرث  لتطال  البطالة  ن�شبة  ارتفعت 

ميثلون  �شخ�س،  املليون  ون�شف  ماليني 

%14 من ال�شكان الفاعلني اقت�شادًيا، وهو 
االأوروبي.  املتو�شط  �شعف  تقريًبا  يعد  ما 

مكتب  قبل  من  املن�شورة  للبيانات  ووفًقا 

األف   840 من  اأكرث  فاإن  االجتماعي،  االأمن 

وظيفة قد اختفت يف العام 2008، وال يظهر 

اإ�شارة اىل تباطوؤ ما يف  اأي  من التيار ال�شائد 

�شـرعة هذا االنحدار. 

االإ�شبانية طرق تخفيف  وقد بحثت احلكومة 

خالل  من  ال�شـرائية،  القوة  يف  الهبوط  حدة 

عمل تخفي�شات يف ال�شـرائب املفرو�شة على 

بخلق  الكفيلة  االإجراءات  وتب�شيط  العاملني، 

اأن�شطة اقت�شادية جديدة. كما حثت احلكومة 

معدالت  يف  بتخفي�شات  القيام  على  اأي�ًشا 

املتاأخرة؛  للمدفوعات  املعيارية  الفائدة 

من  ال�شـركات  اإنقاذ  يف  امل�شاعدة  بهدف 

االختناق املايل. ويف الغالب كان الغر�س من 

ال�شمود  من  العمال  متكني  االإجراءات،  هذه 

ع�شى اأن ي�شتعيد الن�شاط االقت�شادي والثقة 

يف االأ�شواق عافيتهما. ومن اجلدير بالذكر اأن 

االآن، املناق�شات  احلكومة قد قاومت، حتى 

العمل  اأ�شحاب  املعتادة من قبل  االنتهازية 

االأمن  انعدام  من  مزيد  اىل  توؤدي  التي 

االأجور  تثبيتهم  خالل  من  وذلك  الوظيفي، 

ك�شـرط  الرخي�شة  العمالة  غزارة  وا�شتغالل 

خللق فر�س عمل. 

انهيار االعتمادات

االأوروبية  الفائدة  معدل  اأن  من  بالرغم 

ي�شبق  مل  م�شتوى  اىل  هبط  قد  القاعدية 

غري  تبدو  املالية  الهيئات  اأن  اإال  مثيل،  له 

يف  جديدة  جمازفات  يف  لال�شتمرار  م�شتعدة 

هذا ال�شياق. ومن ثم يظل توافر االعتمادات 

ا نادًرا. والوا�شح اأن مبلغ الثالثني بليون 
ً
اأمر

وعدة  احلكومة،  عليها  �شّدقت  التي  يورو 

جهات عامة �شامنة، قد ف�شلت حتى االآن يف 

اإعادة تاأهيل القطاع املايل ملنح القرو�س اأو 

اأي�ًشا  الالزم  املال  توفري  ويف  االعتمادات، 

الإنعا�س الن�شاط االقت�شادي. عالوة على ذلك، 

هبطت  قد  االأ�شـرية  االعتمادات  حقيبة  فاإن 

 اإ�صبانيا

اإغفال الق�صايا الرئي�صية

التي  والتعديالت  االإ�صباين،  االقت�صاد  تعرتي  التي  العيوب  على  اأخرًيا  الوقوف  لقد مت 

تاأخرت طويالً. فاحلكومة يف مواجهة البطالة املت�صخمة وانهيار االعتماد، تتوىل م�صوؤولية 

الداعم وال�صامن، غري اأنها اأخفقت يف تناول الق�صايا الرئي�صية، مثل غياب تاأمني العمل، 

واإمكانية احل�صول على ال�صكن، وتو�صيع احلقوق االجتماعية. وباملثل مع املعونة الدولية، 

، جند اأن الق�صايا االأ�صا�صية  ففي الوقت الذي تكثف فيه اإ�صبانيا دورها كبلد متعاطف وخريرِّ

مثل االحتبا�س احلراري، والدعم الزراعي، ال تنال منها االهتمام الذي ت�صتحقه. 

 Intermon Oxfam 1( اإ�شهام اأوك�شفام اإنرتمون(

البحث،  فريق  خالل  من  مت  قد  التقرير،  هذا  يف 

بقيادة ديبورا اإترياجو Deborah Itriago وهي 

مقت�رصة على القطاعني االأخريين. 

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف ا�شبانيا = 99.6

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف ا�شبانيا = 76.9

التمكني
اطفال يبلغون 

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني
جتاوز �شن اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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للمرة االأوىل يف ثماين �شنوات، مقارنة بالنمو 

عليها  �شّدقت  التي  احلقيبة  يف  الوا�شح 

احلكومة. وهذا التناق�س اجللي تف�شـره نزعة 

الكيانات املالية لل�شامنني العموميني، عند 

مالية  وب�شعوبات  املخاطرات،  اختيارهم 

كبرية تواجهها الهيئات احلكومية املحلية. 

االأولوية  يف  احلكومة  و�شعت  فقد  ثم  ومن 

املحافظة  بهدف  عمومي؛  ك�شامن  العمل 

النظام  وا�شتقرار  التوازن  يف  الثقة  على 

واإيداعات  الذي تعتمد عليه مدخرات  املايل 

تتطلب  الق�شية  ولكن  كثريين.  مواطنني 

توا�شل  الذي  الوقت  ففي  ذلك.  من  اأكرث 

ربع  نتائج  تقدمي  املالية  الهيئات  فيه 

فاإن  امل�شاربات،  اأرباح  فيها  تبني  �شنوية، 

امل�شتمر،  والرهنية  املالية  االأ�شول  تدهور 

اأن عامة اجلماهري مل تتمكن حتى االآن  يعني 

اأن  كما  اال�شتقرار.  هذا  مبنافع  التمتع  من 

احلركات االجتماعية، والقطاعات االأكادميية 

عن  التعبري  يف  بداأت  اأي�ًشا،  وال�شيا�شية 

�شاأنها  من  عامة،  مالية  هيئات  اىل  حاجتها 

منح االأولوية لوظائف اخلدمة العامة، بدالً من 

هوام�س الربح. 

التاأخر يف التعديل

االإ�شبانية  احلكومة  ا�شتجابة  �شـرعة  اإن 

تتناق�س  واملايل،  البنكي  القطاع  حلاجات 

واهتمامها  تقاع�شها  مع  حاًدا  تناق�ًشا 

احلقيقية،  االقت�شاد  مب�شكالت  املحدود 

مفاجئة،  تعديل  عملية  حالًيا  ي�شهد  والذي 

طويلة،  فرتة  منذ  منها  مطلوًبا  كان  ما  وهو 

وقت اندالع االأزمة. 

مت  التي  الرئي�شية  الثالث  امل�شكالت 

النمو  دورة  اأثناء  مراًرا،  بها  اال�شت�شهاد 

الوا�شحة  ال�شخامة  هي:  كانت  ال�شابقة، 

“لفقاعة امللكية” واالأهمية الن�شبية ل�شناعة 
البناء يف اإجمايل الناجت القومي ومنو العمالة. 

االأعمال  وموؤ�ش�شات  االأفراد  واقرتا�س 

املنخف�شة  واملعدالت  مكثفة.  ب�شورة 

الفرتة  يف  واملدخرات.  الوطنية  للتناف�شية 

ملعاجلة  القليل  �شوى  يتم  مل  ال�شابقة، 

العمليات املطلوبة يف التعديل. ورمبا يكون 

حتملها  عن  احلكومة  توقف  ب�شبب  ذلك 

كان  وقد  وال�شيا�شية.  االجتماعية  التكاليف 

دور يف حدوث هذه  العاملية،  املالية  لالأزمة 

ب�شدة  اأثر  ما  وهو  منها،  واالإ�شـراع  العمليات 

على م�شتويات وحيوية التجارة ذات احلاجات 

االإئتمانية ق�شرية املدى. 

ويف ا�شتجابتها لهذا الو�شع، تبنت احلكومة 

مقاربة مزدوجة. فقد ظلت حازمة يف مقاومة 

املحافظة،  القطاعات  وتكتل  منا�شـرة 

ا�شتقطاعات  �شبيل  يف  االأعمال،  واأ�شحاب 

و�شـرائب  الكبرية،  لالأرباح  ال�شـرائب 

اخلا�شة  واملتطلبات  االأقل،  ال�شـركات 

نف�شه  الوقت  يف  اأجازت  بينما  بالت�شـريح. 

رئي�شي  ب�شكل  ت�شتهدف  اجتماعية  تدابري 

املنخف�س  الدخل  وذات  املتعطلة،  الفئات 

هذه  ولكن  �شديدة.  ملخاطر  تتعر�س  التي 

الذي  املزدوج  الفعل  رد  اأو  اال�شتجابة 

ال�شمانات  لنظام  اأي �شـرر  ا�شتهدف جتنب 

كممت�س  العمل  ميكنها  )بحيث  االجتماعية 

لعك�س  �شيًئا  يفعل  ال  االأزمة(  يف  لل�شدمة 

االئتمان  ا�شتعادة  ومتكني  امل�شارات، 

والعمالة، اأو موؤ�شـر االأ�شعار. 

وقد يبدو اأن احلكومة تعتمد على قدرتها يف 

احتواء ال�شغوط، حتى تعود الثقة باالأ�شواق 

الدولية، وتاأتي دورة منو جديد مرة  املالية 

اأخرى. ولكن، امل�شاألة لي�شت فقط يف معرفة 

مدى  اأي  واىل  العودة،  هذه  �شتحدث  متى 

احل�شابات  الكبرية، يف  ال�شقطة  ل  ميكن حتمرُّ

التدابري  متويل  يف  ُت�شتخدم  التي  العامة 

الفائ�س  ا�شتخدام  بالفعل  العامة. )فقد مت 

واأ�شدر  ال�شابقة،  ال�شنوات  عرب  املرتاكم 

االحتاد االأوروبي اأوىل حتذيراته(. اإنها اأي�ًشا 

التي  الرئي�شية  امل�شكالت  مع  التعامل  حالة 

م�شكالت  وهي  االإ�شباين،  االقت�شاد  تعرتي 

يف  االأمن  بانعدام  رئي�شي  ب�شكل  مرتبطة 

وتو�شيع  ال�شكن،  على  واحل�شول  العمل، 

اخلدمات االجتماعية االأ�شا�شية لت�شمل قطاًعا 

عري�ًشا من ال�شكان. 

اإ�صبانيا يف اخلارج

املتوا�شل  النقا�س  عام   2009 العام  يعد 

نقا�س يت�شمن  االإمنائي، وهو  التعاون  حول 

يف  للتعاون  الواجبة  ال�شيغة  حول  اأ�شئلة 

الن�شال �شد الفقر. وقد كانت اإ�شبانيا بلًدا 

داعًما يف العامني 2007 و2008 لي�س فقط 

يف ما يتعلق باإدارة االأزمة العاملية التي توؤثر 

بل  اخلو�س،  وجه  على  النامية  البلدان  يف 

االلتزامات  يف  عمومية  اأكرث  وب�شورة  اأي�ًشا 

مب�شتويات امل�شاعدات االإمنائية الر�شمية. 

الفرتة  يف  الر�شمية:  االإمنائية  امل�شاعدات 

امل�شاعدات  زادت   2007 وحتى   2004 من 

االإمنائية الر�شمية االإ�شبانية باأكرث من 20% 

)بالقيمة احلالية(. وعلى الرغم من املحافظة 

الدويل  للتعاون  املخ�ش�شة  موازنتها  على 

كان  كما  نف�شه  بامل�شتوى   2009 للعام 

اإ�شبانيا  اأن  اإال  يورو(،  باليني   5(  2008 يف 

املانحة  البلدان  اأكرث  من  واحدة  مازالت 

 ،2007 االأول/دي�شمرب  كانون  ففي  �شخاًء. 

الفقر،  ملكافحة  الدولة  معاهدة  توقيع  مت 

االأحزاب  جميع  مبقت�شاها  تتعهد  والتي 

لاللتزام  باالمتثال  االإ�شبانية  ال�شيا�شية 

الناجت  اإجمايل  من   0.7% بتوجيه  الدويل 

االإمنائية، بداية من  القومي اىل امل�شاعدات 

العام 2012. 

ذروة   2008 العام  �شهد  االإن�شاين:  العمل 

يف  �شت�شاعد  التي  العمليات  من  �شل�شلة 

عاملي  كفاعل  اإ�شبانيا  ح�شور  تكثيف 

لديها  اأ�شبح  فقد  االإن�شانية.  اجلهود  يف 

اإطار  يف  يعمل  االإن�شاين،  للعمل  مكتب 

الدويل  االإمنائي  للتعاون  االإ�شبانية  الهيئة 

)AECID(. يقوم بتقوية القدرات االإدارية 

االإن�شانية،  االأزمات  مع  التعامل  يف  الدولية 

االإعالمية  ال�شغوط  جتاهل  من  البلد  وميّكن 

عند تقريرها ما اإذا كانت �شتتورط يف اأزمات 

اإن�شانية معينة.

اأزمة الغذاء: يف قمة منظمة االأغذية والزراعة 

اإ�شبانيا  قطعت   ،2008 حزيران/يونيه  يف 

 500 مببلغ  بامل�شاهمة  نف�شها  على  التزاًما 

ويف  االأزمة.  لهذه  ا�شتجابة  يورو  مليون 

اإ�شبانيا  نظمت   2009 الثاين/يناير  كانون 

رفيع  االجتماع  املتحدة  االأمم  مع  باال�شرتاك 

 )RANSA( امل�شتوى لالأمن الغذائي للجميع

تعزيز  بغر�س  انعقد  والذي  مدريد،  يف 

املوؤ�ش�شات املنخرطة  التن�شيق بني خمتلف 

والزراعة،  االأغذية  )منظمة  املجال  هذا  يف 

الدويل  وال�شندوق  العاملي،  الغذاء  وبرنامج 

و�شندوق  الدويل،  والبنك  الزراعية،  للتنمية 

النقد الدويل(، كما تقدمت اإ�شبانيا مببادرة 

الغذائي  واالأمن  للزراعة  العاملية  ال�شـراكة 

)GPAFS(. ويف هذا االجتماع، التزم الرئي�س 

لهذا  اآخر  يورو  بليون  مببلغ  “زاباتريو” 
�شنوات.  خم�س  على  دفعها  يتم  الغر�س، 

ميثل  ال  يورو  بليون   1.5 االإجمايل  واملبلغ 

اإنه التزام بتخ�شي�س جزء  اإ�شافيًّا بل  مورًدا 
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الر�شمية  االإمنائية  امل�شاعدات  موازنة  من 

االآثار  اأن  هو  هنا  البارز  وال�شيء  ال�شابقة. 

ال�شلبية ل�شيا�شات االحتاد االأوروبي الزراعية 

على االأمن الغذائي العاملي، لي�شت مطروحة 

ما  وهو  املبادرة.  هذه  من  كجزء  للنقا�س 

�س فر�س جناحها خلطر �شديد. 
ّ
يعر

مع  وباالت�شاق  الع�شـرين،  جمموعة  اإطار  ويف 

التي  التدابري  من  رزمة  من  وكجزء  ذكر،  ما 

املالية،  االأزمة  اإدارة  بغر�س  اقرتاحها  مت 

بنوك  تزيد  اأن  فكرة  تدعم  اإ�شبانيا  فاإن 

تدفقاتها  من  االأطراف  املتعددة  التنمية 

ال�شافية، نحو البلدان ذات الدخل املنخف�س 

واملتو�شط، يف اأوقات النمو املنخف�س. 

الت�صامن لي�س كافًيا

على الرغم من اأن جميع هذه املبادرات تعرب 

اأنها تتناق�س مع  اإال  عن حالة من الت�شامن، 

م�شريية  تعد  جوانب  على  اإ�شبانيا  موقف 

والزراعة،  التجارة،  مثل  النامية،  للبلدان 

والهجرة الدولية، والتغري املناخي. 

التجارة: اأحد اأهم املخاطر الكربى يف اال�شتجابة 

الدولية لالأزمة املالية الراهنة، هو اأن البلدان 

طرف  من  التجارية  احلمائية  ٍذ،  كمنفِّ تتبنى 

االأوروبي،  االحتاد  دول  خالف  وعلى  واحد. 

االأقل  اجلانب  يف  دائًما  كانت  اإ�شبانيا  فاإن 

وت�شمني  مواقفها،  يف  املرونة  نحو  نزوًعا 

مفاو�شات  يف  جوهري  كعن�شـر  التنمية 

الع�شـرين  جمموعة  اجتماع  ففي  التجارة. 

الرتاجع  اىل  البلدان  دعيت   ،2008 اأواخر  يف 

ملدة عام على االأقل عن التعريفة اجلمركية 

ُيذكر �شيء عن  املتزايدة املطبقة، بينما مل 

ا�شتخدام الدعم الذي تقدمه الدولة، وال حتى 

يف  الت�شكيك  يعني  ما  وهو  لالإنقاذ.  خططها 

التي ميكن ملعظم  الوحيدة  و�شائل احلماية 

تلك  عن  ناهيك  توفريها،  النامية  البلدان 

ما  )وهو  توفريها  ت�شتطيع  ال  التي  البلدان 

ميكن ف�شالً عن ذلك، اأن يدمر زراعتها(. 

الزراعة: على نف�س الدرجة من االأهمية، ياأتي 

التي  العاملية  املبادرات  بني  االت�شاق  عدم 

اإ�شبانيا وبني مبادرة وزارة ال�شوؤون  تدعمها 

اأجل  التي ت�شق طريقها، دافعة من  الريفية 

ال�شيا�شات  اإ�شالحات  ملنع  اأوروبي  برنامج 

الزراعية امل�شرتكة )CAP(. وقد مت تقدمي 

هذه املبادرة كاإحدى املبادرات التي ينبغي 

اأثناء الرئا�شة االإ�شبانية  اأن تظل يف املقدمة 

حقيقة  جتاهل  عرب  وذلك  االأوروبي،  لالحتاد 

الغنية  الدول  ل�شيا�شات  امل�شو�س  االأثر  اأن 

تاآكل  اأ�شباب  بني  من  واحداً  يعد  الزراعية، 

اأزمة  ثم يف  الفقرية ومن  البلدان  الزراعة يف 

اأ�شعار الغذاء. 

االقت�شادية  االأزمة  �شـربت  لقد  الهجرة: 

عنيفة،  �شـربة  املهاجرين  ماليني  الدولية 

بالوقوع  فوري  لتهديد  تعر�شوا  اإنهم  حيث 

ا العاملني منهم يف  يف براثن البطالة )خ�شو�شً

ال�شناعات البنائية والفندقية(، مما �شيقلل 

اىل  اخلارج  يف  العاملني  هوؤالء  حتويالت  من 

. وقد جاء رد فعل احلكومة خميًبا 
)2(

اأ�شـرهم

لالآمال: اإجراء واحد، بدوافع �شوفينية وطنية 

الذين  املهاجرين  الأن  حمدوًدا،  جناًحا  القت 

�شبيل  يف  العوائق  من  كثري  على  تغلبوا 

ح�شولهم على االإقامة االإ�شبانية، لن ي�شـرهم 

عن ذلك،  . ف�شالً 
)3(

اأن يتخلوا عن هذا احلق

خف�شت  قد  املنتظمة  الهجرة  ح�ش�س  فاإن 

مراقبة  جهود  من  وكثفت  كبري،  حد  اىل 

ال�شـرعيني.  غري  العمال  وترحيل  واعتقال 

االإ�شبانية قانوًنا جديًدا  وقد مررت احلكومة 

كانون  يف  وذلك  واللجوء،  احلماية  لطلب 

مر�شوم  وباتباع   .2008 االأول/دي�شمرب 

اإجازته عرب م�شارات �شبيهة يف  اأوروبي متت 

يعزز  �شوف  ما  “وهو   ،2008 متوز/يوليو 

ا�شتمرار ال�شيا�شات غري املتعاطفة مع االآخر 

بل الكارهة لالأجانب يف اأوروبا. و�شوف يكون 

اهتمامه  من  اأكرث  الدول  مب�شالح  ا  مهتمًّ

تراه  ملا  وفًقا  واحلماية”  اللجوء  يف  باحلق 

اللجنة االإ�شبانية مل�شاعدة الالجئني. 

يجب   ،2009 نهاية  يف  املناخي:  التغري 

التو�شل اىل اتفاق عاملي حول املناخ، يخلف 

يتطلب  ما  وهذا  احلايل.  كيوتو  بروتوكول 

جهود  يف  امل�شاهمة  طرق  حول  ا  عامًّ اتفاًقا 

تعديالت  وكيفية متويل  االنبعاثات،  تقليل 

اإ�شبانيا  وت�شاهم  النامية.  البلدان  يف  مرجوة 

يف �شناديق املال املتواجدة الدولية، بالرغم 

من اأن م�شاهمتها تلك كما هو حال م�شاهمات 

بينها  ما  الدويل �شتان  بلدان املجتمع  باقي 

بـ50 بليون  وبني املبلغ املطلوب، واملقدر 

اإ�شبانيا  اأن  اىل ذلك،  اأ�شف   .
)4(

�شنوًيا دوالر 

مالية  التزامات  تقدمي  عن  عازفة  اأ�شبحت 

جديدة للهجرة، ولتبّني التعديالت املطلوبة 

يف كثري من البلدان النامية. ويف اإطار االحتاد 

متثل  احلالية،  املالية  االأزمة  فاإن  االأوروبي، 

اأ�شبحت  التي  التمويل  برامج  لتخفيف  حجة 

حمدودة بالفعل. ومل يتم التو�شل حتى االآن 

اآليات لتنمية املوارد  اىل اتفاق حول ابتكار 

الالزمة، مثل املزايدة على حقوق االنبعاثات. 

على  يجب  التي  االلتزامات  حول  حتى  وال 

عاملي  اتفاق  �شياق  يف  بها  الوفاء  البلدان 

معلن. 

)4( Oxfam. ”Credibility Crunch: Food، 

Poverty, and Climate Change: An 
Agenda for Rich-Country Leaders“. 

Oxfam Briefing Paper 113. June 2008.

Available from: <www.oxfam.org.

uk/resources/pol icy/debt_aid/

downloads/bp113_credibility_crunch.

pdf>.

يف  االنهيار  يقدر  مثال،  واملك�شيك  االإكوادور  يف   )2(

2008 بنحو 20%. 
)3( منظومة اجلهود تعيد للمهاجرين اإمكانية الت�شديد 

بلدانهم،  يف  املرتاكمة  البطالة  ملنافع  مقدًما 

بتدعيم من اأية مبادرة اأعمال ميكنهم القيام بها. 

يف �شباط/فرباير 2009، وّقع 2000 مهاجر فقط 

)من اإجمايل نحو 200.000 اأجنبي متعطل(.





157 / الرا�صد االجتماعي

م�شـروع الروابط العاملية املحلية

Local Links Projectـ Global
تانيا دوكينز

Tanya Dawkins
معهد ال�شيا�شات الزراعية والتجارية

 Institute for Agriculture and
Trade Policy

األك�صندر �صبيلدوك 

Alexandra Spieldoch
مركز االهتمام

Center of Concern
اآلدو كالياري

Aldo Caliari
دعم التحرك الواليات املتحدة

Action Aid USA
كارين هان�صن كون

Kunـ Karen Hansen
�شجالت اجلوع

Hunger Notes
لني فاندر�شيلي

Lane Vanderslice

لقد اأعادت االأزمة االقت�شادية حتديد ومتييز 

البع�س  ببع�شها  املرتابطة  االأزمات  ملتقى 

امل�شاواة  انعدام  املناخ،  الغذاء،  ال�شكن، 

وم�شمع  مراأى  على  ُطبخت  والتي  وامل�شائلة 

فمع  باأ�شـره.  والعامل  املتحدة،  الواليات 

التعاي�س  على  املقدرة  االأمريكيني  امتالك 

والعاملية  واملنتظمة  العميقة  الطبيعة  مع 

املتحدة  الواليات  اىل  العامل  يتطلع  لالأزمة، 

من اأجل القيام بتحرك �شـريع وحمدد؛ لوقف 

االأزمة التي �شاهمت هي يف خلقها. 

"احلر"  لل�شوق  االأعمى  الوالء  خلق  لقد 

االجتماعية  لالأمور  االأف�شل  احَلَكم  ب�شفته 

 
املثالية")1( "العا�شفة  والثقافية،  والبيئية 

والبنية  الفا�شلة،  املالية  للموؤ�ش�شات 

و�شبكة  ال�شعيفة،  الدميقراطية  االأ�شا�شية 

مع  االإطالق  على  تتنا�شب  ال  التي  االأمان 

عن  ال�شكان  واإزاحة  االإن�شانية،  املعاناة  هذه 

تاأثريات  لنا  تتك�شف  فمازالت  منازلهم. 

فقدان املنازل، واملجتمعات غري امل�شتقرة، 

واله�شا�شة االقت�شادية الناجتة من منظومات 

االأمانة. حيث  التنظيم، مفتقدة  مالية �شيئة 

اأزمة  االأمريكيني ب�شبب  اإخالء ماليني من  مت 

اىل  حالًيا  من�شمون  وهم  والبطالة،  ال�شكن 

الوطن  داخل  �شواء  املرئيني،  غري  اأقرانهم 

هذه  مواجهة  يف  يعي�شون  ممن  خارجه،  اأو 

اإن  االآن.  وحتى  م�شت  عقود  منذ  العا�شفة 

لو�شع  نادرة  فر�شة  يوفر  الو�شع  هذا  مثل 

ميثاق عهد جديد من القيادة وال�شـراكة من 

اأجل التغيري احلقيقي، والتنمية واال�شتدامة، 

م�شتوى  وعلى  الداخل  يف  االإن�شان  وحقوق 

العامل. 

مطلوب: احلق يف مكان ن�صميه 

بيًتا

الواليات  يف  ال�شكن  فقاعة  انفجار  كان 

املال  �شوق  على  عظيم  تاأثري  ذا  املتحدة، 

اأطاح  وقد  البلد.  يف  لالأفراد  الرثوة  ذخرية 

انخفا�شها  لنقل  اأو  العقارية،  القيمة  انحدار 

مالّك  من  كبري  عدد  تكافوؤ  دالة،  ب�شورة 

من  العقارات  اأ�شحاب  مع  االأفراد  املنازل 

اإن  املثال،  �شبيل  على  املوؤ�ش�شات.  ذوي 

 189.000 ا�شرتت منزالً مببلغ  التي  االأ�شـرة 

بن�شبة  تنحدر  قيمته  راأت   2006 يف  دوالر 

وهذا   .2008 يف  دوالر   139.000 اأي   26%
االنحدار يف اأ�شعار املنازل، يعني اأن كثرًيا من 

هوؤالء املحظوظني مبا يكفي المتالك منزل، 

 الواليات املتحدة

الفر�صة يف االأزمة؟ الطريان عرب العا�صفة املثالية

اأو  االجتماعية  احلقوق  يكفل  اأو  يقر  ال  نظام  واقع  تربز  البطالة  اأن  �صك  ال 

االقت�صادية االأ�صا�صية. فمنذ كانون االأول/دي�صمرب 2007، ارتفع عدد املتعطلني 

عن العمل اإىل 13 مليوًنا و100 األف، بزيادة قدرها 5 ماليني و600 األٍف عن الن�صبة 

عند بداية الركود. وتتقدم حركات حقوق االإن�صان، واالأعمال اخل�رصاء، والرعاية 

ال�صحية وال�صكن، مبقرتحات ومطالب من اأجل تغيري واقعي وهيكلي. والواليات 

املتحدة ال متتلك رفاهية تبديد مثل هذه الفر�صة الإجراء تغيري حقيقي. 

)1( ت�شري عبارة "العا�شفة املثالية" اإىل و�شع حرج اأو 

كارثي �شببته عوامل قوية اجتمع حدوثها يف وقت 

واحد. انظر: 

www.merriam-webster.com/

dictionary/perfect+storm

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف الواليات املتحدة = 98.1

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف الواليات املتحدة = 73.8

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

التعليم

الن�شاط 

االقت�شادي



158 / الرا�صد االجتماعي

قد فقدوا كل اأو معظم قيمة امللكية، اأو قد 

التي تتجاوز  العقارية  الرهون  وقعوا يف فخ 

الرهن  قيمة  كانت  وقد  منزلهم.  قيمة  االآن 

املوؤ�ش�شات  من  وغريها  بالبنوك  اخلا�شة 

ال�شلة،  ذات  وال�شمانات  للرهون  القاب�شة 

ا �شديًدا، اأو األغيت  قد �شهدت اأي�ًشا انخفا�شً

�شاقه  قد  ال�شيناريو  هذا  كان  وقد  متاًما. 

جيل من ال�شيا�شات احلكومية التي قّو�شت 

البنية االأ�شا�شية لالقت�شاد واالأ�شواق املالية 

ب�شورة �شديدة. 

اأزمة  حدة  من  الديناميات  هذه  كثفت  لقد 

وحمدودي  دين 
َّ
امل�شـر ب�شكن  تتعلق  وطنية 

الدخل، كانت حادة بالفعل. فقد تزايد عدد 

ب�شبب  كبرية؛  زيادة  �شكانياً  املت�شـردين 

تفاقمت  التي   foreclosures يف  االرتفاع 

اأ�شعار  يف  والزيادة  الوظائف،  فقدان  بفعل 

قّو�شت  التي  التكاليف  من  وغريها  الغذاء، 

املالية  االأعباء  حتمل  على  النا�س  قدرة 

 12 يف  جري 
ُ
اأ م�شح  ك�شف  وقد  لل�شكن. 

 2008 االأول/اأكتوبر  ت�شـرين  خالل  والية 

اأطفاالً  تعول  التي  االأ�شـر  عدد  تزايد  عن 

الفرتة  ففي   .
)2(

ماأوى دون  من  واأ�شبحت 

نف�شه  ال�شهر  اىل   2007 حزيران/يونيه  من 

طلبات  اأعداد  ت�شاعفت   ،2008 العام  من 

اآذار/مار�س  ويف   .
)3(

ماأوى على  احل�شول 

اأن واحدة من بني  2009، وردت تقارير عن 
اأمريكية،  عقاري  رهن  �شـركات  ت�شع  كل 

ال�شكن يف مرحلة  تخلفت عن ت�شديد قر�س 

من مراحل foreclosures يف نهاية 2008، 

حدة  من  يفاقم  الوظائف  فقدان  كان  حيث 

مليونني و300  اأكرث من  اإن   .
)4(

ال�شكن اأزمة 

األف منزل متت م�شادرتها خالل عام 2008، 

 2007 يف  �شودر  عما   81% قدرها  بزيادة 

.
واأكرث من %225 عما �شودر يف 2006)5(

املطلوب: احلق يف عمل الئق

2007، ارتفعت  منذ كانون الثاين/دي�شمرب 

الن�شبة املقدرة للبطالة يف الواليات املتحدة 

االمريكية اىل 13 مليوًنا و100 األف متعطل 

و600  ماليني   5 قدرها  بزيادة  العمل،  عن 

 .
)6(

الركود بداية  يف  عليه  كانت  عما   ،
ٍ
األف

من  اأقل  االأرقام  هذه  فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً 

البطالة  معدل  اإن  حيث  الطبيعي،  معدلها 

اىل  ي�شعون  من  �شوى  ي�شمل  ال  الر�شمية 

االأ�شابيع  يف  بحما�شة  العمل  عن  البحث 

اأو االإح�شاء.  االأربعة االأخرية من فرتة امل�شح 

العمال  ي�شتبعد  التحديد  هذا  فاإن  ثم،  ومن 

من  اأي�ًشا  �شمنه  يعك�س  وال   ،
)7(

املحبطني

يعملون يف ظروف عمل �شيئة غري الئقة، وال 

غري القادرين على حتقيق دخل كاٍف لتلبية 

حاجاتهم االأ�شا�شية. 

العمل  منحنيات  موؤ�شـرات  تفاوتت  وقد 

اآذار/ ففي  لالأقليات.  بالن�شبة  املنحدرة 

ال�شود،  بني  البطالة  كانت   ،2009 مار�س 

بن�شبة  ازدادت  قد  والبي�س  واله�شبانيك، 

ما  التوايل.  على  و3.5%  و5.2%،   ،4.4%
يعك�س تيارات متوا�شلة من انعدام التكافوؤ، 

والعمل،  التعليم،  جماالت  يف  ا  وخ�شو�شً

حزيران/  30 يف  اإنه  حيث  العدالة.  واإ�شباغ 

معدالت  يف  الزيادات  هذه  انعك�شت  يونيه 

 ،14.7% بلغت  التي  الوطنية  البطالة 

.
)8(

و%12.2، و%7.8 على التوايل

وال �شك اأن اأزمة البطالة قد تقلل من تقدير 

باحلقوق  يقر  ال  لنظام  الفعلي  الواقع 

وال  االأ�شا�شية  االقت�شادية  اأو  االجتماعية 

يكفلها. الأن احل�شول على التعليم، والغذاء، 

والرعاية ال�شحية، وال�شكن.. كلها تعد عموًما 

انعكا�س وحم�شلة ح�شول املرء على وظيفة، 

له  اأمر  لهَو  العمل،  عن  متعطالً  املرء  وكون 

على  اأ�شـرته  وقدرة  قدرته  على  جمة  تبعات 

احل�شول على ال�شـروريات االأ�شا�شية. وتعد 

بني  من  دولة  اأقل  ثاين  املتحدة  الواليات 

والتنمية  االقت�شادي  التعاون  منظمة  دول 

العمل؛  عن  للمتعطلني  املنافع  ناحية  من 

فثلثا هذه البلدان تقريًبا تقدم للمتعطلني 

�شعف اأو اأكرث من �شعف منافعهم باالإ�شافة 

ما  بحجم  مقارنة  االجتماعية،  امل�شاعدة  اىل 

.
)9(

تقدمه لهم الواليات املتحدة

االأمن  يف  احلق  املطلوب: 

الغذائي

لقد عانى االأمريكيون اأي�ًشا من اأزمة الغذاء. 

فقد مرت بنوك الطعام، على �شبيل املثال، 

احلاجات  تلبيتها  يف  كبرية  ب�شعوبات 

املطروحة، حيث اأ�شبح املتربعون اأقل عدًدا، 

من  املتوافر  االحتياط  حجم  اأي�ًشا  قّل  كما 

. ففي غرب و�شط اأمريكا وجنوبها 
)10(

الطعام

اجتمعت اأزمة الغذاء مع الفي�شان واالأعا�شري، 

ما اأ�شفر عن انخفا�س يف املحا�شيل الواردة، 

.
)11(

وهو ما اأثر بدوره على توزيع االأغذية

وت�شري اإح�شاءات وزارة الزراعة االمريكية اىل 

اأكرث  بينهم  االأقل،  على  ن�شمة  مليون   36 اأن 

اأ�شـر  ظل  يف  يعي�شون  طفل،  ماليني   4 من 

منظمة  وتخربنا   .
)12(

الغذائي االأمن  تفتقد 

من  "املزيد  باأن   Foodlinks America
على  يح�شلون  االأمريكيني،  الدخل  منخف�شي 

التغذية  م�شاعدة  برنامج  وفق  غذائية  منافع 

الثاين/يناير  )SNAP( يف كانون  التكميلية 

يح�شلون  كانوا  من  عدد  يفوق  مبا   ،2009
عليها يف اأي وقت م�شى خالل تاريخ الربنامج 

)2( ”Homeless numbers alarming“, USA 
Today, 22 October 2008. 

)3( Ibid.

)4( S. Scholtes, ”US home loan arrears 
affect one in nine“. 6 March 2009. 

Available from: <www.ft.com/cms/

s/009-61598348/e011-de-add8-

0000779fd2ac.html>.

)5( S. McNulty, ”Foreclosure fears spread 
to middle class“. Financial Times, 29 
January 2009.

)6( H. Shierholz and K. Edwards. ”Jobs 
report offers no sign of light at end of 
tunnel“. 3 April 2009. Available from:

<www.epi.org/publications/entry/

jobspicture20090403/>.

ا�شتعدادهم  برغم  الذين،  هم  املحبطون  العمال   )7(

ال  اأنهم  اإال  وظيفة،  يف  االنخراط  على  وقدرتهم 

ي�شعون اإىل العمل العتقادهم بعدم وجود وظائف 

منا�شبة. انظر:

<stats .oecd .org/glossary/detail .

asp?ID=645>.

)8( Austin, Algernon. "Unequal 
unemployment: Racial disparities in 
unemployment vary widely by state". 

Economic Policy Institute, 21 July 
2009. Available from:

<www.epi.org/publications/entry/

ib257/>.

)9( OECD. Society at a Glance, 2006. Out 
of work benefits.

)10( D. Quizon, ”Donations down، 

demand up at food distributors“. 

The State Press, 16 September 2008. 

Available from: <www.statepress.

com/node/935>.

)11( E. Holt Gimenez, ”The World Food 
Crisis: What’s Behind It and What 
We Can Do About It“. Policy Brief. 
Food First, 16 October 2008.

)12( M. Nord, M. Andrews and S. 

Carlson, ”Household Food Security 
in the United States, 2007“. Economic 
Research Report, ERR-66, November 
2008.
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كله. فقد اعتمد اأكرث من 32 مليوًنا و200 األف 

ما  وهو  ال�شهر.  ذلك  يف  الربنامج  على  ن�شمة 

جتاوز من �ُشجلوا ال�شهر ال�شابق عليه، والذين 

بلغ عددهم 31 مليوًنا و800 األف ن�شمة. وقد 

امل�شتيفدة  احلاالت  الزيادة يف عدد  ارتفعت 

خالل  التكميلية  التغذية  م�شاعدة  برنامج  من 

مدة معينة، بفعل دخول 11 والية اىل الربنامج، 

الـ20%  يتجاوز  مبا  امل�شاركة  فيها  ازدادت 

 2008 الثاين/يناير  كانون  من  الفرتة  يف 

اأوتاه،  2009. وهذه الواليات، هي:  اىل يناير 

ووي�شكون�شن،  واآريزونا،  ونيفادا،  وفلوريدا، 

وتك�شا�س،  ومرييالند،  وفريمونت،  وجورجيا، 

.
)13(

وما�شات�شو�شت�س

االأعمال  انتفعت  هذه،  الغذاء  اأزمة  اأثناء 

التجارية الزراعية من القب�شة احلديدية التي 

على  الكربى  التجارية  املوؤ�ش�شات  مار�شتها 

االإنتاج والتوزيع، حتى لدى  كل من عمليتي 

زيادة  مع  يكافحون  الذين  الفالحني  �شغار 

.
)14(

تكاليف االإنتاج وجنيهم اأرباًحا متدنية

اال�صتجابة للعامل م�صاألة 

تفا�صيل

على امل�شتوى الدويل، اأف�شحت اإدارة اأوباما 

منذ  وا�شحة  قيادة  عن  ال�شـرعة،  وجه  على 

ني�شان/ بداية  ففي  الرئا�شية.  االنتخابات 

اأنها  اخلارجية  وزارة  اأعلنت   ،2009 اإبريل 

جمل�س  يف  مقعد  على  للح�شول  �شت�شعى 

االإن�شان  "حقوق  اإن  يقول  االإن�شان،  حقوق 

اخلارجية  لل�شيا�شة  اأ�شا�شيًّا  ا 
ً
عن�شـر متثل 

. وقد اأوليت االإدارة اأي�ًشا على 
االمريكية")15(

لدى  االأمريكي  ال�شفري  اىل  الوزارة  م�شتوى 

االأمم املتحدة. 

وقد �شارك اأوباما يف اأعمال جمموعة الع�شـرين، 

وتعهد ب�شخ اأموال جديدة ملواجهة االنهيار 

دوالر  بليون   100 مبلغ  ولكن  االقت�شادي. 

الدويل،  النقد  ل�شندوق  اجلديد  التمويل  يف 

منظمات  اأو�شاط  يف  عميق  بنقد  قوبل 

اإذا كان  عما  ت�شاءلت  املجتمع املدين. حيث 

�شندوق النقد الدويل جمهًزا لتنفيذ دفعات 

اقت�شادية تن�شيطية حقيقية، بدالً من براجمه 

التقليدية يف التق�شف املوؤذي.

امل�شاعدة  مب�شاعفة  اأي�ًشا  االإدارة  تعهدت 

طويلة  الزراعية  للتنمية  املوجهة  االمريكية 

العام  يف  دوالر  بليون  عن  لتزيد  املدى؛ 

 3 ليبلغ  2009، ثم و�شعت من عر�شها هذا 
باليني و500 األف دوالر من املعونة �شتوّجه 

�شنوات.  ثالث  مدى  على  الغذائي  لالأمن 

وعلى الرغم من احلاجة ال�شديدة لهذا املال، 

ق�شية  متثل  اإنفاقه  كيفية  م�شاألة  اأن  اإال 

تبايًنا  االآراء  تتباين  ال�شدد  هذا  ويف  كبرية. 

ملحوًظا. على �شبيل املثال، وا�شل الكونغر�س 

مبا  التكنولوجية،  احللول  تعزيز  واالإدارة 

احليوية،  التكنولوجيا  يف  اال�شتثمارات  فيها 

والكائنات احلية املعدلة وراثًيا، بينما يدفع 

يف  االأمريكيون  الغذاء  يف  احلق  ن�شطاء  هنا 

االأولوية لنظم غذائية  �شبيل مقاربات ت�شع 

حملية، وممار�شات زراعية رفيقة باملناخ. 

ويف ما يتعلق باملناخ، فقد انخرطت االإدارة 

االمريكية يف العملية املف�شية اىل حمادثات 

معاهدة  اأجل  من  االأول/دي�شمرب،  كانون 

مناخية عاملية جديدة. ولكن الغمو�س مازال 

يحيط مبوقفها حتى االآن. على �شبيل املثال، 

ق على  اأن ت�شدِّ بالواليات املتحدة  ُيفرَت�س 

"معاهدة كيوتو"، وتعلن التزاماتها العاملية 
حاجة  يف  باتت  التي  االنبعاثات  م�شاألة  جتاه 

ما�شة اىل حترك عاجل.

يف  م�صيئة  وخطوات  نقاط 

االجتاه ال�صحيح

�شعت اإدارة باراك اأوباما لال�شتجابة اىل االأزمة 

تركز  �شيا�شية  ومببادرات  اإ�شايف،  بتمويل 

املالية،  لالأ�شواق  اال�شتقرار  حتقيق  على 

االأعمال  )ت�شمل  حملية  عمل  فر�س  وخلق 

اخل�شـراء(، وتو�شيع الفوائد لتعم املتعطلني 

حديًثا عن العمل، ومببادرات موجهة اىل مالّك 

ا، اأو من 
ً
الوحدات ال�شكنية ممن خ�شـروا موؤخر

يعانون خماطر فقدان منازلهم. 

�شغوًطا  املنتخبون  امل�شوؤولون  ويواجه 

متزايدة لال�شتجابة لوعي اجلماهري املتزايد، 

حول اأن االأ�شواق يجب اأن تخدم اأي�ًشا اأهداًفا 

كما  اأو�شع.  وبيئية  واقت�شادية  اجتماعية 

مثل  املقرتحة،  ال�شيا�شية  اال�شتجابات  اأن 

واإعادة  االإجبارية،  الفائدة  معدل  تخفي�شات 

كبح  وتدابري  االإفال�س،  قوانني  هيكلة 

امل�شاربات املالية على ال�شعيدين املحلي 

اأي�ًشا  تتم  اأخرى  والدويل من بني مقرتحات 

من خالل عملية ت�شـريعية. 

اأجل  من  قيوًدا جديدة،  االإدارة  وقد و�شعت 

واحلكومة،  االأعمال  بني  الدّوار  الباب  اإغالق 

والذي اأ�شهم ب�شدة يف �شوء توجيه ال�شيا�شات 

واملال،  ال�شكن،  مثل  رئي�شية  قطاعات  يف 

اأ�شارت  كما  والزراعة.  وال�شحة،  والتجارة، 

وتدابري  احليوي،  االإنتاج  دعم  اىل  االإدارة 

ال�شـركات،  ن�شاط  بتنظيم  القوي،  التناف�س 

كما  الغذائي.  االأمن  على  االأقوى  واالإ�شـراف 

قطعت على نف�شها تعهدات بتقدمي متويل 

ومعايري  املتجددة،  الطاقة  لدعم  اأ�شخم 

فاتورة  ا�شتملت  وقد  النظيف.  الوقود 

 100 على   2008 لعام  االمريكية  الزراعة 

الغذائية  النظم  لدعم  اإ�شافية  دوالر  مليون 

اإمكانية احل�شول على غذاء  املحلية، وزيادة 

واملبتدئة  الع�شوية  االأ�شـر  ودعم  �شحي، 

اأن هذه اخلطوات  الرغم من  واالأقلية. وعلى 

تعد  اأنها  اإال  املطالب،  لتلبية  كافية  غري 

خطوات مهمة وم�شجعة. 

التطلع اىل االأمام

يف  للغاية،  مهًما  ا 
ً
عن�شـر احلكومة  تدخل  يعد 

تاأمني ال�شفاء االقت�شادي، والتوجه اجلديد يف 

تنمية االقت�شاد املحلي. اإال اأن �شمان اإ�شـراف 

احللقة  هما  يظالن  وامل�شاءلة  املواطنني 

مبادرات  اإن  املثال،  �شبيل  على  املفقودة. 

تبني   <www.recovery.gov> عينة  من 

الإدارة  امل�شبوق  وغري  املبتكر،  اال�شتخدام 

ومع  باأول.  اأوالً  اجلماهري  الإعالم  التكنولوجيا 

نوع  عن  بديالً  متثل  ال  املعلومات  فاإن  ذلك، 

تكونا  اأن  يجب  اللتني  وامل�شاءلة  امل�شاركة 

موجودتني يف قلب التغيري احلقيقي وجهود 

ال�شفاء االقت�شادي على امل�شتوى الوطني. 

االإن�شان،  حقوق  حركات  حالًيا  وتتقدم 

ال�شحية،  والرعاية  اخل�شـراء،  والوظائف 

يف  وتخطو  مبتكرة.  مبقرتحات  وال�شكن 

طريقها نحو حتقيق مطالبها من اأجل تغيري 

هيكلي حقيقي. على �شبيل املثال، اإن احلركة 

التي ُتلزم الواليات املتحدة مب�شوؤوليتها عن 

 Foodlinks America Newsletter, ن�رصة   )13(

التغذية  م�شاعدة  وبرنامج   ،10 April 2009
لربنامج  اجلديد  اال�شم  هو   ‘SNAP’ التكميلية 

االأ�رص  ي�شاعد  الذي  االأمريكي  الغذائية  الطوابع 

�شحي  طعام  �رصاء  على  والنا�س  الدخل  منخف�شي 

ميكن حتمل تكلفته. 

)14( US Working Group on the Food 
Crisis. ”Backgrounder on the Global 
Food Crisis“. 2008.

)15( US Department of State, ”US to Run 
for Election to the UN Human Rights 
Council“, press release، 31 March 
2009.
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من خالل  االإن�شان،  الدولية حلقوق  املعايري 

املدنية  احلقوق  طبيعة  وتعليم  التنظيم، 

واالقت�شادية  واالجتماعية  وال�شيا�شية 

البع�س،  ببع�شها  املرتبطة  والثقافية، 

 .
)16(

املجتمع يف  االآن  تتعمق  حركة  هي 

م�شتوى  على  لالآراء  عام  ا�شتطالع  بنّي  وقد 

من  العظمى  الغالبية  اأن   2008 يف  العامل 

االإن�شان  حقوق  معظم  يحبذون  االأمريكيني، 

االإن�شان،  حلقوق  العاملي  االإعالن  ومبادئ 

مبا فيها امل�شاواة، وحقوق املراأة، والعدالة 

والتعليم،  الغذاء،  يف  واحلق  اجلن�شني،  بني 

اأن  يف  ب�شدة  يعتقدون  واأنهم  وال�شحة، 

هذه  �شمان  م�شوؤولية  تتحمل  حكومتهم 

التغيري  اجتاهات  ترجمة  وتظل   .
)17(

احلقوق

اىل اإرادة عامة وم�شتدامة و�شيا�شات جديدة 

امللّحة  احلاجة  تنبع  حتدًيا مركزًيا. ومن هنا 

ميكن  وال  جريئة.  حلول  واإيجاد  التحرك  اىل 

تبديد  تبعات  تتحمل  اأن  املتحدة  للواليات 

مثل هذه الفر�شة. 

)16( على الرغم من التوقيع على العهد الدويل اخلا�س 

باحلقوق املدنية وال�شيا�شية واتفاقية اإلغاء جميع 

اأ�شكال التمييز العن�رصي، اإال اأن الواليات املتحدة 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  على  ت�شادق  مل 

االقت�شادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية اإلغاء 

جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة. 

)17( االحتفال ال�شتني: يبني اال�شتطالع تاأييًدا وا�شًعا 

لالإعالن العاملي حلقوق االإن�شان". اأجندة الفر�شة. 

Agenda. متوافر عرب هذه الو�شلة:
< o p p o r t u n i t y a g e n d a .o r g /6 0 t h _

anniversary_poll_day_great_degree_

c o n s e n s u s _ a m o n g _ a m e r i c a n s _

principles_enunciated_universal_dec>. 
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حلقوق  والتاأهيل  املعلومات  مركز 

االإن�صان

املنتدى االجتماعي الدميقراطي

املر�صد اليمني حلقوق االإن�صان

ال�شـريعة  اأن  اليمن  جمهورية  د�شتور  يعترِب 

للت�شـريع.  الرئي�شي  امل�شدر  هي  االإ�شالمية 

ال�شلطات  بني  للف�شل  يوؤ�ش�س  وهو 

واأي�ًشا  والق�شائية  والتنفيذية،  الت�شـريعية 

االنتخابات  وجتري  االأحزاب.  تعدد  مبداأ 

�شنوات،  �شت  كل  اليمنية  الربملانية 

واالنتخابات املحلية كل اأربع �شنوات. ولكن 

بني  والف�شل  احلكم،  المركزية  من  كالًّ 

ال�شلطات، ال يطبقان مبا يكفي. 

رئي�شي  وب�شكل  الدولة،  دين  هو  واالإ�شالم 

ال�شافعيني  من  اليمن  يف  امل�شلمون  يتاألف 

والزيديني، على الرغم من وجود اأقلية منهم 

ينتمون اىل الطائفة االإ�شماعيلية. وهناك اأي�ًشا 

يرتكزون  يهوًدا،  ال�شكان  من  �شغرية  ن�شبة 

و�شعدة.  العمران  مقاطعات  يف  اأ�شا�ًشا 

واملجتمع  العبادة.  بحرية  يتمتعون  واجلميع 

وحتكمه  االأ�شا�س،  يف  زراعي  جمتمع  اليمني 

االأعراف التقليدية يف معظم املناطق. 

بني  امل�شاواة  مبداأ  على  الد�شتور  يوؤكد 

املواطنني، ويعترَب القانون اليمني اإيجابًيا يف 

هذا اجلانب، با�شتثناء جمموعة من القوانني 

تلك  مثل  املراأة.  �شد  بو�شوح  متيز  التي 

ال�شلطات  وحدود  باملمتلكات  منها  اخلا�شة 

فاإن  ذلك،  عن  ف�شالً  للمراأة.  ال�شخ�شية 

غياب  ب�شبب  م�شكلة  ميثل  القانون  تطبيق 

اال�شتقالل الفعلي للهيئات الق�شائية. 

احلقوق املدنية وال�صيا�صية

�شديد  لنقد  اليمن  تعر�س   ،2008 العام  يف 

الدولية،  االإن�شان  حقوق  منظمات  قبل  من 

ا تلك املعنية بحرية الراأي والتعبري.  خ�شو�شً

الثوري  �شحيفة  مثل  احلزبية،  فال�شحف 

امل�شتقلة  ال�شحف  اأو  الوحدوي،  و�شحيفة 

ت�شدر  والتي  اليومية  االأيام  �شحيفة  مثل 

يف عدن، كلها تواجه �شل�شلة من التهم التي 

متوا�شالً  هجوًما  احلقوقيون  الن�شطاء  يراها 

ومبيًتا على حرية الراأي والتعبري يف اليمن. 

"ال�شفافية  موؤ�ش�شة  تقارير  اأ�شارت  وقد 

الدولية" اىل انحدار وا�شح يف مكافحة الف�شاد، 

على الرغم من ت�شديق الدولة على اتفاقية 

يف   
)1(

الق�شية بهذه  املعنية  املتحدة  االأمم 

العليا  الوطنية  الهيئة  وتاأ�شي�س   ،2005
2007. ويعمل املجتمع  الف�شاد يف  ملكافحة 

اليمنية  احلكومة  مع  وثيق  تعاون  املدين يف 

واحلاجة  الف�شاد،  الوعي مبخاطر  رفع  بهدف 

ا�شتخدام  على  اجتماعي  �شابط  وجود  اىل 

املوازنة العامة، وتعزيز ال�شفافية والنزاهة. 

امللمو�س  التقدم  بع�س  من  الرغم  وعلى 

اأنه  اإال  حرة،  انتخابات  اإجراء  �شمان  يف 

يف  جرت  التي  الربملانية  االنتخابات  يف 

1993، و1997، و2001 وكذلك يف  �شنوات 

واالنتخابات  املبا�شـرة،  البلدية  االنتخابات 

بني  ال�شـراع  اأ�شفر   ،2006 العام  الرئا�شية 

تاأجيل  عن  املعار�شة،  وبني  احلاكم  احلزب 

ينبغي  كان  بحيث  عامني،  ملدة  االنتخابات 

اإجراوؤها يف ني�شان/اإبريل من العام 2009. 

الو�صع االقت�صادي واالجتماعي

اأن  منذ  �شعيًفا،  اليمني  االقت�شاد  اأ�شبح 

ومنذ   .1990 العام  يف  اجلمهورية  تاأ�ش�شت 

من  �شل�شلة  يف  البلد  دخل  احلني،  ذلك 

يف  اخلليج  حرب  من  االقت�شادية  االأزمات 

 اليمن

النفط لي�س كافًيا

مع اقت�صاد معتمد على �صادرات واحتياط النفط الذي بداأ يف اإظهار عالمات 

اال�صتنزاف، يراهن اليمن على اأ�صعار اخلام العاملية، بهدف متويل موازنته. ويعد 

اليمن واحًدا من اأكرث البلدان تخلًفا يف ما يتعلق بالتنمية. اإال اأن ال�صيا�صات 

االجتماعية الر�صمية، ال تقوم على درا�صات اقت�صادية جادة، وتطبيقاتها تت�صم 

والرثوة،  الدولة  موارد  من  الفا�صدة  االأقلية  وت�صتفيد  املتزايدة.  بالفو�صى 

والتي ال ت�صل اإىل القطاعات املحتاجة من ال�صكان.

)1( اتفاقية االأمم املتحدة ملناه�شة الف�شاد. عرب هذه 

الو�شلة: 

www.unodc.org/pdf/corruption/

publications_unodc_convention-

e.pdf

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف اليمن = 58.7

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف اليمن = 30

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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املهاجرين  عودة  يف  ت�شببت  والتي   ،1991
منطقة  ومن  ال�شعودية  العربية  اململكة  من 

الرئي�شي  امل�شدر  كانوا  والذين  اخلليج، 

وحتى  بلدهم،  اىل  االأجنبية  العملة  لتدفق 

اليزال  والذي  ال�شمال،  يف   
)2(

�شعدة �شـراع 

قائماً حتى يومنا هذا. 

الر�شمية،  اليمنية  العملة  الريال،  وي�شهد 

�شعف  ب�شبب  ال�شـرائية  القوة  يف  ا  انخفا�شً

بداية  يف  الدوالر  كان  فبينما  االقت�شاد. 

اأ�شبح  رياالً،   20 نحو  ي�شاوي  الت�شعينيات 

الدوالر االآن ي�شاوي 200 ريال. 

يف 2007، اأ�شفر االرتفاع يف �شعر النفط، عن 

زيادة يف دخل احلكومة. ولكن انهيار االأ�شعار 

العاملية من اأوا�شط العام 2008 كان له االأثر 

ال�شلبي على االقت�شاد. وقد كان هذا مثابة 

ا الأن الدولة مل تدخر عندما 
ً
�شـربة قوية، نظر

كانت قادرة على ذلك. فقد اأعلنت احلكومة 

تخفي�س %50 من االإنفاق على البناء والبنية 

االأ�شا�شية. وهو ما �شوف يكون له اآثار وخيمة 

القومي  الدخل  على  وكذلك  اخلدمات،  على 

للفرد يف 2009. وتعتمد موازنة الدولة على 

املحتمل  اال�شتنزاف  ولكن  النفط،  ا�شتخراج 

عائده  انحدار  يوا�شل  الذي  البلد،  الحتياط 

اىل   ،2005 يف  يومًيا  برميل   420.000 من 

350.000 برميل يف الوقت احلايل ي�شع هذا 
لي�س  ثم  ومن  خطر.  حمل  الرئي�شي  املورد 

اأمام اليمن �شوى اأن ياأمل يف ارتفاع االأ�شعار 

الدولية للنفط اخلام. 

وباعث  منبه  نبات  القات  حما�شيل  ت�شتويل 

يبدد  ا، حيث  اقت�شاديًّ وباء  ويعترب  للطاقة، 

مليون   20 عن  يزيد  ما  اليمنيني  جهود  من 

ن�شف  من  اأكرث  على  يومًيا  عمل  �شاعة 

النبات  هذا  وي�شتهلك  املزروعة،  االأرا�شي 

كميات هائلة من املياه اجلوفية، وربع القوة 

العاملة اأي�ًشا. وتقدر تكلفته بنحو 7 ماليني 

دوالر يومًيا. 

وجود  �شبب  تو�شح  وغريها،  االأ�شباب،  هذه 

%42 من اليمنيني يعي�شون حتت خط الفقر، 
وفًقا لتقديرات برنامج الغذاء العاملي لعام 

اأن ت�شتمر هذه الن�شبة  2006. ومن املتوقع 
عام  يف  الغذاء  اأ�شعار  ازدياد  مع  الزيادة،  يف 

العام  ففي  القمح.  اأ�شعار  ا  خ�شو�شً  2009

2007، كان متو�شط اإجمايل دخل الفرد 930 
دوالًرا اأمريكًيا. وقد انحدر النمو االقت�شادي 

 ،2007 يف   3.6% اىل   2005 يف   5.6% من 

البنك  ويقدر  احلكومية.  التقارير  الأحد  وفًقا 

يف  االأ�شخا�س  و�شط  البطالة،  معدل  الدويل 

تتحدث  فيما  %35؛  من  باأكرث  العمل،  �شن 

احلكومة هناك عن %17 فقط. 

اأ�شواأ موؤ�شـرات  واحًدا من  اليمن   وقد �شّجل 

رقم  املرتبة  يحتل  حيث  العامل،  يف  التنمية 

تقرير  وفق   2007 يف  دولة   175 بني   157
تقرير  يف   131 ورقم  الب�شـرية،  التنمية 

.
)3(

ال�شفافية الدولية للعام نف�شه

اآثار اتفاقيات التجارة

�شندوق  مقررات  وفق  اليمن  �شارت 

بالتحرير  فقامت  الدوليني،  والبنك  النقد 

الكامل لتجارتها يف العام 1985. فتخفي�س 

%25 جعل  اىل   5% من  اجلمركية  التعريفة 

ناجت املنتجني املحليني للطعام غري ممكًنا. 

ومتثل واردات الطعام حالًيا %33 من اإجمايل 

الواردات، والتي متثل عبًئا ثقيالً على ميزاين 

التجارة واملدفوعات. 

فيما  �شعيفة،  الوطنية  ال�شناعة  وتعترب 

ينحدر اال�شتثمار يف القطاع اخلا�س نحو هبوط 

ثابت. فقد اأدى متو�شط الزيادة يف الت�شخم 

الذي قاربت ن�شبته %17 لعام 2006، وفًقا 

لتقديرات احلكومة، اىل تراجع يف م�شتويات 

العي�س، وم�شتويات الدخل، وزاد من معدالت 

الفقر والبطالة. وهذا هو ال�شياق الذي يطمح 

منظمة  اىل  االن�شمام  اىل  اليمن  اإطاره  يف 

التجارة العاملية، والتي مازالت تعتربه بلًدا 

غري موؤهل للع�شوية. 

اجلندر/ يف  الكبرية  الفجوة 

النوع االجتماعي

ي�شكلن  الالئي  للن�شاء  العامة  امل�شاركة 

%25.7 من القوة العاملة، مازالت يف انحدار 
م�شتمر. كما تعترب الفجوة يف التعليم كبرية؛ 

يعانني  الن�شاء  من   65% وجود  يف  وتتمثل 

االأمية. وهي اأعلى ن�شبة بني البلدان النامية.

ال�صكل 1

االأنثىالذكراملرحلة التعليمية

%74%100املرحلة االبتدائية

%30%61املرحلة الثانوية

%5%14التعليم املهني

امل�صدر: البنك الدويل.

االإح�شاءات  تبني  بال�شحة،  يتعلق  ما  ويف 

 100.000 كل  بني  من  �شيدة   366 موت 

�شيدة حامل اأو تلد، ب�شبب تعقيدات ونق�س 

 55% نحو  هناك  اأن  كما  ال�شحية.  الرعاية 

ال  الريف  يف  معظمهن  اليمنيات  الن�شاء  من 

يتلقني اأي رعاية اأثناء احلمل والو�شع. 

ال�شيا�شية  امل�شاركة  منو  من  الرغم  وعلى 

للن�شاء كناخبات )ميثلن نحو %42 من الكتلة 

كمر�شحات  م�شاركتهن  اأن  اإال  االنتخابية(، 

وفائزات يف االنتخابات الربملانية واملحلية، 

ال متثل �شوى 0.5%. 

على  �شدق  قد  اليمن  اأن  من  الرغم  وعلى 

التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية 

�شد املراأة )ال�شيداو(، اإالّ اأن الفجوة اجلندرية 

مازالت وا�شعة. كما اأن قوانني كثرية، تكر�س 

وتبذل  نافذة.  مازالت  املراأة،  �شد  التمييز 

اىل جنب  جنًبا  منظمات جمتمع مدين كثرية، 

يف  ملحوًظا  جمهوًدا  وقادة،  عامة  �شخ�شيات 

مثل  حقيقي.  لتغيري  والرتويج  الوعي،  رفع 

االنتخابات  يف  الكوتا/"احل�شة"  مبداأ  تبني 

والرت�شيحات. 

التمتع باحلقوق االجتماعية

التعليم  التعليم: يقدر معدل احل�شول على 

بنحو  املدر�شة  عمر  يف  لالأطفال  االأ�شا�شي 

%56.6. وهو ما يعني اأن مليونني و900 األف 
النظام  من  حمرومون  التعليم  �شن  يف  طفل 

األف  و900  مليون  بينهم  من  التعليمي، 

فتاة. ووفًقا للتقرير الوطني الثالث للتنمية 

للنظام  الداخلية  الكفاءة  فاإن  الب�شـرية، 

اإعادة  فمعدالت  جًدا.  منخف�شة  التعليمي 

يف  التعليم  من  والت�شـرب  الدرا�شية،  ال�شنة 

)2( ي�شري هذا اإىل مترد م�شلح بقيادة الزعيم الديني 

الزيدي، ح�شني بدر الدين احلوثي، والذي بداأ يف 

 .2004

"مكافحة   2008/2007 الب�رصية  التنمية  تقرير   )3(

عامل  يف  االإن�شاين  الت�شامن  املناخي:  التغري 

منق�شم".

Human Development Report 
20072008/ – Fighting Climate 
Change: Human Solidarity in a 
Divided World. New York: Palgrave 
Macmillan. hdr.undp.org/en/media/

HDR_20072008_EN_Complete.pdf.
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زيادة م�شتمرة، كما اأن ح�شة اجلدول الزمني 

مع  ذلك  منَجزة،  لي�شت  االإلزامي  للتعليم 

وجود نق�س حاد يف عدد املدر�شني واملدار�س 

غري  واملمار�شة  التعليم  اأن  كما  الريف.  يف 

الئقة، ولي�شت مكتملة يف املناهج التعليمية 

احلديثة التي ت�شع يف االعتبار حاجات �شوق 

اأن  اىل  املذكور  التقرير  ويخل�س  العمل. 

التدري�س احلالية، ال تن�ّشط  واأمناط  املناهج 

التنمية، اأو الفكر النقدي. 

ال�صحة:

تعجز اخلدمات ال�شحية يف اليمن عن مواكبة 

النمو  عن  الناجتة  املتنامية،  احلاجات 

الدميغرايف، بعد االنحدار يف ا�شتخدام و�شائل 

موزعة  ال�شحية  فاملرافق  االأ�شـرة.  تنظيم 

غري  التجهيزات  اأن  كما  �شعيف،  نحو  على 

ما  يف  الب�شـرية  املوارد  اإدارة  وكذلك  الئقة، 

اأ�شف  يتعلق بتدريب العاملني وموؤهالتهم. 

اىل ذلك، اأن البيئة ال�شحية تعترب بيئة ه�شة، 

ا يف ظل تدين الوعي ال�شحي.  خ�شو�شً

ي�شكل  الريفي  املجتمع  اأن  من  الرغم  وعلى 

اإال  ال�شكان،  اإجمايل  من   75% اىل  ي�شل  ما 

و3.5   ،30% تتجاوز  ال  ال�شحية  التغطية  اأن 

للدولة،  العامة  املوازنة  من  فقط  ـ7% 

تقرير  ويبني  الريف.  يف  لل�شحة  تخ�ش�س 

منظمة ال�شحة العاملية اأن %60 من ال�شكان 

ومن  للمالريا.  معر�شة  مناطق  يف  يعي�شون 

املقدر اأن ي�شاب 3 ماليني ن�شمة باملر�س. 

الربملانية  اللجنة  تقرير  مل�شودة  ووفًقا 

املعنية باملياه والبيئة، فاإن نحو 12 مليون 

بتلوث  تتعلق  اأمرا�س  من  يعانون  ن�شمة 

املياه. 

العمل:

القوانني  وكذلك  اليمني،  الد�شتور  يتعهد 

باإعمال  املدنية،  للخدمة  مة  املنظِّ املختلفة 

االتفاقيات الدولية املتعلقة بحق كل مواطن 

يف العمل، ويف م�شتوى الئق من العي�س، عن 

طريق اأجر عادل. ولكن حتركات احلكومة يف 

قد  اأنها  تبني  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات 

اأهملت هذه االلتزامات عمليًّا. ويغطي نظام 

التاأمني االجتماعي امل�شتخدمني احلكوميني 

ما  وهو  اخلا�س.  القطاع  يف  عامل  األف  و70 

4 ماليني عامل حمرومون  اأكرث من  اأن  يعني 

احلايل  الوقت  يف  يوجد  وال  احلق.  هذا  من 

من  كثري  بني  ومن  ال�شحي.  للتاأمني  نظام 

التعليمي،  النظام  من  املحرومني  االأطفال 

يقوم معظمهم مب�شاعدة والدْيهم يف اأن�شطة 

زراعية ورعوية، وبع�شهم يت�شول، والبع�س 

وبطريقة  جماورة،  بلدان  اىل  يوؤخذون  االآخر 

غري �شـرعية، للت�شول اأو االنخراط يف اخلدمة 

املنزلية. 

وحقوق  املدين  املجتمع 

االإن�صان

يف  م�شجلة  مدين  جمتمع  منظمة   6000 ثمة 

اليمن. اأكرث من %75 منها ذات طبيعة خريية، 

وتقوم بتوزيع االإعانات على الفقراء، وتقدم 

املنظمات  اأما  اخلدمات.  من  متنوًعا  عدًدا 

فعددها  هناك،  االإن�شان  بحقوق  تهتم  التي 

قليل وتفتقد التخ�ش�س. فاملنظمة الواحدة 

اأو  املراأة،  حقوق  يف  ن�شطة  تكون  اأن  ميكن 

اأو احلقوق ال�شيا�شية واالقت�شادية.  الطفل، 

ا�شتطاعت  املنظمات  هذه  فاإن  ذلك،  ومع 

التدريبية  الدورات  من  متنوع  عدد  تنظيم 

وقد  االأن�شطة.  من  وغريها  واملوؤمترات، 

مناق�شة  يف  موؤثرة  احلقوقية  احلركة  كانت 

الرغم  وعلى  الق�شايا.  من  عدد  حول  الدولة 

من عدم وجود تغيريات رئي�شية، اإالّ اأن هناك 

بق�شايا  يتعلق  ما  يف  تدريجية  حت�شينات 

اخلا�شة،  احلاجات  وذوي  واالأطفال،  املراأة 

عديدة  قوانني  تفعيل  املمكن  من  واأ�شبح 

تتعلق ال�شفافية ومكافحة الف�شاد. 

االئتالفات  من  عدد  ت�شكيل  اأخرًيا  مت  وقد 

الن�شط،  العمل  اىل  تهدف  وال�شبكات، 

عديدة:  خمتلفة  ميادين  يف  واملنا�شـرة، 

�شيا�شية ومدنية واقت�شادية وثقافية. 
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�شبكة املنظمات غري احلكومية الفل�شطينية

عالم جرار

الأكرث من �شتني �شنة ُحِرَم ال�شعب الفل�شطيني 

من حقه االأ�شا�شي يف تقرير م�شريه، وُمِنَع من 

حتقيق  ميكن  حيث  امل�شتقلة  دولته  اإن�شاء 

تنميته االجتماعية دون اأي معوقات �شيا�شية 

خارجية. ومنذ عام 1948 -عام النكبة- عندما 

طرد اأكرث من ن�شف ال�شعب الفل�شطيني من 

اإرادات  وفق  ل  تت�شكَّ تنميته  كانت  اأرا�شيه، 

 1967 �شنة  �شهدت  وقد  اخلارجية؛  القوى 

البقية  اإ�رصائيل  احتالل  اإثر  جديًدا  تعقيًدا 

الباقية من اأرا�شي فل�شطني.

مل ينُم غري اال�صطراب وعدم 

اال�صتقرار

�شنة  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  اإن�شاء  اأعطى 

1994 –نتيجة لتوقيع اتفاقيات “اأو�شلو” يف 
“وا�شنطن”- ال�شلطة نف�شها م�شوؤولية رعاية 
االقت�شادي- الفل�شطينيني  ال�شكان  و�شع 

الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  على  االجتماعي 

اإىل  ل  التو�شرُّ عن  العجز  اأنَّ  بيد  غزة.  وقطاع 

اإىل اندالع  ى  اأدَّ  2000 اتفاقية �شالم يف عام 

تدهور  عنها  جنم  التي  الثانية  االنتفا�صة 

االقت�شادية- ال�شكان  ات  موؤ�رصِّ كل  يف  حاد 

 20007 عام  تقرير  فبح�شب  االجتماعية. 

اإىل  م  واملقدَّ الدويل  “البنك  عن  -ال�شادر 

ن�شيب  هبط  اخلا�شة”-  االرتباط  “جلنة 
/GDP( القائم  املحلي  الناجت  من  الفرد 

Capita( من 1،612 دوالًرا اأمريكيًّا يف �شنة 
1999 اإىل 1،129 د. اأ. يف �شنة 2006. عالوًة 
على ذلك، كان الناجت املحلي القائم يعتمد 

واال�شتهالك  احلكومة  على  متزايدة  ب�شورة 

النقدية  التحويالت  اإىل  ا�شتناًدا  اخلا�س، 

اال�شتثمار  هبط  فيما  املانحني؛  وم�شاعدات 

قاعدة  “تاركًة  ا،  جدًّ ية  متدنِّ م�شتويات  اإىل 

نف�شه  يعيل  القت�شاد  مالئمة  غري  اإنتاجية 

الغربية  ال�شفة  منطقتي  اأنَّ  اإال   .
بنف�شه”1

العاملة،  القوة  ع  بتو�شرُّ �شمتا  اتَّ غزة  وقطاع 

اأن  ميكن  مبا  ن  التكهرُّ اإمكان  لعدم  ونتيجة 

التفتي�س،  وحواجز  العبور  نقاط  عند  يحدث 

1  World Bank. ”Two Years After 
London: Restarting Palestinian 
Economic Recovery. Economic 
Monitoring Report to the Ad 
Hoc Liaison Committee“. 24 
September 2007. Available from: 

<si teresources .worldbank .org/

INTWESTBANKGAZA/Resources/

AHLCMainReportfinalSept18&cover.

pdf>.

�شار القطاع اخلا�س يتقلَّ�س. ولهذا ال�شبب 

 .60% اإىل  لت�شل  العام  القطاع  عمالة  منت 

اأ�شيبت  ع  العام يتو�شَّ ويف حني كان القطاع 

ا جعلها  قدرة االقت�شاد االإنتاجية بالتجورُّف ممَّ

.
2
اأكرث اعتماًدا على املانحني وتبعية لهم

وراء اجلدار

انف�شاالً  الفل�شطينية  املناطق  تنف�شل 

ل ثالثة عناقيد كربى؛ فيما مُينع  كامالً لت�شكِّ

القد�س.  اإىل  الو�شول  الفل�شطينيني  على 

الذي  الداخلي،  االإغالق  نظام  عن  نتج  وقد 

على  االإ�رصائيلي  االحتالل  �شلطات  فر�شته 

ال�شفة والغربية، وارتفاع جدار الف�شل ركود 

�شلبي  اقت�شادي  ومنو  عميق  اقت�شادي 

اأ�شف  املا�شية.  الت�شع  ال�شنوات  مدى  على 

العائدات  اإ�رصائيل  احتب�شت  فقد  ذلك  اإىل 

ال�رصيبية املخ�ش�شة لل�شلطة الفل�شطينيني؛ 

ر يف تدفق م�شاعدات املانحني  اأثَّ االأمر الذي 

واجتاهها حيث اأعيد توجيهها لدعم املوازنة. 

 Area( “ج”  املنطقة  تنمية يف  اأي  ومبنعها 

الواقعة  املناطق  يف  رئي�شية  ]وب�شورة   )C
اإ�رصائيل  منعت  واجلنوب[،  ال�رصق  بني 

املانحني من توجيه م�شاعداتهم اإىل ما يقرب 

اأنها  ُيفرَتَ�س  التي  املناطق  من   60% من 

تقع حتت حكم ال�شلطة الفل�شطينية. وينبغي 

التي  القيود  اأن يقف املانحون يف وجه هذه 

اإىل  ة  ملحَّ حاجة  يف  وا�شعة  مناطق  جتعل 

امل�شاعدات.

2  Ibid.

 فل�صطني

فقراء و�صجناء

منذ �صنة 1948 عندما ُحورِّل الفل�صطينيون �صكاًنا الجئني يف وطنهم وعلى اأرا�صيهم 

واأرا�صي الدول العربية املجاورة، وهم يعي�صون ظروًفا �صارية. اأ�صف اإىل ذلك اأنه 

منذ االحتالل االإ�رصائيلي يف �صنة 1976 اأ�صبح اال�صتيطان والتمييز العن�رصي 

من ممار�صات �صلطة االحتالل ال�صائعة. وقد فاقم جدار الف�صل -الذي بدئ اإن�صاوؤه 

اإغالق،  من  الفل�صطينية  االأرا�صي  على  فر�صه  وما   -2002 )اإبريل(  ني�صان  يف 

وكذلك العدوان االإ�رصائيلي الوح�صي االأخري على غزة يف كانون االأول )دي�صمرب( 

2008، من حدة العزل والبطالة والركود االقت�صادي.

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف فل�شطني

التمكني

الن�شاط التعليم

االقت�شادي
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فقر متعاظم

فقراء،  الفل�شطينيني  من  املزيد  اأ�شبح 

من  عدد  الراهن  الوقت  يف  يتزايد  حني  يف 

يتهدَّدهم الفقر. وت�شري امل�شوح التي اأجراها 

“برنامج  االإمنائي”/  املتحدة  االأمم  “برنامج 
م�شاعدة ال�شعب الفل�شطيني” يف اأيار )مايو( 

الفل�شطينيني  من   58% اأنَّ  اإىل   2007
ن�شف  نحو  واأنَّ  الفقر،  خط  حتت  يعي�شون 

هوؤالء –اأي ما يقارب الـ %30- يعي�شون يف 

.
3
فقر مدقع

االأ�رص  من   9،4% د  يتهدَّ ذلك،  على  عالوًة 

فوق  تعي�س  –التي  الو�شطية  الفل�شطينية 

خط الفقر من الناحية التقنية )ويبلغ دخلها 

مرتفٌع   
ٌ
خطر اأ.(-  د.   500-750 ال�شهري 

الظروف  ا�شتمرت  ما  اإذا  الفقر  يف  بالوقوع 

االقت�شادية-االجتماعية الراهنة.

فقد  ال�شلبي،  الدخل  فقر  اجتاه  حيث  ومن 

خط  حتت  تعي�س  التي  االأ�رص  ن�شبة  ارتفعت 

اإىل   2006 اآذار )مار�س(  %50 يف  الفقر من 

ذرًى  مع    ،2007 )اأغ�شط�س(  اآب  يف   60%
متداخلة لفقر الدخل بن�شبة %68 من الن�شبة 

 .2006 )نوفمرب(  الثاين  ت�رصين  يف  املقي�شة 

بيد اأنَّ الفقر يف قطاع غزة اأو�شح واأجلى حيث 

)اأغ�شط�س(  اآب  يف  فقرية  ا 
ً
اأ�رص  71% ل  �ُشجِّ

اآذار  يف  عوينت   52% بـ  مقارنة   2007
ًة  وحدَّ انت�شاًرا  اأ�شد  والفقر   .2006 )مار�س( 

ال�شفة  يف  اأما  غزة.  و�شمال  يون�س  خان  يف 

الغربية فاإن ن�شبة االأ�رص الفقرية –خالل الفرتة 

ثابتًة  م�شتقرًة  ظلت  اأنها  فيبدو  نف�شها- 

اإىل   49% اأ�شا�شية، واإن انتقلت من  ب�شورة 

%51؛ ولكن هذه االأرقام ُتخفي ذرًى منتظمة 
4%60، يف حني اأنَّ 

من فقر الدخل تتجاوز الـ 

الغربية  ال�شفة  بع�س املحافظات يف �شمال 

وقلقيلية(  وطولكرم  و�شلفيت  )كطوبا�س 

يف  التي  لتلك  م�شابهة  فقر  معدالت  تبدي 

املرتفعة  الفقر  معدالت  وجترب  غزة.  قطاع 

امل�شتمرة العديد من االأ�رص على االعتماد على 

3  UNDP. “Poverty in the Occupied 
Palestinian Territory 2007”. 
Development Times, Issue No. 1, July 
2007. Available from: <www.undp.ps/
en/newsroom/publications/pdf/other/
dtpov. pdf>.

4  See: “The Palestinian Poverty Monitor” 
and the monthly “Pulse”. Available 
from:

 <www.neareastconsulting.com

اأخرى غري  اإىل موارد  ا�شتناًدا  التكيرُّف  اآليات 

على  تاأكيًدا  ولكن،  الرئي�شي.  االأ�رصي  الدخل 

حدة الفقر يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، 

ة %40 من ال�شكان مل يعودوا قادرين  فاإنَّ ثمَّ

بعُد على الو�شول اإىل تلك الو�شائل البديلة 

.
5
للتكيرُّف

الهجوم الكبري االأخري

ُفر�س على غزة ح�شار تام، حيث اأغلقت كل 

دت كل امل�رصوعات املموَّلة  نقاط العبور وُجمِّ

كبري  �شجن  اإىل  غزة  وحتوَّلت  املانحني؛  من 

يعي�س فيه 1،5 مواطن فل�شطيني، فال ُي�شمح 

ويف  طارئة.  اإن�شانية  م�شاعدات  باإدخال  اإال 

�شنَّت   2008 )دي�شمرب(  االأول  كانون  نهاية 

اإ�رصائيل حرًبا طاحنة على غزة امتدت 22 يوًما 

د فيها 
ِّ
قتل خاللها 1،400 مواطن وجرح و�رصُ

االآالف، فت�شبَّبت عمليًّا بتدمري اآالف الوحدات 

واالأمنية  املدنية  واملوؤ�ش�شات  ال�شكنية 

والبنى التحتية. وحتى كتابة هذا التقرير مل 

َخذ خطواٌت فعلية الإعادة اإعمار غزة. عالوًة  ُتتَّ

د 
َّ
مبجر النزاع  تاأثريات   ُ ُتعنيَّ ال  ذلك،  على 

رة.  اإح�شاء اخل�شائر الب�رصية اأو املن�شاآت املدمَّ

فالأنَّ منهج االحتالل يتَّ�شم بالعنف بوجه عام، 

فاإنَّ اآثاره اخرتقت املجتمع الفل�شطيني على 

وثقافيًّا  ونف�شيًّا  اجتماعيًّا  امل�شتويات،  كل 

ا. واقت�شاديًّ

امل�صاعدات حتت ال�صغط

“تظل امل�شاعدات التي تتدفق على ال�شفة 
“البنك  يفيد  -كما  غزة  وقطاع  الغربية 

تدابري  على  زًة  ومركَّ م�رصذمًة   -
الدويل”6

على  وتقوم  املانحني،  مع  الطرف  ثنائية 

على  ولي�س  االأمد،  ق�شرية  �شيا�شية  مواقف 

وعلى  االأمد  طويلة  جماعية  روؤية  اأ�شا�س 

اأنَّ  كما  وحاكميًة”.  ا  اقت�شاديًّ اأو�شع  اأ�شا�س 

وبكونها  موؤقت  بطابع  تتَّ�شم  امل�شاعدات 

لي�س  امل�شاعدات  اأجندة  د  يحدِّ وما  فعل.  رد 

ده  يحدِّ بقدر  الفل�شطينية  التنمية  متطلَّبات 

الرئي�شيني  املانحني  اأجندات  تناف�س 

ز  تركِّ امل�شاعدات  اأنَّ  عن  ف�شالً  ال�شيا�شية؛ 

ب�شورة رئي�شية على ما ُو�شف باأنه �شيا�شات 

اإىل  احلاجة  تتجاهل  حني  يف  الدولة،  بناء 

الرتكيز على بناء املجتمع الفل�شطيني.

بع�س  م�شاعدات  تكن  مل  ذلك،  على  عالوة 

5  UNDP (2007), op. cit.
6  World Bank (2007), op. cit.

جعلها  الذي  االأمر  حمايدًة،  املانحني 

جمموعة  بدعمها  الداخلي  النزاع  تفاقم 

عن  باالمتناع  وذلك  االأخرى؛  املجموعة  �شد 

اأو  ال�شيا�شية،  مواقفها  ب�شبب  فئة  اأي  دعم 

اإذعاًنا  باالإحجام عن متويل م�رصوعات تنموية 

هبطت  وقد  االإ�رصائيلية.  وال�شغط  للقيود 

من   28% نحو  من  التنموية  امل�شاعدات 

اإجمايل املخ�ش�شات يف عام 2005 لتبلغ اأقل 

من %10 يف عام 2007. ويف الوقت الراهن، 

ارتفع “دعم املوازنة” من نحو %30 يف عام 

خم�ش�شات  من   70% يقارب  ما  اإىل   2005
.20077

عام 

7  Ibid.
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

تقدير انخفا�س

 الوزن عند الولدة )٪(

حتت - 5 �ضوء التغذية

 لدى الأطفال

)نق�س الوزن 

بالن�ضبة للعمر ، ٪(

القيمة

g )47( 33اأفغان�صتانg33

g)96( 7األبانياh6g7

g)96( 6اجلزائرh3g5

g)58( 12اأنغولh26g19

h)94( 5اأنتيغوا وبربوداh5

g)98( 7الأرجنتنيh2g5

h)95( 8اأرمينياh4h6

h)99( 7ا�صرتالياh7

h)99( 7النم�صاh7

f)96( 12اأذربيجانh8f10

h)99( 7جزر البهاماh7

g)99( 8البحرينh8

g)56( 22بنجالدي�شh41g32

h)98( 13بربادو�شh13

h)100( 4رو�صيا البي�صاءh1h3

h)98( 8بلجيكاh8

g)92( 6بليزh6

g)77( 16بننيh18g17

g)79( 15بوتانh14g15

g)79( 7بوليفياh5g6

g)98( 5البو�سنة والهر�سكh1g3

g)90( 10بت�صواناh11g11

g)90( 8الربازيلh4g6

h)99( 10بروناي دار ال�سالمh10

h)97( 10بلغارياh10

g)71( 16بوركينا فا�صوh32g24

g)73( 15بورما / ميامنارh15

g)61( 11بورونديh35g23

g)66( 11كمبودياh28g20

g)77( 11الكامريونh16g14

h)99( 6كنداh6

h)93( 13الراأ�ش الأخ�رضh13

g)65( 13جمهورية افريقيا الو�سطىh24g19

g)44( 22ت�صادh22

f)99( 6�سيليh6

g)95( 2ال�صنيh6g4

g)94( 9كولومبياh5g7

h)79( 25جزر القمرh25

g)68( 12جمهورية الكونغو الدميقراطيةh28g20

g)76( 13جمهورية الكونغو الدميقراطيةh11g12

  
Complete table at: www.socialwatch.org/statistics2009

الأمن الغذائي 

�ضيناريو متف�ضخ

مالحظة :

1. التطور: تطور املوؤ�رشات التي مت احل�سول عليها
من خالل اإعادة املت�ساعدة الناجمة عن تلك القيم

على املعدل الن�سبي للتفاوت بني

الرتب التالية :

قا�رض من 5- : تقدم ملمو�س ؛

بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛

بني 1- و 1 : راكدة ؛

يف الفرتة بني 1 اإىل 5 : النحدار ؛

اأكرب من 5 : االنحدار الكبري.

هذا املعدل مت احل�سول عليها من العملية التالية :

)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�ضل اإليه من قبل : اإن 
النتائج وا�ساف ان قيمة من القيم املح�سوبة لكل البعد ويق�سم الناجت 

على العدد الكلي لالأبعاد عر�س البيانات.

3. تطور الركود: ويف تلك املوؤ�رشات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�ستجيب لعدم حتديثها ، يجري ا�ستن�ساخ 

تلك القيم امل�سجلة يف عام 2008. ت�سري البيانات اإىل �سنة اأو فرتات 

اأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤ�رش.

امل�ضدر :

.)www.unicef.org/sowc09( اليوني�سيف

ملزيد من املعلومات التف�سيلية عن مرجع

�سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :

يقدر انخفا�س الوزن عند الولدة )٪( : الن�سبة املئوية للمواليد 

اجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قيا�س املتخذة خالل 

ال�ساعات االأوىل من حياته ، قبل اخل�سارة الكبرية الوزن بعد الوالدة قد 

حدث. ب�سبب التغريات يف املنهجية من م�سادر ت�سييد �سل�سلة البيانات 

ويعر�س م�ساكل القابلية للمقارنة.

حتت - 5 �ضوء التغذية لدى الأطفال )نق�س الوزن بالن�ضبة 

للعمر، ٪( : الن�سبة املئوية لالأطفال دون �سن اخلام�سة الذين 

يكون وزنهم عن عمر اأقل من ناق�س اثنني من االنحرافات املعيارية 

من متو�سط االأعمار الدويل لل�سكان اإ�سارة 0 اإىل 59 �سهرا. ال�سكان 

املرجعية التي اعتمدتها منظمة ال�سحة العاملية يف عام 1983 يقوم 

على االأطفال من الواليات املتحدة ، الذين يفرت�س اأن تكون على 

تغذية جيدة.

 التطور الأخري )ما بني ال�سابق

)واأحدث البيانات املتاحة

g تقدم ملحوظ

d تقدم طفيف 

h  الركود

e انحدار

f انحدار رئي�صي

الو�سع الراهن

)اأحدث البيانات املتاحة(

و�سع اأف�سل   

اأعلى من املتو�سط   

دون املتو�سط   

و�سع اأ�سواأ   

مراجع
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

تقدير انخفا�س

 الوزن عند الولدة )٪(

حتت - 5 �ضوء التغذية

 لدى الأطفال

)نق�س الوزن 

بالن�ضبة للعمر ، ٪(

القيمة

g)98( 3جزر كوكh3

f)93( 7كو�ستاريكاh7

g)74( 17كوت ديفوارh16g17

f)100( 6كرواتياh6

f)99( 5كوباh5

h)99( 7اجلمهورية الت�سيكيةh7

h)100( 5الدامنركh5

g)90( 10جيبوتيh24g17

h)96( 10دومينيكاh10

f)87( 11جمهورية الدومينيكانh11

g)86( 16الكوادورh6g11

d)89( 14م�رضh5g10

g)80( 7ال�سلفادورh6g7

g)58( 13غينيا اال�ستوائيةh13

g)60( 14اريرتياh35g25

h)99( 4اإ�ستونياh4

g)53( 20اثيوبياh33g27

h)93( 10فيجيh10

h)100( 4فنلنداh4

h)99( 7فرن�صاh7

g)82( 14الغابونh8g11

g)73( 20غامبياh16g18

g)96( 7جورجياh2g5

h)99( 7اأملانياh7

g)76( 9غاناh13g11

h)99( 8اليونانh8

h)92( 9جريناداh9

g)68( 12غواتيماالh18g15

g)68( 12غينياh22g17

g)58( 24غينيا بي�ساوh15g20

g)84( 13غياناh10g12

g)48( 25هايتيh18g22

g)82( 10هندورا�سh8g9

h)99( 9املجرh9

h)98( 4اأي�سلنداh4

d)68( 30الهندh43g37

g)85( 9اندوني�صياh23g16

g)88( 15العراقh6g11

g)95( 7ايرانh7

h)100( 6اأيرلنداh6

h)99( 8اإ�رشائيلh8

h)100( 6اإيطالياh6

g)95( 12جامايكاh3g8

h)99( 8اليابانh8

f)99( 12الأردنh12

h)99( 6كازاخ�ستانh4h5

g)71( 10كينياh16g13

g)89( 5كرييباتيh5

مالحظة :

1. التطور: تطور املوؤ�رشات التي مت احل�سول عليها
من خالل اإعادة املت�ساعدة الناجمة عن تلك القيم

على املعدل الن�سبي للتفاوت بني

الرتب التالية :

قا�رض من 5- : تقدم ملمو�س ؛

بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛

بني 1- و 1 : راكدة ؛

يف الفرتة بني 1 اإىل 5 : النحدار ؛

اأكرب من 5 : االنحدار الكبري.

هذا املعدل مت احل�سول عليها من العملية التالية :

)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�ضل اإليه من قبل : اإن النتائج 
وا�ساف ان قيمة من القيم املح�سوبة لكل البعد ويق�سم الناجت على 

العدد الكلي لالأبعاد عر�س البيانات.

3. تطور الركود: ويف تلك املوؤ�رشات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�ستجيب لعدم حتديثها ، يجري ا�ستن�ساخ 

تلك القيم امل�سجلة يف عام 2008. ت�سري البيانات اإىل �سنة اأو فرتات 

اأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤ�رش.

امل�ضدر :

.)www.unicef.org/sowc09( اليوني�سيف

ملزيد من املعلومات التف�سيلية عن مرجع

�سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :

يقدر انخفا�س الوزن عند الولدة )٪( : الن�سبة املئوية للمواليد 

اجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قيا�س املتخذة خالل 

ال�ساعات االأوىل من حياته ، قبل اخل�سارة الكبرية الوزن بعد الوالدة قد 

حدث. ب�سبب التغريات يف املنهجية من م�سادر ت�سييد �سل�سلة البيانات 

ويعر�س م�ساكل القابلية للمقارنة.

حتت - 5 �ضوء التغذية لدى الأطفال )نق�س الوزن بالن�ضبة 

للعمر، ٪( : الن�سبة املئوية لالأطفال دون �سن اخلام�سة الذين 

يكون وزنهم عن عمر اأقل من ناق�س اثنني من االنحرافات املعيارية 

من متو�سط االأعمار الدويل لل�سكان اإ�سارة 0 اإىل 59 �سهرا. ال�سكان 

املرجعية التي اعتمدتها منظمة ال�سحة العاملية يف عام 1983 يقوم 

على االأطفال من الواليات املتحدة ، الذين يفرت�س اأن تكون على 

تغذية جيدة.
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

تقدير انخفا�س

 الوزن عند الولدة )٪(

حتت - 5 �ضوء التغذية

 لدى الأطفال

)نق�س الوزن 

بالن�ضبة للعمر ، ٪(

القيمة

g)87( 7جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبيةh18g13

h)100( 4كوريا ، وع�سو جمل�س النوابh4

g)100( 7الكويتh7

g)95( 5قريغيز�ستانh2g4

g)58( 14جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبيةh31g23

h)99( 5لتفياh5

f)96( 6لبنانh6

g)72( 13لي�صوتوh13

g)61( 23ليبريياg23

g)99( 7ليبياh4g6

h)99( 4ليتوانياh4

h)100( 8لوك�صمبورجh8

h)--( 6مقدونياh2h4

g)59( 17مدغ�سقرh36g27

g)62( 13ماالويh15g14

f)97( 9ماليزياh9

g)91( 22جزر املالديفh22

g)67( 23مايلh27g25

h)99( 6مالطاh6

h)93( 12جزر مار�سالh12

d)99( 14موري�صيو�شh14

g)95( 8املك�سيكh3g6

f)89( 18ميكرونيزياh18

f)--( 6مولدافياh6

g)93( 6منغولياh5g6

g)94( 4اجلبل االأ�سودh2g3

d)81( 15املغربh9g12

g)66( 15موزامبيقh20g18

g)89( 14ناميبياh14

h)58( 21نيبالh39h30

h)98( 6نيوزيلنداh6

f)70( 12نيكاراغواh12

g)55( 13النيجرh39g26

g)56( 14نيجريياh24g19

h)100( 5الرنويجh5

g)98( 8عمانh13g11

g)71( 19باك�صتانh31g25

h)99( 9بالوh9

g)93( 10بنماh6g8

h)62( 11بابوا غينيا اجلديدةh11

g)95( 9باراغوايh3g6

g)88( 11بريوh6g9

g)78( 20الفلبنيh21g21

h)99( 6بولنداh6

h)99( 8الربتغالh8

f)95( 10قطرh10

f)96( 8رومانياh4f6

f)99( 6رو�صياh6

مالحظة :

1. التطور: تطور املوؤ�رشات التي مت احل�سول عليها
من خالل اإعادة املت�ساعدة الناجمة عن تلك القيم

على املعدل الن�سبي للتفاوت بني

الرتب التالية :

قا�رض من 5- : تقدم ملمو�س ؛

بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛

بني 1- و 1 : راكدة ؛

يف الفرتة بني 1 اإىل 5 : النحدار ؛

اأكرب من 5 : االنحدار الكبري.

هذا املعدل مت احل�سول عليها من العملية التالية :

)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�ضل اإليه من قبل : اإن 
النتائج وا�ساف ان قيمة من القيم املح�سوبة لكل البعد ويق�سم الناجت 

على العدد الكلي لالأبعاد عر�س البيانات.

3. تطور الركود: ويف تلك املوؤ�رشات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�ستجيب لعدم حتديثها ، يجري ا�ستن�ساخ 

تلك القيم امل�سجلة يف عام 2008. ت�سري البيانات اإىل �سنة اأو فرتات 

اأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤ�رش.

امل�ضدر :

.)www.unicef.org/sowc09( اليوني�سيف

ملزيد من املعلومات التف�سيلية عن مرجع

�سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :

يقدر انخفا�س الوزن عند الولدة )٪( : الن�سبة املئوية للمواليد 

اجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قيا�س املتخذة خالل 

ال�ساعات االأوىل من حياته ، قبل اخل�سارة الكبرية الوزن بعد الوالدة قد 

حدث. ب�سبب التغريات يف املنهجية من م�سادر ت�سييد �سل�سلة البيانات 

ويعر�س م�ساكل القابلية للمقارنة.

حتت - 5 �ضوء التغذية لدى الأطفال )نق�س الوزن بالن�ضبة 

للعمر، ٪( : الن�سبة املئوية لالأطفال دون �سن اخلام�سة الذين 

يكون وزنهم عن عمر اأقل من ناق�س اثنني من االنحرافات املعيارية 

من متو�سط االأعمار الدويل لل�سكان اإ�سارة 0 اإىل 59 �سهرا. ال�سكان 

املرجعية التي اعتمدتها منظمة ال�سحة العاملية يف عام 1983 يقوم 

على االأطفال من الواليات املتحدة ، الذين يفرت�س اأن تكون على 

تغذية جيدة.
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

تقدير انخفا�س

 الوزن عند الولدة )٪(

حتت - 5 �ضوء التغذية

 لدى الأطفال

)نق�س الوزن 

بالن�ضبة للعمر ، ٪(

القيمة

g)53( 6روانداh18g12

h)97( 4�صامواh4

g)83( 8�صاو تومي وبرين�صيبيh7g8

g)95( 11اململكة العربية ال�سعوديةh11

g)68( 19ال�سنغالh14g17

g)98( 5�رضبياh1g3

g)57( 24�صرياليونh25g25

h)92( 8�سنغافورةh3h6

h)99( 7�سلوفاكياh7

h)99( 6�سلوفينياh6

f)--( 13جزر �سليمانh1615

g)48( 11ال�سومالh32g22

g)89( 15جنوب اأفريقياh10g13

h)100( 6اأ�صبانياh6

g)96( 22�رشي النكاh23g23

h)95( 9�صانت كيت�ش ونيفي�شh9

h)98( 12�صانت لو�صياh12

h)95( 5�سانت فن�سنت وغرينادينh5

g)70( 31ال�صودانh31

g)82( 13�سورينامh7g10

g)80( 9�سوازيالندh5g7

h)100( 4ال�صويدh4

h)97( 6�صوي�رضاh6

g)95( 9�صورياh9g9

g)89( 10طاجيك�ستانh14g12

g)73( 10تنزانياh17g14

g)96( 9تايالندh7g8

g)56( 12تيمور ال�رشقيةh12

g)68( 12توغوh22g17

h)96( 3تونغاh3

f)95( 19ترينيداد وتوباغوh19

f)95( 7تون�شh7

f)92( 16تركياh16

g)88( 4تركمان�صتانh8g6

h)89( 5توفالوh5

g)59( 12اأوغنداh16g14

f)uklraine )994h4

e)100( 15االمارات العربية املتحدةh15

h)99( 8اململكة املتحدةh8

g)98( 8الواليات املتحدةh1g5

f)98( 8اأوروغوايh8

g)93( 5اأوزبك�ستانh4g5

h)87( 6فانواتوh6

f)94( 9فنزويالh9

g)93( 7فيتنامh7

f)--( 7ال�سفة الغربية وقطاع غزةh7

g)59( 32اليمنh42g37

g)71( 12زامبياh15g14

g)77( 11زميبابويh12g12

مالحظة :

1. التطور: تطور املوؤ�رشات التي مت احل�سول عليها
من خالل اإعادة املت�ساعدة الناجمة عن تلك القيم

على املعدل الن�سبي للتفاوت بني

الرتب التالية :

قا�رض من 5- : تقدم ملمو�س ؛

بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛

بني 1- و 1 : راكدة ؛

يف الفرتة بني 1 اإىل 5 : النحدار ؛

اأكرب من 5 : االنحدار الكبري.

هذا املعدل مت احل�سول عليها من العملية التالية :

)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�ضل اإليه من قبل : اإن 
النتائج وا�ساف ان قيمة من القيم املح�سوبة لكل البعد ويق�سم الناجت 

على العدد الكلي لالأبعاد عر�س البيانات.

3. تطور الركود: ويف تلك املوؤ�رشات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�ستجيب لعدم حتديثها ، يجري ا�ستن�ساخ 

تلك القيم امل�سجلة يف عام 2008. ت�سري البيانات اإىل �سنة اأو فرتات 

اأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤ�رش.

امل�ضدر :

.)www.unicef.org/sowc09( اليوني�سيف

ملزيد من املعلومات التف�سيلية عن مرجع

�سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :

يقدر انخفا�س الوزن عند الولدة )٪( : الن�سبة املئوية للمواليد 

اجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قيا�س املتخذة خالل 

ال�ساعات االأوىل من حياته ، قبل اخل�سارة الكبرية الوزن بعد الوالدة قد 

حدث. ب�سبب التغريات يف املنهجية من م�سادر ت�سييد �سل�سلة البيانات 

ويعر�س م�ساكل القابلية للمقارنة.

حتت - 5 �ضوء التغذية لدى الأطفال )نق�س الوزن بالن�ضبة 

للعمر، ٪( : الن�سبة املئوية لالأطفال دون �سن اخلام�سة الذين 

يكون وزنهم عن عمر اأقل من ناق�س اثنني من االنحرافات املعيارية 

من متو�سط االأعمار الدويل لل�سكان اإ�سارة 0 اإىل 59 �سهرا. ال�سكان 

املرجعية التي اعتمدتها منظمة ال�سحة العاملية يف عام 1983 يقوم 

على االأطفال من الواليات املتحدة ، الذين يفرت�س اأن تكون على 

تغذية جيدة.
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الأمن الغذائي 

�ضيناريو متف�ضخ

اإمكانية  الغذائي مبدى  االأمن  يتعلق مفهوم 

ومدى  اآمن،  غذاء  على  بحرية  النا�س  ح�سول 

تكفي  وبكميات  الغذائية،  قيمته  مالءمة 

الإ�سباع حاجاتهم اليومية من الطاقة وتنا�سب 

من  ميكنهم  مبا  الطعام،  من  يف�سلونه  ما 

فمفهوم  اإذن،   
1
ون�سطة. �سحية  حياة  عي�س 

االأقل  على  يت�سمن  مركب،  الغذائي  االأمن 

ثالثة اأبعاد عري�سة: توافر الطعام، وح�سول 

على  الق�سوى  النافعة  واآثاره  عليه،  النا�س 

احلالة ال�سحية للنا�س. 

ومن ال�سعب اإيجاد موؤ�رشات ميكن مقارنتها 

عرب عدد كبري من البلدان، تقوم على م�سادر 

املوؤ�رشات  فهذه  دوري.  وحتديث  معتمدة 

املنتفعني  ال�سكان  و�سع  تعك�س  اأن  ينبغي 

الغذائي. وحقيقة  االأمن  بجهد  امل�ستهدفني 

اأن الطعام  متوفر، واأن النا�س لديهم اإمكانية 

احل�سول عليه ال تو�سح بال�رشورة االعتبارات 

اخلا�سة بتوزيعه احلقيقي. 

اعتبارنا،  يف  واأبعاده  املفهوم  هذا  وبو�سع 

بني  من  االجتماعية،  املراقبة  �سبكة  اختارت 

ثالثة  متوفرة،  ال  املعلومات  من  وا�سع  كم 

موؤ�رشات مت�سك فعلًيا باآخر االأبعاد املذكورة. 

ونحن نرى وفق ما نفهمه اأن ما يعك�س مالمح 

اأثره  هو  حقيقية،  ب�سورة  الطعام  تغطية 

وهذه  للنا�س.  ال�سحية  احلالة  على  النهائي 

على  قادرين  لنكون  للغاية  مهمة  البيانات 

عقد مقارنات على م�ستوى دويل. 

اإذ ميكن االإملام بالو�سع ال�سحي يف كل بلد 

بطريقة مبا�رشة ومنطقية، من خالل ن�سبة من 

االأطفال  ون�سبة  التغذية،  �سوء  فيه  يعانون 

1  جاكوب �سكويت Jakob skoet وكو�صتا�ش 
�صتامولي�ش Kostas stamoulis. حالة 

االأمن الغذائي يف العامل 2006. منظمة االأغذية 

والزراعة، اإدارة االقت�ساد الزراعي والتنمية، 

ن�سخ اإلكرتونية ن�رشها ق�سم املعلومات بالفاو، 

روما، اإيطاليا.

The state of food insecurity in the 
world 2006. united nations food 
and agriculture organization، agr -

cultural economy and Development 
Board، electronic publication by 
the fao information department، 

rome، italy )isBn 92-5-305580-4( : 

<www.fao.org/docrep/009/a0750s/

a0750s00.htm>.

املعدل  من  اأقل  باأوزان  يولدون  الذين 

الذين  االأطفال  بن�سبة  وكذلك  الطبيعي، 

يكون وزنهم يف �سن اخلام�سة اأقل من معدله 

الطبيعي. وهذه اجلوانب مرتبطة مًعا ارتباًطا 

وثيًقا بال�سعوبات التي يالقيها النا�س عند 

الغذاء  ممار�سة حقهم يف احل�سول احلر على 

املالئم.

التطور عاملي

يف  م�سجل  تباين  ثمة  يكن  مل   2009 عام  يف 

موؤ�رش “الوزن املنخف�س عند الوالدة” )ن�سبة 

 2،500 من  االأقل  الوالدة  حديثي  االأطفال 

غرام(، لذا فاإن التباين من 2008 اإىل 2009 

يف  التغري  طريق  عن  اإال  به،  االإملام  ميكن  ال 

معدالت ن�سبة االأطفال ما دون اخلام�سة الذين 

ا يف الوزن )�سوء تغذية(. يعانون انخفا�سً

اأن   2009 عام  عن  الواردة  البيانات  تبني 

�سوء  يعانون  العامل  يف  االأطفال  من   15%
التغذية، واأن واحًدا من بني كل ع�رشة اأطفال 

كان اأقل من وزنه الطبيعي عند الوالدة )انظر: 

التغذية،  ب�سوء  يتعلق  ما  ويف   .)2 اجلدول 

معلومات  عنه  تتوفر  الذي  املوؤ�رش  وهو 

جدول 1: الو�سع احلايل لالأمن الغذائي وفق م�ستوى التطور )عدد البلدان(

 hاالإجمايل

1212630و�سع اأ�سواأ
51423042دون املتو�سط

92312154اأعلى من املتو�سط

8292259و�سع اأف�سل

23158499185االإجمايل

جدول 2. االأمن الغذائي: متو�سطات وفق موؤ�رشات البلدان التي ت�سهد و�سًعاأ اأ�سواأ واأف�سل

الوالدة  عند  منخف�س  وزن 

)%(

�سوء التغذية لدى االأطفال دون اخلام�سة 

من ذوي الوزن املنخف�س )%(

و�سع اأ�سواأ ن�سبًيا

21.433.9املتو�ضط

2618عدد البلدان

و�سع اأف�سل ن�سبًيا

5.03.8املتو�ضط

4832عدد البلدان

االإجمايل

10.415.0املتو�ضط

18495عدد البلدان

f

e   dg

CHART 1. Current food security situation by regions (number of countries)
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الر�صم البياين 1: و�سع االأمن الغذائي احلايل وفق املناطق )عدد البلدان(.
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حديثة، فاإن القيم املوجودة تظهر اأن ن�سف 

تغذية  �سوء  م�سكالت  لديهم  كان  االأطفال 

2008 )وقد بلغ  2009 مقارنة بعام  يف عام 

متو�سط انخفا�س هذه القيمة %64،7(. وقد 

البعد، ومل تظهر  التح�سن يف هذا  مت تعميم 

بو�سع �سيئ �سوى اآذربيجان ورومانيا )التي 

انتقلت من %7 اإىل 8 % ومن %3 اإىل 4% 

هذا  حول  املطلقة  القيم  يف  التوايل(  على 

املوؤ�رش )هذان البلدان يقعان يف و�سطّي اآ�سيا 

واأوروبا على التوايل(. 

اأ�سواأ  البلدان التي ت�سهد و�سًعا  يف جمموعة 

)من   13،9% التطور  متو�سط  كان  ن�سبًيا، 

 .)2009 يف   33،9% اإىل   2008 يف   38،6%
البعد  هذا  فاإن  الطبيعي،  امل�ستوى  وعلى 

ن�سبًيا  حاالً  االأف�سل  البلدان  يف  هبط  قد 

اأقل بنحو  2009، حيث كان  هبوًطا كبرًيا يف 

 15،1% االنخفا�س من  )كان  اأ�سعاف  اأربعة 

تباين  وهو   ،2009 يف   3،8% اإىل   2008 يف 

�سلبي قدره %297،4 على مدار العام(. 

التح�سن  هذا  اأن  �سنجد  باملقارنة،  ولكن، 

م يت�سمن ات�ساًعا للفجوة بني االأو�ساع  املعمَّ

املختلفة.  واملناطق  البلدان  يف  الن�سبية 

االأرقام  يف  املت�سارع  الهبوط  اأن  واحلقيقة 

يف بع�س البلدان والتح�سن البطيء يف بلدان 

اإىل تراجع ن�سبي يف عدد كبري  اأخرى، ُيرتجم 

من البلدان. 

على اأية حال، ال يعني هذا الرتاجع اأن الو�سع 

مطلق.  مبعنى  �سوًءا  يزداد  البلدان،  هذه  يف 

اأخرى،  بلدان  مع  مبقارنته  اأنه  يعني  بل 

هذه  على  حت�سن  حتقيق  على  قدراتها  فاإن 

املوؤ�رشات هي التي ترتاجع. 

يتح�سن  مل  ر�سدها  مت  التي  البالد  ثلث  يف 

ي�سوء،  اأو   )34،1%( الن�سبي  الو�سع 

حققت  اأنها  هذا  يعني  املطلق  وباملعنى 

بع�س التقدم. وقد حققت 6 دول من بني كل 

ع�رض )%55،7( قدًرا �سئيالً جًدا، يعترب ن�سبًيا 

طفيًفا  تراجًعا  اأو   )53،5%( حاًدا  تراجًعا 

البلدان  اآخر، لقد تقدمت  )%2،2(. ومبعنى 

الغذائي.  ال�سعف  مكافحة  يف  عموًما  بالكاد 

وقد حققت %13 من البلدان تقدًما طفيًفا 

اأن  اأو داالً )%12،4(. ومن االأهمية   )0،5%(

اأن هذه امل�ستويات  االأمر،  نالحظ، يف حقيقة 

قوي  تيار  اإىل  االآن  حتى  ت�سري  التقدم  من 

التي  تقريًبا  البلدان  جميع  ا�ستقطاب  نحو 

مل حتقق تقدًما، اأو ظلت م�ستقرة ن�سبًيا، قد 

تراجع بحدة، واأن ما حققته كل هذه البلدان 

تقريًبا من تقدم كان داالً. 

احل�ضول على الغذاء ح�ضب املناطق

املناطق  فاإن  االأخرى،  االأبعاد  جميع  مثل 

التي حققت االنخفا�س االأكرث بروًزا يف �سوء 

من   100%( ال�سمالية  اأمريكا  هي  التغذية، 

واأوروبا  ن�سبًيا(  اأف�سل  و�سع  يف  البلدان 

و31،6%  ن�سبًيا،  اأف�سل  و�سع  يف   68،4%(

هذه  يف  بالد  توجد  وال  املتو�سط(،  فوق 

اأقل  اأو  ن�سبًيا،  اأ�سواأ  و�سًعا  ت�سهد  املنطقة 

من املتو�سط )انظر: الر�سم البياين 1(.

وال توجد بالد يف و�سط اآ�سيا ت�سهد و�سًعا 

اأ�سواأ ن�سبًيا، دولتان من بني كل 10 دول 

)%22،2( اأقل من املتو�سط، و7 من 

بني 10 دول )%77،8( فوق املتو�سط 

)%11،1( اأو يف جمموعة اأف�سل ن�سبًيا 

.)66،7%(

والبا�سفيك  اآ�سيا  �رشق  مناطق  اأظهرت  وقد 

واأمريكا الالتينية والكاريبي وال�رشق االأو�سط 

جميع  يف  م�سابًها.  �سلوًكا  اأفريقيا  و�سمال 

البلدان  معظم  اأ�سبحت  الثالث  املناطق 

التوايل(  على  و75%،  و78،8%،   ،66،7%(

و60%  و45،5%،   ،30%( املتو�سط  فوق 

ن�سبًيا  اأف�سل  و�سع  يف  اأو  التوايل(  على 

التوايل(.  على  و15%  و33،3%   ،36،7%(

ولكن هذه املناطق ت�سم اأي�ًسا بلداًنا تندرج 

يف فئة البلدان التي ت�سهد و�سًعا اأ�سواأ ن�سبًيا 

)%10و و%6،1 و%5، على التوايل( اأو اأقل 

و20%،  و15،2%   ،23،3%( املتو�سط  من 

على التوايل(. 

املنطقة  ال�سحراء  حتت  اأفريقيا  ُتعترب  وال 

التي تندرج يف اأ�سفل اجلدول، بالن�سبة لالأمن 

الغذائي. ولكن، وبالرغم من اأنها ت�سم بع�س 

فاإن   ،)11،1%( املتو�سط  فوق  البلدان 

 ،)51،1%( امل�ستوى  هذا  من  اأقل  معظمها 

يف  دول   10 كل  بني  من   4 من  يقرب  وما 

و�سع اأ�سواأ ن�سبًيا )37،8%(.

واأخرًيا، ناأتي اإىل املنطقة االأكرث اإ�سكالية يف 

اآ�سيا،  ما يتعلق باالأمن الغذائي وهي جنوب 

 10 كل  بني  من  دول   9 من  يقرب  ما  حيث 

والباقي  ن�سبًيا،  اأ�سواأ  و�سع  يف   )87،5%(

املتو�سط  دون  بني10  من  واحدة  دولة 

.)12،5%(
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)عاديه قدرات موؤ�رش

القيمة ، 0-100(

حمو الأمية

)24-15 �ضنة 

)٪ ،

معدل اللتحاق 

باملدار�س 

البتدائية 

)ال�ضايف، ٪(

الأطفال الذين 

يبلغون ال�ضف 

اخلام�س

)٪(

معدل اللتحاق 

باملدار�س 

الثانوية

 )ال�ضايف، ٪(

معدل اللتحاق 

بالتعليم العايل 

)الإجمايل، ٪(

القيمة

g)47( 34اأفغان�صتانh25.91.3h20
g)96( 99األبانياh93.6h89.972.8h19.1h75
d)96( 92اجلزائرd96.096.0h66.3h24.0g75
g)93( 82.1اأندوراd98.571.8f9.9g66
h)58( 72اأنغولh2.9e37
d)--( 95.3اأنغيالg97.1h80.8h4.6g69

74.074اأنتيغوا وبربودا )94(
h)98( 99الأرجنتنيh99.0h96.0h78.3h67.1d88
g)95( 100اأرمينياh93.9g90.585.0h34.2g81
d)--( 99اأروباh99.6h96.7h82.5g33.1d82
d)99( 97.2ا�صرتالياh98.6h87.9d75.1d90
g)99( 97.4النم�صاh98.151.1d82
g)96( 100اأذربيجانh95.4g98.783.0g15.2d78
h)99( 91.2جزر البهاماd98.1h86.3d92
d)99( 100البحرينd99.4d98.9h93.4d32.1e85
h)56( 72بنجالدي�شg89.6h54.8f40.7h7.2g53
g)98( 97.0بربادو�شd94.4e90.2d53.1g84
d)100( 100رو�صيا البي�صاءh90.2h99.586.9e68.5g89
h)98( 98.3بلجيكاh96.387.1f62.5h86
e)92( 99.7بليزh87.3f67.1f2.6h64
g)77( 52بننيg82.8g71.5g17.1h5.1g46
f)--( 92.7برموداf89.8h18.8f67
g)79( 7488.4بوتانg93.2d45.4g5.3g61
h)79( 99بوليفياd95.0h83.3e69.9e40.6h78
f)98( 100البو�سنة والهر�سكh36.968
e)90( 94بت�صواناh84.1e82.5f55.9f5.1h64
h)90( 98الربازيلd93.5e75.6f77.0h30.0g75
d)99( 100بروناي دار ال�سالمd96.5d99.3h89.1d15.4d80
d)97( 97بلغارياe96.3d94.187.9e49.5g85
g)71( 39بوركينا فا�صوg59.2g79.6g14.1g3.0g39
g)73( 95بورما / ميامنارh73.0d84
g)61( 73بورونديh81.3g66.2e1.9f56
d)66( 86كمبودياd89.4f62.2e34.1g5.3g55
g)77( 84.3الكامريونg7.2g46
h)99( 99.5كنداh62.4h81
h)93( 97الراأ�ش الأخ�رضh85.2f92.2h60.7g8.9g69
g)--( 9983.9جزر كاميانd78.0h95.6h18.8h75
g)65( 59جمهورية افريقيا الو�سطىh56.359.01.1f44
g)44( 44ت�صادg60.4h37.7g10.4h1.2h31
d)99( 99�سيليh94.5g97.9e85.352.1g86
d)95( 99ال�صنيh22.9g61
d)94( 98كولومبياh90.9d88.3g67.4d31.8d75
g)79( 8955.5جزر القمرh80.3h2.3h57
d)68( 70جمهورية الكونغو الدميقراطيةh4.1g37
f)76( 58.5جمهورية الكونغو الدميقراطيةg66.3h3.7h43
g)98( 68.8جزر كوكf96.070.1g78
h)93( 98كو�ستاريكاh87.6d25.3h70

التعليم

الفروق تزداد بروًزا

Complete table at: www.socialwatch.org/statistics2009

 التطور الأخري )ما بني ال�سابق

)واأحدث البيانات املتاحة

g تقدم ملحوظ

d تقدم طفيف 

h  الركود

e انحدار

f انحدار رئي�صي

الو�سع الراهن

)اأحدث البيانات املتاحة(

و�سع اأف�سل   

اأعلى من املتو�سط   

دون املتو�سط   

و�سع اأ�سواأ   

مراجع
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)عاديه قدرات موؤ�رش

القيمة ، 0-100(

حمو الأمية

)24-15 �ضنة 

)٪ ،

معدل اللتحاق 

باملدار�س 

البتدائية 

)ال�ضايف، ٪(

الأطفال الذين 

يبلغون ال�ضف 

اخلام�س

)٪(

معدل اللتحاق 

باملدار�س 

الثانوية

 )ال�ضايف، ٪(

معدل اللتحاق 

بالتعليم العايل 

)الإجمايل، ٪(

القيمة

e)74( 61كوت ديفوارh56.0d78.3f19.8h7.9g45
g)100( 100كرواتياh98.9g99.886.5d45.8g86
g)99( 100كوباh99.2d97.0h84.4e122.4g101
d)100( 100قرب�سh99.3h99.9h95.1d36.2g86
d)99( 92.5اجلمهورية الت�سيكيةh98.0h54.8g82
d)100( 96.1الدامنركh100.0g89.6e80.3h91
g)90( 45.3جيبوتيg89.9g24.4g2.6g41
f)96( 82.0دومينيكاe89.3e81.0f84
d)87( 96جمهورية الدومينيكانd80.7d68.0h59.5g34.5h68
f)86( 95الكوادورe99.3d81.7g59.2g35.374
h)89( 85م�رضh97.6d96.8d80.0e34.7h79
d)80( 94ال�سلفادورg93.6h73.7g54.4h21.7g67
f)58( 95غينيا اال�ستوائيةh69.4f33.0d25.3h2.7h45
g)60( 7842.3اريرتياf59.9f25.1d1.0h41
h)99( 100اإ�ستونياh96.8d96.9e89.9h65.0e90
g)53( 50اثيوبياh72.3g64.424.0f2.7d43
f)93( 94.2فيجيh83.1f79.1e15.4h68
h)100( 96.5فنلنداe99.9h96.9d93.8d97
h)99( 99.2فرن�صاh98.0h98.5h55.6h88
g)82( 97الغابونd89.5d69.3h85
g)73( 69.3غامبياe73.040.1f1.1h46
g)96( 94.5جورجياg100.0g81.9d37.3f78

99.898.499اأملانيا )99(
g)76( 78غاناg73.3g88.6g44.9g5.8g58
h)99( 99اليونانh99.8h98.5h91.0h90.8h96
e)92( 78.7جريناداf79.0h78.8h79
g)68( 85غواتيماالd96.8d68.0h38.1g17.7g61
g)68( 47غينياh75.1g83.0g30.1g5.3g48
h)58( 45.3غينيا بي�ساوh8.7h27
d)84( 64.0غياناh12.3g38
g)82( 94هندورا�سg93.9h83.0g17.2h72
d)--( 94.9هوجن كوجنd100.0h78.6d33.8g77
g)99( 9993.0املجرd89.4h69.1g88
h)98( 97.5اأي�سلنداh94.0f90.7d73.4d89
d)68( 82الهندg94.3g66.0f11.8g64
d)85( 97اندوني�صياe98.0d93.0d67.5g17.5d75
h)88( 85العراقh88.6h81.0h38.4h15.8h62
e)95( 97ايرانh93.7e77.3h31.4g75
d)100( 96.0اأيرلنداd99.0h88.2d61.1d86
h)99( 97.2اإ�رشائيلh99.0h87.6e60.4d86
e)100( 100اإيطالياh99.4h93.6d68.1d90
h)95( 9486.7جامايكاe76.3e19.0h69
h)99( 99.8اليابانh98.2e58.1d85
d)99( 99الأردنh92.9d99.0d86.6g39.9h83
h)99( 100كازاخ�ستانh99.0g85.6e47.0f83
g)71( 80كينياh87.0g83.0h44.8g3.5g60
d)89( 99.7كرييباتيd82.0h68.3d83
d)100( 100.0كوريا ، وع�سو جمل�س النوابh96.9d94.7d97
d)100( 98الكويتe94.1g100.0d79.9d17.6f78
d)95( 100قريغيز�ستانh92.4g80.5h42.8h79
d)58( 84جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبيةg86.3d61.0e35.9h11.6g56
d)99( 100لتفياh92.2d98.071.3e90
g)96( 9984.1لبنانd92.0d73.5h54.1g81
h)72( 72.7لي�صوتوe74.0h23.9h3.6g44
f)61( 72ليبريياg30.9f17.1h15.6h34
h)99( 99ليبياh55.8h77
d)--( 89.3ليختن�ستاينd65.2h31.2g62
h)99( 100ليتوانياh93.6g90.9e75.6e90
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)عاديه قدرات موؤ�رش

القيمة ، 0-100(

حمو الأمية

)24-15 �ضنة 

)٪ ،

معدل اللتحاق 

باملدار�س 

البتدائية 

)ال�ضايف، ٪(

الأطفال الذين 

يبلغون ال�ضف 

اخلام�س

)٪(

معدل اللتحاق 

باملدار�س 

الثانوية

 )ال�ضايف، ٪(

معدل اللتحاق 

بالتعليم العايل 

)الإجمايل، ٪(

القيمة

d)100( 98.8لوك�صمبورجd99.0g84.6d10.2f73
h)--( 100ماكاوh93.0e100.0h77.6h57.0h86
d)--( 99مقدونياh94.2d81.3h35.5g78
g)59( 70مدغ�سقرh99.3g42.0e21.2g3.2g47
d)62( 83ماالويg87.6f43.0d23.9d59
e)97( 98ماليزياh97.5e92.0f68.7e30.2e77
d)91( 98جزر املالديفh97.0h92.0h69.0g89
g)67( 39مايلg63.0g81.0f4.4g47
d)99( 98مالطاd91.3g99.0h86.6d31.6h81
f)93( 66.5جزر مار�سالf44.9f17.0h43
g)68( 66موريتانياg81.0g64.0g16.8g4.0g46
h)99( 96موري�صيو�شd95.4h99.0d81.5h14.0f77
d)95( 98املك�سيكh99.2d95.0d72.1g26.9g78
h)89( 14.1ميكرونيزياh14
h)--( 100مولدافياh80.6g41.2g74
d)93( 95منغولياe97.6g84.081.1h47.7d81
e)92( 96.2مونت�سرياتh90.095.6h94
d)81( 75املغربg89.3d84.0g34.5h11.3h59
d)66( 53موزامبيقg76.0h64.0d2.6f1.5h39
g)89( 93ناميبياh88.1g98.0g49.6g6.4d67
g)76( 72.331.0نوروh52
f)58( 79نيبالg80.0h62.0f42.011.3g55
d)100( 98.6هولنداh99.0h88.6d60.3d87
e)--( 98هولنداh97.0h81.0h21.2h74

9999كاليدونيا اجلديدة )--(
h)98( 99.3نيوزيلنداh91.9h79.8e90
d)70( 87نيكاراغواh97.1g47.0f45.5g18.1h59
g)55( 37النيجرd45.5g72.0g9.0d1.0f33
g)56( 87نيجريياd65.2d83.0g27.0g10.2d54
h)100( 98.7الرنويجh100.0h96.8d76.2e93
d)98( 98عمانh75.0d98.0e78.6d25.5g75
g)71( 69باك�صتانg65.6e70.0h32.2g5.1g48
h)99( 96.4بالوh40.2h68
e)93( 96بنماh77.4f90.0g64.2h44.9d74
g)62( 64بابوا غينيا اجلديدةe99.081
f)95( 99باراغوايd88.0g57.425.5d67
d)88( 97بريوh94.9e93.0d76.2g35.1d79
d)78( 94الفلبنيe99.0g76.8d61.3d28.5d72

91.792بيتكرين )--(
d)99( 9995.7بولنداe98.0e93.8h66.9d91
d)99( 100الربتغالh99.0d87.7g56.0d86

98.398بورتوريكو )--(
g)95( 99قطرd98.5d87.092.6g15.9f79

90.090ريونيون )--(
d)96( 97رومانياh96.6g73.0f58.3g81
h)99( 100رو�صياh74.7g87
g)53( 78روانداh94.0g46.0h2.6h55
d)97( 99�صامواh99.1g94.0h66.0h7.5h73
d)83( 95�صاو تومي وبرين�صيبيh99.7d79.0d38.1g78
f)95( 97اململكة العربية ال�سعوديةd84.6e73.0d30.2d71
d)68( 51ال�سنغالd73.1d65.0f22.2g7.7g44

97.197�رضبيا )98(
h)99( 99�سي�سيلh99.5h99.0h94.3e98
g)57( 54�صرياليونg22.82.1h26
g)92( 100100�سنغافورة
g)99( 92.1�سلوفاكياh97.950.8g80
d)99( 100�سلوفينياh97.2d98.988.8e85.5g94
e)--( 61.8جزر �سليمانe27.3h45
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)عاديه قدرات موؤ�رش

القيمة ، 0-100(

حمو الأمية

)24-15 �ضنة 

)٪ ،

معدل اللتحاق 

باملدار�س 

البتدائية 

)ال�ضايف، ٪(

الأطفال الذين 

يبلغون ال�ضف 

اخلام�س

)٪(

معدل اللتحاق 

باملدار�س 

الثانوية

 )ال�ضايف، ٪(

معدل اللتحاق 

بالتعليم العايل 

)الإجمايل، ٪(

القيمة

9.810ال�سومال )48(
d)89( 95جنوب اأفريقياd91.0d82.0h73.4g15.4h71
d)100( 10099.8اأ�صبانياh99.8h94.8d68.9d93
h)96( 97�رشي النكاd96.7h93.096
e)95( 90.4�صانت كيت�ش ونيفي�شe87.0h84.5e87
d)98( 99.0�صانت لو�صياd94.0e81.8g8.6g71
d)95( 93.9�سانت فن�سنت وغرينادينd88.0g63.9h82
e)70( 77ال�صودانh44.0g70.0f6.2h49
d)82( 95�سورينامh94.2h80.067.7f12.4h70
d)80( 88�سوازيالندh87.2g82.0g29.2f4.2f58
e)100( 94.0ال�صويدe100.0h99.7h75.2f92
d)97( 93.5�صوي�رضاd82.0h47.0d74
d)95( 94�صورياd97.3d92.0h65.7g87
d)89( 100طاجيك�ستانh97.5h81.3d19.8g75
f)73( 78تنزانياh98.0h87.0d25.81.5d58
d)96( 98تايالندh95.1h80.9g48.3g81
f)56( 63.0تيمور ال�رشقيةf22.8h9.6h32
f)68( 74توغوh78.9d54.0f22.1h5.2g47
h)96( 100تونغاh98.5d92.0d60.4f6.0h71
g)95( 100ترينيداد وتوباغوh97.1g91.0h73.2g11.4h75
h)95( 96تون�شd96.6h96.0e64.5h30.8d77
d)92( 96تركياh92.3d97.0h69.5g36.3g78
h)88( 100تركمان�صتانh100
g)--( 80.7جزر ترك�س وكايكو�سd70.2h75
h)89( 70.0توفالوh70
g)59( 86اأوغنداg94.749.0h18.9g3.5h50
h)--( 97.1جزر فريجن الربيطانيةd83.9e75.5h85
d)uklraine )99100h89.9h84.5h76.4d88
d)100( 95االمارات العربية املتحدةe98.3g100.0d82.6g22.9e80
e)99( 98.4اململكة املتحدةh91.4e59.1h83
d)98( 93.7الواليات املتحدةd95.088.1h81.7h90
d)98( 99اأوروغوايh97.6d94.0d67.864.3g85
g)93( 9993.691.79.8اأوزبك�ستانf74
g)87( 9287.7فانواتوf72.0f38.1h4.8h59
d)94( 98فنزويالh92.1d90.5e69.5g52.0g80
f)93( 94.0فيتنامg92.0g61.9f9.5f64
d)--( 99ال�سفة الغربية وقطاع غزةh88.6e46.2g78
d)59( 80اليمنg75.4d66.0f37.4g9.4h54
g)71( 75زامبياg95.4d89.0f40.9g2.3h61
d)77( 91زميبابويf88.4g70.0h37.1g3.6h58
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مالحظة :

1. التطور : تطور املوؤ�رشات التي مت احل�سول عليها من خالل 
اإعادة ت�سعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل الن�سبي لل

amongh التباين يف �سفوف التالية :
قا�رض من 5- : االنحدار الكبري ؛ بني 5- 1- : النحدار ؛ بني 1- 

و 1 : راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل 5 : تقدم طفيف ؛ اأكرب من 5 : 

تقدم كبري.

هذا املعدل مت احل�سول عليه من العملية التالية :

)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�سل اإليه من قبل : اإن النتائج 
وا�ساف ان قيمة من القيم املح�سوبة لكل البعد ويق�سم الناجت 

على العدد الكلي لالأبعاد عر�س البيانات.

3. تطور الركود : ويف تلك املوؤ�رشات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�ستجيب لعدم حتديثها ، يجري 

ا�ستن�ساخ تلك القيم امل�سجلة يف عام 2008.

تعريف املوؤ�رشات :

حمو االأمية )24-15 عاما ، ٪( : الن�سبة املئوية لل�سكان الذين 

ترتاوح اأعمارهم بني 24-15 عاما الذين ي�ستطيعون ، مع الفهم 

والقراءة والكتابة ق�سرية ، بيان ب�سيط على حياتهم اليومية.

ن�سبة االلتحاق باملدار�س االبتدائية )�سايف ٪( : عدد االأطفال 

امللتحقني باملدار�س االبتدائية الذين ينتمون اإىل الفئة العمرية 

املوافقة ر�سميا ملرحلة التعليم االبتدائي ، كن�سبة مئوية من 

جمموع ال�سكان من الفئة العمرية نف�سها.

اآخر البيانات املتاحة : 2003/2006.

االأطفال الذين يبلغون ال�سف 5th من املدر�سة االبتدائية )٪( :

ن�سبة االأطفال الذين يدخلون ال�سف االأول من املدر�سة االبتدائية 

الذين ي�سلون اإىل ال�سف اخلام�س يف نهاية املطاف.

ن�سبة االلتحاق باملدار�س الثانوية )ال�سايف ، ٪( : عدد االأطفال 

امللتحقني باملدار�س الثانوية الذين ينتمون اإىل املجموعة العمرية 

املوافقة ر�سميا ملرحلة التعليم الثانوي ، كن�سبة مئوية من جمموع 

ال�سكان من نف�س الفئة العمرية

ن�سبة االلتحاق بالتعليم العايل )االإجمايل( : ن�سبة االلتحاق االإجمالية 

، بغ�س النظر عن العمر ، اإىل ال�سكان من الفئة العمرية املوافقة 

ر�سميا مل�ستوى التعليم هو مبني. التعليم العايل ، اأم ال اإىل 

احل�سول على موؤهل البحوث املتقدمة ، وعادة ما يتطلب ، ك�رشط 

من �رشوط احلد االأدنى من القبول ، واالنتهاء بنجاح من التعليم

يف املرحلة الثانوية.

املالحظات املنهجية واملبادئ التوجيهية يف نهاية املقطع
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م�ستويات  وتغطية  التعليم،  جودة  حت�سني 

كبار  من  االأميني  عدد  وتقليل  منه،  خمتلفة 

االأهداف  جميًعا  تعد  %15؛  بن�سبة  ال�سن 

من  كبري  عدد  عليها  اتفق  التي  الرئي�سية 

بلدان العامل. وتعتمد مواعيد حتقيق االأهداف 

احلالة،  ح�سب   ،2015 اأو   2014 عام  بحلول 

كما اأنها تتطلب ر�سًدا م�ستمًرا. لهذا ال�سبب، 

فاإن املراقبة االجتماعية تر�سد عدة موؤ�رشات 

ـ بعيًدا عن كونها م�ساركة يف موؤ�رشات اأخرى ـ 

اأ�سا�سية ولها قيمتها املحددة اخلا�سة بها، 

كما اأنها تتطلب اهتماًما م�ستقالً.

التطور العاملي 

على الرغم من اأن عدد البلدان التي �سهدت 

عام  من نظريتها يف  اأكرب   )15،9%( تراجًعا 

اأكرث من �سٍت من بني  اأن  اإال   ،)5%( 2008
كل ع�رش دول حققت تقدًما طفيًفا )36،4% 

 2008 )%27،2(. يف  اأو د داالً  البلدان(  من 

داالً  تقدًما  الدول  من  تقريًبا   15،8% حقق 

)انظر: جدول 1(.

ومن ثم يظهر اال�ستقطاب وا�سًحا، حيث اإن 

با�ستثناء  ـ  املوؤ�رش  وفق  املتو�سطة  االأرقام 

)الذي   tertiary املتو�سط  فوق  التعليم 

يف  هبطت  قد  ـ   )4،8% اإىل   4% من  �سعد 

ن�سبًيا،  اأ�سواأ  و�سًعا  ت�سهد  التي  البلدان 

وارتفعت يف تلك الدول التي ت�سهد الو�سع 

املوؤ�رشات  حتليل  وحول  ن�سبًيا.  االأف�سل 

يت�سح  اأعلى،  ا  تعليميًّ م�ستوى  تقي�س  التي 

اأن   ،2009 اإىل   2008 عام  من  الفرتة  خالل 

بلدان  يف  االنحدار  ودرجة  حالة  يف  التدهور 

تبني  ـ  النق�سان  يف  االآخذة  ـ  االأ�سواأ  الو�سع 

واأن  التعليمية،  التغطية  من  اأقل  م�ستوى 

ـ  منها  ومزيد  مزيد  ـ  االأف�سل  الو�سع  بلدان 

ف�سالً  التغطية.  من  اأف�سل  م�ستويات  تبني 

املوؤ�رشات  يف  فروق  وجود  تاأكد  ذلك،  عن 

التعليم  يف  االأقل  امل�ستويات  تقي�س  التي 

يف البلدان ذات الو�سع االأ�سواأ، ويف موؤ�رشات 

و�سط  للتعليم  االأعلى  امل�ستويات  تقي�س 

البلدان ذات الو�سع االأف�سل. ويف ما يتعلق 

ببقية املوؤ�رشات، فاإن عدد البلدان �سمن فئة 

الرغم  على  نق�س،  قد  ن�سبًيا  االأ�سواأ  الو�سع 

من عدم داللة هذا النق�سان كما هي الزيادة 

1
يف عدد البلدان يف الو�سع االأف�سل ن�سبًيا.

1 قد نالحظ بني 2008 و2009 اأن عدد البلدان التي 
مت تغطيتها من خالل املوؤ�رشات والتي كانت م�ستويات 

االأمية  )حمو  وا�سح  ب�سكل  تتدهور  فيها  التغطية 

15 و24 �سنة، ن�سبة االلتحاق ال�سايف يف التعليم  بني 

االبتدائي، واالأطفال الذي ي�سلون اإىل ال�سف اخلام�س( 

)معدل  للباقي  بالن�سبة  ازدادت  بينما  نق�س،  قد 

الأمية

الن�سبة املتو�سطة  اأظهرت  االأمية،  م�ساألة  يف 

يف بلدان الو�سع االأ�سواأ ن�سبًيا، زيادًة قدرها 

يف   49% اإىل   2008 يف   38% )من   11%2

االإجمايل  واملعدل  الثانوي  للتعليم  ال�سايف  االلتحاق 

للتعليم فوق الثانوي/ فوق املتو�سط(.   

2   ي�سري م�سطلح “زيادة” increment هنا اإىل معدل 

CHART 1. Current situation of education by region (number of countries)
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جدول 1: الو�سع احلايل وفق التطور يف التعليم

 hاالإجمايل

63441936و�سع اأ�سواأ
727161244دون املتو�سط

2610301563اأعلى من املتو�سط

141921752و�سع اأف�سل

1615407153195االإجمايل

f

e   dg

الر�صم البياين 1: و�سع حالة التعليم وفق املناطق )عدد البلدان(.

الو�سع االأ�سواأ ن�سبًيا

اأقل من املتو�سط

فوق املتو�سط

و�سع اأف�سل ن�سبًيا

جدول 2. املتو�سطات وفق املوؤ�رش يف بلدان يف اأو�ساع اأ�سواأ واأف�سل تعليمًيا

حمو اأمية 

)15  ـ24 

�سنة، %(

معدل االلتحاق 

بالتعليم االبتدائي 

)ال�سايف، %(

االأطفال الذين 

ي�سلون اإىل 

ال�سف اخلام�س 

)%(

معدل االلتحاق 

بالتعليم الثانوي 

)ال�سايف، %(

معدل االلتحاق 

بتعليم فوق 

املتو�سط 

)االإجمايل، %(

و�سع اأ�سواأ

51.256.756.321.54.8املتو�ضط

1621263156عدد البلدان

و�سع 

اأف�سل 

ن�سبًيا

99.298.098.589.972.9املتو�ضط

6170515234عدد البلدان

اإجمايل

88.588.484.464.830.6املتو�ضط

139181152162171عدد البلدان
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يف  املت�سمنة  البلدان  عدد  ولكن   .)2009
33 يف  الن�سف )من  اإىل  الفئة قد هبط  هذه 

2008 اإىل 16 يف 2009(.
ومن بني 27 دولة يف الو�سع االأف�سل ن�سبًيا، 

من  )الكويت،  فقط  واحدة  دولة  تراجعت 

دول  خم�س  وتقدمت   ،)98% اإىل   99،7%
 98% تقدًما  حققتا  ومالطا،  )الربازيل، 

وبوليفيا،  ال�سن،  كبار  اأمية  حمو  معدل  يف 

وحققت كل من قطر وبارغواي 99%(.

معدلت اللتحاق 

تتدهور ن�سب االلتحاق اأكرث يف البلدان التي 

ت�سهد و�سًعا اأ�سواأ ن�سبًيا، وعلى نحو رئي�سي، 

)با�ستثناء  الدنيا  التعليمية  امل�ستويات  يف 

املتو�سط  فوق  للتعليم  املتو�سطة  القيم 

التي ت�سري يف اجتاه معاك�س(، ويتح�سن اأكرث 

يف بلدان الو�سع االأف�سل ن�سبًيا، بالتحديد يف 

نالحظ  اأن  ويجب  العايل.  التعليم  م�ستويات 

بالتعليم  لاللتحاق  املتو�سطة  املعدالت  اأن 

بالفعل.  مرتفعة  كانت  والثانوي،  االبتدائي 

ال�سغرية  التباينات  اإىل  النظر  يجب  بحيث 

الداللة  بالغة  باعتبارها  امل�سجلة،  املحبذة 

 90% اإىل   89% %98، ومن  اإىل   96% )من 

يف 2008 و2009 ، على التوايل(. وتعد اأرقام 

املتو�سط  فوق  بالتعليم  االلتحاق  معدالت 

 ،2008 %61 يف  ازدادت من  مده�سة: فهي 

الزيادة3  )متو�سط   2009 يف   72.9% اإىل 

تقريًبا 12%(. 

تباين ن�سبي بني القيم التي مت حتليلها. 

3  Ibid.

الن�ضحاب املبكر

ميثل عدد االأطفال الذين ي�سلون اإىل ال�سف 

الرابع يف بع�س احلاالت( موؤ�رشًا  )اأو  اخلام�س 

لنجاح اأو ف�سل نظام املرحلة االبتدائية. الرقم 

االأ�سخا�س  عدد  هو  ال�سدد  هذا  يف  املماثل 

 15 بني  ما  �سن  ويكتبون يف  يقراأون  الذين 

ولكنه  نف�سه،  للجانب  موؤ�رش  وهو  �سنة.  ـ24 

يتعلق بالتعليم االأ�سا�سي يف جملته. 

يتعلق  ما  يف  مت�سابهان،  جد  املوؤ�رشين  وكال 

مبتو�سط القيم اخلا�سة بالبلدان التي ت�سهد 

اأخرى،  اإىل  �سنة  من  ن�سبيًّا  االأف�سل  الو�سع 

وُتظهر تعليًما مطابًقا تقريًبا يف االأرقام )نحو 

االأ�سواأ  الو�سع  يف  للبلدان  بالن�سبة   )12%
ن�سبًيا. ولكّن ثمة اأي�ًسا فرًقا رئي�سيًّا، هو اأن 

ن�سبة البلدان التي بداأت ت�سهد هذا النق�سان 

ن�سبًيا(  االأ�سواأ  الو�سع  يف  البلدان  عدد  )اأي، 

اآخر. وعلى  اإىل  تختلف اختالًفا داالً من موؤ�رش 

تناق�س  قد  البلدان  هذه  عدد  اأن  من  الرغم 

النق�سان  هذا  فاإن   ،2009 اإىل   2008 من 

ان�سحاب  االعتبار  يو�سع يف  عندما  اأقل،  يعد 

اإىل   2008 33 دولة يف  التالميذ املبكر )من 

26 دولة يف 2009(.

ح�ضب  التعليم  على  احل�ضول  اإمكانية 

املناطق

تتقدم منطقتا اأمريكا ال�سمالية وو�سط اآ�سيا 

املناطق ذات الو�سع االأف�سل، يف ما يتعلق 

التعليم.  على  مواطنيها  ح�سول  باإمكانية 

هاتني  من  بالد  يف  تعليم  يوجد  ال  حيث 

التي  اأوروبا  اأما  املتو�سط.  دون  املنطقتني 

ال ت�سم بلًدا واحًدا يف و�سع اأ�سواأ ن�سبًيا، على 

بلدان دون  الرغم من ذلك جند لديها ثالثة 

املتو�سط )%7.1(، و12 بلًدا فوق املتو�سط 

االأف�سل  الو�سع  يف  بلًدا  و27   )28.6%(

ن�سبًيا )64.3%(. 

والكاريبي،  الالتينية،  اأمريكا  مناطق  وتظهر 

توزيًعا  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط،  وال�رشق 

م�سابًها: فمعظم بلدانها تاأتي فوق املتو�سط 

)%67.5 و%80، على التوايل( وعدد بلدانها 

ا  هام�سيًّ يعد  ن�سبًيا  االأ�سواأ  الو�سع  يف  التي 

)%2.5 و%5 على التوايل(.

اآ�سيا  �رشق  يف  فاإنه  اأخرى،  ناحية  من 

والبا�سيفيك، متثل بلدان الو�سع املتو�سط 

اإيجابي:  امليزان  من  الرغم  على  اأغلبية، 

اأربعة من بني كل ع�رشة بلدان يف و�سع  نحو 

اأو اأقل من املتو�سط  اأ�سواأ ن�سبًيا )15.2%( 

)%24.2(، بينما �ستة من بني كل ع�رشة بلدان 

تاأخذ مراتب اأعلى من املتو�سط )%34.4( اأو 

يف الو�سع االأف�سل ن�سبًيا )24.2%(.

يف املقابل، جند منطقة جنوب اآ�سيا ال ت�سم 

بني  من  و�سبعاً  املتو�سط،  فوق  واحًدا  بلًدا 

اأو  ن�سبًيا،  االأ�سواأ  الو�سع  يف  دول  ع�رش  كل 

دون املتو�سط )%20 و%50 على التوايل(. 

جميع  بني  ا�ستقطاًبا  االأكرث  فهي  ثم  ومن 

املناطق.

ولكن الو�سع حتول اإىل اأ�سواأ ن�سبيًّا ملناطق 

ال�سحراء. حيث  اأ�سفل  اأفريقيا  جغرافية هي 

جند ت�سعة من بني كل ع�رشة بلدان يف الو�سع 

املتو�سط  دون  اأو   )59.6%( ن�سبًيا  االأ�سواأ 

ع�رشة  كل  بني  فقط  واحًدا  وبلًدا   )29.8%(

اأو   )6.4( املتو�سط  فوق  مرتبة  حقق  بلدان 

اأف�سل و�سع ممكن )4.3%(. 
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g)96( 149األبانياg38g89h92
g)96( 103اجلزائرg11d91g2.5d0.142
f)--( 168�ساموا االأمريكيةf168
g)93( 718اأندوراg455f587
g)58( 29اأنغولg7g6d14
g)94( 707اأنتيغوا وبربوداg208447e454
g)98( 259الأرجنتنيg90g240g6f0.5g119
g)95( 57اأرمينياg98g197d0.2f88

23899383240اأروبا )--(
f)99( 681ا�صرتالياe603f464f6.6d1.8g351
g)99( 674النم�صاg607h410f5.6d2.5g340
g)96( 108اأذربيجانg24d146g0.2f70
f)99( 362جزر البهاماg124401f296
g)99( 332البحرينg183g263e259
g)56( 3بنجالدي�شg22g7f8g10
f)98( 548بربادو�شf137f462f382
f)100( 290رو�صيا البي�صاءf8378g0.7g169
g)98( 655بلجيكاg417g439e5.8e1.8f304
e)92( 105بليزf148g112e122
f)77( 17بننيf7g12g12
f)--( 750برموداg225f904d0.1g470
g)79( 61بوتانg26g45f44
g)79( 105بوليفياg24d71h5.8g0.3g41
f)98( 280البو�سنة والهر�سكg64282g209
f)90( 53بت�صواناg48g73e0.444
g)90( 352الربازيلg161g206f5.8f0.8f145
g)99( 417بروناي دار ال�سالمg88d210f238
g)97( 309بلغارياg89g300f7.7g0.5e141
g)71( 6بوركينا فا�صوg6g7e0.2g5
f)73( 1بورما / ميامنارf9g11g0.25
g)61( 7بورونديg8g4d6
g)66( 5كمبودياg4g3g03
g)77( 20الكامريونg11g10g5e12
g)99( 728كنداg943g553e6.4g2d446
g)93( 70الراأ�ش الأخ�رضg130g138e113

411918665جزر كاميان )--(
g)65( 3جمهورية افريقيا الو�سطىg3d3g3
g)44( 6ت�صادg2g1f3
g)99( 311�سيليg141h208e4.2f0.7g133
g)95( 161ال�صنيg57g277d7.9g1.4e101
g)94( 275كولومبياg80g180g4.4f0.2g108
g)79( 34جزر القمرd9g31g25
g)68( 4جمهورية الكونغو الدميقراطيةg0.52
g)76( 19جمهورية الكونغو الدميقراطيةg5g4g9
g)93( 3362313223.90.4كو�ستاريكاh179
g)74( 16كوت ديفوارg17g14e16
g)100( 447كرواتياg180f416e0.9f261
g)99( 116كوباg36g93g0.5f61

Complete table at: www.socialwatch.org/statistics2009
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d)100( 807الدامنركg549f517f5.8e2.4f376
h)90( 13جيبوتيd24h13e17
h)96( 366دومينيكاd182h293h280
f)87( 172جمهورية الدومينيكانg3593e100
g)86( 132الكوادورg130g135d6.1g0.1g81
g)89( 140م�رضg49g149g5.8g0.2g69
g)80( 111ال�سلفادورg52d158g0.1g80
g)58( 16غينيا اال�ستوائيةg19g21g19
g)60( 25اريرتياg8h8f14
g)99( 637اإ�ستونياg522g369g1.2g382
g)53( 4اثيوبياg7g11g0.26
g)--( 775جزر فاروg464g620
g)93( 96فيجيg61g146g101
g)100( 788فنلنداg500d329f5.2f3.4e325
g)99( 512فرن�صاg652g564e5.7f2.1e347
g)--( 286بولينيزيا الفرن�سيةg110h207h201
g)82( 62الغابونg36g20f39
g)73( 59غامبياg33g45g46
g)96( 82جورجياg54g126f0.2f66
g)99( 723اأملانياg656g653e6.2h2.5h408
g)76( 38غاناg6g16g20
g)99( 329اليونانg94g537f5.4g0.5g193
f)--( 916جرينالندg408f0.7442
e)92( 218جريناداg153d262f211
f)--( 386غوامh402f394
g)68( 101غواتيماالg21g104d75
g)68( 5غينياf5h5g5
f)58( 22غينيا بي�ساوg23f9
g)84( 257غياناg39d149d148
g)48( 104هايتيg5211f56
g)82( 60هندورا�سg20g113g11.2g51
g)--( 572هوجن كوجنg686g596g4.7f0.7g372
g)99( 519املجرg256g323e5.9e1g221
f)98( 650اأي�سلنداf527g600f2.8f445
g)68( 72الهندg33g35f5.6f0.7f29
g)85( 58اندوني�صياf20g79g3.9g40
g)95( 324ايرانg106e336g3.5g0.6f154
g)100( 561اأيرلنداg582g484h5.9g1.3g327
f)99( 279اإ�رشائيلf242f426h6.5f4.5h192
g)100( 539اإيطالياg367h456g5.8g1.1e274
g)95( 561جامايكاg68g136g6.6f0.1g154
f)99( 690اليابانd407f401f7.2f3.4g302
e)99( 197الأردنg67g102f9.3g0.375
g)99( 123كازاخ�ستانg209g0.3g111
g)71( 80كينياg14g7f8.2g27
e)89( 21كرييباتيd11g43f25
g)87( 50جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبيةg50
d)100( 759كوريا ، وع�سو جمل�س النوابg576g462f7.1g3.2g361
g)100( 338الكويتg237h199e4.5g0.2h156
g)95( 143قريغيز�ستانg19e92g0.2h64
g)58( 17جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبيةg18d16g17
g)99( 550لتفياg327g283f0.7g290
g)96( 383لبنانg104d170f219
e)72( 35لي�صوتوg327d0.1g16
g)61( 5ليبريياg1f3
g)99( 43ليبياg22f144g70



183 الرا�صد الجتماعياملعلومات والعلوم والتكنولوجيا

ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

م�ضتخدمي الإنرتنت

)لكل 1،000 �ضخ�س(

احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية

)لكل 1،000 �ضخ�س(

الهاتف اخلطوط 

الهاتفية

)لكل 1،000 �ضخ�س(

تكنولوجيا املعلومات 

والت�ضالت

النفقات

)٪ من الناجت املحلي 

الإجمايل(

نفقات الأبحاث 

والتطوير

)٪ من الناجت املحلي 

الإجمايل(

القيمة

h)--( 652ليختن�ستاينd555e604
g)99( 492ليتوانياg183g237d0.8g228
d)100( 758لوك�صمبورجg673g517e1.5f487
f)--( 496ماكاوg402g371e0.1317
g)--( 273مقدونياg368g228f24.8g223
g)59( 6مدغ�سقرg5h7g0.2g5
g)62( 10ماالويg2d13g8
g)97( 557ماليزياg231g164e6.8h0.6f192
g)91( 108جزر املالديفg200g108g139
g)67( 8مايلg8g6g7
g)99( 447مالطاg229g562g0.5g310
g)93( 39جزر مار�سالg91g83g71
g)68( 10موريتانياg46g13e23
g)99( 270موري�صيو�شg176g286h0.4g183

6262مايوت )--(
g)95( 227املك�سيكg144g188h4g0.5g113
f)89( 135ميكرونيزياg5578f89
g)--( 184مولدافياg111g284g0.8h145

6121049831موناكو )--(
g)93( 123منغولياg139d61h0.3h81

467588528اجلبل االأ�سود )94(
g)81( 214املغربg36g78g8.3g0.7g67
g)66( 9موزامبيقg14g3f0.5f7
g)89( 49ناميبياg240g66d118
g)58( 14نيبالg5g25g15
g)100( 842هولنداg912g448e6.6d1.7f442
e)--( 11هولنداe449e230
f)--( 335كاليدونيا اجلديدةd171248g251
d)98( 692نيوزيلنداd526g413e5.7f1.2d328
h)70( 28نيكاراغواd40f45d0f28
g)55( 3النيجرg1g2g2
g)56( 68نيجريياg8g11g3.4e23
g)100( 848الرنويجg629g423f4.4f1.5f381
g)98( 131عمانg71g103h102
g)71( 108باك�صتانg5g30f5.6f0.4g30

273370322بالو )99(
g)93( 223بنماg46h148g5.9f0.3f85
f)62( 18بابوا غينيا اجلديدةf64h9f30
g)95( 87باراغوايg78h64g0.1h57
g)88( 274بريوg103d96g3.9f0.1h95
g)78( 60الفلبنيg73g45g5.7f0.1f37
g)99( 440بولنداg169f271f6g0.6d177
g)99( 401الربتغالg172g395e5.7g0.8d195
f)--( 254بورتوريكوg8265f176
g)95( 420قطرg191g284g298
g)96( 239رومانياg192g198e5.3g0.5g127
g)99( 211رو�صياg133g311g4.1g1.1f132
g)53( 11روانداg32f5
g)97( 44�صامواg23g109g59
f)--( 510�سان مارينوe800f689f666
f)83( 146�صاو تومي وبرين�صيبيg3948d78
f)95( 264اململكة العربية ال�سعوديةg148f165h4.7g145
e)68( 66ال�سنغالg21e22e10.9g0.124
g)98( 203�رضبياh244g406g1.7g214
g)99( 376�سي�سيلg212g267g0.4g214
d)57( 2�صرياليونg5d4
g)92( 657�سنغافورةg740g406e6.5f2.4g362
g)99( 559�سلوفاكياg514g213e6g0.5f259
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

م�ضتخدمي الإنرتنت

)لكل 1،000 �ضخ�س(

احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية

)لكل 1،000 �ضخ�س(

الهاتف اخلطوط 

الهاتفية

)لكل 1،000 �ضخ�س(

تكنولوجيا املعلومات 

والت�ضالت

النفقات

)٪ من الناجت املحلي 

الإجمايل(

نفقات الأبحاث 

والتطوير

)٪ من الناجت املحلي 

الإجمايل(

القيمة

d)99( 526�سلوفينياe425g425d4.7g1.6h276
g)--( 17جزر �سليمانg47d16d27
g)48( 11ال�سومالh9g11f10
f)89( 83جنوب اأفريقياf85h97e9.7e0.9g55
g)100( 513اأ�صبانياg393g453g5.5g1.2g273
g)96( 39�رشي النكاg37g137g6g0.2g44
g)95( 307�صانت كيت�ش ونيفي�شg234h532h358
g)98( 655�صانت لو�صياg160h321h379
g)95( 474�سانت فن�سنت وغرينادينg138d191d0.2h201
g)70( 91ال�صودانg112g9f0.3h53
g)82( 96�سورينامg44e179h106
g)80( 37�سوازيالندg37g39g38
d)100( 797ال�صويدd881g602f6.4f3.8d458
g)97( 763�صوي�رضاg918g653f8d2.9g469
g)95( 174�صورياg90g174g146
g)89( 72طاجيك�ستانg1350g0.134

10948تنزانيا )73(
g)96( 210تايالندg70g110h6.1g0.3g79

122تيمور ال�رشقية )56(
g)68( 50توغوd30h15g32
g)96( 82تونغاg59g206g116
g)95( 160ترينيداد وتوباغوg132g231f0.1f131
g)95( 168تون�شg75g125h6h1g75
f)92( 165تركياf60g246f5.5f0.8g95
g)88( 14تركمان�صتانg7292g59
g)59( 25اأوغنداg17g5g0.2f12
g)uklraine )99215g45g276g7.1f1f109
g)100( 518االمارات العربية املتحدةg330g317g5.1g293
g)99( 717اململكة املتحدةg802g552d6.7e1.8e416
d)98( 735الواليات املتحدةg805g541f7.5f2.6e418
g)98( 291اأوروغوايg136d290e6f0.3g145
f)--( 277اجلزر العذراءh28660d322
f)93( 45اأوزبك�ستانg3168d48
g)87( 75فانواتوg14e39g43
g)94( 208فنزويالg93g188g3.9g0.2f99
g)93( 210فيتنامg96g335g6.1f0.2g129
g)--( 96ال�سفة الغربية وقطاع غزةg56g94e82
g)59( 14اليمنg28g45g29
g)71( 42زامبياg11g8e0f15
e)77( 101زميبابويg65f26d3.5f49

مالحظة :

1. التطور : تطور املوؤ�رشات التي مت احل�سول عليها من خالل 
اإعادة ت�سعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل الن�سبي للتفاوت بني 

�سفوف التالية :

قا�رض من 5- : االنحدار الكبري ؛ بني 5- 1- : النحدار ؛ بني 1- و 

1: راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل 5 :
تقدما طفيفا ؛ اأكرب من 5 : تقدم كبري.

هذا املعدل مت احل�سول عليه من العملية التالية :

)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�سل اإليه من قبل : اإن النتائج وا�ساف 
ان قيمة من القيم املح�سوبة لكل البعد ويق�سم الناجت على العدد 

الكلي لالأبعاد عر�س البيانات.

3. تطور الراكدة : ويف تلك املوؤ�رشات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�ستجيب لعدم حتديثها ، يجري 

ا�ستن�ساخ تلك القيم امل�سجلة يف عام 2008.

امل�سدر : موؤ�رشات التنمية العاملية لعام 2009 ، البنك الدويل

.)www.worldbank.org(

ملزيد من املعلومات التف�سيلية عن مرجع

�سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :

م�ستخدمو االنرتنت )لكل 1،000 �سخ�س( : مع النا�س الو�سول اإىل 

�سبكة االإنرتنت ، لكل 1،000 �سخ�س.

احلوا�سيب ال�سخ�سية )لكل 1،000 �سخ�س( : اأجهزة الكمبيوتر 

ال�سخ�سية واأجهزة الكمبيوتر القائمة بذاتها م�سممة ال�ستخدامها من 

قبل �سخ�س واحد ، لكل 1،000 �سخ�س.

الهاتف اخلطوط الهاتفية )لكل 1،000 �سخ�س( : خطوط الهاتف 

التي تربط العميل املعدات اإىل ال�سبكة الهاتفية العمومية 

التبديلية. البيانات معرو�سة لكل 1،000 �سخ�س للبلد باأ�رشه.

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت االإنفاق )٪ من الناجت املحلي 

االإجمايل( : وي�سمل االإنفاق على تكنولوجيا املعلومات اخلارجية ) 

‘ملمو�سة’ االإنفاق على منتجات تكنولوجيا املعلومات �رشاوؤها من 
قبل ال�رشكات التجارية واالأ�رش، واحلكومات ، واملوؤ�س�سات التعليمية 

من بائعني اأو منظمات خارج الكيان ال�رشائية( ، واالإنفاق الداخلي 

على تكنولوجيا املعلومات )‘غري امللمو�سة’ االنفاق على الربامج 

املخ�س�سة داخليا ، وا�ستهالك راأ�س املال ، وما �سابه ذلك(، 

واالإنفاق على االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية وغريها من املعدات 

املكتبية. كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل(.

نفقات البحث والتطوير )٪ من الناجت املحلي االإجمايل( : االإنفاق 

على البحث والتطوير والنفقات اجلارية والراأ�سمالية )من القطاعني 

العام واخلا�س( على العمل االإبداعي التي ت�سطلع ب�سكل منهجي 

لزيادة املعرفة ، مبا يف ذلك املعرفة االإن�سانية ، والثقافة ، 

واملجتمع ، وا�ستخدام املعرفة لتطبيقات جديدة. البحث والتطوير 

ي�سمل البحوث االأ�سا�سية والبحوث التطبيقية والتطوير التجريبي. 

كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل(.

وتالحظ يف املنهجية واملبادئ التوجيهية ، يف نهاية املقطع.
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املعلومات والعلوم والتكنولوجيا

الخرتاق الأ�رشع

CHART 1: Current ICT situation by regions (number of countries)
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الر�صم البياين 1: الو�سع احلايل يف تكنولوجيا املعلومات واالت�سال ح�سب املناطق )عدد البلدان(

الو�سع االأ�سواأ ن�سبًيا

اأقل من املتو�سط

فوق املتو�سط

و�سع اأف�سل ن�سبًيا

جدول 2: املتو�سطات وفق املوؤ�رش للبلدان يف و�سع اأ�سفل وو�سع اأف�سل يف تكنولوجيا االت�سال واملعلومات

م�ستخدمو 

االإنرتنت

)لكل 

 1000

ن�سمة(

اأجهزة كمبيوتر 

�سخ�سية )لكل 

1000 ن�سمة(

خطوط الهاتف

)لكل 1000 

�سخ�س(

االإنفاق على 

تكنولوجيا 

املعلومات 

واالت�سال

)الن�سبة املئوية 

من اإجمايل الناجت 

القومي(

االإنفاق على البحوث 

والتنمية 

)الن�سبة املئوية 

من اإجمايل الناجت 

القومي(

و�سع 

اأ�صواأ 

ن�سبًيا

28.720.622.53.90.0املتو�ضط
6877671746عدد البلدان

و�سع 

اأف�سل 

ن�سبًيا

668.8678.4562.98.77.2املتو�ضط
412335116عدد البلدان

االإجمايل

258.8167.9217.26.01.1املتو�ضط
20118620374107عدد البلدان

مثلما احلال مع املوؤ�رشات االأخرى، ي�سري التيار 

نحو  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف 

الفجوة  اأن  يعني  ما  وهو  متزايد.  ا�ستقطاب 

بني البلدان واملناطق، يف ما يخ�س االأو�ساع 

التي تتحول اإىل اأ�سواأ اأو اأف�سل ن�سبًيا تزداد 

ات�ساًعا. ويبني فح�ش تطور البلدان يف �سوء 

الو�سع الن�صبي فيها )جدول 1( تلك البلدان 

و�سقطت،  ن�صبًيا  اأ�صواأ  و�سًعا  ت�صهد  التي 

ن�صبًيا  اأف�سل  و�سًعا  ت�صهد  التي  وتلك 

و�سعدت. 

وقد تنوعت ن�سبة النا�ش الذين ينتفعون يف 

العامل من التقدم التكنولوجي تنوًعا دالً من 

وا�سح  تباين  هناك  واأ�سبح  اأخرى.  اإىل  �سنة 

البلدان  تخ�س�سها  التي  املوارد  ن�سبة  يف 

يتعلق  ما  يف  والتنمية،  للبحوث  املختلفة 

 .)2 )جدول  العامة  وال�سيا�سات  باالأموال 

اأو  طفيف  تراجع  ثمة  يكن  2008، مل  عام  يف 

 6% مع وجود  املوؤ�رش،  هذا  يخ�س  ما  يف  حاد 

فقط من البلدان يف الو�سع الأ�صواأ ن�صبًيا، اأو 

ناحية  من  حت�سًنا.  ت�صهد  مل  املتو�سط  دون 

من  فقط   2% وجود   2009 ت�صهد  اأخرى، 

البلدان ظلت م�ستقرة، بينما تراجع ما يقرب 

وحاد  طفيف  تغري  بني  ما  منها،   20% من 

التوايل( و%80 من  )%4،1 و%15،3، على 

البلدان حققت تقدًما طفيًفا اأو دالً )4،1% 

و %74،5 على التوايل(.

معظم  اإيجابًيا، نظًرا لأن  العام  التوازن  ويعد 

البلدان قد ح�سنت من و�سعها الن�صبي. ولكن 

بالن�سبة  موؤ�رش  كل  متو�سطات  مقارنة  عند 

للبلدان ذات الو�سع الأ�صواأ واالأف�سل ن�صبًيا، 

اأكرث  لنا  تتك�سف  التي  احلقيقة  اأن  جند 

تعقيًدا مما نظن.

العامة  والنفقات  ال�ضتثمار  نتائج 

والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف 

والبحوث والتنمية

وبني  البلدان  بني  االأكرب  الفروق  تتمثل 

منها  كل  تنفقه  ما  حجم  يف  بع�ساً،  بع�سها 

على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وعلى 

يف  الواقعة  البلدان  ففي  والتنمية.  البحوث 

فئة الو�سع الأ�صواأ ن�صبًيا، جند حجم اإنفاقها 

الو�سع  ذات  البلدان  ويف  وا�سح،  هبوط  يف 

هبط  فقد  �سعود.  يف  جنده  ن�صبًيا  االأف�سل 

املعلومات  تكنولوجيا  على  االإنفاق  متو�سط 

و�سًعا  ت�صهد  التي  البلدان  يف  واالت�ساالت 

 2008 من  تقريًبا  الن�سف  اإىل  ن�صبًيا،  اأ�صواأ 

اإجمايل  من   5% متو�سط  )من   2009 اإىل 

على  االإنفاق  اأما   )3،9% اإىل  القومي  الناجت 

البحوث والتنمية فهو بب�ساطة قد توقف )من 

 2008 يف  القومي  الناجت  اإجمايل  من   0،3%
اأخرى،  ناحية  ومن   .)2009 عام  يف   0% اإىل 

يف البلدان التي ت�صهد و�سًعا اأف�سل ن�صبًيا، 

 24،3% بن�سبة  االإنفاق  هذا  متو�سط  �سعد 

)من متو�سط %7 من اإجمايل الناجت القومي 

البحوث  على  االإنفاق  وت�ساعف   )8.7% اإىل 

والتنمية اأربعة اأ�سعاف تقريًبا )زيادة �سافية 

جدول 1: الو�سع احلايل يف تطور تكنولوجيا املعلومات واالت�سال )عدد البلدان(

 hاالإجمايل

524855و�سع اأ�سواأ
112122844دون املتو�سط

7151629اأعلى من املتو�سط

74215468و�سع اأف�سل

30848146196االإجمايل

f

e   dg
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من   1،9% من  �سعدت   ،278،9% قدرها 

 7،2% اإىل   2008 يف  القومي  الناجت  اإجمايل 

يف 2009(. 

يف  التطور  كان  الأ�صواأ،  الو�سع  بلدان  يف 

املعلومات  تكنولوجيا  على  االإنفاق  م�ستوى 

من  حالة  باإ�سفاء  م�صحوًبا  واالت�ساالت، 

اإىل  الو�سول  يف   elitization النخبوية 

احلديثة.  االت�سال  تكنولوجيات  خمتلف 

ا هاتفّيا )لكل 1000  فعدد من ميتلكون خطًّ

مواطن( هبط بن�سبة %157،8، وهو ما يعني 

ن�سبة اأقل بـ 38،8 % من 2008(. وقد هبط 

بن�سبة  ا  �سخ�سيًّ كمبيوتَر  ميتلكون  من  عدد 

يف  ن�سمة   1000 كل  بني   27 )من   31،1%
االآن  ويوجد   .)2009 يف   20،6 اإىل   2008
م�ستخدمي  عدد  يف  الثلث  مبقدار  انخفا�س 

االإنرتنت يف 2008 )%28،9 اأقل، بانخفا�س 

اإىل  ن�سمة   1000 كل  بني  م�ستخدًما   37 من 

.)28،7
البلدان  يف  املدرج،  من  االآخر  الطرف  وعلى 

و�سوًحا  نلحظ  اأف�سل،  و�سًعا  ت�صهد  التي 

املذكور  االإنفاق  يف  املحبذ  التطور  الآثار 

اأعاله. ففي هذه البلدان جند اليوم زيادة يف 

 8،9% قدرها  هاتفّيا  ا  خطًّ ميلكون  من  عدد 

كل  �سخ�ًسا بني   517 2008 )بزيادة من  يف 

وزيادة  �سخ�ًسا(،   562،9 اإىل  ن�سمة   1000
بن�سبة %21،1 يف عدد من ميتلكون كمبيوتَر 

يف  ن�سمة   1000 كل  535 بني  ا )من  �سخ�سيًّ

اأ�سبح  كما   .)2009 يف   678،4 اإىل   2008
 قدرها %23،1 على مدار 

1
هناك زيادة ن�سبية

عام 2008 يف عدد م�ستخدمي االإنرتنت )من 

524 بني كل 1000 ن�سمة، اإىل 668،8(. 
حتتل  التي  البلدان  تناق�ش �صارخ بني  ثمة 

املدرج/املقيا�س، حيث  ال�سلبي من  الطرف 

النا�ش  من  فقط   5% اإىل   3% من  يتمتع 

االت�سال  اأدوات  اإىل  الو�سول  باإمكانية 

املعلوماتية، وبني بلدان القمة، حيث يتمتع 

ما بني %56 و%68 بهذه االإمكانية. فاإذا كان 

اجلديدة،  للتكنولوجيات  املعمم  اال�ستخدام 

ا تلك التي تتيح االت�ساالت االأفقية  خ�صو�صً

وال�سيمرتية مع بقية العامل، هي العوامل التي 

املعلومات”،  “مواطني  حقوق  وتدعم  تعزز 

فاإن هذه الفروق الكبرية تعك�س اال�ستقطاب 

بع�س  ا�ستبعاد  من  تزيد  ثم  ومن  املتزايد، 

املواطنني يف العامل احلديث. 

والعلوم  للمعلومات  الو�ضول  اإمكانية 

والتكنولوجيا بح�ضب املناطق

هي  البعد  هذا  يف  االأف�سل  الو�سع  مناطق 

اأمريكا ال�سمالية، حيث ل توجد بالد فيها دون 

املتو�سط. واأي�َصا اأوروبا، حيث ل توجد فيها 

بالرغم  ن�صبًيا،  اأ�صواأ  و�سع  يف  مازالت  بلدان 

1  يف هذه احلالة ت�سري “زيادة” اإىل معدل التباين 
الن�سبي بني القيم مو�سع الر�سد.

من وجود 6 بلدان هناك دون املتو�سط )و21 

اأف�سل  و�سع  يف  و19  املتو�سط،  فوق  بلًدا 

ن�صبًيا(. 

الالتينية  اأمريكا  يف  التوزيع  ويت�سابه 

االأو�سط  ال�رضق  يف  التوزيع  مع  والكاريبي، 

هاتني  يف  البلدان  فمعظم  اإفريقيا.  و�سمال 

 71،8%( متو�سًطا  و�سًعا  حتتل  املنطقتني 

البلدان  ون�سبة  التوايل(  على  و84،2%، 

ما  حد  اىل  �سئيلة  تعد  الأ�صواأ  الو�سع  يف 

)%12،8 و %15،8، على التوايل(. 

اأما منطقتا �رشق اآ�سيا والبا�سيفيك، فتعتربان 

ولكن  واختالًطا،  تنوًعا  املناطق  اأكرث  من 

بلدانهما  %35،3 من  �سلبي:  التوازن فيهما 

دون   23،5% ون�سبة  ن�صبًيا،  اأ�صواأ  و�سع  يف 

املتو�سط، و%26،5 فوق املتو�سط و14،7% 

فقط يف و�سع اأف�سل ن�صبًيا. 

ل  حيث  اآ�سيا،  جنوب  مع  يتناق�ش  ما  وهذا 

توجد فيها بلدان فوق املتو�سط اأو يف و�سع 

اأف�سل ن�صبًيا، و%85،7 منها يف و�سع اأ�صواأ. 

ولكن املنطقة اجلغرافية التي ت�صهد و�سًعا 

ل  حيث  ال�صحراء،  اأ�سفل  اإفريقيا  هي  اأ�صواأ 

فح�سب،  ن�صبًيا  اأف�سل  و�سع  يف  بلدان  توجد 

بل اإن ت�سعة من بني كل ع�رشة بلدان تقريًبا 

على  عالوة  ن�صبًيا.  اأ�صواأ  و�سع  يف   )87،5%(

اأن %8،3 منها دون املتو�سط و%4،2 فوق 

املتو�سط.
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�ضايف امل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية من بلدان جلنة امل�ضاعدة الإمنائية واملنظمات املتعددة الأطراف للبلدان النامية

 1989-1990
معدل ب

1994-
1995 معدل

200020012002200320042005200620072008

 0.360.340.270.250.260.250.250.250.300.320.34اأ�صرتاليا
0.160.220.230.340.260.200.230.520.470.500.42النم�صا
0.460.350.360.370.430.600.410.530.500.430.47بلجيكا

0.440.400.250.220.280.240.270.340.290.290.32كندا
0.030.050.070.110.110.110.120.110.11جمهورية الت�سيك

0.940.991.061.030.960.840.850.810.800.810.82الدمنارك
0.640.310.310.320.350.350.370.460.400.390.43فنلندا
0.600.580.300.310.370.400.410.470.470.380.39فرن�صا
0.420.320.270.270.270.280.280.360.360.370.38اأملانيا

0.200.170.210.210.160.170.170.160.20——اليونان
0.030.070.110.130.080.07—————املجر

—0.10.130.150.170.180.180.270.27——اأي�سلندا
0.160.270.290.330.400.390.390.420.540.550.58اأيرلندا
0.360.210.130.150.200.170.150.290.200.190.20ايطاليا
0.310.280.280.230.230.200.190.280.250.170.18اليابان

0.040.060.050.060.060.100.050.070.09——كوريا ، والنائب
0.200.380.710.760.770.810.830.860.900.910.92لوك�صمبورج

0.930.790.840.820.810.800.730.820.810.810.80هولندا
0.220.230.250.250.220.230.230.270.270.270.30نيوزيلندا

1.110.940.760.800.890.920.870.940.890.950.88الرنويج
0.010.050.070.090.100.08—0.020.02——بولندا

0.240.290.260.250.270.220.630.210.210.220.27الربتغال
0.030.040.020.050.070.120.100.090.10——�سلوفاكيا

0.170.260.220.300.260.230.240.270.320.370.43اأ�صبانيا
0.930.860.800.770.840.790.780.941.020.930.98ال�صويد
0.310.350.340.340.320.390.410.440.390.370.41�صوي�رضا
——0.04————————تايالند
—0.040.040.040.040.110.170.180.09——تركيا

0.290.300.320.320.310.340.360.470.510.350.43اململكة املتحدة
0.180.120.100.110.130.150.170.230.180.160.18الواليات املتحدة

0.320.280.220.220.230.250.260.330.310.280.30جمموع جلنة امل�ساعدة االإمنائية

ا�سطلعت  املا�سي  القرن  �سبعينيات  منذ 

ثابت  مبلغ  بتخ�سي�س  املتقدمة  البلدان 

التزام  وهو  للتنمية،  الر�سمية  للم�ساعدات 

للقمة  النهائي  االإعالن  مع  عليه  �سودق 

انعقدت  التي  االجتماعية،  للتنمية  العاملية 

هذه  حددت  وقد   .1995 عام  كوبنهاغن  يف 

من   )0،7%( قدرها  بن�سبة  امل�ساعدات 

يف  املانحة  للدول  القومي  الناجت  اإجمايل 

منظمة التنمية والتعاون االقت�سادي. ف�سالً 

االإمنائية  االأهداف  اإطار  يف  فاإنه  ذلك،  عن 

عاملية  جمعية  تعزيز  اقرتاح  مت  لالألفية، 

للتنمية، لتدعيم التزام البلدان االأكرث تقدًما 

لتاأكيد  واأي�ًسا  مالية،  م�ساعدات  بتقدمي 

م�سوؤولية البلدان املتلقية عن تخ�سي�س هذه 

ا  وخ�سو�سً االجتماعية،  للتنمية  امل�ساعدات 

ملكافحة الفقر. 

الدولية  املعونات  بلغت   2008 عام  يف 

للبلدان  القومي  الناجت  اإجمايل  من   0،28%
املانحة، موؤكدة على ميلها نحو التقّل�س عرب 

االبتعاد  ثم  ومن  االأخرية.  القليلة  ال�سنوات 

التي  بااللتزامات  الوفاء  عن  فاأكرث  اأكرث 

والرنويج  الدمنارك  وتعترب  بها.  تعهدت 

البلداَن  ولك�سمبورغ  وهولندا  وال�سويد 

و�سعته  الذي  بالهدف  اأوفت  التي  الوحيدة 

الهدف  وهو  وجتاوزته،  بل  املتحدة،  االأمم 

اإجمايل  %0،7 من  بن�سبة  التربع  املتمثل يف 

من  بالرغم  البلدان،  وهذه  القومي.  الناجت 

البلدان  هي  اأ�سال  كانت  ترتيبها  اختالف 

من  االأكرب  بالن�سبة  تربعت  التي  اخلم�سة 

اإجمايل ناجتها القومي مل�ساعدات التنمية يف 

 .2007

بع�س احلالت اخلا�ضة

حيث اإن ال�سويد )بالرغم من بعدها البالغ عن 

ولك�سمبورغ،  الدامنارك،  تليها(،  التي  البلد 

)معدالت  التزاماتها  من  زادت  قد  واأيرلندا 

م�ساعدات التنمية

الوعود املقطوعة تزداد بعًدا عن التنفيذ

الجتاهات يف امل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية )٪ من الدخل القومي(

مالحظات:

 اأ( املدفوعات : �سايف باالأ�سعار اجلارية واأ�سعار ال�رشف.

ب: مبا يف ذلك االإعفاء من الديون واملطالبات غري امل�ساعدة االإمنائية 

الر�سمية يف عام 1990 ، با�ستثناء جلنة امل�ساعدة االإمنائية االإجمالية.

امل�سدر : منظمة التعاون والتنمية،

موقع قاعدة بيانات )www.oecd.org(؛ اأغ�سط�س 2009.

امل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية )٪ من الدخل القومي( : املنح 

اأو القرو�س اإىل البلدان واالأقاليم يف اجلزء االأول من قائمة متلقي 

املعونة جلنة امل�ساعدة االإمنائية )البلدان النامية( التي هي : 

)اأ( التي ي�سطلع بها القطاع الر�سمي ، )ب( مع تعزيز التنمية 

االقت�سادية والرعاية االجتماعية باعتبارها الهدف الرئي�سي ، 

)ج( على ال�رشوط املالية ب�رشوط مي�رشة )قر�س اإذا ، وجود عن�رش 

املنحة ]qv[ ما ال يقل عن 25 ٪(. باالإ�سافة اإىل التدفقات املالية 

، والتعاون الفني qv يتم ت�سمينها يف املعونة. منح وقرو�س 

وائتمانات لالأغرا�س الع�سكرية م�ستبعدة. املدفوعات لنقل االأفراد 

)مثل املعا�سات التقاعدية وتعوي�سات اأو مدفوعات التاأمني( 

وب�سفة عامة ال حت�سى. كن�سبة مئوية من الدخل القومي االإجمايل(.
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و1،1%  و1،2%،   ،5،1% قدرها  زيادة 

و%5،2 على التوايل(، قللت هولندا والرنويج 

من م�ساعداتهما يف 2008 )معدالت تخفي�س 

التوايل(.  على  و8-%   ،-1،3% قدرها 

م�ساعداتها  زيادة  حيث  من  االأكرب  والبلدان 

واإ�سبانيا  املتحدة  اململكة  ت�سمل  ال�سافية، 

والربتغال وبلجيكا وفنلندا و�سوي�رشا. 

يف جميع االأحوال، كانت البلدان ذات املعدل 

االأعلى ن�سبًيا يف زيادة امل�ساعدات، جمهورية 

من  م�ساعداتها  زادت  التي  واليونان  كوريا 

 0،2% اإىل   0،16% ومن   0،09 اإىل   0،07%
على  و20%   22،2% قدرها  زيادة  حققوا 

التوايل. 

من ناحية اأخرى، كانت بولندا والنم�سا واملجر 

هي البلدان االأكرث تخفي�ًسا للم�ساعدات؛ من 

 ،0،42% %0،5 اإىل  %0،8، ومن  %0،1 اإىل 
اأن  اأي  التوايل؛  %0،07 على  اإىل   0،08 ومن 

و19%-،   ،-25% كانت  الزيادة  معدالت 

و%14،3 على التوايل.

والنم�سا  الرنويج  مثل  بلدان  ر�سد  ينبغي 

بعناية، من حيث تذبذب اإ�سهاماتهما ب�سورة 

بالغة الداللة، وميلهماـ  مع ذلكـ  نحو تخفي�س 

هذه امل�ساهمات ب�سكل ملحوظ.
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف 

الآونة الأخرية

)ال�ضهم - 

رمز(

البلدان

)القدرات الأ�ضا�ضية

قيمة املوؤ�رش العام ، 0-100(

ال�ضكان الذين 

يح�ضلون على 

خدمات ال�رشف 

ال�ضحي )٪(

ال�ضكان الذين 

يح�ضلون على 

م�ضادر مياه 

حم�ضنة )٪(

القيمة

f)0-100 ، 30قيمة املوؤ�رش العامf22h26
d)47( 97اأفغان�صتانg97h97
d)96( 94األبانياd85h90

100100اجلزائر )96(
h)--( 100�ساموا االأمريكيةh100h100
g)93( 50اأندوراg51h51
f)58( 60اأنغولh60
e)--( 91اأنغيالh91
h)94( 91اأنتيغوا وبربوداh96h94
g)98( 98الأرجنتنيh98
h)95( 100اأرمينياh100
h)--( 100اأروباh100h100
h)99( 100ا�صرتالياh100h100
g)99( 80النم�صاg78h79
h)96( 100اأذربيجانh97h99
e)99( 36جزر البهاماf80h58
h)56( 99بنجالدي�شh100h100
d)98( 93بربادو�شg100h97
g)100( 91رو�صيا البي�صاءh91
e)92( 30بليزf65h48
f)77( 52بننيf81h67
e)79( 43بوتانf86h65
h)79( 95بوليفياh99h97
d)98( 47البو�سنة والهر�سكg96h72
d)90( 77بت�صواناd91h84
h)90( 99الربازيلh99h99
h)97( 13بلغارياh72h43
d)71( 82بوركينا فا�صوg80h81
d)73( 41بورما / ميامنارg71h56
g)61( 28بورونديg65h47
h)66( 51كمبودياh70h61
h)77( 100الكامريونh100h100
g)99( 80كنداh80
d)93( 31الراأ�ش الأخ�رضg66h49
h)65( 9جمهورية افريقيا الو�سطىh48h29
d)44( 94ت�صادd95h95
g)99( 65�سيليg88h77
e)95( 78ال�صنيf93h86
d)94( 35كولومبياg85h60
d)79( 31جزر القمرd46h39
f)68( 20الكونغو الدميقراطيةf71h46
h)76( 100جمهورية الكونغوh95h98
d)98( 96جزر كوكd98h97
f)93( 24كو�ستاريكاf81h53
h)74( 99كوت ديفوارh99h99
h)100( 98كرواتياh91h95
h)99( 100كوباh100h100
h)100( 99قرب�سd100h100
h)99( 100100اجلمهورية الت�سيكيةh100
f)100( 67الدامنركf92h80

ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف 

الآونة الأخرية

)ال�ضهم - 

رمز(

البلدان

)القدرات الأ�ضا�ضية

قيمة املوؤ�رش العام ، 0-100(

ال�ضكان الذين 

يح�ضلون على 

خدمات ال�رشف 

ال�ضحي )٪(

ال�ضكان الذين 

يح�ضلون على 

م�ضادر مياه 

حم�ضنة )٪(

القيمة

g)90( 97جيبوتيh97
h)96( 79دومينيكاd95h87
e)87( 84جمهورية الدومينيكانf95h90
e)86( 66الكوادورf98h82
g)89( 86م�رضg84h85
e)80( 51ال�سلفادورe43h47
f)58( 5غينيا اال�ستوائيةf60h33
e)60( 95اريرتياe100h98
e)99( 11اإ�ستونياf42h27
h)53( 71اثيوبياe47h59
h)93( 100فيجيh100h100
h)100( 100فنلنداh100
d)99( 84فرن�صاh84
d)41( 100غوياناh100
h)--( 36بولينيزيا الفرن�سيةh87h62
h)82( 52الغابونe86h69
h)73( 93غامبياe99h96
h)96( 100جورجياh100h100
f)99( 10اأملانياf80h45
h)76( 98100غاناh99
h)99( 97اليونانd95h96
g)92( 98جريناداh98
h)--( 100غوادالوبيh100
e)--( 84غوامe96h90
d)68( 19غواتيماالg70h45
e)68( 33غينياf57h45
g)58( 81غينيا بي�ساوg93h87
f)84( 19غياناf58h39
e)48( 66هايتيe84h75
d)82( 100هندورا�سg100h100
h)99( 100املجرh100h100
e)98( 28اأي�سلنداf89h59
e)68( 52الهندf80h66
e)85( 76اندوني�صياe77h77
g)88( 94العراقh94
h)95( 100ايرانh100
d)99( 83اإ�رشائيلd93h88
h)95( 100جامايكاh100h100
e)99( 85اليابانf98h92
g)99( 97الأردنg96h97
h)99( 42كازاخ�ستانe57h50
f)71( 33كينياf33
g)89( 100كرييباتيh100
h)87( 92جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبيةh92
g)100( 93كوريا ، وع�سو جمل�س النوابg89h91
g)95( 48قريغيز�ستانg60h54
h)58( 78جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبيةh99h89
d)99( 100لتفياh100
h)96( 36لبنانe78h57
g)72( 64لي�صوتوh64

Complete table at: www.socialwatch.org/statistics2009

 التطور الأخري )ما بني ال�سابق

)واأحدث البيانات املتاحة

g تقدم ملحوظ

d تقدم طفيف 

h  الركود

e انحدار

f انحدار رئي�صي

الو�سع الراهن

)اأحدث البيانات املتاحة(

و�سع اأف�سل   
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زميبابوي )77(

www.socialwatch.org/statistics2009 : ملزيد من املعلومات املف�سلة عن ال�سنوات املرجعية للبيانات التي انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل

مالحظة: 1. التطور: تطور املوؤ�رشات التي مت احل�سول عليها من 

خالل اإعادة ت�سعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل الن�سبي للتفاوت 

بني �سفوف التالية:

قا�رض من 5-: االنحدار الكبري؛ بني 5- 1- : النحدار؛ بني 1- و 1: 

راكدة؛ يف الفرتة من 1 اإىل 5:

تقدما طفيفا؛ اأكرب من 5 : تقدم كبري.

هذا املعدل مت احل�سول عليها من العملية التالية:

)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�سل اإليه من قبل: اإن النتائج وا�ساف 
ان قيمة من القيم املح�سوبة لكل البعد ويق�سم الناجت على العدد 

الكلي لالأبعاد عر�س البيانات.

3. تطور الراكدة: ويف تلك املوؤ�رشات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�ستجيب لعدم حتديثها، يجري 

ا�ستن�ساخ تلك القيم امل�سجلة يف عام 2008.

امل�سدر : موؤ�رشات التنمية العاملية لعام 2009، البنك الدويل

.)www.worldbank.org(

تعريف املوؤ�رشات :

ال�سكان الذين يح�سلون على خدمات ال�رشف ال�سحي )٪( : الن�سبة املئوية لل�سكان االت�سال مع ما ال 

يقل عن الت�سهيالت الكافية لت�رشيف الف�سالت )خا�سة اأو م�سرتكة ، ولكن لي�س اجلمهور( التي ميكن 

اأن متنع ب�سكل فعال االإن�سان واحليوان واحل�رشات مع الف�سالت. حت�سني مرافق ترتاوح من ب�سيطة ولكن 

املراحي�س املحمية ال�ستخدامه يف املراحي�س مع ات�سال املجاري. لكي تكون فعالة ، يجب اأن تكون 

املرافق التي �سيدت ب�سكل �سحيح و�سليم.

ال�سكان الذين يح�سلون على م�سادر مياه حم�سنة )٪( : الن�سبة املئوية لل�سكان الذين ي�ستخدمون اأيا 

من االأنواع التالية من امدادات املياه الأغرا�س ال�رشب : مياه االأنابيب ، واال�ستفادة من اجلمهور ، بئر اأو 

م�سخة ، حممية ب�سكل جيد ، حممية اأو مياه االأمطار يف الربيع. م�سادر حم�سنة للمياه ال ت�سمل يوفرها 

بائع املياه ، واملياه املعباأة يف زجاجات ، وال�ساحنات الناقلة دون وقاية اأو االآبار والينابيع
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 1،1 افتقد  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  وفًقا 

يف  العامل(  �سكان  من   17%( ن�سمة  بليون 

اإمكانية الو�سول اإىل م�سدر جيد   2008 عام 

للمياه. و نحو ثلثي هوؤالء النا�س يعي�سون يف 

اآ�سيا. ويف اإفريقيا جنوب ال�سحراء، يفقد اأربعة 

من بني كل خم�سة اأ�سخا�س اإمكانية الو�سول 

كان   2002 ويف  للمياه.  ن  حم�سَّ م�سدر  اإىل 

بال خدمات  ن�سمة يعي�سون  بليونا   2،6 هناك 

 1،5 نحو  بينهم   ومن  نة.  حم�سَّ �سحي  �رشف 

بليون من ال�سني والهند. ويف اإفريقيا جنوب 

ال�صحراء %36 من ال�سكان فقط كان لديهم 

مثل  اإىل  الو�سول  اإمكانية  الفرتة  هذه  يف 

هذه اخلدمات. وهذه النواق�س ومظاهر عدم 

كفايتها مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باأمرا�س مثل 

والديدان  واالإ�سكار�س،  واملالريا  االإ�سهال 

 
1
واالأنلكو�ستوما  ،trichuriasis ال�سعرية 

والتهاب الكبد الوبائي اأ. 

بوجود  مرتبطة  فاإنها  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

والفلورايد.  بالزرنيخ  امللوثة  املياه  م�سادر 

اإىل م�ساعفة  احلاجة  يعني  وكل هذا جمتمًعا 

اجلهود املركزة لر�سد م�سادر بديلة للمياه 

و/ اأو القيام بتدابري وتكنولوجيا قادرة على 

ا�ستخال�س هذه امل�سادر، و�سمان م�ستويات 

2
�سحية منا�سبة لال�ستهالك الب�رشي.

وجود  �سمان  املمكن  من  كان  اإذا  اخت�ساًرا، 

مهمة  جوانب  عدة  فهناك  م�ستدامة،  تنمية 

النا�س  حلياة  اأ�سا�سية  �رشوًطا  تت�سمن 

و�سحتهم. واأهمية هذا ال تنبع من اأنه يت�سمن 

املحافظة على حياة النا�س فح�سب، واإن كانت 

اإرجاوؤها،  ميكن  ال  كافية  غاية  ذاتها  حد  يف 

اأمرا�س  ب�سبب  �سنوّيا  ن�سمة  مليوين  نحو  ميوت    1
ب�سبب  مليون   1،3 وميوت  الكولريا-  منها  االإ�سهال- 

حتت  االأطفال  من   90% احلالتني  كال  )يف  املالريا 

معوية  اأمرا�ساً  يعانون  مليوًنا  و133  اخلام�سة(  �سن 

موت  عن  ت�سفر  خطرية  عواقب  مع   helminthiasis
9،400 ن�سمة �سنوًيا )امل�سدر: املياه وال�رشف ال�سحي 
 ”water، sanitation and health“، وال�سحة، 

متوفر عرب الو�سلة االآتية:

www.who.int/water_sanitation_health/

publications/facts2004/es/index.html
2  تتمثل ا�سرتاتيجيات التخفيف الرئي�سية يف ا�ستغالل 
املياه العميقة، وا�ستخدام م�سادر املياه العذبة، وبناء 

)امل�سدر:  ال�سارة  العنا�رش  وا�ستخراج  م�ستودعات، 

.).water، sanitation and health“، who“

على  ذلك  تاأثري  مدى  يت�سمن  الأنه  اأي�ًسا  بل 

قدرات الفرد وظروف وجوده. هذا اإىل جانب 

اإىل  يوؤدي  املياه  تلوث  فاإن  التغذية،  �سوء 

تغيري وانخفا�س يف القدرة البدنية واملعرفية 

لقطاعات كبرية من �سكان الكوكب. 

خريطة التطور

ارتكا�س، يف  اأو  تراجع  ثمة  2008 مل يكن  يف 

اأي من البلدان التي مت ر�سدها، ومل يرتاجع 

ويف  بلًدا،   12 �سوى  طفيًفا  تراجًعا  منها 

يف  طفيف  تراجع  مالحظة  املمكن  من   2009
29 بلًدا، وارتكا�س خطري يف 30 اآخرين، منها 
هبطت  و18  املتو�سط  دون  هبطت  بلًدا   25
ولكن،   .)1 )اجلدول  ن�سبًيا  اأ�سواأ  و�سع  اإىل 

الو�سع  )تقي�س  ن�سبية  قيا�سات  وجود  مع 

ال  املرتاجع  الو�سع  فاإن  للبلدان(،  املقارن 

CHART 1. Current Water and Sanitation Situation (number of countries)
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جدول 2: املتو�سطات وفق املوؤ�رشات يف بلدان ت�سهد و�سًعا اأ�سواأ اأو اأف�سل يف املياه 

وال�رشف ال�سحي

عدد ال�ضكان املتمتعني 

بالو�ضول اإىل ال�رشف ال�ضحي 

)الن�ضبة املئوية وعدد 

البلدان(

عدد ال�ضكان املتمتعني 

بالو�ضول اإىل مورد مياه 

حم�ضن )الن�ضبة املئوية وعدد 

البلدان(

و�سع اأ�سواأ 

ن�سبًيا

24.753.0املتو�سط

3933عدد البلدان

و�سع 

اأف�سل 

ن�سبًيا

97.599.1متو�سط

5575عدد البلدان

االإجمايل

67.384.9املتو�سط

156193عدد البلدان

�أمريكا 

�ل�شمالية

�شبه �شحر�ء 

�أفريقيا

جنوب

 �آ�شيا

�ل�رشق �لأو�شط 

و�شمال �فريقيا

�أمريكا �لالتينية 

و�لكاريبي

�آ�شيا

�لو�شطى
�أوروبا

�رشق �آ�شيا 

و�ملحيط �لهاديء

الر�صم البياين 1: الو�سع احلايل للمياه وال�رشف ال�سحي )عدد البلدان(

الو�سع االأ�سواأ ن�سبًيا

اأقل من املتو�سط

فوق املتو�سط

و�سع اأف�سل ن�سبًيا

جدول 1: الو�سع احلايل وفق تطور التغطية باملياه وال�رشف ال�سحي )عدد البلدان(

 hاالإجمايل

18554436و�سع اأ�سواأ
79115739دون املتو�سط

4912111147اأعلى من املتو�سط

164810772و�سع اأف�سل

3029763029194االإجمايل

f

e   dg
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يعني بال�رشورة انهياًرا يف التغطية احلقيقية 

ملعظم اخلدمات االأ�سا�سية. 

كما يجب اأن ن�سع يف االعتبار نق�س املعلومات 

ما بني  اأرقام جديدة  تن�رش  احلديثة. حيث مل 

الذين  “النا�ش  موؤ�رش  حول  و2009   2008
ن”.  اإىل مورد مياه حم�سَّ بالو�سول  يتمتعون 

فالتباينات التي �سجلها املوؤ�رش، تعك�س على 

ن�سبة  يف  حتدث  التي  التغريات  ح�رشي  نحو 

ال�رشف  اإىل  الو�سول  باإمكانية  “املتمتعني 
يف  الدال  والتح�سني  ن”.  املح�سَّ ال�سحي 

التغطية يف بع�س البلدان ي�سفر عن تغريات، 

هبوط  خالل  من  املوؤ�رش  يف  مبا�رشة  انعك�ست 

ظلت  التي  البلدان  لبع�س  الن�سبي  الو�سع 

ن�سبة النا�س فيها ممن لديهم خدمات �رشف 

3
�صحي بال تغري.

التي  للبلدان  املتو�سط  الو�سع  حتليل  عند 

)جدول  ن�سبًيا  اأف�سل  اأو  اأ�سواأ،  حالة  ت�سهد 

متو�سط  يف  دالة  زيادة  على  دليل  يوجد   )2
و2009   2008 عامّي  بني  فما  اال�ستقطاب. 

ال�سدد  هذا  يف  املر�سودة  البلدان  تظهر 

انحداًرا  يبني  مما  تقلقالً؛  االأو�ساع  اأكرث  يف 

ال�رشف  اإىل  الو�سول  متو�سط  يف  ملحوًظا 

 39 يف   24،7% اإىل   32،9% )من  ال�صحي 

دولة(، بينما تلك البلدان التي �سجلت اأف�سل 

اإىل حد  التغطية  زادت من متو�سط  النتائج، 

 55 اإجمايل  يف   97،5% اإىل   95،6% )من  ما 

دولة(.

اإمكانية الو�ضول اإىل املياه وال�رشف 

ال�ضحي مر�ضودة ح�ضب املناطق 

هذا  تقدير  اإمكانية  حقق  اآخر   عامل 

ال�ضتقطاب، يتمثل عموًما يف اأن العيوب 

ال�ضحي،  وال�رشف  املياه  يف  والنق�س 

يف  املناطق  جميع  على  توؤثر  تعد  مل 

العامل. حيث ل يوجد بلد يف اأوروبا اأو 

يف اأمريكا ال�ضمالية يقع حتت املتو�ضط 

العظمى  الأغلبية  اأن  واحلقيقة  العاملي. 

ت�ضّنف �ضمن الو�ضع الأف�ضل ن�ضبًيا، حيث 

جند يف اإفريقيا جنوب ال�ضحراء وجنوب 

بلدان  ع�رشة  كل  بني  من  ت�ضعة  اآ�ضيا، 

حتتل مرتبة اأقل من املتو�ضط العاملي.

والبا�سيفيك  اآ�سيا  و�سط  بلدان  وُتظهر 

واأمريكا الالتينية والكاريبي وال�رشق االأو�سط 

تلك  منو  اأي�ًسا  التغطية  يف  اال�ستقرار  يعني     3
ال�سكان  الطبيعي لعدد  النمو  االعتبار يف  التغطية، مع 

يف البلد املعني.

و�سمال اإفريقيا، وو�سط اآ�سيا نتائج مماثلة. 

هذه  يف  البلدان  متيل  االأول،  املقام  يف 

املتو�سط  فوق  مرتبة  حتتل  الأن  املناطق 

و88،9%،  و83،3%،  و81،6%،   ،3،9%(

بع�س  فاإن  ذلك،  عن  ف�سالً  التوايل(.  على 

�سغل  ا�ستطاعت  املناطق  هذه  يف  البلدان 

اأماكن لها يف الو�سع االأف�سل ن�سبًيا: 36،8% 

والكاريبي، و%27،8 يف  الالتينية  اأمريكا  يف 

ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا، و%22،2 يف 

اآ�سيا  يف  و21،7%  والبا�سيفيك،  اآ�سيا  �رشق 

الو�سطى.

حالت خا�ضة

هي  ن�سبًيا:  االأ�سواأ  الو�سع  يف  بلدان  اأربعة 

ولي�س  وغانا.  واإريرتيا،  واإثيوبيا،  النيجر، 

البلدان  هذه  و�سع  ب�سبب  بال�رشورة  ذلك 

وفق موؤ�رش املياه وال�رشف ال�سحي، بل ب�سبب 

موؤ�رشاته  من  بلد  كل  لدى  الن�سبية  القيم 

وتطوره حديًثا. وهذه بلدان عانت تراجعاً حاداً 

)النيجر واإريرتيا وغانا( اأو طفيفاً )اإثيوبيا(. 

بع�سها �رشع يف تطور دميوغرايف �رشيع: ازداد 

عدد �سكان النيجر من 7،7 ماليني يف 1990 

 14،2 اإىل  ثم   ،2000 يف  ماليني   10،1 اإىل 

مليوًنا يف 2007؛ وازداد عدد �سكان اإثيوبيا 

73،9 مليوًنا  اإىل   1994 53،5 مليوًنا يف  من 

2008؛  83،5 مليوًنا يف  اأ�سبح  2000 ثم  يف 

وغانا من 17 مليون ن�سمة يف 1995 اإىل 18،4 

 2007 يف  مليوًنا  و23،5   ،2005 يف  مليوًنا 

ال  ولكن  ن�سمة.  ماليني   4،9 اإريرتيا  )ت�سم 

4
توجد بيانات حول التطور ال�سكاين(.

ووراء هذه الت�سابهات ثمة و�سعان خمتلفان، 

جديران باملالحظة. فقد بداأت النيجر واإثيوبيا 

ال�سكان  بعدد  يتعلق  ما  يف  دال  �سقوط  يف 

املتمتعني بخدمات �رشف �سحي، بني عامّي 

2008 و2009 )من %13 اإىل %7، ومن 13% 
اإىل %11 على التوايل(. يف كلتا احلالتني يف 

و�سع كان خطرًيا ومنذًرا بالفعل، يوجد االآن 

الو�سول  اإمكانية  لديهم  ال�سكان  من   42%
اإىل املياه من م�سادر حم�سنة. وهناك بلدان 

يغلب عليها الطابع الزراعي، يرتاوح متو�سط 

العمر فيها ما بني 56 و52 �سنة بن�سبة 83%، 

وال�سكان الريفيون بن�سبة 84% . 

حالتا اإريرتيا وغانا خمتلفتان بع�س ال�سيء. 

4 معلومات اإح�سائية ن�رشها معهد االإح�ساء التابع 
<stats.uis.unesco.org/ :لليون�سكو، متوافر عرب

unesco/tableViewer>.

اأي�ًسا  ولكنهما  زراعيان،  َبَلدان  اأي�ًسا  وهما 

)باالأخ�س  باملعادن.  غنية  موارد  لديهما 

غانا، لديها ذهب، وما�س، ومنغنيز(. ويف كال 

و60   57( اأعلى  العمر  متو�سط  يعد  البلدين 

ريفي  جمتمع  وهناك  التوايل(  على  �سنة، 

ا يف غانا. كما اأن معظم  اأ�سغر ن�سبًيا، خ�سو�سً

الو�سول  اإمكانية  لديهم  البلدين  �سكان 

اإريرتيا  يف   60%( نة  حم�سَّ مياه  م�سادر  اإىل 

و%80 يف غانا(.
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تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات 

الأ�ضا�ضية ، 0-100(

ال�ضل

)حالة لكل

 100،000 

�ضخ�س(

النا�س 

الذين يعي�ضون 

مع فريو�س نق�س 

املناعة الب�رشية / 

الإيدز

)49-15 �ضنة ، ٪(

الر�ضع

معدل الوفيات 

)لكل 1،000 

مولود حي(

حتت - 5

وفيات

)لكل 1،000 

مولود حي(

القيمة

f)47( 168.3اأفغان�صتانg165h254d196
g)96( 16.9األبانياg13g16g15
d)96( 56.6اجلزائرe0.1f33h34g31

55�ساموا االأمريكية )--(
f)93( 18.9اأندوراf3h3h8
g)58( 286.5اأنغولg2.1g116g243g162
g)94( 5.510اأنتيغوا وبربوداh10g9
g)98( 30.8الأرجنتنيg0.5f15f15g15
g)95( 72.3اأرمينياg0.1g22e21g29
g)99( 6.2ا�صرتالياg0.2f5h5g4
f)99( 12.4النم�صاf0.2f4h4g5
g)96( 77.1اأذربيجانg0.2f34g84d49
e)99( 44.2جزر البهاماf3f12g12g18
g)99( 40.5البحرينg9h11f20
g)56( 222.5بنجالدي�شg47g65g112
g)98( 3.6بربادو�شg1.2d11h12h7
g)100( 61رو�صيا البي�صاءg0.2g12h7g20
f)98( 11.8بلجيكاf0.2f4h5f5
g)92( 40بليزg2.1h22f14g20
g)77( 90.9بننيg1.2g78g149h80

3.74برمودا )--(
f)79( 246بوتانf0.1f56g65g92
g)79( 154.6بوليفياg0.2f48d60d66
g)98( 51.1البو�سنة والهر�سكg0.1f13h12g19
f)90( 731.4بت�صواناf23.9e33g119d227
g)90( 48الربازيلg0.6f20f18g22
g)99( 59بروناي دار ال�سالمg8h8g25
f)97( 38.8بلغارياg10g12g20
g)71( 226.2بوركينا فا�صوg1.6g104g203h134
h)73( 170.9بورما / ميامنارe0.7g74h104h87
g)61( 367بورونديg2g108h175d163
g)66( 495.1كمبودياg0.8g70f75g160
g)77( 191.7الكامريونg5.1e87h142d106
e)99( 5.1كنداf0.4f5h5g4
g)93( 150.5الراأ�ش الأخ�رضg24d32g69

3.74جزر كاميان )--(
g)65( 345.1جمهورية افريقيا الو�سطىg6.3g113d174h160
g)44( 298.7ت�صادg3.5f124h204d158
g)99( 12.3�سيليg0.3f8h8g7
g)95( 98.3ال�صنيg0.1f19d27f36
g)94( 35.4كولومبياg0.6f17h17g18
g)79( 42جزر القمرg0.1g49d63g39
g)68( 391.7جمهورية الكونغو الدميقراطيةg108g193g231
g)76( 403.1جمهورية الكونغو الدميقراطيةg3.5g79h121d152
g)98( 16جزر كوكh16
g)93( 11كو�ستاريكاg0.4f10g11g8
g)74( 420.5كوت ديفوارg3.9g89d106g155
g)100( 40.3كرواتياg0.1f5h6h13

Complete table at: www.socialwatch.org/statistics2009

 التطور الأخري )ما بني ال�سابق

)واأحدث البيانات املتاحة

g تقدم ملحوظ

d تقدم طفيف 

h  الركود

e انحدار

f انحدار رئي�صي

الو�سع الراهن

)اأحدث البيانات املتاحة(

و�سع اأف�سل   

اأعلى من املتو�سط   

دون املتو�سط   

و�سع اأ�سواأ   

مراجع

ال�سحة

حت�ضن غري متكافىء
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات 

الأ�ضا�ضية ، 0-100(

ال�ضل

)حالة لكل

 100،000 

�ضخ�س(

النا�س 

الذين يعي�ضون 

مع فريو�س نق�س 

املناعة الب�رشية / 

الإيدز

)49-15 �ضنة ، ٪(

الر�ضع

معدل الوفيات 

)لكل 1،000 

مولود حي(

حتت - 5

وفيات

)لكل 1،000 

مولود حي(

القيمة

g)99( 6.4كوباg0.1f5h6g4
g)100( 4.9قرب�سg3h3g4
f)99( 8.8اجلمهورية الت�سيكيةg3h4h5
e)100( 8.1الدامنركf0.2f4h4g4
g)90( 812.5جيبوتيg3.1e84d112g253
g)96( 13.3دومينيكاg9g14g12
g)87( 69.3جمهورية الدومينيكانg1.1f31f29h33
g)86( 101.3الكوادورg0.3f20d21g36
f)89( 21م�رضg30e33g28
g)80( 39.6ال�سلفادورg0.8e21d23g21
g)58( 255.9غينيا اال�ستوائيةg3.4f124h206h147
g)60( 95.4اريرتياg1.3g46d68g53
g)99( 38.1اإ�ستونياd1.3f4g4g12
g)53( 378.2اثيوبياg2.1g75d113g142
g)93( 20.7فيجيg0.1g16h17g13
f)100( 5.9فنلنداf0.1f3h3g3
f)99( 13.9فرن�صاf0.4f4h4h6

27.127بولينيزيا الفرن�سية )--(
g)82( 406.4الغابونg5.9g60h80g138
g)73( 258.4غامبياg0.9g82d106g112
d)96( 84.3جورجياh0.1g27d31d36
f)99( 5.9اأملانياf0.1f4h4h4
g)76( 202.9غاناg1.9g73d118d99
f)99( 17.8اليونانf0.2f4h4h7
g)92( 4.2جريناداg0.415g16g9

3434غوام )--(
g)68( 63.5غواتيماالg0.8d29g41h34
g)68( 287.4غينياg1.6f93g161h136
g)58( 219.9غينيا بي�ساوg1.8g118h200h135
g)84( 121.8غياناg2.5f45d62h58
g)48( 305.6هايتيg2.2g57d80h111
g)82( 59.4هندورا�سg0.7g20g27h27

61.962هوجن كوجن )--(
g)99( 16.7املجرg0.1f6h7h7
e)98( 3.6اأي�سلنداf0.2g2h3h2
g)68( 167.8الهندg0.3g54g76h75
g)85( 228اندوني�صياg0.2f25d34h72
g)88( 56العراقg36d47e46
g)95( 21.7ايرانg0.2f29d35e21
f)100( 13.2اأيرلنداf0.2f4h4g5
g)99( 7.5اإ�رشائيلf0.14h5h4
e)100( 7.4اإيطالياf0.4f3g4h4
h)95( 6.5جامايكاg1.6f26h32e17
e)99( 21.1اليابانg3h4h9
e)99( 7.4الأردنf21h25h18
g)99( 129كازاخ�ستانg0.1d28f29h47
f)71( 352.6كينياf80e121h185
g)89( 365.1كرييباتيg46d64h158
f)87( 344.4جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبيةf42h53146
g)100( 89.6كوريا ، وع�سو جمل�س النوابg0.1f4g31
d)100( 23.6الكويتg9h11h15
g)95( 121.3قريغيز�ستانg0.1g34g41h49
g)58( 151.1جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبيةg0.2f56g75h71
g)99( 53لتفياg0.8f7g9h17
f)96( 18.6لبنانf0.1g26h31e19
f)72( 636.6لي�صوتوf23.2e68g132h215
g)61( 277.1ليبريياg1.793g235h152
d)99( 17.2ليبياd17h18h17
g)--( 2ليختن�ستاينg2
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الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات 

الأ�ضا�ضية ، 0-100(

ال�ضل

)حالة لكل

 100،000 

�ضخ�س(

النا�س 

الذين يعي�ضون 

مع فريو�س نق�س 

املناعة الب�رشية / 

الإيدز

)49-15 �ضنة ، ٪(

الر�ضع

معدل الوفيات 

)لكل 1،000 

مولود حي(

حتت - 5

وفيات

)لكل 1،000 

مولود حي(

القيمة

f)99( 68ليتوانياf0.1g7h9f21
h)100( 12.2لوك�صمبورجf0.2g2g4h5

62.663ماكاو )--(
g)--( 29.3مقدونياg0.1f15h15
g)59( 250.8مدغ�سقرg0.1g70d115h109
e)62( 345.7ماالويf11.9g71g120h137
g)97( 103.3ماليزياg0.5f10h12h31
g)91( 46.9جزر املالديفg26h30h34
g)67( 318.9مايلg1.5d117d217h164
d)99( 6مالطاf0.1g4g6h4
f)93( 215.2جزر مار�سالf49d56h107
g)68( 317.7موريتانياg0.8f75d125h130
g)99( 22.4موري�صيو�شg1.8f13h15f13
g)95( 20املك�سيكg0.3f29h35h21
g)89( 97.1ميكرونيزياg33h41h57
f)--( 141مولدافياg0.4g16h52
e)--( 2.3موناكوf3h4h3
f)93( 205.4منغولياf0.1f35e42d71
g)94( 32.4اجلبل االأ�سودg9h10h17
f)81( 91.6املغربf0.1f32g37h40
g)66( 431.3موزامبيقg12.5g115f138h174
f)89( 766.8ناميبياf15.3g47e61h223
g)76( 25نوروh30h28
g)58( 173نيبالg0.5f43g59h69
f)100( 7.5هولنداf0.2f4h5h4

7.58هولندا )--(
21.622كاليدونيا اجلديدة )--(

g)98( 7.1نيوزيلنداg0.1f5h6h5
g)70( 48.7نيكاراغواg0.2g28d36h28
g)55( 17.3النيجرg0.8g83g253h89
g)56( 310.7نيجريياg3.1g97d191h150
g)98( 4242نيوي

58.358جزر ماريانا ال�سمالية )--(
f)100( 5.5الرنويجf0.1f3h4h3
d)98( 12.8عمانg11f11g12
g)71( 181.3باك�صتانg0.1f73g97h88
f)99( 60.2بالوf9g11h27
f)93( 47.4بنماf1f18h23h22
g)62( 249.5بابوا غينيا اجلديدةg1.5g50g73h94
g)95( 58.3باراغوايg0.6f24f22h26
g)88( 125.9بريوg0.5e17g25h42
g)78( 290الفلبنيg23d26g113
d)99( 25.2بولنداg0.1f6h7h10
f)99( 29.6الربتغالf0.5f3h4g9

44بورتوريكو )--(
g)95( 69.9قطرd12g11g31
g)96( 114.9رومانياg0.1f13g16g36
g)99( 110.4رو�صياg1.1f13g13g34
g)53( 397روانداg2.8g109f160h167
g)97( 18.8�صامواg22d28h23
f)--( 6.2�سان مارينوf4f3h4
g)83( 101.1�صاو تومي وبرين�صيبيg64e96h87
g)95( 46.3اململكة العربية ال�سعوديةg20d23g30
g)68( 271.5ال�سنغالg1f59d116h112
g)98( 32.4�رضبياg0.17h8h12
g)99( 32.4�سي�سيلg12h13h19
g)57( 573.9�صرياليونg1.7f155d269h250
f)92( 26.5�سنغافورةf0.2f2h3h8
g)99( 16.6�سلوفاكياg0.1f7h7g8
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيمة القدرات 

الأ�ضا�ضية ، 0-100(

ال�ضل

)حالة لكل

 100،000 

�ضخ�س(

النا�س 

الذين يعي�ضون 

مع فريو�س نق�س 

املناعة الب�رشية / 

الإيدز

)49-15 �ضنة ، ٪(

الر�ضع

معدل الوفيات 

)لكل 1،000 

مولود حي(

حتت - 5

وفيات

)لكل 1،000 

مولود حي(

القيمة

g)99( 12.9�سلوفينياg0.1f3h4h5
g)--( 127.8جزر �سليمانg53d90
g)48( 248.7ال�سومالg0.5g88d145h121
g)89( 948.2جنوب اأفريقياd18.1f46g69h270
f)100( 29.6اأ�صبانياf0.5f4h4h10
f)96( 60.5�رشي النكاg17f13h30
g)95( 9.3�صانت كيت�ش ونيفي�شg16g19h15
g)98( 14.3�صانت لو�صياg0.614f14h11
g)95( 24.7�سانت فن�سنت وغرينادينg17h20h21
g)70( 243.3ال�صودانg1.4d69f89h101
f)82( 116.3�سورينامf2.4f27g39h46
e)80( 1198�سوازيالندf26.1g66g164h364
f)100( 6ال�صويدf0.1g3h4f3
f)97( 6.1�صوي�رضاf0.6f4h5h4
f)95( 23.615�صورياf13g17
g)89( 230.7طاجيك�ستانg0.3f57e68h89
g)73( 297.4تنزانياg6.2e73d118h124
g)96( 142.3تايالندg1.4f6g8h39
g)56( 322تيمور ال�رشقيةg77f55h151
g)68( 429.2توغوg3.3f65g107h151
g)96( 24تونغاg19d24h22
d)95( 11.2ترينيداد وتوباغوf1.5g31g38h20
d)95( 26تون�شg0.1g18g23h17
g)92( 29.6تركياg21g26h26
g)88( 68.5تركمان�صتانg0.1f45h51h41
g)89( 30توفالوd38h34
g)59( 329.6اأوغنداg5.4g82f134h138
g)uklraine )99101.5g1.6f20h24h37
g)100( 15.8االمارات العربية املتحدةg7g7g10
f)99( 15.3اململكة املتحدةf0.2f5h6h7
f)98( 4.2الواليات املتحدةf0.6f7f7g5
g)98( 22.3اأوروغوايg0.6f12f15f12

10.110اجلزر العذراء )--(
g)93( 112.6اأوزبك�ستانg0.1g36g44e48
f)87( 77.1فانواتوf28g36h47
e)94( 33.6فنزويالg17g2124
g)93( 171.2فيتنامg0.5f13g17h50
e)--( 19.924ال�سفة الغربية وقطاع غزةf22
g)59( 76.5اليمنg55g100h77
g)71( 506.1زامبياg15.2d103h182h202
f)77( 782.1زميبابويf15.3g59g85g235
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مالحظة :

1. التطور : تطور املوؤ�رشات التي مت احل�سول عليها من خالل 
اإعادة ت�سعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل الن�سبي للتفاوت بني 

�سفوف التالية :

قا�رض من 5- : تقدم ملمو�س ؛ بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛ بني 

1- و 1 : راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل 5 : االنحدار ؛ اأكرب من 5 : 
االنحدار الكبري.

هذا املعدل مت احل�سول عليها من العملية التالية :

)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رش الذي مت التو�سل اإليه من قبل : اإن النتائج وا�ساف 
ان قيمة من القيم املح�سوبة لكل البعد ويق�سم الناجت على العدد 

الكلي لالأبعاد عر�س البيانات.

3. تطور الراكدة : ويف تلك املوؤ�رشات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�ستجيب لعدم حتديثها ، يجري 

ا�ستن�ساخ تلك القيم امل�سجلة يف عام 2008.

امل�سدر : موؤ�رشات التنمية العاملية لعام 2009 ، البنك الدويل

.)www.worldbank.org(

تعريف املوؤ�رشات :

ال�سل )حالة لكل 100،000 ن�سمة( : جمموع عدد احلاالت املبلغ عنها 

ملر�س ال�سل يف منظمة ال�سحة العاملية لكل 100،000 �سخ�س. 

وهناك حاالت ال�سل منهم الذي يعرف باأنه مري�س ومنهم من مر�س 

ال�سل مت البكرتيولوجية اأو تاأكيد ت�سخي�س الطبيب.

النا�س الذين يعي�سون مع فريو�س نق�س املناعة الب�رشية / االإيدز 

)49-15 عاما ، ٪( : الن�سبة املئوية للبالغني )49-15 �سنة( الذين 

يعي�سون مع فريو�س نق�س املناعة الب�رشية / االإيدز.

معدل وفيات الر�سع )لكل 1،000 مولود حي( : عدد الر�سع الذين 

ميوتون قبل بلوغ ال�سنة االأوىل من العمر ، لكل 1،000 مولود حي 

يف �سنة معينة.

حتت - 5 وفيات لكل 1،000 مولود حي( : احتمال الوفاة بني 

الوالدة وخم�س �سنوات بال�سبط من العمر اأعرب لكل 1،000 مولود 

حي.

املالحظات املنهجية واملبادئ التوجيهية يف نهاية املقطع.
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ال�ضحة

حت�ضن غري متكافئ

الهيئة،  العاملية”  ال�سحة  “منظمة  متثل 

واملن�سق املبا�رش للعمل على ال�سحة يف االأمم 

و�سع  م�سئولياتها  �سمن   ويقع  املتحدة. 

للبلدان،  الفني  الدعم  وتوفري  املعايري، 

ويف  العامل.  يف  ال�سحية  االجتاهات   ور�سد 

 ،2007 العاملية لعام  ال�سحة  تقريرها حول 

ال�سحي  االأمن   ...« اأن  املنظمة  ذكرت 

اأي وقت م�سى-  اأكرث من  العاملي يعتمد- 

البلدان  جميع  واإرادة  الدويل،  التعاون  على 

للعمل بفاعلية ملواجهة التهديدات اجلديدة 

.
1
الظاهرة«

ال�سوفييتي  اآملا-اآتا/االحتاد  موؤمتر  ومنذ 

االحتاد  يف   1978 �سبتمرب  اأيلول/  يف 

على  اأ�سا�ًسا  ين�سّب  والت�سديد  ال�سوفيتي، 

اإليها  التدابري ينظر  ال�سحية. وهذه  الرعاية 

كونها اال�ستجابة، االأكرث اإقناًعا على االإطالق، 

جتتاح  التي  احلالية  ال�سحية  للم�سكالت 

والتكافوؤ  امل�ساواة  لتعزيز  وكاأداة  العامل، 

خالل  من  االجتماعية،  والعدالة  والت�سامن 

2
جودة �سحية حم�سنة للجميع.

ال�سحية،  للرعاية  اأ�سا�سي  نظام  تطبيق  اإن 

نا�سجة،  قومية  �سحة  منظمة  يتطلب 

و�سيا�سات عامة تركز على تنميتها وتطويرها 

اأو  مدى  يكون  بحيث  م�ستدامة،  وجعلها 

اأو  الن�سبي،  وتوزيعها  معينة،  اأمرا�س  اأثر 

م�ستويات معينة من الوفاة، مقا�سة ومقّيمة 

بالو�سع  يتعلق  فيما  فقط  لي�س  بدقة، 

ال�سحي للبلدان املعنية وحاجاتها من الدعم 

الدويل يف جمال ال�سحة، بل اأي�ًسا فيما يتعلق 

باأولويات، ومناذج التنمية ال�سحية املعمول 

بها يف  تلك البلدان. 

ثالثة  االجتماعية  املراقبة  اختارت  لهذا 

1  WHO. World Health Report 2007 
– A safer future. Global public health 
security in the 21st century. Available at: 
<www.who.int/whr/2007/es/>.
2  Report of the International Confe -
ence on Primary Health Care, Alma-
Ata. World Health Organization, Inter-
national Conference on Primary Health 
Care, USSR, 6 to 12 September 1978: 
<www.who.int/whr/2008/overview/es/
index.html>.

املوؤ�رشات  من  كبري  عدد  بني  من  موؤ�رشات، 

االأمرا�س،  حدوث  موؤ�رشات   هي  املطروحة،  

الوقائية،  وعالقتها  بنق�س اال�سرتاتيجيات 

ونق�س التعليم ال�سحي املنا�سب. واختارت 

يف  الوفيات  مبعدل  يحيطان  موؤ�رشين  اأي�ًسا 

بال�سعف  تت�سف  اأو  ح�سا�سية،  ذات  اأو�ساع 

والوقاية  االهتمام  نق�س  �سياق  يف  ال�سديد 

ا معدل وفيات االأطفال  ال�سحية، وهما موؤ�رشّ

االأطفال  و�سط  والوفيات  الوالدة،  حديثي 

دون اخلام�سة.  

التطور على امل�ضتوى العاملي

�سهد الو�سع العام عموًما نوًعا من التح�سن. 

فالتقدير اخلا�س بالذين يعي�سون بفريو�س 

CHART 1: Current situation of health by regions (number of countries)
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الر�صم البياين 1: الو�سع احلايل لل�سحة ح�سب املناطق )عدد البلدان(.

الو�سع االأ�سواأ ن�سبًيا

اأقل من املتو�سط

فوق املتو�سط

و�سع اأف�سل ن�سبًيا

جدول 1. الو�سع احلايل لل�سحة ح�سب التطور )عدد البلدان(

 hاالإجمايل

712230و�سع اأ�سواأ
3113136دون املتو�سط

10234257اأعلى من املتو�سط

218263572و�سع اأف�سل

411239130195االإجمايل

f

e   dg

�أمريكا 

�ل�شمالية

�شبه �شحر�ء 

�أفريقيا

جنوب

 �آ�شيا

�ل�رشق �لأو�شط 

و�شمال �فريقيا

�أمريكا �لالتينية 

و�لكاريبي

�آ�شيا

�لو�شطى
�أوروبا

�رشق �آ�شيا 

و�ملحيط �لهاديء

جدول 2. متو�سطات ح�سب موؤ�رش البلدان التي ت�سهد و�سًعا �سحًيا اأ�سواأ اأو اأف�سل 

ال�ضل 

)عدد احلاالت 

لكل 100.000 

ن�سمة(

امل�سابون بفريو�س 

 hiV/aiDs االأيدز

)يف �سن 49-15، 

والن�سبة املئوية(

الوفاة و�سط 

االأطفال الر�سع

)لكل 100.000 

مولوٍد حيًّا( 

الوفاة و�سط االأطفال دون 

اخلام�سة )لكل 1.000 مولوٍد 

حيًّا(

و�ضع اأ�ضواأ 

ن�ضبًيا

561.517.9102.5188.5املتو�سط

2192824عدد البلدان

و�ضع 

اأف�ضل 

ن�ضبًيا

15.90.06.78.3املتو�سط

85737075عدد البلدان

الإجمايل

136.52.135.654.3املتو�سط

202141194188عدد البلدان
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hiV مر�س نق�س املناعة املكت�سب االأيدز، 
49 �سنة، على  اإىل   15 العمرية من  الفئة  يف 

مل  ن�سبة  وهي   ،2% مازال  العامل  م�ستوى 

اأو  انت�سار  توقف   اإىل  ي�سري  ما  وهو  تتغري. 

بن�سبة  الوفيات  وهبطت  املر�س.  تو�سع 

انخف�ست   ،2009 اإىل   2008 )من   9.6%
 39 من  �سنة،  من  عمراً  االأقل  االأطفال  و�سط 

مولوٍد   1000 كل  يف  وفاة  حالة   35.6 اإىل 

بني  الوفاة  معدالت  اأي�ًسا  وانخف�ست  حيًّا(، 

االأطفال دون اخلام�سة من العمر )من 56 اإىل 

مولوٍد   1000 كل  بني  من  وفاة  حالة   54.3
وا�ستناًدا   ،)3.1%- قيمته  تطور  وهو  حيًّا، 

اإىل بيانات 2009، فاإن حدوث مر�س الدرن/ 

اأُبلغت   136.5 حالة  199 اإىل  ال�سل هبط من 

 100.000 لكل  العاملية  ال�سحة  منظمة  اإىل 

ا يف معدل 45.8  �سخ�س )وهو ما يعد انخفا�سً

بناء على االأرقام املتوفرة لعام 2008(. 

وعند اختبارنا اأداء املوؤ�رشات يف البلدان التي 

ن�سبًيا، تت�سح   اأ�سواأ  اأو  اأف�سل  ت�سهد و�سًعا 

الفروق.  وهذه واحدة من التيمات الرئي�سية 

الواردة يف  البيانات  التي تنعك�س يف حتليل 

العام 2009 )جدول 2(.

يف البلدان التي ت�سهد و�سًعا اأف�سل ن�سبًيا، 

)التباين  حمبًذا  املوؤ�رشات  جميع  تطور  كان 

ال�سل=   :2009 وقيم   2008 قيم  بني 

اإىل   0.3% انخف�س من  واالأيدز   ،157.9%-

%0.0؛ والوفاة لالأطفال الرُّ�سع= -79.1%: 
من  اخلام�سة  دون  االأطفال  و�سط  والوفاة 

ففي  اأخرى،  ناحية  من   .)68.7%- العمر= 

ن�سبًيا،  اأ�سواأ  و�سًعا  ت�سهد   التي  البلدان 

كان هناك حت�سن طفيف، فقط يف املوؤ�رشات 

االأطفال  و�سط  والوفاة  بال�سل  اخلا�سة 

ال�سل=  املوؤ�رش:  قيمة  يف  )التباين  الرُّ�سع 

الرُّ�سع=  االأطفال  بني  الوفاة  -%0.6؛ 

ناحية  من  الو�سع  اأ�سبح  فيما    .)5.4%-

اأخرى  اأ�سواأ نوًعا ما، مع انت�سار االأيدز، ولكن 

اأي�ًسا مبقدار %49.7؛ والوفاة بني االأطفال 

دون اخلام�سة= 7.7%(.

البلدان  يف  الن�سبي  للتطور  وبالن�سبة 

املختلفة، فاإن التباينات املذكورة، والرتاجع 

يف�رش  البلدان،  لبع�س  املوؤ�رشات   بع�س  يف 

الذي  امل�ستقِطب  وامل�سار  التكافوؤ،  انعدام 

اأ�سبح موجوًدا  من 2008 اإىل 2009 )جدول 

.)1
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ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيم

القدرات الأ�ضا�ضية، 0-100(

الن�ضاء يف �ضن -15

49 ح�رش ما ل يقل 
عن مرة واحدة خالل 

فرتة احلمل من قبل 

موظفني �ضحيني 

مهرة )٪(

الولدات 

حتت اإ�رشاف 

موظفني 

�ضحيني 

مهرة )٪(

ا�ضتخدام و�ضائل منع 

احلمل بني الن�ضاء 

حاليا يف النقابة 

الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 15-49 
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القيمة

g)47( 52اأفغان�صتانh14h33

g)96( 81األبانياh100h91

g)96( 79اجلزائرh95h87
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h)99( 100ا�صرتالياh100
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Complete table at: www.socialwatch.org/statistics2009
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مقيا�س التقدم 200 الرا�صد الجتماعي

ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيم

القدرات الأ�ضا�ضية، 0-100(

الن�ضاء يف �ضن -15

49 ح�رش ما ل يقل 
عن مرة واحدة خالل 

فرتة احلمل من قبل 

موظفني �ضحيني 

مهرة )٪(

الولدات 

حتت اإ�رشاف 

موظفني 

�ضحيني 

مهرة )٪(

ا�ضتخدام و�ضائل منع 

احلمل بني الن�ضاء 

حاليا يف النقابة 

الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 15-49 
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g)100( 100كرواتياh100
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e)86( 56الكوادورh80h68
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201 الرا�صد الجتماعيال�سحة االجنابية

ملخ�س :

الو�ضع الراهن

)األوان(

تطور يف الآونة 

الأخرية

)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيم

القدرات الأ�ضا�ضية، 0-100(

الن�ضاء يف �ضن -15

49 ح�رش ما ل يقل 
عن مرة واحدة خالل 

فرتة احلمل من قبل 

موظفني �ضحيني 

مهرة )٪(

الولدات 

حتت اإ�رشاف 

موظفني 

�ضحيني 

مهرة )٪(

ا�ضتخدام و�ضائل منع 

احلمل بني الن�ضاء 

حاليا يف النقابة 

الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 15-49 
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g)96( 98لبنانh98

g)72( 90.4لي�صوتوh55h73

d)61( 51ليبريياh11.4g31

h)99( 100ليبياh100

h)99( 100ليتوانياh100

h)100( 100لوك�صمبورجh100

g)--( 98مقدونياh98

g)59( 79.9مدغ�سقرh45h62

g)62( 93.1ماالويh54h74

h)97( 100ماليزياh100

g)91( 98جزر املالديفh84h91

h)67( 53مايلh41h8.2d34

h)99( 100مالطاh100

g)93( 95جزر مار�سالh95

g)68( 63موريتانياh53h58

g)99( 99موري�صيو�شh99

g)95( 94املك�سيكh94

g)89( 88ميكرونيزياh88

g)--( 98مولدافياh100h99

g)93( 99منغولياh99

h)94( 99اجلبل االأ�سودh99

d)81( 67.8املغربh63h65

g)66( 84.5موزامبيقh48h66

g)89( 85ناميبياh76h55.1g72

h)76( 100نوروh100

e)58( 69.7نيبالh19h44

g)100( 100هولنداh100

h)98( 95نيوزيلنداh95

d)70( 85نيكاراغواh67h72.4g75

g)55( 46.1النيجرh18h32

g)56( 61نيجريياh35h48

h)98( 100نيويh100

g)98( 98عمانh98

d)71( 54باك�صتانh29.6g42

g)99( 100بالوh100

h)93( 91بنماh91

g)62( 38بابوا غينيا اجلديدةh38
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g)88( 85بريوh73h71.3g76
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الو�ضع الراهن
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تطور يف الآونة 
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)ال�ضهم - رمز(

البلدان

)موؤ�رش قيم

القدرات الأ�ضا�ضية، 0-100(

الن�ضاء يف �ضن -15

49 ح�رش ما ل يقل 
عن مرة واحدة خالل 
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موظفني �ضحيني 

مهرة )٪(

الولدات 

حتت اإ�رشاف 

موظفني 

�ضحيني 

مهرة )٪(

ا�ضتخدام و�ضائل منع 

احلمل بني الن�ضاء 
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تعريف املوؤ�رشات :

الن�ساء يف �سن 49-15 ح�رش ما ال يقل عن مرة واحدة خالل فرتة 

احلمل من قبل موظفني �سحيني مهرة )٪( : الن�سبة املئوية 

للن�ساء يف الفئة العمرية 49-15 �سنة وح�رش ما ال يقل عن مرة 

واحدة خالل فرتة احلمل من قبل موظفني �سحيني مهرة )اأطباء 

وممر�سات اأو قابالت(.

الوالدات حتت اإ�رشاف موظفني �سحيني مهرة )٪( : الن�سبة املئوية 

من الوالدات حتت اإ�رشاف موظفني �سحيني مهرة )اأطباء وممر�سات 

اأو قابالت(.

ا�ستخدام و�سائل منع احلمل بني الن�ساء حاليا يف النقابة الذين 

ترتاوح اأعمارهم بني 49-15 �سنة )٪( : الن�سبة املئوية للن�ساء يف 

النقابة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 49-15 �سنة ت�ستخدم حاليا 

و�سائل منع احلمل.

ملزيد من املعلومات املف�سلة عن ال�سنوات املرجعية للبيانات 

التي انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009
.املالحظات املنهجية واملبادئ التوجيهية يف نهاية املقطع



203 الرا�صد الجتماعيال�سحة االجنابية

ال�ضحة الإجنابية 

ا�ضتقطاب ملحوظ

االإجنابية«  »ال�سحة  م�سطلح  ا�سُتخدم 

حول  املتحدة  االأمم  موؤمتر  يف  االأوىل،  للمرة 

 .1994 عام  القاهرة  يف  والتنمية،  ال�سكان 

العي�س  ح�سن  من  و�سع  اإىل  ي�سري  وهو 

جميع  يف  واجتماعًيا،  وعقلًيا  بدنًيا  املتكامل 

باالإجناب.  املرتبطة  والعمليات  الوظائف 

لل�سكان  املتحدة  االأمم  ل�سندوق  ووفًقا 

ما  مكان  يف  دقيقة  كل  فاإن   ،)unfPa(

ميكن  الأ�سباب  امراأة  وفاة  ت�سهد  العامل  من 

جتنبها اأثناء الوالدة. ومع كل امراأة متوت يف 

هذه الظروف هناك 20 �سخ�ًسا اأو اأكرث تت�رشر 

�سحتهم على نحو دائم، من خالل التعقيدات 

املرتبطة بالوالدة. وهذا ما ي�سيف اأكرث من 

ن�سف مليون �سيدة �سنوًيا يفقدن حياتهن، 

يف  فر�سهن  امراأة  ماليني   10 من  واأكرث 

حد  اإىل  مدمرة  و�سحية  كاملة  حياة  عي�س 

البلدان  يف  للغاية  مقلق  والو�سع  خطري. 

الفقرية، التي ت�سم اأعلى معدالت احلمل غري 

املاأمون، واالإجها�س حتت ظروف جد �سيئة، 

واالإ�سابة بعدوى االأيدز، وموت االأم واالإ�سابة 

امل�ستدمية. 

حمل  لتجنب  الوقاية  اإجراءات  خذت  اتُّ وقد 

اجلن�سية،  العالقات  وبداية  املراهقات، 

ويرتكز  احلمل.  منع  و�سائل  وا�ستخدام 

مع  التعامل  على  اأخرى  ناحية  من  االهتمام 

اجلن�س،  ممار�سة  عرب  املنقولة  االأمرا�س 

ا مر�س االأيدز، ونحو مهارة الرعاية  وخ�سو�سً

ومتابعة  والوالدة،  احلمل  اأثناء  ال�سحية  

تعقيدات الوالدة و�سط الن�ساء، وكذا متابعة 

االأطفال حديثي الوالدة. 

التطور على امل�ضتوى العاملي

فيما يخ�س  ال�سحة االإجنابية يف عام 2008، 

ظل اأكرث من ُخم�س البلدان )%23.8( راكداً 

 6.6% بينها  من  تقدًما،  70.7 حققت  ونحو 

 )64.1%( واالأغلبية  طفيًفا،  تقدًما  حققت 

حققت تقدًما داالً. من ناحية اأخرى، تراجعت 

بلدين  ويف   )4.4%( طفيًفا  تراجًعا  دول   8
ثم  ومن  ا.  حادًّ الرتاجع  كان   )1.1( اآخرين 

فاإجماالً تراجع %5.5 فقط من البلدان )جدول 

اإيجابًيا،  التوازن العام يعد  فاإن  وعموًما   .)1
اأن ن�سع هذا يف منظورنا، عن  ولكننا ينبغي 

يف  املتو�سطة  امل�ستويات  اختبار  طريق 

البلدان التي تقع على طريف املدرج )جدول 

1.)2

البلدان  ت�سنيف  مت  باملنهجية،  يتعلق  فيما   1
هناك  احلالة  هذه  ويف  خمتلفني،  اإجراءين  با�ستخدام 

اإىل  ي�سريان  التقدم  اأو  فالرتاجع  االإجراءين.  بني  جمع 

الن�سبي  الو�سع  ولكن  الن�سبي،  النمو  معدل  يف  فروق 

الن�سبية،  احل�سة  على  قائم  تقنني  بوا�سطة  مو�سٌح  

املعياري  واالنحراف  القيا�سات  يف  الفروق  بني 

للتوزيع. لهذا، فاإن التقدم اأو الرتاجع يف معدل النمو، 

�سن  من  للن�ساء  املئوية  “الن�سبة  موؤ�رش  اأما 

15- 49 الالئي تلقني عالجاً من رعاة �سحيني 
ًا، ولكننا  مهرة، اأثناء احلمل” فلم ي�سجل تغريُّ

مازال  االإجنابية   ال�سحة  يف  التطور  اأن  جند 

لذا  ن�سبًيا.  خمتلفة  باأو�ساع  مت�سالً  يكون  اأن  ميكن 

الذي ي�سهد و�سًعا جيد جًدا ولكنه من عام  البلد  فاإن 

الآخر ي�سجل هبوًطا يف قيم موؤ�رشاته، قد ي�سنَّف �سمن 

البلدان ذات الو�سع االأف�سل ن�سبًيا، ويف الوقت نف�سه 

�سمن جمموعة الرتاجع احلاد.

CHART 1: Current reproductive health situation by regions (number of 
countries) 
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الر�صم البياين 1: الو�سع احلايل لل�سحة االإجنابية ح�سب املناطق )عدد البلدان(

الو�سع االأ�سواأ ن�سبًيا

اأقل من املتو�سط

فوق املتو�سط

و�سع اأف�سل ن�سبًيا

جدول 1. الو�سع احلايل لل�سحة ح�سب التطور )عدد البلدان(

 hاالإجمايل

2331725و�سع اأ�سواأ
23673048دون املتو�سط

3422736اأعلى من املتو�سط

304272و�سع اأف�سل

284312116181االإجمايل
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جدول 2: ال�سحة االإجنابية: متو�سطات وفق موؤ�رش البلدان ذات و�سع اأ�سواأ اأو اأف�سل

ن�ضاء يف �ضن 15-49 تلقني 

مبا�رشة �ضحية مرة واحدة على 

الأقل اأثناء احلمل من اأ�ضخا�س 

مهرة  يف جمال ال�ضحة 

)الن�ضبة املئوية(

ا�ضتخدام الن�ضاء 

لو�ضائل منع احلمل 

)مع ال�رشكاء( من 15 

اإىل 49 �ضنة )الن�ضبة 

املئوية(

مبا�رشة الولدة من 

قبل اأ�ضخا�س مهرة  

يف جمال ال�ضحة

)الن�ضبة املئوية(

و�ضع اأ�ضواأ 

ن�ضبًيا

48.015.432.4املتو�ضط

11530عدد البلدان

و�ضع اأف�ضل 

ن�ضبًيا

94.372.399.6املتو�ضط

27880عدد البلدان

الإجمايل

80.747.979.6املتو�ضط

7927181عدد البلدان
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حمل تف�سيل. وهذا الأن ن�سبة الوالدات التي 

با�رشها �سحيون مهرة، قد �سهدت ازدياًدا )يف 

2008 كانت املعدالت %80.7، و44.9% ، 
كانت   2009 ويف  التوايل،  على  و79.1% 

على  و79.6  و47.9%،   ،80.7% املعدالت 

التوايل(.

ا�ستقطاًبا  يخفي  العام  التقدم  هذا  ولكن، 

الو�سع  بلدان  ففي  موجوًدا.  اأ�سبح  داالً 

االأ�سواأ ن�سبًيا، هبطت جميع القيم املتو�سطة 

للموؤ�رشات )من %67.2، و%17.1، و37.9% 

 ،2009 %15.4، و%32.4 يف  اإىل   2008 يف 

حدث  اأخرى،  ناحية  ومن  التوايل(.  على 

و�سًعا  ت�سهد  التي  البلدان  يف  النقي�س 

اأف�سل ن�سبًيا؛ فجميع القيم املتو�سطة لهذه 

و64.5%،   ،93.9%( ازدادت  املوؤ�رشات 

2008، و%94.3، و72.3،  و%98.9 يف عام 

و%99.6 على التوايل(.

الو�ضع ح�ضب املناطق

ال�سمالية  اأمريكا  اأو  اأوروبا  يف  بلد  يوجد  ال 

ت�سهد  البلدان  واأغلبية  املتو�سط،  دون 

و100%،   ،87.9%( ن�سبًيا  اأف�سل  و�سًعا 

على التوايل(. 

البلدان  معظم  ُت�سّنف  اآ�سيا،  و�سط  يف 

املتو�سط،  دون   33.3%( املتو�سط  حول 

و%44.4 فوق املتو�سط(. وال توجد بلدان يف 

الو�سع االأ�سواأ ن�سبًيا، وبلدان اثنان  من  هذه 

املنطقة يف و�سع اأف�سل ن�سبًيا )22.2%(.

ويف �رشق اآ�سيا والبا�سيفيك، واأمريكا الالتينية 

والكاريبي، وال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا، 

 ،18.8%( املتو�سط  فوق  البلدان  معظم 

يف  اأو  التوايل(  على  و38.9%   ،24.4%
 ،53.1%( ن�سبًيا  االأف�سل  الو�سع  جمموعة 

ولكن،  التوايل(.  على  و39.9%،  و39.4%، 

املتو�سط  دون  البلدان  بع�س  اأي�ًسا  ثمة 

)%12.5، و%33.3، و%16.7 على التوايل( 

والبع�س االآخر يف و�سع اأ�سواأ ن�سبًيا )18.6%، 

و%3، و%5.6 على التوايل(. 

ت�سهد  منطقة  اأكرث  فهي  اآ�سيا،  جنوب  اأما 

 )75%( بلدانها  اأرباع   فثالثة  ا�ستقطاًبا. 

منها  املتبقي  والربع  ن�سبًيا،  اأ�سواأ  و�سع  يف 

يوجد  وال  املتو�سط.  فوق  و�سع  يف   )25%(

دون  وال   ن�سبًيا،  اأف�سل  و�سع  يف  واحد  بلد 

املتو�سط بدرجة طفيفة. 

واأخرًيا، فاإن اأكرث املناطق حرماًنا هي اإفريقيا 

بلدان من   9 ال�سحراء. فهناك تقريًبا  جنوب 

كل ع�رشة )%84.8( من بني هذه البلدان، يف 

و�سع اأ�سواأ ن�سبًيا اأو دون املتو�سط )26.1% 

من  فقط  وواحد  التوايل(،  على  و58.7% 

 )10.9%( املتو�سط  فوق  بلدان  ع�رشة  كل 

و%4.3 يف جمموعة الو�سع االأف�سل ن�سبًيا. 
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Source: ILOLEX. ILO website Database (www.ilo.org/).

c87 : احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948.
c98 : حق التنظيم واملفاو�سة اجلماعية، 1949.

c100 : اتفاقية امل�ساواة يف االأجور، 1951.
c105 : اإلغاء العمل اجلربي، 1957.

c111 : التمييز يف اال�ستخدام واملهنة( لعام 1958.
c138 : اتفاقية احلد االأدنى ل�سن، 1973.

c182 : اأ�سواأ اأ�سكال عمل االأطفال لعام 1999.

البلدان التي �ضدقت على جميع هذه التفاقيات:

األبانيا، اجلزائر، اأنغوال، اأنتيغوا وبربودا، االأرجنتني، اأرمينيا، النم�سا، اأذربيجان، جزر 

البهاما، بربادو�س، بيالرو�س، بلجيكا، بليز، بنني، بوليفيا، البو�سنة والهر�سك، 

بوت�سوانا، بلغاريا، بوركينا فا�سو، بوروندي، كمبوديا، الكامريون؛ جمهورية اأفريقيا 

الو�سطى؛ ت�ساد، �سيلي، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الدميقراطية، 

كو�ستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قرب�س، جمهورية الت�سيك، الدامنارك، جيبوتي، 

دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، االإكوادور، م�رش، ال�سلفادور، غينيا اال�ستوائية، 

ا�ستونيا، اثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرن�سا، غامبيا، جورجيا، املانيا، اليونان، غرينادا، 

غواتيماال، غينيا، غيانا، هايتي، هندورا�س، هنغاريا، اي�سلندا، اندوني�سيا، ايرلندا، 

ا�رشائيل، ايطاليا، جامايكا، كازاخ�ستان؛ قريغيز�ستان، التفيا، لي�سوتو، ليبيا، ليتوانيا، 

لوك�سمبورغ، مقدونيا، مدغ�سقر، مالوي، مايل، مالطا، موريتانيا، موري�سيو�س، مولدوفا، 

منغوليا، اجلبل االأ�سود، وموزامبيق، هولندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجرييا، والرنويج، 

باك�ستان، بنما، بابوا غينيا اجلديدة غينيا، باراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، 

رومانيا، االحتاد الرو�سي، رواندا، �سان مارينو، �ساو تومي وبرن�سيبي، ال�سنغال، �رشبيا، 

�سي�سيل، �سلوفاكيا، �سلوفينيا، جنوب افريقيا، ا�سبانيا، �رشي النكا، و�سانت كيت�س 

ونيفي�س ؛ �سانت فن�سنت وغرينادين، �سوازيلند، ال�سويد، �سوي�رشا، �سوريا، طاجيك�ستان، 

تنزانيا، توغو، ترينيداد وتوباغو، تون�س، تركيا، اأوغندا، اأوكرانيا، اململكة املتحدة، 

اأوروغواي، فنزويال، اليمن، زامبيا، زميبابوي.

�سدقت على االتفاقية

مل ت�سدق بعد على االتفاقية

رف�ست االتفاقية

الت�سديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية االأ�سا�سية
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لغاية متوز / يوليو 2009

الت�ضديق على املعاهدات الدولية حلقوق الإن�ضان

 
ع�ضو يف 

الأمم 

املتحدة منذ

طحزوهـدجباأ

●●●●●●●●1946اأفغان�صتان

●●●●●●●●●1955األبانيا

●●●●●●●●●1962اجلزائر

●●●●●●1993اأندورا

●●●●●1976اأجنوال

●●●●●●1981اأنتيغوا وبربودا

●●●●●●●●●1945الأرجنتني

●●●●●●●●1992اأرمينيا

●●●●●●●●1945اأ�صرتاليا

●●●●●●●●1955النم�صا

●●●●●●●●●1992اأذربيجان

●●●●●●●●1973الباهاما

●●●●●●●1971البحرين

❍●●●●●●●1974بنجالدي�ش

●●●●●●1966باربادو�ش

●●●●●●●●1945رو�صيا البي�صاء

●●●●●●●●1945بلجيكا

●●●●●●●●❍1981بليز

❍●●●●●●●1960بنني

●●❍1971بوتان

●●●●●●●●●1945بوليفيا

●●●●●●●●●1992البو�سنة والهر�سك

●●●●●●1966بت�صوانا

●●●●●●●●1945الربازيل

●●1984بروناي دار ال�سالم

●●●●●●●●1955بلغاريا

●●●●●●●●●1960بوركينا فا�صو

●●●1948بورما / ميامنار

●●●●●●●●1962بوروندي

❍●●●●●●●●1955كمبوديا

●●●●●●●1960الكامريون

●●●●●●●●1945كندا

●●●●●●●●1975الراأ�ش الأخ�رض

●●●●●●1960جمهورية افريقيا الو�سطى

●●●●●●●1960ت�صاد

●●●●●●●●●1945�سيلي

●●●●●●❍●1945ال�صني

●●●●●●●●●1945كولومبيا

❍●●❍●●❍❍1975جزر القمر

●●●●●●●●1960الكونغو ، الكونغو

❍●●●●●●●1960جمهورية الكونغو الدميقراطية

●●جزر كوك

●●●●●●●●1945كو�ستاريكا

●●●●●●●●1960كوت ديفوار

●●●●●●●●1992كرواتيا

●●●●●❍❍1945كوبا

 
ع�ضو يف 

الأمم 

املتحدة منذ

طحزوهـدجباأ

●●●●●●●●1960قرب�س

●●●●●●●●1993جمهورية الت�سيك

●●●●●●●●1945الدمنارك

●●●●❍●●1977جيبوتي

●●●●●1978دومينيكا

●❍●❍●●●●1945جمهورية الدومينيكان

●●●●●●●●●1945الكوادور

●●●●●●●●●1945م�رض

●●●●●●●●●1945ال�سلفادور

●●●●●●●1968غينيا اال�ستوائية

●●●●●1993اريرتيا

●●●●●●●●1991ا�صتونيا

●●●●●●●●1945اثيوبيا

●●●●●1970فيجي

●●●●●●●●1955فنلندا

●●●●●●●●1945فرن�صا

❍●●●●●●●●1960الغابون

●●●❍●●●●1965غامبيا

●●●●●●●●1992جورجيا

●●●●●●●●1973اأملانيا

●●●●●●●●●1957غانا

●●●●●●●●1945اليونان

●●❍●●1974جرينادا

●●●●●●●●●1945جواتيمال

●●●●●●●●●1958غينيا

❍●●❍●❍❍●1974غينيا بي�ساو

❍●●●●●●1966غيانا

●●●●●●1945هايتي

●●●●هويل راجع

●●●●●●●●●1945هندورا�س

●●●●●●●●1955املجر

●●●●●●●●1946اأي�سلندا

●●❍●●●●1945الهند

❍●●●●●●1950اندوني�صيا

●●●●●●1945اإيران

●●●●●●1945العراق

●●●●●●●●1955اأيرلندا

●●●●●●●●1949ا�رشائيل

●●●●●●●●1955ايطاليا

●●●●●●●●1962جامايكا

●●●●●●●1956اليابان

●●●●●●●1955الأردن

●●●●●●●●1992كازاخ�ستان

●●●●●●●1963كينيا

●●1999كرييباتي

●●●●●1991جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبية

اأ : العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية )اللجنة املذكورة( ، 1966. دخولها حيز النفاذ : 3 يناير 1976.

ب : العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )اللجنة املعنية باحلقوق املدنية( ، 1966. بدء النفاذ : 23 مار�ش 1976.

ج : االتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي( ، 1965. بدء النفاذ : 4 يناير 1969.

د : اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )�سيداو( ، 1979. دخولها حيز النفاذ : 3 �سبتمرب 1981.

هـ : اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )اتفاقية مناه�سة التعذيب( ، 1984. بدء النفاذ : 26 حزيران 1987.

و : اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل( ، 1989. بدء النفاذ : 2 �سبتمرب 1990.

ز : اتفاقية منع ومعاقبة جرمية االإبادة اجلماعية لعام 1948. بدء النفاذ : 12 يناير 1951.

ح : االتفاقية / الربوتوكول املتعلق بو�سع الالجئني ، 1951/1967. بدء النفاذ : 22 اأبريل 1954 / 4 اكتوبر عام 1967.

ط : االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم )اتفاقية العمال املهاجرين( ، 1990. دخولها حيز النفاذ : 1 متوز 2003.



207 tema   الرا�صد الجتماعي

 
ع�ضو يف 

الأمم 

املتحدة منذ

طحزوهـدجباأ

●●●●●●●●1991كوريا ، والنائب

●●●●●●●1963الكويت

●●●●●●●●●1992قريغيز�ستان

●●●●❍●1955الو  الدميقراطية ال�سعبية

●●●●●●●●1991لتفيا

●●●●●●●1945لبنان

●●●●●●●●●1966لي�صوتو

❍●●●●●●●●1945ليبرييا

●●●●●●●●1955ليبيا

●●●●●●●●1990ليختن�ستاين

●●●●●●●●1991ليتوانيا

●●●●●●●●1945لوك�صمبورج

●●●●●●●●1993مقدونيا

●●●●●●●1960مدغ�سقر

●●●●●●●1964ماالوي

●●●1957ماليزيا

●●●●●●●1965جزر املالديف

●●●●●●●●●1960مايل

●●●●●●●1964مالطا

●●1991جزر مار�سال

●●●●●●●●1961موريتانيا

●●●●●●1968موري�صيو�ش

●●●●●●●●●1945املك�سيك

●●1991ميكرونيزيا

●●●●●●●●1992مولدافيا

●●●●●●●●1993موناكو

●●●●●●●1961منغوليا

❍●●●●●●●●2006اجلبل االأ�سود

●●●●●●●●●1956املغرب

●●●●●●●1975موزامبيق

●●●●●●●●1990ناميبيا

●❍❍❍1999ناورو

●●●●●●●1955نيبال

●●●●●●●●1945هولندا

●●●●●●●●1945نيوزيلندا

●●●●●●●●●1945نيكاراجوا

●●●●●●●●1960النيجر

●●●●●●●●●1960نيجرييا

●●●●●●●●1945الرنويج

●●●1971�سلطنة عمان

●●❍●●❍●1947باك�صتان

●1994بالو

●●●●●●●●1945بنما

●●●●●●●1975بابوا غينيا اجلديدة

●●●●●●●●●1945باراجواي

●●●●●●●●●1945بريو

●●●●●●●●●1945الفلبني

●●●●●●●●1945بولندا

●●●●●●●●1955الربتغال

●●●●1971قطر

●●●●●●●●1955رومانيا

 
ع�ضو يف 

الأمم 

املتحدة منذ

طحزوهـدجباأ

●●●●●●●●1945االحتاد الرو�سي

●●●●●●●●1962رواندا

●●●●1976�صاموا

●●●●●●1992�صان مارينو

❍●●❍●❍❍❍1975�صاو تومي وبرين�صيبي

●●●●●1945اململكة العربية ال�سعودية

●●●●●●●●●1960ال�سنغال

❍●●●●●●●●2000�رضبيا

●●●●●●●●●1976�سي�سيل

❍●●●●●●●1961�صرياليون

●●●1965�سنغافورة

●●●●●●●●1993�سلوفاكيا

●●●●●●●●1992�سلوفينيا

●●●●●1978جزر �سليمان

●❍●●●●1960ال�سومال

●●●●●●●❍1945جنوب اإفريقيا

●●●●●●●●1955اأ�صبانيا

●●●●●●●●1955�رشيالنكا

●●●●1983�صانت كيت�ش ونيفي�ش

●●●1979�صانت لو�صيا

●●●●●●●●1980�سانت فن�سنت وغرينادين

●●●❍●●●1956ال�صودان

●●●●●●1975�سورينام

●●●●●●●1968�سوازيالند

●●●●●●●●1946ال�صويد

●●●●●●●●2002�صوي�رضا

●●●●●●●●1945�صوريا

●●●●●●●●1992طاجك�ستان

●●●●●●●1961تنزانيا

●●●●●●1946تايالند

●●●●●●●●2002تيمور ال�رشقية

❍●●●●●●●●1960توغو

●●●1999توجنا

●●●●●●●1962ترينيداد وتوباغو

●●●●●●●●1956تون�ش

●●●●●●●●●1945تركيا

●●●●●●●1992تركمان�صتان

●●●2000توفالو

●●●●●●●●●1962اأوغندا

●●●●●●●●1945اأوكرانيا

●●●●1971االمارات العربية املتحدة

●●●●●●●●1945اململكة املتحدة

●●❍●❍●●❍1945الواليات املتحدة

●●●●●●●●●1945اأوروغواي

●●●●●●●1992اأوزبك�ستان

●●●1981فانواتو

●●●●●●●●1945فنزويال

●●●●●●1977فيتنام

●●●●●●●●1947اليمن

●●●●●●●1964زامبيا

●●●●●●●1980زميبابوي

Source: Office of the High Commissioner on Human Rights (www2.ohchr.org).

●

❍

الت�سديق اأو االن�سمام اأو املوافقة اأو االإ�سعار اأو اخلالفة ، والقبول ، واملوافقة على االلتزام اأو التوقيع النهائي.

التوقيع مل يتبعه الت�سديق.

الت�سديق على املعاهدات الدولية حلقوق االإن�سان
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ألعمال مزدهرة

تقرير عن التقدم املدين العاملي املتعلق بالق�ضاء

على الفقر وحتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني

الرا�صد االجتماعي
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واأ�ضبابه،  الفقر  الق�ضاء على  اأجل  االجتماعي هي �ضبكة دولية من منظمات املواطنني تكافح من  الرا�ضد 

وتعمل ل�ضمان التوزيع العادل للرثوة، واإعمال حقوق االإن�ضان. نحن ملتزمون الق�ضايا االجتماعية واالقت�ضادية 

والعدالة بني اجلن�ضني، ونوؤكد على حق جميع النا�ض يف عدم التعر�ض للفقر.

الوفاء  عن  امل�ضوؤولية  الدولية  واملنظمات  املتحدة  االأمم  ومنظومة  احلكومات  حتمل  االجتماعي  الرا�ضد 

بااللتزامات الوطنية واالإقليمية والدولية للق�ضاء على الفقر.
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االحتبا�ض  عن  الناجمة  البيئية  االأزمة  ال�ضنغال: 

هو  االأ�ضماك  �ضيد   ،)...( ال�ضيد  خف�ضت  احلراري 

التعليم  قطاع  لتنمية  املوارد  اأهم  من  مهم  م�ضدر 

االبتدائي، وواحد من اأهم م�ضادر الربوتني بالن�ضبة 

لل�ضكان.

البلدان النامية: ... الفقراء ينفقون ما يزيد عن 50 

 ٪  80 ينفقون  االأفقر   - الغذاء  على  دخلهم  من   ٪

زاد  الغذائية قد  املواد  اأ�ضعار  االرتفاع يف  اأكرث.  اأو 

ولي�ض الفقر فقط، بل اأي�ضاً اجلوع.

جنوب ال�ضحراء االفريقية الكربى: ... ال تزال الن�ضاء 

جتد  متزايد  نحو  وعلى  وظائفهن،  يفقدن  من  اأول 

املراأة نف�ضها تعمل يف جتارة غري ر�ضمية ب�ضيطة من 

اآليات  �ضمن  من  )البندورة(  والطماطم  اخل�رضوات 

التعامل.

تغري املناخ: من البلدان االأقل منواً، الذين اأ�ضهموا 

تعاين  �ضوف  الدول  وهذه  التلوث،  يف  االأقل  على 

اأكرث من غريها. الكثري من الدول اجلزرية ال�ضغرية 

واحد  يوم  يف  اخلريطة  على  من  تختفي  قد  النامية 

فقط.

اأقل البلدان منواً: اأزمات غذائية مل ي�ضبق لها مثيل، 

جنمت عن ارتفاع اأ�ضعار املواد الغذائية والتي توؤدي 

اأكرث  هزت  التي  الغذاء”،  ب�ضبب  �ضغب  “اأعمال  اإىل 

والفالحني  العمال  حيث  منواً،  البلدان  اأقل   30 من 

الغذائية  املواد  �ضـراء  على  قادرين  غري  اأ�ضبحوا 

االأ�ضا�ضية من اأجل البقاء.

املنطقة العربية: ... نتيجة الأزمة الغذاء، هناك حوايل 

اجلوع  من  يعانون  املنطقة  يف  �ضخ�ض  مليون   31
)حوايل 10 ٪ من جمموع ال�ضكان(.

املنتجات  معظم  وكذلك  الذرة،  �ضعر  ارتفع  بنني: 

امل�ضتهلكة على نطاق وا�ضع ، بن�ضبة 220٪.

العامالت  من   ٪  90 من  اكرث  مقتل  كمبوديا: 

املـ�ضـرحات من الن�ضاء من املجتمعات الريفية.

كندا: ... الن�ضاء هن اأكرث من يعمل من حيث الوقت 

واجلهد، وغالباً ما تكون اأعمالهن حمفوفة باملخاطر 

وهن اأول من يتم ف�ضلهم من العمل.

ال�ضادرات  خف�ض  ت�ضمنت  االأولية  االأ�رضار  غانا: 

والتحويالت من اخلارج يف وقت يت�ضارع فيه تخفي�ض 

قيمة العملة.

الهند: ...  هناك انخفا�ض �ضديد يف النمو ويف االإنتاج 

ال�ضخ�ضي والقرو�ض اال�ضتهالكية وال�ضناعية.

من  اأ�ضواأ  يكون  اأن  االآتي ميكن  الركود   ... ماليزيا: 

الركود الذي ح�ضل يف العام 1997.

نيكاراغوا: ... اأكرث من 400،000 طفل قد ميوتون 

الأ�ضباب ميكن تفاديها نتيجة لالأزمة.

عن  ف�ضالً  عامل،   200،000 تـ�ضـريح    ... بريو: 

االنخفا�ض يف القوة ال�ضـرائية لالأجور واملدخرات.

من  هم  فقط  املحظوظني   ... املتحدة:  الواليات 

كل  فقدوا  فيما  منازلهم،  على  احلفاظ  ا�ضتطاعوا 

بالقرو�ض  حما�رضون  هم  اأو  مالهم،  راأ�ض  من  �ضي 

العقارية التي تتجاوز بكثري قيمة م�ضاكنهم.

بولندا: ... منو الرمادية - غري ر�ضمية - االقت�ضادية 

اأن  كما  الرجال،  من  اأكرث  الن�ضاء  على  توؤثر  �ضوف 

االأحيان يف وظائف منخف�ضة  اأكرث  الن�ضاء يعملن يف 

االأجر، وخا�ضة يف قطاع اخلدمات اخلا�ض.

الـنـــــــا�س اأواًل
على مدى �ستني تقريرًا من منظمات املجتمع املدين يف 

جميع اأنحاء العامل تبني اأن ال�سبيل الوحيد للخروج من 

االأزمة البيئية واالقت�سادية هو اال�ستثمار يف النا�س.




