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كيندا حممدية 
احلكومية  غري  العربية  املنظمات  �صبكة 

للتنمية
Oliver Pearce اأوليفر بيري�س
 .Christian Aid )1("كري�صتيان اأيد"

املنطقة  متر  العامل،  يف  االأخرى  االأجزاء  مثل 
االقت�صادي،  الن�صاط  يف  بتقل�س  العربية 
والبطالة،  الفقر  من  مرتفعة  ومبعدالت 
االجتماعية،  للخدمات  املتزايدة  وباملطالب 
واالنتهاكات  االقت�صادي،  االأمان  وانعدام 
املتزايدة للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.

اآثار  ال�صابقة  االقت�صادية  لالأزمات  لقد كان 
متباينة على الفقراء، ولن تكون هذه االأزمة 
خمتلفة يف هذا ال�صدد. وهو ما يعني مزيًدا 
تعاين  التي  املجتمعات  على  ال�صغوط  من 
وتذبذب  املناخي  التغري  ب�صبب  بالفعل، 
البلدان  وتعاين  والطاقة.  الغذاء  اأ�صعار 
االأزمة  الآثار  اله�صا�صة وتتعر�س  العربية من 
مكت�صبات  موؤ�صـرات  ل�صعف  نظًرا  العاملية، 
على  قيامها  وعدم  الب�صـرية،  التنمية 
من  والتي  االأمد  طويلة  حكومية  �صيا�صات 
ذلك،  عن  ف�صالً  ا�صتدامتها.  حماية  �صاأنها 
ال�صيا�صي  اال�صتقرار  وعدم  ال�صـراعات  فاإن 
املحتمل  ومن  وا�صًعا.  انت�صاًرا  ينت�صـران 
الركود  ب�صبب  �صوًءا  الو�صع  يزداد  اأن 

االقت�صادي.

حتدياُت التنميِة الرئي�صيةُ يف 
املنطقة

تزايد اأعداد من يعي�صون يف فقر
ملحوًظا  ا  انخفا�صً العربية  املنطقة  ت�صهد 
اىل  ثمانينيات  من  الفقر،  م�صتويات  يف 
يف  ولكن،  الع�صـرين.  القرن  ت�صعينيات 
من  ن�صبة  ارتفعت  الت�صعينيات،  اأوا�صط 
يعي�صون يف فقر على اأ�صا�س دوالر ودوالرين 
القرن  دخلنا  حتى  راكدة؛  وبقيت  اليوم  يف 
احلادي والع�صـرين، مع انحدار تدريجي جًدا. 
املنطقة،  �صكان  لعدد  الثابت  للنمو  ونظًرا 
قد  مدقع  فقر  يف  يعي�صون  من  اإجمايل  فاإن 

يتزايد بالفعل. 
الفقر  عتبة  ارتفعت  فاإذا  ذلك،  عن  ف�صالً 
اىل  دوالر  من  املثال  �صبيل  على  قليالً 
دوالرين يومًيا، اأو من 2 اىل 3 اأو 4 دوالرات 
يف  �صتتزايد.  الفقراء  اعداد  فاإن  يومًيا، 
 3 اىل   2 من  الفقر  خط  برفع  اأنه  الواقع، 
عدد  زيادة  يعني  ذلك  فاإن  يومًيا،  دوالرات 
عف؛  من يعي�صون يف الفقر اىل اأكرث من ال�صِّ
�صبيل  على  مليوًنا.   92 اىل  مليوًنا   45 من 
مواطني  من   70% من  اأكرث  يعي�س  املثال، 
وهذه  اأقل.  اأو  يومًيا  دوالرات   3 على  م�صـر 
اأربعة  من  اأكرث  اىل  ترتفع  �صوف  الن�صبة 
اأ�صخا�س من كل خم�صة اإذا رفعنا خط الفقر 

اىل 4 دوالرات يومًيا)2(.

الفقر  بخطوط  املرتبطة  التدابري  وتعد 
اأ�صبحت  وقت  يف  ا  خ�صو�صً مهمة،  املرتفعة 
ت�صتوعب  موؤخًرا  العربية  املنطقة  يف  االأ�صـر 
مبا  االأ�صا�صية،  ال�صلع  تكاليف  من  مزيًدا 
على  ت�صتحوذ  والتي  والوقود،  الغذاء  فيها 
م�صادر  وتالحظ  دخولهم.  من  كبرية  ن�صبة 
يف  ن�صمة  مليون   31 نحو  اأن  املتحدة  االأمم 
املنطقة العربية، نتيجة الأزمة الغذاء، يعانون 
اجلوع )نحو %10 من اإجمايل عدد ال�صكان(. 
وهذا ما يعك�س تزايًدا مقداره 6 ماليني جائع 
قيا�صية  اأرقاًما  ت�صمل   ،1992 بعام  مقارنة 
فرتة  اأثناء  وحتديًدا  واليمن)3(،  ال�صودان  يف 
الب�صـرية  التنمية  موؤ�صـرات  فيه  اأظهرت 
اأن  واحلقيقة  م�صتمرة.  حت�صينات  عموًما 
يف  لله�صا�صة،  معّر�صة  الغذاء  اأ�صعار  اأزمات 
من   50% من  اأكرث  ت�صتورد  التي  املنطقة 

ا�صتهالك طعامها.
احلكومات  طّبقت  الطعام،  الأزمة  وا�صتجابة 
التدابري، غالًبا ما تت�صمن  من  العربية عدداً 
الدعم  اأو  االأ�صا�صي،  للطعام  مبا�صـًرا  توفرًيا 
جانب  اىل  التدابري  وهذه  له.  املتزايد 
تفعل  مل  ال�صادرات  على  �صوابط  فر�س 
االأ�صعار  ارتفاع  عدم  ل�صمان  القليل  �صوى 
من  املتوفرة  الكميات  اأن  اأو  امل�صتقبل،  يف 
وثمة  كافية.  �صتكون  االأ�صا�صية  االأغذية 
تناوالً  تناولها  يتم  مل  جوهرية  م�صائل 
مالئًما، مثل زيادة اإنتاج الغذاء، ودعم �صغار 
اىل  والو�صول  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 
اأ�صعار الطعام والوقود، �صديدة التذبذب. ف�صالً عن ذلك، فاإن املنطقة تزداد تاأثًرا بالتغري املناخي، مع 
زيادة الت�صحر، وارتفاع املياه ال�صاحلية، وندرة املياه العذبة. وي�صكل تاأثري هذه االأزمات مظاهر ال�صعف 
املتفجرة على م�صتوى املنطقة، التي يقبع الفقر والبطالة يف قلبها. وهو ما ي�صتدعي تدخل خمتلف 
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�صخة خمت�رصة من وثيقة لل�صيا�صات، 
رفيع  املوؤمتر  مبنا�صبة  املنظمتان  و�صعتها 
االقت�صادية  االأزمة  حول  املتحدة  لالأمم  امل�صتوى 

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 �صيوف Jacques Diouf، مدير عام 
منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة، متحدًثا يف 
موؤمتر رفيع امل�صتوى اأعده منتدى القطاع اخلا�س 
الثاين/يناير  كانون   19 يف  املدين  واملجتمع 

.2009
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امل�صتهلكني  و�صول  وتاأمني  االأ�صواق، 
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�صاواة،  انعدام  درجة  يف  االرتفاع  ياأتي 
ب�صورة م�صتمرة بني كثري من البلدان، واأي�ًصا 
املنطقة  يف  ملحوٍظ  اآخر  كملمح  بداخلها، 
فالزيادة  االعتبار.  يف  و�صعه  يجب  العربية 
ترتجم  مل  االأخرية،  ال�صنوات  خالل  الرثوة  يف 
اىل م�صاواة، وجزء كبري من �صكان املنطقة، 
هوؤالء الذين مل ي�صاركوا اأ�صحاب االمتيازات، 
اأو على عتبة  الفقر  العي�س يف  حالًيا  يعانون 
التي  البالد  فاإن  ذلك،  عن  وف�صالً  الفقر. 
تعاين ال�صـراع، مثل العراق ولبنان واالأر�س 
متر  مل  وال�صودان،  املحتلة،  الفل�صطينية 
بخربة تيارات النمو املتوا�صل التي �صهدها 

كثري من البلدان االأخرى يف املنطقة. 

البطالة املزمنة
اأ�صباب عي�س  البطالة املزمنة من بني  تاأتي 
العربية  املنطقة  يف  النا�س  من  كبري  جزء 
تلك  اأثناء  اأنه  واحلقيقة  فقرية.  حياة 
العربية  االقت�صادات  كانت  التي  ال�صنوات 
يف  اأي�ًصا  االأفراد  دخول  وبداأت  فيها،  تنمو 
تزايد  ويف  مرتفعة  البطالة  كانت  االرتفاع، 
جتعل  التي  االأخرى  العوامل  ومن  م�صطرد. 
�صوء  يف  الرئي�صية  الهموم  اأحد  البطالة 
املواليد  معدل  ارتفاع   )1 العاملية:  االأزمة 
وال�صكان �صغريي ال�صن ن�صبًيا، يف املنطقة. 
وهو ما يعني اأن كثرًيا من اخلريجني اجلدد، 
ومن اأمتوا املرحلة املدر�صية، يدخلون �صوق 
العمل باآفاق عمل متقل�صة، 2( تركز الن�صاط 
ا  فر�صً تخلق  ال  قطاعات  يف  االقت�صادي 

للعمل، مثل العقارات، واملالية)4(.
ويف الوقت الذي تناق�س فيه املخرجات على 

الفجوة  تت�صع  اأن  الوارد  من  العامل،  م�صتوى 
قوة  اأعداد  وبني  املتوفرة  االأعمال  بني 
العمل ات�صاًعا حادا. وعودة املواطنني الذي 
اقت�صاديني  كمهاجرين  اخلارج  يف  عملوا 
مع  بالت�صخم،  العمل  اأ�صواق  �صي�صيبون 
يف  االقت�صادي  الن�صاط  يف  ا�صتقطاعات 
تظهر  التي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان 
اأ�صداوؤها يف البلدان االأفقر)5(. ومن هنا فمن 
اأن تكون احلكومات، وغريها  االأهمية مبكان 
الفقراء  عليها  يعتمد  التي  املوؤ�ص�صات  من 
عرب  االأ�صـر  مثل  امل�صت�صعفة  واجلماعات 
البحار، واملمولني، والبنوك قادرة على ملء 
الفردية  الدخول  ترزح  عندما  الفجوة،  هذه 

حتت مثل هذا ال�صغط. 

احلكومات  �صيا�صات  اأدوات 
االقت�صادية وم�صادر الدخل

العربية  املنطقة  يف  االقت�صادات  منت 
الريع.  و�صبه  الريع،  مناذج  اىل  ا�صتناًدا 
حيث  للنفط.  املنتجة  البلداَن  وت�صمل 
ودخل  القومي،  الدخل  اإجمايل  كتلة  تاأتي 
النفطية.  املنتجات  �صادرات  من  احلكومة، 
للنفط  املنتجة  غري  الدول  تعتمد  بينما 
الدخل،  من  اأخرى  اأنواع  على  كبرًيا  اعتماًدا 
على راأ�صها التحويالت، واملعونات االأجنبية 

والقرو�س الثنائية ومتعددة االأطراف)6(.

املا�صي،  القرن  ثمانينيات  اأوا�صط  ومنذ 
االإ�صالحات  العربية  احلكومات  عززت 
الدخل،  انحدار  اأثارها  التي  االقت�صادية 
ارتبط بها  النفط، وما  اأ�صعار  ب�صبب تذبذب 
تدابري  التحويالت. وقد متت  تقل�س يف  من 
على  وبالرتكيز  اخلارج،  من  باإيعاز  االإ�صالح 
�صندوق  مثل  موؤ�ص�صات  قررتها  برامج 
ركزت  التي  الدويل  والبنك  الدويل،  النقد 
الكلية  ال�صيا�صات  تخ�س  تو�صيات  على 
احلكومة،  انفاقات  يف  وا�صتقطاعات 
و�صيا�صات  التجارة،  وحترير  واخل�صخ�صة، 
الوقت  ويف  التغري)7(.  ومعدالت  الفائدة، 
تزداد  االجتماعية  ال�صيا�صات  كانت  نف�صه، 

تهمي�ًصا. 
وخالل حتديد اخليارات اخلا�صة بال�صيا�صات 
االأزمة  مواجهة  يف  الالزمة  التدابري  واتخاذ 
اأولت حكومات البلدان العربية غري  احلالية، 
للمعونات  كبرًيا  اهتماًما  للنفط،  املنتجة 
املبا�صـر،  االأجنبي  واال�صتثمار  اخلارجية، 
وحترير التجارة، والتحويالت من اخلارج، فيما 
وا�صلت البلدان املنتجة للنفط الرتكيز على 
النفطية)8(.  ال�صادرات  االإيجارية من  القيمة 
البلدان �صهدت عجًزا متزايًدا يف  ولكن هذه 
عام  يف  العجز  قيمة  و�صلت  حيث  املوازنة، 
القومي  الناجت  اإجمايل  من   1% اىل   2008
يف  و13.5%  �صوريا،  يف  و2.7%  م�صـر،  يف 

لبنان، و%18 يف االأردن)9(.
وقد ورد يف تقارير �صندوق 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�صري   .2007 الدويل  العمل  مكتب 
املنطقة  يف  العاملة  القوة  يف  جًدا  مرتفع  منو 
العربية، يبلغ متو�صطها %3.7 بني عامي 2005 
و2007. ويف الفرتة بني 2005-2007، جتاوزت 
بني  البطالة  معدالت  كانت  بينما   ،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  تقاريره  من  عديد  يف  الدويل  البنك  اأ�صار   )8(
منو اإجمايل الدخل القومي يف البلدان العربية ذات 
املوارد الفقرية والعمالة الكثيفة قد قامت على 
تدفقات قوية من عائدات ال�صياحة، والتحويالت 
من اخلارج وتزايد اال�صتثمارات االأجنبية املبا�رصة. 
يف  تتعرث  العربية  "البلدان  و�صوكري.  �صيف   )9(

مواجهة االأزمة االقت�صادية 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�صباب يف ال�رصق االأو�صط و�صمال اإفريقيا االأعلى 
الدولية  العمل  منظمة  وقدرتها  العامل،  حول 
 46% بني  )تراوح   2003 عام  يف   25.7% بن�صبة 
يف اجلزائر، و%6.3 يف االإمارات العربية املتحدة(. 
وهذه البيانات الر�صمية املجمعة من املحتمل اأن 
عموًما،  البطالة  ملعدل  تقدير  �صوء  على  تنطوي 
االأفقر  البلدان  يف  مرتفعة  معدالت  تخفي  واأي�ًصا 
 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�صادي  االإ�صالح  حتديات  اآلي�صا،   )6(
العربي: نحو اقت�صادات 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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اأن تزداد  %2.6. ومن املتوقع  تراوح بني 1 
فر�س  تقل�س  ومع   .2012 �صوًءا بحلول عام 
يف  العجز  يزداد  اأن  املتوقع  من  الت�صدير، 
املوازنة، ب�صبب الطلب املتناق�س يف ال�صوق 
االأعلى من  الن�صبة  ت�صتوعب  التي  االأوروبية، 
نظًرا  وكذلك  العربية،  املنطقة  �صادرات 
قبل  من  الطلب،  على  املفرو�صة  للقيود 
دول اخلليج التي ت�صتوعب �صادرات البلدان 
العالية.  العمالية  الكثافة  ذات  العربية 
تنخف�س  اأن  املتوقع  فمن  ذلك،  عن  ف�صالً 
مزيد من  مع  لالأزمة،  نتيجة  ال�صـرائب  عوائد 
االنخفا�صات املتوقعة يف االأجور، والتحويالت 
اخلارجية واحلكومية. وبالتايل فاإن االنخفا�س 
�صك  ال  واخلا�صة،  العامة  املوارد  يف  الناجت 
التنمية  مكت�صبات  على  كبرية  خطورة  ميثل 
احلديثة، ما يوؤدي اىل ت�صاعد الفقر والبطالة 
وتعميق حدتهما، ما مل يتم ال�صـروع يف تنفيذ 

التدابري امل�صتهدفة والتحركات احلا�صمة. 
الطبيعَة  احلالية  االأزمةُ  ك�صفت  لقد 
واأي�ًصا  والتحويالت،  للمعونات  املتذبذبة 
وهذه  التجارة.  حترير  عوائد  حمدودية  مدى 
ميكن  ال  بال�صيا�صات،  املتعلقة  اخليارات 
اعتبارها عوامل لطبيعة م�صتقرة، ميكن على 
اأ�صا�صها بناء �صيا�صات منو م�صتدامة طويلة 
ينبغي  واأدواتها،  ال�صيا�صات  فهذه  االأمد. 
تكميلية  كاأدوات  االعتبار  يف  تو�صع  اأن 
ل�صيا�صات اأكرث ا�صتقراًرا، حتتاج اىل تطوير 
اإعطاء  نحو  فعال  توجه  مع  املنطقة،  يف 
االإقليمية  االإنتاج  دوائر  لتدعيم  االأولوية 
اال�صتهالك  وكذلك  الدولية،  والتجارة 

واالإنتاج املحلي.

املعونات واال�صتثمار االأجنبي املبا�صـر
اىل  بالن�صبة  اخلارجية  املعونات  اأ�صبحت 
ا من اإجمايل  بع�س البلدان العربية، جزًءا مهمًّ
التي  البلدان  يف  ا  خ�صو�صً القومي،  الدخل 
ولبنان،  العراق،  مثل  بال�صـراعات،  تاأثرت 
من  بالرغم  املحتلة،  الفل�صطينية  واالأرا�صي 
كبرًيا.  تذبذًبا  املعونات  هذه  مبالغ  تذبذب 
الر�صمية  التنمية  م�صاعدات  �صايف  بلغ  وقد 
االثنتني  العربية  للدول  ُمنحت  التي 
والع�صـرين17.1 بليون دوالر يف 2006. وقد 
مثل هذا تقريًبا %20 من اإجمايل امل�صاعدات 
الر�صمية التي قدمتها الدول املانحة للبلدان 

النامية من اأجل التنمية)10(.
بلدان،  ب�صعة  يف  تركزت  الزيادة  هذه  ولكن 

ومتيل اىل اأن تعك�س االأحداث اجليو�صيا�صية 
واال�صرتاتيجيات  املنطقة،  يف  والع�صكرية 
الداعمة للفاعلني الدوليني الرئي�صيني فيها. 
املنطقة  يف  منًوا  االأقل  البلدان  اأن  واحلقيقة 
وموريتانيا،  وجيبوتي،  القمر،  جزر  )منها 
بني  ما   25.3% تلقت  واليمن(  وال�صومال، 
امل�صاعدات  من  فقط  و2006   2000 عامي 
ناحية  ومن  للتنمية.  هة  املوجَّ الر�صمية 
تلك  يف  امل�صاعدات  من   46% ذهبت  اأخرى، 
كل  تلقت  فقد  وعموًما  العراق.  اىل  الفرتة 
املحتلة  الفل�صطينية  واالأرا�صي  العراق  من 
امل�صاعدات)11(.  اإجمايل  من   63% وال�صودان 
ومن الوا�صح اأن ثمة فجوة كبرية بني توجيه 
التنمية  واأولويات  املنطقة،  اىل  امل�صاعدات 

الب�صـرية)12(.
يف ما يتعلق باإجمايل املعونات واال�صتثمارات 
منها  العرب  ن�صيب  فاإن  املبا�صـرة،  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�صلت 
واال�صتثمارات  املعونات  من   34% ونحو 
عربية  بلدان  من  تاأتي  املبا�صـرة،  االأجنبية 
اأخرى. ففي الفرتة بني عامي 1996 و2006 
واال�صتثمارات  امل�صاعدات  ن�صيب  �صعد 
اإجمايل  من  مئوية  كن�صبة  املبا�صـرة،  االأجنبية 
للمنطقة   7% اىل   1% من  القومي،  الدخل 
ككل )بدون العراق(. ويف البلدان الفقرية يف 
�صعدت  العاملة،  بقوتها  والكثيفة  مواردها 
هذه الن�صبة �صعوًدا داالً من %2.4 اىل %8؛ 
والكثافة  الغنية  املوارد  ذات  البلدان  ويف 

العمالية، �صعدت اأي�ًصا من %0.2 اىل 0.9% 
وامل�صتوردة  مبواردها  الغنية  البلدان  ويف 
لقوة العمل، انخف�صت الن�صبة من %0.7 اىل 

 .0.3%
م�صـر،  يف  تركزت  التي  التدفقات  وهذه 
واأي�ًصا  ولبنان، واملغرب، وتون�س،  واالأردن، 
يف االإمارات العربية املتحدة حّفزها ودفعها 
الرئي�صية،  اخل�صخ�صة  �صفقات  اإمتام 
الطاقة.  قطاع  يف  املتزايدة  واال�صتثمارات 
املعونات  ازدادت  فقد  املثال،  �صبيل  على 
م�صـر  يف  املبا�صـرة  االأجنبية  واال�صتثمارات 
2006، ب�صبب  6.1 باليني دوالر يف عام  اىل 
وخ�صخ�صة  الهاتفية،  االت�صاالت  رخ�س 
اأن  اىل  ي�صري  ما  وهذا  امل�صـريف.  القطاع 
االأجنبية  واال�صتثمارات  املعونات  تدفق 
املبا�صـرة، مل ت�صمم وفًقا الأولويات التنمية 
القيمة  اأولوياتها  يف  ت�صع  ومل  الب�صـرية، 

االجتماعية امل�صافة. 
من  كالًّ  اأن  نفرت�س  اأن  املنطقي  ومن 
واملعونات  للتنمية،  الر�صمية  امل�صاعدات 
ال  قد  املبا�صـرة،  االأجنبية  واال�صتثمارات 
ال�صابقة  التنبوؤات  وفق  ممنوحة  تكون 
امل�صغوطة.  العاملية  املوازنات  ب�صبب 
�صخ�س  لكل  اأقل  ا�صتثماًرا  يعني  ما  وهو 
الوارد  الدخل  فيه  يهبط  التي  االأوقات  يف 
التي  وال�صـرائب  الهيدروكربونات  من 
م�صغوطة.  موازنات  عن  بالفعل  اأ�صفرت 
على  اأكرب  �صغٌط  اأي�ًصا  هناك  يكون  و�صوف 
املوازنات يف البلدان فقرية املوارد وكثيفة 
العمالة، تلك البلدان التي تعتمد حالًيا على 
املعونات واال�صتثمارات االأجنبية املبا�صـرة، 
بن�صب بلغت اأكرث من %8 من اإجمايل دخلها 

القومي.

التجارة
التو�صيات  اأحد  التجارة  حترير  اأ�صبح 
وتبّنيها،  لها،  الرتويج  مت  التي  ال�صيا�صية 
وجذب  للنمو  كاأداة  العربية،  املنطقة  يف 
املعونات واال�صتثمارات االأجنبية املبا�صـرة. 
يف  ن�صطة،  جد  العربية  البلدان  كانت  وقد 
تو�صيع وتعميق اتفاقات التجارة بني بع�صها 
البع�س، وقد فتحت اقت�صادها على التجارة 
مع  املال،  راأ�س  وتدفقات  واال�صتثمارات، 
ولكن  دالة.  ب�صورة  اأخرى  مناطق  من  بلدان 
اإجمايل  بالرغم من االإ�صالحات الكثرية، فاإن 
العربية،  البلدان  يف   2005 عام  يف  التجارة 

يف  للتنمية  الر�صمية  "امل�صاعدات  اأ.  حمجوب،   )10(
البلدان العربية". اأعدته �صبكة املنظمات العربية 
موؤمتر  يف  امل�صاركة  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�صمية  امل�صاعدات  من  و2006   2000 بني 
جلنة  من  العربية  للبلدان  املمنوحة  للتنمية 

م�صاعدات التنمية. 
.Ibid )12(

الدويل.  البنك  اأعداد  على  اجلزء  هذا  ي�صتند   )13(
فر�س  خلق  ومنظوراتها:  االقت�صادية  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�صادرات  من  وبالرغم  ذلك،  عن  ف�صالً 
الهيدروكربونية الكبرية، وحترير التجارة، اإال 
 5.5% �صوى  متثل  مل  املنطقة  �صادرات  اأن 
 90% العاملية،  ال�صادرات  حجم  من  فقط 

منها من ال�صادرات النفطية)14(.
اإطالق  من  وبالرغم  االإقليمية،  اجلبهة  وعلى 
 )PAFTA( املنطقة العربية التجارية احلرة
اجلمركية  التعريفة  واإلغاء   ،1997 عام  يف 
 22 اإجمايل  من  دولة   19 بني  الب�صائع  لنقل 
دولة حتى االآن، اإال اأن التجارة العربية البينية 
اليوم تراوح ما بني %10 و%13 من اإجمايل 
الدول. وال تعد هذه �صوى زيادة  جتارة هذه 
طفيفة من ن�صبة الـ%9 التي حتققت يف عام 
1997. ويعد عدم االتفاق حول قواعد من�صاأة 
عرب  التجارة  منظور  من  املهمة  املنتجات 
املنطقة، واحداً من العوائق الرئي�صية احلالية 

اأمام املنطقة العربية التجارية احلرة. 
االإقليمية  التجارية  االتفاقات  انت�صار  ومع 
التعريفات  تخفي�س  مت  والثنائية)15(، 
يف  تقريًبا  التجارية  لل�صيا�صات  اجلمركية 
معظم  اإلغاء  عدم  مع  املنطقة.  بلدان  جميع 
ب�صورة  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�صالحات 

2000، ت�صبقها اأوروبا ومنطقة و�صط اآ�صيا. 
للنفط  امل�صّدرة  العربية  البلدان  وجميع 
التجارية  للح�صابات  �صدمة  �صت�صهد  وغريها 
نتيجة لالأزمة. ففيما تاأثرت البلدان النفطية 
الطلب،  وانهيار  النفط  اأ�صعار  بتذبذب 
يف  ا  انخفا�صً االأخرى  البلدان  �صت�صهد 
ب�صبب  اخلليج،  ودول  اأوروبا  اىل  �صادراتها 
انخفا�س الطلب. و�صوف ُيجرب الفريقان على 
التكاليف  جانب  واىل  وارداتهما.  تقلي�س 
املطلوبة،  الواردات  ملعظم  ن�صبًيا  املرتفعة 

على  االأزمة  اأثر  فاإن  الغذائية،  املواد  مثل 
�صيكون  املنطقة،  يف  التجارية  التوازنات 

�صديًدا.

التحويالت
اخلارج،  من  الواردة  التحويالت  ت�صكل 
دوالر،  بليون   30 من  اأكرث  اىل  ت�صل  والتي 
املنطقة  اىل  الواردة  املعونات  تدفًقا يفوق 
على  كبري  اأثر  ذات  فهي  ثم  ومن  العربية. 
االأ�صـر واملجتمعات. فن�صبة كبرية من االأ�صـر 
هذه  على  تعتمد  املنخف�س،  الدخل  ذات 
الواردة  التحويالت  �صهدت  وقد  التحويالت. 
والعمالة  الفقرية  املوارد  ذات  البلدان  اىل 
واالأردن  وم�صـر  جيبوتي  بينها  من  الكثيفة 
الفل�صطينية  واالأرا�صي  واملغرب  ولبنان 
 8 من  التحويالت  يف  زيادة  وتون�س  املحتلة 
 13.9 اىل  ـ1999   1996 خالل  دوالر  باليني 
بليون دوالر يف عام 2006)16(. وباملثل، فاإن 
البلدان الغنية مبواردها وبالقوة العاملة، مثل 
اجلزائر و�صوريا، ازدادت التحويالت فيها من 
بليون دوالر اىل بليوين ون�صف البليون دوالر 
ومن ن�صف بليون اىل 0.9 بليون دوالر، على 
التوايل يف الفرتة نف�صها)17(. ويف عام 2007، 
من   9% نحو  التحويالت  تدفقات  �صكلت 
اإجمايل الدخل القومي يف املغرب، و%5 منه 

يف تون�س، و%2.2 منه يف اجلزائر)18(.
اأن  بعد  التحويالت  باأن  الدويل  البنك  ويتنباأ 
ارتفعت بن�صبة %8 تقريًبا يف العام ال�صابق، 
�صتهبط يف 2009. ومن ال�صعب االإملام بحجم 
اأ�صواأ  تنبوؤ �صيناريو  بالرغم من  الهبوط،  هذا 
مقداره  بهبوط  املا�صي،  العام  يف  احلاالت 
%5 يف عام 2009 مقارنة بعام 2008 ومزيد 

من الهبوط يف عام 2010. 

ال�صيا�صات االجتماعية
يف  متوا�صل  عجز  من  العربية  البلدان  تعاين 
ما  وهذا  االجتماعية.  بال�صيا�صات  يتعلق  ما 
يعك�س يف جزء منه نق�َس امل�صتويات امُلر�صية 
من ال�صـراكة يف عملية ا�صتجابات ال�صيا�صات 
تقوم  التي  االإنقاذ  منظومات  اأو  التنموية، 
�صاملة  املختلفة،  املعنية  االأطراف  بها 
اأي�ًصا  تعك�س  كما  املدين.  املجتمع  منظمات 
الر�صمية  للموؤ�ص�صات  املحدودة  القدرات 
واالجتماعية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  يف 
للخدمات  غياب  فهناك  ال�صاملة.  التنموية 
ل اأعبائها،  االجتماعية اجليدة التي ميكن حتمرُّ
والو�صول اىل هذه اخلدمات. كما اأن احلماية 
اجتماعية  فئات  لدى  املتوافرة  االجتماعية 

خمتلفة حمدودة)19(.

.World Bank. op. cit )16(
)17( Ibid.

.Saif and Choucair. op. cit )18(
يعترب  حيث  تون�س،  مثل  اقت�صاد  يف  حتى   )19(
تواجه  منوذجًيا،  االجتماعي  التاأمني  �صندوق 
البطالة  مب�صتويات  تتعلق  م�صكالت  احلكومة 

ال�صكل 1

امل�صدر: بيانات �صندوق النقد الدويل
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االقت�صادي  التقرير  العربي.  النقد  �صندوق   )14(
العربي امل�صرتك 2006. متوفر بالعربية فقط عرب 

www.amf.org.ae :هذه الو�صلة
يف  عربية  دول  �صت  هناك  احلايل،  الوقت  يف   )15(
بينما  العاملي،  التجارة  ملنظمة  االن�صمام  عملية 
الو�صول  �صوء  يف  للع�صوية  وا�صحة  ميزات  توجد 
اإىل قواعد. اأ�صواق متعددة واحلماية امل�صتندة  اإىل 
حالًيا،  للتفاو�س  اخلا�صعة  االن�صمام  �رصوط  اأن  اإال 
تقو�س منظورات التنمية. ومعظم الدول املن�صمة 
التنفيذ  والتزامات  التحرير،  من  املزيد  منها  ُطلب 
االأع�صاء  الدول  التي كان على  االلتزامات  اأكرث من 

االأ�صلية يف املنظمة القيام بها.
=
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يف  االجتماعية  ال�صيا�صات  م�صكالت  وترتبط 
االجتماعية  اخلدمات  بتوافر  العمل،  �صوق 
املالية.  اأعبائها  حتمل  ميكن  التي  النوعية 
جمال  يف  االأخرى  امل�صكلة  تتمثل  بينما 
لدي  املتوفرة  االجتماعية  احلماية  اإجراءات 
فال�صيا�صات  املختلفة.  االجتماعية  الفئات 
�صد  للحماية  �صـرورية  ال�صاملة،  االجتماعية 
وال�صيما  املحتمل،  االجتماعي  اال�صطراب 
تغطية  يف  احلكومية  اال�صتجابات  ف�صل  مع 
االآثار ال�صلبية لالأزمة. وهذه ال�صيا�صات يجب 
االجتماعي  االأمان  وراء �صبكة  ما  اىل  اأن متتد 
االأزمة،  قبل  موجودة  كانت  التي  العادية 
دعم  على  مق�صورة  الغالب  يف  كانت  والتي 
الغذاء والطاقة والتحويالت املالية النقدية، 
ودعم منظومة القرو�س ال�صغرية. كما يجب 
ال�صاملة  االجتماعية  ال�صيا�صات  ت�صم  اأن 
واقع  يف  ي�صمل  الذي  الر�صمي،  غري  القطاع 
البلدان  يف  ال�صكان  من  كبرًيا  قطاًعا  االأمر 
العربية، ومن املتوقع اأن يت�صع اأكرث يف �صوء 

االأزمة. 

النق�س املتوا�صل يف التن�صيق 
و�صنع ال�صيا�صات ال�صاملة 

ت�صري القدرات املتنوعة، والطبيعة املختلفة 
القت�صاد البلدان العربية، اىل اأن اال�صتجابات 
لالأزمة حتًما �صتكون خمتلفة من بلد اىل اآخر، 
لهذه  الزمنية  االأطر  �صتختلف  مثلما  متاًما 
اال�صتجابات. فلم يتم اأي تعاون اأو ا�صتجابات 
م�صرتكة على امل�صتوى االإقليمي. وعموًما، مل 
اال�صتعجال.  اأو  بالطوارئ،  �صعور  هناك  يكن 
كما غابت الروؤية ال�صاملة التي من �صاأنها اأن 

تويل اهتماًما دقيًقا لل�صيا�صات االجتماعية. 
التعاون  جمل�س  دول  ا�صتجابات  جاءت  وقد 
فعلى  ات�صاًعا.  واأكرث  اأ�صـرع  اخلليجي 
امل�صتوى �صبه االإقليمي، اتفقت هذه الدول 
والنقدية،  املالية  �صيا�صات  تن�صيق  على 
ت�صهيل  يف  للم�صاعدة  تدابري  واتخاذ 
اجلديدة  والرتتيبات  امل�صـريف،  االإقرا�س 
الوطني،  امل�صتوى  وعلى  املالية.  الأ�صواقها 
وو�صع  النقدية  ال�صيا�صات  باإرخاء  قامت 
املال  حجم  تو�صعية/زيادة  مالية  �صيا�صات 
يف  اأخرى  بلدان  ويف  قليلة.  قطاعات  يف 
املنطقة، كانت اال�صتجابات بطيئة جًدا؛ فقد 

االأوىل  املراحل  يف  كثرية،  حكومات  �صممت 
من االأزمة، على اأن بالدها �صتكون مبعزل عن 
مل  املالية  �صيا�صاتها  اإن  وحيث  االأزمة.  اآثار 
فاإن  للمناورة،  قليلة  م�صاحة  �صوى  تخ�ص�س 
هذه البلدان كانت حذرة يف ما يتعلق باتخاذ 
املال،  �صخ  يف  تو�صعية  ب�صيا�صات  قرارات 
وتركزت  التخطيط،  اىل  تدخالتها  وافتقدت 

على اال�صتقرار ق�صري االأمد. 

التحرك اىل االأمام: اعتبارات 
�صيا�صية ملواجهة االزمة 

حاجة  يف  العربية  احلكومات  اأن  الوا�صح  من 
الهيكلية  للتغريات  االأولويات  حتديد  اىل 
على املدى الطويل، يف الوقت الذي تتناول 
االأزمة.  �صوء  يف  االأجل  ق�صرية  احلاجات  فيه 
ويف القيام بهذا، ميكنها اإ�صافة قيمة اىل 1( 
قدراتها  م�صتوى  على  والر�صملة  مًعا  العمل 
االإقليمية، والتعاون يف مواجهة االأزمة؛ 2( مد 
بحماية  وامل�صت�صَعفة  الفقرية  املجتمعات 
واالجتماعية؛  االقت�صادية  حلقوقها  اأكرب 
اأمام  الفعالة  للم�صاركة  م�صاحات  توفري   )3
يف  مبا  املختلفني،  االجتماعيني  ال�صـركاء 
يف  املراأة،  وجماعات  املدين  املجتمع  ذلك 

و�صع اأطر لالقت�صاد واحلكم. 
للحكومات  فر�صة  هذا  يكون  اأن  وينبغي 
وراء  الكامنة  االفرتا�صات  ملراجعة  العربية، 
باالإ�صالح  املرتبطة  ال�صيا�صات  �صنع  عمليات 
االجتماعي واالقت�صادي، مت�صمًنا ذلك مراجعة 
العالقات بني االقت�صاد واملالية واأمناط االإنتاج 
االأولوية  اإعطاء  يتطلب  ما  وهو  واال�صتهالك. 
لبناء تنمية م�صتدامة، وحتديد االأولويات يف ما 
الالئق،  والعمل  االجتماعية،  بامل�صاواة  يتعلق 
البيئية.  وامل�صاواة بني اجلن�صني، واال�صتدامة 
النمو  تدعيم  اأي�ًصا  العملية  هذه  ت�صمل  كما 
االإنتاجية،  القطاعات  االأمد، يف  امل�صتقر طويل 
مع  للتعامل  ال�صاملة؛  التنمية  �صيا�صات  ويف 
فر�س  خلق  يكون  اأن  وينبغي  الفقر.  مكافحة 
لل�صيا�صات طويلة  بالن�صبة  ا  اأمًرا حموريًّ العمل 
العمل  فر�س  على  التاأكيد  مع  االأمد،  وق�صرية 

الالئق يف القطاعات االإنتاجية امل�صتدامة. 
باالأزمات  االقت�صادية  االأزمة  امتزاج  ومع 
اال�صتجابات  على  يجب  واملناخية،  الغذائية 
االإعداد  ويف  كّلي.  ب�صكل  جميًعا  تتناولها  اأن 
االأول/ كانون  يف  كوبنهاغن  ملفاو�صات 

احلكومات  على  ينبغي   ،2009 دي�صمرب 

العربية اأن تاأخذ دوًرا فعاالً، واأكرث مبادرة مع 
بلدان نامية اأخرى. كما ينبغي اأن تكون الطرق 
والتجارة  واال�صتهالك  االإنتاج  يف  اجلديدة 
النقا�صات  قلب  يف  بيئًيا،  م�صتدامة  بطريقة 

ال�صاعية اىل اإ�صالح النظام التنموي. 

حول ال�صيا�صات االجتماعية
اإن االأولويات االجتماعية، مت�صمنة تقوية نظم 
ا�صتقرار االقت�صادات الكربى، ونظم التاأمني 
االجتماعي، ينبغي حتديدها من خالل م�صاركة 
ومتثيل االأطراف املعنية املتعددة، مبا فيها 
نظم  على  وينبغي  املدين.  املجتمع  منظمات 
على  االأفراد  ت�صجع  اأن  االجتماعي  التاأمني 
االأ�صـر  يف  لدورهم  بهم،  االعرتاف  اأو  العمل 
ف�صالً  واملجتمعات.  واالأ�صـر  املعي�صية، 
االجتماعية  ال�صيا�صات  حزم  فاإن  ذلك،  عن 
ينبغي  و�صليم،  مالئم  نحو  على  امل�صتهدفة 
املرتفعة  البطالة  اأثر  لتحديد  توظف  اأن 
واملتزايدة، وما يرتبط بها من حدوث الفقر 

وتعميقه يف جمتمعات عربية كثرية. 

حول التجارة
اقت�صت  اإذا  ومراجعة  تقييم  اىل  حاجة  ثمة 
عملية  عن  الناجتة  املح�صالت  ال�صـرورة 
الع�صوية  من  كجزء  متت  التي  التحرير 
 ،)WTO( العاملية  التجارة  منظمة  يف 
والثنائية.  االإقليمية  التجارية  واالتفاقات 
تتم  اأن  التجارية  ال�صيا�صات  على  وينبغي 
تقوم  �صاملة،  تنموية  ا�صرتاتيجيات  اإطار  يف 
على  والأثرها  ال�صتدامتها  تقييمات  على 
احلكومات  على  ينبغي  كما  االإن�صان.  حقوق 
الدوحة،  جلولة  ا�صتمرارية  اأي  اأن  ت�صمن  اأن 
�صمن جوالت منظمة التجارة العاملية، تكون 
وفارقة  وحقيقية  خا�صة  مبعاجلة  كفوؤًا 
بدرجة  الو�صول  فيها  مبا  النامية،  للبلدان 
عن  املتقدمة،  البلدان  يف  االأ�صواق  اىل  اأكرب 

طريق تقليل الدعم. 
احلكومات  على  ينبغي  ذلك،  اىل  اإ�صافة 
اتفاقات  ملراجعة  خطوات  اتخاذ  العربية 
م�صاحة  من  حتد  التي  واال�صتثمار،  التجارة 
على  قدرتها  تعرقل  وقد  ال�صيا�صات، 
ا يف جمال  اال�صتجابة الفعالة لالأزمة، خ�صو�صً
اخلدمات  وحترير  املال،  راأ�س  تدفقات 

املالية. 
واالقت�صادي  االإقليمي  للتعاون  وينبغي   .)2009 و�صوكري،  )�صيف  لالأزمة  نتيجة  اجلديدة 

.)Saif and Choucair, 2009(
=
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املعاجلة  من  اأ�صا�س  على  يتم  اأن  عموًما، 
كما  البلدان.  واختيار  واملميزة،  االجتماعية 
املفرو�صة  والعوائق  القيود  تناول  يجب 
واالقت�صادي،  العربي  التعاون  تعزيز  على 
للبلدان  املتداخلة  الع�صوية  عن  الناجت 
االإقليمية  االقت�صادية  الكتل  يف  العربية 
التعاون  يت�صمن  ما  وهو  االأطراف.  متعددة 
االندماج  �صيا�صات  وان�صجام  وامُللح،  العاجل 

االقت�صادي. 

حول املعونات واال�صتثمارات االأجنبية 
املبا�صـرة

�صيا�صات  ت�صع  اأن  احلكومات  على  ينبغي 
واال�صتثمارات  املعونات  تتيح  وا�صحة، 
وقطاعات  جماالت  يف  املبا�صـرة،  االأجنبية 
وزيادة  الفقر،  مكافحة  يف  مبا�صـرة  ت�صاهم 
اجلن�صني،  بني  وامل�صاواة  العمل،  فر�س 

واأولويات التنمية الب�صـرية. 
عالوة على ذلك، يجب تعبئة املوارد املالية 
ا  خ�صو�صً م�صتدامة،  تنمية  نحو  االإقليمية 
اأ�صا�صية واجتماعية جيدة.  الو�صول اىل بنية 
اأن  العربية  البلدان  على  ينبغي  وبالتايل، 
قنوات  خالل  من  ال�صيولة،  لتعظيم  تعمل 
اإقليمية. وميكن التفاقات التعاون االإقليمي 
اأن تكون فعالة ب�صكل خا�س يف هذا املجال، 
عرب  اخلارجية  باملقومات  االعرتاف  ب�صبب 

يف  املميزة  الظروف  وح�صا�صية  احلدود، 
البلدان املجاورة. 

احلكومية  العائدات  مواجهة  حول 
املتدهورة

اأن تزيد من موارد  العربية  ميكن للحكومات 
عائداتها امل�صتقرة، من خالل تعزيز و�صائل 
تقدمية من�صفة وفعالة يف ال�صـرائب. وهو ما 
يحتاج اىل ا�صتكماله بنظم اإدارة مالية عامة، 
وال�صفافية،  والفعالية  بالكفاية  تت�صف 
ممار�صات  اآلية  واتباع  للم�صاءلة،  والقابلية 
التهرب  مواجهة  ينبغي  كما  ت�صاركية. 
ال�صـريبي، من خالل تعزيز مزيد من ال�صفافية 
حول ت�صديد ال�صـرائب، وو�صع معيار لتقرير 
كل دولة على حدة، يف ما يتعلق باملوؤ�ص�صات 
االأطراف  متعدد  واتفاق  اجلن�صية،  متعددة 
للمعلومات  االأوتوماتيكي  التبادل  حول 

اخلا�صة بال�صـرائب.

حول التعاون االإقليمي
ال  حيث  العاملية،  االأزمة  لطبيعة  نظًرا 
اآثارها  مواجهة  مبفردها  دولة  ت�صتطيع 
من  مزيد  مزاولة  ل�صـرورة  ونظًرا  املت�صعبة؛ 
على  العربية،  املنطقة  يف  اجلماعي  اجلهد 
اإعادة  فاإن  واخلا�س.  احلكومي  امل�صتوى 
لالأزمة،  كحل  االإقليمي  التعاون  يف  التفكري 

م�صـروع  لبناء  قوية  دفعة  مينح  اأن  ميكن 
ا�صتدامة وحتقيًقا  اأكرث  لتنمية بديلة، يكون 
للم�صاواة والتكافوؤ. ومن �صاأن تعاون من هذا 
النوع، اأن ميّكن التعاون يف �صيا�صات العمل، 
ثمة  ال�صياق،  هذا  ويف  اأخرى.  اأولويات  و�صط 
زمني،  بجدول  مرتبطة  تنفيذ،  الآليات  حاجة 
خذت يف القمة العربية االقت�صادية  لقرارات اترُّ

واالجتماعية والتنموية)20(.
اىل  حاجة  ثمة  التوجه،  هذا  مثل  �صوء  يف 
اخلا�صة  واالآليات  املهام  واإ�صالح  تنقيح 
فيها  مبا  املوجودة،  االإقليمية  باملوؤ�ص�صات 
يخدم  اأن  وينبغي  االإقليمية.  التنمية  بنوك 
�صالت  حتقيق  �صبيل  يف  االإ�صالح  هذا  مثل 
االقت�صاد  وحاجات  املالية،  بني  اأقوى 

الواقعي. 
املنطقة  يف  احلكومات  اإن  القول،  خال�صة 
العربية ينبغي اأن تقوي التن�صيق بني بع�صها 
يف  امل�صاركة  من  مواطنيها  ومتّكن  البع�س، 
التنمية، وتوجيه �صيا�صاتها  اأولويات  حتديد 
م�صتدامة  بطريقة  الفقر  لتقليل  االجتماعية 
�صك  ال  احلالية  االأزمات  وَتالقي  ومتكافئة. 
ال�صيا�صات  كافة  ملراجعة  فر�صة  ميثل 
املختلفة  التحركات  على  واحلث  البالية، 
كارثة  اىل  الراهنة  االأزمة  حتول  �صتمنع  التي 

اإن�صانية يف املنطقة العربية. 

مثل  عليها،  املتفق  امل�صاريع  تنفيذ  ت�صمل   )20(
وبرامج  الغذائي  االأمن  حول  الطوارئ  برنامج 
وم�رصوع  املياه،  واأمن  امل�صرتكة،  احلديد  ال�صكك 
وتنفيذ  البطالة،  من  واحلد  م�صارك،  كهرباء 
االأهداف االإمنائية لالألفية يف البلدان االأقل منًوا يف 

املنطقة، ويف التعليم والرعاية ال�صحية.
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