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 مدى مساهمة المؤسسات واآلليات الدولية والعربية في الحد من الفقر في الدول العربية
 اجلزائر، 3اجلزائر  جامعة  ،عيسى جناة. 

 اجلزائر، مخيس مليانةجامعة  ،زحويف نورالدين. 

 خصلالم

تفاوتا معتربا بني هذه الدول من حيث يسجل تعترب ظاهرة الفقر من الظواهر املعقدة واملتفاقمة اليت تعاين منها الدول العربية، 
 (.البطالة، سوء التغذية، األوبئة واألمراض، ضعف الدخل، األمية)حيث حجم الظاهرة ومركباهتا 

فهناك دول تعاين من فقر متعدد ومدقع ودول أخرى تعرف  ،لك بالنظر إىل معدل الفقروذ فئاتتنقسم الدول العربية اىل ثالث 
 (. الفقر)فقرا بدرجة متوسطة، يف حني توجد بلدان عربية ال تعاين منه 

هذه .  إاجاد ووضع مجموعة من الآلياتأمام هذه الظاهرة، حاولت الدول العربية واملؤسسات الدولية احلد منها ومعاجلتها عرب
 .عرفت دورا متزايدا يف الدول العربية اليت ظهرت وانتشرت هبا النزاعات املسلحة( الآليات)االخرية 

 .الفقر يف الدول العربية، الآليات العربية، الآليات الدولية :يةالكلمات المفتاح
Abstract 

La pauvreté est considérée comme un des phénomènes les plus complexes dont les pays 

arabes souffrent énormément. 

Il existe cependant une certaine disparité (écart) entre ces pays en ce qui concerne la taille de 

ce phénomène en tenant compte de ces différents composants (le chômage, la malnutrition, les 

épidémies et les maladies, le revenu faible, l’analphabétisme). 

Actuellement et selon le taux de pauvreté, les états arabes sont divisés en trois catégories: des 

pays souffrants d’une pauvreté extrême, des états affaiblis par une pauvreté dont le degré est 

médiocre et des pays non souffrants.  

Pour faire face à la pauvreté, les Etats arabes et les institutions internationales ont essayé de 

trouver et de mettre en place une variété de mécanismes permettant de limiter et de traiter la gravité 

de ce phénomène. Ces derniers (mécanismes) ont connu une accentuation ascendante ce dernier 

temps dans les pays arabes où les conflits et l’insécurité s’émergent. 

Mots Clés : la pauvreté dans les pays arabes, les mécanismes arabes, les mécanismes internationaux. 
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 المقدمة
مليون نسمة يعيش نصفهم يف املناطق الريفية واليت تتسم بصعوبة توفر أساسيات  323يقدر عدد سكان الدول العربية بنحو

 املعيشة لألسر، خاصة أن غالبيتها تعتمد على الزراعة التقليدية املطرية يف حني أن الدول العربية تعاين من نقص التساقط، فرغم التعايف
لدول العربية من الفقر بداية األلفينيات وباإلضافة اىل ما حققته من منو اقتصادي نتيجة مجموعة من السياسات االصالحية الذي عرفته ا

اليت سرعان ما تبددت مع ظهور النزاعات املسلحة وظهور األوبئة املستعصية وانتشار اهلجرة مما رفع عدد الفقراء، حيث يعترب ربع سكان 
قراء خاصة سكان االرياف باستثناء دول اخلليج النفطية، وأمام تفاقم الظاهرة يتطلب األمر مزيد من املساعدات الدول العربية من الف

 .والتدخل العاجل من طرف املؤسسات العربية والدولية من أجل احلد من الظاهرة والتخفيف منها
لتحديد مدى مسامهة املؤسسات والآليات العربية والدولية يف اقالل الفقر يف الدول العربية وللتعرف على مدى فعالية  :إشكالية الدراسة

 :الدور املنوط هلا يف التخفيف من حدة الظاهرة، ميكن اإلجابة على األسئلة الآتية
 بية من أجل االقالل من حدة الفقر؟ما هي طبيعة املؤسسات والآليات العربية والدولية اليت تنشط يف الدول العر  -
 ما هي أهم إسهامات هذه املؤسسات والآليات يف اإلقالل من الفقر يف الدول العربية؟ -
 هل تعترب هذه املؤسسات والآليات كافية للتخفيف من حدة ظاهرة الفقر يف الدول العربية؟ -

لدولية والعربية اليت تنشط يف املنطقة العربية من أجل اإلقالل من يهدف هذا البحث إىل إبراز أهم املؤسسات والآليات ا: أهداف الدراسة
 . الفقر وإبراز أهم إسهاماهتا يف ختفيف حدة الظاهرة

لإلملام باملوضوع والوصول إىل أهداف الدراسة واإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت االعتماد على خطة تشمل حمورين : خطة الدراسة
 :أساسيني
 دور الآليات واملؤسسات العربية يف التخفيف من ظاهرة الفقر يف املنطقة العربية  : احملور األول 
 مدى استجابة املؤسسات والآليات الدولية يف احلد من ظاهرة الفقر يف املنطقة العربية: احملور الثاين 
 دور اآلليات والمؤسسات العربية في التخفيف من ظاهرة الفقر في المنطقة العربية: األول المحور

ة من أهم املؤسسات والآليات العربية اليت تؤدي دور بارز يف التخفيف واإلقالل من حجم الفقر يف الدول العربية  املنظمة العربية للتنمي
 . يالزراعية، البنك االسالمي وصندوق التعاون اخلليج

 دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في اإلقالل من الفقر في الدول العربية -1
 جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعة  -1-1

 وجهت املنظمة منذ نشأهتا خمتلف أنشطتها التنموية لتحقيق األمن الغذائي العريب بالرتكيز على استقطاب املناطق الريفية، تلك اجملاالت
 (1):أمهية خاصة وتضعها ضمن أولويات عملها وتشمل مجموعة من األنشطة واملشروعات والربامج يف اجملاالت املوالية توليها املنظمة

 تطوير اخلدمات املساندة لألنشطة الزراعية والغذائية؛ -
 تطوير االنتاج واإلنتاجية يف القطاعات التقليدية ولدى صغار املنتجني؛  -
 الغذاء والتغذية لألسر الريفية؛ حتسني -
 .تطوير النظم التسويقية وتنمية املوارد البشرية -

ونتيجة لتوجه املنظمة الذي يستهدف احلد من الفقر يف الوطن العريب، شرعت املنظمة يف تنفيذ برنامج األمن الغذائي ومكافحة الفقر منذ 
 :والذي يهدف إىل 2332
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 حول الربامج واملشروعات الرائدة يف مكافحة الفقر؛تبادل التجارب بني الدول العربية  -
 .حتديد مجاالت وآفاق التنسيق والتعاون بني الدول العربية يف مجال مكافحة الفقر -

 الدول التي استفادت من األمن الغذائي ومكافحة الفقر -1-2
 .السودان وفلسطني واليمن: 2333سنة 
 .اجلزائر واملغرب وموريتانيا: 2332سنة 

 (2).األردن ومصر والعراق وتونس وسوريا ولبنان: 2332-2332سنيت 
 إنجازات برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية -1-3

يف كل من السودان واليمن وفلسطني  2332خالل برنامج األمن الغذائي ومكافحة الفقر مت تنفيذ العديد من املشروعات الريادية قبل  من
 . مزارعا يف كل دولة 03واجلزائر واملغرب لفائدة 

 :كما مت يف السنوات املوالية مواصلة تنفيذ العديد من الربامج أمهها
 .ريادية يف كل من اليمن واجلزائر وفلسطني وموريتانياتنفيذ مشروعات : 2332سنة 
 (3).تنفيذ مشروعات ريادية يف مخس دول عربية أخرى: 2330سنة 
  (4):قامت املنظمة بإعداد وتنفيذ مشروعات احلد من الفقر يف الدول العربية كما يلي 2303و 2330بني 
الريفية ومشروع إقامة وحدات لتصنيع األلبان يف األردن ومشروع تدعيم مشروع تطوير النظم الزراعية لصغار املنتجني ودعم املرأة  -

 املرأة الريفية يف سلطنة عمان؛
 مشروع تطوير النظم املزرعية لصغار املزارعني يف مص؛ر -
 املشروع النموذجي لدعم املرأة الريفية وتنمية الفالحة العائلية يف تونس؛ -
د يف حتقيق التنمية الزراعية يف مناطق الزراعة املطرية التقليدية ومشروع حتديث املشاتل مشروع دعم وتعظيم دور نقل الثقافة واإلرشا -

 الرئيسية يف السودان؛ 
 مشروع إعادة إحياء تراث احلياكة اليدوية للحرير الطبيعي وتطوير العمل احلريف يف لبنان؛ -
 ين الغذائية باملغرب؛مشروع اجناز مركزين لتصنيع جنب املاعز ومشروع إعادة تأهيل قطاع القطا -
 مشروع دعم املزارعني املتأثرين باجلدار العازل ومشروع تطوير خدمات اإلرشاد الزراعي يف فلسطني؛ -
 مشروع تدعيم خمطط التنمية الفالحية ومشروع تفعيل دور املرأة يف التنمية الريفية يف اجلزائر؛  -
 س واملغرب وموريتانيا واليمن؛مشروع تطوير الطاقة الشمسية لالستعماالت املنزلية يف تون -
 مشروع تربية حنل العسل بالعراق وليبيا ومصر؛ -
 .مشروع إنشاء السدود الصغرية لتجميع مياه األمطار ورفع كفاءة نظم الري يف موريتانيا -
إال  أن املساعدات اليت تقدمها املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشمل خمتلف الدول العربية اليت تعاين الفقر خاصة سكان املناطق الريفية رغم

 . أهنا تظهر غري كافية وحمدودة وال تليب حاجة سكان الريف يف هذه الدول
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 دور البنك االسالمي في تخفيف حدة الفقر في الدول العربية -2
رؤية من اجل كرامة اإلنسان اليت تتضمن رسالة هادفة اىل التخفيف من " ه واليت حتمل  0223تنطوي رؤية البنك اإلسالمي حىت عام 

 :الفقر واالرتقاء بالتنمية البشرية، وتركز رؤية البنك على مخس أولويات أساسية تتمثل فيما يلي
 الرتقاء باخلدمات الصحية؛ا -التخفيف من وطأة الفقر؛                        -
 .متكني املرأة –حتقيق االزدهار للشعوب؛                    -تعميم التعليم؛           -

 إنجازات البنك اإلسالمي في إطار التخفيف من الفقر في الدول العربية
، حيث قام بتمويل الدول األكثر فقرا عمل البنك اإلسالمي على تقدمي التمويل امليسر للدول األعضاء واليت معظمها هي دول عربية -

مليار دوالر أمريكي وجه نصفه للنشاطات اليت ختدم  2.2على غرار اليمن والسودان وجزر القمر حيث جتاوزت قيمة التمويل 
 الفقراء؛

خمصصات من إمجايل متويالته للمشاريع اليت ختدم الفقراء يف الدول االعضاء األقل منوا، فضال عن ذلك ضاعف % 03ختصيص  -
 يف العقد األخري؛% 22سنة سابقة إىل أكثر من  23من إمجايل القروض يف % 00البنك للقطاعات االجتماعية من معدل 

منح البنك أولوية لتلبية احلاجات األساسية مبا يف ذلك فرص العمل، توفري منافذ للسوق خاصة للفقراء يف الريف، حتسني البىن  -
 واحي؛التحتية األساسية لألرياف والض

من أجل تنفيذ سلسلة من برامج تدريب املرأة وتعزيز قدراهتا يف سبيل االرتقاء  0000سنة " وحدة دورة املرأة يف التنمية"أنشأ البنك  -
 .مبشاركتها يف عملية التنمية االقتصادية والبشرية واحلد من الفقر

كزة يف التعليم، الصحة، والتنمية الريفية والزراعة، اإلمداد باملياه انصبت جهود البنك االسالمي املبذولة من أجل احلد من الفقر بصورة مر 
 (6):، وهذا ما يتوضح يف النقاط املوالية(5)والصرف الصحي، النقل والطاقة

 مركز تدريب مهين 232جامعة،  00ثانوية،  022مدرسة ابتدائية،  2022قام البنك بتمويل : التعليم. 
 مستشفى متخصص ومجموعة من املرافق  23مستشفى جهوي وإقليمي،  02ية، وحدة رعاية صحية أول 2223: الصحة

 .الصحية األخرى
 مركز  22هكتار من األراضي املروية،  333333حمطة لتوزيع املياه وماال يقل عن  00233: التنمية الريفية والزراعية

 .كلم من الطرق الريفية الزراعية  2333للخدمات البيطرية، 
 بئر 20233كلم من شبكات وأنابيب املياه،   203: لصرف الصحياإلمداد باملياه وا. 
 كلم من   00302ميغاوات من اإلمداد بالكهرباء،  02333كلم من الطرق اخلاصة بالشاحنات،   0032: النقل والكهرباء

 .خطوط النقل الكهربائي
 322مليون دوالر لتغطية  323مد البنك تتمثل يف املساعدات العاجلة واإلعانة للدول األعضاء فاعت: برامج املعونة اخلاصة 

 .عملية
ف رغم اجلهود اليت بذهلا البنك االسالمي إال أن حدة الفقر ال تزال مرتفعة يف الدول العربية، مما دفع بالبنك إىل مواصلة جهوده للتخفي

 :من الظاهرة  مسرتشدا بذلك مبجموعة من القرارات أمهها
إلسالمي للتخفيف من وطأة الفقر والقضاء على األمية وحماربة األمراض إنشاء صندوق خاص ضمن مجموعة البنك ا -

 املستعصية؛
 تشجيع النمو لصاحل الفقراء مع اهتمام خاص بعدالة توزيع املنافع والفوائد؛ -
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 التغلب على العوائق والقضايا اليت تواجهها املرأة يف التنمية االقتصادية؛ -
 خدمات حتسني الرعاية الصحية والتعليم؛الرتكيز على التنمية البشرية ال سيما  -
 تزويد الفقراء بشبكة تأمني اجتماعي؛ -
 التشديد على حسن اإلدارة وتيسري حصول الفقراء على اخلدمات العامة؛ -
 .تقرير إقرار الدول األعضاء الكامل هلا والتزامها التام واجلمع بني اإلقرار وااللتزام -

 اإلقالل من الفقر في الدول العربيةدور صندوق الخليج العربي للتنمية في  -3
ن يعمل صندوق اخلليج العريب للتنمية يف إطار برامجه يف خمتلف احملاور االسرتاتيجية مع جتاوبه مع القضايا التنموية اليت تواجه اإلنسا    

راء مستثمرا جتاوب عددا كبريا من على صعيد الدعم والتمويل وبصورة أكثر مكافحة الفقر بالتمويل األصغر والتقدم يف تأسيس بنوك الفق
الدول العربية ومستفيدا من النجاح الذي حققته البنوك اليت أسسها، ويتضمن القطاع عددا من الفعاليات عززت تواجده وزادت الثقة يف 

والتعليم، البناء املؤسسي  التمويل األصغر ويف املشاريع اليت أسهم فيها برنامج صندوق اخلليج العريب يف الدول العربية من أبرزها الصحة
 : والتنمية، وتتضح هذه الربامج كما يلي

يعمل الصندوق على العمل من أجل تنشيط ودعم املشاريع ذات أولوية واليت توفر فرص العمل ورفع مستوى الدخل : البناء المؤسسي
االقتصاد والتنمية احمللية للدول العربية من جهة لدى األسر والعائالت العربية، مما يؤدي إىل التقليل من حجم الفقر من جهة وتنشيط 

 .ثانية، كما يوضح اجلدول املوايل ذلك
 مشاريع البناء املؤسسي اليت ساهم فيها صندوق اخلليج العريب للتنمية : اجلدول رقم

 

 
 .0:، ص2300التقرير السنوي لربنامج اخلليج العريب، : املصدر
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مهية كبرية للبناء املؤسسي يف الدول العربية مببالغ مالية معتربة ملا هلذا النوع من دور يف التخفيف من يسهم ويويل صندوق التعاون اخلليجي أ
ظاهرة الفقر يف الدول العربية، حيث يشمل برنامج الدعم  والتمويل املؤسسي كافة الدول العربية مما قد يولد فرص تعاون عريب من أجل 

 .لفقر بني اجملتمعات العربيةتكامل اقتصادي الذي يؤدي باحلد من ا
نظرا ملا يعانيه سكان ريف األردن من صعوبات يف توفري اخلدمات األساسية القاعدية، عمل الصندوق على توفري اخلدمات : التعليم

اجلدول  األساسية اجتاه األطفال األقل من أربع سنوات، مع الدفع بقطاع التعليم يف فلسطني من أجل احلد من األمية كما يوضح ذلك
 .املوايل

 مشاريع التعليم اليت ساهم فيها صندوق اخلليج العريب للتنمية : اجلدول رقم

 
 .2:، ص2300التقرير السنوي لربنامج اخلليج العريب، : املصدر      

به الصندوق ضعيف إسهام الصندوق يف دعم الرعاية يعد من أهم ما حتتاجه العائالت الفقرية يف الدول العربية، ويتضح أن ما يساهم 
 .جدا وميس دولة واحدة فقط وهي األردن يف حني تعاين العديد من الدول كالسودان واليمن سوء وقلة توفري دور ومراكز الرعاية االساسية

 قام صندوق التعاون اخلليجي بدعم ومتويل نشاطات اهلالل األمحر الفلسطيين، وكذا االسهام يف إنشاء مركز للبحث العلمي: الصحة
 .ملرضى القلب يف مصر، كما يوضح اجلدول املوايل ذلك

 مشاريع الصحة اليت ساهم فيها صندوق اخلليج العريب للتنمية : اجلدول رقم

 

 
 .2:، ص2300التقرير السنوي لربنامج اخلليج العريب، : املصدر

فلسطني ومن أجل إيصال املساعدات الطبية يساهم الصندوق بدعم نشاطات اهلالل األمحر الفلسطيين من أجل ختفيف حدة الفقر يف 
واألغذية للسكان يف ظل ما تعانيه يف ظل االحتالل اإلسرائيلي، كما يعمل على تدعيم ومتويل مشروع البحث ملرضى القلب يف مصر ملا 

 .ملوقعها من الدول العربية حيث تعد احللقة الرابطة بني دول اخلليج ودول املغرب العريب
يقوم به الصندوق فإنه يدعم مجموعة من الربامج االخرى املتعلقة بتحسني اخلدمات املقدمة للمعوقني ومحاية الرتاث ورعاية  باإلضافة إىل ما

 .املوهوبني واملوضحة يف اجلدول املوايل
 املشاريع اإلضافية اليت ساهم فيها صندوق اخلليج العريب للتنمية : اجلدول رقم

 
 .03:، ص2300مج اخلليج العريب، التقرير السنوي لربنا: املصدر
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أدت اجلهود اليت يبذهلا صندوق التعاون اخلليجي إىل بعض النجاح يف العديد من الدول العربية، وهذا ما حصل يف بعض دول اخلليج، 
ة مما أعطى صورة ورغم هذا فإن تقييم أداء الصندوق بني دول اخلليج يف حد ذاته يعترب متباينا لعدة أسباب سياسية واقتصادية وتسيريي

 واضحة حول اختالف نسبة الفقر يف دول اخلليج 
 مدى استجابة المؤسسات واآلليات الدولية في الحد من ظاهرة الفقر في المنطقة العربية: المحور الثاني

تقوم مجموعة من املؤسسات واالليات الدولية يف اطار عملها الدويل بالعمل على مساعدة الدول يف سبيل حتقيق منو اقتصادي ومنه 
بنك االقالل من حجم الفقر يف العامل ومن بني اهم هذه املؤسسات واالليات اليت تنشط يف الول العربية الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ال

 مة الصحة العاملية الوكالة الدولية لضمان االستثمار وصندوق اوبك للتنمية الدوليةالدويل منظ
 دور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -1

يعمل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على تعزيز التعاون مع الدول العربية على املستوى االقتصادي واالجتماعي من خالل تعاون      
وقع الصندوق اتفاقية تعاون مع اجلامعة العربية تركز على األهداف اإلمنائية  0003مد مع جامعة الدول العربية، ففي اسرتاتيجي طويل األ

 .املشرتكة، وعلى هذا األساس شرع اجلانبان بالتعاون فيما بينهما يف مجاالت التنمية الزراعية الريفية والتغذية
 مية الزراعية في الدول العربيةاألولويات االستراتيجية للصندوق الدولي للتن -1-1

استهدف العامل العريب مركزا على اجملتمعات الريفية األكثر فقرا  0022منذ أن استهل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أعماله يف سنة      
ية وسكان املناطق اجلبلية والنائية خاصة فئات املزارعني يف املناطق غري املروية وأصحاب احليازات الصغرية من املزارعني يف األراضي املرو 

وشباب الريف العاطل عن العمل يف الدول العربية، ويتوصل إىل ذلك من بالتشاور مع احلكومات واجلهات املاحنة واملنظمات غري 
 (7): ت الآتيةاحلكومية واملؤسسات املالية واإلمنائية وفقراء الريف أنفسهم، مسرتشدا يف عمله يف اإلقليم بالرتكيز على األولويا

 التصدي ملشكلة البطالة بني شباب املناطق الريفية؛  -
 ربط صغار منتجي احملاصيل غري التقليدية باألسواق احمللية والدولية؛ -
 حتسني إدارة األراضي واملوارد املائية واحلد من التعرض للتغريات املناخية؛ -

 .نزاعات مسلحة حمورا مهما يف عمل الصندوق بالدول العربيةكما تعترب عملية تقدمي املساعدات للبلدان اليت تشهد  
 عمليات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الدول العربية -1-2

 32مليار دوالر قدم معظمه يف شكل قروض تسيريية أما حاليا اجري تنفيذ  0.30مببلغ جتاوز  30/02/2332التزم الصندوق قبل 
مليون دوالر، واجلدول املوايل  202واليت بلغ حجم استثمارات الصندوق فيها أكثر من  002دها مشروعا من بني املشروعات البالغ عد

 (8).يوضح توزيع املشاريع اليت دعمها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 املشاريع اليت يدعمها وميوهلا الصندوق الدويل للتنمية الزراعية: اجلدول رقم 
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 .2:، ص2330يل للتنمية الزراعية، جانفي تقرير الصندوق الدو : املصدر

%  22يقارب  2300إىل  2332مشروع من  002يتضح أن نسبة دعم الصندوق جملوعة من املشاريع واليت يبلغ عددها حوايل     
جة الدول العربية فقط من حجم التمويل الكلي هلذه املشاريع، فهذه النسبة تعترب ضعيفة جدا يف عدد قليل من املشاريع وال تليب بتاتا حا

 .لتغطية حجم الفقر السائد يف املناطق الريفية
 دور الصندوق في دعم العمليات اإلستراتيجية -1-3

تشتمل حافظة الصندوق يف اإلقليم عددا كبريا من البحوث اإلقليمية املتعلقة بقضايا عديدة مثل بناء القدرات ومت تقدمي ما مجموعه     
من البلدان األعضاء يف جامعة الدول العربية من الدول املقرتضة وغري ( 23)ن دوالر إىل عشرينمليو  000منحة بلغت قيمتها  032

املقرتضة يف الصندوق خالل الثالثني عاما املاضية، كما قام الصندوق بتمويل ودعم مجموعة من العمليات تتعلق باإلسرتاتيجيات األولية  
 (9): كما يلي
 طور الصندوق وسائل ومناذج ابتكارية لتقدمي خدمات مالية اىل سكان الريف : ريف الفقراءالتوسع يف تقدمي التمويل لسكان ال

صندوق يف سوريا، كما أنشأ يف سوريا  33صندوق يف السودان،  02من خالل صناديق اإلئتمان القروية ويبلغ عددها حوايل 
معة، برنامج التمويل املصغر يف جيبو ي كما صندوق إئتمان قروي كمؤسسات مالية مج 00مشروع التنمية الريفية الذي يضم 

يعمل مع املؤسسات املالية الوسيطة مثل صناديق التنمية االجتماعية يف مصر واليمن، كما يقدم الصندوق الدعم لتوسيع نطاق 
 .عمل مؤسسات التمويل املصغر اليت تشمل املناطق الريفية يف املغرب

 ذلك من خالل إنشاء مراكز تنمية األعمال الريفية، التدريب التقين والتجاري و : معاجلة مشكلة البطالة بني شباب الريف
 .للعاطلني عن العمل وأصحاب املشروعات الصغرية احملتملني كمشروعي التنمية الريفية يف سوريا وصعيد مصر

 املشاريع اليت تتيح زراعة يعمل الصندوق على دعم : ربط صغار مزارعي احملاصيل غري التقليدية  باألسواق احمللية والدولية
 .األعشاب والنباتات العطرية والطبية اليت تعترب جيدة يف حتقيق قيمة مضافة

 يدعم الصندوق التنمية املستدامة للموارد الطبيعية يف إطار عدد كبري من : إدارة موارد األراضي واملياه واحلد من التعرض للمناخ
نمية الريفية يف ريف املغرب ومشروع تنمية املوارد الزراعية يف األردن حيث يدعم املشروعات يف الدول العربية مثل مشروع الت
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أسرة زراعية يف وادي الريموك، كما يستهدف مشروع التنمية الريفية  0033ينبوع للمياه مبا يعود بالفائدة على  00الصندوق 
 .املناخيةيف السودان من أجل حتسني إدارة املوارد الطبيعية والتكيف مع التقلبات 

 مليون دوالر إىل الدول النامية  233أنه سيخصص ما يصل اىل  2332أعلن الصندوق يف : التصدي لتقلبات أسعار األغذية
ألجل دفع عجلة اإلنتاج الزراعي، ويف هذا اإلطار أنشأ صندوق الدعم الزراعي يف سوريا ملساعدة صغار املزارعني والرعاة أما يف 

 .قرية 033والر ملساعدة صغار املزارعني وتشمل العملية توزيع االمسدة والبذور املنقحة يف مليون د 0.0اليمن فخصص 
 يعمل الصندوق على دعم الربامج واملشروعات يف املناطق اليت ال تتوافر فيها : مساعدة البلدان اليت تنشب فيها نزاعات مسلحة

طرق بديلة للدخل واليت تتميز بنزاعات مسلحة أو فرتة ما بعد النزاعات وتشمل هذه البلدان العراق ولبنان والصومال والسودان، 
 .2332مليون دوالر إىل العراق بدأ تقدميها منذ  3.2حيث قدم الصندوق منحتني قيمتهما  الضفة الغربية وقطاع غزة،

تعترب  رغم وضع الصندوق هذه النقاط من أولوياته إال أهنا تظهر حمدودية مسامهته يف الدول العربية وال متس إال بعض البلدان وقيمتها املالية
 . ول شرق أوربا ودول الكارييبمهملة باملقارنة مع ما يساهم به الصندوق يف د

 مساهمات البنك الدولي في التخفيف من حدة الفقر في الدول العربية -2
أداة من  22، فباإلضافة إىل توفري التمويل قدم البنك 2303مشروعا يف السنة املالية  02مليار دوالر لصاحل  2.0قدم البنك ما قيمته 

أدوات العمل االقتصادي والقطاعي باإلضافة إىل أدوات املساعدة غري اإلقراضية، كما عمل كذلك على تقدمي خدمات حتليلية واستشارية 
خالل إبرام اتفاقيات للخدمات االستشارية واليت تتمحور حول التشغيل األمن املائي التعليم التنمية احلضرية وأمن الطاقة،  للحكومات من 

مليون دوالر للدول اليت شهدت نزاعات  203كما قام بإنشاء صندوق التحول ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا والذي خصص له 
 (11). من أجل ختفيف آثار التحول( بيا املغرب تونس واليمنمصر األردن لي) داخلية ومسلحة

قدم البنك مجموعة من املساعدات إىل الدول العربية للحد من الفقر ومن أجل رفع أدائها االقتصادي وذلك اعتمادا على مجموعة من 
 (11): الركائز األساسية املتمثلة فيما يلي

لبنك دليال ميكن من خالله تعزيز شبكات األمان يف املنطقة العربية لبناء رأس املال البشري قدم ا: زيادة االشتمال االجتماعي واالقتصادي
ز والوقاية من الفقر واستبدال الدعم املفتقر بالكفاءة وحسن التوجيه، كما يساند البنك اإلجراءات االقتصادية واجلهود الرامية اىل تعزي

مليون دوالر لتعزيز مشروع احلماية االجتماعية يف لبنان، باإلضافة إىل دعم  33على تقدمي ومشاركة املرأة يف االقتصاد، كما وافق البنك 
 .مشروعات حتسني التعليم يف املغرب واليمن، كما قدم متويل اضايف للصندوق االجتماعي اليمين من أجل تعزيز خدمات الفقراء

شباب والنساء أمر بالغ لتحقيق تنمية اقتصادية واستقرار سياسي يعترب توفري مناصب عمل مستدامة لل: العمل على زيادة فرص العمل
باملنطقة العربية، وألجل هذا قام البنك بتمويل مشروع تنمية مؤسسات األعمال الصغرى والصغرية واملتوسطة من أجل حتقيق منو شامل 

مليون  023للشركات اجلديدة، كما قدم قرضا بقيمة مليون دوالر ملشروع يوفر التمويل  33مليون دوالر، ويف لبنان قدم البنك  23مببلغ 
 والشكل املوايل يوضح عمليات اإلقراض اليت قام هبا البنك الدويل اجتاه الدول العربية. دوالر لتحسني بيئة األعمال يف املغرب

 إرتباطات إقراض البنك الدويل ومدفوعات القروض واالعتمادات للدول العربية : اجلدول رقم

 
 .20:، ص2303التقرير السنوي للبنك الدويل  :املصدر
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متس النمو املراعي للظروف املناخية إلدارة الضغوط على املوارد الطبيعية ولتشجيع هذا النمو يساند البنك : تسريع وترية النمو املستدام
مل باملغرب، ومشروع الطاقة احلرارية األرضية مجموعة من املشروعات يف املنطقة العربية من أمهها أكرب مشروع إلنتاج الطاقة الشمسية يف العا

مليون دوالر لتحسني إتاحة خدمات مجع  033مليون دوالر، كما متت املوافقة على منح املغرب قرضا قيمته  2يف جيبو ي بتكلفة 
وير النفايات، أما يف ألف منصب عمل يف أنشطة إعادة تد 23النفايات الصلبة والتخلص منها يف املناطق احلضرية وتوفري ما يصل إىل 

مليون دوالر ألجل ختفيف اختناقات النقل واالزدحام  23اليمن يعمل البنك على املساعدة يف مشروع إلدارة أصول الطرق بتكلفة قدرها 
 .على الطرق، والشكل املوايل يوضح إقراضات البنك الدويل للدول العربية حسب القطاعات

  ول العربية حسب القطاعاتالشكل رقم اقراضات البنك الدويل للد

 

 
 .22:، ص2303التقرير السنوي للبنك الدويل، : املصدر

من مبلغ التمويل الكلي % 22ال يركز البنك يف متويله للقطاعات ذات أولوية بالنسبة للفقراء اخلاصة بالتعليم الصحة والزراعة سوى بنسبة 
يف القانون والعدالة، هذه النسبة تعترب غري % 02عات، يف حني ختصص ما نسبته وهي نسبة ال تليب االحتياجات العربية اجتاه هذه القطا

 .معقولة وتوضح اجتاه سياسة البنك الدويل يف الدول العربية
 :أما فيما خيص توزيع مبلغ اإلقراض حسب حماور الرتكيز فيوضحها الشكل املوايل

                الرتكيز   اقراضات البنك الدويل للدول العربية حسب حماور: الشكل رقم

 
 .22:، ص2303التقرير السنوي للبنك الدويل، : املصدر

يف حني تقتصر التنمية الريفية فقط على % 22يركز البنك الدويل يف قروضه التمويلية اجتاه الدول العربية على القطاع املايل واليت تبلغ نسبة
على التوايل، وهي نسب ضعيفة جدا ال حتقق وال % 3% 2% 0االجتماعية فنسبة ، أما إدارة االقتصاد التجارة والتنمية 02%

 .تستجيب ملتطلبات مكافحة الفقر يف الدول العربية
مليار دوالر قيمة ضعيفة وال ينبأ باملساواة يف توزيع موارد  2.0ميكن اعتبار ما حتصل عليه الدول العربية من حجم التمويل والذي قيمته 

مليار دوالر لدول أمريكا الالتينية ودول  0.2لدول ومكافحة الفقر يف العامل، حيث أن البنك خيصص ما قيمته أكثر من البنك اجتاه ا



 العوملةظل  الدول العربية يف الفقر يف سياسات اإلقالل من تقييم جممع مداخالت امللتقى الدولي حول

 4802ديسمرب    80-80

 

203 

 

 
 

لدول أوربا وآسيا الوسطى، مع اعتبار أن ما  2.2مليار دوالر لدول شرق آسيا و 2.3مليار دوالر لدول جنوب آسيا و 0.2الكارييب و
 2.2ما تعانيه هذه الدول من أزمات متنوعة وحالة فقر مدقع ما جعل البنك خيصص هلا مبلغ قيمته  خيصص إلفريقيا يعد مقبوال نتيجة

 .مليار دوالر
 أداء منظمة الصحة العالمية في الدول العربية -3
تلف تتضمن اسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية من أجل احلد من الفقر خريطة جملموعة من البنود وذلك من خالل التعاون مع خم 

 (12): املؤسسات الدولية والعاملية اليت تنشط يف الدول العربية حتت رعاية هذه الدول ومسامهتها يف تفعيل هذه اإلسرتاتيجية واليت تتضمن
 وذلك من خالل وضع معايري دنيا موحدة لتقدمي اخلدمة الصحية واستهداف : معاجلة عدم املساواة يف إحقاق احلق يف الصحة

واملهمشني خاصة يف األرياف واملناطق الفقرية من املوارد، باإلضافة إىل التعامل مع وزارات الصحة من أجل  السكان املقصيني
 .معاجلة مقومات الصحة

 وذلك عرب تعزيز املشاركة واملسائلة يف اخلدمات الصحية وتوفري املعلومات ألصحاب احلقوق : معاجلة القيود املؤسسية والفجوات
 .  عمل املنظمة على تبين سن تشريعات وسياسات كفيلة باحرتام ومحاية احلق يف الصحةومحلة الواجب، كما ت

 وذلك من خالل رفع أداء السياسات االقتصادية الكلية للدول ومن خالل التمويل عن طريق : متويل اإلسرتاتيجية الصحية
 .امليزانيات املخصصة للقطاع الصحي

 الصحية واملقومات . دف إىل إحقاق احلق يف الصحة عرب ضمان توافر اخلدماتصياغة وتنفيذ إسرتاتيجية طويلة املدى هت
 .االساسية للصحة حيث ميكن الوصول إليها بطريقة مقبولة ومتارس جبودة عالية

 العمل مع اجلهات املاحنة لتحسني حقوق اإلنسان من خالل إسرتاتيجية احلد من الفقر. 
 سكن والصرف الصحي وتوفري االمدادات الكافية من املاءالعمل على دعم توفري املأوى االساسي وامل. 
 توفري األدوية األساسية كما حددها برنامج عمل منظمة الصحة العاملية حول األدوية األساسية. 
 الرعاية الصحية االجنابية والرعاية الصحية للطفل والتحصني ضد األمراض املعدية الرئيسية. 
 يت تتعلق باملشاكل الصحية مبا فيها كيفية الوقاية منها ومكافحتهاالتعليم والوصول إىل املعلومات ال. 

ية إن برنامج منظمة الصحة العاملية كان له أثر فعال يف احلد من األمراض واألوبئة يف دول العامل والدول العربية على وجه اخلصوص يف بدا
روب والصراعات يف العديد من الدول العربية واإلفريقية مما ولد حالة تنفيذه، لكن تراجع هذا الدور يف العشر سنوات األخرية مع انتشار احل

فوضى من اهلجرة اليت أدت إىل انتشار األوبئة واألمراض، باإلضافة إىل ما تعانيه الدول العربية من جفاف وتقلبات مناخية األمر الذي 
 .من األمراض املستعصية خاصة يف العشرية األخرية صعب دور املنظمة يف حتقيق أهدافها يف الدول العربية واليت عرفت املزيد

 دور الوكالة الدولية لضمان االستثمار في تخفيف حدة الفقر في الدول العربية -4
مليار دوالر يف الدول النامية  2.2أكثر من  2303بلغ مجموع الضمانات اليت أصدرهتا الوكالة الدولية لضمان االستثمار سنة 

مليون دوالر يف إطار الصناديق اإلستئمانية اليت تديرها الوكالة، حيث أن نسبة  3.0صدرت ضمانات إضافية فاقت األعضاء فيها، كما أ
من املشاريع اليت مولتها الوكالة حتتوي مجاال من اجملاالت ذات أولوية اسرتاتيجية تسهم يف ختفيض حدة الفقر بطريقة  مباشرة، % 22

 (13).ريع اليت مولتها الوكالة حسب النطاق الدويلواجلدول املوايل يوضح توزيع املشا
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 عدد المشاريع وقيمة الضمانات التي قدمتها الوكالة الدولية لضمان االستثمار لدول العالم: الجدول رقم

 .3:، ص2303التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار، : املصدر
من حجم % 03عدد املشاريع اليت مولتها الوكالة الدولية لضمان االستثمار يف الدول العربية ثالثة مشاريع أي بنسبة  بلغت

مليون دوالر واليت تظهر ضعيفة مقارنة مع ما تسهم به الوكالة يف باقي  022.0املشاريع الكلية للوكالة، هذه املشاريع بلغت قيمتها املالية 
ا دول أمريكا الالتينية والكارييب، هذه النسبة املخصصة للدول العربية ال تؤدي دورها يف التخفيف من حدة الفقر النطاق الدويل ماعد

 .وتوضح عدم املساواة يف توزيع املوارد املالية العاملية بني الدول
 دور صندوق أوبك للتنمية الدولية في الحد من الفقر في الدول العربية -5

على دعم ومتويل الربامج األساسية اليت تؤدي إىل اإلقالل من حجم الفقر يف خمتلف ( أوفيد)للتنمية الدوليةيعمل صندوق أوبك 
ذه دول العامل ومن بينها الدول العربية من خالل عدة مشاريع تتعلق بالطاقة، الزراعة والتغذية املياه والصرف الصحي، الصناعة، باعتبار ه

ية املؤدية إىل ختفيض البطالة ورفع مستوى الدخل وحتسني املستوى الصحي واملعيشي لألفراد، وأهم الدول القطاعات تعترب الركيزة األساس
 :العربية اليت مسها متويل أوفيد

من السكان على الكهرباء ومع تزايد عدد % 03يشكل فقر الطاقة مشكلة حقيقية لسكان اليمن حيث ال حيصل أكثر من : اليمن
عي اللذان يتطلبان مزيدا من الطاقة تتفاقم املشكلة اكثر، ولتلبية هذا الطلب شارك الصندوق يف متويل مشروع السكان والنشاط الصنا

من للطاقة الرحيية كمصدر نظيف للطاقة مع استتباع املشروع بتوفري املعدات الالزمة وتركيبها وبناء حمطات فرعية وشبكات لربط املستفيدين 
 (14).احملطة

من سكان جيبو ي من البطالة مما أدى إىل ارتفاع نسبة الفقر يف هذا البلد األمر الذي دفع أوفيد لدعم % 00كثر من يعاين أ: جيبوتي
صندوق التنمية االقتصادية يف جيبو ي لتوفري الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل مكافحة الفقر ودعم النمو االقتصادي،  

لتمويل شركات املتخرجني الشباب مستهدفا باألساس القطاع الزراعي والنقل اخلدمات األساسية والتجارة كما خصص أوفيد برنامج ثاين 
مليون دوالر للمنشات  22.2قرض بقيمة إمجالية بلغت  333قرض منها  033واحلرف اليدوية والسياحة حيث عمل أوفيد على إتاحة 

مليون دوالر إىل املتخرجني الشباب ملساعدهتم على  2.0قرض اليت قيمتها  233منصب عمل، بينما  2233الصغرية واملتوسطة مما توفر 
 (15).بدء أعماهلم اخلاصة كما خيضع هؤالء أىل تدريب على إنشاء األعمال التجارية وإدارة األعمال

يل األمر الذي دفع أوفيد إىل يعترب القطاع الزراعي من القطاعات احليوية يف مصر رغم قلة االمطار، واملصدر الوحيد هو هنر الن: مصر
متويل مشروعني لدعم جهود مصر من أجل توفري مياه نقية ميكن أن تعول عليها الزراعة، هذان املشروعان يوفران معا األمن الغذائي ألكثر 

اسرة هذا ما  0333نسمة فضال عن توفري فرص عمل مؤقتة للقوى العاملة احمللية مما يزيد من الدخل السنوي ألكثر من  223333من 
 (16).يؤدي إىل احلد من الفقر يف املناطق املستهدفة
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مليون دوالر للمغرب لتمويل مشروع متويل تنويع الطاقة وتوليد الكهرباء من خالل بناء مزارع للطاقة  23قدم أوفيد قرض قيمته : المغرب
سكنا ريفيا نائيا أغلبها تقع يف مناطق  22333بربطها حبوايل الرحيية وحمطتني للطاقة الكهرومائية مع توزيعها لألرياف حيث يساهم أوفيد 

 (17).جبلية تسودها ظروف مناخية صعبة وتعد من أكثر املناطق فقرا يف البالد
مليون دوالر وقروض إىل موريتانيا  0.00كما قدم الصندوق مجموعة من املساعدات إىل الصومال، فلسطني والسودان بلغت مجملة حوايل 

 (02) .مليون دوالر لبنان لتمويل التجارة 20ون دوالر لتمويل الطاقة وملي 00.30
 الخاتمة

ركزت جهود املؤسسات الدولية والعربية عرب خمتلف برامجها يف التخفيف من حدة الفقر باستهداف القطاعات األساسية، على 
اه والصرف الصحي، دعم املرأة والشباب املتخرجني، إال أن هذه رأسها الزراعة والتغذية، الصحة والتعليم، البناء املؤسسي، الطاقة، املي

ملالية بني الربامج كان تأثريها خمتلف ومتباين بني الدول العربية يف حد ذاهتا وبينها وبني باقي دول العامل، لعدم املساواة يف توزيع املوارد ا
ة أقاليم دولية من حيث توزيع  نصيب التمويل، وكذلك من األسباب دول العامل حيث حيتل اإلقليم العريب املرتبة اخلامسة من مجموع ست

ة يف اليت أدت إىل عدم جناح سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية استمرار النزاعات اليت تستنزف املخصصات املالية للربامج اإلمنائي
عية واستمرار الفقر، باعتبار معظمها قروض يستوجب دفعها معظم الدول العربية، وتعترب طبيعة التمويل يف حد ذاهتا من مصادر التب

ملؤسسات التمويل اليت معظمها مؤسسات إقراضية فرغم وجود مؤسسات فاعلة واليت كان هلا دور بارز يف إقالل حجم الفقر يف بعض 
ه املؤسسات من جهة وقلة الدول اليت الدول العربية كصندوق التعاون اخلليجي والبنك االسالمي إال أن دورها غري كاف نتيجة حداثة هذ

 .تسهم يف متويل هذه املؤسسات من جهة ثانية
 بالمراجعقائمة 
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