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 الفقر في الدول العربية ودورها في االقالل من المساعدات اإلنمائية العربية
 زارر، اجل جامعة الوادي ،عزه األزهر .د. 

 
 اجلزارر، جامعة األغواط ،خالدي رشيدة. أ. 

 خصلالم
حالة يعجز فيها اإلنسان فهو   ،االجتماعية اخلطرية ذات األبعاد املتعددة واليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنميةالفقر من الظواهر 

قد خيتلف من جمتمع ، بسبب جمموعة من العوامل املوضوعية والذاتية عن تلبية حاجاته املادية واملعنوية يف ظل نظام اجتماعي وثقايف حمدد
ن تقليل الفقر أو احلد منه هدف ال ختتلف حوله ة، ومن جهة أخرى فإافة بناء على الظروف املصاحبإىل جمتمع ومن ثقافة إىل ثق

الفقر والسياسات مكافحة ومن هذا املنطلق فإن العالقة وثيقة بني  ،الدولية العاملة يف جمال التنمية اجملتمعات والدول وكذلك املنظمات
وضع سياسات من شأهنا احلد من هذه  وهلذا السبب من الضروري ،تعليمية وبيئية، صحية، كافة النواحي واجملاالت اقتصادية العامة يف

الظاهرة، وتعد اإلعانات اإلمنارية أحد الوسارل والسياسات اهلامة والبارزة يف ذلك، وعلى غرار كل الدول ركزت الدول العربية على هذا 
معونات اإلمناء العريب طوال فرتة  تسياسات العون اإلمناري، فقد خصصاجلانب حيث اجتهت منذ سبعينيات القرن املاضي إىل تبين 

السبعينيات والثمانينيات حنو مشروعات البنية األساسية واملشروعات اإلنتاجية، بينما أخذت هتتم منذ التسعينيات مبشروعات التنمية 
وذلك انسجاما مع تصاعد هذه املشروعات يف سلم أولويات البشرية ومكافحة الفقر والبطالة يف إطار تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي، 

 .اإلمناري  الدول املستقبلة للعون
 .، املساعدات اإلمنارية العربية، التعاون العريب، مكافحة الفقراالقتصاديةالفقر، مؤشرات الفقر، التطورات : الكلمات المفتاحية

Abstract 
Poverty of social phenomena serious multidimensional, which are closely linked to 

development, it is the case fails the rights due to a combination of objective and subjective factors 

to meet the needs moral and material under the regime of social and cultural specific, may vary 

from community to community and culture to a culture based on conditions attendant, on the other 

hand, the reduction of poverty or reduce the goal is no different around communities and states as 

well as international organizations working in the field of development, and from this standpoint, 

the close relationship between the fight against poverty and public policy in all aspects and areas of 

economic, health, educational, environmental, and for this reason necessary to develop policies that 

will reduce this phenomenon, and is the subsidies development a means and policies important and 

notable in that, like all states have focused Arab countries on this side where whistled since the 

seventies of the last century to adopt policies that development aid, has allocated aid Arab 

Development throughout the period of the seventies and eighties towards infrastructure projects and 

production projects, while I took care since the nineties human development projects and the fight 

against poverty and unemployment in the context of the implementation of economic reform 

programs, in line with the escalation of these projects in priority countries receiving development 

aid. 
Keywords: poverty, poverty indicators, economic developments, Arab development assistance, 

inter-Arab cooperation, the fight against poverty. 
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 المقدمة
يعد الفقر مقياس جد مهم يف حتديد املالمح العامة القتصاديات الدول، فهو ظاهرة عامة ال ميكن أن ختلو أي دولة منها سواء  

مألوفة ومتناولة من حيث أهنا ظاهرة اقتصادية واجتماعية جلميع الشعوب، احلضارات واجملتمعات، كانت متقدمة أو متخلفة، وهي قضية 
ويف مجيع العصور، إال أن االختالف يكمن يف درجة التفاوت من حيث النسبة املوجودة، فهناك فجوة كبرية بني أعداد الفقراء يف الدول 

   .فقر مسة أساسية، وظاهرة ال ميكن إغفاهلا يف الدول املتخلفةاملتقدمة عنه يف الدول املتخلفة، ولذلك يعترب ال
إال أن فقر الدول املتخلفة ال يعترب دليال على عدم وجود العوامل والقوى الكامنة املؤدية إىل التقدم، وإمنا هو االفتقار إىل الطرق 

 .لق منو منشودوالوسارل اليت بواسطتها ميكن هلذه العوامل وتلك القوى أن تصبح قادرة على خ
م  02ولقد تغريت النظرة هلذه الظاهرة وطرق التعامل معها حديثا منه عن الفرتات السابقة، وخاصة خالل النصف الثاين من القرن 

كثر احلديث عن هذه الظاهرة يف أدبيات األمم املتحدة وجعلها قضية عاملية، حيث مت تصنيف البلدان إىل غنية وفقرية، ووضعت مقاييس 
ات للفقر يف مستوى البلدان وكذلك األفراد مع مراعاة النسبية، وذلك ملا تعرفه ظاهرة لفقر من تزايد يوما بعد يوم، فاإلحصاءات ومؤشر 

مليون نسمة يعانون من اجلوع، وميوت اآلالف يوميا من أمراض ميكن الوقاية منها، من جهة أخرى يالحظ  022تشري إىل أن أكثر من 
ر أصبح ظاهرة ساردة يف الدول الغنية بصورة تعكس بقوة أكثر من أي وقت، خاصة منها الدول العربية يف ظل تزايد أن اإلفراط يف التبذي

حجم النتاج احمللي اإلمجايل هلا، هذا يعين وجود عامل عريب ينقسم انقساما واضحا إىل فقراء معدمني وأغنياء ميسورين، وهذا التفاوت 
زيد من فجوة التعاون العريب، الذي أصبح ضرورة قصوى يف ظل التكتالت العاملية يف مواجهة الظواهر الكبري واملستمر هو يف الواقع ي

املتعددة، ومن هنا جاءت املساعدات العربية اإلمنارية واليت من شأهنا أن تسمح خبلق تعاون عريب يف مواجهة التحديات على ررسها 
  :ح اإلشكالية اآلتيةوبناءا على ما تقدم ميكن طر ، هرة الفقرمكافحة ظا

كيف يمكن أن تساهم المساعدات اإلنمائية العربية في تعزيز فرص وآفاق التعاون العربي لمكافحة الفقر في ظل التطورات 
 االقتصادية والسياسية في الدول العربية ؟

 :ولإلجابة عن هذا التساؤل األساسي فقد مت تبين خطة العمل التالية
 ية ومؤشرات الفقر في الدول العربية؛ التطورات االقتصاد: أوال -
 المساعدات اإلنمائية العربية؛    :ثانيا -
 .أفاق التعاون العربي اإلنمائي لمكافحة الفقر :ثالثا -
 التطورات االقتصادية ومؤشرات الفقر في الدول العربية: أوال -
 مؤشرات التطورات االقتصادية في الدول العربية  -1

 الناتج المحلي اإلجمالي  أداء - أ
لقد أثرت التطورات اجليوسياسية واألحداث اليت عرفتها بعض املناطق العربية على األداء االقتصادي، باإلضافة إل عوامل أخرى تتعلق 

 0212خالل سنة  %93بالطلب والعرض مثل توقف إنتاج وتصدر النفط يف ليبيا على أسواق النفط مما أدى إىل زيادة األسعار بـ 
، 0212مقارنة بسنة  % 11وهو ما أدى إىل ارتفاع العاردات لدول العربية من النفط بنسبة  0211وبقارها مرتفعة نسبيا خالل سنة 

ومن جهة أخرى تأثرت كل من تونس، مصر، البحرين، ليبيا، اليمن وسورية باإلحداث والتغريات السياسية اليت عرفتها تلك الدول وتأثرت 
مليار دوالر، مبعدل منو  0.9.2حنو  0211كل غري مباشر، وبلغ الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية خالل سنة باقي الدول بش

 ، باملقارنة مع معدل منو10%
، وهو ما يرجع بشكل أساسي إىل ارتفاع إيرادات الدول العربية من النفط بسبب ارتفاع أسعاره األسواق الدولية 0212سنة %  12.2

 .مليون برميل يوميا  21نتاج بنحو وزيادة اإل
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 :   والشكل املوايل يوضح ذلك
 (م0111-0111)الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية (: 11)الشكل رقم 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . 02: ، ص0210، الداررة االقتصادية والفنية، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، سنة 0110التقرير العربي الموحد صندوق النقد العريب املوحد، : المصدر
 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

 0212من حيث مستوى نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة بسنة  0211عرفت الدول العربية حتسنا خالل سنة 
دوالر سنة  791..إىل حوايل  0212دوالر خالل سنة  2.010واليمن، حيث تتطور من حوايل باستثناء ليبيا، سوري، السودان 

 .  0212خالل  %10.0مقارنة بـ  %12.0وهذا بنسبة منو تقدر بـ  0211
 اإلستهالك اإلجمالي من الناتج المحلي اإلجمالي - ب

 0211سنة  %23.0مجايل للدول العربية حوايل  بلغت حصة اإلستهالك النهاري بشقيه العارلي واحلكومي من الناتج احمللي اإل
 .  %17.9بنما كانت حصة فجوة املوارد  %09.2وبلغت حصة االستثمار 

 :   والشكل املوايل يوضح ذلك
 0111توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق لسنة (: 10)الشكل رقم 

 
 
 
 

 
 
 
 

 .07:، مرجع سابق، ص0110التقرير العربي الموحد صندوق النقد العريب املوحد،  :المصدر
 

 مليار دوالر 
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 نصيب الفرد من اإلستهالك اإلجمالي   - ت
دوالر يف اليوم بشقيه العارلي واحلكومي خالل سنة  12.3بلغ متوسط نصيب الفرد من االستهالك اإلمجايل يف الدول العربية حوايل 

يتانيا، وتعد اإلمارات العربية املتحدة األعلى عربيا من حيث دوالر يف مور  0.1دوالر يف قطر،  70.9، حيث تراوح مابني 0211
دوالر يف اليوم، من جهة أخرى تعد قطر أعلى قيمة لنصيب الفرد من اإلنفاق احلوكمي حبوايل  27.0االستهالك العارلي للفرد حبوايل 

 .    دوالر يف اليوم 2.93دوالر يف اليوم، بنما سجل السودان أقل مستوى من اإلنفاق احلوكمي حبوايل  92.2
 :   واجلدول املوايل يوضح ذلك

 مؤشرات قياس الفقر في الدول العربية  -0
 أسباب الفقر في الدول العربية  - أ

  1:إن أهم أسباب الفقر يف الدول العربية ميكن أن تصنف بناء على عدد من األبعاد اليت تسهم يف تكوين الفقر يف هذه الدول، وهي
 ساهم التوزيع اجلغرايف للدول العربية يف التأثري على مستوى املعيشة بالنسبة ألفراد اجملتمع، وذلك يرجع لقلة املوارد  :البعد السياسي

كل املتاحة لألفراد نظرا للرتكيبة اجلغرافية، أيضا العوامل األمنية وما يعرتيها من تغريات كاحلروب وانتشار حالة ال أمن اليت  أثرت بش
ديات العربية ألهنا حتول دون تقدم عجلة التنمية االقتصادية وإيقاف أي نشاط أو استثمار يف البلد وبالتايل قلت قوي على االقتصا

املوارد املتاحة ألفراد اجملتمع، وهذا أثر على مستوى املعيشة وسبب تفشي ظاهرة الفقر أكثر، وما حدث من تغريات جيوسياسية يف 
وساهم يف ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل كبري، وما ( سورية، ليبيا، اليمن والسودان) 0211-0212بعض الدولية العربية بداية من 

عرفته هذه الدول من حالة نزاعات وانقالبات وال أمن، أدى إىل نزوح الكبري من العارالت من منطقها وهذا  أثر بشكل كبري على 
وجود بعض السياسات يف بعض الدول العربية وسوء التدبري للموارد  عملية التنمية وبالتايل ارتفاع يف معدالت الفقر، ومن جهة أخرى

 املتاحة وهذا بدوره انعكس سلبا على اجملتمع؛  
 يندرج حتت هذا البعد ما اعرتى النظام االقتصادي العريب من تقلبات وحتديات ساهم فيها التقدم العاملي والتطور  :البعد االقتصادي

ل الثروات واإلمكانات العربية بالشكل الصحيح، وما طرأ على اجلانب االقتصادي من تغيري  على خمتلف األصعدة، وعدم استغال
كالعوملة واخلصخصة وغريها على غرار ما عرفته اجلزارر يف فرتة التسعينيات من عمليات اخلصخصة وإعادة اهليكلة اليت أثرت بشكل  

عد لقمة معيشة العديد من العارالت، كل هذه العوامل وغريها كان كبري على تقليل فرص العمل وغلق الكثري من املؤسسات اليت ت
 هلا تأثري إجيايب أو سليب على أفراد اجملتمع العريب ومستواهم املعيشي؛ 

 إن ظهور الطبقات االجتماعية ومتايزها يف اجملتمع العريب يعد بيئة خصبة لظهور الفقر وتدين مستوى املعيشة، ألن  :البعد االجتماعي
اهم يف وضع خطوط محراء يف التعاطي مع معطيات احلياة ومواردها كل بناء على طبقته ومستواه، وهذا قلل الفرص يف أوجه ذلك س

 .البعض باختزال املوارد واإلمكانات املتاحة، ما أدى بدوره إىل ظهور آفة الفقر وتدين مستوى املعيشة
 : هذه األبعاد تعد مكملة لبعضها البعض يف إسهامها يف نشوء ظاهرة الفقر، ترتبت عنها مشكالت عديدة منها كل
  البقاء يف داررة احلروب وال أمن مما يؤدي بدمار أفراد اجملتمع واهنياره ككل؛ 
  انعدام أو تدين يف مستويات الدخل؛ 

  انتشار البطالة؛ 
 ؛ (اجلهل)ية اخنفاض مستوى املهارة وظهور األم 
 ظهور وانتشار األمراض واخنفاض مستوى الرعاية الصحية مما يؤدي إىل ارتفاع معدالت الوفيات؛ 
  نقص وسوء التغذية واليت تؤدي النتشار األمراض؛ 
 تدين مستوى اإلسكان؛ 
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  لباقي أفراد األسرة ظهور املشكالت االجتماعية مثل التفكك األسري الناتج عن عدم قدرة رب األسرة على حتمل املسؤولية
 :واليت تؤدي إىل

 اللجوء إىل نزول األطفال إىل جمال العمل وترك الدراسة ملساعدة سد احتياجات األسرة من مأكل وملبس؛  -
د القتل والسرقات واالختالس الناتج من اخنفاض الدخل ومستوى املعيشة والرغبة يف الثراء أو احلصول على املال لس مثلانتشار اجلرارم  -

 احتياجات األسرة؛ 
 قلة فرص التعليم بالنسبة ألفراد اجملتمع؛  -
 .  نقص القدرة والضعف اجلزري والكلي عن املشاركة بفاعلية يف احلياة االجتماعية وكذا يف التطور احلضاري والتنمية -
 مؤشر فقر الدخل في الدول العربية    -ب

ميثل هذا املؤشر مكونا واحدا من بني مكونات الفقر، يف حني أن الفقر البشري يضم أبعادا أخرى باإلضافة إىل الدخل مثل التعليم، 
ت الصحة املستوى املعيشي واحلريات، ويوضح مؤشر فقر الدخل وفقا للبيانات العربية املتاحة يف الدول العربية، التباين الواضح يف مستويا

 : الدول العربية حيث ميكن تقسيم الدول العربية إىل جمموعتنيالفقر يف 
من السكان، وتضمن عددا من الدول العربية حمدودة الدخل كاليمن، موريتانيا،  %12واليت تفوق نسب الفقر فيها  :المجموعة األولى-

 فلسطني، الصومال، السودان، جيبويت وحجز القمر؛
 ( .%12أقل من ) الفقر املتدنيةأو نسب ( %02إىل  12)  الفقر املعتدلةتضم بقية الدول العربية ذات نسب  :المجموعة الثانية-

 :   والشكل املوايل يوضح ذلك
 0110مؤشر الفقر وفق خط الفقر الدولي في بعض الدول العربية خالل (: 10)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .90:، مرجع سابق، ص0110التقرير العربي الموحد صندوق النقد العريب املوحد،  :المصدر
 مؤشر الفقر متعدد األبعاد في الدول العربية       -ب

تعد املقاييس املالية أساسية يف قياس الفقر، ولكنها تعجز عن قياس أوجه احلرمان يف أبعاد أخرى ورصد تداخلها، فاألسر تعاين من أوجه 
 .وا يظهره قياس فقر الدخلحرمان متعددة ميكن أن تكون يف وضع أس

عناصر غري مرتبطة بالدخل ويأخذ بعني االعتبار أوجه متعددة للحرمان البشري من حيث الصحة  مؤشر فقر املتعدد األبعاديتضمن -
مستوى التعليم ومستوى التعليم، حبيث يصنف كل فرد على عدد من أوجه احلرمان يف أسرته قبل جتميع البيانات يف مقياس للفقر على 

 .املستوى الوطين
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موزعة بني عشرة ( الصحة، املستوى التعليمي ومستوى املعيشة)لكل فرد وفقا ألوجه احلرمات الثالثة تسند  ملؤشر فقر املتعدد األبعادوفقا -
، والد األدىن الفاصل بني 12مؤشرات فرعية، مث جتمع النقط املسجلة يف كل وجه من وجوه احلرمان، حبيث أن العالمة القصوى هي 

على وجود فقر متعدد األبعاد، وعلى هذا األساس كلما ارتفعت قيمة مؤشر الفقر أو كثر تدل  9، أن العالمة 9الفقري وغري الفقري هو 
 .  متعدد األبعاد زادت درجة الفقر وبالعكس 

 : حيث يشري كل حجم حمور إىل حجم املؤشر( االعناصر)والشكل املوايل وضح هذه األبعاد 
 عناصر الفقر المتعدد األبعاد (: 10)الشكل رقم   

 
 

، تعريب جلنة األمم املتحدة االقتصادية 0111تقرير التنمية البشرية ، (UNDP)برنامج األمم املتحدة للتنمية البشرية  :المصدر -
 .     .3:، ص0212أ، .م.، األمم املتحدة، نيويورك، الو(اإلسكوا)واالجتماعية لغريب أسيا 

وتكمن أمهية هذا املؤشر باملقارنة مع مؤشر فقر الدخل يف إعطاء صورة واضحة حول حجم التحديات القارمة أمام معظم الدول العربية 
 . يف مكافحة الفقر مبختلف أبعاده السيما على مستوى حتسني الدخل واخلدمات األساسية خاصة يف جمايل التعليم والصحة

   :       شر الفقر املتعدد األبعاد بالنسبة للدول العربية اليت تتوفر حوهلا بياناتوالشكل املوايل يوضح مستوى مؤ 
 الشكل رقم )10(: مؤشر الفقر متعدد األبعاد في بعض الدول العربية )0111-0112م(

 
 .97:، مرجع سابق، ص0110التقرير العربي الموحد صندوق النقد العريب املوحد،  :المصدر -

 : ويوضح الشكل املوايل توزيع الذين يعشون يف فقر متعدد من البلدان النامية ومكانة الدول العربية ضمنها
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 متعدد في البلدان الناميةتوزيع مؤشرات الفقر (: 10)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .30:، مرجع سابق، ص0111تقرير التنمية البشرية ، (UNDP)برنامج األمم املتحدة للتنمية البشرية  :المصدر
يتنب من خالل مؤشر الفقر املتعدد األبعاد يف البلدان النامي أن الدول العربية وفق هذا املؤشر متدنية نسبيا مقارنة مع عدد كبري من  -

، ال ميكن اعتبار مؤشر فقر الدخل 0211املناطق األخرى يف البلدان النامية، غري أن التطورات السياسية اليت عرفتها املنطقة العربية خالل 
 . أو مؤشر الفقر املتعدد كافية للتعبري عن هشاشة االستقرار أو التماسك اجملتمعي

 المساعدات اإلنمائية العربية: ثانيا -
 تتميز املساعدات اإلمنارية العربية بسمات متيزها عن مصادر املساعدات اإلمنارية األخرى، ويرجع ذلك بشكل رريسي إىل أن الدول العربية
اليت متنح هذه املساعدات هي نفسها دول نامية حتتاج مساعدات وتواجه حتديات تنموية عديدة مبا يف ذلك حاجاهتا الضرورية لتنويع 

نتاجية القتصادياهتا، وتطوير وصيانة البىن األساسية هبا، يف الوقت الذي متثل فيه عوارد صادرات النفط اخلام املصدر الرريسي القاعدة اإل
 إلراداهتا من النقد األجنيب، وبالتايل لتدفقات العون املقدم منها، إضافة لذلك متكنت الدول العربية املاحنة للعون من حتقيق مستويات

احملددة من قبل األمم املتحدة  % 2.7بة مساعداهتا اإلمنارية إىل الناتج احمللي اإلمجايل اليت جتاوزت يف عدد من الدول نسبة مرتفعة يف نس
كهدف للمساعدات اإلمنارية الدولية، وقد سامهت الدول العربية الرريسية املاحنة للعون، خالل مسرية امتدت منذ عقد السبعينيات من 

اآلن يف بلورة خربات مرتاكمة يف جمال املساعدات اإلمنارية، مما جعل أدارها يف هذا اجملال وفق قواعد تنظيمية ومؤسسية  القرن املاضي إىل 
 . كان هلا أثرها اهلام يف زيادة فاعلية هذه املساعدات وحتسني مردوده ونتارجه

 مفهوم المساعدات اإلنمائية في الدول العربية  -1
قتصادية االجتماعية يف الدول العربية إىل قيام هذه الدول باستثمارات كبرية متكنها من استغالل مواردها الطبيعية حتتاج عملية التنمية اال

م مبثل االستغالل األمثل، وأول ما حتتاج إليه هو بناء اهلياكل األساسية لالقتصاد الوطين للدخول يف مرحلة االنطالق والنمو املستمر، والقيا
ألساسية حيتاج إىل متويل وبشروط ميسرة أفضل بكثري مما هو سارد يف األسواق املالية الدولية، وتبدأ عملية االنطالق هذه االستثمارات ا

موال ببناء مشاريع إنتاجية كبرية وهي أيضا حتتاج إىل متويل ضخم آلجال طويلة، وال تستطيع األسواق املالية الدولية التقليدية أن توفر األ
والشروط اليت ميكن للدول العربية القبول هبا واالستفادة منها، وهنا يأيت دور املؤسسات املالية العربية يف دعم ومتويل الالزمة باألسعار 

قطاعات عملية التنمية االقتصادية االجتماعية يف الدول العربية الفقرية وذلك بتوفري األموال الالزمة لبناء املشاريع اإلمنارية يف خمتلف ال
   2.توازن طريف ميزان املدفوعاتوالعمل على 
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لقد أدى وجود فوارض مالية لدى الدول العربية إىل ظهور نوع جديد من العالقات االقتصادية مل يكن مألوفا من قبل، ويتمثل هذا النوع 
بتقدمي املساعدات املالية للدول النامية الفقرية عن طريق القروض واملنح ( النفطية)اجلديد من العالقات يف قيام بعض الدول النامية الغنية 

 . ساعدهتا يف تأمني األموال الالزمة لتمويل عملية التنمية االقتصادية االجتماعية وسد العجز يف موازين املدفوعات هلذه الدولمل
وأنشأت الدول العربية األعضاء يف منظمة األوبك مؤسسات مالية لإلشراف على هذه املساعدات وتنظيمها من أجل حتقيق األهداف اليت 

صندوق األوبك للتنمية  مثلوتسهم الدول العربية النفطية يف معظم الصناديق واملؤسسات التمويلية الدولية  تقدم من أجلها، كما
 تقدمها اإلسالمي للتنمية وغريها، وختتلف املعونات املالية اليت تقدمها الدول العربية املصدرة للنفط للدول النامية األخرى عن املعونات اليت

من حيث املصدر واألهداف، إذ ميثل العون املايل الذي تقدمه دول األوبك لبقية دول العامل الثالث انتقاال  الدول الصناعية املتقدمة
للموارد من دول نامية إىل دول نامية أخرى، ومصدر هذه األموال من مورد طبيعي ناضب وليس من مورد صناعي متجدد وترتبط املعونات 

ياسية وإسرتاتيجية للدول اليت تقدم هذه املعونات، ومل تقتصر املعونات املالية العربية على تقدمي اليت تقدمها الدول الرأمسالية بأهداف س
قد يف القروض اإلمنارية اليت تقدمها مؤسسات العون اإلمناري العريب، بل بدأت الدول العربية الغنية، بعد مؤمتر القمة العريب الرابع الذي ع

شكل منح لكل من مصر وسوريا واألردن، ومل يكن تقدمي هذا الدعم املايل مرتبطا بتمويل  ، بتقدمي دعم مايل يف13.7اخلرطوم 
 3.مشروعات معينة أو خطة إمنارية حمددة، وإمنا قدم كدعم مباشر للميزانية

 المالمح األساسية للمساعدات اإلنمائية العربية -0
  4:املساعدات اإلمنارية املقدمة من الدول العربية إىل الدول املستفيدة مبالمح رريسية، أمهها تتسم
 دولة عربية،  00دولة، منها  197استفادت من املساعدات عدة دول يف أرجاء خمتلة من العامل، وبلغ عددها  :التوسع الجغرافي

 دول أخرى؛  3الالتينية، دولة يف أمريكا  .0دولة يف آسيا، و 97دولة افريقية،  19
 تشمل املساعدات املسامهة يف متويل مشروعات يف قطاعات خمتلفة كالزراعة، النقل، الطاقة، املواصالت، الصحة  :التنوع القطاعي

والتعليم، فضال عن دعم برامج بنوك التنمية احمللية والصناديق االجتماعية اليت هتتم بتمويل مشروعات صغرية ومتوسطة احلجم يقوم 
 ورها يف توفري فرص عمل جديدة، وإسهامها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بوجه عام؛  بتنفيذها القطاع اخلاص، وذلك نظرا لد

 تسعى املساعدات إىل دعم جهود الدول املستفيدة لتمكينها من حتقيق األهداف اإلمنارية  :دعم تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
، وذلك من خالل متويل مشروعات يف قطاعات كالزراعة نظرا لدورها بتخفيض نسبة الفقرلأللفية، وخصوصا اهلدف الرريسي املتعلق 

يف توفري السلع الغذارية يف املناطق األكثر فقرا، فضال عن دعم مشروعات قطاعي الصحة والتعليم ملا هلما من دور اجيايب يف حتسني 
 دراهتا الذاتية؛  مستويات املعيشة، وتنمية املوارد البشرية وخلق الظروف املواتية لالعتماد على ق

 تقوم مؤسسات اجملموعة إىل جانب تقدمي قروض ميسرة لتمويل مشروعات يف قطاعات خمتلفة، بتقدمي  :بناء القدرات الذاتية
معونات فنية ومنح لتمويل أنشطة خمتلفة، فضال عن متويل دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية يف حاالت معينة، كما تقوم مؤسسات 

ا يف إطار املشروعات اليت تساهم يف متويلها، وعند الضرورة بتمويل برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية املسؤولة عن اجملموعة أيض
 تشغيل املشروعات بعد تنفيذها، وذلك لضمان حسن أدارها؛  

 موعة على اإلسهام يف بالرغم من أن الدول املستفيدة حتدد أولويات املشروعات، إال أن موافقة مؤسسات اجمل :جدوى المشروعات
متويلها يعتمد على التقييم الذي جتريه مؤسسات اجملموعة بالتعاون مع الدول املعنية، ويشمل التقييم كافة اجلوانب اإلدارية 
واالقتصادية، املالية والقانونية للمشروعات للتأكد من سالمتها الفنية وجدواها االقتصادية وإسهامها يف التنمية االقتصادية 

 االجتماعية بوجه عام؛ و 
 يعترب التمويل أحد املستلزمات الرريسية لتنفيذ املشروعات، إال أن حسن تنفيذها وضمان تشغيلها وأدارها بشكل  :النصح والمشورة

جيد يتطلب إعدادها وتصميمها على حنو يتسق مع األهداف املرجو حتقيقها، ولذا يقوم اجلهاز الفين يف مؤسسات اجملموعة بتقدمي 
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النصح واملشورة للدول اليت يتعاون معها يف كافة األنشطة املختلفة اليت تتضمنها مراحل املشروعات كإعداد دراسات اجلدوى وشروط 
العقود ووثارق املناقصات، واختيار االستشاريني واملقاولني واملوردين، فضال على قيام مؤسسات اجملموعة باطالع تلك الدول على 

 ستفادة من عملياهتا اإلمنارية املشاهبة؛ خرباهتا والدروس امل
 تطبق مؤسسات اجملموعة سياسات مرنة وإجراءات مبسطة يف تعاوهنا مع الدول املستفيدة  :مساعدات ميسرة وإجراءات مرنة

وتتمثل وتأخذ يف االعتبار ظروفها االقتصادية، وتقدم ثروهتا بشروط ميسرة كي ال تثقل على الدول املستفيدة من خدمة ديوهنا، 
دون ( سنوات12-29)، والسماح (سنة 07-12)وطول فرتيت السداد ( %.2-21)الشروط امليسرة يف اخنفاض سعر الفاردة 

 . اإلخالل مبا يتطلبه حسن تنفيذ املشروعات والكفاءة الالزمة إلدارهتا وتشغيلها
 الخصائص الرئيسية للمساعدات اإلنمائية العربية  -0

ارية العربية يف السبعينيات من القرن املاضي، ومت إنشاء مؤسسات التنمية العربية الوطنية واإلقليمية هبدف دعم انطلقت املساعدات اإلمن
وقد   الدول العربية والدول النامية األخرى يف جهودها اإلمنارية، ومساعدهتا بأشكال خمتلفة تشمل القروض امليسرة واملعونات الفنية واملنح،

 .جنوب –ر يف التعاون الثناري واملتعدد األطراف، وكذلك دور يف تعزيز تعاون اجلنوب كان هلذه املساعدات دو 
لقد عملت مؤسسات جمموعة التنسيق من خالل جهودها احلثيثة على تبسيط اإلجراءات، وتوحيد العقود ووثارق املناقصات، وإصدار 

رية، وتنفيذ األعمال، وذلك فضال عن تبادل املعلومات بشأن إرشادات مشرتكة حول تقييم املشروعات، واحلصول على اخلدمات االستشا
املشروعات وتنسيق التمويل املشرتك هلا، مما يسهم يف توفري الفرص املناسبة لتنفيذها، ويعزز فاعلية املساعدات املقدمة، كما عملت 

ل تبين سياسات لتشجيع شركات املقاوالت مؤسسات جمموعة التنسيق على دعم القدرات الذاتية للدول املستفيدة من مساعدات من خال
وشركات اخلدمات االستشارية واملوردين من الدول النامية وتشجيعهم على املشاركة يف تنفيذ املشروعات، واخلدمات املمولة من قبلها، 

 .األمر الذي يعزز التعاون فيما بني الدول النامية
 5:ومن أهم خصارص املساعدات اإلمنارية العربية

  تشكل املساعدات اإلمنارية العربية جانبا مهما من جوانب التعاون االقتصادي بني الدول العربية من جهة، وباقي الدول النامية من
جهة أخرى، وحتوي هذه املساعدات قدرا كبريا من الدعم الذي تقدمه دول نامية إىل دول نامية أخرى، واملتمثل فيما تتضمنه 

ضافة إىل املنح واهلبات اليت عادة ما تقدم يف إطار املساعدات اإلمنارية العربية، وهلذه املساعدات دالالت القروض من عنصر املنحة، إ
مهمة هلا أبعادها االقتصادية واحلضارية، فالدول العربية املاحنة للعون هي دول نامية تعتمد على عاردات النفظ ملواجهة أعبارها 

فيها التزاماهتا يف إطار العون الذي تقدمه، على الرغم من أن النفط الذي تعد صادراته املصدر  والتزاماهتا الداخلية واخلارجية، مبا
الرريسي إليرادات هذه الدول، هو مورد قابل للنضوب وختضع أسعاره للتقلبات يف أسواق النفط العاملية، فقد شهدت تدفقات العون 

يصها، وهو ما يفسر التغريات يف حجم العون العريب يف تلك الفرتات، وقد ظلت العريب تفاوتا شديدا مع منو العاردات النفطية أو تقل
 احلكومات العربية املاحنة للعون ملتزمة بتقدمي املساعدة رغم ما شهدته بلداهنا من ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية، فبالنظر إىل تأثري

دت الدول العربية النفطية املاحنة للعون نتيجة لتذبذب العوارد املساعدات العربية مباشرة بأسعار النفط يف األسواق الدولية شه
النفطية، أوضاعا مالية واقتصادية خمتلفة عما كانت عليه يف العقود السابقة انعكست على حجم العون املقدم، ومع أن عددا من 

ارية املقدمة أو وقفها كليا، فقد استمر منو العون ليبيا، العراق واجلزارر اضطرت إىل ختفيض املساعدات اإلمن مثلالبلدان العربية املاحنة 
 سنويا؛ %  9.0مبعدل إمجايل قدره حوايل  0212-0222العريب خالل الفرتة 

  يقدم القسم األكرب من املساعدات اإلمنارية العربية من أربع دول خليجية هي اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة
من الدخل القومي %  2.1قدمت هذه البلدان مساعدات إمنارية رمسية بلغت  0212 دولة قطر، ففي عام الكويت باإلضافة إىل
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وتقدم معظم تدفقات   .%2.90اإلمجايل، يف حني مل يتعدى متوسط املساعدات اإلمنارية الرمسية ملعظم الدول الصناعية مستوى 
ت متعددة األطراف، باإلضافة إىل العون اإلمناري األهلي املقدم من املساعدات اإلمنارية من خالل مساعدات حكومية ومن مؤسسا

 اهليئات اخلريية واجلمعيات غري احلكومية إىل جانب مسامهة الدول العربية من خالل املؤسسات الدولية املاحنة للعون؛ 
 الشروط السياسية واالقتصادية وليست  حتظى املساعدات اإلمنارية العربية بتقدير خاص من جانب البلدان املستفيدة، فهي خالية من

مرتبطة بأي قيود، وتتسم بدرجة عالية من اليسر تتمثل يف اخنفاض سعر الفاردة، وطول فرتيت السماح والسداد، وارتفاع عنصر 
لربامج إمنا يقوم املنحة، كما تراعي أيضا األولويات اليت حتددها البلدان املستفيدة ذاهتا، باإلضافة إىل ذلك فإن تقييم املشاريع وا

استنادا إىل اجلدوى الفنية والسالمة االقتصادية وتوافر الشروط البيئية، وجتري كل عمليات تنفيذ املشاريع واحلصول على البضارع 
واخلدمات وفقا للممارسات املتعارف عليها دوليا، وقد تراكمت لدى مؤسسات جمموعة التنسيق، على مر السنني خربات يستفاد 

كل مشروع جديد من خالل أنشطتها يف تشكيلة واسعة من القطاعات والبيئات، وهي تضيف قيمة لعمليات إعداد املشاريع منها يف  
وتنفيذها، وتسهم مباشرة يف بناء القدرات البشرية واملؤسسية وحتظى اليوم اخلربات الفنية العربية بتقدير عال لدى كثري من البلدان 

بلدا يف آسيا وأفريقيا   .19إىل جانب التمويل ومن خالل مسامهتها يف الربامج اإلمنارية يف ما يزيد على املستفيدة، وكثريا ما تطلبها 
 أمريكا الالتينية وأوروبا، أقامت مؤسسات اجملموعة عالقات متينة ومستدمية مع معظم البلدان النامية؛  

 لتنمية، وتفضل هنجا قارما على املشاركة تسرتشد فيه باحتياجات تعمل املؤسسات اإلمنارية العربية على أن تكون شريكة مساندة يف ا
وأولويات كل البلدان املستفيدة، فهي تعمل وفق املبدأ القارم على أن يتملك املستفيدون يف هناية املطاف اسرتاتيجياهتم اإلمنارية 

لدان املستفيدة إىل حتديد أولوياهتا اخلاصة وإىل ويتولون مسؤولية تنفيذها، وعليه فإن مؤسسات التنمية العربية تدرك مدى حاجة الب
 الشعور بأهنا متتلك براجمها اإلمنارية، وفضال عما تتسم به املساعدات اإلمنارية العربية من مرونة يف اإلجراءات فإهنا تقدم صافية من

هبا حمددة القيمة، وال خيضع سحبها  التكاليف اإلدارية املرتبطة مبعاجلة الطلبات وتوصيل العون املطلوب، وتصبح حال االلتزام
 إلجراءات حماسبية معقدة؛ 

  وتوفري فرص العمل وهو  ختفيف حدة الفقرخيصص جزء كبري من املساعدات اإلمنارية العربية إىل املسامهة يف متويل مشاريع هتدف إىل
 .ما يرتجم الرتكيز القوي للمساعدات اإلمنارية العربية على التنمية االجتماعية يف البلدان املستفيدة

 تطور المساعدات اإلنمائية العربية -0
فأصوهلا ترجع إىل برامج أنشأهتا دولة الكويت واململكة العربية  املساعدات العربية هلا تاريخ طويل ومتميز ميتد لنصف قرن من الزمان،

السعودية يف الستينيات من القرن املاضي، بدافع الرغبة املخلصة يف املساعدة إىل أقصى حد ممكن يف جهود التنمية يف الدول الفقرية، 
وقد . اجلنويب بل هم الذين واصلوا ممارسته –أن املاحنني العرب مل يسامهوا فقط بفاعلية يف صياغة مصطلح التضامن اجلنويب  واحلقيقة

استمرت هذه اجلهود دون توقف على الرغم من السنوات العجاف اليت مرت بالدول العربية النفطية منذ عقد الثمانينيات يف القرن 
اإلمناء العريب طوال فرتة السبعينيات والثمانينيات حنو مشروعات البنية األساسية واملشروعات اإلنتاجية، بينما اجتهت معونات املاضي، وقد 

أخذت هتتم منذ التسعينيات مبشروعات التنمية البشرية ومكافحة الفقر والبطالة يف إطار تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي، وذلك 
سلم أولويات الدول املستقبلة للعون، وقد مثلت الدول اخلليجية وال تزال، خاصة السعودية  انسجامًا مع تصاعد هذه املشروعات يف

 6 .والكويت واإلمارات، املصدر الرريسي للعون العريب، بينما تسهم قطر وعمان وليبيا واجلزارر بنسبة أقل
 الدول املاحنة والدول املستفيدة ، وتتبع تطور هذه وقد أخذت قيمة املساعدات العربية يف الرتاجع نتيجة بروز اخلالفات السياسية بني

 7:املساعدات يوضح اآليت
  كان حظ الدول العربية الفقرية ضئيال من إمجايل املساعدات العربية الثنارية؛ 
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 ا أدى تضمنت أرقام ما خصص للمساعدات العربية الثنارية املساعدات اليت كانت تقدم لدول املواجهة وهي مصر وسوريا واألردن مم
 إىل زيادة كبرية يف حجمها؛ 

  نتيجة قيام الدول املاحنة بتوجيه جزء من مواردها لصندوق األوبك الذي أنشئ يف ذلك  .137هبطت مجلة املساعدات الثنارية عام
رارات نتيجة ما حصلت عليه األردن وسوريا مبوجب ق 1373العام، وقد استمر ذلك اهلبوط إىل أن ارتفعت قيمة املساعدات عام 

، ولكن ما لبثت أن هبطت مرة أخرى نتيجة هبوط أسعار النفط، حيث اخنفض متوسط العون العريب السنوي من 1373قمة بغداد 
 ؛ 1303-1302مليارات دوالر خالل  9.1إىل حوايل  1301-1302مليارات دوالر خالل الفرتة  2..حوايل 

 د حمدود من الدول العربية فضال عن عدم ثبات تلك الدول، فمثال يف عام تتسم هذه املساعدات بالرتكز الشديد يف توجهها حنو عد
عشرة دولة عربية ما  11من إمجايل املساعدات العربية، يف حني اقتسمت  %.7حصلت مصر وسوريا واألردن على نسبته  1371

رير الفلسطينية وخفضت الدول عن دفع أي مساعدات لسوريا ومنظمة التح .130تبقى من املساعدات، كما امتنعت الكويت عام 
 العربية األخرى هذه املساعدات؛ 

  هناك تدين يف حجم املساعدات اليت يتم تقدميها عن طريق مؤسسات التمويل خاصة اإلقليمية، وذلك ألن الدول املاحنة تفضل
ملؤسسات مسؤولية االستمرار يف التمويل أسلوب املساعدات الثنارية املباشرة، ويرجع هذا التدين إىل إلقاء األطراف املاحنة على هذه ا

من مواردها الذاتية خاصة املؤسسات اليت دفعت رؤوس أمواهلا بالكامل أو نسبة كبرية منها، وهذا التدين هو أكثر وضوحا يف 
سبيا يف الصندوق الكوييت وصندوق أبو ظيب مقارنة بالصناديق اإلقليمية، األمر الذي يعكس استقرارا ن مثلالصناديق القطرية 

املساعدات اليت تقدمها األخرية قد ال يستمر طويال ، خاصة مع حمدودية مواردها اليت من املمكن أن تستنفد يف أي حلظة ما مل تتم 
زيادة رؤوس أمواهلا املدفوعة أو تقدم موارد جديدة إليها، وحينها سيغدو بقاؤها كمؤسسة مهددا، وتستثىن من هذا التوجه العام 

 عن طريق صندوق أبو ظيب؛ 0221يت قدمت معظم معوناهتا للدول العربية وغري العربية منذ استقالهلا وحىت عام اإلمارات ال
  استمر تقدمي كل من السعودية والكويت للنصيب األكرب من املساعدات العربية يف التسعينيات، حيث خصصت السعودية والكويت

نتيجة 1339و1330، ورغم اخنفاض هذه النسبة عامي 1332ايل عام على التوايل من ناجتهما القومي اإلمج %7.9و 9.7%
حتمل هاتني الدولتني النصيب األكرب من تكلفة حرب اخلليج الثانية، إال أن هذه النسب مثلت ضعف تلك اليت خصصتها دول جلنة 

، كما بلغ نصيب جانب املنح يف 1330عام  %99مساعدات التنمية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واليت مل تتعد 
 .1330يف عام  %10القروض اليت قدمها الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية حوايل 

 مليون دوالر كمساعدات إمنارية ميسرة يف حني كانت يف عام  1222حوايل  1330قيمة العون اإلمناري العريب يف عام  بلغت
، وكان نصيب %37مليار دوالر، وقد شكل العون اإلمناري املقدم من دول جملس التعاون اخلليجي ما نسبته  0.7حوايل  1331

مليون دوالر ، بينما سامهت  020أي  %13يف حني كان نصيب الكويت  مليون دوالر ، 709أي  %71السعودية منه حنو 
أي ما  %9مليون دوالر، وقدمت كل من ليبيا واجلزارر والعراق ما نسبته  20مليون دوالر، وقطر  91أي  %9اإلمارات بنسبة 

اإلمناري الثناري إىل أربع دول عربية، مليون دوالر من العون  022مليون دوالر على التوايل، وقد اجته ما قيمته  1و .1و 17قيمته 
 22مليون دوالر والبحرين  20مليون دوالر وسوريا على  121مليون دوالر واملغرب على  193حيث حصلت مصر على حوايل 

 مليون دوالر إلعادة البناء؛  122لبنان  1339مليون دوالر، كما منحت السعودية يف عام 
  احنة بتوجيه قدر اكرب من مساعداهتا إىل منظمة التحرير الفلسطينية، ولذا أقرت قمة القاهرة م اهتمت الدول امل01مع مطلع القرن

مليون دوالر، وصندوق األقصى برأمسال بلغ  022إنشاء صندوق انتفاضة األقصى برأمسال مقداره  0222اليت عقدت يف العام 
ظ على اهلوية العربية واإلسالمية ملدينة القدس ولتمكني االقتصاد مليون دوالر يتوليان مهمة متويل املشاريع اهلادفة إىل احلفا 022
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دعم موازنة السلطة الوطنية  0220الفلسطيين من تطوير قدراته الذاتية وفك ارتباطه باالقتصاد اإلسراريلي، وقررت قمة بريوت 
رت القمة مسامهة الدول األعضاء يف هذه مليون دوالر ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفرتة مماثلة، وأق 992الفلسطينية حبوايل 

املشاريع بناء على حصصهم يف موازنة اجلامعة، وهذا يعين ارتفاع نسبة مسامهة كل من السعودية والكويت صاحبتا النصيب األكرب 
 ماليني دوالر للسلطة الفلسطينية؛  927من ميزانية اجلامعة، إال أن السعودية قدمت معظم هذا املبلغ إذ وفرت 

 مليون دوالر  002، سامهت السعودية حبوايل 0221مليار دوالر عام  1.1لغ إمجايل املساعدات اإلمنارية املقدمة من الدول العربية ب
من ناجتها القومي، واقتصر إسهام  %.مليون أي ما نسبته  002من ناجتها القومي اإلمجايل، والكويت حبوايل  %1أي ما نسبته 

من ناجتها القومي  %9ماليني أي ما نسبته  020غ إمجايل تقديرات املساعدات اليت قدمتها اإلمارات مليونا ، وبل 103قطر على 
 مليون دوالر؛و  01اإلمجايل، وقدمت عمان حوايل 

  بعد احتالل العراق، قدمت الدول اخلليجية منحا للمسامهة يف إعادة اإلعمار، وال زالت تساهم يف هذه العملية بصور خمتلفة، كما
 . دمت دول املنطقة على إلغاء الديون املرتتبة على العراق كليا أو جزرياأق

وبنظرة عامة يبدو سجل العون العريب اإلمناري هو األفضل عند مقارنته بسجل األمم الصناعية الغنية، وحىت يف هذه األيام تتفوق الدول 
من حيث النسبة املئوية ملساعدات التنمية الرمسية إىل الناتج  (OECD)العربية املاحنة على دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

املقدمة من الدول الغربية املاحنة، بل %  2.92تكاد تصل ثالثة أضعاف نسبة % 2.02القومي، فمسامهة الدول العربية البالغة نسبتها 
ات حتققت يف الوقت الذي كانت الدول العربية املاحنة ، وكل هذه اجملهود%2.7وتتجاوز النسبة املستهدفة عامليا كنسبة مقبولة والبالغة 

 8 .تواجه مشاكل اقتصادية
 .0211إىل غاية  0229واجلدول التايل يوضح تطور املساعدات اإلمنارية العربية للسنوات من 

 (مليار دوالر)م 0111-0110يوضح تطور المساعدات اإلنمائية العربية (: 10)الجدول رقم 
 0111 0111 0112 0112 0112 0110 0110 0110 0110 السنوات

حجم المساعدات 
 اإلنمائية العربية

0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 2 0.1 0.00 0.0 

، 0110، 0110)التقرير العربي الموحد للسنوات صندوق النقد العريب املوحد،  بيانات من إعداد الباحثني باالعتماد على :المصدر
 .، الداررة االقتصادية والفنية، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة(0110، 0111 ،0111، 0112، 0112، 0112، 0110، 0110

 : تشير بيانات الجدول أعاله إلى -
مقارنة %  2..9، بزيادة نسبتها 0211مليار دوالر عام  9..أن إمجايل املساعدات اإلمنارية املقدمة من الدول العربية حوايل  -
دمة من دول جملس التعاون اخلليجي املصدر األساسي لتلك املساعدات، حيث قدرت املساعدات ، وشكلت املساعدات املق0212بعام 

 1.7املقدمة من دول جملس التعاون اخلليجي املصدر األساسي لتلك املساعدات، حيث قدرت املساعدات املقدمة من السعودية بنحو 
مليون دوالر  101، قطر حبوايل %( 11.2) مليون دوالر  310من اإلمجايل، الكويت حوايل %  72.7مليار دوالر، أي حوايل 

 %(. ..2) مليون دوالر  12وقدرت من عمان حوايل %(  0.1) مليون دوالر  120، اإلمارات حوايل %( 7..) 
دوالر،  مليار 121قدرت حبوايل  0211-1372وميكن القول أن املساعدات اإلمنارية امليسرة املقدمة من الدول العربية خالل الفرتة 

مليار دوالر من الدول العربية  7.2من دول جملس التعاون اخلليجي، وحوايل %  32.1دوالر أي ما يعادل حوايل  117منها حوايل 
 9.األخرى

 :  0211إىل غاية  1372والشكل املوايل يوضح املتوسط السنوي لقيمة هذه املساعدات من سنة 
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 الشكل رقم )12(: المتوسط السنوي للمساعدات اإلنمائية العربية )1221-0111م(
 
 
 

 
 
 
 

 
 ..01:، مرجع سابق، ص0110التقرير العربي الموحد صندوق النقد العريب املوحد،  :المصدر

 عمليات العون اإلنمائي العربي  -0
القطرية أو اإلقليمية، مثل الصندوق يقدم العون العريب اإلمناري إما عن طريق املساعدات الثنارية أو عن طريق مؤسسات وصناديق التمويل 

الكوييت للتنمية االقتصادية العربية، صندوق أبو ظيب لإلمناء االقتصادي العريب، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق العراقي للتنمية 
ية الدولية، واملصرف العريب اخلارجية، الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، البنك اإلسالمي للتنمية، صندوق األوبك للتنم

للتنمية االقتصادية يف أفريقيا، حيث تتسم املساعدات الثنارية بأهنا ميسرة من حيث شروطها وتتضمن يف كثري من األحيان املنح واهلبات 
تلك  من %72للدول األقل منوًا واليت تتعرض للكوارث الطبيعية وتلك اليت تعاين من عجز، حيث تستقطب هذه الدول حوايل 

املساعدات، بينما تتسم املساعدات عن طريق مؤسسات وصناديق التمويل بتعدد أبعادها، فإىل جانب بعدها املايل من املمكن أن تأخذ 
شكال مؤسسيا أو فنيا وذلك فضال عن اخنفاض فوارد هذا النوع من املساعدات وغياب املشروطية مع طول فرتة السماح والسداد، األمر 

ول املستفيدة إمكانية كبرية إلدارهتا واستغالهلا بتكلفة اقل ومبرونة اكرب تنسجم وسياساهتا وأولوياهتا اإلمنارية، وإىل جانب الذي يتيح للد
، وعون املنظمات غري احلكومية اليت تقدم املنح (ال تتوافر عنها معلومات دقيقة)هاتني القناتني هناك قناة ثالثة هي اهليئات اخلريية 

   10:و من أهم ما مشلته هذه العملياتواملساعدات، 
 مليار دوالر، وهذا  1..حنو  0211بلغ إمجايل إلتزامات العمليات التمويلية ملؤسسات التنمية العربية يف عام  :مجموع اإللتزامات

مناء ، الصندوق العريب لإل% 11، وبلغت نسبة مسامهة البنك اإلسالمي للتنمية 0212مقارنة بسنة  %11.0باخنفاض بنسبة 
 %12، الصندوق السعودي للتنمية %12.3، صندوق األوبك للتنمية الدولية حوايل % 13.0االقتصادي واالجتماعي حوايل 

، املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا %1.3، الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية %0.1وصندوق النقد العريب 
 ؛      % 0.7أبو ظيب  وصندوق %0.0حوايل 

 بلغ اجملموع الرتاكمي إللتزامات العمليات التمويلية ملؤسسات التنمية العربية أعضاء جمموعة التنسيق إىل هناية : المجموع التراكمي
مليار دوالر أي  2...مليار دوالر، وقد بلغ نصيب جمموعة الدول العربية من هذه االليزامات حوايل  13.3حوايل  0211عام 

    ؛  %..2.بنسبو 
 بلغت نسبة ما حصلت عليه جمموعة الدول العربية من جمموع إلتزامات العمليات التمويلية ملؤسسات التنمية : التوزيع الجغرافي

 ؛  0212يف سنة  %..29مقابل  %21.7حوايل  0211العربية خالل 



 في الدول العربية الفقر ودورها في االقالل من المساعدات اإلنمائية العربية 

 

 

382 
 

 العمليات التمويلية ملؤسسات التنمية العربية خالل بلغ نصيب قطاع النقل واالتصاالت من جمموع إلتزامات  :التوزيع القطاعي
الصحة، التعليم، )، مث قطاع خلدمات % ...0حبوايل ( الكهرباء، النفط والغاز)، يليه قطاع الطاقة % 07.9حوايل  0211

والثروة ، يليه قطاع الزراعة %1..1، ومث قطاع املياهع والصرف الصحي بنحو %09.7اإلسكان ودعم موازين املدفوعات بـ 
 .    %1.0وأخريا قطاع الصناعة والتعدين حبوايل   %1.2احليوانية حبوايل 

  أفاق التعاون العربي اإلنمائي لمكافحة الفقر: ثالثا -
  أسباب محدودية إستراتيجيات محاربة الفقر في الدول العربية -1

  11:من بني أهم أسباب حمدودية سياسات حماربة الفقر يف الدول العريب هي
  هيمنة املقاربة السياسة على املقاربات األخرى؛ 
  غموض وتذبذب اإلسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة مبحاربة الفقر؛ 
  عدم وجود هيئات مستقلة خاصة مبتابعة تطور الظاهرة وتقييم جناعة وفعالية الربامج املسطرة من طرف احلكومات؛ 
 املدين يف صياغة السياسات ومتابعة تنفيذها؛  مقاربة فوقية وحتييد مشاركة األفراد أو اجملتمع 
    نقص الصرامة والشفافية يف استعمال املوارد إضافة إىل ظاهرة تبذير املوارد والفساد اإلداري واالقتصادي؛ 
    التوزيع غري العادل للثروات بني فئات اجملتمع الواحد؛ 
  تدعم اقتصاديات الدول  –بطريقة غري مياشرة  –اتيجي للثروة وضعف اقتصاديات الدول العربية وعدم تثمني العمل كمصدر إسرت

 الكربى من خالل االسترياد يف غياب سياسات اقتصادية رشيدة؛ 
       غياب أي تنسيق اقتصادي واجتماعي بني الدول العربية ووضع احلاجز السياسي يف املقام األول كمربر لعدم التكامل االقتصادي؛ 
 راطي على خمتلف املؤسسات مما ينعكس سلبا على تشجيع املبادرات االستثمارية وخنق كل املشاريع املقرتحة هيمنة التنظيم البريوق

 حملاربة الفقر يف هذه البلدان؛ 
  إمهال املقاربة املبنية على الكفاءات يف تسيري املشاريع وضعف الرقابة، فاسحا اجملال أمام املمارسات اهلادرة للثروة؛ 
   كلية يف حماربة الفقر وإمهال التطوير اجلهوي هلذه البلدان خاصة من حيث االعتماد على دراسات علمية دقيقة تسمح اعتماد مقاربة

 .للمناطق بتطوير ذاهتا وبدعم من احلكومات
 األهداف اإلنمائية العربية لمكافحة الفقر  -0

اليت كانت  نصف النسبةم إىل 0212جلوع مع حلول سنة يتمثل اهلدف األساسي لألهداف اإلمنارية يف القضاء على الفقر املدقع وا
، ورغم صعوبة حتليل مدى تقدم الدول العربية يف حتقيق هذا اهلدف من حيث ندرة البيانات وخاصة تلك املتعلقة 1332ساردة يف سنة 

خالل خطوط الفقر الوطنية تظهر تباين دوالر باليوم، إال أن البيانات املتاحة للفقر من  21بنسب الفقر احملسوبة وفق خط الفقر الدويل 
يف مدى حتقيق هذه الغاية، ففي حني حققت كل من تونس، املغرب واجلزارر، تقدما واضحا يف حتقيق تلك الغاية، فإن بعض الدول 

الدول العربية  األخرى مثل األردن، سورية لبنان ومصر، تسري خبطوات أكثر بطئا حنو حتقيق تلك الغاية، ومن املتوقع أن يشهد عدد من
 بعض الصعوبات يف حتقيق هذه الغاية، خاصة الدول األقل منوا مثل اليمن، جيبويت، موريتانيا وجزر القمر، وذلك باإلضافة إىل الدول اليت

 0211العراق، فلسطني والصومال، وكذمل يف ظل التطورات السياسية املصاحبة للبلدان العربية بداية من : تعاين من ظروف خاصة مثل
 وما اجنر عنه من تغريات كبرية يف هذه البلدان واليت من شاهنا أن تأثر على األهداف اإلمنارية ملكافحة الفقر، بسب ظروف انعدام األمن

 .       ونزوح األفراد من مناطقهم، وكذلك حالة الستقرار الدارمة يف هذه البلدان
 :سبيض نسبة الفقر من األهداف اإلمنارية لأللفية وفقا لنوالشكلني املواليني يوضحان التقدم يف حتقيق غاية ختف
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 التقدم في تحقيق غاية تخفيض نسبة الفقر من األهداف اإلنمائية العربية لأللفية(: 12)الشكل رقم 
  
 
 
 

 
 
 
 

، الداررة االقتصادية والفنية، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، سنة 0111التقرير العربي الموحد العريب املوحد، الصندوق : المصدر
 .  92: ، ص0211

 (0110-1221)دوالر  11خفض السكان الذين يقلهم دخلهم اليومي عن(: 12)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 0212، التقرير العريب الثالث، األهداف التنموية لأللفية وآثار األزمات االقتصادية العالمية على تحقيقهااألمم املتحدة، جامعة الدول العربية، : المصدر
 .    22:اإلسكوا، ص

 أهمية العون اإلنمائي العربي كأحد مكونات التعاون العربي  -0
من أهم مكونات التعاون االقتصادي العريب ألنه يتمحور حول مساعدات إمنارية من القروض واملنح امليسرة  العون اإلمناري العريبيعترب 

للمساعدات اإلمنارية العربية تعجل منها أخد أهم  تقدمها مصادر رمسية عربية إىل دول عربية وغري عربية، حيث أن هناك عدة مميزات
 12:مكونات التعاون العربية وحمفز له، حيث

 أن تلك املساعدات اإلمنارية تقدم هبدف معاونة الدول على اجناز مشاريعها اإلمنارية االقتصادية منها واالجتماعية وتعزيز قدراهتا على -
 تصحيح وإعادة هيكلة اقتصادياهتا؛ 

مليار دوالر، قدمت  121حوايل  0211 - 1372املساعدات اإلمنارية امليسرة املقدمة من الدول العربية بلغت خالل الفرتة من أن  -
، %11.0، الكويت %..0،سامهت فيها السعودية  %32.1مليار دوالر أي ما يعادل  117منها دول اخلليج العربية حنو 
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، ووجود ثالث دول سامهت بالنسب األخرى وهي العراق حبوايل %2.2ايل وعمان حبو  %9.0، قطر حبوايل %..0اإلمارات 
 ؛  %2.0واجلزارر حبوايل  %1.0، ليبيا حبوايل 0%

أن العون العريب اإلمناري املقدم من الدول العربية يتميز خبصارص عدة متيزه عن املساعدات اليت تقدمها الدول االقتصادية املتقدمة  -
مالية تقدمها دول نامية إىل دول نامية أخرى عربية وغري عربية، أي حتويل جزء من ثروهتا الوطنية إىل تلك صناعيا لكونه ميثل فوارض 

 الدول بينما الدول املتقدمة تقتطع الفارض من دخل متجدد أو أرباح جنتها من اقتصادياهتا املتطورة؛
 %2.10ايل للدول العربية املاحنة الرريسية للعون حيث بلغت حنو ارتفاع نسبة العون العريب اإلمناري العريب إىل الناتج القومي اإلمج -

من الناتج القومي هلذه الدول واليت  %2.02، أي ما يزيد عن متوسط نسبة دول جلنة مساعدات التنمية واليت بلغت 0211سنة 
 طانيا وكندا وفرنسا؛ دولة أعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منها الواليات املتحدة وبري 13تتكون من 

وتشتمل على الصندوق العريب ( اإلقليمية، الدولية والوطنية)أن املساعدات اإلمنارية امليسرة اليت تقدمها مؤسسات التنمية العربية  -
ية الدولية لإلمناء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العريب واملصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا وصندوق األوبك للتنم

والبنك اإلسالمي للتنمية والصناديق الوطنية الثالثة الصندوق العريب للتنمية االقتصادية العربية ( أغلبية رأمساله من الدول العربية)
 وصندوق أبو ظيب للتنمية والصندوق السعودي للتنمية؛ 

قروض مؤسسات التمويل اإلمناري يف العامل حافزا لتنفيذ أن القروض امليسرة اليت تقدمها مؤسسات التنمية العربية تعترب كغريها من  -
استثمارات يف الدول املستفيدة تزيد قيمتها على قيمة قروضها بصورة ملموسة، ويقدر تغطية قروض املؤسسات العربية للتنمية يف 

على تنفيذ استثمارات ضخمة يف  من إمجايل التكاليف اإلمجالية املمولة، مما يعين أن قروض املؤسسات العربية حفزت %02املتوسط 
الدول العربية املستفيدة وساعدت على اجتذاب قدر ال بأس من التمويل الالزم هلا من مصادر عربية، وان هذا احلجم من العمليات 

 .املالية تعترب قياسيا بالنظر إىل الفرتة الزمنية اليت مت خالهلا
 الخـاتمة

ها حنو مشروعات البنية األساسية واملشروعات اإلنتاجية، بينما أخذت هتتم منذ اجتهت معونات اإلمناء العريب طوال بدايت
التسعينيات مبشروعات التنمية البشرية ومكافحة الفقر والبطالة يف إطار تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي، وذلك انسجاما مع تصاعد 

دول اخلليجية وال تزال، خاصة السعودية والكويت واإلمارات، هذه املشروعات يف سلم أولويات الدول املستقبلة للعون، وقد مثلت ال
تعد الدول العربية ذات مستويات الفقر املنخفضة نسبيا ، و وعمان وليبيا واجلزارر بنسبة أقلاملصدر الرريسي للعون العريب، بينما تسهم قطر 

حصل من تطورات يف بعض الدول العربية خالل سنة  خاصة إذا ما قورنت مبنطقة إفريقيا جنوب الصحراء أو منطقة شرق أسيا ولكن ما
أثار بعض املخاوف من أن التوازن االجتماعي يف الدول العربية كان هشا ويشري إىل احلجم احلقيقي للفقر والتقدير الدقيق  0211

ة التنمية يف البلدان العربية وعلى لتداعياهتا أكرب مما هو منعكس يف نسب فقر الدخل الساردة، وهذه التطورات من شاهنا التأثري على عملي
 .رأسها مكافحة الفقر بسبب التنبؤات يف زيادة مؤشراته بسبب الظروف الغري املستقرة يف هذه الدول
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