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ملخص تنفيذي
يعــد اقتصــاد بلــدان منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا مــن
أكــر االقتصــادات القامئــة عــى نظــم الدعــم حــول العــامل ،حيــث يصــل
إنفــاق حكومــات املنطقــة عــى دعــم الطاقــة ،بشــكل خــاص ،إىل
مســتويات مذهلــة .ففــي  ،٢٠١١قــارب هــذا اإلنفــاق الـــ ٪٨.٥مــن
الناتــج اإلجــايل املحــي ملنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا،
أي مــا يعــادل  ٢٤٠مليــار دوالر أمــريك 1.أمــا دعــم املــواد الغذائيــة
فيصــل إىل نســبة أقــل بكثــر ،ولكنهــا مــا تـزال كبــرة مقارنــة باإلنفــاق
اإلقليمــي ،وهــو يق ـ ّدر بحــوايل  ٪٠.٧مــن الناتــج اإلجــايل املحــي يف
عــام  2.٢٠١١ومــن خــال الدفــع بنمــوذج اقتصــادي نيــو ليـرايل جديــد
قائــم عــى ضبــط املاليــة العامــة والخصخصــة ،ال ينفــك صنــدوق النقد
الــدويل عــن تقديــم النصائــح للحكومــات العربيــة إلصــاح وإلغــاء
نظــم الدعــم.

كمفتــاح لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة وخفــض الديــون ،ويعتــر
أنــه ســيمكّن الــدول مــن توليــد النمــو االقتصــادي الشــامل والتنميــة
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املســتدامة بقيــادة القطــاع الخــاص.
ســوف تتت ّبــع هــذه الورقــة تط ـ ّور توصيــات صنــدوق النقــد الــدويل
حــول الدعــم عــى الوقــود والغــذاء منــذ بدايــة األزمــة املاليــة
العامليــة ( )٢٠٠٨-٢٠٠٧مــرورا ً بالفــرة التــي تلــت االنتفاضــات
العربيــة عــام  .٢٠١١فخــال هــذه الفــرة ،قــام الصنــدوق بتكثيــف
دعواتــه لتخفيــض الدعــم عــى املــواد الغذائيــة والوقــود ،عــى
وجــه الخصــوص ،يف منطقــة الــرق األوســط .وباإلضافــة إىل إجــراء
اســتعراض شــامل لتقاريــر خ ـراء صنــدوق النقــد الــدويل مــن ٢٠٠٧
إىل  ،٢٠١٣قــام مع ـ ّدو ومع ـ ّدات هــذه الورقــة بإج ـراء مقابــات مــع
ممثلــن ألكــر مــن  ١١منظــات تنمويــة وعاملــة يف مجــال حقــوق
اإلنســان مــن األردن ،وتونــس ،واملغــرب ،ومــر ،واليمــن 4.ومــن خــال
التشــاور مــع وجهــات نظــر املجتمــع املــدين ،تســعى هــذه الورقــة إىل
تســليط الضــوء عــى مخــاوف املجتمعــات يف املنطقــة العربيــة مــن
اآلثــار االجتامعيــة االقتصاديــة لإلصالحــات املتعلّقــة بالدعــم والتــي
يــر ّوج لهــا صنــدوق النقــد الــدويل.

* عبــد اللــه زيــد هــو زميــل مســاعد يف فريــق عمــل الــرق األوســط
رشي هــو مســؤول األبحــاث
يف مؤسســة أمــركا الجديــدة؛ حســن ّ
يف شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة؛ ماهينــور
البــدراوي هــي باحثــة يف املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة؛ جوشــوا هابــر هــو زميــل باحــث يف فريــق عمــل الــرق
األوســط.

تاريخي ـاً ،قلّــا أســفر تنفيــذ مشــورة صنــدوق النقــد الــدويل حــول
إزالــة الدعــم نجاحـاً يذكــر يف بلــدان منطقــة الــرق األوســط وشــال
إفريقيــا ،ويعــود ذلــك بشــكل خــاص إىل عدم كفايــة التدابــر للتخفيف
مــن زيــادة العــبء املــايل عــى الفقـراء والطبقــة الوســطى .وقــد أدى
تنفيــذ هــذه املشــورة بشــكل غالــب إىل ردود فعل شــعبية واضطرابات
اقتصاديــة .فعــى ســبيل املثــال ،أ ّدى ق ـرار مــر بإلغــاء دعــم املــواد

يف األردن وتونــس واملغــرب ومــر واليمــن -وهــي دول ذات مشــاركة
تاريخيــة مكثّفــة مــع صنــدوق النقــد الــدويل -قــام الصنــدوق بوضــع
رشوط عــى اتفاقــات القــروض ،تتعلّــق باســتعدادية الحكومــات
العتــاد تدابــر التقشــف املــايل وتخفيــض دعــم املــواد الغذائيــة
والطاقــة بالتحديــد .فصنــدوق النقــد الــدويل ينظــر إىل تفكيــك الدعــم

الغذائيــة يف عــام  ١٩٧٧إىل احتجاجــات واســعة النطــاق ،وكذلــك
تســببت محــاوالت األردن لخفــض الدعــم يف عامــي  ١٩٨٩و١٩٩٦
يف احتجاجــات واضطرابــات مامثلــة .وبالفعــل ،نفّــذت الحكومتــان
األردنيــة واملرصيــة إصالحــات الدعــم يف عامــي  ٢٠١١و ،٢٠١٢عــى
التــوايل ،واضط ّرتــا إىل إلغائهــا الحقـاً يف كلتــا الحالتــن بســبب املعارضــة
الشــعبية .ويف ســبتمرب  ،٢٠١٣أ ّدى خفــض الدعــم عــى الوقــود يف
الســودان إىل احتجاجــات عنيفــة وحملــة قمــع الحقــة مــن قبــل
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قــوات األمــن ،وقــد تســببت املواجهــات يف أكــر مــن  ٥٠حالــة وفــاة.
أ ّمــا اليــوم ،ووســط تصاعــد الســخط االجتامعــي واالقتصــادي وانعــدام
االســتقرار الســيايس ،فمــن شــبه املؤكّــد أن محــاوالت الحكومــات
للرتاجــع عــن دعــم الســلع األساســية ســتؤ ّدي إىل ر ّدة فعــل قويــة مــن
ســكان البلــدان العربيــة.

االجتامعيــة يف الــدول العربيــة ضعيفــة أو غائبــة يف كثــر مــن األحيــان،
وهــي ،بالتــايل ،عاجــزة عــن التخفيــف عــن الفقـراء يف مواجهــة ارتفــاع
األســعار ،وغالبـاً مــا يــؤ ّدي الفســاد وغيــاب آليــات الشــفافية إىل مزيــد
مــن التعقيــدات يف مهمــة توزيــع ووصــول فوائــد املنتظــرة مــن برامــج
الرعايــة االجتامعيــة.
حاليــاً ،يف عــر متكــن املواطنــن والتحــوالت السياســية ،ال ميكــن
لسياســة الدعــم أن تكــون مفصولــة عــن الظــروف السياســية
واالجتامعيــة واالقتصاديــة واملؤسســية الصعبــة يف الــدول العربيــة قيــد
الدراســة .وبالتــايل ،ينبغــي عــى توصيــات صنــدوق النقــد الــدويل أن
تؤكــد عــى السياســات التــي ميكنهــا أن تواجــه التداعيــات االجتامعيــة
واالقتصاديــة الســلبية إللغــاء الدعــم عىل الفئــات الضعيفــة واملنخفضة
الدخــل .فحتــى اليــوم ،مل تقــم هــذه التوصيــات بتقييــم محــدد آلثــار
تخفيــض الدعــم عــى مســتويات الفقــر ووضــع الطبقــة الوســطى أو
االســتهالك املحــي .ويف غيــاب خطــط قويــة للحاميــة االجتامعيــة ،قــد
يــؤ ّدي إلغــاء الدعــم إىل خفــض األجــور ،وإضعــاف القــدرة الرشائيــة
للمواطنــن ومشــاركتهم يف األســواق املحليــة ،وتشــكيل خطــر عــى
الظــروف املعيشــية للفئــات األضعــف اقتصاديــا .فعــى إصــاح الدعــم
أن يحــدث فقــط يف حــال تــم وضــع خطــط مســتدامة وشــاملة
للحاميــة االجتامعيــة ،وأن ميــي قدمــاً بــرط الدعــم الواســع مــن
مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب املصلحــة.

اإلصالحــات الغذائيــة وتلــك املتعلقــة بالطاقــة ،بشــل خــاص ،ال ت ـزال
املح ـ ّرك األســايس للمشــورة حــول السياســات التــي يق ّدمهــا صنــدوق
النقــد الــدويل إىل الحكومــات العربيــة .والرغــم مــن رجعيــة دعــم
الطاقــة ،لصالــح اســتفادة األغنيــاء منهــا بشــكل غــر متناســب ،فمــن
املتوقّــع أن تكــون أفقــر رشائــح املجتمــع أكــر عرضــة للــرر مــن
جـ ّراء إلغائهــا .ويف املــدى القريــب ،لــن يكــون تفكيــك الدعــم مبثابــة
الــدواء الشــايف للصعوبــات الكبــرة التــي تواجــه امليزانيــة واملاليــة
يف معظــم الــدول العربيــة .ومــن خــال اســتمراره يف الضغــط عــى
الحكومــات العربيــة إللغــاء الدعــم ،يكــون صنــدوق النقــد الــدويل
قــد مل يســتجب بشــكل كاف للتغ ـرات االجتامعيــة والسياســية التــي وبــدالً مــن الدعــوة للتخلــص مــن دعــم الطاقــة عــى املــدى
تجتــاح املنطقــة والناجمــة عــن انتفاضــات عــام  ٢٠١١والفــرة الالحقــة القريــب ،ينبغــي عــى صنــدوق النقــد الــدويل أن يكيّــف توصياتــه
مــع الظــروف الخاصــة بــكل بلــد ،مــع مراعــاة الحاجــة إىل برامــج
مــن االضطرابــات.
مجديــة وف ّعالــة للحاميــة االجتامعيــة .فســكان املنطقــة العربيــة ال
مــع االعــراف باالضطرابــات االجتامعيــة املتصاعــدة والتقلبــات يدعــون إىل حكومــات أصغــر ،كــا يوحــي صنــدوق النقــد الــدويل،
االقتصاديــة يف البلــدان العربيــة ،يــويص صنــدوق النقــد الــدويل ،عــى ولكنهــم يطالبــون بحكومــات أكــر فعاليــة وقــادرة عــى توليــد
نحــو متزايــد ،بخفــض الدعــم تدريجيـاً بــدالً مــن إلغائــه بشــكل فوري .فــرص العمــل والنمــو وإنشــاء الربامــج االجتامعيــة التــي تحمــي
عــاوة عــى ذلــك ،ألن تخفيــض الدعم ســيؤ ّدي حتـاً إىل الــرر بالقوة الفئــات الضعيفــة .يف املــدى القريــب ،ينبغــي عــى صنــدوق النقــد
الرشائيــة لــأرس واألفـراد ذات الدخــل املنخفــض ،يقــوم صنــدوق النقــد الــدويل أن يكثّــف تركيــزه عــى تصميــم توصيــات للسياســات املاليــة
الــدويل بربــط مشــورة إزالــة الدعــم مــع دعواتــه لتنفيــذ أو توســيع تســمح ببنــاء وتوســيع نطــاق برامــج الحاميــة االجتامعيــة الفعالــة،
"شــبكات األمــان االجتامعــي" 6التــي تســتهدف الفئــات الضعيفــة ويف نفــس الوقــت ،رفــع مســتوى مشــاركته املبــارشة مــع الحكومــات
واملنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين ،للوصــول
اقتصاديــا.
إىل إجــاع اجتامعــي واســع حــول برامــج اإلصــاح االقتصــادي .أمــا
نظريــاً ،يقــرح صنــدوق النقــد الــدويل توســيع شــبكات األمــان تعزيــز املشــاركة مــع املنظــات غــر الحكوميــة اإلقليميــة ومنظــات
االجتامعــي كوســيلة للتعويــض عــن اآلثــار الســلبية إلزالــة الدعــم املجتمــع املــدين ،فهــو أمــر بالــغ األهميــة ،خاصــة عنــد وضــع خطــط
عــى الفقــراء .لكــ ْن ،ويف املامرســة العمليــة ،فــإن خطــط الحاميــة الحاميــة االجتامعيــة .فمــن خــال عملهــا عــى مســتوى املجتمعــات
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صفحة 2

املحليــة ودرايتهــا بالظــروف املحليــة ،ميكــن لهــذه املجموعــات تقديــم فعالية شبكات األمان االجتامعي

مســاعدة رضوريــة يف تطويــر برامــج الرعايــة االجتامعيــة الشــفافة
التــي ميكنهــا اســتهداف الفئــات الضعيفــة بشــكل ف ّعــال.
يقــوم صنــدوق النقــد الــدويل منــذ عــام  ٢٠١١بالتشــديد عــى
مفهــوم الحاميــة االجتامعيــة -الرتويــج للتحويــات النقديــة للفق ـراء
تأمالت حول توصيات صندوق النقد الدولي
وتطويــر اســتهداف جميــع برامــج الدعــم والرعايــة االجتامعيــة .وفقـاً
للصنــدوق ،التحويــات النقديــة املبــارشة إىل املجموعــات ذات الدخــل
ألكــر مــن ثالثــة عقــود ،كانــت مشــاركة صنــدوق النقــد الــدويل يف املنخفــض ميكــن أن تــؤ ّدي إىل التخفيــف مــن التداعيــات الســلبية
املنطقــة العربيــة تؤكّــد عــى تنفيــذ برامــج التكيــف الهيــكيل ،التــي إللغــاء الدعــم وتوفــر الســند للرشائــح الســكانية األكــر عرضــة ضــد
شــملت ،بشــكل أســايس ،تدابــر التقشــف املــايل مثــل تخفيــض ارتفــاع أســعار الســلع األساســية.
الديــون وخفــض اإلنفــاق والتقليــل مــن اإلعانــات الحكوميــة .وقــد
فشــلت هــذه السياســات يف منــع ارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة بــدل الدعــوة للتخلــص مــن دعــم الطاقــة علــى المــدى
يف املنطقــة ،ونجمــت عــن مزيــد مــن الهبــوط يف األجــور ،حيــث القريــب ،ينبغــي أن يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي بتكييــف
كانــت النســاء أكــر تــررا ً ،وأ ّدت إىل االبتعــاد عــن قطــاع الصناعــات توصياتــه مــع الظــروف الخاصــة فــي بلــد ،مــع مراعــاة الحاجــة
إلــى برامــج مجديــة وفعالــة للحمايــة االجتماعيــة.
التحويليــة واإلنتاجيــة باتجــاه قطــاع الخدمــات ،وهــو تحــ ّول كبــر
أ ّدى إىل تضــاؤل نشــاط االقتصــاد املنتــج وكبــت النمــو االقتصــادي
الشــامل 7.وعــى الرغــم مــن تغـ ّـر الظــروف االقتصاديــة والسياســية يف بالرغــم مــن أن جميــع البلــدان قيــد الــدرس متــر بظروفهــا االجتامعيــة
املنطقــة ،تســتمر العنــارص األساســية ملشــورة صنــدوق النقــد الــدويل واالقتصاديــة الخاصــة ،لكنهــا تواجــه قيــودا ً مؤسســية وسياســية
بالرتكيــز عــى ضبــط املاليــة العامــة وتخفيــض الديــون ،حيــث أفضــل متشــابهة ،تحــول دون تطويــر مخططــات حاميــة قابلــة للحيــاة عــى
طريقــة لتحقيقهــا ،وفقـاً للصنــدوق ،تكــون مــن خــال إصــاح الدعــم .املــدى القريــب .فربامــج الحاميــة االجتامعيــة القامئــة تعــاين مــن
النقــص يف النمــو ومــن عــدم كفايــة التمويــل ،والعديــد مــن هــذه
ويقــوم صنــدوق النقــد الــدويل بتصويــر دعــم الطاقــة واملــواد الغذائية البلــدان تفتقــر إىل الهيــاكل املؤسســية والبريوقراطيــة الالزمــة إلدارة
كأدوات للسياســات تــؤدي إىل تفاقــم االختــاالت املاليــة ،وتشـ ّجع عىل برامــج الرعايــة االجتامعيــة الوطنيــة .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن غيــاب
ـجلت وقواعــد البيانــات الوطنيــة يعيــق مهمــة اســتهداف الفئــات
االســتهالك املفــرط للطاقــة ،وتحــد حوافــز االســتثامر يف مجــال الطاقــة السـ ّ
املتجــددة ،وتحــ ّول اإلنفــاق العــام بعيــدا ً عــن الربامــج االجتامعيــة ذات الدخــل املنخفــض .كــا تحــول املســتويات العاليــة مــن الفســاد
الرئيســية 8.مــع االعـراف بالعواقــب االجتامعيــة واالقتصاديــة الســلبية املؤســي وشــبكات املحســوبية الراســخة دون االســتهداف الفعــال
املحتملــة إلصــاح نظــام الدعــم ،يقــوم صنــدوق النقــد الــدويل اليــوم للفئــات الفقــرة واملحرومــة.
بالدعــوة لتوســيع شــبكات األمــان االجتامعــي مبــوازاة خفــض الدعــم.
ومــع ذلــك ،يواصــل الصنــدوق الدعــوة إىل إلغــاء أنظمــة الدعــم يف إن تنفيــذ برامــج الحاميــة االجتامعيــة هــو أمــر شــاق ،وال ســيام
جميــع أنحــاء الــرق األوســط عــى املــدى القريــب ،مــن دون األخــذ بالنســبة لليمــن ،ذو املؤسســات الضعيفــة والعاجــزة عــن الوصــول
بعــن االعتبــار وجــود خطــط بديلــة للحاميــة االجتامعيــة .ومثــل هــذه إىل الفئــات الضعيفــة .ويؤكّــد مصطفــى نــر مــن مركــز الدراســات
السياســات ال تناســب البلــدان التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة ،حيــث واإلعــام االقتصــادي ( )SEMCوعرفــات الرف ّيــد مــن مركــز املعلومــات
الهيــاكل املؤسســية الضعيفــة والســكان الذيــن يتع ّرضــون لضغوطــات والتأهيــل لحقــوق اإلنســان ( )HRITCعــى أن الربامــج االجتامعيــة
كبــرة بســبب املســتويات العاليــة مــن الفقــر وارتفــاع أســعار الســلع القامئــة يف اليمــن ال توفّــر التغطيــة الكافيــة لتلبيــة االحتياجــات
األساســية واالنخفــاض يف األجــور.
األساســية للفقـراء ،وال ميكنهــا بالتــايل أن تشـكّل بدائــل كافيــة لنظــام
الدعــم .وبالرغــم مــن أن صنــدوق الرعايــة االجتامعيــة يف اليمــن
( )SWFقــد وصــل إىل أكــر مــن مليــون مســتفيد يف عــام  ،٢٠٠٩مــع
دفعــات ربعيــة ( ٣أشــهر) تراوحــت بــن  ٢٠٠٠ريــال مينــي (حــوايل
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صفحة 3

لكنــه فشــل يف التخفيــف مــن ارتفــاع مســتويات الفقــر وانعــدام
األمــن الغــذايئ يف البــاد .ففــي عــام  ،٢٠١٢أفــاد  ٪٥٤.٥مــن ســكان
اليمــن أنهــم يعيشــون تحــت خــط الفقــر وأشــار  ٪٤٥عــى أنهــم
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ 10.ومــع دخــل شــهري يــراوح
بــن  ٢٢٢٧٦ريــال ( ١٠٣.٦٥دوالر أمريــي) و ٢٥٥٢٢ريــال مينــي
( ١١٨.٧٥دوالر أمــريك) تضطــر األرس اليمنيــة الفقــرة إلنفــاق حــوايل
 ٪٩٨مــن دخلهــا عــى املــواد الغذائيــة األساســية 11.بالتــايل ،فــإن اآلثــار
التضخميــة إلزالــة الدعــم ميكنهــا أن تدفــع أكــر الفئــات عرضــة يف
اليمــن إىل مســتويات أعمــق مــن الفقــر وأن متنعهــا مــن تأمــن املــواد
الغذائيــة واالحتياجــات األساســية.
كــا تعــاين األردن ومــر أيضــاً مــن عــدم كفايــة برامــج الحاميــة
االجتامعيــة .فوفقــاً آلمنــة فــاح مــن اتحــاد املــرأة األردنيــة ،فــإن
شــبكات األمــان االجتامعــي القامئــة وبرامــج التحويــات النقديــة يف
تحســن ملحــوظ يف أوضــاع الفقراء .وأشــارت إىل أن
األردن مل تــؤ ّدي إىل ّ
تقديــم املســاعدة إىل الفئــات ذات الدخــل املنخفــض يحصــل بشــكل
غــر متناســق ،كــا أن مؤسســات الدولــة تكافــح مــن أجــل اســتهداف
الفئــات املحتاجــة نظ ـرا ً لغيــاب البيانــات الســكانية الدقيقــة .إضافــة
إىل ذلــك ،فقــد أكّــدت فــاح أن بدائــل الدعــم مل تعالــج العوامــل
املتصلــة بالتضخــم وتأثــر ارتفــاع األســعار يف جميــع القطاعــات.
ويف مــر ،مثـاً ،فــإن برنامــج املســاعدة التقنيــة الــذي يقــوده البنــك
الــدويل -املصمــم لــإرشاف عــى إصــاح دعــم الطاقة وتوســيع شــبكات
األمــان االجتامعــي -فشــل يف تطويــر تدابــر الحاميــة االجتامعيــة
الكافيــة أو بدائــل قابلــة للتطبيــق ألنظمــة الدعــم .متاشــياً مــع
مشــورة صنــدوق النقــد الــدويل حــول السياســات ،فقــد هــدف برنامــج
املســاعدة التقنيــة إىل "(أ) إصــاح دعــم الطاقــة مــن خــال برنامــج
لتعديــل األســعار( ،ب) االبتعــاد عــن اإلمــدادات العامــة املدعومــة
للكهربــاء والغــاز والتوجــه نحــو إمــدادات عامة-خاصــة مــن شــأنها أن
تعمــل عــى أســاس تجــاري ،و(ج) وضــع دعــم شــفاف وهــادف عنــد
اللــزوم 12".ومبوجــب رشوط االتفاقيــة بــن رشاكــة دوفيــل والحكومــة
املرصيــة يف أبريــل  ،٢٠١٣قــام برنامــج البنــك الــدويل بتخصيــص ٪٣٥
مــن منحــة الـــ ٦.٥مليــون دوالر أمريــي لتطويــر خطــط الحاميــة
االجتامعيــة ،ويف مقدمتهــا نظــام التحويــات النقديــة التــي تســتهدف
الفئــات ذات الدخــل املنخفــض 13.ويقــدر اقتصاديــو البنــك الــدويل أن
التحويــات النقديــة ســتصل إىل  ٢٤٠جنيــه مــري (حــوايل  ٣٥دوالر)
14
للفــرد ســنوياً.
مؤسسة أميركا الجديدة

اآلثــار التضخميــة إلزالــة الدعــم يمكنهــا أن تدفــع أكثــر
الفئــات عرضــة فــي اليمــن إلــى مســتويات أعمــق مــن الفقــر
وأن تمنعهــا مــن تأميــن المــواد الغذائيــة واالحتياجــات
األساســية.

بالرغــم مــن ذلــك ،فــإن نظــام التحويــات النقديــة املقــرح لــن
يكــون قــادرا ً عــى تلبيــة احتياجــات الفئــات األكــر فق ـرا ً وعرضــة يف
مــر .ويؤكّــد ســامر عطااللــه ،أســتاذ االقتصــاد يف الجامعــة األمريكيــة
يف القاهــرة وعضــو "الحملــة الشــعبية إلســقاط ديــون مــر" ،إن
املعونــات النقديــة لــن تفيــد الغالبيــة العظمــى مــن املرصيــن الذيــن
يكافحــون مــن أجــل تحمــل أعبــاء االحتياجــات األساســية .ووفقــاً
الســتطالع ســكاين أج ـراه مرصــد الغــذاء املــري يف عــام  ،٢٠١٢فــإن
" ٪٨٦مــن املرصيــن املشــمولني باالســتطالع قالــوا إن دخلهــم ال
يكفــي لتغطيــة جميــع احتياجاتهــم الشــهرية ،مبــا يف ذلــك الغــذاء
والكســاء واملــأوى ،وهــو ارتفــاع مــن  ٪٧٤يف يونيــو  15."٢٠١٢موضحـاً
الحالــة األليمــة للفقــراء يف مــر ،يشــر املرصــد أن األرس الضعيفــة
التــي تكســب دخــا شــهرياً يســاوي  ٦٩٩جنيــه ( ١٠٢دوالر أمــريك
تنفــق  ٪٦٠مــن دخلهــا عــى املــواد الغذائيــة 16.وبالتــايل فــإن نظــام
التحويــات النقديــة املقــرح هــو غــر كاف ويعــاين مــن النقــص يف
التمويــل ،مــا يؤكــد عــى رضورة تحســن طــرق االســتهداف ووضــع
بدائــل قابلــة للحيــاة ،قبــل أن يتــم تفكيــك نظــم الدعــم.
باإلضافــة إىل عــدم كفايــة التمويــل ،يعــاين الربنامــج الحــايل مــن عــدم
كفــاءة البريوقراطيــة والفســاد وغيــاب القــدرة عــى اســتهداف الفئــات
الضعيفــة عــى نحــو كاف 17.وبالرغــم مــن أن برنامــج املســاعدة
التقنيــة يســعى إىل إنشــاء قاعــدة بيانــات جديــدة للفئــات املســتهدفة،
فــإن مخطــط االســتهداف املســتحدث يعتمــد عــى قواعــد البيانــات
املبنيــة عــى البريوقراطيــة القامئــة ،والتــي تعتمــد عــى املســتفيدين
مــن البطاقــة التموينيــة وعــى ســجالت املــرور والكهربــاء لتحديــد
الفقـراء 18.لكــن معظــم هــذه الســجالت تحتــوي عــى أخطــاء أو هــي
غــر كاملــة .عــى ســبيل املثــال ،فــإن أكــر مــن  ٪٢٠مــن األرس األكــر
عرضــة يف مــر ال تحمــل بطاقــة متوينيــة لالســتفادة مــن الغــذاء
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املدعــوم.
مــا مل يتــم تحســن أســاليب االســتهداف بشــكل كبــر وتعزيــز القدرات
املؤسســية الدولــة ،فــإن التفكيــك املر ّجــح لإلعانــات عــى املــدى
القريــب ســيؤ ّدي إىل تعميــق الفقــر يف مــر .وميكــن إللغــاء الدعــم
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يف مــر أن يكــون ضــارا ً ،خاصــة بســبب حالــة الوهــن التــي يعــاين
منهــا االقتصــاد املــري ،تحــت رضبــات انعــدام االســتقرار الســيايس
وانخفــاض مســتويات االســتثامر األجنبــي وشــلل صناعــة الســياحة.
وبالرغــم مــن أن مســتويات الفقــر يف تونــس واملغــرب ال تقــارب تلــك
يف مــر أو اليمــن ،لكنهــا مل تقومــان بتطويــر بدائــل عمالنيــة أو
مســتدامة ألنظمــة الدعــم .فربامــج الحاميــة االجتامعيــة الحاليــة يف
تونــس ،وفقـاً لصــاح الديــن الجــوريش ،املستشــار اإلقليمــي يف شــبكة
املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة ،ال تـزال غــر قــادرة عــى
لعــب دور هــام يف التخفيــف مــن حــدة األزمــات االقتصاديــة ،نظ ـرا ً
النفصــال الربامــج القامئــة عــن خطــة شــاملة للتنميــة .لهــذا الســبب،
فــإن آثــار شــبكات األمــان تبقــى مؤقتــة ومحــدودة .وأشــار ســامي
العــوادي ،وهــو ممثــل عــن االتحــاد العــام التونــي للشــغل ()UGTT
واألمــن العــام لالتحــاد العــام للتعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،أن
شــبكات األمــان االجتامعــي الف ّعالــة ميكنهــا أن تكــون بديــاً عــن
برامــج الدعــم ،إذا مــا تــم إج ـراء عمليــة االســتهداف بشــفافية تامــة
ومبشــاركة املنظــات غــر الحكوميــة .وبالرغــم مــن أن خفــض الدعــم
ميكــن أن يخفــف مــن تعقيــدات امليزانيــة يف تونــس ،فقــد شــدد
العــوادي أن هــذه التدابــر مــن شــأنها أن تفــرض عبئ ـاً إضافي ـاً عــى
الفقــراء ،وهــي املجموعــة التــي يُعتــر اســتهدافها بالــغ الصعوبــة
وهــي األكــر حاجــة للحاميــة االجتامعيــة.

ألن الصعوبــات اإلداريــة والف ّنيــة تعيــق عمليــة االســتهداف .وأيض ـاً،
يؤكّــد صــاح مليــزي ،وهــو صحفــي يف "مراقــب املغــرب" ،أنــه بعــد
ثالثــة عقــود مــن برامــج التك ّيــف الهيــكيل يف املغــرب ،واصلــت
قطاعــات التعليــم والصحــة بالتع ـ ّرض لألزمــات الهيكليــة ،وبالتــايل ،ال
ميكــن للمغــرب أن تعتمــد بشــكل كبــر عــى برامجهــا الحاليــة للحامية
االجتامعيــة ،والتــي تفشــل يف الوصــول إىل أفقــر رشائــح املجتمــع.

جدوى وفعالية اإلصالحات الدعم

باإلضافــة إىل عــدم وجــود خطــط حاميــة بديلــة قابلــة للحيــاة ،فــإن
ضعــف الهيــاكل املؤسســية يف البلــدان العربيــة واملنــاخ الســيايس
املضطــرب يف املنطقــة يعقــدان كث ـرا ً مهمــة إصــاح الدعــم .فأفقــر
رشائــح الســكان يف املنطقــة يواجهــون صعوبــات متزايــدة ،ولكــن
الطبقــة الوســطى أيضـاً تتعـ ّرض لضغوطــات كبــرة متأثــرة باملســتويات
العاليــة للبطالــة والهبــوط يف األجــور نظــرا للظــروف االقتصاديــة
الصعبــة يف املنطقــة ،مــن شــأن إلغــاء الدعــم أيضــاً أن يــؤ ّدي إىل
زيــادة الضغــط عــى األرس واألفـراد مــن الطبقــة الوســطى ،والحــد مــن
قدرتهــا عــى تحقيــق مســتوى املعيشــة األســايس ،وأن يدفــع الكثرييــن
إىل حافــة الفقــر .وبالتــايل فــإن غيــاب برامــج الحاميــة االجتامعيــة
الفعالــة والبديلــة ،يف مقابــل تصاعــد الضغــوط االقتصاديــة ،ســيزيد
مــن مخاطــر انكــاش الطبقــة الوســطى يف املنطقــة وإفقارهــا .لذلــك،
ينبغــي معالجــة التحديــات الهيكليــة واملؤسســية يف املنطقــة قبــل
نظــرا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة فــي المنطقــة ،مــن القيــام بإصــاح الدعــم ،إىل جانــب تطويــر شــبكات األمــان االجتامعــي
شــأن إلغــاء الدعــم أيضــً أن يـ ّ
ـؤدي إلــى زيــادة الضغــط علــى الشــاملة واملســتدامة.
األســر واألفــراد مــن الطبقــة الوســطى ،والحــد مــن قدرتهــا
علــى تحقيــق مســتوى المعيشــة األساســي ،وأن يدفــع
الكثيريــن إلــى حافــة الفقــر.

أمــا يف املغــرب ،فيقــول الدكتــور محمــد ســعيد الســعدي ،كاتــب
الدولــة الســابق للرعايــة االجتامعيــة واألرسة والطفولــة ،أن شــبكات
األمــان االجتامعــي ذات االســتهداف الجيــد قــد تــؤ ّدي إىل التعويــض
عــن أثــر ارتفــاع أســعار الســلع األساســية عــى القــدرة الرشائيــة
للطبقــات األكــر فق ـرا ً يف املجتمــع .ومــع ذلــك ،فــإن تدابــر الحاميــة
االجتامعيــة هــذه يجــب أن مت ـ ّول بشــكل كامــل وأن تكــون وقــادرة
عــى الوصــول إىل الفئــات الضعيفــة ،وعــى مواكبــة معــدالت التضخــم
العامليــة .ومــع ذلــك ،فقــد شــدد الســعدي عــى أن آثــار شــبكات
األمــان عــى الطبقــات الوســطى واالســتهالك املحــي ميكــن أن تبقــى
ســلبية .فشــبكات األمــان االجتامعــي ال متثــل بدائــل مثاليــة للدعــم،
مؤسسة أميركا الجديدة

تعليقــاً عــى الوضــع االقتصــادي يف األردن ،أشــارت آمنــة فــاح أن
محاولــة الحــد مــن العجــز املــايل مــن خــال إصــاح نظــام الدعــم
فقــط ،ميكنــه ،يف أفضــل األحــوال ،أن يــؤ ّدي إىل نتائــج مؤقتــة قصــرة
األجــل .وســيتم استنســاخ املعضــات املاليــة مــا مل يتــم الجمــع بــن
إصــاح الدعــم وبــن التعديــل الكبــر يف خيــارات السياســة االقتصاديــة
الكليــة .بشــكل عــام ،أكــدت فــاح عــى رضورة أن يتــم ضـ ّم أي خطــة
إلصــاح الدعــم يف األردن ضمــن برنامــج أوســع لإلصــاح االقتصــادي.
كــا دعــا أحمــد عــوض ،مديــر عــام مركــز الفينيــق للدراســات
االقتصاديــة واملعلوماتيــة ،إىل وضــع خطــة إصــاح شــاملة تحافــظ
عــى الحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة للفقـراء عنــد تخفيــض الدعــم.
وعــى وجــه الخصــوص ،أوضــح عــوض أن خطــط الحاميــة االجتامعيــة
يجــب أن تنظــر إىل القطــاع غــر الرســمي الشاســع يف األردن ،الــذي
وظّــف نحــو  ٪٤٤مــن مجمــوع القــوى العاملــة يف البــاد يف عــام
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 20.٢٠١٠وفقـاً لعــوض ،يفتقــر العــال يف القطــاع غــر الرســمي عــادة
إىل إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات العامــة واإلعانــات االجتامعيــة،
فعــى مخطــط الحاميــة االجتامعيــة القابــل للتطبيــق استكشــاف
طــرق الوصــول إىل العــال يف القطــاع غــر الرســمي ،وخاصــة أولئــك
الذيــن يعيشــون يف الفقــر والذيــن ال ميكنهــم تح ّمــل ارتفــاع األســعار
نتيجــة إللغــاء الدعــم .ونظ ـرا لهــذه التحديــات ،اقــرح عــوض بعــض
البدائــل مثــل تخفيــض اإلنفــاق العســكري ،الــذي يشــكل جــزءا ً كبـرا ً
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مــن اإلنفــاق العــام يف العديــد مــن البلــدان العربيــة.

( ٪٥٠مــن  ١.٥مليــار جنيــه إىل  ٠.٧مليــار جنيــه) ،يف حــن شــهد الدعم
الزراعــي انخفاض ـاً قــدره ( ٪٧٥مــن  ٢.٣مليــار جنيــه إىل ٠.٥٧مليــار
جنيــه) 24.فعــى الرغــم مــن احتاللــه أدىن جــزء مــن املوازنــة العامــة
مقارنــة بالقطاعــات األخــرى املدعومــة ،فقــد حصــل دعــم الطاقــة عىل
أعــى نســبة مــن التخفيضــات .وبالتزامــن مــع املســتويات العاليــة مــن
عــدم االســتقرار الســيايس واالقتصــادي ،فــإن هــذه التخفيضات ســتهدد
بدفــع األرس ذات الدخــل املنخفــض نحــو مزيــد مــن الفقــر.

قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتقديــم نفــس المجموعــة
ويشـكّل الفســاد املؤســي عقبــة أخــرى ،وهو يحــول دون االســتهداف األساســية مــن التوصيــات المتعلقــة بالسياســات العامــة
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والتوزيــع الفعــال للخدمــات االجتامعيــة أو التحويــات النقديــة.
الماليــة العامــة وإصــاح الدعــم ،بالرغــم مــن التغييــرات
وعوض ـا ً عــن تخفيــف الضغــط عــى الفق ـراء ،قــد تــؤ ّدي التحويــات الهائلــة التــي أدخلتهــا انتفاضــات الشــعوب والتحــوالت
النقديــة إىل مــلء جيــوب املســؤولني الفاســدين أو النخــب املحليــة.
التــي تلتهــا.

بالرتكيــز عــى مشــكلة الفســاد يف اليمــن ،أكّــد مصطفــى نــر عــى
أهميــة معالجــة الفســاد ووضــع تدابــر الشــفافية قبــل القيــام بــأي
مبــادرات شــاملة إلصــاح الدعــم ،وأضــاف أن الحــد مــن الدعــم يف
ظــل وجــود الفســاد مــن املرجــح أن يزيــد الفقــر ويقــ ّوض قــدرة
الحكومــة عــى توفــر الخدمــات للفق ـراء .عــاوة عــى ذلــك ،أشــار
الرفيــد أن العجــز املــايل يف اليمــن هــو نتيجــة للفســاد يف القطــاع
العــام إىل حــد كبــر ،وخاصــة القطاعــات التــي تولّــد اإليــرادات
للحكومــة .وأدرج الرفيــد عوامــل أخــرى تســاهم يف العجــز املــايل ،مبــا
يف ذلــك الحكــم غــر الكفــؤ ،والتوزيــع غــر الفعــال للمــوارد ،وارتفــاع
معــدالت التضخــم والبطالــة ،واملســتويات غــر املســتقرة للنفقــات
العامــة الناجمــة عــن نضــوب النفــط.

بشــكل عــام ،فــإن الوضــع الســيايس يف اليمــن يســتمر بالتقلّــب وهــو
عاجــز عــن تح ّمــل املزيــد مــن الصدمــات االقتصاديــة نتيجــة لخفــض
الدعــم عــى املــدى القريــب .وقــد أكــد املســؤول البــارز يف البنــك
الــدويل مــرزاحســن هــذه النقطــة فخــال زيــارة قــام بهــا مؤخ ـرا ً
إىل اليمــن ،محــذرا ً مــن أن إزالــة الدعــم قــد يش ـكّل تهديــدا ً ملؤمتــر
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الحــوار الوطنــي يف اليمــن وعمليــة االنتقــال الســيايس فيــه.
ويف مــر ،أ ّدى تنفيــذ خفــض دعــم الطاقــة مؤخـرا ً إىل أعبــاء شــديدة
عــى القطاعــات الفقــرة والضعيفــة .التزامــاً بالتوصيــات املتعلقــة
بالسياســات العامــة لصنــدوق النقــد الــدويل ،قامــت الحكومــة املرصية
بخفــض دعــم املنتجــات البرتوليــة ســنوياً (مــن العــام  ٢٠١٢/٢٠١١إىل
 )٢٠١٣/٢٠١٢بنســبة  ٪٢٥لتصــل إىل تخفيــض قــدره  ٢٥مليــار جنيــه.
وخــال هــذه الفــرة ،تــم تخفيــض الدعــم عــى الغــاز املنــزيل بنســبة
مؤسسة أميركا الجديدة

مــع اإلشــارة إىل اآلثــار الضــارة إلزالــة الدعــم عــى الفئــات الضعيفــة،
أكّــد محمــد جــاد ،وهــو صحفــي اقتصــادي يف صحيفــة الــروق
املرصيــة ،أن خطــط ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة ودعــم اإلصــاح
عليهــا أن تشــمل ضامنــات سياســة للحفــاظ عــى مســتوى مقبــول مــن
الرفاهيــة لجميــع الســكان .وحــثّ جــاد عــى أن يتــم النظــر يف التدابري
البديلــة واألكــر إنصافـاً لتحقيــق االندمــاج املــايل ،مثــل فــرض رضيبــة
تصاعديــة عــى الدخــل أو الرضائــب عــى القطــاع املــايل والــركات.
ودعــا جــاد إىل "نظــام إصــاح يصــون القــوة الرشائيــة للفقــراء يك
ال نقــع يف الركــود االقتصــادي" ،والــذي مــن شــأنه أن يتعــارض مــع
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النتيجــة املرجــوة لسياســات اإلصــاح املــايل.
وتعليقـاً عــى اســتعداد املغــرب لتنفيــذ اإلصالحــات املتعلقــة بالدعــم،
أوضــح د .الســعدي أن اإلصالحــات املقرتحــة متثــل الحــل الســهل
واملؤقــت لخفــض العجــز يف امليزانيــة ،ولكــ ْن ،مــا ال شــك فيــه،
أنهــا ســتؤدي إىل التضخــم وتــآكل القــدرة الرشائيــة للمواطنــن .ويف
حــال تــم اعتــاد اإلصالحــات عــى الدعــم ،أكّــد د .الســعدي عــى
الحاجــة إىل إعــادة تكويــن النظــام الرضيبــي يف ذات الوقــت ،وذلــك
يف قطاعــات التصنيــع والزراعــة والخدمــات فاإليـرادات اإلضافيــة مــن
خــال زيــادة الرضائــب يف هــذه القطاعــات ميكنهــا أن تســاعد يف
متويــل برامــج الحاميــة االجتامعيــة البديلــة للطبقــات الفقــرة واألكــر
عرضــة للتــرر مــن إلغــاء الدعــم.

صفحة 6

مــرددا ً رأي د .الســعدي ،اعتــر صــاح مليــزي أن مقرتحــات صنــدوق
النقــد الــدويل إلصــاح الدعــم مــن شــأنها أن تزيــد مــن معــدالت
البطالــة الوطنيــة وأن تبطّــئ النمــو االقتصــادي ،حيــث ســتؤ ّدي
إىل إيفــاق أو خفــض إنتــاج الوحــدات الصناعيــة غــر القــادرة عــى
تح ّمــل األعبــاء اإلضافيــة الرتفــاع األســعار .كــا انتقــد مليــزي امليــل
العــام لــدى الحكومــات نحــو االق ـراض ،مــن أجــل خدمــة ديونهــا،
بينــا هــي تتهــرب مــن إج ـراء اإلصالحــات االقتصاديــة واالجتامعيــة
الرضوريــة ،واقــرح مجموعــة مــن اإلصالحــات الهيكليــة ،مثــل وضــع
نظــام للرضائــب التصاعديــة يســتهدف الــركات واملــزارع الكبــرة،
ورفــع الحــد األدىن لألجــور ،وتوفــر الخدمــات العامــة املجانيــة للفئــات
الضعيفــة ،واعتــاد مصــادر الطاقــة املتجــددة كبدائــل الســتهالك وســط التزايــد يف عــدم االســتقرار وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة يف
املنطقــة ،واالضطرابــات السياســية الطويلــة األمــد ،فــإن أي محاولــة
النفــط والغــاز الطبيعــي.
جــادة إلصــاح الدعــم مــن املرجــح لهــا أن تثــر ر ّدات فعــل شــعبية
واســعة .يف الواقــع ،تؤكــد بيانــات الــرأي العــام الحديثــة أن الحـ ّد مــن
المعارضة المجتمعية إلصالح الدعم
الدعــم ال يحظــى بشــعبية بــن ســكان املنطقــة .فقــد وجــد اســتطالع
لطاملــا أثــارت توصيــات صنــدوق النقــد الــدويل حــول إصــاح نظــام أجرتــه مؤسســة غالــوب يف  ٢٠١٢معارضــة ســاحقة ضــد تخفيــض
الدعــم االســتياء الشــعبي ،عندمــا تــم اعتامدهــا وتنفيذهــا قبــل دعــم الغــذاء بــن الذيــن تــم اســتطالعهم يف مــر واألردن وتونــس،
الحكومــات العربيــة ،وأ ّدت إىل االحتجاجــات وأعــال الشــغب وإذا مــا اضطــروا لالختيــار بــن املنتجــات التــي يجــب دعمهــا ،فــإن
واالضطرابــات االجتامعيــة .وقــد اندلعــت االحتجاجــات خــال زيــارة نســبة كبــرة منهــم ســتختار منتجــات الوقــود 32.وعنــد ســؤالهم عــن
صنــدوق النقــد الــدويل ملــر يف أبريــل  ،٢٠١٣حيــث تظاهــرت تخصيــص األمــوال العامــة التــي يتــم توفريهــا مــن خــال الحــد مــن
مجموعــة واســعة مــن الحــركات االجتامعيــة والنقابــات واألحــزاب الدعــم ،فضّ لــت األغلبيــة الكبــرة يف كل بلــد إعــادة توزيــع األمــوال
السياســية ضــد سياســات إصــاح الدعــم املقرتحــة مــن الصنــدوق 26.عــى الفق ـراء وعــى الخدمــات العامــة ،وتحديــدا ً خدمــات التعليــم
وقــد أعلنــت هــذه املجموعــات عــن وجــود صلــة مبــارشة بــن تلــك والرعايــة الصحيــة .وبالتــايل ،فمــن غــر املرجــح أن يدعــم ســكّان
السياســات وتقييــد الوصــول إىل اإلمــدادات الغذائيــة يف مــر .وت ُظهــر البلــدان العربيــة جهــود إصــاح الدعــم ،إال يف حــال تـ ّم وضــع آليــات
لقطــات مــن هــذه االحتجاجــات أن املتظاهرين يف املسـرات املناهضة إعــادة توزيــع وبرامــج حاميــة اجتامعيــة عمل ّيــة وف ّعالــة.
للصنــدوق يف وســط القاهــرة ،رفعــوا أرغفــة الخبــز رمـزا ً لتأثــر إزالــة
الدعــم عــن أســعار املــواد الغذائيــة 27.وكانــت مس ـرات مامثلــة قــد
انطلقــت يف نوفمــر  28.٢٠١١تخلــص إيزابيــل أورتيــز ،مديــر برنامــج
العدالــة االجتامعيــة العامليــة يف مبــادرة حــوار السياســات ،إىل أن إلغــاء
دعــم املــواد الغذائيــة يف دول املنطقــة أســهم يف زيــادة حــاالت الجــوع
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وســوء التغذيــة يف بيئــات تعــاين أص ـاً مــن انعــدام األمــن الغــذايئ.
وقــد تكــون تجربــة األردن مــع تنفيــذ إصالحــات الدعــم هــي األكــر
اضطراب ـاً؛ فقــد واجهــت محــاوالت الحكومــة األردنيــة إلصــاح نظــام
الدعــم يف كل مــن العــام  ١٩٨٩والعــام  ١٩٩٦معارضــة شــعبية واســعة
النطــاق ،اضطــرت الحكومــة عــى إثرهــا إىل إعــادة تفعيــل الدعــم
وتقديــم تنــازالت سياســية للمواطنــن الســاخطني .وبعــد التجربــة
األخــرة إلصــاح الدعــم يف البــاد يف عــام  ،٢٠١٢اندلعــت االحتجاجــات
يف عـ ّـان وعــدد مــن مــدن املحافظــات 30.وأخ ـرا ً ،ولّــدت إصالحــات
دعــم الوقــود يف اليمــن عــام  ٢٠٠٥احتجاجــات أســفرت عــا ال يقــل
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عــن  ٣٦قتي ـاً.

وقــد مـ ّرت تونــس واملغــرب واألردن واليمــن بتجــارب متوازيــة نتيجــة
إصالحــات الدعــم التــي تقودهــا الحكومــة .فقــد أثــار إلغــاء الحكومــة
التونســية لدعــم الخبــز يف ديســمرب  ٢٠١٠اضطرابــات اجتامعيــة
واحتجاجــات يف الشــوارع ،مــا م ّهــد الطريــق أمــام "ثــورة الياســمني" يف
ينايــر  .٢٠١١وكذلــك ،أدى تنفيــذ املغــرب لتدابــر التقشــف املدعومــة
مــن صنــدوق النقــد الــدويل إىل انــدالع االحتجاجــات يف فربايــر .٢٠١١
مؤسسة أميركا الجديدة

صفحة 7

خالصة وتوصيات
يف ظــل غيــاب خطــط الحاميــة االجتامعيــة الصلبــة أو التدابــر البديلــة
للتخفيــف مــن آثــار ارتفــاع أســعار الســلع األساســية ،فــإن إلغــاء
الدعــم ســيحط مــن الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة للفئــات األكــر
عرضــة .ومــن منظــور حقــوق اإلنســان ،كث ـرا ً مــا يتــم الحديــث عــن
فشــل لصنــدوق النقــد الــدويل يف حســاب اآلثــار الســلبية املحتملــة
إلزالــة الدعــم عــى الطبقــات الدنيــا واملتوســطة .يف الواقــع ،وبشــكل
عــام ،اتفــق ممثلــو املجتمــع املــدين الذيــن متّــت مقابلتهــم لهــذا
التقريــر عــى سياســات الدعــم املدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل
تفشــل يف حاميــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة للمواطنــن يف
البلــدان العربيــة.

مــن التحديــات السياســة .بالرغــم مــن ذلــك ،قــام صنــدوق النقــد
الــدويل بتقديــم نفــس املجموعــة األساســية مــن التوصيــات املتعلقــة
بالسياســات العامــة إىل الحكومــات العربيــة ،والتــي تركّــزت حــول
ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة وإصــاح الدعــم ،بالرغــم مــن التغيـرات
الهائلــة التــي أدخلتهــا انتفاضــات الشــعوب والتحــوالت التــي تلتهــا.
لقــد تب ّنــت هــذه الحــركات الشــعبية نهــج الدميقراطيــة التشــاركية يف
اتخــاذ الق ـرارات كأحــد املطالــب الرئيســية ،وهنــاك حاجــة يف جميــع
بلــدان املنطقــة لنقــاش علنــي حــول سياســات اإلصــاح االقتصــادي
بــن مختلــف أصحــاب املصلحــة ،مبــا يف ذلــك الحكومــات ،والنقابــات
العامليــة ،ومنظــات املجتمــع املــدين .بالرغــم مــن ذلــك فــإن
مشــورة الصنــدوق إىل الــدول العربيــة بشــأن السياســات تفتقــر إىل
املشــاركة الشــعبية والتمثيــل الف ّعــال ألصــوات املواطنــن .ومــن خــال
إهــال املشــاركة الف ّعالــة مــع املنظــات املحليــة والجهــات الفاعلــة
يف املجتمــع املــدين ،فــإن التوصيــات املتعلقــة بالسياســات العامــة
لصنــدوق النقــد الــدويل ال تحظــى بشــعبية بــن رشائــح واســعة مــن
املجتمــع ،عنــد القيــام بتنفيذهــا.

فالدعــم يعمــل عــى التخفيــف عــن املواطنــن أعبــاء ارتفــاع األســعار
العامليــة للســلع األساســية ،وبالتــايل فهــو يحمــي الفق ـراء مــن آثــار
التغــرات والصعوبــات املاليــة العامليــة .وبالرغــم مــن كــون دعــم
الطاقــة ،باعـراف الجميــع ،هــو أحــد التدابــر الرتاجعيــة التــي تــؤدي
إىل تحويــل االســتفادة إىل األغنيــاء ،فــإن هــذا اإلنفــاق غــر الفعــال
لألمــوال العامــة يســتلزم إصــاح سياســات دعــم الطاقــة عــى املــدى
الطويــل ،ولكــن البيئــة السياســية واالقتصاديــة الســائدة يف املنطقــة
وبالرغــم مــن حديــث الصنــدوق عــن دعمــه لتعزيــز املشــاركة
العربيــة تح ـذّر مــن اإلصــاح القريــب املــدى.
مــع املجتمــع املــدين ،فــإن التزامــه تاريخيــاً بهــا كان خطابيــاً إىل
مــن الناحيــة النظريــة ،فــإن اإلزالــة التدريجيــة للدعــم عــن الطاقــة ،حــد كبــر .وقــد س ـلّط معظــم ممثــي املجتمــع املــدين يف املقابــات
مبــوازاة تنفيــذ تدابــر واســعة النطاق وذات اســتهداف محــدد للحامية الضــوء عــى انفصــال الصنــدوق عــن الســكان املحليــن ،وأكــدوا عــى
االجتامعيــة ،ســيؤ ّدي إىل إعــادة تكويــن اإلنفــاق العــام بطريقــة تخــدم أن تد ّخــل الصنــدوق عــادة مــا يقفــز متام ـاً فــوق املجتمــع املــدين يف
الغالبيــة العظمــى مــن املواطنــن .ولكــن ،يف املامرســة العمليــة ،فــإن البلــدان قيــد الدراســة .فاملشــاورات مــع املنظــات غــر الحكوميــة
خطــط الحاميــة االجتامعيــة القامئــة يف البلــدان العربيــة ال تـزال غــر واملجتمعيــة املحليــة تُع ـ ّد حيويــة يف وضــع خطــط التنميــة الوطنيــة
ممولــة بشــكل كاف ،وتــم تخطيطهــا بشــكل يسء ،وهــي تفتقــر إىل وخطــط الحاميــة االجتامعيــة ذات االســتهداف املحــدد .باإلضافــة إىل
القــدرة املؤسســية للوصــول إىل رشائــح واســعة مــن املجتمــع .يف ذلــك ،فــإن املشــاركة املجتمعيــة األوســع هــي أمــر رضوري لتكويــن
منطقــة الــرق االوســط وشــال إفريقيــا -حيــث معظــم البلــدان توافــق بــن اآلراء بشــأن جــدول أعــال اإلصــاح االقتصــادي ولتج ّنــب
ت ُعــد مســتوردة صافيــة لألغذيــة ،وجــزء كبــر مــن الســكان يعــاين آثــار معارضــة شــعبية للتعديــات االقتصاديــة الصعبــة الناجمــة عــن
مــن الفقــر والبطالــة وانخفــاض األجــور ،وحيــث تتصــارع الحكومــات إزالــة الدعــم.
مــع تصاعــد االضطرابــات -فــإن إلغــاء الدعــم بشــكل رسيــع يفتقــد
إىل التقييــم ،قــد يحمــل عواقــب اجتامعيــة اقتصاديــة شــديدة عــى
املواطنــن األكــر ضعف ـاً يف املنطقــة.
الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية يف املنطقــة العربيــة
بعيــدة عــن التامثــل ،حيــث تواجــه كل دولــة مجموعــة خاصــة
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صفحة 8

توصيات لصندوق النقد الدويل:
•تحويــل توصيــات الصنــدوق السياســية إىل الحكومــات العربيــة
بعيــدا ً عــن سياســات تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة قريبــة
املــدى ونحــو تقويــة القطاعــات االقتصاديــة املنتجــة وبرامــج
الحاميــة االجتامعيــة.
•االمتنــاع عــن التوصيــة بدفــع األجنــدات املوســعة إلعــادة هيكلــة
نظــم الدعــم يف أوقــات األزمــات االقتصاديــة واالضطرابــات
السياســية .يتعــن عــى الصنــدوق إعطــاء أولويــة أكــر لحاميــة
الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة للمواطنــن يف املنطقــة
العربيــة خــال فــرات االضطرابــات.
•تجنــب فــرض أجنــدات إصــاح عموميــة عــى الحكومــات يف
املنطقــة العربيــة ،والعمــل عــى تصميــم أي توصيــات سياســية
بحيــث تناســب الظــروف االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية
الخاصــة بــكل بلــد ،وتأخــذ بعــن االعتبــار الــرؤى التنمويــة
الوطنيــة والتــي منــت عــى املســتوى املحــى والتــي تهــدف إىل
مزيــد مــن التضامنيــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية،
وااللتــزام باملعايــر العامليــة لحقــوق االنســان
•تعديــل التوصيــات حــول شــبكات األمــان االجتامعــي ،وفقــاً
للظــروف السياســية واملؤسســية الخاصــة بــكل بلــد .وعــى
توصيــات الصنــدوق يف هــذا املجــال األخــذ بعــن االعتبــار إىل
حــد كبــر قــوة وقــدرة مؤسســات الدولــة ،ومســتويات الفســاد،
ووجــود قواعــد بيانــات وطنيــة لتحديــد األرس واألفـراد املحتاجني
للحاميــة االجتامعيــة.
• عــى الصنــدوق اإلجابــة عــن اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة
الســلبية املتوقعــة إللغــاء الدعــم والتــي قــد تصيــب األفــراد
واألرسوذات الدخــل املنخفــض واملتوســط ،مــع األخــذ بعــن
االعتبــار مســائل األجــور ،والقــدرة الرشائيــة ،واملشــاركة يف
األســواق املحليــة ،ومســتويات الفقــر.
•حــث الحكومــات الوطنيــة عــى التشــاور مــع منظــات
املجتمــع املــدين ،مبــا يف ذلــك النقابــات العامليــة واملنظــات
غــر الحكوميــة ،املحليــات قبــل اعتــاد أجنــدات إعــادة الهيكلــة
واإلصــاح االقتصــادي وخطــط التنميــة الوطنيــة ،وخاصــة فيــا
يخــص إنشــاء نظــم شــبكات الحاميــة االجتامعيــة
•العمــل مــع الحكومــات الوطنيــة لتطويــر لبدائــل أخــرى
لإلصالحــات االقتصاديــة قصــرة األمــد غــر تفكيــك نظــم الدعــم،
مثــل تخفيــف أعبــاء الديــون ،وضــع وتصميــم أنظمــة رضائــب
التصاعديــة ،أو تخفيــض النفقــات العســكرية ،وغريهــا مــن
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التدابــر التــي مــن شــأنها خلــق الح ّيــز املــايل الــازم إلجــراء
إصالحــات شــاملة وأوســع نطاقــا ووضــع سياســات مســتدامة
للحاميــة االجتامعيــة.
•اإلفصــاح العلنــي عــن التفاصيــل مشــاركات صنــدوق النقــد
الــدويل يف البــاد العربيــة عــن املفاوضــات التــي يجريهــا مــع
الحكومــات .فمــن شــأن زيــادة الشــفافية املحيطــة باالجتامعــات
الثنائيــة للصنــدوق زيــادة الوعــي العــام حــول اإلصالحــات
االقتصاديــة وخلــق توافــق مجتمعــي أوســع فيــا يخــص خطــط
اإلصــاح.

صفحة 9

الملحــق (أ)  :تحليــل مشــورة صنــدوق النقــد
المقدمــة إلــى عــدد مــن البلــدان مبواجهــة الضغــوط االجتامعيــة املتزايــدة خــال االنتفاضــات العربيــة
الدولــي
ّ
يف عــام  ،٢٠١١قامــت الســلطات األردنيــة بوضــع زيــادة كبــرة عــى
العربيــة
متويــل دعــم الطاقــة يف نفــس العــام ،وذلــك مــن  ٦٧مليــون دينــار إىل
ركّــزت توصيــات صنــدوق النقــد الــدويل إىل الحكومــات العربيــة عــى  ٥٦٧مليــون دينــار 39.ويف يوليــو  ،٢٠١٢وافــق الصنــدوق عــى إقـراض
الحفــاظ عــى اســتقرار االقتصــاد الــكيل ،وزيــادة ضبــط أوضــاع املاليــة األردن  ٢مليــار دوالر لدعــم "أجنــدة األردن لضبــط أوضــاع املاليــة
العامــة ،وتعزيــز املرونــة االقتصاديــة أمــام الصدمــات الخارجيــة .وقــد العامــة املقبولــة اجتامعيــاً" 40.ويف وقــت الحــق ،يف نوفمــر ،٢٠١٢
كان إصــاح نظــام الدعــم ،مــع الرتكيــز عــى التخلــص التدريجــي قامــت الســلطات بإلغــاء الدعــم عــن الغــاز النفطــي املســال بهــدف
مــن الدعــم عــى الغــذاء والوقــود لصالــح شــبكات األمــان املوجهــة ،خفــض العجــز املــايل وتأمــن الحصــول عــى قــرض صنــدوق النقــد
أحــد التوصيــات السياســية املركزيــة التــي تق ّدمــت بهــا تقاريــر خـراء الــدويل 41.وقــد اشــتعلت االحتجاجــات يف عـ ّـان ومــدن املحافظــات
الصنــدوق إىل الــدول العربيــة املشــمولة يف هــذه الدراســة ،واســتمرت األخــرى نتيجــة لذلــك ،وارتفعــت أســعار الغــاز املعبــأ (املســتخدم يف
التوصيــات ذاتهــا عــى الرغــم مــن الســياقات السياســية واالجتامعيــة الطبــخ) بأكــر مــن  ،٪٥٠ووقــود الديــزل والكريوســن (املســتخدمة يف
42
املتغــرة ،مبــا يف ذلــك يف مراحــل مــا قبــل ومــا بعــد النقــل والتدفئــة) بنســبة.٪٣٣
واالقتصاديــة
ّ
انتفاضــات الشــعوب التــي بــدأت يف عــام .٢٠١١

األردن
يف األردن ،أوىص موظفــو صنــدوق النقــد الــدويل بضبــط اإلنفــاق
وتدابــر التقشــف املــايل ،مبــا يف ذلــك اإلصالحــات املتعلّقــة بالدعــم،
لخفــض العجــز املــايل فض ـاً عــن الديــن الوطنــي .ومنــذ عــام ،٢٠٠٥
بــدأ األردن يف اإللغــاء التدريجــي للدعــم 33،وبحلــول فربايــر ،٢٠٠٨
تــ ّم إلغــاء الدعــم عــى الوقــود ،باســتثناء الغــاز النفطــي املســال
( LPG).34وقــد رافــق ذلــك تنفيــذ آليــة لتعديــل األســعار عــى
أســاس الصيغــة التلقائيــة ،والــذي يســمح لتقلــب أســعار النفــط
العامليــة أن ينعكــس عــى أســعار النفــط املحليــة 35.ونتيجــة إللغــاء
الدعــم يف  ،٢٠٠٨ارتفعــت أســعار النفــط يف األردن بنســبة ،٪٤٧.٥
وزاد اإلنفــاق االجتامعــي عــى الفئــات الضعيفــة مــن خــال تدابــر
التعويــض (حــوايل  ٪٣.٥مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) ،مبــا يف ذلــك
ارتفــاع الرواتــب ومعاشــات التقاعــد يف القطــاع العــام ،واملســاعدات
النقديــة ،واملســاعدة مــن خــال صنــدوق املعونــة الوطنيــة ،فضــاً
عــن املســاعدات للمزارعــن 36.واســتمر هــذا حتــى عــام  ،٢٠١٠عندمــا
قــام الصنــدوق بتشــجيع الســلطات عــى إج ـراء مزيــد مــن ترشــيد
اإلنفــاق لتحقيــق املزيــد مــن االندمــاج املــايل 37،ونصــح الســلطات
باإللغــاء التدريجــي للدعــم عــى غــاز البــرول املســال والقمــح وعــى
إعــادة النظــر يف جــدول التعرفــة الجمركيــة للكهربــاء .وإىل جانــب
هــذه التدابــر ،عملــت الســلطات عــى تعزيــز كفــاءة وعمالنيــة
صنــدوق املعونــة الوطنيــة مــن خــال تطويــر رشوط واضحــة لألهليــة
38
وتحســن آليــات االســتهداف.
مؤسسة أميركا الجديدة

املغرب

لقــد حــددت تقاريــر خ ـراء صنــدوق النقــد الــدويل حــول املغــرب
مـرارا ً وتكـرارا ً الدعــم عــن الســلع األساســية (وخاصــة املــواد الغذائيــة
والوقــود) عــى أنهــا مــن العقبــات التــي تحــول دون االندمــاج املــايل
والتــي تقــوم بتحويــل األمــوال بعيــدا ً عــن االســتثامر العــام واإلنفــاق
عــى التعليــم 43.يف هــذا الســياق ،قــام الصنــدوق بحــث الســلطات
املغربيــة عــى بــدء إصــاح نظــام الدعــم يف البــاد وتخفيفــه تدريجيـاً
44
عــى الوقــود واملــواد الغذائيــة.
يف عــام  ،٢٠٠٩قامــت الســلطات املغربيــة بتخفيــض حجــم القمــح
املدعــوم ،كجــزء مــن برنامــج تجريبــي يهــدف إىل توزيــع املســاعدات
النقديــة املو ّجهــة .وقــد أظهــر هــذا الربنامــج ن ّيــة الحكومــة املغربيــة
الســتبدال نظــام الدعــم الشــامل بنظــام شــامل للحاميــة االجتامعيــة
يســتهدف الفئــات الضعيفــة مــن الســكان .وقــد تصــورت الســلطات
أنــه ميكــن متابعــة هــذه اإلصالحــات عــى املــدى املتوســط ،وإن كانت
45
صعبــة سياســياً ،رشط أال تتجــاوز الـــ ٪٢مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.
ولكــن يف ظــل ارتفــاع أســعار الســلع العامليــة وتزايــد االضطرابــات
الداخليــة يف عــام  ،٢٠١١واصلــت الســلطات املغربيــة دعــم الوقــود،
مبــا يف ذلــك غــاز البوتــان ،وأبقــت عــى دعــم بعــض املــواد الغذائيــة.
وقــد منــح الصنــدوق األولويــة إلصــاح دعــم الطاقــة عــى دعــم املــواد
الغذائيــة ،مدعي ـاً أن دعــم املــواد الغذائيــة هــو أقــل تكلفــة وأفضــل
46
اســتهدافاً مــن دعــم الوقــود وغــاز البوتــان.
صفحة 10

يف عــام  ،٢٠١٢ارتفــع العجــز يف ميزانيــة املغــرب إىل  ٪٧.٦مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل الســنوي ،يرجــع ذلــك جزئيــاً إىل ارتفــاع تكاليــف
47
الدعــم ،التــي وصلــت إىل  ٦.٣مليــار دوالر أمريــي يف العــام ذاتــه.
ويف آب  ،٢٠١٢وافــق صنــدوق النقــد الــدويل عــى قــرض مببلــغ ٦.٢
مليــار دوالر للمغــرب ملــدة ســنتني 48،رشط أن يقــوم املغــرب بتقليــص
الدعــم 49.وعــى وجــه التحديــد ،قــام الصنــدوق بحــث الســلطات
املغربيــة عــى الحــد مــن الدعــم الــذي كلّــف الخزينــة العامــة ٥٣.٣٦
مليــار درهــم ( ٦.٣مليــار دوالر) يف عــام  ،٢٠١٢أو  ٪٦.٤مــن الناتــج
50
االقتصــادي للمغــرب.

تونس

شــبكات األمــان االجتامعــي لحاميــة الفقــراء 57.ويف مــارس ،٢٠١٣
قامــت الحكومــة بزيــادة أســعار الطاقة والكهربــاء بنســبة  ،٪٧الخطوة
الثانيــة مــن نوعهــا خــال ســتة أشــهر ،وقــد رافق هــذه الخطــوة زيادة
يف التحويــات النقديــة لــأرس ذات الدخــل املنخفــض 58.وبعــد إج ـراء
التعديــات عــى األســعار ،أشــار الرئيــس التونــي منصــف املرزوقــي يف
أبريــل  ٢٠١٣إىل أن برامــج الدعــم تفــرض عبئـاً عــى املوازنــة العامــة
للدولــة ،وهــي متثّــل نحــو  ٪٢٠مــن األمــوال العامــة 59.ويف  ٧يونيــو
 ،٢٠١٣وافــق املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل عــى قــرض
بقيمــة  ١.٧٥مليــار دوالر لتونــس ،يهــدف إىل دعــم برنامــج الســلطات
االقتصــادي لتقويــة الهوامــش الوقائيــة عــى مســتوى املاليــة العامــة
واحتياطــات النقــد األجنبــي 60.وكجــزء مــن رشوط القــرض ،تلتــزم
61
تونــس بوضــع اإلصالحــات املاليــة قيــد التنفيــذ.

بالنســبة لصنــدوق النقــد الــدويل ،فــإن دعــم الغــذاء والوقــود يف
تونــس ،الــذي قُــ ّدر بنحــو  ٪٧.٣مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف
عــام  ،٢٠٠٨هــو أمــر غــر قابــل لالســتمرار نظــرا ً لالحتياطيــات
الهيدروكربونيــة املحــدودة يف البلــد ،واســتمرار ارتفــاع أســعار املــواد
الغذائيــة والوقــود 51.وبالتــايل ،نصــح الصنــدوق الســلطات التونســية
بــأن تســتبدل نظــام الدعــم بشــبكة أمــان أكــر توجيه ـاً عــى املــدى
املتوســط ،لــي تتم ّكــن تونــس مــن الحفــاظ عــى اســتدامة املاليــة
العامــة ،والحــد مــن تعرضهــا للصدمــات ،ومتهيــد الطريــق لإلنفــاق
اإلضــايف عــى الخدمــات االجتامعيــة والبنــى التحتيــة 52.ففــي عــام
 ،٢٠٠٩قــام الصنــدوق بتســليط الضــوء عــى أهميــة مواصلــة جعــل
دعــم املــواد الغذائيــة والوقــود أكــر انســيابية ،مــن أجــل الحفــاظ
عــى الحيّــز املــايل الــازم للتصــدي ألثــار الصدمــات عــى الطلــب
الــكيل 53.وكانــت تونــس قــد أنشــأت بالفعــل شــبكة أمــان اجتامعــي
واســعة نســبياً ،لذلــك يتوقــع الصنــدوق أن تجــري عمليــة اإلصــاح
54
عــى نحــو ســلس.

توصيــات صنــدوق النقــد الــدويل لليمــن ركّــزت باســتمرار عــى
تحقيــق االســتدامة املاليــة وتقليــل العجــز املــايل مــن خــال ترشــيد
النفقــات وتخفيــض الدعــم عــى الوقــود 63.وقــام الصنــدوق بالحــث
عــى التكيــف املــايل الواســع النطــاق ،نظ ـرا ً ملســتويات اإلنفــاق غــر
املســتدامة يف اليمــن وأزمــة نضــوب احتياطيــات النفــط التــي تلــوح
يف األفــق.

وفقــاً لنصيحــة الصنــدوق ،قامــت الســلطات بالتخفيــف مــن
السياســات املاليــة يف عــام  ،٢٠٠٩وذلــك مــن خــال إطــاق مشــاريع
االســتثامر العــام واحتــواء اإلنفــاق الجــاري يف الوقــت ذاتــه ،مبــا يف
ذلــك اإلنفــاق عــى الدعــم 55.باإلضافــة إىل ذلــك ،أدخلــت الســلطات
التونســية آليــة لتعديــل أســعار املنتجــات البرتوليــة املحليــة يف أوائــل
56
.٢٠٠٩

يف  ،٢٠٠٧تض ّمــن أحــد الســيناريوهات التــي صممهــا خـراء الصنــدوق
إلغــاء الدعــم قبــل نهايــة  ،٢٠١٠واالســتعاضة عنهــا بربامــج الحاميــة
االجتامعيــة ،عــى أن صنــدوق الرعايــة االجتامعيــة بإدارتهــا 64.وقــد
أدخلــت الســلطات بعــض التخفيضــات عــى دعــم الوقود يف أغســطس
 ،٢٠٠٨وقامــت برفــع أســعار الديــزل لصناعــات محــددة (أي رشكات
65
الخرســانة والفــوالذ).

وقــد أكــدت الســلطات التونســية أنهــا ستســتخدم أمــوال الصنــدوق
لســد العجــز يف الحســاب الجــاري لتونــس ،والــذي أصبــح عميقــاً
بســبب انخفــاض الصــادرات إىل االتحــاد األورويب يف أعقــاب األزمــة
املاليــة العامليــة ،ومــن أجــل اإلنفــاق اإلضــايف عــى األجــور العامــة
62
نتيجــة لزيــادة املطالــب االجتامعيــة.

اليمن

وقــد حافــظ الصنــدوق عــى تركيــزه عــى إصــاح الدعــم يف توصياتــه وخــال الربعــن األولــن مــن عــام  ،٢٠٠٨قــام التضخــم الرسيــع يف
إىل الســلطات التونســية ،ويف عــام  ،٢٠١١دعــا إىل الخفــض التدريجــي أســعار املــواد الغذائيــة ( ٪٢٢يف املتوســط) 66وارتفــاع أســعار الســلع
للدعــم عــى املــواد الغذائيــة والطاقــة ،بالتزامــن مــع التوســع يف األساســية بدفــع الحكومــة للتدخــل يف ســوق القمــح عــن طريــق
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زيــادة املعــروض مــن الســلع وبيعهــا مبــارشة للجمهــور لخفــض
التكاليــف عــى املســتهلك 67.وقــام تقريــر خــراء الصنــدوق العــام
 ٢٠٠٩بنصــح اليمــن بالقضــاء تدريجيـاً عــى دعــم الوقــود بــن ٢٠٠٩
و ،٢٠١١بالتزامــن مــع إنشــاء شــبكات األمــان االجتامعــي والــروع
68
يف حملــة توعيــة عامــة تهــدف إىل حشــد الدعــم لربنامــج اإلصــاح.
ووفقـاً لوزيــر التخطيــط محمــد الســعدي ،فــإن اليمــن تتوقــع موافقــة
عــى اتفاقيــة قــرض مــن صنــدوق النقــد الــدويل بقيمــة  ٥٥٠مليــون
69
دوالر يف أوائــل .٢٠١٤

مرص
نفــذت مــر سياســة برنامــج اإلصــاح االقتصــادي وإعــادة الهيكلــة
( )ERSAPمــع صنــدوق النقــد الــدويل منــذ أوائــل التســعينات ،والذي
يهــدف لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي مــن خــال الحــد مــن العجــز
يف املاليــة املحليــة واألجنبيــة ،وكذلــك النفقــات (األجــور العامــة
والخدمــات الحكوميــة والدعــم) ،وإىل زيــادة إيــرادات الدولــة عــن
طريــق الرضائــب غــر املبــارشة 70.وخــال عقــد مــن الزمــن ،تــم التخيل
عــن اإلصالحــات بســبب الصدمــات الداخليــة والخارجيــة ،ولكنــه
تــم إعــادة احيائهــا يف عــام  ،٢٠٠٤مــع الرتكيــز عــى تحريــر التجــارة
وإصــاح الدعــم 71.ولكــن نظــرا لألزمــة املاليــة العامليــة يف  ،٢٠٠٨مل
يتــم إعــادة تنشــيط برنامــج  ERSAPبشــكل كامــل.
يف عــام  ،٢٠٠٨أوصــت االستشــارة الخاصــة باملــادة الرابعــة مــر عــى
خفــض الدعــم عــى الغــذاء والوقود ونفقــات الرعايــة الصحيــة 72.ودعا
تقريــر الفريــق إىل إعــادة النظــر بنظــام الدعم بحيث "ســيتم اســتبدال
73
دعــم املــواد الغذائيــة العينــي تدريجيـاً بنظــام للتحويــات النقديــة".
لكــن الصنــدوق أقــر بــأن "القــدرة عــى اســتهداف [الفئــات الضعيفــة]
عــى نحــو كاف ســوف تســتغرق وقتـاً أطــول لتطويرهــا" 74،ومــع ذلــك
فقــد دعــا لالنتقــال إىل نظــام التحويــات النقديــة يف املــدى القريــب.
ومنــذ عــام  ،٢٠١١يقــوم صنــدوق النقــد الــدويل بإج ـراء مفاوضــات
الديــون مــع اإلدارات املرصيــة املتعاقبــة لخفــض دعــم املــواد الغذائيــة
والوقــود ولتنفيــذ تدابــر التقشــف املــايل األخــرى .وقــد فشــل القــرض
يف التحقــق بســبب غيــاب الدعــم الشــعبي والصعوبــات املحيطــة
75
باألزمــة السياســية املســتمرة يف البــاد.
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الملحق ب :قائمة بالمقابالت مع ممثلي
المجتمع المدني
االسم
محمد جاد
سامر عطاالله
أحمد عوض
أمنة فالح
محمد سعيد السعدي
صالح مليزي
صالح الدين الجوريش
سامي العوادي
عرفات الرفيد
مصطفى نرص
رأفت األخايل

المنظمة
صحيفة الرشوق
الجامعة األمريكية يف القاهرة،
الحملة الشعبية إلسقاط ديون
مرص
مركز الفينيق للدراسات
االقتصادية واملعلوماتية
اتحاد املرأة األردنية
كاتب الدولة السابق للرعاية
االجتامعية واألرسة والطفولة
مراقب املغرب
شبكة املنظامت العربية غري
الحكومية للتنمية
االتحاد العام التونيس للشغل،
االتحاد العام للتعليم العايل
والبحث العلمي
مركز املعلومات والتأهيل
لحقوق اإلنسان
مركز الدراسات واإلعالم
االقتصادي
مؤسسة رنني اليمن

البلد
مرص
مرص
األردن
األردن
املغرب
املغرب
تونس
تونس
اليمن
اليمن
اليمن

الهوامش

 1.1يقدّر صندوق النقد الدويل أن دول املنطقة رصفت  ٢٤٠مليار دوالر
تقريباً ،قبل الرضائب ،عىل دعم الطاقة يف عام ( ٢٠١١يقاس الدعم عىل أساس
الفرق بني قيمة االستهالك يف العامل واألسعار املحلية) .وهذا يصل إىل حوايل ٪٨.٥
من الناتج املحيل اإلجاميل لبلدان املنطقة ،وهو ميثّل حوايل  ٪٥٠من دعم الطاقة
حول العامل .أنظر" ،إصالح دعم الطاقة" ،صندوق النقد الدويل ٢٧ ،مارس ،٢٠١٣
http://www.imf.org/external/np/fad/subsidies/index.htm

(آخر زيارة يف .)٢٠١٤/١/٢٤
 2.2املرجع السابق.
 3.3للمزيد" ،الرشق األوسط وشامل إفريقيا :تحديد املسار القادم"،
مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي ،مايو  ،٢٠١٣ص .٦-٢
 4.4امللحق "ب “يقدّم الئحة باملنظامت واألفراد الذين تم استشارتهم
لهذا التقرير.
" 5.5احتجاجات الوقود يف السودان ٥٠ :قتيل بالرصاص "،أخبار يب يب يس،
 ٢٧سبتمرب ،٢٠١٣
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-24297347

(أخر زيارة يف .)٢٠١٤/١/٢٤
 6.6شبكات األمان االجتامعي تتضمن ،مثالً ،إجراءات لضامن الدخل
األسايس (التحويالت النقدية واملعاشات التقاعدية وإعانات األطفال ،واإلجراءات
املتعلقة باملرىض والعاطلني عن العمل) وللوصول للخدمات االجتامعية مثل
الرعاية الصحية واملياه والتعليم بأسعار معقولة .لنقاش حول مفهوم الحامية
االجتامعية ،راجع إلني إهميك ومارا سكالتز ،تعزيز الضامن االجتامعي يف األزمات
االقتصادية :الحاجة إىل أرضية للحامية االجتامعية "،مؤسسة فريدريش إيربت،
ورقة موجز  ،١٤أكتوبر  ،٢٠٠٩ص ٦-٥؛ و"هل ميكن البلدان املنخفضة الدخل
تحمل كلفة الضامن االجتامعي األسايس؟" ،دائرة الضامن االجتامعي يف مكتب
العمل الدويل ،٢٠٠٨ ،ص .٣-٢
" 7.7كتاب املصادر للشباب حول التنمية املستدامة "،املؤسسة العاملية
للتنمية املستدامة ،وينيبيغ،١٩٩٥ ،
(http://www.iisd.org/youth/ysbk077.htmآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٣١
" 8.8إصالح دعم الطاقة :الدروس املستفادة واالنعكاسات "،صندوق
النقد الدويل ٢٨ ،يناير ،٢٠١٣
(https://www.imf.org/external/arabic/np/pp/2013/012813a.pdfآخر
زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
 9.9صندوق الرعاية االجتامعية،٢٠٠٩ ،
http://www.swf.gov.ye/swf/swfarib/swfar11.htm

(آخر زيار ة .)٢٠١٤/١/٢٤
" 1010اليمن :عرض عام" ،البنك الدويل ،سبتمرب ،٢٠١٣

( http://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/overviewآخر
زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
" 1111صيف أسعار الغذاء املرتفعة والهواء الساخن :اجتامع لجنة األمن
الغذايئ حيوي ملكافحة الجوع "،مشورة أوكسفام اإلعالمية ١٢ ،أكتوبر ،٢٠١٢

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/summer-of-highfood-prices-and-hot-air-cfs-media-advisory-121012.pdf

(آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
" 1212مرشوع وثيقة تقييم مسبق حول املنحة املقرتحة بقيمة تعادل
 ٦.٥مليون دوالر أمرييك من صندوق التح ّول للرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل
جمهورية مرص العربية" ،البنك الدويل ،تقرير رقم -٧٦٤٧١مرص ١٧ ،أبريل ،٢٠١٣
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ص .١٥
" 1313مرشوع املساعدة الفنية إلصالحات قطاع الطاقة/شبكات األمان
االجتامعي يف مرص" ،صندوق التح ّول للرشق األوسط وشامل إفريقيا ١٩ ،أبريل
 ،٢٠١٣ص .٥
" 1414البنك الدويل :مرص غري مؤهلة لـ«اإلعانة النقدية»
لنقص املعلومات عن الفقراء" ،مقابلة مع لري إرسادو ،جريدة الرشوق،
 ١٨مايو http://www.shorouknews.com/news/view. ،٢٠١٣
aspx?cdate=18052013&id=6580dc58-2258-4fb6-9660-

( 5fff0d951862آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
" 1515مركز الغذاء املرصي :نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء يف مرص" ،مركز
املعلومات ودعم اتخاذ القرار يف مجلس الوزراء املرصي وبرنامج الغذاء العاملي،
إصدارة ربع سنوية ،رقم  ،٩يوليو-سبتمرب  ،٢٠١٢ص http://documents. ،٣
.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp253451.pdf
 1616املرجع السابق.
 1717املرجع السابق.
 1818املرجع السابق ،ص .١٤
" 1919مركز الغذاء املرصي :نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء يف مرص" ،مركز
املعلومات ودعم اتخاذ القرار يف مجلس الوزراء املرصي وبرنامج الغذاء العاملي،
إصدارة ربع سنوية ،رقم  ،١١يناير-مارس  ،٢٠١٣ص ،١٠
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/

.wfp257227.pdf
" 2020دراسة بانورامية حول االقتصاد غري الرسمي يف األردن" ،وزارة
التخطيط األردنية ،أغسطس ،٢٠١٢
http://www.mop.gov.jo/uploads/informal%20sector%20

 2828يف رسالة إىل الحكومة املرصية وصندوق النقد الدويل يف نوفمرب
 ،٢٠١٢اعرتضت األحزاب السياسية املرصية ،والنقابات العاملية ،وجامعات حقوق
اإلنسان ،والحركات االجتامعية عىل تنفيذ إصالحات اقتصادية وطنية يف ظل غياب
برملان منتخب وخطة شاملة إلدارة آثار اإلصالحات املقرتحة" .رسالة إىل صندوق
النقد الدويل من األحزاب واملنظامت غري الحكومية والنقابات والحركات السياسية
املرصية" ،جدلية ١٢ ،نوفمرب http://www.jadaliyya.com/pages/ ،٢٠١٢
index/8328/letter-to-imf-from-egyptian-parties-ngos-syndicate

(آخر زيارة http://www.jadaliyya.com/pages/index/8328/ .)٢٠١٤/١/٢٤

- letter-to-imf-from-egyptian-partiesاملنظامت غري الحكومية التي نقابة
(متت الزيارة يف  24يناير .)2014
 2929إيزابيل أورتيز وماثيو كمينز" ،عرص التقشف :مراجعة حول النفقات
العامة وتدابري التك ّيف يف  ١٨١بلدا ً" ،ورقة عمل ،مبادرة حوار السياسات ومركز
الجنوب ،مارس http://policydialogue.org/files/publications/ ،٢٠١٣
( Age_of_Austerity_Ortiz_and_Cummins.pdfآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
 3030سليامن الخالدي" ،األردن يرفع الدعم عن الوقود ويطلق
رشارة االحتجاجات" ،رويرتز ١٣ ،نوفمرب http://www. ،٢٠١٢
reuters.com/article/2012/11/13/jordan-gasoline-prices-

( idUSL5E8MDCKK20121113آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
" 3131عرشات القتىل يف احتجاجات الوقود يف اليمن" ،أخبار يب يب يس٢٢ ،
يوليو http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4707145.stm ،٢٠٠٥
(آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
 3232شملت الخيارات املنتجات البرتولية املختلفة ،واملنتجات الغذائية،
والكهرباء" .الراشدون يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أكرث تسامحاً
مع إصالح الدعم الذي ال يتعلّق بالغذاء" ،غالوب ٦ ،مايو http:// ،٢٠١٣
www.gallup.com/poll/162125/mena-adults-tolerant-reforming-

( panoramic%20study%20final.pdfآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
( nonfood-subsidies.aspx#2آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
 2121ملزيد من املعلومات حول اإلنفاق عىل القطاع العسكري يف منطقة
" 3333األردن :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠١٢
الرشق األوسط وشامل إفريقيا" ،الكتاب السنوي ملؤسسة ستوكهومل لدراسات
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ٢٢ ،١١٩/١٢مايو  ،٢٠١٢ص .١١
السالم العاملي  ،"٢٠١٣مؤسسة ستوكهومل لدراسات السالم العاملي،٢٠١٣ ،
 3434املرجع السابق.
(http://www.sipri.org/yearbook/2013/03آخر زيارة .)٢٠١٤/٢/٤
" 3535اآلليات التلقائية لتسعري الوقود مع تسوية األسعار :التصميم،
 2222مثالً ،حلّت اليمن يف املركز  ١٥٦يف مؤرش مدركات الفساد ملنظمة
الشفافية العاملية" ،مؤرش مدركات الفساد  ،"٢٠١٢منظمة الشفافية العاملية  ،٢٠١٢التنفيذ ،واآلثار املالية" ،صندوق النقد الدويل ،إدارة الشؤون املالية ،ديسمرب ،٢٠١٢
( http://www.transparency.org/cpi2012/resultsآخر زيارة ( https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2012/tnm1203.pdf .)٢٠١٤/١/٢٤آخر
زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
 2323محمد راجح ،مقابلة مع املدير التنفيذي للبنك الدويل مريزا حسن،
" 3636األردن :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠٠٨
صحيفة الثورة ٢٦ ،يونيو http://www.althawranews.net/portal/ ،٢٠١٣
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ٢٢ ،٢٩٠/٠٨أغسطس  ،٢٠٠٨ص .١٢-١١
( news-49573.htmآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
" 3737األردن :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠١٠
" 2424البيان املايل عن مرشوع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ٢٠ ،٢٩٧/١٠سبتمرب  ،٢٠١٠ص .٧-٦
 ،"٢٠١٣/٢٠١٢وزارة املالية ،جمهورية مرص العربيةhttp://www.mof.gov. ،
 3838املرجع السابق ،ص .٣٤
_eg/MOFGallerySource/Arabic/budget2012-2013/Financial
" 3939األردن :االستعراض األول يف ظل االستعداد االئتامين" ،صندوق النقد
( statement12-13.pdfآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٤
الدويل ،تقرير البلد رقم  ٢٧ ،١٣٠/١٣مارس  ،٢٠١٣ص .٣٦
 2525املرجع السابق.
" 4040مذكرة برنامجية :األردن" ،صندوق النقد الدويل ٣٠ ،سبتمرب ،٢٠١٣
" 2626مرص :اتفاق قرض صندوق النقد الدويل "خالل أسبوعني" بينام
https://www.imf.org/external/arabic/np/country/notes/jordana.htm
يتجمهر املحتجون يف القاهرة" ،العربية ٤ ،أبريل ،٢٠١٣
(آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٥
http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2013/04/04/
Egypt-IMF-loan-within-two-weeks-as-protesters-gather-in 4141الخالدي" ،األردن يرفع الدعم عن الوقود" ،مرجع مذكور سابقاً.
( Cairo.htmlآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٦
 4242املرجع السابق.
" 2727وقفة أمام دار القضاء العايل ضد «القرض»" ،موقع يوتوب ،قناة
" 4343املغرب :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠٠٨
املرصي اليوم ٣ ،أبريل https://www.youtube.com/watch?v=_ ،٢٠١٣
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ١ ،٢٠٤يوليو  ،٢٠٠٨ص .١٥
( BIXn-iRDO8آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٦
 4444املرجع السابق ،ص .٣
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" 4545املغرب :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠٠٩
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ،٢٠١٠ ،٥٨/١٠ص .١٩
" 4646املغرب :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠١١
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ١٩ ،٣٤١/١١سبتمرب  ،٢٠١١ص .١٩
" 4747املغرب يشذّب الدعم عىل البنزين والديزل" ،نيو زيالند هريالد،
 ١٧سبتمرب http://www.nzherald.co.nz/business/news/article. ،٢٠١٣
( cfm?c_id=3&objectid=11125634آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٥
 4848لزيل روتون وسهيل كرم" ،صندوق النقد الدويل يوافق عىل قروض
جديدة للمغرب واألردن" ،رويرتز ٤ ،أغسطس http://www.nzherald. ،٢٠١٢
( co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11125634آخر
زيارة .)٢٠١٤/١/٢٥
" 4949املغرب يشذّب الدعم" ،مصدر مذكور سابقاً.
 5050عزيز اليعقويب" ،املعارضة اإلسالمية املغربية تدعو لالحتجاج
عىل تخفيض الدعم" ،رويرتز ٩ ،سبتمرب http://www.reuters. ،٢٠١٣
com/article/2013/09/09/us-morocco-opposition-subsidies-

( idUSBRE9880O320130909آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٥
" 5151تونس :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠٠٨
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ٢١ ،٣٤٥/٠٨يوليو  ،٢٠٠٨ص .٣
 5252املرجع السابق.
" 5353تونس :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠٠٩
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ٣٠ ،٣٢٩/٠٩يوليو  ،٢٠٠٩ص .١٣-١٢
 5454املرجع السابق ،ص .١٣
" 5555تونس :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠١٠
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ٤ ،٢٨٢/١٠أغسطس  ،٢٠١٠ص .٥
 5656املرجع السابق ،ص .٨
" 5757تونس :االستشارات الخاصة بإصالح باملادة الرابعة  -تقرير البعثة
 ،"٢٠١٢صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ٩ ،٢٥٥/١٢يوليو  ،٢٠١٢ص .١٩
 5858طوم أرنولد" ،تونس تلتزم ب الدعم" ،ذا ناشيونال ١٩ ،يونيو ،٢٠١٣

 6666املرجع السابق ،ص .٧
 6767املرجع السابق.
 6868املرجع السابق ،ص .١٣ ،٣
 6969أحمد حجاجي" ،اليمن يرى صفقة قرض بقيمة  ٥٥٠مليون دوالر
من صندوق النقد الدويل يف أوائل  - ٢٠١٤وزير" ،رويرتز ١١ ،ديسمرب ،٢٠١٣
http://www.reuters.com/article/2013/12/11/yemen-imf-loan-

( idUSL6N0JQ2QI20131211آخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٥
" 7070استجابة مرص لألزمة العاملية" ،ورازة املالية ،جمهورية مرص العربية،
يونيو  ،٢٠٠٩ص .٢-١
 7171املرجع السابق ،ص .١
" 7272جمهورية مرص العربية :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير
البعثة  ،"٢٠٠٨صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ٢٥ ،٢٥/٠٩نوفمرب ،٢٠٠٨
ص .١٨ ،٧
 7373املرجع السابق ،ص .١٤
 7474املرجع السابق ،ص .١٤
" 7575رسالة إىل صندوق النقد الدويل" ،مصدر مذكور سابقاً.
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( tunisia-commits-to-subsidy-reformآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٥
 5959فرح صمتي" ،الرئيس املرزوقي يقول أن معالجة امليزانية تستدعي
إصالح الدعم" ،تونيسيا اليف ٣٠ ،أبريل http://www.tunisia-live. ،٢٠١٣

net/2013/04/30/president-marzouki-says-fixing-budget-requires-

( /subsidy-reformsآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٥
" 6060قرض الصندوق يهدف إىل مساعدة تونس عىل تعزيز النمو
وحامية الفقراء" ،صندوق النقد الدويل ،استعراض عىل االنرتنت ١٧ ،يونيو ،٢٠١٣
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2013/

( CAR061713Aa.pdfآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٥
 6161مارغاريت كوكر" ،صندوق النقد يوافق عىل قرض تونس ،واآلن تأيت
اإلصالحات" ،وول سرتيت جورنال ٩ ،يونيو http://blogs.wsj.com/ ،٢٠١٣
middleeast/2013/06/09/imf-approves-loan-for-tunisia-now-

( /comes-the-reformsآخر زيارة .)٢٠١٤/١/٢٥
 6262أرنولد" ،تونس تلتزم" ،مرجع مذكور سابقاً.
" 6363اليمن :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠٠٧
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ١٧ ،٣٣٤/٠٧أغسطس  ،٢٠٠٧ص .٣
 6464املرجع السابق.
" 6565اليمن :االستشارات الخاصة باملادة الرابعة  -تقرير البعثة ،"٢٠٠٩
صندوق النقد الدويل ،تقرير البلد رقم  ٢١ ،١٠٠/٠٩يناير  ،٢٠٠٩ص .١١
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