








 

 
 

 انتشار انعدام األمن  
، كان احلـديث يـدور عـن بـزوغ عهـد جديـد              ١٩٨٩عندما اهنار جدار برلني يف عام        

ومل تعد مـن    . ر بفضل انتشار القيم الدميقراطية وقوى السوق      يسوده السالم والرخاء واالستقرا   
صميم مستقبل العهـد الطـالع قطعـا الظـواهر الـيت هيمنـت علـى وسـائط اإلعـالم الدوليـة علـى                        
مدى فترة اإلثين عشر شهرا املاضية، ومنـها علـى سـبيل املثـال ال احلـصر االنـدفاع إىل سـحب                      

 مبـشكلة الغـذاء     وتقلـب العمـالت، والـشغب املـرتبط       الودائع املصرفية، وارتفاع أسـعار املنـازل        
 .والعنف االنتخايب واجملازر العرقية

 بلـــدا لفائـــدة ٣٤ويف اســـتطالع للـــرأي أُجـــري يف وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العـــام يف  
ــة، بــرز إيقــاع العوملــة اجلــام     ــة اإلذاعــة الربيطاني ــة هليئ  والتوزيــع غــري العــادل  حاإلذاعــات العاملي

وقـد أبلغـت عـن نتـائج        . ضـمن الـشواغل املـشتركة علـى نطـاق واسـع           لثمارها وأضـرارها مـن      
تكـن الـدالئل    وإذا مل   . مماثلة جهات أخرى من مجلتها مؤسسة بيو وصـندوق مارشـال األملـاين            

اليت تسوقها الدراسـة بـديال عـن التحليـل الـدقيق، فهـي تلقـي الـضوء، مـع ذلـك، علـى شـعور                          
 .ُتط يف السنوات األخريةمتزايد بالقلق من املسار االقتصادي الذي اُخ

وقد ظهر ذلك القلق بشكل قـوي يف البلـدان املتقدمـة الـيت يقتـرن فيهـا ازديـاد انعـدام                       
ويف البلـدان املتوسـطة     . األمن االقتصادي بتفاقم عـدم املـساواة وتقلـيص اخلـدمات االجتماعيـة            

لتـصنيع قبـل   الدخل، أدت الصدمات االقتصادية وتسارع وترية ختفيف قيود التجارة وختفيض ا  
ويف منـاطق أخـرى أيـضا،       . األوان إىل تقييد التنوع االقتصادي وإحداث فـرص العمـل الرمسـي           

ســاهم الفقــر املــستحكم يف تغذيــة حلقــة مفرغــة النعــدام األمــن االقتــصادي وعــدم االســتقرار   
 .السياسي بل والعنف اجلماعي الضاري أحيانا

فقـد أصـبح تغـري      . عاملية اجلديدة  ال وتتضاعف حدة تلك الشواغل من جراء التهديدات       
فـالكوارث الطبيعيـة الكـثرية الـيت     . املناخ ميثل التحدي اجليلي احلاسم بالنسبة للمجتمـع الـدويل         

ما انفكت قوهتا التدمريية تـزداد، قـدمت أدلـة ملموسـة علـى مـا يـشكله ذلـك مـن خطـر علـى              
م اسـتقرار األسـواق املاليـة    كما أن عد. أسباب الرزق يف البلدان الغنية والفقرية على حد سواء        

وتقلب تدفقات رؤوس األموال يهددان حاليا أسباب الـرزق يف كـل منـاحي االقتـصاد بـسبب       
ومنـذ أوائـل   . أثرمها السليب على االستثمار اإلنتاجي والنمو االقتصادي وإحداث فـرص العمـل           

قالقـل  ، أدى التفاوت بـني عـرض املنتجـات الزراعيـة والطلـب عليهـا إىل حـصول                   ٢٠٠٨عام  
سياســـية خطـــرية يف عـــدد مـــن البلـــدان وإىل إعـــادة إدراج قـــضية األمـــن الغـــذائي يف جـــدول  

 .الدويل األعمال
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وكــثريا مــا يواجــه االهتمــام بوجــود خمــاطر مــضاعفة وهتديــدات مركبــة يف امليــدان           
 نامجة عن قوى مستقلة عصية، تنـد عـن   ااالقتصادي، برد يعترب تلك املخاطر والتهديدات أمور     

وتـستمر الـدعوة إىل نبـذ املؤسـسات والـوالءات القدميـة واعتنـاق               . نا السياسية اجلماعيـة   سيطرت
دراســة احلالــة االقتــصادية و. ممارســات الــسوق اجلديــدة والكفــؤة لعــامل ال حــدود بــني أرجائــه 

ــة  ــاد        حتــاول ٢٠٠٨واالجتماعي ــذا النحــو الزدي ــى ه ــذه االســتجابة عل ــى أن ه ــربهن عل أن ت
االقتصادي استجابة خاطئة فهي تدعو، بدال من ذلـك، إىل اسـتجابات   مستويات انعدام األمن  

سياســاتية أكثــر فعاليــة ملــساعدة اجملتمعــات احملليــة علــى جماهبــة تلــك املخــاطر اجلديــدة بــشكل     
أفــضل، وزيــادة االســتثمار ملنــع ظهــور التهديــدات وزيــادة تركيــز اجلهــود علــى تعزيــز العقــود   

ــشكل، يف   ــيت ت ــة األساســية ال ــا     االجتماعي ــر أمن ــستقبل أكث ــة مل ــة املطــاف، القاعــدة احلقيقي  هناي
 .واستقرارا وعدال

 
 أسطورة األسواق املنظمة ذاتيا  

فتحريـر  . كانت السوق املنظمة ذاتيا هـي الفكـرة الراسـخة يف أواخـر القـرن العـشرين                 
، األسواق كـان يبـشر بـإطالق عنـان قـوى املنافـسة واجملازفـة الالحمـدودتني، الـيت تنـشئ الثـروة                      

ومــن شــأن . فــضال عــن كفالــة أن يكــون الرخــاء املترتــب عنــه شــامال وأن تكــون النتــائج ثابتــة
زيادة مرونة القوة العاملة، واتساع نطاق ملكية األصول، وازديـاد سـهولة النفـاذ إىل األسـواق                 
املالية أن يساعد األسـر املعيـشية علـى االسـتجابة بـصورة أفـضل إلشـارات الـسوق ويقلـل مـن                   

وســتكون نتيجــة ذلــك هــي ازديــاد األمــن      . ل واالســتهالك مــع مــرور الوقــت   تقلــب الــدخ 
 .احلال بطبيعة

ومنـذ آدم مسيـث علـى األقـل،         . وكان املـضي يف هـذا الفكـرة مـن قبيـل املراهنـة دائمـا                
املؤسـسات   مبجموعـة مـن   قبون املتأنيون أن األسواق ال تتنظم بذاهتا، ولكنـها مرهتنـة            أدرك املرا 

املعايري الـيت تـساعد علـى التخفيـف مـن انـدفاعاهتا األكثـر تـدمريا، والقيـام                   والقواعد واللوائح و  
بدور الوساطة يف التوترات والرتاعات املمكنة اليت تنشأ عادة، وتيسري التفاوض السلمي بـشأن             

 .سبل توزيع املكاسب واخلسائر النامجة عن أنشطة اجملازفة
 بفـضل جتربـة سـنوات مـا بـني           ١٩٤٥وقد اقتنع رواد االقتـصاد املخـتلط ملـا بعـد عـام               

وثبـت  . أميل إىل التدمري الذايت منها إىل التنظـيم الـذايت         تكون  احلربني بأن األسواق غري املنظمة      
أن تعطيــل األدوات وإهــدار الثــروة والبــؤس مث، أخــريا، الــصراع الــسياسي أمــور باهظــة الــثمن  

 “خطـة جديـدة  ” هـو رسـم     وكان هـدفهم املعلـن    . لتحقيق االستقرار النقدي ومرونة األسواق    
 دون القــضاء علــى االنــدفاعات اخلالقــة الــيت “الرغبــة العارمــة يف األمــن”مــن شــأهنا أن تــشبع 

وسـتتحقق العمالـة الكاملـة مـن خـالل إدارة نـشطة لالقتـصاد الكلـي،                 . يولدها اقتصاد الـسوق   
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مـصدرا  وسيجري توفري املنافع العامـة بواسـطة قاعـدة ماليـة أوسـع نطاقـا، وستـصبح األسـواق                    
كـذلك،  . ميكن التعويل عليه أكثر خللق الثروة عرب خليط مناسب مـن احلـوافز وتـدابري التنظـيم                

وبالنظر إىل العالقات االقتصادية الوثيقة بني البلدان، فإن التوافـق اجلديـد يف اآلراء سـيكون لـه                  
 .تلك األهدافعنصرا مكمال لتدفقات التجارة ورؤوس األموال أن تكون بعد دويل يكفل 

بــرز مــع هــذا التوافــق يف اآلراء قــد بــدأ بإيقــاع الــذي إن تفكيــك الــضوابط واملــوازين  
متفــاوت بــني البلــدان املتقدمــة وكــثريا مــا جــرت معانقتــه مبزيــد مــن احلمــاس يف العــامل النــامي   

 تبـشر بآثـار   “معاجلـة الـصدمات  ”واالقتصادات اليت متر مبرحلـة اقتـصادية، حيـث كـان تـدابري              
 العديــد مــن ضــغوط األســواق غــري  حتميــلوكجــزء مــن اجتــاه عــاملي، جــرى  . ســريعة وإجيابيــة

 عـدد  ىتخـذ للتعـويض عـن ذلـك سـو        املنظمة وأعبائها على األفراد واألسر املعيشية، دون أن يُ        
ــة إىل الواليــات   . حمــدود مــن التــدابري احلكوميــة  قليــل أو ويطلــق علــى ذلــك، يف ســياق اإلحال

 .“الشديد املخاطرالتحول ”املتحدة األمريكية، عبارة 
 

 مسائل األمن  
إعطاء معىن دقيق ملصطلح انعدام األمن االقتصادي، ألسـباب مـن بينـها             ليس من اهلني     

مييـل إىل  ُيجـنح  كونه يعتمد يف غالـب األحيـان علـى مقارنـات مـع جتـارب وممارسـات ماضـية                   
مـرتبط  ي كـبري،    النظر إليها بصورة إجيابية، وألن األمن أيضا ينطوي علـى عنـصر ذايت أو نفـس               

علـى أن انعـدام األمـن       . بأحاسيس القلق واألمان اليت تستند باألسـاس إىل الظـروف الشخـصية           
االقتــصادي، بوجــه عــام، ينــشأ مــن تعــرض اجملتمعــات احملليــة والبلــدان واألفــراد ألحــداث غــري  

 .مالئمة وعجزهم عن مواجهة العواقب الباهظة لتلك األحداث والتعايف منها
ــتني ســـ    ــل سـ ــت، نة وقبـ ــسان   خلـ ــوق اإلنـ ــاملي حلقـ ــالن العـ ــص اإلعـ ــى أن )١(نـ : علـ
ــه          لكــل ــة ل ــصحة والرفاهي ــى ال ــة عل ــشة كــاف للمحافظ ــن املعي ــستوى م شــخص احلــق يف م

تـــضمن ذلـــك التغذيـــة وامللـــبس واملـــسكن والعنايـــة الطبيـــة وكـــذلك اخلـــدمات   يوألســـرته، و
 واملـرض والعجـز والترمـل    االجتماعية الالزمة، ولـه احلـق يف تـأمني معيـشته يف حـاالت البطالـة        

ويف  .)٢(والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسـائل العـيش نتيجـة لظـروف خارجـة عـن إدارتـه                 
املخـاطر غـري   حماولة لقياس الضرر احملتمل ملصادر انعدام األمن املذكورة، ميز االقتصاديون بـني           

املخـاطر  رائم، و النامجة عن أحداث فرديـة ومعزولـة كـاألمراض أو احلـوادث أو اجلـ              االعتيادية،  
، الــيت تــرتبط باألحــداث الــيت تــصيب عــددا كــبريا مــن األشــخاص يف وقــت واحــد،     املتغــايرة

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )١( 
 . من املادة اخلامسة والعشرين١املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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علـــــى تكـــــاليف يف الغالـــــب كالـــــصدمات االقتـــــصادية أو األخطـــــار املناخيـــــة، وتنطـــــوي 
 .ومركبة متعددة

 وإجياد املزيج املناسـب مـن التـدابري غـري الرمسيـة والـسوقية واالجتماعيـة الـيت ترمـي إىل                 
ــشكل أحــد          ــر ظــل ي ــها، هــو أم ــة تلــك األحــداث والتعــايف من ــى مغالب ــواطنني عل مــساعدة امل
التحديات السياساتية القائمة منـذ أمـد بعيـد، كـان يعـين، أساسـا، تقيـيم مزايـا جتميـع املخـاطر                       

. اليت ميكن أن تنجم عـن ذلـك       ) املعنوياخلطر  (مقابل التكاليف اإلدارية والسلوكية التعويضية      
: ل ذلــك النــهج أســهل عنــدما يكــون اخلطــر ضــئيال وقــابال للتنبــؤ علــى حنــو معقــولواتبــاع مثــ

فاللجوء إىل املدخرات االحتياطيـة أو ختفيـف حـدة املخـاطر بواسـطة عقـود التـأمني، ميكـن أن                     
وكـون املخـاطر    . يكون كافيا يف غالب األحيان، وال سيما ملواجهة التهديدات غـري االعتياديـة            

 مـن حيـث إدارهتـا هبـذه الطريقـة           يف طياهتا آثارا جانبية سلبية، أشد صـعوبة       املتغايرة، اليت حتمل    
 .قد أدى إىل ظهور أشكال شىت من التأمني واملساعدة يف امليدان االجتماعي

ويف معظم البلدان املتقدمة جيري استخدام مزيج مـن اآلليـات العامـة واخلاصـة لكفالـة                  
دان األشـد فقـرا، فمـزيج اخليـارات أضـيق، حيـث             أمـا يف البلـ    . أقصى قدر من التغطية واحلماية    

وقد حظـي توسـيع     . يعتمد بشكل أكرب على اآلليات غري الرمسية مثل دعم األسرة أو املقرضني           
نطــاق خيــارات إدارة املخــاطر تلــك اهتمامــا أكــرب مــن لــدن األوســاط املعنيــة بالــسياسات يف    

 .السنوات األخرية
لعديـد مـن   ل ه بالنـسبة دي انعـدام األمـن، ألنـ   على أن إدارة اخلطر ال تقلل من حـدة حتـ        

ذات صـبغة أعـم،     األسـباب   اليت تنذر خبسائر نامجـة عـن التراجـع االقتـصادي تكـون              األحداث  
. وتلك األحداث تكون أصعب من حيث التنبؤ هبا ومغالبتـها         . كارثيةالنتائج  وميكن أن تكون    

يقــال األمــر نفــسه بالنــسبة  وهــذا ينطبــق، مــثال، علــى األزمــات االقتــصادية، ولكــن ميكــن أن   
دراسـة  وتلك التهديدات هي موضوع هذا العام من        . للكوارث الطبيعية والصراعات السياسية   
 .ملاحلالة االقتصادية واالجتماعية يف العا

ــل احلكومــات           ــى كاه ــسؤولية واقعــة عل ــا م ــدات هــو أساس ــك التهدي ــصدي لتل والت
، والتقليل بدرجة كبرية من تعـرض األسـر         أوجه اهلشاشة الكامنة  وذلك بالقضاء على    الوطنية،  

وذلـك اجملهـود    . للتعـايف منـها يف حـال وقوعهـا        املعيشية واجملتمعات احمللية للكوارث ومؤازرهتـا       
يقتضي اسـتثمارا كـبريا يف تـدابري الوقايـة والتأهـب والتخفيـف وحـسب، بـل يقتـضي أيـضا                       ال

ــشبكة كثيفــة مــن املؤســسات      يكــون يف -قــد اجتمــاعي   ناشــئة عــن ع -مــلء اجملــال العــام ب
واجملتمعـات احملليـة واألفـراد    والـشركات  مقدروها أن تؤمن اجملاالت اليت يتسىن لألسر املعيـشية         

أن يزاولوا يف إطارها أنشطتهم اليوميـة بقـدر معقـول مـن القابليـة للتنبـؤ واالسـتقرار، ويف ظـل                    
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ــصاحلهم     ــري وم ــداف الغ ــة أله ــاة الواجب ــسي أمهيــ   . املراع ــر يكت ــذا األم ــة خباصــة يف  وه ة حيوي
درجات الثقـة   علو  شكل  ياجملتمعات اليت ما فتئ تقسيم العمل فيها يتسم بتعقيد متزايد، حيث            

املــادي والبــشري واالجتمــاعي واالنفتــاح علــى  رأس املــال واالســتثمارات الطويلــة األجــل يف  
ــات    ــيري مقوم ــق ا االبتكــار والتغ ــسية لتحقي ــدى  رئي ــدلرخــاء واالســتقرار يف امل ــذا و.  البعي يف ه

اق الصدد، يكون توفري األمن االقتصادي عنصرا تكميليا ألي حلقـة مثمـرة تنطـوي علـى أسـو                 
 .مبتِكرة وهياكل سياسية جامعة

 
 العوملة وانعدام األمن االقتصادي  

 
 الصدمات التجارية  

ال جتادل سوى قلة يف أن زيادة التجارة الدولية ميكن أن تكـون وسـيلة لتحقيـق مزيـد                    
بيـد أهنـا ميكـن أن تكـون أيـضا مـصدرا النعـدام األمـن بالنـسبة لـبعض مـن                   .  الوطنيـة  من الثروة 

وقد أدرك مقررو السياسات منـذ وقـت        . يزالون حباجة إىل التكيف مع اقتصاد أكثر انفتاحا        ال
التدابري اليت يتعني اختاذها هبذا الـشأن،       ملدة طويلة   طويل أن زيادة التجارة هلا وجهان، وناقشوا        

 . فيما يتعلق بتعويض اخلاسرينيماوال س
وقد ركز النقـاش مـؤخرا علـى نقـل أنـشطة التـصنيع واخلـدمات إىل أمـاكن منخفـضة                      

وتــضرب هــذه . واإلبقــاء يف الــداخل علــى الكفــاءات األساســية لــيس إال اخلــارج، التكلفــة يف 
وافر العملية جبذورها يف أوائل السبعينات، ولكن تسارعها يف السنوات األخرية تـصادف مـع تـ       

مــصادر واســعة جديــدة مــن العمالــة يف العــامل النــامي، خباصــة يف الــصني واهلنــد، ومــع انتــشار   
 .اتفاقات التجارة واالستثمار بني البلدان النامية واملتقدمة النمو

بـــأن موجـــة العوملـــة هـــذه زادت مـــن هـــشاشة العمـــال يف البلـــدان  الـــدالئل وتـــوحي  
 العمــال ذوي املهــارات العاليــة والعمــال ذوي  الــصناعية، حيــث أدت إىل تفــاقم التفــاوت بــني 

علـى  . املهارات الدنيا، واحلد من منو العمالة، وخفض إمجايل نصيب األجور يف الدخل الوطين            
وتــشري إىل أســباب أخــرى  اخلــارج أن هــذه االجتاهــات تــسبق الزيــادة األخــرية يف اللجــوء إىل   

اليت تكتسي نفس القدر مـن األمهيـة أن         ومن األمور   . أكثر أمهية لزيادة عدم أمن أسواق العمل      
زيادة اهلشاشة ال تنقلـب مباشـرة إىل مزيـد مـن انعـدام األمـن االقتـصادي، الـذي يـرهتن مبـا إذا                  
كان هناك أم ال دعم مؤسسي فعال وسياسات وطنية فعالـة للتقليـل مـن خطـر فقـدان العمالـة                     

 .املفاجئ واستيعابه وتوفري مصادر بديلة للدخل
ــدة الــيت تواجــه مقــرري     بيــد أن إدارة  ــة ليــست هــي املــشكلة الوحي  الــضغوط التجاري

ــة  ــدان املتقدم ــسياسات يف البل مــن جانــب  اخلــارج فالوجــه اآلخــر لنقــل فــرص العمــل إىل    . ال
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الشركات املتعددة اجلنسيات كثريا ما يتجلى يف تدين القيمـة املـضافة وعـدم اسـتقرار األعمـال                  
البلـدان هـذه    تلـك    تعـاطى العديـد مـن        ،سنوات األخـرية  ويف الـ  . التجميعية يف األسواق الناشـئة    

، بسبب اجتماع العوامل املرتبطـة      أقلالتجارة بصورة أكرب، ولكن مكاسبها من ذلك أضحت         
ــة        دباز ــة ومرون ــد العامل ــة الي ــشطة كثيف ــسة يف األن ــوال، واشــتداد املناف ــاد حــراك رؤوس األم ي

حيـان يف نطاقـات حمـصورة هـي مـن           ذلك اإلنتـاج مـا زال جيـري يف غالـب األ           ألن  و. األسواق
لـصدمات غـري متوقعـة إذا مـا قـررت           فهـي قـد تتعـرض       أقل النطاقـات صـلة باالقتـصاد احملـيط،          
 . الشركات ختفيض نشاطها أو حتويله

بل إن الصدمات التجاريـة تـشكل حتـديا أعظـم يف البلـدان الـيت تعتمـد علـى قطاعـات                   
ــة  ــر تقليدي ــاقض بــني شــرق آســي  . التــصدير األكث ــاطق األخــرى يلفــت النظــر  والتن فقــد . ا واملن

اخنفضت حصة املنتجات األولية والتصنيع املرتكز على املوارد وعلـى التكنولوجيـا غـري الرفيعـة                
 يف املائـة يف عـام       ٣٥ إىل   ١٩٨٠ يف املائـة يف عـام        ٧٦ضمن إمجايل صادرات شـرق آسـيا مـن          

 يف املائـة يف     ٤٤ إىل   ١٩٨٥ يف املائة يف عـام       ٩٣وقلصت الصني وحدها حصتها من      . ٢٠٠٥
. وكانت املناطق األخرى أقل جناحـا يف حتويـل بنيـة إنتاجهـا اخلـاص بالـصادرات                . ٢٠٠٥عام  

 علــى املنتجــات األوليــة واملــصنوعات انومــا زالــت أمريكــا اجلنوبيــة وأمريكــا الوســطى تعتمــد 
ريبـا يف    يف املائـة تق    ٩٠، من أصـل     ٢٠٠٥ يف املائة من الصادرات يف عام        ٧٨حوايل  (البسيطة  

ويف أفريقيا، يتسم تركز الصادرات على املنتجـات ذات القيمـة املـضافة املتدنيـة               ). ١٩٨٣عام  
 ). ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٨٣(بكونه أكرب 

ــام          ــر الع ــة، كــان األث ــدان األفريقي ــة والبل ــدان أمريكــا الالتيني ــن بل ــد م ــسبة للعدي وبالن
، مــع انعكــاس ٢٠٠٥-١٩٨٠تــرة لــصدمات شــروط التبــادل التجــاري ســلبيا علــى مــدى الف 

النــصف الثــاين مــن التــسعينات، حيــث اســتفادت بعــض البلــدان مــن حركــات     شــهده وجيــز 
والتجارة الدولية، هبذا املعىن، ما فتئت تـشكل مـصدرا      . ٢٠٠٣مواتية، مث مرة أخرى منذ عام       

ك، أدى  وعـالوة علـى ذلـ     . رئيسيا لعدم االستقرار يف البلدان ذات االقتـصادات القليلـة التنـوع           
حتريـــر حـــساب رأس املـــال يف بعـــض املنـــاطق، وال ســـيما يف أمريكـــا الالتينيـــة، إىل تـــضخيم   
الصدمات التجارية على حنو كبري وذلك باجتذاب تدفقات رؤوس األموال املـسايرة للظـروف              

وقــد جتلــت اهلــشاشة الــيت ميكــن أن يولــدها ذلــك بــصورة واضــحة يف االنعكــاس   . االقتــصادية
ها شـــرق آســـيا يف الـــصايف للمـــوارد يف أعقـــاب األزمـــة املاليـــة الـــيت شـــهداملفـــاجئ للتحويـــل 

 .التسعينات أواخر
سـبل إلدارة التجـارة الدوليـة       إىل إجيـاد    مقـررو الـسياسات منـذ عهـد بعيـد           سـعى   وقد   

ومل تعتمـد احلـاالت الناجحـة أبـدا علـى      . لزيادة الفوائد إىل احلد األقصى واحلـد مـن التكـاليف     
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إن اللجــوء إىل اخلــارج يف البلــدان املتقدمــة والــصدمات     . ريــة فحــسب ختفيــف القيــود التجا 
التجارية يف العامل النامي يدالن على حتول مقلق يف الظروف األساسية لالقتـصاد الكلـي، وهـو               

يف جمــال الــيت حتققــت مــؤخرا حتــول جعــل إمكانيــة النجــاح أعــسر، بــالرغم مــن أن املكاســب   
 .شاكلشروط التبادل التجاري قد حجبت تلك امل

 
 إطالق عنان التمويل العاملي  

لقد شـهدت الـسنوات األخـرية حـدوث تغـيريات أساسـية كـبرية يف عمـل اقتـصادات                     
وبوجه خـاص، ازداد ثقـل ونفـوذ األسـواق املاليـة، واجلهـات الفاعلـة                . السوق يف مجيع البلدان   

ب ذلـك تـراكم هائـل     وقـد صـاح   . املالية، واملؤسسات املالية ازديادا كبريا يف السنوات األخرية       
لألصــول املاليــة وتنــوع يف االبتكــارات املؤســساتية الــيت ســاندت مــستويات الــدين املتناميــة يف   

ويف بعض البلدان، ازداد الـدين املـايل احمللـي     . قطاعي األسر املعيشية والشركات والقطاع العام     
. الثمانينــاتكحــصة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل مبعــدل أربعــة أو مخــسة أضــعاف منــذ أوائــل     

هـذه بـدورها يف ترسـيخ تركيـز فريـد لـسياسات االقتـصاد               “ سيادة التجارة املاليـة   ”وأسهمت  
 . الكلي على حماربة أخطار التضخم

 كانت دورة األعمال تنبين أساسا على الطلب علـى          ١٩٤٥ويف العقود اليت تلت عام       
اهم يف ارتفـاع مـستويات      االستثمار والتصدير، وتستند إىل النمـو القـوي يف األجـور الـذي سـ              

فكــثريا مــا كانــت مــستويات  . اإلنفــاق االســتهالكي ومل تكــن تلــك العمليــة دائمــة االســتقرار 
التقلــب عاليــة، وكانــت األجــور واألربــاح وعوائــد الــضرائب تفــوق منــو اإلنتاجيــة يف غالــب     
األحيــان، ممــا كــان يــسفر عــن ضــغوط تــضخمية، وعجــز يف احلــسابات اجلاريــة، وارتفــاع يف   

وأوحت تلك االجتاهات إىل مقرري الـسياسات بـضرورة اختـاذ إجـراءات، ممـا كـان                 . ديونيةامل
 . يؤدي يف أغلب األحيان إىل نكوص اقتصادي دوري

وما فتئ هذا النمط يتغري حيث إن الـدين وتوظيـف أمـوال القـروض والقيمـة الـضامنة                    
ويعـد التوجـه    . القتـصادية وأسعار األصول املتوقعـة باتـت عوامـل حمفـزة مهيمنـة علـى الـدورة ا                

املتنامي لدى النظام املايل، مبا يف ذلك تدفقات رؤوس األمـوال الدوليـة، الختـاذ موقـف مـساير                   
بقــوة للتقلبــات الدوريــة انعكاســا حلقيقــة أن أســعار األصــول ال حيركهــا التحــسن يف توقعــات   

وينـشأ هـذا   . مكاسب أو خسائر الدخل بقدر ما حتركهـا التوقعـات اخلاصـة بـتغريات األسـعار               
التطــور أساســا مــن مواقــف املقرضــني واملــستثمرين املــسايرة ملخــاطر التقلبــات الدوريــة، الــيت     
يستهان هبا يف فترات االزدهار ويبـالغ يف تقـديرها يف فتـرات الركـود، وهـي مواقـف تـشجعها              

 . االبتكارات املالية اليت تعد باألمن ضد أخطار تراجع النمو
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لطفــرة املاليــة عــن اســتثمارات غــري متوازنــة، ال تنطــوي يف   وكــثريا مــا تــسفر فتــرات ا  
الغالب على أكثر من إعادة ترتيب األصول القائمـة مـن خـالل عمليـات شـراء كامـل األسـهم              
بتسهيالت إقراضية، وإعـادة شـراء األسـهم، والـدمج واحليـازة، أو جتـري يف قطاعـات معرضـة          

 النقـيض مـن الـدورات الـسابقة، أسـفرت           وعلى. لتأثريات املضاربة من قبيل أسواق املمتلكات     
ــة      ــادة األجــور والعمال ــة تتعلــق بزي ــد قليل ــرات االزدهــار املــذكورة عــن فوائ ــادة  . فت غــري أن زي

حصول األسر املعيشية على االئتمان كانت تعين إمكانية زيـادة اإلنفـاق االسـتهالكي حـىت يف                  
 مـدخرات األسـر املعيـشية       عن) املتنامية(ظل ركود الدخول، حيث تعوض مستويات املديونية        

 . غري أن اعتماد كشوف امليزانية هلوامش أمن أقل يعرض النظام هلشاشة متزايدة). املتدنية(
وقد حظي االنتقال مـن اقتـصاد مقيـد مـن حيـث الـدخل إىل اقتـصاد تدعمـه األصـول                       

 املاليـة  وحقيقة األمـر، أن الـروابط بـني األسـواق    . مبساندة حترير أسواق رؤوس األموال الدولية   
احمللية وتدفقات رؤوس األموال أقوى بكثري يف البلدان النامية، اليت فتح العديـد منـها حـساباهتا                 

 . الرأمسالية قبل أواهنا يف التسعينات
وكـثريا مـا تنتقـل    . وقد اتسمت تلك التدفقات مبوقف مـساير بقـوة للتقلبـات الدوريـة      

ل آثــار التمويــل املتــاح علــى اإلنفــاق  ســيما مــن خــال آثارهــا عــرب حــسابات القطــاع العــام، ال 
احلكومي، ومعدالت الفائدة على خدمة الدين العام؛ وتطرأ اآلثـار األقـوى بـصورة منطيـة عـرب                  

وأثنـاء فتـرات االزدهـار، متيـل أوجـه العجـز واالقتـراض يف               . اإلنفاق اخلاص وكشوف امليزانيـة    
ــة بامل    ــة احملفوف ــراكم اســتنادا إىل  القطــاع اخلــاص إىل االرتفــاع، وكــشوف امليزاني خــاطر إىل الت

. املتوقــع، كمــا يــنعكس بــصورة منطيــة يف األقــساط والعــالوات منخفــضة املخــاطر“ النجــاح”
ويؤدي التراجع يف تلك التصورات إىل خفض التمويل اخلارجي، وحيـدث زيـادات مفاجئـة يف              

 . تكلفة االقتراض، مما يسفر عن تسوية بالنقصان
راتيجيات القائمة على التصدير يف بلدان العامل النامي عـن          وقد أسفر التحول إىل االست     

ويعين األثر املتنامي للحـساب املـايل أن تقلـب          . تفاقم هذا النمط بصورة فعلية يف بلدان عديدة       
أسعار السلع يعمل بطريقة مـسايرة للتقلبـات الدوريـة بـصورة مبـالغ فيهـا، الـشئ الـذي يـزداد                      

ايرة للتقلبات الدورية من مجلة أمور، مـن خـالل توسـيع            بصورة أكرب من جراء السياسات املس     
ويتعـزز  . نطاق النفقات املالية أثنـاء فتـرات االزدهـار، وخفـض اإلنفـاق عنـدما تتـدىن األسـعار                  

خفض اإلنفاق أثناء فترات الركود من جراء املشروطية املرتبطة باملـساعدة املاليـة الدوليـة أثنـاء                 
يــــسية للــــسياسات التقليديــــة لتحقيــــق اســــتقرار     األزمــــات، مبــــا يــــشمل اجملموعــــات الرئ   

 . الكلي االقتصاد
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وقـد تـؤدي    . وتترك تلك الديناميات املالية آثارا واسعة النطاق على االقتصاد احلقيقـي           
حاالت التوسع االقتـصادي الـسريع بـصورة اسـتثنائية الناشـئة عـن الفقاعـات املاليـة إىل فتـرات              

جئــة للغايــة ممــا يــؤدي إىل حــاالت كــساد شــديد  رخــاء متنــام، لكنــها قــد تنقــضي بــصورة مفا 
ويتباين الضعف يف مواجهـة االنتكـاس احلـاد يف التـدفقات، لكنـه      . حىت فترات ركود أطول   أو

يف العديد مـن األسـواق الناشـئة كـثريا مـا ينـشأ عـن عوامـل تفـوق سـيطرة البلـدان املـستفيدة،                          
 . قعة يف البلدان الصناعية الرئيسيةيف ذلك التحوالت يف السياسات النقدية واملالية الوا مبا

وتشري الدالئل إىل تفاقم عدم استقرار االستثمارات مقارنـة بالنـاتج احمللـي اإلمجـايل يف              
فقـد باتـت دورات االسـتثمار       . كل من البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة منـذ التـسعينات            
اص يف البلـدان متوسـطة الـدخل        أكثر بروزا مقارنة بدورات الدخل، وهو اجتاه حـاد بوجـه خـ            

ــشكل  ( ــدالت       ). ١-٠انظــر ال ــد عــن مع ــب املتزاي ــذا التقل ــوب آســيا، أســفر ه وباســتثناء جن
متوسطة لتكوين رأس املال ما زالت تقل كثريا عما كانت عليه يف السبعينات، رغـم االنتعـاش       

ية وقدرات التـصنيع    ويبدو أن االستثمار يف البنية التحت     . الذي حتقق مؤخرا يف أحناء العامل كافة      
اإلضــافية، اللــذين يقومــان بــدور حيــوي يف حتــسني قــدرة البلــدان علــى التعــايف مــن الــصدمات  

 . اخلارجية، قد تعرضا ألشد الضرر
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 ١-٠الشكل 
تقلب الناتج ومعدل االستثمار الثابت يف البلدان املتقدمة النمو وأمريكا الالتينيـة ومنطقـة              

 )٢٠٠٦-١٩٧١(وجنوب آسيا البحر الكارييب وأفريقيا وشرق 
 )االحنراف املعياري ملعدالت النمو(
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قـت باالسـتثمار والوظـائف     وعالوة على ذلك، ال ُيتعاىف بالكامل من اخلـسائر الـيت حل            
والدخل أثناء فترات الركود عنـدما يـستعيد االقتـصاد حيويتـه، ممـا يـؤدي إىل خفـض املتوسـط                    

وقد واكبت أيضا الزيادة يف القطاع املايل ممارسـات توظيـف أكثـر مرونـة               . على املدى الطويل  
ــدان شــىت  ــدام االســتقرار     . يف بل ــدرا كــبريا مــن انع ــا ق ــدخول وتفــرز تلــك العوامــل مجيع  يف ال

والوظائف، حـىت يف ظـل ظـروف التوسـع القـوي نـسبيا؛ ومـن الـدالئل الواضـحة علـى ذلـك،                        
الفشل يف حتقيق النمو يف تعويض العمالـة يف معظـم البلـدان الـصناعية املتقدمـة ملـسايرة إنتاجيـة            

 . العمالة على الرغم من ظهور هذا االجتاه يف األسواق الناشئة كذلك
يف أحيان كـثرية إىل أن تبـدو البلـدان قـد حققـت النجـاح حـىت        وميكن أن يؤدي ذلك   

ويف أغلـب األحيـان، يكـون       . وإن كانت غالبية مواطنيها ال تشهد زيادة يف مستويات املعيـشة          
وهـذا االمتـزاج بـني ازديـاد انعـدام          . الوجه اآلخر هلذا النمو زيادة التباين يف مـستويات الـدخل          

 . “العصر الزائف اجلديد”ق عليه البعض األمن والتفاوت هو أحد أوجه ما أطل
 

 إدارة دورة األعمال  
تركت الصدمات اخلارجيـة غـري املواتيـة الـيت انتقلـت عـرب حـسابات التجـارة ورؤوس                    

األموال آثارا مباشرة على األمن االقتصادي ومكافحة الفقر، سواء من خالل املوارد املهـدورة              
والتــسعينات، ســعت العديــد مــن البلــدان الناميــة إىل  وخــالل الثمانينــات . أو النــواتج املفقــودة

التخفيــف مــن آثــار تلــك الــصدمات باتبــاع سياســات ركــزت علــى الــسيطرة علــى التــضخم     
ومل يسفر ذلك يف حاالت عديدة عن تباطؤ جهود االنتعـاش فحـسب           . واستعادة التوازن املايل  

 . تباع هنج خمتلفومن الضروري ا. بل جعلها أشد ضعفا وأكثر عرضة للصدمات مستقبال
 

 احلاجة إىل سياسات االقتصاد الكلي غري املسايرة للتقلبات الدورية  
ميكن للحكومات تعزيز نطـاق الـسياسات غـري املـسايرة للتقلبـات الدوريـة عـن طريـق                 

ــة   . حتــسني اإلطــار املؤســسي لوضــع سياســات االقتــصاد الكلــي    وميكــن لتحديــد أهــداف مالي
) مــا يــسمى بقواعـد امليزانيــة اهليكليــة (قتــصادي القــصرية األجـل  مـستقلة عــن تقلبــات النمـو اال  

وقد متكنـت بعـض البلـدان    . يكون فعاال يف فرض هنج سياسة غري مسايرة للتقلبات الدورية        أن
 .النامية، مثل شيلي، من إدارة هذه القواعد املالية بنجاح

ــشؤو         ــية وال ــسلع األساس ــتقرار ال ــق اس ــشاء صــناديق لتحقي ــضا إلن ــة وميكــن أي ن املالي
تسهم يف التقليل من تقلب العوائد املالية، مـن قبيـل العوائـد القائمـة علـى إنتـاج الـصادرات            أن

وهي ليست بأي حال من األحوال حال سحريا، حيـث يلـزم إدارة تلـك الـصناديق                 . األساسية
اهـات  ومن بني التعقيدات صعوبة متييز أمناط األسـعار أثنـاء التقلبـات الدوريـة عـن االجت                . بعناية
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الطويلة األمد، ويرجع ذلك يف جانب إىل زيادة أثر االستثمارات القائمـة علـى املـضاربة املاليـة      
وجعل ذلك مـن األصـعب علـى احلكومـات حتديـد احلجـم املالئـم           . يف أسواق السلع األساسية   

ومن مث، من األمهيـة مبكـان أن تـتمكن البلـدان الناميـة أيـضا مـن                  . من صناديق حتقيق االستقرار   
التعويل على نظام مرافق مالية تعويضية متعددة األطراف ومالئـم لتـوفري احلمايـة مـن صـدمات               

 ).انظر أسفله(أسعار السلع األساسية األوسع نطاقا 
 

 سياسات االقتصاد الكلي والتنمية املتكاملة  
. ينبغي أن تدعم سياسات االقتصاد الكلـي اسـتدامة النمـو االقتـصادي وتـوفري العمالـة                 

لب ذلك إدراج سياسات االقتصاد الكلي يف اسـتراتيجية إمنائيـة أوسـع نطاقـا، كمـا كـان                   ويتط
وسـتمنح الـسياسات املاليـة األولويـة لإلنفـاق          . احلال بالنـسبة لبلـدان شـرق آسـيا سـريعة النمـو            

اإلمنـــائي، مبـــا يف ذلـــك االســـتثمار يف التعلـــيم والـــصحة والبنيـــة التحتيـــة، وكـــذلك اإلعانـــات 
وعلـى غـرار جتربـة شـرق آسـيا، ستنـسق الـسياسة        . ان للـصناعات التـصديرية  وضمانات االئتمـ  

النقديــة مــع القطــاع املــايل والــسياسات الــصناعية، مبــا فيهــا خطــط االئتمــان املباشــر واملــدعوم، 
ويعـد مـن الـضروري    . وإدارة أسعار الفائدة، للتأثري بصورة مباشرة على االستثمار واملدخرات     

. ادرة علــى املنافــسة مــن أجــل تــشجيع منــو التــصدير وتنويعــه   احملافظــة علــى أســعار صــرف قــ  
ــا        ــة وأفريقي ــدان أمريكــا الالتيني ــد مــن بل ــي يف العدي ــصاد الكل ــل، ركــز سياســات االقت وباملقاب

الثمانينات من القرن العشرين علـى أهـداف قـصرية األجـل حـددت علـى حنـو أشـد ضـيقا                   منذ
 .  يف تقدير سعر الصرف واختالل النمولتثبيت األسعار، وكثريا ما أسفر ذلك عن املبالغة

 
 “التأمني الذايت”احلد من احلاجة إىل : إدارة االحتياطي األجنيب  

كان التكديس السريع لالحتياطيات مـن االسـتجابة الـشائعة الـيت جـرت يف كـثري مـن                    
ــدفقات         ــرتبط حبــاالت توقــف وتراجــع الت ــضعف امل ــى ال ــا ردا عل ــة اللجــوء إليه ــدان النامي البل

ــى حنــو مفــاجئ  الرأ ــة عل ــة، يف    . مسالي ــدان النامي ــدى البل ــة ل ــات األجنبي ــصاعدت االحتياطي إذ ت
بوجـود الـصني يف العينـة       ( يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل             ٣٠املتوسط، إىل ما ال يقل عن       

فحــىت البلــدان املنخفــضة الــدخل، مبــا فيهــا أقــل البلــدان منــوا رفعــت مــن احتياطياهتــا ) عدمــه أو
 يف املائـة مـن   ٣ إىل ٢وقـد ازدادت االحتياطيـات مـن نـسبة       . كانيـة تعرضـها للـديون     خلفض إم 

ــاتج احمللــي اإلمجــايل يف الثمانينــات إىل حــوايل    ــة يف التــسعينات مث إىل حنــو  ٥الن  يف ١٢ يف املائ
ــد احلــايل   ــة يف العق ــة حبــاجز واق أو     . املائ ــدان النامي ــك البل ــد زود ذل ــأمني ذايت”وق أكــرب “ ت

دمات اخلارجيـة؛ وبعـد األزمـة اآلسـيوية، بـدت تلـك اسـتراتيجية حـصيفة جملاهبــة         ملواجهـة الـص  
 . التقلبات الدورية يف أعقاب هجمات املضاربة على البلدان املعرضة عمالهتا لتقلبات األسعار
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ــاهظ، ســواء بــشكل مباشــر يف إطــار        بيــد أن تلــك االســتراتيجية تنطــوي علــى مثــن ب
 بليـون دوالر، ومتثـل      ١٠٠تياطيات، والـيت تبلـغ مـا يقـرب مـن            التكلفة العالية لالحتفاظ باالح   

صــايف النقــل لبلــدان العمــالت االحتياطيــة أكثــر بكــثري ممــا تقدمــه يف إطــار املــساعدة اإلمنائيــة     
ويتطلـب البـديل تعزيـز األشـكال        . الرمسية، ويف إطار االستهالك احمللي أو االسـتثمار الـضائعني         

 . ايل وتنسيق سياسات االقتصاد الكلياإلقليمية والعاملية للتعاون امل
وإضافة إىل ذلك، ميكن بالنسبة للبلدان اليت تراكمت لديها كميات كبرية من املـوارد               

يف شكل أرصدة االحتياطي الرمسي، والصناديق السيادية للثروة، أن ختـصص نـسبة ضـئيلة مـن                  
 تريليونـات دوالر يف شـكل   ٤,٥ولدى البلدان النامية أكثر من    . تلك املوارد لإلقراض اإلمنائي   

احتياطي رمسي، ويبلغ احلجم املقدر ألرصدة الصناديق السيادية للثـروة احلاليـة مـا ال يقـل عـن                   
أو مـا يعـادل     ( يف املائة فقـط مـن تلـك األصـول            ١وسيبلغ ختصيص نسبة    .  تريليونات دوالر  ٣

دل ثالثـة    بليـون دوالر، وهـو مـا يعـا         ٧٥علـى أسـاس سـنوي حنـو         ) ذلك من عائدات األصول   
ويف اإلمكــان إجيــاد مــا يعــادل . أضــعاف حجــم اإلقــراض الــسنوي اإلمجــايل مــن البنــك الــدويل

ــوارد كرأمســـال مـــدفوع يف     ــائي إذا خصـــصت تلـــك املـ ضـــعف القـــدرة علـــى اإلقـــراض اإلمنـ
 . اإلمنائية البنوك

 
 األطراف املتعددة االستجابات  

 يف األطـراف  املتعـددة  املاليـة  تاملؤسـسا  تواجههـا  الـيت  الرئيـسية  التحديات أحد يتمثل 
 وأسـعار  املـال  رؤوس تـدفقات  لتقلـب  الـضارة  اآلثـار  من التخفيف على النامية الدول مساعدة
 حركـة  عـن  للتعـويض  الدوريـة  للتقلبـات  املـسايرة  غـري  تمويـل ال آليـات  وتـوفري  األساسية السلع

 اخليـارات  مـن  عـدد  تاحوي .الدورية للتقلبات جوهريا املسايرة اخلاصة األموال رؤوس تدفقات
 وتـوفري  األمـوال،  رؤوس تـدفقات  هبـا  تتـسم  الـيت  الدورية التقلبات مسايرة صبغة من للتخفيف
  .املستدام للنمو أفضل بيئة هتيئة يف املساعدة مث ومن ،يةلدورا للتقلبات املساير غري التمويل

 رؤوس تقلـب  نمـ  للحـد  الـدويل  املـايل  النظام حتسني التدابري من أوىل جمموعة وتشمل 
 أسـاس  علـى  ذلـك  يف مبـا  األمـوال،  رؤوسلـ  مناسـبة  ضـوابط  وضـع  يف املشورة وإسداء األموال

 .الدورية للتقلبات مساير غري

 ملواجهـــة الطـــوارئ حـــاالت يف التمويـــل تـــوفري لتعزيـــز ذاتـــه الوقـــت يف حاجـــة ومثـــة 
 مـن  التخفيـف  لأج من املال، رأس حلسابات أو اجلارية للحسابات سواء اخلارجية، لصدماتا

 حمـدودة  احلاليـة  واآلليـات  .كبرية احتياطية بأرصدة االحتفاظ تكاليف من واحلد التكيف أعباء
 مـربر  ال صـارمة  ملـشروطية  خاضـعة  أهنا أو جدا، ضيق نطاق على معرفة أو التغطية، حيث من
ــسيط وينبغــي .هلــا ــدويل النقــد صــندوق مرافــق تب ــصورة ال ــشمل أن ينبغــي كمــا ملموســة ب  ت

13



 
 

 واإلقــراض .اخلارجيــة الــصدمات حجــم مــع يتناســب مبــا ســرعة وأشــد تلقائيــة أكثــر اتصــرفي
ــشروط ــسرة ب ــر مي ــة، مستحــسن أم ــسبة ســيما ال للغاي ــدان بالن ــضة للبل ــدخل املنخف ــة ال  املثقل
 لتمويـل  اخليـارات  أحـد  يكـون  أن اخلاصة السحب حقوق من جديد إلصدار وميكن .بالديون
  .تعويضيال التمويل توافر يف كبرية زيادة

 
  االقتصادي األمن وانعدام الطبيعية الكوارث  

 مقارنـات  إىل الـدويل  الـصعيد  علـى  املـايل  باالسـتقرار  أحاق الذي األخري التهديد أدى 
 أن ميكـن  الطبيعـة  قـوى  أن فيه شك ال ومما .الطبيعية الكوارث ختلّفه الذي األثر مع هلا هناية ال

 أضـرارا  سـببت  ،١٩٧٠ عـام  منـذ  كربى كارثة ٧ ٠٠٠ من أكثر ُسّجلت وقد .مدمرة تكون
 وأثّـرت  األقل، على شخص مليون ٢,٥ مقتل إىل وأدت دوالر، تريليون ٢ عن قيمتها تقل ال

  .هلم حصر ال آخرين أناس حياة يف سلباً
 

 للخطر الرزق سبل من املزيد وتعرض األرواح يف سائراخل تراجع  
 كـانون  يف اهلنـدي  احملـيط  منطقـة  ضـربت  يتالـ  التـسونامي  كارثـة  مثـل  أحداث ُتذكّرنا 
 عــددف ذلــك، ومــع .الطبيعــة قــوى تــشكلها الــيت القاتلــة بالتهديــدات ،٢٠٠٤ ديــسمرب/األول

 اإلنـذار  أنظمـة  حتـسن  يعكـس  مـا  وهـذا  يـنخفض،  انفك ما الكوارث هذه عن النامجة الوفيات
 تقـع  الكوارثفـ  :التفـاؤل  مـن  تقلـل  دالئـل  هنـاك  لكـن  .والطارئة الغذائية املعونة فعالية وزيادة
 عـــدد تـــشريد إىل يـــؤدي ممـــا الـــسبعينيات، يف معـــدهلا أضـــعاف ةأربعـــب يفـــوق مبعـــدل حاليـــا
 انظـر ( تقريبـا  املتوسـط  يف أضـعاف  سـبعة  بلـغ ي مبـا  هـا تكاليف زيـادة  وإىل النـاس،  من بكثري أكرب

 ديـدا هت أكثـر  أصـبحت  أهنـا  إال للحيـاة،  هتديـدا  أقـل  الكوارث أصبحت وبينما ).٢-٠ الشكل
 .تصيبها اليت احمللية واجملتمعات للبلدان االقتصادي للرفاه
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 ٢-٠ الشكل
 الكوارث الطبيعية حتصد عددا أقل من األرواح، لكنها تؤثر يف سبل رزق املزيد من الناس

 )٢٠٠٦-١٩٧٤، متوسطات اخلمسية املتحركة(

 

 املبيــع، رقــم املتحــدة، األمــم منــشورات( ٢٠٠٨دراســة احلالــة االقتــصادية واالجتماعيــة يف العــامل،    :املصدر 
A.08.II.C.1( 

  
 ،دقيقـا  حتديـدا  االجتـاه  هـذا  يف املناخي التغري به اضطلع الذي الدور حتديد الصعب من 

 األعمــال جمتمــع أن املؤكــد ومــن .فعــال الــصلة وجــود يف تــشك ال العلميــة األوســاط أن رغــم
 خـالل  باملنـاخ  الصلة ذات اخلسائر يف ةكبري زيادات التأمني شركات وتتوقع .ذلك إىل يصغي
 .سيء عام يف دوالر تريليون يفوق ما تبلغ أن ميكن القادم، العقد

 ٢٠  بـني   يتـراوح  امب أعلى النامية البلدان يف الطبيعية الكوارث بسبب الوفاة معدالتف 
 .بكـثري  أأبط بصورة يتم الكوارث من التعايف أن كما النمو املتقدمة البلدان يف منها مرة ٣٠ و

 يعكـس  الطبيعيـة،  األخطار جراء من االقتصادي األمن له يتعرض الذي املتفاوت التهديد وهذا
 االســتعداد يف واحلكومــات احملليــة واجملتمعــات املعيــشية األســر منــها تعــاين الــيت الــصعوبات
 .عواقبها مواجهةو آثارها من والتخفيف ملواجهتها

 اهلياكـــل كفايـــة وعـــدم املديونيـــة، ياتمـــستو تفـــاقمو الفقـــر معـــدالت ارتفـــاع وإن 
 تواجـه  الـذي  اإلطـار  تنشئ ذلك، شابه وما االقتصادي، التنوع إىل واالفتقار العامة، األساسية
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 املعلومـات،  شـح  فـإن  ذلـك،  علـى  وعالوة .الطبيعية الكوارث خطر خلفيته على النامية لدولا
 االجتماعيـة  الـشبكات  ضـعف و املؤسـسات  فعاليـة  وعدم التمويل، على احلصول فرص نقصو

 العامــة الــسياسة اســتجابات نوعيــة مــن دحتــو اآلثــار تفــاقم إىل وتــؤدي التعــايف، يف ســلبا تــؤثر
 وقـوع  الحتمـال  الفقـرية  احملليـة  واجملتمعـات  البلـدان  تعـّرض  ال جمتمعة العوامل وهذه .وفعاليتها
 علـى  تقـع  الـيت  املتواترة كوارثلل أيضا وتعرضها بل ،فحسب النطاق واسعةو مفجعة كوارث
 البحـر  مـنطقيت  يف الريـاح  عواصـف  أو بـنغالديش  يف الفيـضانات  مثـل  املواسم، يف أصغر نطاق

  .اهلادئ احمليط و الكارييب

 اســتخدام مثــل التكيــف آليــات األســر تــستنفذ مــا ســرعان ،الظــروف هــذه ظــل ويف 
ــدخرات ــان، املـ ــعو واالئتمـ ــول بيـ ــرة، األصـ ــن واهلجـ ــضطر أن وميكـ ــاع إىل تـ ــد اتبـ ــن مزيـ  مـ

 الـذي  األمـر  التكلفـة،  باهظـة  قـروض  علـى  احلـصول  مثـل  املخاطرب احملفوفة البقاء استراتيجيات
 بــسبب العامــة االســتجابة تتــضرر إمجــايل، وبــشكل .الــضعف حالــة إدامــة إىل ســوى يــؤدي ال

 لـربامج  نتيجـة  ختفيـضه  جيـري  ما كثريا الذي العام، االستثمار ملستوى أصال املنخفض املستوى
 وزيــادة الــدخل مــستويات تــدين بــسبب كــذلك االســتجابة تلــك تــضعفو .اريــةاجل التكيــف
 يف البلـدان  انغـالق  هـو  هنـا  املاثـل  واخلطـر  .الكارثـة  أعقـاب  يف واملاليـة  التجارية املوازين ترّدي

 أحـوال  فيها تضعف ظروف يف االقتصادي األمن انعدام حدة فيه تزداد حيث مفرغة، حلقات
  .القادم للخطر التعرض من زيديو االنتعاش بطئي الذي شيءال والعمالة والصحة لغذاءا

 
 الطبيعية الكوارث مواجهة  
 العامة السياسة صعيد على متكاملة وطنية استجابة  

 أفـضل  اسـتراتيجيات  إىل الـصدمات،  هذه إدارة يف واحلكومات، املعيشية األسر حتتاج 
 جانـب  مـن  ال سـيما     األخـرية،  سنواتالـ  خالل االهتمام من الكثري وأويل .آثارها على للتغلب
 مـستويات  تقلـب  مـن  والتقليـل  ونقلـها  الكـوارث  أخطار جتميع الستراتيجيات املاحنة، اجلهات
ــة صــكوك خــالل مــن الــدخل ــروة احملاصــيل علــى التــأمني مثــل الــسوق، علــى قائمــة مالي  والث
 بعـض  أيـضا  اخليـار  هـذا  استكـشفت  اإلقليمـي،  املـستوى  وعلـى  .الكوارث سندات و احليوانية
 .الكارييب البحر منطقة يف الكوارث أخطار ضد التأمني مرفق مثل االبتكارية، اجلهود

 .أثرهـا  تقـدير  يف يبـالغ  أال ينبغـي  أنـه  إال .التقـصي  مـن  املزيـد  املبادرات هذه وتستحق 
 مـستويات  أعلـى  يف إال جـادا  خيـارا  الواقـع  يف تكـون  ال الـسوق  علـى  القائمة فاالستراتيجيات

 ويكـون  .الكـوارث  حـدة  من التخفيف أدوات من واسعة جملموعة تكملة تكون حيث ،للتنمية
 سـياق  ويف التنميـة  يف نقـصا  املاليـة  القطاعـات  فيهـا  تعـاين  الـيت  للبلدان بالنسبة أمهية أقل التأمني
 الواســعة للكــوارث املتغــاير الطــابع فــإن ذلــك، علــى وعــالوة .الــدخل أمــن انعــدام فيــه يتفــشى
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 تتمتـع  الـيت  التـأمني  أسـواق  حـىت  يهـدد  أن ميكـن  االنتشار واسع أثر من عنها مينج وما النطاق
  .باهظة تكلفة ذات اخليارات هذه وجيعل كبرية، أموال برؤوس

 التأهــب يف االســتثمار زيــادة الكــوارث إدارة يف األولويــات أهــم تكــون أن وجيــب 
 الثنـائيون  املـاحنون  ينفـق  وال .كوارث إىل تتحول اليت الطبيعية األخطار من احلد بغية والتكيف
ــة يف ٢ ســوى األطــراف واملتعــددو ــوال مــن املائ ــى الكــوارث إلدارة املخصــصة األم  احلــد عل
 بـأن  املتحدة الواليات يف اجليولوجي املسح وكالة تقدير رغم الكوارث، أخطار من االستباقي
 تقليــصها ميكــن كــان التــسعينات يف الكــوارث عــن جنمــت الــيت العماليــة االقتــصادية اخلــسائر
 .الكوارث أخطار من احلد يف دوالر بليون ٤٠ استثمار خالل من دوالر بليون ٢٨٠ حبوايل

 للتـصدي  وقائيـة  تـدابري  اختـاذ  فـإن  الغـذائي،  األمـن  انعـدام  من تزيد قد الكوارث وألن 
 يف للكــوارث التأهــب يف األمهيــة بــالغ جــزءا يــشكل أن املــرجح مــن الغــذائي الوضــع هلــشاشة
 علـى  ذلـك  يف مبـا  املبكـر،  لإلنـذار  نظـم  إقامـة  ذلـك  وسيقتـضي  .فقرا األكثر الدول من العديد
 وتــصنيفها الغــذائي األمــن انعــدام مــن تعــاين الــيت املعيــشية األســر واستقــصاء الــدويل، الــصعيد
 لزراعـة  الفعـال  الـدعم  وتقـدمي  الغذاء، استهالك يف االحتياج وأوجه التغذية سوء درجة حسب
 فـضال  ،)مـثال  الزراعيـة  املـدخالت  إىل املقدمـة  اإلعانـات ( احلجـم،  واملتوسطة الصغرية احملاصيل

 .النقدية التحويالت عن
 يف اإلمنائيــة االســتراتيجيات ربــط يف يتمثــل الــضعف مــن للحــد فعــال آخــر هنــج ومثــة 
 البحـوث  إليهـا  خلـصت  الـيت  االنتـشار  الواسـعة  النتـائج  ومـن  .اإلغاثـة  بأنـشطة  املتوسط األجل

 الطبيعيـة  األخطـار  عن نامجة خلسائر أقل بشكل تتعرض تنوعا األكثر االقتصادات أن التجريبية
 تقيـد  الناميـة  البلـدان  مـن  للكـثري  وبالنـسبة  .تنوعـا  األقل االقتصادات من أسرع بشكل وتنتعش
ــلُ ــة العوامـ ــة اجلغرافيـ ــبرية بدرجـ ــع كـ ــاج تنويـ ــع .اإلنتـ ــك، ومـ ــد ال ذلـ ــرك أن بـ ــع يتحـ  وضـ

 نواالئتمـا  العام االستثمار بني اجلمع وسيشكل .االجتاه هذا يف املناسبة ةاإلمنائي االستراتيجيات
ــة شــديد عنــصرا الــرخيص  تنفيــذ ضــمنها يــتعني الــيت املــساحة أن إال التقــدم؛ إحــراز يف األمهي
 .مهما عنصرا األخرى هي ستشكل التنوع لدعم املناسبة الصناعية السياسات

 
  املواجهة وآليات الدويل التأمني  

 البلــدان، بعــض علــى معاجلتــها تتعــذر حبيــث اجلــسامة مــن الكــوارث تكــون مــا رياكــث 
 يف يـسارع  الـدويل  اجملتمـع  أن ورغم .حجما واألصغر فقرا األشد الريفية االقتصادات سيما ال

 جيعـل  مـستمر  جنـوح  فهناك النطاق، الواسعة الكوارث تعقب اليت الطارئة للنداءات االستجابة
 ملواجهـة  املتحـدة  األمـم  طلبتـها  الـيت  فـاألموال  املعلنة؛ التعهدات مستوى دون املقدمة املساعدة
 .املطلوب املستوى دون دائما لت ظالكوارث
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 الـصدمات  مـن  احلمايـة  مرفـق  مثـل  القـروض،  ملـنح  األطـراف  متعددة مرافق وُصّممت 
 ساعدةاملـ  تقدمي أجل من الدويل، النقد صندوق يديره الذي الدخل املنخفضة للبلدان اخلارجية
 .الطبيعيـة  الكـوارث  مثـل  الـصدمات  عـن  النامجـة  املـدفوعات  مليـزان  املؤقتـة  االحتياجات ملعاجلة
 اإلجـراءات  وأحـد  .فعاليتـها  مـن  حيـد  املرافـق  تلك مشروطية مستويات ارتفاع فإن ذلك، ومع
 يـستوجب  الكـوارث  مـن  املتـضررة  للبلـدان  أفـضل  مـساعدة  لتقـدمي  بـسرعة  تنفيـذها  ميكـن  اليت

 عمليـة  علـى  حتسينات إدخال خالل من الديون خدمة وقف متديد أجل من بسيطة ليةآ إدخال
 .املثال سبيل على ،باريس نادي

 الـسكان  قـدرة  لزيـادة  تكـامال  أكثـر  اسـتراتيجية  باجتـاه  حتركـه  الـدويل  اجملتمع ويواصل 
 وهــذا .بــبطء تــسري تــزال ال العمليــة هــذه أن إال .التعــايف علــى الــضعف يعتريهــا الــيت والبلــدان

 املــصاحل تــأثري فيــه مبــا املــساعدة، هيكــل خيــص فيمــا نطاقــا أوســع مــشكلة جزئيــا، يعكــس، مــا
 .السياسية واجلغرافية االقتصادية
 أجـل  مـن  املـوارد  حـشد  إىل هتـدف  الكـوارث  ملواجهة عاملية آلية إنشاء الضرورة ومن 

 لتقــدمي أفــضل وســيلة مبثابــة بدايــة اآلليــة هــذه تعمــل أن وميكــن .املخــاطر إلدارة متكامــل هنــج
 مبجموعــة لالضــطالع وبــسرعة قــدما متــضي أن ينبغــي ولكنــها الكــوارث، حــاالت يف اإلغاثــة
ــإدارة املرتبطــة املــسؤوليات مــن أكــرب ــستوعب أن وميكــن .ثالكــوار ب ــة هــذه ت ــة يف اآللي  هناي

 مويـل الت جيـد  مرفـق  إىل التحـول  هبـدف  جمـزأة،  أهنـا  إال بالفعـل،  القائمـة  املرافق خمتلف املطاف
 البلــدان إىل تلقــائي وبــشكل الــسرعة وجــه علــى متويــل مــن يكفــي مــا تــوفري فحــسب ميكنــه ال

 االسـتثمار  يف املتمثلـة  صـعوبة  األكثـر  املهمـة  تنفيـذ  يف البدء أيضا ميكنه بل بالكوارث، املنكوبة
ــل األجــل يف الكــوارث مــن احلــد يف ــام واسترشــادا .الطوي ــستقاة باألرق ــة مــن امل  املــسح وكال

 ميثـل  دوالر باليـني  ١٠ بقيمـة  مبلغـا  أن يبـدو  آنفـا،  املـذكورة  املتحـدة  الواليات يف لوجياجليو
 هــذا مــن احلــد يف حقيقــي تقــدم إلجنــاز توخيهــا الــدويل للمجتمــع ينبغــي الــيت األهــداف نــوع
 .اخلطر

 
 الرتاع انتهاء بعد واالنتعاش األهلية احلروب :األمور اهنيار  

 مــسار مــن جــزءا الــدول بعــض يف االقتــصادي مــناأل انعــدام مــستوى ارتفــاع أصــبح 
ــة االنقــسامات تعمــق يف يتجلــى متفــاقم ــادة االجتماعي  وجمتمعاهتــا .الــسياسي االضــطراب وزي
 ونقــص الطبيعيــة الكـوارث  بــني تتــراوح الـيت  التهديــدات كثــرة مواجهـة  يف حــصينة غــري اهلـشة 
 أمــور وهــي االنتخابــات، ةإدار وســوء الالمــساواة، نــسبة وارتفــاع املاليــة، والــصدمات الغــذاء
 درجـة  إىل يـصل  قـد  االنتـشار،  الواسـع  العنـف  مـن  مـستويات  إىل هبـا  جيـنح  أن منها ألي ميكن
 فقـط  لـيس  الـسيطرة  فقـدان    خطـر  أمام الدول تكون الظروف، هذه ظل ويف .اجلماعية اإلبادة
 القـانون  لقـوى  التقليـدي  احتكارهـا  علـى  أيضا بل األساسية، اخلدمات تقدمي على قدرهتا على

 .األمر هناية يف السياسية بالشرعية االحتفاظ وعلى والنظام،
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 .األخـرية  الثالثـة  العقـود  مـدى  علـى  املعاصـر  الـصراع  وجه اإلمكانية هذه غّيرت وقد 
 .باألسـاس  الوطنية احلدود داخل أهلية حروب نشوب إىل الدول بني املسلحة الرتاعات وأدت
 تقــوض الــيت واملتراكمــة العميقــة االنقــسامات تالرتاعــا تلــك تعــزز أن جــدا املــرجح ومــن

 وعـدم  بـاخلوف  عميقا إحساسا وختلق ومؤسساهتا، الدولة قواعد وهتدد االجتماعي، التماسك
 .املواطنني بني الثقة

 
 تدمريا وأشد أمدا أطول نزاعات  

 الرتاعـات  هـو  البـال  علـى  خيطـر  مـا  أكثر فإن املميزة، خصائصه نزاع لكل أن حني يف 
 ويف سـنويا؛  دوالر ٣ ٠٠٠ عن الفرد دخل فيها يقل اليت البلدان يف املتغلغلة واملدمرةولة  املتطا
 مقارنـة  املتوسـط،  يف سـنوات  وتـسع  سـبع  بـني  الرتاعـات  مـدة  تتراوح أن ميكن الراهن، الوقت
 الوقــت ويف ).٣-٠ الــشكل انظــر( والــسبعينات الــستينات فتــرة يف ســنوات ثــالث أو بــسنتني
 الوفيـات  عـدد  اخنفـض  ،)الطبيعيـة  الكـوارث  ومنـط  الـنمط  هـذا  بـني  الـشبه  هوج شدة مع( ذاته

 كمـا  .املعيـشة  سـبل  وتـدمري  األشـخاص  تـشريد  حيـث  مـن  أثـره  نطـاق  واتـسع  بالقتال املرتبطة
 الــصحية األزمــات أصــبحت حــني يف األوقــات، مــن الكــثري يف جــسيمة بأضــرار البيئــة أصــيبت
 .متوطّنة واجلوع
 ٣-٠ الشكل
 ٢٠٠٥ إىل ١٩٤٦ من الفترة خالل العاملي النطاق على اتالرتاع تطاول
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 واجملتمعـات  املعيـشية  األسـرة  علـى  مباشـرا  وقوعـا  التكـاليف  هـذه  مـن  كبري عدد ويقع 
 االقتـصادية  احلالـة  انتعـاش  من جتعل فإهنا وسرقتها، اإلنتاجية األصول تدمري جانب وإىل .احمللية

 وسـيادة  الـدخل،  تـدهور  فـإن  ذاتـه،  الوقـت  ويف .القتـال  توقـف  عند صعوبة أكثر واالجتماعية
 اإليـرادات  واخنفـاض  االسـتثمار  مـستويات  يف احلـاد  واهلبـوط ،  النظامي غري االقتصادي النشاط

ــضريبية، ــة يف التحــول عــن فــضال ال ــشطة إىل اإلنفــاق تركيب  مــن جتعــل أمــور العــسكرية، األن
 .للرتاع املتصاعدة التكاليف هذه تعويض )منها تبقّى ما أو( الدولة على مبكان الصعوبة
 رأس وهـروب  األمن، انعدام يؤدي أن ميكن االرتفاع، يف التكاليف هذه تأخذ وبينما 
 يف الوقـوع  يـسّبب  وأن الدولة مؤسسات تقويض إىل ،“االجتماعي املال” رأس وتآكل املال،
 اهلياكـل  إىل الـصراع  انتـهاء  بعـد  بقيـت  الـيت  الـضعف  الشديدة اجملتمعات وتفتقر .الرتاعات فخ

 .ودائم سريع انتعاش وضمان جديد اجتماعي عقد لبناء الضرورية املؤسساتية األساسية
 بلـد  ألي املـرجح  مـن  إذ ا؛أبـد  ماثـل  العنف جتدد خطر يظل إن املفاجئ غري من ولعل 

 مقارنـة  مـرات  وأربعـة  مـرتني  بـني  تتـراوح  بنـسبة  أخـرى  حربـا  خيـوض  أن الرتاع يف تاريخ ذي
 تواجههـا  الـيت  التحـديات  إىل جلّيـا  بعـدا  اإلمكانيـة  هـذه  وتـضيف  .مـشابه  تـاريخ  لـه  لـيس  ببلد

  .البلدان تلك يف العامة السياسة
 الصراعات انتهاء بعد اإلعمار وإعادة االقتصادي األمن انعدام  
 املؤسسية الفجوة سد  

بتـوان أو مرحلـة      والتنمية واملصاحلة األمن أهداف حتقيق ترف اجملتمعات تلك متلك ال 
 صـعبا  ذلـك  أصـبح  وقـد  .اجلبهات مجيع على اإلنعاش عملية تبدأ أن جيب ولكنها ،بعد أخرى 

 هنجــا ســدها ويتطلــب .تصــراعا مــن اخلارجــة البلــدان يف الكــبرية املؤســسية الفجــوة بــسبب
 مـزيج  ووضـع  العامة املؤسسات يف تدرجييا الثقة إصالح خالله من جيري ومتكامال استراتيجيا

 وإقامـة  موحِّـدة،  وطنيـة  هويـة  خلـق  يف تـساعد  أن ميكن اليت واالقتصادية السياسية اآلليات من
 خمطـط  وضـع  يف بـدء وال األقـاليم،  بـني  فيمـا  واملـوارد  النقـل  أعمـال  إلدارة فعالـة  مركزية سلطة

 لتحقيـــق الـــالزم الـــسياسات حيـــز إنـــشاء عـــن فـــضال واالقتـــصادية، االجتماعيـــة لألولويـــات
 .األهداف هذه

 القواعـد  ووضـع  املؤسسات إنشاء فقط ليس مبكر، وقت منذ الدول على وسيتوجب 
 الــيت الــسياسات واعتمـاد  اإلصــالحات اختيــار أيـضا  ولكــن تعمــل، نأ بـ لألســواق تــسمح الـيت 
 علـى  وبنـاء  .واالقتصادية االجتماعية املساواة عدم تفاقم إىل تؤدي أو األمن انعدام من دتزي ال

 جمـال  يف تقليديـة  غـري  تـدابري  فيهـا  مبـا  نـشطة،  اقتـصادية  سياسات دائم سالم بناء يتطلب ذلك،
 الـتفكري  عند االعتبار يف توضع أن جيب أساسية فكرة هناك الصدد، هذا ويف .الكلي االقتصاد

 صـراعات،  مـن  اخلارجـة  البلـدان  يف االقتـصادي  االنتعـاش  وحتقيـق  الدولـة  بنـاء  بـني  روابطال يف
 مـستقرا  إطـارا  توفر اليت املؤسسات تطوير على القدرة أي - التكيف على القدرة كفاءة وهي
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 خليـارات أوسـع جمـال      لتـوفري  كافيـة  مبرونـة  تتـسم  نفسه الوقت يف ولكنها االقتصادي، للنشاط
 .معينة حالة أية يف العامة السياسة

 
 الرمسية اإلمنائية املساعدة لتقدمي خمتلف هنج  

 اإليـرادات  حلـشد  الدولـة  قـدرات  بنـاء  هـي  االنتعاش بداية منذ احلامسة لةأاملس ستكون 
 سـيكون  احلـاالت،  مـن  كـثري  ويف .املؤسسية الفجوةسد  ل الالزم املستدام التمويل وتوفري احمللية

 الدوليـة  املعونـة  تـدفقات  إدارة كونتسـ  كما جتنبه، ميكن ال أمرا جياخلار الدعم على االعتماد
 ومـع  .املـاحنني أوسـاط   و الوطنية السلطات من لكل االقتصادية السياسة اختبارات أول بني من

 األحيـان،  مـن  كـثري  يف األوان قبـل  الـصراعات  من اخلارجة للبلدان املعونةقد تناقصت   ف ذلك،
 يف وأصـبحت  املؤسـسات  بنـاء فيهـا    البلـدان  أعـادت  الـيت  حظةالل نفس يف ذلككان   ما وغالبا
 باختــاذ الــدويل اجملتمــع ويقــوم .فعــال حنــو علــى وإنفاقهــا املــساعدات الســتيعاب أفــضل وضــع

 وجلنـة  والتنميـة  االقتـصادي  التعـاون  ملنظمـة  التابعـة  اإلمنائيـة  املساعدة جلنة إطار ضمن خطوات
 .بشكل كاف طويلة زمنية لفترات املعونة من ةوكافي مستقرة تدفقات لضمان السالم، بناء

 نظــرا ولكــن، حمــددة، مــشاريع متويــل تقليــديبــشكل  تفــضل املاحنــة اجلهــات وكانــت 
 مـن  املـوارد  توجيـه  ينبغـي  الـدول،  تواجهـه  الـذي  الـشرعية  إىل اخلـصوص،  وجه على ،لالفتقار
 متنافـسة  نقـاط  نـشاء إ لتجنـب  اجلهـود  قصارى بذل ينبغي كما اإلمكان، قدر ميزانياهتا، خالل
 قـرارات  علـى  للموافقـة  املـصممة  املزدوج التوقيع نظم أن ُوجد الصدد، هذا ويف .السلطة على

 التحـدي  مـن  آخـر  جانـب  وهنـاك  .واملـساءلة  الفـساد  مـن  كل شواغل معاجلة يف فعالة اإلنفاق
 .للتمويل ةمبتكر مصادر إجياد ذلك سبل ومن املالية، واألسواق االئتمان بناء إعادة يف يتمثل

 
 إنصافا أكثر عام إنفاق  

 اجلهـات  مـن  كل على فسيتوجب األولويات، احمللية السلطات تضع أن يتعني حني يف 
 املتعلقـة  القـرارات  بـني  بـالروابط  خـاص  حنو على وثيق اهتمام الءيإ الوطنية واحلكومات املاحنة

 التوزيـع  مـسائل  مـن  وعتـان جمم وهنـاك  .الـصراعات  إىل تـدفع  الـيت  الظلمأوجه  و العام باإلنفاق
 ضــمن باإلنــصاف املتعلقــة الــشواغل إدمــاج كيفيــة )أ( : يلــي مبــا تتعلقــان خاصــة أمهيــة هلمــا

 لتعزيـز  وذلـك  الـسياسية  الـساحة  عـرب  النفقـات  توزيع كيفية )ب( و باإلنفاق املتعلقة القرارات
 اسـتهالك  علـى  الـضرائب  فـرض  ويـستحق  .الـسالم  وتوطيـد  االتفاقـات  تنفيـذ  أجل من احلوافز
 الـصراع  أثـر  تقيـيم  يـشكل  أن وميكـن  .احلكومـة  جانب من االهتمام من مزيدا الكمالية السلع

 وســائل الــسالم، لبنــاء حمــددة خلطــوات الــدعم تــدفق ضــبط إىل هتــدف الــيت الــسالم، وشــروط
 .املاحنني جانب من القضايا من اجملموعتني هاتني ملعاجلة مفيدة

 علــى األجنبيــة املعونــة تــساعد أن ميكــن هــدف مأهــ هــو املــستدام الــسالم أن وحيــث 
 والقـدرات  املعـارف  حشد على املاحنة اجلهات تعمل أن خاص بشكل املهم فمن إليه، التوصل
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 حامسـة  تعتـرب  اليت احمللية للمؤسسات الشرعية وإعادة املتضررين السكان احتياجات تلبيةل احمللية
 الــسياسة وأولويــات املؤســسية لنمــاذجا فــرض مــن بــدال االجتمــاعي، العقــد إلصــالح بالنــسبة
 .املستقبلة البلدان على اجلهات تلكل العامة

 
 التنمية أعمال وجدول األمن وانعدام الفقر  

 االقتـصادي،  األمـن  النعـدام  جديـدة  مـصادر  عليـه  القيـود  وإلغـاء  االقتـصاد  حترير خلق 
 اسـتجابات  إحداث يف وفشلت األمد الطويلة الضعفألوجه   التعرض زادت قد إهنا رغم حىت

 .التنميـة  مـستويات  مجيع إىل تنتمي بلدان يف ذلك مالحظة وميكن السياسات، جمال يف مالئمة
 املاليـة  األزمـات  خلطـر  عرضـة  األكثـر  هـي  احملليـة  اجملتمعـات  أفقـر  تكـون  مـا  فغالبـا  ذلـك،  ومع

 إىل ناألحيــا أكثــر يف الفقــر يــؤدي الواقــع، ويف .األهليــة والــصراعات الطبيعيــة والكــوارث
 للتخفيــف الفعالــة اآلليــات نقــص مــن النــاس أفقــر يعــاين حــني يف التهديــدات، هــذه مــضاعفة
 مـن  عـدد  يف اندلعت اليت الغذاء نقص بسبب الشغب أعمال كشفت وقد .والتعايف والتصدي
ــذين ألولئــك االقتــصادية العــيش كــسب ســبل هــشاشة عــن ٢٠٠٨ عــام أوائــل يف البلــدان  ال
 .يةالتنم سلمقاع  يف يوجدون
 أفكـار  علـى  للحـصول  ذاتـه،  يـنظم  الـذي  السوق إىل الناجحة النامية البلدان تلجأ ومل 

 للنمــو صــيغة إىل التوصــل جــرى ذلــك، مــن وبــدال .اإلمنائيــة اســتراتيجياهتا تــصميم كيفيــة عــن
 وغالبـا  الدولـة،  جانـب  مـن  القويـة  والتـدخالت  الـسوقية  احلـوافز  مـن  مزيج من تتألف السريع،

 االقتـصادية  التـدابري  خمتلـف  سـاعدت  وقـد  .التقليديـة  االقتـصادية  احلكمـة  مـع  ذلك يتعارض ما
 واسـع  نطـاق  علـى  القيـام  عـن  النامجـة  املخـاطر  علـى  االجتماعيـة  الـصبغة  إضفاء إىل هتدف اليت

 .املـشاريع  منظمـي  من حملية طبقة تنشئة على مألوفة، غري تكنولوجيات واعتماد باالستثمارات
 العامـة  الـسياسة  تـدخالت  حتكـم  للتنميـة  مشوال أكثر برؤية يسترشد مالدع هذا كان ما وكثريا
 .الفقر من واحلد العمل فرص وخلق االقتصادي النشاط تنويع يف مسامهتها حيث من

 كافيـا  لـيس  ولكنـه  الفقـر،  مـشكلة  ملعاجلة اضروري اشرط النموومن ناحية ثانية، يعترب     
ــشكل انظــر( ــا ).٤-٠ ال ــزم  وم ــس مــن جمموعــة هــويل ــة ياساتال ــشاملة االجتماعي  وبعــض ال

 عقــد” أســاس علــى وتقــوم بلــد كــل ظــروف تالئــم الــيت املوجهــة االقتــصادية الــسياسات
 ى تـسع  أن واجلماعـات  واألسـر  لألفراد ميكن اليت املساحات تأمني إىل يهدف قوي “اجتماعي

 قــوى تولــدها الــيت اخلالقــة الــدوافع فعــال حــد أقــصى إىل وتــستخدم مــصاحلها حتقيــق إىل فيهــا
 وإبـداء  واالجتماعيـة  االقتـصادية  الـسياسات  يف تكـامال  أكثـر  هنج اتباع ذلك ويتطلب .السوق
 .وتنفيذها تصميمها يف الواقعية من اكرب قدر
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 ٤-٠ الشكل
 يانكفي ال املكنه الفقر، من احلد على انساعدي التقلب من واحلد النمو زيادة  
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منــشورات األمــم املتحــدة، (، ٢٠٠٥االجتماعيــة يف العــامل لعــام دراســة احلالــة االقتــصادية و: املــصدر
 ).E.08.II.C.1رقم املبيع 
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)النسبة املئوية(ايلمنو الناتج احمللي اإلمج

 لنمو الناتج احمللي اإلمجايل)االحنراف املعياري(التقلب 
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 املئويـة للـتغري يف انتـشار الفقـر بالنـسبة إىل خـط الفقـر                 ةُيقـاس الـتغري يف الفقـر بنقـاط النـسب           :ملحوظة
 ٢٠٠٤-١٩٨١املتمثل يف دوالر واحد يف اليوم، على مدى الفترة بني عامي 

 املعيشية لألسر االقتصادي األمن نعداما مع التعامل  
 الفقراء ملصاحل املراعية والنمو الكلي االقتصاد سياسات  

 معظــميف  الــرزق مـوارد  بــشأن األمـن  انعــدام مــن يـسببه  ومــا للفقـر  التــصدي ميكـن  ال 
 ويف .الرمسيــة العمالــة نطــاق وتوســيع ستدام،املــو سريعالــ نمــوال خــالل مــن إال الناميــة، البلــدان
 يفعـل  ممـا  بأسـرع  الفقـر  مـن  احلـد  إىل الريفي النمو فيها يؤدي أنيرجح   اليت احلاالت من كثري
 العقـود  يف الـسياسات  جمـال  يف املـشورة  تقـدمي أثنـاء    أُِمهلت اليت - الزراعة فإن احلضري، النمو

 ولكـن  .املـزارعني  لـصغار على أن يشمل ذلـك توجيهـه         الدعم، من مزيد إىل حتتاج - األخرية
 علـى  معتمـدة  صـناعة  تشجيع إىل أيضا حاجة هناك ستكون التحضر، لوترية العام رعالتسا مع

 التـاريخ  ذمـة  يف يـصبح  أن للفقـر  كان إذا تطورا، أكثر خدمات وقطاع العاملة، األيدي كثافة
 االقتـصادي  التنويع زال ما املدنية، والصراعات الطبيعية الكوارث حاالت يف رأينا وكما .حقا
 .األمن انعدام دون للحيلولة سائلالو أجنح بني من

ــصاد سياســاتقطعــا، جيــب إدراج    ــراء لــصاحل الكلــي االقت  ملعاجلــة مــزيج ضــمن الفق
 فيهـا  الزراعـة  ت مـا زالـ    الـيت  الناميـة  البلـدان  مـن  كـثري  يفو .األمـن  انعدام من املزمنة املستويات
 الــسلع تدورا” إدارة إىل الــسياسات هتــدف التــصدير، وعائــدات للــدخل أساســيا مــصدرا
 وسـوف  .الـسليب  جانبـها  مـن  سـيما  ال فقـرا  الناس أشد على التأثري إىل متيل حيث ،“األساسية
 .املهمة هذه يف تلعبه دور التثبيت لصناديق يكون

 الفائـدة  أسـعار  واسـتقرار  اخنفاض مع واملستقرة التنافسية الصرف أسعار تكون سوف 
 املـال  رأس حساب حترير تأخري األحيان من ريكث يف يتطلب مما املزيج، من جزءا أيضا احلقيقية

 املـــستقرة املاليـــة اإليـــرادات وتعـــد .املـــال رأس علـــى الرقابـــة ألدوات دروساملـــ واالســـتخدام
 علـى  رئيـسيا  قيـدا  تـشكل  الـيت  األساسـية  اهلياكـل  يف الفجـوات  لـسد  سـيما  ال أيـضا،  ضرورية
 .الفقرية البلدان معظم يف النمو

 
 راءللفق والتأمني التمويل  

 وانعـدام  الفقـر  بـني  االرتبـاط  معاجلـة  يف بـه  تقوم دور املبتكرة التمويل ملصادر سيكون 
 يف ســيما وال املفــضلة، الــسياسة هــو ريالــصغ التمويــل أصــبح األخــرية، الــسنوات ويف .األمــن
 بـالقروض  املبكـر  االهتمـام  توسـيع  وجـرى  .للفقر والتصدي املشاريع لتشجيع املاحنني، أوساط

 النتـــائج بعـــض ذلـــك حقـــق وقـــد .ريالـــصغ والتـــأمني الـــصغرى املـــدخرات ملليـــش الـــصغرى
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 هـذه  أن بيـد  .النـساء  أوسـاط  يف الفقـر  وطـأة  مـن  التخفيـف  يف سيما وال االجيابية، االجتماعية
ــاألنــشطة ــا البلــدان، معظــم يف املــايل القطــاع مــن جــدا صــغريا جــزءا تــشكل ت مــا زال  وغالب

 عرضـة  احملليـة  اجملتمعـات  أفقـر  تبقـى  ولـذلك  .املنتجـة  ةالعمالـ  مـن  كـبري  قدر توليد يف تفشل ما
ــة لــصدمات  كثــب عــن الوضــع تــدرس أن احلكومــات علــى جيــب الــصدد، هــذا ويف .منهجي
ــد ــا لتحدي ــات كانــت إذا م ــيت اإلعان ــستخدم ال ــدعم ت  وســيلة أفــضل هــي املخططــات هــذه ل
 ميكـن  آثارهـا  مـن  والتخفيـف  املواجهـة  اسـتراتيجيات  من غريها كان إذا ما أو للفقر، للتصدي

 .أنسب استجابة يوفر أن
 

 االجتماعية واحلماية الرعاية برامج  
 مقابــل العمــل بــرامج بــني هــذه وتتــراوح .خمتلفــة أشــكاال االســتراتيجيات هــذه تتخــذ 
ــة خــدمات ــة، الرعاي ــد يف طبقــت الــيت االجتماعي ــدان مــن العدي ــرة البل ــة، لفت ــرامج إىل طويل  ب

 الـربامج  هـذه  معظـم  أن حـني  ويف .األخـرية  اآلونـة  يف شـعبية  تاكتـسب  اليت النقدية التحويالت
 التعـايش  علـى  النـاس  مـن  املتـضررة  الفئـات  ملـساعدة  الحقـة  كتـدابري  واستخدمت أصال بدأت

 متزايـــد بــشكل  تــستخدم  ظلـــت إهنــا  إال األخــرية،  الـــسنوات يف االقتــصادي  االنكمــاش  مــع 
 اعتمــدت املثــال، ســبيل فعلــى .األمــن النعــدام الفقــراء تعــرض مــن للحــد مــسبقة كتــدابري
 أيــام مــن يــوم ١٠٠ يــضمن االجتماعيــة الرعايــة خــدمات مقابــل للعمــل خمططــا مــؤخرا اهلنــد
 خـدمات  مقابـل  العمـل  بـرامج  مـن  مثـال  وهـذا  املشاركة، يف يرغب من جلميع السنة يف العمل
 شـبه  ائـم د نظـام  إىل الـصدمة  بعـد  مـا  ملرحلـة  مؤقـت  ترتيب من تتحول اليت االجتماعية الرعاية
 .للعمالة رمسي

 بـرامج  املـسبقة،  إىل الالحقـة  التـدابري  مـن  التحـول  ترتيبـات  علـى  املـشاهبة  األمثلـة  ومن 
ــة التحــويالت ــستخدمة النقدي ــرويج امل ــداف للت ــة أله ــل حمــددة، إمنائي ــال حــضور مث  يف األطف

 شـكال األ أكثـر  أصـبح  قـد  امليزانيـة  دعـم  أن وكمـا  .الـصحية  اخلدمات من واالستفادة املدارس
 أكثـر  أصـبح  قـد  النقديـة  تـوفري  فـإن  الكلـي،  الـصعيد  علـى  املـساعدات  تقدمي أشكال من شعبية

 .املعيشية األسرة مستوى على االجتماعية احلماية أشكال من شعبية األشكال
إن كان مـن األفـضل وضـعها         هو التدابري هذه وتنفيذ تصميماملتعلقة ب  الدائمة واملسألة 
 ورغـم  .التحديد وجه على الفقراء تستهدف سياساتك أو جميع،لل شاملة سياسات بوصفها

 .الـصحيح  التـوازن  حيقـق  مل ذلـك  فـإن  األخـري،  النهج حنو كان األخرية السنوات يف االجتاه أن
فإهنا تعكـس    الفقر، على القضاء يف سجل أفضل هلا العموم، وجه علىون النظم الشاملة،    وتك
 أوسـع  سياسـي  وقبـول  ،)أقـوى  حمتملة منو ديناميات مع( للدخل أفضل توزيع من يتألف مزجيا
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 ومـن  اإلداريـة  الناحية من الواضحة املزايا وبعض املتوسطة، الطبقات من بدعم سيما ال نطاقا،
 .التكلفة حيث

 
 برامج الرعاية واحلماية االجتماعية  

وختتلف من برامج رعاية اجتماعية تطبـق       . تأيت هذه االسترتيجيات يف أشكال متعددة      
. يف بلدان عديدة منذ مدة طويلة إىل بـرامج حتويـل نقـدي اكتـسبت رواجـاً يف اآلونـة األخـرية                  

 ملـساعدة  الحقـة ويف حني أن معظم هذه الربامج قد أطلقت واسـتخدمت يف األسـاس كتـدابري           
املتـضررين علـى حتمــل فتـرات الركــود االقتـصادي، فقــد أخـذ اســتخدامها يـزداد يف الــسنوات       

وعلــى ســبيل املثــال، . سبقة للحــد مــن تعــرض الفقــراء حلالــة انعــدام األمــن األخــرية كتــدابري مــ
 يــوم عمــل يف الــسنة لكــل مــن يرغــب يف  ١٠٠اعتمــدت اهلنــد مــؤخراً مــشروع عمــل يكفــل  

املــشاركة ، وهــو مثــال علــى حتويــل العمــل مــن ترتيــب مؤقــت يلــي الــصدمات إىل مــشروع      
 . توظيف دائم شبه رمسي

ع الدويل دوراً بارزاً جداً أثناء التعامل مـع هـذا النـوع مـن         ومن احملتمل أن يؤدي اجملتم     
 .الصدمات املنتظمة قيد املناقشة

 عـودة إىل مبـادئ      بقـدر مـا هـي     لطرائـق جديـدة      تعزيز هذا الدور مسألة ابتكار    وليس   
تعددية األطـراف الـيت هجـرت قبـل األوان بـسبب إميـان يف غـري حملـه بـأن قـوى الـسوق تـنظم                           

 السياسات التهديدات األمنية النامجة عـن العمـل         مقررو املبادئ عندما فهم     وسادت هذه . ذاهتا
وينبغي للمجتمـع الـدويل أن   . يف اقتصاد عاملي مترابط فهماً أعمق مما كانت عليه احلالة مؤخراً 

 :ينظر فيما يلي
مل حيقــق تـــرك إدارة الــدورات ألســواق العمــل املرنـــة     : جتديــد نظــام بريتــون وودز    • 

. ركزيــة املــستقلة النجــاح مثلمــا حــدث يف ســنوات مــا بــني احلــربني        واملــصارف امل
يتضمن أي تركيز أحادي انصب على اسـتقرار األسـعار دورات ازدهـار وكـساد                ومل

 بــني األجــور ســليم أهــداف العمــل وأي تــوازن تحيــحمورهــا األصــول حــىت عنــدما أز
ري إعـادة إحيـاء   ومـن الـضرو   . واإلنتاجية مـن برنـامج العمـل املتعلـق بالـسياسة العامـة            

حتقيـق  يعـين   و. تدابري االقتصاد الكلي واألنظمـة املاليـة املعاكـسة للـدورات االقتـصادية            
ذلك عدم إمكانية املضي يف تنظيم اهليكـل املـايل الـدويل وفـق مبـدأ احلريـة االقتـصادية                    

مــوارد  دون إرســاء قواعــد و،الــذي وســع نطــاق الوصــول العــاملي إىل األســواق املاليــة 
 .سد هذه الفجوة أولوية ملحةيعترب و. ملية مناظرةوأنظمة عا
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وينبغي مباشرة العملية مع مراعاة مستوى وشـروط وصـول البلـدان الناميـة إىل مـوارد                  
 إىل آليـــات التمويـــل التعويـــضي الـــيت هتـــدف إىل ال ســـيماصـــندوق النقـــد الـــدويل، و

اه الرامــي إىل كمــا أنــه مــن املهــم إزالــة االجتــ. املــساعدة يف حتمــل الــصدمات اخلارجيــة
فرض املشروطية االقتصادية الكلية املـسايرة للـدورة االقتـصادية علـى مـستويات أعلـى             

سـيكون مـن الـضروري أن يراعـي حتـسني الرصـد املتعـدد          كمـا . لوصول هذه البلـدان   
 .األطراف مجيع التبعات احملتملة للسياسات االقتصادية الوطنية على الصعيد الدويل

ــة   : ادئ خطــة مارشــالعــادة النظــر يف مبــ إ •  مــن الــضروري وضــع هيكــل أكثــر فعالي
. عرضة للكوارث الطبيعية وتلك اليت تتعـاىف مـن الـصراع   امل للبلدان ال سيما للمعونة، و 

مـساعدة إمنائيـة رمسيـة نـسبتها        يف تقدمي   يتمثل  وطال انتظاره   ويعد حتقيق اهلدف الذي     
مهمـا بيـد أنـه       املساعدة اإلمنائية    يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل ألعضاء جلنة        ٠,٧

وتفتقر الترتيبات احلالية إىل إطار سليم ملبـادئ تنظيميـة تـشجع وتـستكمل       . غري كاف 
اجلهود احملليـة الراميـة إىل تعبئـة املـوارد، إطـار يتـسق مـع األولويـات والقـدرات احملليـة                      

 .أولوياهتا واستراتيجيتهابوضع احلكومة املتلقية للمعونة قيام ويدعم 

 عاماً املعيـار الـالزم لتحقيـق فعاليـة املعونـة ، ومـع أن         ٦٠حددت خطة مارشال منذ     و 
األزمان والتحديات قد تغريت، ال تزال املبادئ الالزمة لتنسيق خطط التنميـة الوطنيـة              

تقـدمي دعـم   وتـشمل هـذه املبـادئ علـى وجـه التحديـد       . مـع املـساعدة الدوليـة مناسـبة    
اإلفـراط يف املـشروطية وطلبـات       دون أن يعوقه    الوطنية  ألولويات للتنمية   كبري وسخي   

 . املاحنة، مع مراعاة القيود واحلساسيات الوطنيةاجلهات
، مثلـه مثـل التركيـز       “صـفقة جديـدة   ”سـتناد إىل    لقـد أصـبح اال    : صفقة عاملية جديدة   • 

وأفـضت األزمـة األخـرية      . على خطة مارشال، جزءاً من مناقشات السياسات اإلمنائية       
البنــك الــدويل بـإبرام صــفقة جديــدة لوضـع سياســة غذائيــة   إىل مطالبـة   الغــذائي لألمـن 
قق عرب مواصلة حترير التجارة الزراعيـة وتـوفري         حيوينبغي لعمل قوى السوق أن      . عاملية

املزيد من التمويل التعويـضي وتعزيـز شـبكات الـضمان االجتمـاعي التـوازن الـصحيح                 
د أن هـذه التوصـيات تؤكـد علـى بعـض            بيـ . بني مصاحل مستوردي ومصدري األغذية    

العناصــر الرئيــسية لــصفقة الــرئيس روزفلــت املبتكــرة اجلديــدة الــيت وضــعت ملواجهــة     
ــشئت لتوســيع نطــاق األســواق وحتــسني     ال ســيماالكــساد الكــبري، و  ــيت أن ــات ال  اآللي

ــدابري   . ترمــي إىل حتــسني توزيــع عــبء الــصدمات  الــيت لتوزيــع اإدارهتــا، إىل جانــب ت
مكانية دفع خطة إعادة التوزيع باجتـاه إعـادة تـوازن العوملـة ومنـع ردود          وأصبح مدى إ  

ويـستلزم أحـد االقتراحـات حـداً        . موضوع نقـاشٍ مفتـوح    فعل حيتمل أن تكون ضارة      
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أدىن من الدخل األساسي يقدم يف شكل منحة نقديـة إىل مجيـع األسـر املعيـشية، وهـو               
دراسـة احلالـة    نحـو املقتـرح يف      اقتراح يأخـذ فكـرة املعـاش األساسـي ويوسـعها علـى ال             

ــامل   ــة يف الع ــصادية واالجتماعي ــام االقت ــدابري    . ٢٠٠٧ لع ــالطبع ت ــدابري هــي ب وهــذه الت
وال يزال السؤال عن حجم وماهيـة املـوارد الـيت ميكـن             . حمفوفة بالتعقيدات واملصاعب  

يف مبهمـة  عربها حتقيق ذلك كجزء من جدول أعمال أمين أوسع نطاقـاً يـشكل نقطـة       
 أالسـكا تنفـذ تـدبرياً       واليـة إذ أخـذت    : ومع ذلك، هناك سوابق هامة    . ة العامة السياس

وبــدأت . كهــذا منــذ بدايــة الثمانينــات ومثــة مبــادرات مماثلــة تتخــذ يف أمــاكن أخــرى  
أرضــية اجتماعيــة ”منظمــة األمــم املتحــدة يف اآلونــة األخــرية النظــر يف مفهــوم إنــشاء   

 متشياً مـع مبـادئ اإلعـالن العـاملي حلقـوق             هتدف إىل توفري حد أدىن من األمن       “عاملية
وتذكر هذه األرضية بأن حتقيق اللحمـة االجتماعيـة يف عـامل متـرابط ليـست              . اإلنسان

 . ونشطسليمرفاهية، إمنا هي باألحرى عنصر ضروري من عناصر نظام 

وإزاء هـذه اخللفيـة الناشـئة عـن تزايــد انعـدام األمـن االقتـصادي والـسياسي يف أوروبــا          
أعمـال  ملواءمـة وضـبط     سياسات وصـكوك جديـدة      ” ني احلربني، طالب جون كيرت بوضع     ب ما

تتعارض بصورة غري حمتملة مع األفكار املعاصـرة املتعلقـة مبـا هـو مالئـم                لئال  القوى االقتصادية   
وهلـذه العبـارات وقـع قـوي اليـوم          . “وسليم ملصاحل االستقرار االجتماعي والعدالـة االجتماعيـة       

وتبقــى بــالطبع املؤســسات والـدوائر الوطنيــة هــي املــسؤولة عــن اختيــار  . اضــيكمـا كــان يف امل 
يف عـامل يـزداد ترابطـاً       بيـد أنـه     ومزج السياسات الالزمة لضمان الرخـاء واالسـتقرار والعدالـة،           

 .يف حقيقة األمرمسعى دوليا بناء وطن أكثر أمناً يعد كوكب هش، سطح وعلى 
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