
اقتصادات الصحوة العربية:
من الثورة إلى التحول وتحقيق األمن الغذائي
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مة عدد قليل من املراقبني استرشف تلك التغريات اجلذرية التي شهدها ث
العربية  احلكومات  بدت  املاضية.  القليلة  األشهر  خالل  العريب  العامل 
كبري  عدد  نمو  اقرتب   كام  بلداهنا،  شؤون  عىل  قبضتها  أحكمت  وقد 
القليلة  السنوات  خالل  جتاوزته  أو  العاملي  املتوسط  من  العربية  االقتصادات  من 
املاضية. 1 بلغ متوسط معدالت النمو السنوي يف كل من مرص، ولبنان، وعامن، 
والسودان أكثر من 6 يف املائة خالل الفرتة ما بني عامي 2005 و2010، يف حني 
شهدت كل من سوريا وتونس وليبيا نمًوا يقدر بنحو 5 يف املائة يف املتوسط خالل 
نفس الفرتة. 2 ومن ناحية أخرى، تقل معدالت الفقر الرسمية يف معظم البلدان 

العربية عن مثيالهتا يف العديد من بلدان آسيا وأمريكا الالتينية. 3 
التنوع االقتصادي وتوفري  البطيء عىل صعيد  التقدم  ولكن اخلرباء أشاروا طوياًل إىل 
كتحديات  الغذائي  لألمن  املستمر  واالنعدام  االجتامعية،  والتفاوتات  العمل،  فرص 
رئيسية تعوق مسرية التنمية يف البلدان العربية. 4  فهل سامهت هذه العوامل، وبصورة 
أشمل، عدم رضا املواطنني عن  مستواهم املعييش يف الثورات احلالية؟ للوهلة األوىل، 
نجد أن التقلب املفاجئ يف وجه األحداث باإلضافة إىل ضعف تغطية البيانات يف العامل 
العريب ونوعيتها وإمكانية احلصول عليها جيعل اإلجابة عىل هذا التساؤل أمًرا صعًبا.5 
غري أنه إذا نظرنا فيام وراء البيانات التقليدية، نجد أن هذا املوجز يلقي بعض الضوء 
عىل البعد االقتصادي للثورات الراهنة  هلذه الدول.  كام يستعرض املوجز أيًضا أهم 
القائم  العربية  للتنمية  العربية ويطرح رسد جديد  السياسية للحكومات  االستجابات 

عىل التحول االقتصادي الشامل، وحتقيق األمن الغذائي، وصنع القرارات.

تدهور مستويات املعيشة واألمن الغذائي
أثناء ارتفاع حدة األحداث املؤدية إىل الثورات

ازدادت حالة عدم رضا الشعوب عن مستوى معيشتها سوًءا يف معظم البلدان 
العربية خالل السنوات األخرية، وال سيام يف مرص، وليبيا، والبحرين، وغريها من 
البلدان التي تشهد العصيان املدين. يعرض الشكل 1 نسبة العدد اإلمجايل للسكان 
مستوى  من  املترضرين  لألشخاص  الفعيل  والعدد  العربية  البلدان  من  كل  يف 
تعكس  للفرد.  الوطني  اإلمجايل  املحيل  للناتج  بالنسبة   2010 عام  يف  معيشتهم 
األلوان املختلفة يف الشكل التغريات التي طرأت عىل هذه النسب بمرور الوقت 
ارتفاع نسبة  الفاتح  الداكن واألرجواين  اللونني األرجواين  الدوائر ذات  )توضح 
– عند معدل نمو سنوي يبلغ نقطتني مئويتني  الشعور بعدم الرضا بني الشعوب 
الداكن--  األرجواين  اللون  ذات  بالدوائر  املحددة  البلدان  حالة  يف  األقل  عىل 
بني  ومن  املترضرة(.  الشعوب  أحد  يف  انخفاًضا  الصفراء  الدوائر  متثل  حني  يف 
هذه  من  فقط  مخسة  سكان  أن  تبني  للدراسة،  خضعت  التي  عرش  الثامنية  البلدان 
البلدان ينتاهبم شعور متزايد بالرضا عن مستوى معيشتهم يف عام 2010 مقارنًة 
باألعوام السابقة، بام يف ذلك العراق )رغم استمرار ارتفاع مستوى الترضر بدرجة 
يف  وقعت  التي  األحداث  توضح  وقطر.  وموريتنيا،  وتونس،  واجلزائر،  كبرية(، 
البلدين اللذين عصفتهام االحتجاجات  اجلزائر وتونس عىل سبيل املثال—هذين 
وأعامل العنف خالل األشهر األخرية-- أنه باإلضافة إىل مستوى املعيشة اخلاص 
عن  والتعبري  اجلودة  عالية  عامة  خدمات  توفري  مثل  أخرى  عوامل  ثمة  بسكاهنا، 

اآلراء السياسية تؤثر عىل سعادة الفرد وحتقيق السالم االجتامعي.
يعاين نحو 35 يف املائة من سكان العامل العريب )أو 120 مليون نسمة تقريًبا( من 

عدم الرضا عن مستوى معيشتهم. يبلغ هذا الشعور أعىل معدالته يف اليمن والعراق— 
اللذين شهدا رصاعات طويلة ومعدالت فقر مرتفعة. ويف اليمن، تزداد حدة الشعور 
بالترضر )53 يف  الشعور  الشديد هلذا  االنتشار  السكان جراء  الرضا بني  بعدم  العام 
املائة( مقارنة بارتباطه بحجم السكان )نحو 23 مليون نسمة(، بينام يف مرص يتحكم 
فقط عدد املواطنني الذين يتملكهم الشعور بعدم الرضا يف النتائج املحققة. وكام هو 
موضح من خالل حجم الدوائر يف الشكل 1، متتلك مرص العدد األكرب من املواطنني 
السودان  يليها  مجيعها،  العربية  البلدان  بني  شخص(  مليون   22.8( املترضرين 
 12.9( اليمن  ثم  شخص(  مليون   15.2( العراق  ثم  شخص(،  مليون   17.3(
السكان  شعور  أن  ويذكر  شخص(.  مليون   12.6( املغرب  ثم  شخص(  مليون 
بالرضا عن مستوى معيشتهم يرتفع بوجه عام مع ارتفاع الناتج املحيل اإلمجايل للفرد 
يف الدولة. فعىل سبيل املثال، يترضر أكثر من نصف عدد اليمنيني )الذين يعيشون يف 
واحدة من أفقر بلدان العامل العريب حيث يبلغ الناتج املحيل اإلمجايل للفرد عند تعادل 
القوى الرشائية )PPP( نحو )2500 دوالر( مقارنًة بترضر 10 يف املائة فحسب يف 
قطر، والتي ال تعد أغنى البلدان العربية فحسب، وإنام أيًضا أغنى بلدان العامل )حيث 
يبلغ الناتج املحيل اإلمجايل للفرد عند تعادل القوى الرشائية أكثر من 90000 دوالر(. 
غري أن هناك أيًضا استثناءات مثرية لإلهتامم يف هذا الصدد. مقارنة بمستوي الدخل 
املواطنني املترضرين من  لبنان وليبيا والبحرين، ترتفع نسب  القومي للفرد لكل من 
مستوى معيشتهم بوجه خاص، مما يعكس وجود عوامل أخري غري متعلقة بالدخل 

والتي  تلعب دوًرا هاًما يف شعور املواطنني بالرضا.
وعىل صعيد آخر، تدهور األمن الغذائي أيًضا يف معظم البلدان العربية، بام يتامشى 
مع التضخم العايل امللحوظ يف أسعار الغذاء. 6 تراوحت نسبة األشخاص الذين 
ال يملكون أمواالً كافية للحصول عىل أقواهتم بني االرتفاع او الثبات دون تغري يف 
بلًدا واحًدا.7 شهدت  البلدان االثني عرشالاليت خضعت للدراسة باستثناء  مجيع 
كل من مرص والسودان زيادات هائلة بوجه خاص. يتامشى اجتاه التغري يف األمن 
الغذائي املتصور إىل حد كبري مع التغريات امللموسة يف مستويات املعيشة، مع وجود 
حالتني استثنائيتني بارزتني عىل األقل يف هذا الصدد: العراق وتونس. بالرغم من 
أفادت  كام  معيشتهم  مستوى  عن  بالرضا  والتونسيني  العراقيني  من  مزيد  شعور 
التقارير، يفتقر كثري من األشخاص يف هذين البلدين إىل األموال الالزمة لرشاء ما 
يكفيهم من الطعام يف عام 2010 مقارنًة بالعام السابق. ربام تكون أحد التربيرات 
املحتملة هلذا األمر يف ازدياد الشعور بعدم الرضا بني الفقراء )حيث يمثل األمن 
السكان.  بقية  بني  ارتفاعه  من  أكرب  بدرجة  الرئيسية(  الشواغل  أحد  هلم  الغذائي 
ويف الوقت الذي خترج فيه مسألة حتديد ما إذا كان املستوى املعييش للسكان وعدم 
متتعهم باألمن الغذائي قد لعبا دوًرا كبرًيا يف اشتعال فتيل هذه الثورات أم ال عن 
يف  سوًءا  املؤرشين  هذين  ازدياد  جلية  بصورة  النتائج  توضح  املوجز،  هذا  نطاق 

معظم البلدان العربية.

ارتفاع معدالت سوء التغذية عند األطفال والبطالة بني الشباب
 رغم نمو الناتج املحيل اإلمجايل وانخفاض حدة الفقر

ال تتسم البيانات املتاحة عن مستويات املعيشة واألمن الغذائي واملذكورة بصفة شخصية 
باملوضوعية، غري أن االجتاهات يف البيانات املقاسة بصورة مبارشة وموضوعية تدعم 
حيث  من  األكرب  البلد  هي  املثال،  سبيل  عىل  فمرص،  إليها.  التوصل  تم  التي  النتائج 
الكثافة السكانية، كام أن الناتج املحيل اإلمجايل للفرد هبا يشهد ارتفاًعا مطرًدا منذ عام 
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1990— وقد تسارعت وترية هذا االرتفاع يف النصف الثاين من األلفينيات. 8 وكام 
هو متوقع، صاحبت االنخفاضات التي حتققت عىل مستوى الفقر، وبطالة الشباب، 
وسوء التغذية عند األطفال هذا النمو املطرد يف الناتج املحيل اإلمجايل يف التسعينيات 
من القرن املايض. بيد أنه يف السنوات األوىل من األلفية اجلديدة، توقف التقدم املحرز 
إنه  بل  الشباب  بني  والبطالة  األطفال  عند  التغذية  سوء  معدالت  بخفض  يتعلق  فيام 
أن  9 ويذكر  للفرد.  املحيل اإلمجايل  للناتج  املستمر  النمو  املضاد رغم  االجتاه  حترك يف 
هذين املؤرشين بلغا مستويات مؤرقة، مع ارتفاع معدل سوء التغذية عند األطفال من 
20 إىل 30 يف املائة )انظر الشكل 2( ومعدل البطالة بني الشباب من 20 إىل 35 يف 
املائة. وهكذا، ثمة داللة قوية عىل أن فوائد النمو الذي يشهده الناتج املحيل اإلمجايل ال 
تنعكس عىل األشخاص من ناحية وأن التفاوتات املتزايدة تركت، يف الواقع، العديد 

من األشخاص يف حالة أكثر سوًءا.

معضلة الفقر والتغذية يف العامل العريب 
توضح األرقام الرسمية النجاح نوًعا ما، يف خفض معدالت الفقر يف العديد من البلدان 
العربية.10 يربط الشكل 2 تفيش ظاهرة الفقر وسوء التغذية عند األطفال بمستويات 
الفقر  اجتاه  مقارنة  وعند  عقود.  ثالثة  إىل  تصل  فرتة  مدار  عىل  اإلمجايل  املحيل  الناتج 
العريب بنظريه العاملي، يتضح أن البلدان العربية بوجه عام حققت نجاًحا أكرب يف خفض 

حدة الفقر أثناء نموها. غري أن األرقام اخلاصة بمعدالت سوء التغذية عند األطفال 
السكان  رفاه  بالكامل حقيقة مستوى  ترصد  قد ال  بالفقر  املعنية  التدابري  أن  إىل  تشري 
املحرومني. يثري هذا التناقض تساؤالت هامة حول األسباب األساسية لظاهرة الفقر 

باإلضافة إىل مدى صالحية املؤرش النموذجي للفقر )القائم عىل الدخل(.

عنهم  يقل  أو   العامل  بلدان  سائر  يف  نظريه  مع  العربية  البلدان  أداء  يتشابه  كيف 
الفقر  حدة  خفض  عىل  قدرهتا  من  بالرغم  األطفال  عند  التغذية  سوء  مؤرشات   يف 
بصورة أفضل مع نمو الناتج املحيل اإلمجايل هلا؟ يف الوقت الذي تتطلب فيه اإلجابة 
عىل هذا السؤال إجراء مزيد من البحث، ثمة افرتاضني يربزان يف هذه النقطة. أوالً، 
ربام تكون األرقام غري موثوقة: أي أن األرقام الرسمية املتاحة قد تبخس تقدير الفقر، 
االستقصائية  الدراسات  مثل  عاملًيا،  املوحدة  الصحية  االستقصائية  الدراسات  أن  أو 
عند  التغذية  سوء  معدالت  تقدير  يف  تبالغ  قد  بالصحة،  املتعلقة  وتلك  الديموغرافية 
األطفال يف البلدان العربية. ثانًيا، يعد الفقر مقياًسا للدخل فحسب؛ أما سوء التغذية 
عند األطفال فإنه يف الوقت الذي يرتبط فيه بالدخل أيًضا، إال أنه يتضمن عوامل أكثر 
للوضع  األخرى  األمهية  احلاسمة  العوامل  تكون  وربام  األرسة.  دخل  قيمة  جمرد  من 
الغذائي– معرفة كيفية تربية األطفال وتغذيتهم، واحلالة البدنية واالجتامعية لألمهات، 
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 التغييرالذي طرأ على عدد األشخاص المتضررين بمرور الوقت *
� = انخفاض

� = زيادة
� = زيادة في معدل النمو السنوي بمقدار

       نقطتين مئويتين على األقل
* الفترة الزمنية الممثلة هي عدد السنوات الواقعة بين

الدراسات االستقصائية األولى واألخيرة
التي يتم إجراؤها في إحدى البلدان.
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2010. كام تم توضيح التغري الذي حدث يف مستويات الترضر بمرور الوقت باأللوان )انظر القائمة  ملحوظة: بالنسبة جلميع البلدان، تم أخذ العدد اإلمجايل لألشخاص املترضرين والنسبة التقريبية إلمجايل عدد السكان من عام 
التفسريية للرسوم البيانية ملعرفة دالالت األلوان(. متتد الفرتة الزمنية املمثلة من الدراسة االستقصائية األوىل التي أجريت داخل بلد حمدد إىل أخر دراسة استقصائية هبذا البلد. أجريت الدراسة االستقصائية األوىل يف مرص، واألردن، 
ولبنان، واملغرب، والسعودية يف عام 2005؛ ويف الكويت واإلمارات العربية املتحدة )UAE( يف عام 2006؛ ويف موريتانيا واليمن يف عام 2007؛ ويف اجلزائر، وجيبويت، والعراق، والسودان، وسوريا، وتونس يف عام 2008؛ ويف 
البحرين، وليبيا، وقطر يف عام 2009. ال تتوافر بيانات عن كل من عامن والصومال والضفة الغربية وغزة. يبلغ متوسط هامش اخلطأ أكثر من أو أقل من ثالث نقاط مئوية، ومن ثم فإن التغريات املوضحة بمرور الوقت ربام متثل حاالت 
شاذة إحصائًيا من الناحية النظرية بالنسبة لبعض البلدان.للمزيد من املعلومات، انظر اإلستطالعات العاملية اخلاصة بـ Gallup، »منهجية اإلستطالعات العاملية اخلاصة بـ Gallup »، التي تم احلصول عليها يف فرباير/شباط 2011، 
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الشكل 1 – الترضر من مستوى املعيشة والدخل الوطني يف البلدان العربية يف عام 2010



ومدى احلصول عىل اخلدمات العامة اجليدة مثل الرعاية الصحية األساسية والتعليم 
والبنية التحتية للمياه والرصف الصحي-- أقل تطوًرا نوًعا يف البلدان العربية.

استجابات السياسات العامة: أهداف قصرية األجل
مقابل تنمية طويلة األجل

تناولت العديد من البلدان العربية، بام يف ذلك تلك البلدان التي تواجه احتجاجات 
قليلة مؤخًرا، معاجلة شعور مواطنيها بعدم الرضا بتدابري أشبه بإمخاد النريان املشتعلة 
عن كوهنا سياسات جوهرية. وذلك من خالل تطبيق تدابري ذات تأثري فوري، مثل 
بغية خفض  املضافة  القيمة  ذات  والرضائب  للواردات  اجلمركية  التعريفات  تقليل 
أسعار الغذاء والطاقة وزيادة اإلعانات املالية املتاحة للمستهلك )اجلدول 1، النقاط 
الداكنة(. ثمة تدابري مألوفة أخري مثل زيادة الرواتب بني عامل القطاع العام وارتفاع 
مدفوعات الضامن االجتامعي بوجه عام. اختذت ثامنية بلدان واحًدا أو أكثر من هذه 
واملغرب،  واألردن،  وسوريا،  وليبيا،  وتونس،  ومرص،  اجلزائر،  وهي:  أال  التدابري 
التحويالت وال  مزيد من  استهدفت  احلكومات  قليل من  أن عدد  والكويت. غري 
أن  ويذكر  أجاًل.  أطول  السياسات  يف  إصالحات  إجراء  يف  بدأت  أو  للفقراء  سيام 
احلكومات  استخدمتها  هذه  احلرائق«  »مكافحة  تدابري  مجيع،  يكن  مل  إن  معظم، 
العربية يف أوقات سابقة – ومؤخًرا لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل السكان عقب 
أزمة الغذاء والوقود العاملية 2007-2008 )اجلدول 1، النقاط الفاحتة(. ولكن هذه 
التدابري الشعبية واملكلفة يف الوقت ذاته مل تكن عىل قدر من الفعالية ُيمكنها من حفز 

النمو املستدام وخفض حدة الفقر. وباإلضافة إىل إثقال كاهل 
امليزانية، أدت هذه التدابري إىل حتويل املوارد عن االستخدامات 
األكثر إنتاجية واملعنية بمصلحة الفقراء، مما ال يرتك جماالً متسًعا 
لتحقيق زيادة أكثر إحلاًحا يف االستثامرات العامة والتحويالت 

االجتامعية املستهدفة يف املستقبل. 11

نحو جدول أعامل اإلصالحات االقتصادية
خالل »الصحوة العربية« األخرية، تم الرتكيز بدرجة شديدة 
عىل التدابري قصرية األجل، والتحول إىل الديموقراطية، وحماربة 
الفساد. ويف الوقت الذي تعد فيه هذه املسائل أساسية، توضح 
النتائج التي أسفر عنها هذا املوجز بشدة أنه ينبغي عىل احلكومات 
العربية أن تدرك رضورة وضع مسألة حتسني املستوى املعييش 
ومتزايدة  فعلية  خطورة  هناك  األولويات.  قمة  عىل  ملواطنيها 
السياسية  اإلنجازات  من وهم  الشعوب  تتمثل يف رسعة حترر 
التي حتققها الثورات يف حالة فشل تلك الثورات يف إتاحة فرص 

العمل وحتسني األمن الغذائي ملواطنيها.

قابلة  سابًقا  املقرتحة  اإلصالحية  األفكار  من  كثري  تزال  ال 
اقتصادي  حتول  عملية  دعم  ينبغي  احلارض.  الوقت  يف  للتنفيذ 
احلوافز  توفري  خالل   من  للشباب  عمل  فرص  توفري  عن  تسفر 
احلرة عىل  األعامل  املناسب ألصحاب  االستثامري  املناخ  وخلق 
املستويني املحيل والدويل، وال سيام يف جمال التصنيع. ومن ناحية 
باملهارات  الشباب  وتزويد  العمل،  مناخ  حتسني  يعد  أخرى، 
الصغرية  للمرشوعات  احلوافز  وتوفري  العمل،  لسوق  املالئمة 
سواء  حد  عىل  والريفية  احلرضية  املناطق  يف  احلجم  ومتوسطة 

عوامل مبرشة بوجه خاص. 

إجراء  الوطني  املستوى  عىل  الغذائي  األمن  تعزيز  يتطلب 
العاملية  التجارة  اتفاقيات  يف  والتنفيذ   التخطيط  يف  حتسينات 
التي  البلدان  الزراعي يف  القطاع  التحتية فضاًل عن دعم  والبنية 
تتمتع بإمكانات زراعية. عالوة عىل ذلك، تعترب شبكات األمان 
املستهدفة  الغذائية  اإلعانات  ذلك  يف  بام  الفعالة-–  االجتامعي 

للفقراء، وبرامج األشغال العامة القائمة عىل كثافة اليد العاملة، والتحويالت النقدية 
املرشوطة، والتحويالت العينية )مثل املساعدات الغذائية أو برامج التغذية املدرسية(، 

وتأمينات البطالة— أساسية حلامية األشخاص املترضرين من انعدام األمن الغذائي. 

ومن شأن حتسني اخلدمات االجتامعية األساسية والبنية التحتية، وال سيام التعليم 
عىل  االقتصادي  والتحول  الغذائي  األمن  تعزيز  للنساء،  املقدمة  الصحية  واخلدمات 

نحو أكثر رسعة وفعالية وشمولية.

بيد أن اإلصالح ينطوي عىل داللة سلبية بالنسبة للعديد من األشخاص يف العامل 
السياسات  يتم وضع  ما  غالًبا  أنه  إىل  رئيسية  السبب يف ذلك بصورة  العريب، ويعزو 
حترير  ذلك  يف  بام  بعينها،  إصالحات  أن  كام  تنازيل،  نموذج  باستخدام  وتنفيذها 
ينتفع هبا سوى عدد  ومل  فيام مىض  غالبية األشخاص  أغفلت  التجارة واخلصخصة، 
قليل. سيستلزم إجراء منهج إصالح أكثر شمولية يسفر عنه حدوث حتول اقتصادي 
املتبادلة  للمراقبة  نظام  وضع  القرارات،  صنع  عملية  يف  نطاًقا  أوسع  مشاركة  شامل 
طويلة  التنمية  واسرتاتيجيات  األجل  قصرية  التدابري  من  بارع  ومزيج  االقتصاد،  يف 
قيادة  سيتطلب  لالسرتاتيجيات  الناجح  والتنفيذ  التصميم  أن  شك  ال  األجل. 
استرشافية وشفافة، وعقلية للتعلم ذات أساس يف عمليات صنع القرار القائمة عىل 
الدالئل، ناهيك عن التعاون بني خمتلف طبقات املجتمع، بام يف ذلك املجتمع املدين 

واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص.
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التي تم احلصول عليها يف فرباير/شباط  العاملية،  التنمية  بيانات مؤرشات  الدويل، قاعدة  البنك  بيانات من  املصدر: متثيل خاص يعتمد عىل 
،)WHO( ومنظمة الصحة العاملية ،/http://data.worldbank.org ،2011

http://www.who.int/ ،2011 وقاعدة البيانات العاملية بشأن نمو األطفال وسوء التغذية، التي تم احلصول عليها يف فرباير/شباط
/nutgrowthdb/en

http://،2011 فرباير/شباط  يف  عليها  احلصول  تم  الذي   ،)IMF( الدويل  النقد  صندوق  عن  الصادر  العاملي«  االقتصاد  »آفاق  وتقرير 
 .www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

أ يقاس الفقر بنسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دوالرين يومًيا باألسعار الدولية يف عام 2005، البنك الدويل، وقاعدة بيانات الفقر، التي 
 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GAP2 ،2011 تم احلصول عليها يف مايو/آيار

ب انتشار سوء التغذية عند األطفال هو نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يقل طوهلم بالنسبة لعمرهم بأكثر من انحرافني معياريني عن 
2009-1980. تربط اخلطوط املالئمة  متوسط النموذج الدويل اإلسنادي لنفس العمر )توقف النمو(. تعد التقديرات املذكورة من الفرتة 

القيم املتوقعة التي تم احلصول عليها من االنحدارات الكرسية متعددة احلدود.

الشكل 2 – العالقة بني الفقر وسوء التغذية عند األطفال
والنمو القتصادي



http:// ،2011 الذي تم احلصول عليه يف فرباير/شباط ،)IMF( 1 بلغ معدل نمو االقتصاد العاملي 5.1 يف املائة خالل الفرتة ما بني عامي 2005 و2010، طبًقا لتقرير »آفاق االقتصاد العاملي« الصادر عن صندوق النقد الدويل
.28=www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id

2 املرجع نفسه
/http://data.worldbank.org 2011 3 البنك الدويل »مؤرشات التنمية العاملية« تم احلصول عليه يف فرباير/شباط

4 البنك الدويل، اطالق إمكانات خلق فرص العمل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا : نحو عقد اجتامعي جديد، تقرير التنمية يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا )واشنطن العاصمة:  البنك الدويل 2004(، برنامج األمم 
C. Breisinger، T. van )2009 ،املتحدة اإلنامئي، تقرير التنمية البرشية العربية )نيويورك، برنامج األمم املتحدة اإلنامئي

.T. Zhu Rheenen، C. Ringler، A. Nin Pratt، N. Minot، C. Aragon، B. Yu، O. Ecker، و 

S. Bibi 5 و M. K. Nabli، »تفاوت الدخل يف املنطقة العربية:  البيانات والقياسات، أنامط واجتاهات« ، جملة التنمية يف الرشق األوسط.
6 وحدة االستخبارات االقتصادية )EIU(، تقارير قطرية فرباير/شباط، مارس / آذار وأبريل / نيسان )لندن: وحدة االستخبارات االقتصادية، 2011(

https://worldview.gallup.com/signin/login.aspx ،2011 الرؤية العاملية«، تم احلصول عليها يف فرباير/شباط« ،Gallup 7 استطالع عاملي
8  صندوق النقد الدويل، »اآلفاق االقتصادية العاملية«

9  البنك الدويل، »مؤرشات التنمية العاملية«
10 تعد مستويات عدم املساواة معتدلة يف البلدان العربية. فعىل سبيل املثال، تبلغ أحدث تقديرات جيني )Gini(  0.32 ملرص، و0.38 لألردن، و0.41 لكل من املغرب وتونس، طبًقا لتقرير »مؤرشات التنمية العاملية« الصادر 

عن البنك الدويل.
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االقتصاد الكلي سوق العمل والتحويالت االجتماعية
 اإلصالح األطول

أجاًل

 توازن
 )رصيد(
الميزانية

 خفض التعريفات
اجلمركية
للواردات

 زيادة الغذاء أو
إعانات الطاقة

تخفيض
الضرائب

زيادة رواتب
القطاع العام

 زيادة التحويالت
 املستهدفة

للفقراء

 زيادة التحويالت
االجتماعية

األخرى
 السياسات

واالستثمارات

2010
 من الناتج %(

 المحلي
)اإلجمالي

البلدان التي تواجه تحديا في األمن الغذائي
البلدان الغنية بالموارد المعدنية

الجزائر l l l l l l -2.7
ليبيا l l l l l 9.2
اليمن l l l l l -4.0

البلدان الفقيرة في الموارد المعدنية
مصر l l l l l l -8.1
األردن l l l l l l l l l -5.4
لبنان l l l -7.2

المغرب l l l -4.2
سوريا l l l l l l l l -4.8
تونس l l l l l -1.2

البلدان اآلمنة غذائيًا
البلدان الغنية بالموارد المعدنية

البحرين l -7.8
الكويت l l l l l 17.4

السعودية l l l l l l 7.7
عمان l l 6.2

 ،)EIU( )2011( ؛ ووحدة االستخبارات االقتصادية)IFPRI( الذي أجراه املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية )MENA( املصدر: جتميعات املؤلفني القائمة عىل التصنيف القطري ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
.)IMF( )2011( وصندوق النقد الدويل

مالحظات: متثل النقاط الداكنة االستجابة للثورات التي اندلعت مؤخًرا، أما النقاط الفاحتة فتمثل االستجابة إىل أزمة الغذاء العاملية 2008-2007. وكنوع من التدابري اإلصالحية األطول أجاًل، قامت تونس بتحسني احلوافز املالية 
لالستثامر املحيل واألجنبي عىل حد سواء، وال سيام يف املناطق الداخلية غري املتطورة، كام طورت السعودية مناخ العمل للمرشوعات الصغرية ومتوسطة احلجم

Clemens Breisinger  هو زميل باحث و Olivier Ecker زميل يف إجراء بحوث ما بعد الدكتوراة و Perrihan Al-Riffai  هي حمللة أبحاث يف قسم اسرتاتيجية وإدارة التنمية باملعهد الدويل لبحوث السياسات 
الغذائية )IFPRI(، واشنطن العاصمة.

.)IFPRI( وال تعكس بالضرورة سياسات أو آراء المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية )تم استعراض هذا الموجز المتعلق بالسياسات خارجًيا بمعرفة األقران. تعتبر أية آراء مذكورة في هذ الموجز خاصة بالمؤلف )المؤلفين

اجلدول 1— استجابات احلكومة ألزمة الغذاء العاملية 2007-2008 والثورات األخرية: اإلصالحات االقتصادية املطلقة
أو املخططة ورصيد امليزانية


