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  تصدير
  

 البلدانفي  يةوالمؤسس ةالكلي يةالتطورات االقتصاد" االتجاھات االقتصادية وآثارھا"سلسلة  تحلل  
والھدف الرئيسي   .االقتصادي واالجتماعي عموماً ئھااألعضاء في اإلسكوا والتي تُعد� محددات رئيسية ألدا

وتستند   .تحديد العقبات الرئيسية التي تعوق عملية التنمية المستدامة والمتكافئة في المنطقة ھوالسلسلة لتلك 
الدراسات في ھذه السلسلة إلى تحليل تجريبي شامل، وتتضمن توصيات في مجال السياسات العامة ترمي إلى 

  .مةاالستراتيجيات والبرامج المالئ وضعتعزيز قدرة صانعي السياسات على 
  

ھذا العدد دور المعونة الخارجية في تنمية المنطقة العربية، مع التركيز على أربعة أعضاء  يتناولو  
المعونة إلى في تدفق التجاھات الرئيسية ويقدم تحليالً ل . في اإلسكوا، ھي األردن وفلسطين ومصر واليمن

إلى  ھذه المعونة د�دة لتدفقفي خصائص محويدقق ، ٢٠٠٤إلى  ١٩٧٠في الفترة من المنطقة العربية 
  .األربعة في اإلسكوااألعضاء 

  
بيانات البلدان نموذجاً جدولياً لتقييم الدراسة  ستخدمفعالية المعونة، ت حولالنقاش الجاري  ضوءوعلى   

إلى  واستناداً . أثر المعونة على النمو في مجموعة من البلدان العربية يبرزالمنخفضة والمتوسطة الدخل 
من التوصيات المتصلة بالسياسة العامة والرامية إلى تعزيز أثر  الدراسة عدداً قدمالتحليل التجريبي، تنتائج 

قيق األھداف اإلنمائية م نحو تحوذلك لضرورة اإلسراع في التقدالمعونة على التنمية في المنطقة العربية، 
  .لأللفية
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  موجز تنفيذي
  

صعوبة  التي تعاني من النزاعاتاألراضي والبلدان و نمواً ھاسيما أقل، وال عديدةواجه بلدان عربية ت  
إلى ضعف النمو االقتصادي  ه الصعوبةعزى ھذتو . ٢٠١٥ل عام بحلو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفيةفي 

 . توفير الخدمات العامةفي ر يقصالتفي المنطقة، و المسلحةالنزاعات استمرار خالل العقدين الماضيين، و
 عناألھداف اإلنمائية لأللفية، ومنھا تقرير األمم المتحدة  نحو تحقيقوأشارت تقييمات حديثة للتقدم المحرز 

تباينات كبيرة بين مختلف مجموعات المنطقة في ، إلى "٢٠٠٥ھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية األ"
وفي العراق  نمواًالعربية البلدان أقل وأشارت ھذه التقييمات، بالتحديد، إلى أن مستويات الفقر في  . كل منھا

فيات األطفال واألمھات في البلدان العربية النسب الحالية لو، كما بلغت ١٩٩٠منذ عام ارتفعت قد وفلسطين 
يتطلب اإلسراع في و . في السنوات األخيرةالمحرز للقلق، رغم التقدم  مثيرةالمنخفضة الدخل مستويات 

وضع سياسات عامة التي تبذلھا البلدان النامية ل تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية تكثيف الجھودنحو التقدم 
وتعزيز  البلدان الصناعية للتنمية زيادة الدعم الذي تقدمهوتوطيد التعاون اإلقليمي، و، تراعي مصالح الفقراء

  .رسميةالنمائية اإلمساعدة ال وال سيما زيادة، فعاليته
  

ھذه الدراسة دور المعونة الخارجية في تنمية المنطقة العربية خالل العقود الثالثة الماضية،  وتتناول  
الحكومات  فيي السياسات ضعاووتقد�م الدراسة ل  .طين ومصر واليمنمع التركيز على األردن وفلس

تدفق في تجاھات االاالقتصاد الكلي، ألھم على صعيد  شامالً والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية تحليالً
على النمو االقتصادي والمؤشرات  ھا، وأثرھذه المعونة المعونة الخارجية إلى المنطقة العربية وخصائص

زيادة  بھدففي السياسة العامة من المجاالت األساسية التي ينبغي معالجتھا  وتحدد الدراسة عدداً . جتماعيةاال
أثر المعونة  لتقديرو  .إلى المنطقة العربية في خفض معدالت الفقر وتعزيز التنميةالمتدفقة فعالية المعونة 

تحليل بيانات البلدان المنخفضة ل نموذجاً تستخدم الدراسةعلى النمو االقتصادي والمؤشرات االجتماعية 
أثر  برزالمجال، ويھذا نُھ�ج البحث الحديثة في  المستمدة منمن العناصر  والمتوسطة الدخل يشمل عدداً
  .المعونة في المنطقة العربية

  
نجم ، ٢٠٠٤-١٩٧٠تقلبات كبيرة خالل الفترة لتدفق المعونة إلى المنطقة العربية  خضعوبشكل عام،   

في الوقت و . في البلدان المانحة الرئيسية يوسياسيةالظروف االقتصادية واالعتبارات الجظمھا عن مع
إلى البلدان العربية مستويات أدنى بكثير من تلك التي شھدتھا الواردة تبلغ المساعدة اإلنمائية الرسمية الراھن، 

من بلدان  كبيرة جداًتدفق مبالغ عار النفط إلى السبعينات ومطلع الثمانينات، عندما أد�ى االرتفاع الشديد في أس
لبيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان  ووفقاً . مجلس التعاون الخليجي إلى البلدان العربية األخرى

مليار دوالر  ١٦، انخفض مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية الحقيقية إلى البلدان العربية من نحو االقتصادي
حجم المعونة التي تحصل عليھا  زدادومنذ ذلك الحين، ا . ٢٠٠٠مليارات في عام  ٥.٦إلى  ١٩٧٧في عام 

 الزيادة همن ھذ كبيراً غير أن جزءاً . ٢٠٠٤مليار دوالر في عام  ١٢ حتى قارب البلدان العربية تدريجياً
  .اتالنزاع اللذين يعانيان منالعراق وفلسطين المساعدة المقد�مة إلى  ىيعزى إلى ارتفاع مستو

  
، يؤكد التحليل المعني باألردن ومصر واليمن المقدمة إلى كل بلدالمعونة  مستويات وفيما يتعلق بتقلب  

من متغيرات االقتصاد  بكثير دراسات أخرى، وھي أن المعونة الخارجية أكثر تقلباًالتي خلصت إليھا نتائج ال
بقدر من عدم تدفق المعونة إلى البلدان العربية  اتسم لذلك،  .الناتج المحلي اإلجمالي ومنھاالكلي األخرى، 

  .على االستثمار العام سلباً وأثراألجلين المتوسط والطويل،  فيأدى إلى عرقلة التخطيط  االستقرار
  



  

  

إلى البلدان العربية خالل  الواردة تحليل نمط التوزيع الجغرافي للمساعدة اإلنمائية الرسمية يشيرو  
والمصالح االقتصادية والعالقات االستعمارية الماضية االعتبارات الجيوسياسية لى أن إاضية العقود الثالثة الم

والواقع،  . البلدان المانحةمن معونة العلى االحتياجات اإلنمائية في تخصيص تقدمت في الكثير من األحيان 
إلى  الدخل األكثر احتياجاً لمنخفضةاالبلدان  ةرئيسيال لم تكن وجھتھا إلى المنطقة العربية المتدفقة المعونةأن 

بين  طرديتناسب الثمانينات والتسعينات عالقة  بل على العكس من ذلك، شھدت . المساعدة الخارجية
 الدراسة أيضاً شيروت . متوسط نصيب الفرد من الدخل ومتوسط نصيب الفرد من المساعدة اإلنمائية الرسمية

س بنسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي للبلدان لى أن االعتماد على المعونة الذي ي�قاإ
الصومال والعراق  ، بقي٢٠٠٤-٢٠٠٠وفي الفترة  . خالل العقود الثالثة الماضية العربية قد تراجع عموماً

  .شديدة االعتماد على المعونةالبلدان في فئة وفلسطين وموريتانيا 
  

بھا المعونة الخارجية التي يحصل عليھا األردن وفلسطين  سمتتتقييم خصائص محددة يتضح من و  
 سجلت تراجعاًومصر واليمن أن نسبة المعونة المشروطة إلى مجموع المعونة المقدمة إلى ھذه البلدان قد 

نح سجلت نسبة المإضافة إلى ذلك، و . فعالية المعونة تعزيزخالل العقدين الماضيين، ربما ساھم في  اًملحوظ
 واألھم من ذلك أن تحليل  .في األردن ومصر خصوصاًومنذ السبعينات،  ةكبيرزيادة جموع المعونة إلى م

 . ٢٠٠٤-٢٠٠٠بين الثمانينات والفترة ملحوظة رات حدوث تغيتخصيص المعونة حسب القطاعات يشير إلى 
ثل التربية والصحة، إلى القطاعات االجتماعية م الموجھة نسبة المعونة الخارجيةازدادت مع مرور الوقت، ف

  .سيما الزراعة والصناعة الووذلك على حساب القطاعات االقتصادية، 
  

على النمو االقتصادي في البلدان  لى أن المعونة أثرت إيجابياًإتحليل البيانات  نموذج نتائج تشيرو  
تتوقف المعونة  اليةفع دليل على أن ما منو . اإلنتاجية ةدا، من خالل تراكم رأس المال وزيوماًالعربية عم

قدرتھا تحد من وأن المنطقة العربية تعاني من قيود  السياسة العامة على توفر بيئة سليمة على صعيد
متوسط العمر إيجابي على ، فيشير التقييم إلى أنه أثر المعونة على المؤشرات االجتماعية أما  .االستيعابية
  .والكتابة الت اإللمام بالقراءة، ولكن ليس على معدالمتوقع

  
إلى الواردة نتائج التحليل التجريبي مالحظات عدة، من أھمھا أن زيادة المعونة  تستخلص منو  

أثر إيجابي على النمو االقتصادي والمؤشرات الصحية في البلدان يمكن أن يكون لھا المنطقة العربية 
لزيادة حجم المعونة اإلنمائية ليمية مبادرات عالمية وإقاتخاذ استنتاجات الدراسة تؤيد وعليه،   .المستفيدة

بلدان اإلسكوا وإلى كل مجموعة ھة إلى مستويات المعونة الموج شدة تقلبوفي ظل  . مة إلى المنطقةالمقد
على المعونة  إلى أكثر بلدان المنطقة اعتماداً خصوصاًثباتاً وأكثر  ھادفقتأن يكون يستحسن منھا على حدة، 

الجھات المانحة العربية وغير العربية نسبة المساعدة اإلنمائية  زيدأن ت ماًالضروري عموومن   .الخارجية
تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية يصعب عليھا  في المنطقة، والتي إلى أقل البلدان نمواًالموجھة الرسمية 

معونتھا  تخصيص تقديم االعتبارات اإلنمائية في من أھم الجھات المانحةب ذلك يتطلو . ٢٠١٥بحلول عام 
  .يوسياسيةقرارات الجالعلى 

  
المتلقية البلدان  إزاء تمكن اًويثير التراجع الملحوظ في المعونة الموج�ھة إلى القطاعات االقتصادية قلق  

ويزداد   .المتوسط والطويلفي األجلين قواعدھا االقتصادية وتحقيق معدالت نمو أعلى للمعونة من تطوير 
 مختلف شرائح المجتمعاتفي معدالت البطالة والعمالة الناقصة في  حاداع الفي ضوء االرتفالوضع خطورة 

زيادة فرص في  كبيراً اًإلى أن العديد من البلدان العربية تواجه تحدي ونظراً . سيما بين الشباب العربية، وال
في تملة على العمالة ثار المحاآلأن تأخذ جميع أشكال المساعدة اإلنمائية في االعتبار  ال بد، العمل وتحسينھا



  

  

المعونة، من  تخفيف شروطفي مجاالت مثل  المحرز ملموسالتقدم ال ورغم . القصير والمتوسطاألجلين 
ومبادئه التوجيھية في وضع إعالن باريس بشأن فعالية المعونة  الذي تضمنهتطبيق اإلطار  الضروري

  .البرامج والمشاريع
  

تكثيف الجھود على صعيد السياسات  معالخارجية  عونةالم زيادةذلك ينبغي أن تترافق إلى  إضافةو  
تحقيق  أمامإطار للسياسة العامة يعالج بفعالية أھم التحديات  وضعالعامة المحلية في البلدان العربية، بھدف 

ت الرئيسية التي يواجھھا تحسين األداء االقتصادي عدم كفاية مستويا باتومن العق  .الشاملة والمتكافئة تنميةال
النظم التربوية إلى الكفاءة افتقار اإلنتاجية، وبطء اإلصالحات السياسية والمؤسسية، و ضعفاالستثمار و
  .العمليات التجاريةالتطور، وارتفاع تكاليف إلى األسواق المالية حاجة واإلنصاف، و

  



  مقدمة
  

األلفية في في مؤتمر قمة رئيس دولة وحكومة  ١٤٧ بلداً بحضور ١٨٩إعالن األلفية  اعتمد  
بتحقيق مجموعة من األھداف اإلنمائية الدولية بحلول عام والتزمت ھذه البلدان  . ٢٠٠٠سبتمبر /أيلول
اإلطار الذي مؤشراً ھي حالياً  ٤٨غاية و ١٨التي تضم ثمانية أھداف وواألھداف اإلنمائية لأللفية  . ٢٠١٥
وأشارت تقارير عالمية وإقليمية   .والعشرين التنمية في مطلع القرن الحادينحو م المحرز ه التقديقاس ب

في أفضل خالل العقد الماضي، ھي نتائج متفاوتة المنطقة العربية النتائج التي حققتھا إلى أن  صدرت حديثاً
  .)١(األحوال

  
في المنطقة وتلك التي تعاني مباشرة من  سيما أقل البلدان نمواً العديد من البلدان، وال وقد ال يتمكن  

مراراً خبراء بارزون في االقتصاد د وأك . ٢٠١٥معظم األھداف بحلول عام من تحقيق ، المسلحةعات النزا
في مجال البلدان النامية أن تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية ال يتوقف على تكثيف جھود ووضع السياسات 

 مالية من البلدان المتقدمةالدة مساعزيادة العلى تعزيز التعاون اإلقليمي و السياسة العامة فحسب، بل أيضاً
تخفيف الدين وزيادة ب تعنىإلى إنشاء شراكة عالمية للتنمية، يدعو  ٨الواقع أن الھدف و  .وتعزيز فعاليتھا

السياق، شجعت  اذھوفي   .أقل البلدان نمواًوخصوصاً إلى المساعدة اإلنمائية الثنائية والمتعددة األطراف، 
 . المساعدة اإلنمائية العالمية بأكثر من مثلھا على مدى السنوات القليلة المقبلة" زيادةاألمم المتحدة البلدان على 

  .)٢("من ذلكتحقيق األھداف بأقل .. فلن يتيسر 
  

 لتحقيق خذ عدد من المبادرات الدولية الرامية إلى كسب الدعم العالمي، اتأللفيةامؤتمر قمة ومنذ   
د ويؤك  .، منھا مشروع األلفية واللجنة المعنية بأفريقياللبلدان الفقيرة الخارجيةحجم المعونة  كبيرة في زيادة

تحقيق األھداف اإلنمائية  نحوالبلدان المنخفضة الدخل لن تتمكن من التقدم بسرعة  مؤيدو زيادة المعونة أن
السنوات  فيقية لموارد الحقيما لم تتلق مبالغ كبيرة من ا ٢٠١٥لأللفية والقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 

ھذا  ومفاد.  )٣(المعونة اإلنمائيةلتبرير " فجوة التمويل"على نھج في ذلك وترتكز الحجة الرئيسية   .المقبلة
البنية التحتية مثل (النھج أن البلدان النامية تفتقر إلى األموال المحلية الالزمة لالستثمار في رأس المال المادي 

ق ويقيد النمو االقتصادي ويع مما، )والصحة التعليممثل (لمال البشري وفي رأس ا) والقدرة على التصدير
كبيرة من رأس  مبالغإلى أن معظم البلدان النامية ليست قادرة على جذب  ونظراً  .المتكافئةتنمية التحقيق 

دة ، بحيث تؤدي زياالخارجيةالمال الخاص، يقال إن فجوة التمويل المحلية ال يمكن سد�ھا إال بالمعونة 
ر عن داف اإلنمائية لأللفية، التي تعبوفي سياق األھ . االستثمار إلى ارتفاع في معدالت النمو االقتصادي

لتنمية، تشكل التحسينات في لطار اإل ھذا وفي . نھج فجوة التمويل تتضح أھميةللتنمية، متكاملة شاملة و ةرؤي
أثرھا تقييمھا ب يمكن حصر، قيمة بحد ذاتھا، وال والمساواة بين الرجل والمرأةالتعليم مجاالت، منھا البعض 

  .على النمو االقتصادي
  

  ." ٢٠٠٥المنطقة العربية األھداف اإلنمائية لأللفية في "اإلسكوا،  :انظر مثالً  )١(

  لندن، (كلمة األمين العام السابق لألمم المتحدة، كوفي عنان، في كاتدرائية سانت بول بشأن األھداف اإلنمائية لأللفية   )٢(
.: ، متاحة على الموقع اإللكتروني)٢٠٠٥يوليو /تموز ٦

، وقد استخدمته المؤسسات الوطنية والدولية بشكل ١٩٦٦ھذا النھج في عام  وستروت  شينيري  وضع )٣(
  .مكثف خالل العقود األربعة الماضية لتبرير المعونة اإلنمائية
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التوقعات اإلفراط في الدعوات إلى تكثيف المعونة، حذّر العديد من خبراء التنمية من بينما كثرت و  
 زيزي تعف الخارجيةتؤديه المعونة يمكن أن قد للدور الذي التحليل ن ووفقاً  .زيادةھذه الالمتفائلة بشأن آثار 

بحد ع أن تكون المعونة فال تتوقواقعية أكثر  اًتحدد أھدافأن النمو االقتصادي، يتعي�ن على وكاالت المعونة 
المجال  ھذا ومن أبرز المخاوف التي يعرب عنھا الباحثون في  .)٤(المستدامالذاتي النمو  ذاتھا انطالقة لعملية

اإلنمائية اإلضافية  اتمتع بالقدرة على استيعاب المساعدأن العديد من البلدان المنخفضة الدخل قد ال تت
ويشد�د محللون آخرون، في ھذا السياق، على احتمال انعدام الحوافز لدى المؤسسات العامة نتيجة .  )٥(بكفاءة

  .)٦(الخارجيةلتدفق مبالغ كبيرة وثابتة من المعونة 
  

ل الحوافز يمكن أن تقلمقد�مة إلى البلد النامي ال الخارجيةلزيادة الضخمة في حجم المعونة الواقع أن او  
ضغوط على الحكومات لمعالجة القصور في توفير الخدمات ال تخفف، وأن المشج�عة على تعبئة الموارد محلياً

كذلك، أشارت عدة دراسات حديثة إلى أن الزيادة الكبيرة في تدفقات المعونة تطرح تحديات إضافية   .العامة
ومن ھذه التحديات إمكانية ارتفاع قيمة سعر الصرف الحقيقي .  )٧(الكلياسات االقتصاد على صعيد إدارة سي

ـ (في البلدان المستفيدة إلى حد يقوض قدرة قطاع التصدير على المنافسة  ، ")الداء الھولندي"وھذا ما يعرف ب
رجية، والتي تزيد من فضالً عن حالة عدم االستقرار المالي الناجمة عن شدة االعتماد على المساعدة الخا

تتفاقم عندما يكون تدفق المعونة متقلباً وال شك في أن ھذه التحديات   .)٨(صعوبة التخطيط في األجل الطويل
  .وغير ثابت

  
حول تخصيص واسع النطاق  اًفعالية المعونة نقاشب المتعلقةالبحوث  أثارتوفي السنوات األخيرة،   

وفي دراسة تجريبية بالغة  . ع بسياسات عامة جيدة ومؤسسات سليمةللبلدان التي تتمت الخارجيةالمساعدة 
في فقط على النمو االقتصادي  إلى أن المعونة تؤثر إيجابياً ودوالر  ، خلص برنسايد األثر

حقة شكّك ومع أن عدداً من الدراسات الال.  )٩(وتجارية جيدةضريبية ونقدية البلدان النامية التي تتبع سياسات 
في ھذه النتيجة، اتخذھا العديد من وكاالت المعونة المتعددة األطراف والثنائية مبرراً لتخصيص نسبة أكبر 

وكان للنتيجة األساسية التي خلصت إليھا دراسة .  )١٠(من المعونة للبلدان ذات السياسات والمؤسسات القوية

)٤(   Journal of Economic Perspectives

  

)٥(  
  

)٦(  
  

)٧(  

  

)٨(  
  

)٩(  American Economic Review, 

  

)١٠( 
  



  

  

وترد الحجة نفسھا .  )١١(المتصلة بالمساعدة اإلنمائية برنسايد ودوالر وقع في العديد من الخطابات والوثائق
منح المساعدة اإلنمائية بقدر أكبر من "ولو بصيغة مختلفة في إعالن األلفية الذي يدعو البلدان الصناعية إلى 

  .)١٢("السخاء، وال سيما للبلدان التي تبذل جھوداً حقيقية لتوظيف مواردھا للتقليل من الفقر
  

 ينطوي على مخاطر ويحتمل أن يحدث آثاراً محدودة فيلمعونة من اكبيرة تدفق مبالغ  أنإلى  ونظراً  
بغية تعزيز  ين تعاوناً وثيقاًالتنمية، ينبغي أن يتعاون صانعو القرار في البلدان المستفيدة مع مجتمع المانح

 . الستثمار والتجارةن مناخ اتؤدي إلى تحسيفعالية المعونة، وتعزيز السياسات والمؤسسات المحلية بطرق 
سعر الصرف والسياسة سياسة حاجة إلى تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية ويخلق رفع مستويات المعونة ف

.  )١٣(معظم البلدان العربيةالحال في  ي، كما ھسمي ثابتاًعندما يكون سعر الصرف اإل خصوصاًوالضريبية، 
وميزانية الحكومة على المعونة الخارجية، ينبغي لحكومات ومن أجل تجنب اإلفراط في اعتماد الدخل القومي 

ومن التدابير األساسية في .  البلدان المستفيدة من المعونة أن تكثف جھودھا الرامية إلى تعبئة الموارد المحلية
ھذا الصدد تحسين إدارة الضرائب وجبايتھا، وخصخصة مؤسسات عامة محددة، وتعزيز االدخار المحلي من 

وإضافة إلى ذلك، يمكن جذب المزيد من رأس المال الخاص الخارجي عن .  الح القطاع الماليخالل إص
طريق تحسين جودة اإلدارة والمؤسسات، ألھمية ذلك في المنطقة العربية حيث أداء معظم البلدان ضعيف 

  .)١٤(على صعيد سھولة تسيير األعمال
  

المعونة الخارجية في البلدان  أدتهرھا الدور الذي ھذا العدد من االتجاھات االقتصادية وآثا يتناولو  
 منھامانحة للمعونة،  امةھ ضم المنطقة العربية بلداناًوت. عقود الثالثة والنصف الماضيةالعربية خالل ال

أو مصر،  ثلالمطلقة، م سواء أكان باألرقاممن المعونة  تتلقى قدراً كبيراً المملكة العربية السعودية، وبلداناً
تقلبات كبيرة،  عربياً بلداً ٢٢شھدت تدفقات المعونة إلى و . األردن وفلسطين مثلإلى حجم السكان، نسبة 

وتقدم ھذه الدراسة   .تطورات سياسية واقتصادية داخل المنطقة وخارجھاعبر السنين نجم معظمھا عن 
التشديد على جملة أمور منھا ب المعونة الثنائية والمتعددة األطراف إلى المنطقة، التجاھات تدفق شامالً عرضاً

خالل السبعينات والثمانينات؛  ، خصوصاًإلى بلدان عربية أخرى بلدان عربيةالمقدمة من أھمية المعونة 
تساعد بذلك و . أوجه االختالف في التخصيص الجغرافي للمعونة بين مختلف المجموعات المانحة توضيحوب

  .ن على تقديم المساعدة اإلنمائيةل المانحيالدوافع التي تحماإلحاطة بھذه الدراسة على 
  

عالوة على ذلك، يبي�ن تحليل العالقة بين نصيب الفرد من المعونة ونصيب الفرد من الدخل مدى و  
في ظل عدم أھمية خاصة المسألة  تكتسب ھذهو . المنطقة العربيةفي البلدان الفقيرة المعونة إلى توجيه تلك 

وفي سياق النقاش   .تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية نحو إحراز تقدم كاف�واً من تمكن أقل البلدان العربية نم
الدراسة في اتجاھات االعتماد على المعونة في المنطقة  تدققحدود القدرات االستيعابية،  حولالجاري 

: ة عن الموضوع في الواليات المتحدة األمريكية، انظرلالطالع على اقتباسات متنوع )١١(
 Journal of Economic Perspectives  

  .: الن األمم المتحدة بشأن األلفية، متاح على الموقع اإللكترونيإع )١٢(

ويرجح أن يعتمد  . تضخمي كبيرإلى ضغط الواردة في ظل نظام سعر الصرف الثابت، يمكن أن تؤدي كثافة المعونة  )١٣(
  .ھذا الضغط معالجةاستراتيجيات مختلفة بشأن  االبنك المركزي ووزارة المالية في بلد م

  

  .٢٠٠٥، البنك الدولي، Doing Business in 2006، البنك الدولي )١٤(



  

  

بلدان المستفيدة ال إفراط ستؤدي إلى المتدفقة المعونةفي كمية  تحديد ما إذا كانت زيادة كبيرة بھدفالعربية 
  .في االعتماد على المعونة

  
بھا المعونة التي تحصل عليھا  سملخصائص محددة تت مفصلةمناقشة  وتتضمن الدراسة أيضاً  

، ونسبة التيس�ردرجة من ھذه الخصائص و  .في اإلسكوا، األردن وفلسطين ومصر واليمن األعضاء األربعة
، وتوزيع المعونة بين القطاعات االقتصادية المساعدة الفنية ع المعونة، وقدرالمعونة المشروطة إلى مجمو

تنظر ، ونسبة إلى الناتج المحلي اإلجماليالدراسة تقلب المعونة بال تناولإضافة إلى ذلك، تو . واالجتماعية
  .معاكسة لھالدورة االقتصادية أو متماشية مع ا إذا كانت تلك المعونةفيما 

  
لتعريف  وفقاًف . مجموعات بلدان المنطقة لتمثيل مختلفي اإلسكوا األربعة فاألعضاء وقد اختير   

بين البلدان المتوسطة الدخل ويتمتعان بھياكل اقتصادية  أقل البلدان دخالًيعتبر األردن ومصر البنك الدولي، 
 المناطقلة ل فلسطين حاوتمث  .من المعونة خالل العقود الثالثة الماضية مبالغ كبيرةى البلدان قد تلقمتنوعة؛ و

أقل ينتمي إلى مجموعة فاليمن أما  . على المساعدة اإلنمائية الخارجيةتعتمد بشدة التي تعاني من النزاعات و
  .لى المعونة الخارجية في المنطقةالبلدان األكثر حاجة إ منھو و نمواًالعربية البلدان 

  
ان العربية، تنظر الدراسة في دفق المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدتأھم خصائص  وعلى ضوء  

، حاولت دراسات الماضيوخالل العقد  . أثر المعونة على التنمية في المنطقة بواسطة التحليل الجدولي
وبالرغم من التقدم  . تجريبية عديدة تقييم العالقة بين المعونة والنمو االقتصادي في البلدان المنخفضة الدخل

تخدمة في ھذه الدراسات، لم يتم التوصل حتى اآلن إلى توافق لآلراء الملموس المحرز في المنھجيات المس
خالل  التشكيك في فعالية المعونةولكن، بعد فترة من  . بشأن األثر الحقيقي للمعونة الخارجية على النمو

لى نظرة أكثر إيجابية تجاه المعونة المقدمة إ تكوينالتسعينات، أدت استنتاجات بعض الدراسات الحديثة إلى 
لتقدير النمو في البلدان  حديثاً كالسيكياً ، تستخدم الدراسة نموذجاًھذا األساس وعلى.  )١٥(الناميةالبلدان 

ثر المعونة في أ يبرزالمنخفضة والمتوسطة الدخل يشمل بعض العناصر الرئيسية في نُھج البحث الحديثة و
  . المنطقة العربية

  
يحلل الفصل األول أھم االتجاھات في تدفق المعونة إلى ) أ( :وتقع ھذه الدراسة في أربعة فصول  

ـ المنطقة العربية  الفصل الثاني خصائص  يتناول) ب( ؛٢٠٠٤-١٩٧٠حيثما أمكن، في الفترة  ٢٢ببلدانھا ال
لمختلف  موجزاً يقدم الفصل الثالث عرضاً) ج(محددة لتدفق المعونة إلى األردن وفلسطين ومصر واليمن؛ 

لبلدان بيانات ا قريرستخدم نموذج جدولي لتفي المؤلفات المتعلقة بالمعونة والنمو، ثم ي� ةالوارداالتجاھات 
أثر المعونة على النمو والمؤشرات االجتماعية في مجموعة من البلدان  يبرز المنخفضة والمتوسطة الدخل

ت المتصلة بالسياسة من التوصيا عدداًيتضمن يلخّص الفصل الرابع أھم استنتاجات الدراسة و) د(العربية؛ 
األھداف  بغية اإلسراع في تحقيقالعامة والرامية إلى تعزيز أثر المعونة على التنمية في البلدان العربية، 

.اإلنمائية لأللفية

)١٥( 

  



  

  

  تدفق المعونة إلى المنطقة العربية  -أوالً
  

 . العقود الثالثة الماضيةدفق المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان العربية خالل تھذا الفصل  يتناول  
أھم الجھات  حددغير العربية، ويالبلدان المانحة مة من البلدان المانحة العربية ووھو يميز بين المعونة المقد
 . لمعونة الخارجية بالنسبة إلى اقتصادات مختارة في المنطقةاأھمية يبحث في المستفيدة من المعونة، و

نصيب الفرد من  ھافييصل إلى البلدان العربية التي الموجھة نة اإلنمائية المعو حجم الفصل أيضاًويتناول ھذا 
  .إلى أدنى المستويات في المنطقةالدخل 

  
  بيانات عن المساعدة اإلنمائية  -ألف

  
وذلك على فئة المساعدة اإلنمائية الرسمية من التدفقات الخارجية،  أساساً على تعتمد ھذه الدراسة  

أھم فئة إحصائية تستخدمھا فھذه الفئة من المساعدة ھي .  أجريت في ھذا المجال غرار معظم البحوث التي
مسائل التعاون ب تعنىلجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والتي 

نمائية الرسمية إذا مة إلى البلدان النامية في خانة المساعدة اإلمقدف المنح والقروض الوتصن  .اإلنمائي
  القطاع الرسمي في البلد المانح؛  إذا كان مصدر ھذه المساعدة) أ: (المعايير الثالثة التالية تتوفاس
الحافز الرئيسي وراء تقديم المنحة أو القرض ھو إذا كان  )ج(؛ )١٦(ميسرةإذا كانت الشروط المالية ) ب(

  .تفيدفي البلد المس تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه
  

تشمل المساعدة اإلنمائية الرسمية التعاون الفني والتكاليف  يمكن أنإضافة إلى التدفقات المالية، و  
يكون ھدفھا ستثنى من المساعدة اإلنمائية الرسمية المعونة التي ال وت  .المساعدةاإلدارية الالزمة لتقديم ھذه 

 ٢٥قل عنصر المنحة فيھا عن ية والقروض التي القروض المقدمة ألغراض عسكري الرئيسي إنمائياً، ومنھا
تدفقات رسمية "في خانة  المساعدةذه ھمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  تصنففي المائة، و

  .)١٧("أخرى
  

قاعدة بيانات ) أ(: قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي قسمين، ھما وتضم  
سيما البلدان  إلى البلدان المستفيدة، الالمتدفقة اإلنمائية، التي تغطي مجموع المنح والقروض لجنة المساعدة 

قاعدة بيانات نظام إبالغ ) ب(النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والمؤھلة للحصول على المعونة؛ 
مية وخصائص مشاريع محددة تدفقات المساعدة اإلنمائية الرس تتضمن معلومات مفصلة عنالدائنين، التي 

البيانات  تقتصرلقاعدة بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية،  وخالفاً  .القطاعي التخصيصالمشروطية ومثل
من أعضاء لجنة  المقدمةالتدفقات الثنائية والخاصة  علىقاعدة بيانات نظام إبالغ الدائنين  الواردة في

من البلدان غير األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية، ومنھا  دمةالمقالمعونة تشمل وال ، المساعدة اإلنمائية
ھو التقرير االقتصادي ، فھذه الدراسةفي المصدر الرئيسي الثاني للبيانات المستخدمة أما   .البلدان العربية

لمنطقة التقرير التطورات االقتصادية في ا يتناولو  .صندوق النقد العربي سنوياً صدرهالعربي الموحد، الذي ي
  .تحصل عليھا وأالعربية، ويتضمن بيانات شاملة عن المعونة التي تقدمھا البلدان العربية 

  

  .في المائة من القرض على األقل ٢٥في ذلك السياق، ينبغي أن يشكل عنصر المنحة نسبة  )١٦(

، وھي متاحة على مائية الرسمية سنوياًمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي البيانات المتعلقة بالمساعدة اإلنتنشر  )١٧(
  .: الموقع اإللكتروني



  

  

يعزى ذلك إلى أسباب و  .ي البياناتوالجدير بالذكر أن تباينات ھامة تالحظ أحياناً بين مصدر  
من المؤسسات  عدداً ، تستثني قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديأوالً: متعددة

عتبر قاعدة ولذلك، ت  .العربية أو المصارف دون اإلقليمية المعنية بالتنمية والعاملة في المنطقة العربية
من التقرير االقتصادي العربي الموحد، وال تعطي األھمية الالزمة لتدفقات المعونة  نطاقاً البيانات ھذه أضيق
تدفقات  علىالتقرير االقتصادي العربي الموحد  يقتصر، ثانياً . تقريرال التي يتناولھا بين البلدان العربية

قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي القيم الحقيقية  شملالمعونة االسمية، في حين ت
 ،أمكن حيثمال استخدام القيم الحقيقية الزمن، يفضمر على وعند البحث في حجم المعونة  . واالسمية في آن

الحقيقية  القيمعرض الدراسة، توفي ھذه   .على مدى أعوامضرورة تجميع أحجام تدفقات المعونة  نظراً إلى
بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية ) التي يوفرھا مصدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(

تعدل لذلك، و . البلدان المانحة منإلى معلومات  ، استناداًالثابتة وأسعار الصرف، أي باألسعار ٢٠٠٣لعام 
، ٢٠٠٣قيد البحث وعام  عامالتضخم بين ال حسابأرقام منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل

  .خالل الفترة نفسھادوالر الوالتغيرات في سعر الصرف بين عملة البلد المانح و
  

المعونة من  قفي الميدان االقتصادي معلومات عن تدف قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية تتضمنو  
م وتقد . وكاالت المعونة الرسمية اموھما المجموعتان التي تصنف فيھمصادر ثنائية ومتعددة األطراف 

المعامالت مع المنظمات غير الحكومية الوطنية  تشملالثنائية مباشرة من البلد المانح إلى المستفيد، و المعونة
المنظمات اإلنمائية الدولية، ومنھا وكاالت األمم المتحدة فتوجه عبر المتعددة األطراف  ما المعونةأ . والدولية

غاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق إلوكالة األمم المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و
ة دولية مثل ثال؛ وھيئات حكومي؛ ومصارف التنمية، ومنھا البنك الدولي على سبيل الم)أونروا( األدنى

  .المفوضية األوروبية
  

  تدفقات المعونة الثنائية والمتعددة األطراف إلى المنطقة العربية  -باء
  

المانحة إلى المنطقة العربية خالل العقود  الجھاتمن مختلف المتدفقة ھذا القسم حجم المعونة  يتناول  
المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية والمتعددة األطراف الصافية مجموع  ١ الشكل ويبين.  )١٨(الماضيةالثالثة 

قاعدة بيانات  حسب اإلحصاءات الواردة في، ٢٠٠٤إلى  ١٩٧٠من  في الفترة إلى المنطقة العربيةالمتدفقة 
 مجموع المعونة وزعوي . لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

من الواليات المتحدة والمعونة المعونة الثنائية من بلدان عربية؛ : ات ھيفئإلى المنطقة في خمس  المتدفقة
 ؛)١٩(األوروبيمن بلدان لجنة المساعدة اإلنمائية في االتحاد المعونة من اليابان؛ ووالمعونة األمريكية؛ 

انظر الجدول المرفق (متعددة األطراف ال اتالمعون مختلفتتضمن التي جھات مانحة أخرى، والمعونة من و
  ).المعونة من الجھات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف توزيعلالطالع على  ١
  

 يوھي تساو، معظم الدراسات التجريبيةفي المعونة الكلية  مقياساً لحسابالمساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية تستخدم عادة  )١٨(
الميسرة السابقة، وإن كانت تحسب فيھا  ا المبالغ المدفوعة من القيمة األصلية للقروضمطروحاً منھالمساعدة اإلنمائية الرسمية اإلجمالية 

: انظر مثالً . مدفوعات الفائدة
  

ـ  في االتحاد األوروبي جميعلجنة المساعدة اإلنمائية تضم  )١٩( مايو /أيار ١قبل التوسع في االتحاد في عضاء األ ١٥البلدان ال
يرلندا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا والدنمرك والسويد وفرنسا وفنلندا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة والنمسا إسبانيا وألمانيا وآ: ي، وھ٢٠٠٤

  .وھولندا واليونان



  

  

  باألسعار الثابتة لمساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية إلى المنطقة العربيةا تدفق  -١الشكل 
  )دوالراتالماليين ب(

  

  
  .إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إعداد اإلسكوا، استناداً :المصدر

  
التدفقات الصافية  تتضمنفي المائة أو أكثر؛ و ٢٥بلغ فيھا عنصر المنحة اإلنمائية الرسمية القروض التي ي المساعدة تشمل: مالحظات

  .القيمة األصلية للقرضستثنى منھا المبالغ المدفوعة من مدفوعات الفائدة ولكن ت
  

  . المنظمات المتعددة األطراف" الجھات المانحة األخرى"فئة  تتضمن  

  
وبعد االرتفاع   .الدراسةخالل الفترة قيد  ب كثيراًالمعونة السنوية قد تقلأن مجموع  ١ يوضح الشكل  

 ١٦أقصى قدره  النامية حداً الشديد في بداية السبعينات، بلغ الحجم السنوي للمعونة التي حصلت عليھا البلدان
انخفض إلى  إذالمعونة  مجموعفي  اًمستمر اًالثمانينات تراجع وشھدت . ١٩٧٧في عام  مليار دوالر تقريباً

المنطقة إلى  المتدفقةحجم المساعدة اإلنمائية الرسمية  زدادوفي حين ا . ١٩٨٩دوالر في عام  اتمليار ٦.٧
، ١٩٩٥وفي عام  . في السنوات الالحقة ، انخفض مجددا١٩٩١ً-١٩٩٠خالل حرب الخليج في  زيادة كبيرة

وبعد أن بقيت   .تقريباً ١٩٧٧مليارات دوالر، أي ثلث مستوى عام  ٥.٧انخفضت المعونة الحقيقية إلى 
رتفع تإلى المنطقة العربية ثابتة خالل النصف الثاني من التسعينات، بدأت المتدفقة المساعدة اإلنمائية الرسمية 

وإضافة إلى ذلك،  . ، الذي شد�د على أھمية المساعدة اإلنمائية٢٠٠٠بعد مؤتمر القمة لأللفية في عام  داًمجد
والتدخل العسكري في العراق في عام  ٢٠٠٠ى اندالع االنتفاضة الثانية في فلسطين في خريف عام أد

 بلغ، ٢٠٠٤وفي عام   .ى المنطقةتدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلزيادة إلى زيادة االحتياجات و ٢٠٠٣
  .مليار دوالر ١٢نحو حجم المعونة التي حصلت عليھا البلدان العربية 
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مجموع الجھات المانحة



  

  

ت إلى المنطقة العربية من حيث الجھا المتدفقة المساعدة اإلنمائية الرسمية وفيما يتعلق بتوزيع  
وقد   .ةسالفترة قيد الدراخالل  المتعددة األطراف فاقت المعونةأن المعونة الثنائية  ١ يبين الشكل، المانحة
ل البنك الدولي وبينما يمث  .ةثنائي معونةمن مجموع المعونة إلى المنطقة  في المائة تقريباً ٧٥نسبة  كانت
مقارنة بدور الجھات المانحة  نسبياً محدوداًمتعددة األطراف في المنطقة، يبقى دوره المانحة ال اتجھالأكبر 

في الثمانينات والتسعينات،  اًملحوظ اًتراجعتشھد المعونة المتعددة األطراف لم  أن وبما.  )٢٠(الرئيسيةالثنائية 
ية الرسمية إلى للمعونة الثنائية، ارتفعت نسبة المعونة المتعددة األطراف من مجموع المساعدة اإلنمائ خالفاً

  .المنطقة العربية
  

في المعونة بين البلدان العربية في السبعينات،  االرتفاع الشديد ١ الشكلالمبي�نة في  المالمحومن أبرز   
، كانت البلدان العربية أكبر الجھات ١٩٨٦-١٩٧٣ في الفترةو  .الثمانيناتفي  والذي تاله انخفاض حاد أيضاً

 بين البلدان العربية حداًالمتدفقة ، بلغت المساعدة اإلنمائية الرسمية ١٩٨٠وفي عام   .المانحة للمنطقة العربية
من مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية  في المائة تقريباً ٦٠، أي مليارات دوالر تقريباً ٩قدره قصى أ

وبالقيم المطلقة، قد�مت البلدان العربية خالل السبعينات ما يعادل   .إلى البلدان العربية في تلك الفترةالمتدفقة 
الجھات  المقدمة منمعونة مثال الأمن  ١.٥ة والمعونة الثنائية المقدمة من ثاني أھم مجموعة مانح مثالأ ٣.٥

وأدى االرتفاع الكبير في أسعار النفط خالل السبعينات إلى زيادة التدفقات   .عةمجتالمانحة األخرى م
أنحاء المنطقة، وإلى ارتفاع ملحوظ في التحويالت  سائراالستثمارية من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 

ت في كانلبلدان التي المخصصة لبين البلدان العربية والمتدفقة المعونة  ازديادإلى التي يرسلھا العاملون، و
  .في السبعينات ومطلع الثمانينات مواجھة مباشرة مع إسرائيل

  
البلدان حكومات  اتجاهإلى تراجع إيرادات النفط والذي شھدته المعونة الحقاً وي�عزى االنخفاض   

المساعدة  بعد ارتفاعو  .)٢١(البلدانالبنية التحتية في تلك مار في مشاريع العربية الغنية بالنفط إلى االستث
المعونة بين البلدان العربية ، انخفضت ١٩٩١-١٩٩٠لفترة قصيرة خالل حرب الخليج في اإلنمائية الرسمية 

إلى ، انخفضت المساعدة اإلنمائية الرسمية بين البلدان العربية ١٩٩٩وفي عام  . ٢٠٠٠-١٩٩٢ في الفترة
في المائة من مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية  ٥مليون دوالر، أي أقل من  ٢٨١أدنى مستوى لھا وھو 
المعونة الحقيقية  عادتمع االرتفاع العالمي في المعونة اإلنمائية،  ، وتماشياًوأخيراً  .الموجھة إلى المنطقة
ھا ت مستوياتھا أدنى بكثير من تلك التي شھدت، وإن كان٢٠٠٠رتفاع منذ عام إلى االبين البلدان العربية 

  .السبعينات وبداية الثمانينات
  

الذي يرتكز على بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد بشأن المعونة بين  ٢ ويوضح الشكل  
 . ةسابال شك أكبر بلد عربي مانح خالل كل الفترة قيد الدر كانتالبلدان العربية أن المملكة العربية السعودية 

العربية، تليھا المعونة في المائة من مجموع  ٧٨السعودية المملكة العربية مت ، قد٢٠٠٤-٢٠٠٠وفي الفترة 
في المائة من مجموع المعونة في الفترة  ١٠الكويت واإلمارات العربية المتحدة، التي قدم كل منھما نحو 

 أدتوفي حين  ). جھات مانحة عربية المعونة المقدمة من توزيعلالطالع على  ٢انظر الجدول (نفسھا 

)٢٠( 
World Development    

)٢١( 
  



  

  

 اًوالعراق دورالليبية الجزائر والجماھيرية العربية  ھيرة للنفط مصدالمساعدة اإلنمائية الرسمية من بلدان 
  .منذ ذلك الحين متواضعة نسبياً ة ھذه البلدانحتى منتصف الثمانينات، بقيت مساھم اًماھ
  

  ٢٠٠٤-١٩٧٠بية، المعدالت السنوية، عر من جھات مانحة قيمة المعونة  -٢الشكل 
  )الدوالراتبماليين (

  

  
  .إلى التقرير االقتصادي العربي الموحد إعداد اإلسكوا، استناداً: المصدر

  
  .٢مانحة عربية في الجدول المرفق مة من بلدان توزيع المعونة المقدويرد  . المعونة المقدمة إلى بلدان غير عربية األرقامتشمل : مالحظة

  

  للمعونة بين البلدان العربية الجھات العربية المانحةأھم   - ١اإلطار 
  

بين البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في  المملكة العربية السعودية أكبر برنامج للمساعدةتعتمد   
 مبلغية الرسمية الصافية التي قدمتھا المملكة العربية السعودية، بمجموع المساعدة اإلنمائ قدرفقد  . الميدان االقتصادي

البلدان غير األعضاء في  التي تقدمھا مساعداتالفي المائة من مجموع  ٤٧أي ، ٢٠٠٤مليون دوالر في عام  ١ ٧٣٤
ت واإلمارات العربية ، تليھا الكويمانح أيضاًعربي والمملكة العربية السعودية ھي أكبر بلد   .لجنة المساعدة اإلنمائية

مباشرة من الحكومة، أو عبر الصندوق السعودي للتنمية تقدم ، ةثنائي ھي معونة والمعونة السعودية كلھا تقريباً . المتحدة
الظروف اإلنسانية الحرجة في العديد من  تحسين السعودية بسخاء فيالمملكة العربية وقد ساھمت  ). الصندوق السعودي(

  .ولبنان فلسطينوالسودان  ، منھا مؤخراًالمناطقالبلدان و
  

البلدان المستفيدة الرئيسية منھا مليون دوالر، كانت  ٢١٤بلغت التزامات الصندوق السعودي  ٢٠٠٥في عام و  
إلى مباشرة  األموال على شكل قروض ميسرة ويقدم معظم ھذه . أثيوبيا وتركيا والجزائر وساحل العاج ولبنان والمغرب

دوالر إلى  اتمليار ٦.٨٣الصندوق السعودي ما مجموعه قدم ، ٢٠٠٥-١٩٧٥في الفترة و . ن المستفيدةحكومات البلدا
لمشاريع االجتماعية منھا الصحة لفي المائة  ٢١والطاقة؛ و البنى التحتيةلمشاريع  تقريباً ا، خص�ص نصفھبلداً ٧١

  .عة والصناعةسيما الزرا إلى القطاعات اإلنتاجية، ال والمبلغ الباقيوالتربية؛ 
  

 يشرفو  .الكويت ثاني أكبر بلد مانح في المنطقة العربية تعتبرلقاعدة بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية،  ووفقاً  
 ٢٠٩المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تقدمھا الكويت، والتي بلغت  علىالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية للبلدان المستفيدة ويزو�د الوكاالت المتعددة  يقدمو، ٢٠٠٤ماليين دوالر في عام 
وكانت  . )أ(ن دوالرمليو ٣٧٢قيمة القروض من التزامات صندوق الكويت  بلغت، ٢٠٠٤وفي عام  . األطراف بالموارد

ت أفغانستان والبحرين حصليا؛ بينما البحرين وبنغالديش والصين ومصر وموريتان ھاالبلدان الرئيسية المستفيدة من
  .على أكبر حجم من المنحوفلسطين 

  

بلدان عربية أخرى

سائر بلدان مجلس
التعاون الخليجي

ةالمملكة العربي
السعودية

٦٠.٠٠٠  

٥٠.٠٠٠  

٤٠.٠٠٠  

٣٠.٠٠٠  

٢٠.٠٠٠  

١٠.٠٠٠  

٠
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  )تابع( ١اإلطار 
  

أكثر من نصفه  خصصمليار دوالر،  ١٣مجموعه  مبلغاً ١٩٦١م الصندوق الكويتي منذ إنشائه في عام وقد  
صندوق الكويتي ونسبتھا مت معظم قروض الالمقدمة من الصندوق السعودي، قدوعلى غرار المعونة   .للمنطقة العربية

المبلغ  وخصص الجزء األكبر من  .لنقل واالتصاالت والطاقةالبنى التحتية في قطاعات افي المائة إلى مشاريع  ٥٩.٣
داد عإالمساعدة الفنية وتقديم  برنامج المعونة الكويتي أيضاًوشمل  . المتبقي لقطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة

  .ألنشطة الممولة في ھذه المشاريعا عنالدراسات المالية 
  

ه المملكة العربية السعودية أنھا توجمة من الكويت وتلك المقد�مة من صائص المشتركة بين المعونة المقدومن الخ  
المقدمة معونة الوفي حين ال تتوفر أية أدلة عملية قاطعة على فعالية  . االقتصادية واالجتماعيةالبنى التحتية إلى مشاريع 

العديد من  البنى التحتية قد حققذة في البلدان المستفيدة إلى أن تمويل مشاريع لدين، تشير نتائج المشاريع المنفالب من
  . ض التكاليف وتحسين الخدمات وتعزيز القدرات البشرية في البلدان المستفيدةيخفتالمكاسب غير المباشرة من حيث 

____________________  
  

لمنظمة التعاون  ين بين ھذا المبلغ ومجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية التي تقدمھا الكويت، وفقاًأسباب التبا من  )أ(  
مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية يغطي االلتزامات من القروض، بينما يغطي ھذا المبلغ  ھو أنوالتنمية في الميدان االقتصادي، 

  .ساب الفائدة وتسديدات القروضمبالغ المعونة المدفوعة بعد ح الصافية

  
الواليات المتحدة األمريكية وبلدان لجنة المساعدة اإلنمائية األعضاء في  أيضاً أن ١ويبي�ن الشكل   

في حين كانت تدفقات المعونة من و . المانحة الرئيسية األخرى للمنطقة العربية ھي الجھاتاالتحاد األوروبي 
بت ة، تقلساخالل الفترة قيد الدر ألعضاء في االتحاد األوروبي مستقرة نسبياًبلدان لجنة المساعدة اإلنمائية ا

لتطورات السياسية في المنطقة واالعتبارات نتيجة ل، األمريكيةمة من الواليات المتحدة كثيراً المعونة المقد
 تحول، ١٩٧٤- ١٩٧٣سيما بعد أزمة النفط األولى في  ومنذ السبعينات، وال . األمنية على وجه الخصوص

ونتيجة لذلك، بدأت البلدان العربية  . الشرق األوسط نحو تركيز السياسة الخارجية للواليات المتحدة تدريجياً
وفي الفترة   .األمريكية حصل على مبالغ متزايدة من المساعدة اإلنمائية الرسمية من الواليات المتحدةت

وبعد أن شھدت ھذه   .مليارات دوالر ٣ ازدادت سبعة أمثال ما كانت عليه حتى قاربت ١٩٨٥-١٩٧٤
خالل  في النصف الثاني من الثمانينات، ارتفعت مجدداً حاداً المعونة المقدمة إلى المنطقة العربية تراجعاً

  .من تدفقات المعونة اإلضافيةالمستفيد الرئيسي وكانت مصر البلد  . ١٩٩١- ١٩٩٠حرب الخليج في 
  

أدنى مستوى فبلغت في التسعينات،  اًكبير شھدت انخفاضاًة الرسمية تدفقات المساعدة اإلنمائي ومع أن  
، يمكن أن يعزى ٢٠٠٤-٢٠٠٠في الفترة  حاداً ، سج�لت ارتفاعا١٩٩٧ًمليون دوالر في عام  ٧٤٥لھا ھو 

 تلقى األردن مبالغ أكبر بكثير من المعونة اإلنمائية من الواليات) أ: (إلى العوامل الرئيسية الثالثة التالية
زادت ) ب(؛ ٢٠٠١ديسمبر /المتحدة األمريكية بعد تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين البلدين في كانون األول

التي  والمناطقإلى البلدان  المتدفقة المساعدة اإلنمائية الرسمية ٢٠٠١منذ عام الواليات المتحدة األمريكية 
فق التدخل العسكري في العراق بقيادة ترا) ج(، وھي فلسطين والسودان والصومال؛ اتنزاعالتعاني من 

 ٢٠٠٣ى ذلك البلد في عامي مع تدفقات كبيرة من المعونة اإلنسانية واإلنمائية إل األمريكية الواليات المتحدة
  .٢٠٠٤و
  

تدفقات المعونة إلى المنطقة العربية من بلدان لجنة المساعدة اإلنمائية األعضاء في االتحاد  شھدتو  
على في النصف الثاني من التسعينات،  وانخفاضاً ١٩٨٥إلى عام  ١٩٧٢من عام  اًتدريجي األوروبي ارتفاعاً

للمعونة التي تقدمھا البلدان العربية لغيرھا من البلدان  وخالفاً  .فعالية المعونة اإلنمائيةفي تشكيك أثر ال
مائية الرسمية من بلدان لجنة ، لم تشھد المساعدة اإلناألمريكية لمعونة الواليات المتحدة العربية، وخالفاً



  

  

ألسباب خالل السنوات الماضية، وذلك  ملحوظاً المساعدة اإلنمائية األعضاء في االتحاد األوروبي ارتفاعاً
 . لنمو االقتصادي المتباطئ في معظم بلدان لجنة المساعدة اإلنمائية األعضاء في االتحاد األوروبيمنھا ا
ة في تلك البلدان، تبرز أوجه اختالف عميقة في التوزيع الجغرافي في أنماط تخصيص المعون النظروعند 

تدعمان بشكل رئيسي مستعمراتھما السابقة  ففرنسا والمملكة المتحدة مثالً . منحھا في الدافع إلىوللمعونة 
لبلدان في ألفقر امعونة أكبر تقدم السويد معھما، و على روابط سياسية واقتصادية وثيقة بھدف المحافظة

 . فلسطين والسودان والصومالكالتي تعاني من النزاعات  المناطقعلى البلدان و ركز خصوصاًوتلمنطقة، ا
 تقدم أيضاًوفي المنطقة،  من المساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نمواً وتمنح ألمانيا مبالغ كبيرة نسبياً

نوعاً ما في نمط متوازن تحافظ على االتحاد التي  ھي أحد البلدان القليلة فيفإيطاليا أما   .لمصر ماًاھ دعماً
  .توزيع المعونة

  
ارتفعت حصتھا من  فقدلمنطقة العربية، إلى اللمعونة  ماًاھ اليابان مانحاً تعتبرعالوة على ذلك، و  

في  ٠.١٥ قدرھامن نسبة ضئيلة  ١٩٧٤- ١٩٧٣إلى المنطقة بعد أزمة النفط في  المتدفقة مجموع المعونة
قيمة المعونة السنوية التي تقدمھا  تراوحتوخالل الثمانينات،  . ١٩٧٨في المائة في عام  ٤.١ى المائة إل

في المائة من مجموع تدفقات المعونة إلى  ٤ عند مليون دوالر، أي ٥٠٠و ٤٠٠بين  اليابان للبلدان العربية
إلى البلدان العربية في المتدفقة وتال ذلك ارتفاع بسيط في المساعدة اإلنمائية الرسمية اليابانية  . المنطقة

، كان األردن والجمھورية العربية السورية وفي تلك الفترة . في المائة ٩- ٧التسعينات، فبلغ مجموع حصتھا 
، بلغت المساعدة اإلنمائية الرسمية ٢٠٠٤وفي عام   .من المعونة اليابانيةالرئيسية دة يستفلمومصر البلدان ا
نتيجة ، وذلك إلى العراق في المائة من مجموعھا تقريباً ٨٠ خصصون دوالر، ملي ٨٤٠اليابانية للمنطقة 

األمريكية، واللتزام اليابان بأداء دور  مباشرة لمشاركة اليابان في حرب العراق التي تقودھا الواليات المتحدة
  .ام في إعادة إعمار العراقھ
  

ية المقدمة إلى البلدان العربية في االنخفاض الملحوظ في المساعدة اإلنمائية الرسمومن أسباب   
وقد خلصت دراسات تجريبية عدة  . فعالية المعونة اإلنمائية خالل ھذه الفترةفي التشكيك ازدياد التسعينات 

ومع أن تلك الدراسات .  )٢٢(الناميةأثر إيجابي على االستثمار والنمو في البلدان لم يكن لھا لمعونة اإلى أن 
ھامة في منھجيتھا ولم تتمكن من ضحد الحجم والعينات البديلة، أصبح العديد من كانت تنطوي على نقاط 

ونتيجة .  الجھات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف للمعونة يتوخى االنتقائية في تقديم المنح والقروض
ن منظمة ، قدمت بلدا١٩٩٤لذلك، انخفضت المستويات الحقيقية للمعونة على المستوى العالمي؛ وفي عام 

 ٢٠التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أدنى مستوى من الدعم بالنسبة إلى ناتجھا المحلي اإلجمالي طوال 
  .)٢٣(عاماً

  
  جھود المعونة  -جيم

  
في الموارد الالزمة لتحقيق األھداف اإلنمائية  داحالنقص ال على الصعيد العالمي إزاءالقلق يتزايد   

المؤتمر الدولي لتمويل التنمية  رركونتيجة لذلك،   .ومنھا األھداف اإلنمائية لأللفية، المتفق عليھا دولياً

)٢٢( The 

Economic Journal  

  

)٢٣( American Economic Review  

  



  

  

للتنمية المستدامة في جوھانسبرغ ومؤتمر القمة العالمي ) ٢٠٠٢مارس /آذار ٢٢-١٨مونتيري، المكسيك، (
مائة من ناتجھا في ال ٠.٧أدناه  ياًصاف اًمبلغ البلدان المتقدمة اقتصادياً التأكيد على ضرورة أن تخصص

منه  ٠.٢إلى  ٠.١٥ص لى البلدان النامية، على أن ي�خصالقومي اإلجمالي لتقديم المساعدة اإلنمائية الرسمية إ
في المائة كأساس للمقارنة في قرارھا  ٠.٧وكانت الجمعية العامة أول من حدد نسبة .  )٢٤(نمواًالبلدان ألقل 
، والذي حدد منتصف السبعينات مھلة قصوى ١٩٧٠أكتوبر /تشرين األول ٢٤المؤرخ ) ٢٥الدورة ( ٢٦٢٦

العام الذي يؤمل أن يشھد تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية، وھو ، ٢٠١٥وبحلول .  )٢٥(لبلوغ تلك الغاية
  .عاماً ٤٠قد انقضى على تحديد ھذه الغاية سيكون 

  
  ومي اإلجماليصافية إلى الدخل القنسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية ال  -٣الشكل 

  ٢٠٠٤في أھم البلدان المانحة، 
  )النسبة المئوية(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؛ )٢٠٠٦( ة؛ والبنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمي)٢٠٠٥(إلى التقرير االقتصادي العربي الموحد  إعداد اإلسكوا، استناداً: المصدر
  .القتصاديوبيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان ا

  
في المائة من الناتج القومي اإلجمالي  ٠.٧ بتخصيص نسبة ١٩٧٠المقصود بغاية األمم المتحدة التزام المجتمع الدولي في عام : حظاتمال

  .الرسميةنمائية اإلمساعدة الغنية للللبلدان 
  

 أنحاءالملكية من سائر  الدخل القومي اإلجمالي ھو الناتج المحلي اإلجمالي زائد القيمة الصافية لتعويضات الموظفين ودخل  
  .بمؤشر معدالت التبادل معدالًالعالم؛ والدخل القومي اإلجمالي ھو الناتج القومي اإلجمالي 

  

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ستخدمه كانت تالناتج القومي اإلجمالي الذي  استعيض عن، ٢٠٠٠منذ عام  )٢٤(
  .معدالت التبادلمعدالً لمؤشر ھو الدخل القومي اإلجمالي،  بمؤشر مشابه ذلك الحينحتى 

بشأن اإلستراتيجية اإلنمائية الدولية  ١٩٧٠أكتوبر /تشرين األول ٢٤المؤرخ  )٢٥الدورة ( ٢٦٢٦الجمعية العامة قرار  )٢٥(
  .٤٣لعقد األمم المتحدة اإلنمائي الثاني، الفقرة 

٠ ٠.١ ٠.٢ ٠.٣ ٠.٤ ٠.٥ ٠.٦ ٠.٧ ٠.٨ ٠.٩ ١

  إيطاليا

  اإلمارات العربية المتحدة

  الواليات المتحدة األمريكية

  اليابان
  ألمانيا

  المملكة المتحدة
  فرنسا
  ھولندا
  السويد
  الكويت

  المملكة العربية السعودية
  لكسمبرغ
  الدنمارك
النرويج

خل القومي اإلجماليالد/المساعدة اإلنمائية الرسمية



  

  

 ٢٠٠٤في عام المقدمة المساعدة اإلنمائية الرسمية من الدخل القومي اإلجمالي نسبة  ٣ يبين الشكل  
كما يبي�ن  . في المائة ٠.٧ة بالنسبة المحددة عند مقارن أھم البلدان المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية من

اإلمارات العربية المتحدة ھي  ة من أھم ثالثة بلدان عربية مانحةالمقدملمساعدة اإلنمائية الرسمية نسبة ا
تتصدر  ةفت أن البلدان االسكندينافيالومن ال.  إلى بلدان عربية أخرى كويتالمملكة العربية السعودية والو

دان المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية وتسجل أعلى نسب من المساعدة اإلنمائية اإلجمالية إلى البل قائمة
في المائة  ٠.٧٨و ركالدنملفي المائة  ٠.٨٥و، للنرويجفي المائة  ٠.٨٧الدخل القومي اإلجمالي، وھي 

غاية األمم المتحدة في عام  والبلدان اآلخران الوحيدان في لجنة المساعدة اإلنمائية اللذان تخطيا . للسويد
  ).في المائة ٠.٧٣(وھولندا ) ةفي المائ ٠.٨٣(ھما لكسمبرغ  ٢٠٠٤

  
االسكندينافية نسبة إلى دخلھا  الرسمية التي تقدمھا البلدان المساعدة اإلنمائية ارتفاعوإضافة إلى   

  الديمقراطية، وأنھا  نظمالتمنح معونة أكبر للبلدان ذات  ذه البلدانھ القومي اإلجمالي، من المعروف أن
أما إيطاليا .  )٢٦(بمعونة أكبرالحلفاء السياسيين  تخصعلى السياسات التجارية الضعيفة، وال  تحاسبال 

فھما من البلدان التي تقدم ) في المائة ٠.١٧بنسبة (والواليات المتحدة األمريكية ) في المائة ٠.١٥بنسبة (
اإلجمالي  تفوق نسب المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القوميوعموماً،   .)٢٧(أدنى نسب من المساعدة

 . في البلدان الكبيرة األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية النسب المسجلةفي البلدان األوروبية الصغيرة 
من  متدفقةالمساعدة المجموع  يتجاوزتقديم المعونة، لم في التي تبذلھا االقتصادات الكبيرة  لقلة الجھودونتيجة 

مجتمعة في في المائة من دخلھا القومي اإلجمالي  ٠.٢٦ نسبةالبلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية 
في المائة في عام  ٠.٢٣، و٢٠٠٣في المائة في عام  ٠.٢٥ ھذه النسبة قد بلغتكانت و.  ٢٠٠٤عام 
  .٢٠٠١في المائة في عام  ٠.٢٢، و٢٠٠٢

  
ي التقرير االقتصادي العربي الموحد، بلغت المعونة المقدمة من المملكة لألرقام الواردة ف ووفقاً  

في المائة من الدخل القومي  ٠.٨(والكويت ) في المائة من الدخل القومي اإلجمالي ٠.٨(العربية السعودية 
في المائة ونسب معظم  ٠.٧ نسبة كبيرة تجاوزت النسبة األساسية المحددة عند ٢٠٠٤في عام ) اإلجمالي
التعاون والتنمية في الميدان  إلى بيانات منظمة واستناداً  .)٢٨(اإلنمائيةاألعضاء في لجنة المساعدة البلدان 

المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي في اإلمارات العربية المتحدة  لم تتجاوزاالقتصادي، 
  .٢٠٠٤في المائة في عام  ٠.١٧

  
  ين البلدان العربية المستفيدةتوزيع المعونة ب  -دال

  
التوزيع  ٤ ويوضح الشكل . يحلّل ھذا القسم توزيع المعونة بين البلدان المستفيدة في المنطقة العربية  

  . ٢٠٠٤-١٩٧٠من البلدان المانحة العربية وغير العربية خالل الفترة المتدفقة الجغرافي لمجموع المعونة 
  

)٢٦( 
  

  .تبقى الواليات المتحدة األمريكية رغم ذلك المانح األكبر من حيث حجم األموال المدفوعة )٢٧(

المساعدة اإلنمائية الرسمية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فيما يتعلق بالمملكة العربية أرقام  )٢٨(
ردة في التقرير االقتصادي العربي الموحد، وھذا يفسر انخفاض نسبة المساعدة ھي أقل من تلك الوا ٢٠٠٤السعودية والكويت في عام 

  .في المائة في الكويت ٠.٣٥السعودية والمملكة العربية في المائة في  ٠.٦٩اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي إلى 



  

  

  ٢٠٠٤-١٩٧٠دان العربية، توزيع المعونة على البل  -٤الشكل 
  )مئويةالنسبة بال(

  

  
  

  
  

  .إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إعداد اإلسكوا، استناداً: المصدر
  

اإلمارات العربية المتحدة والجماھيرية العربية الليبية وقطر والكويت والمملكة العربية ربية ھي خمسة بلدان ع استثنيت: مالحظات
الغ تدوير المبھي حصيلة صفر في المائة  نسبةو  .ةساعلى مبالغ كبيرة من المعونة اإلنمائية خالل الفترة قيد الدرلعدم حصولھا السعودية 

  .في المائة ٠.٥التي تقل عن 

  الصافية المقدمة من بلدان مانحةمجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية -ألف
 باألسعار الثابتةغير عربية 

  الصافية المقدمة من بلدان مانحةمجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية -باء
 باألسعار الثابتةعربية 
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في التخصيص الجغرافي لمعونة المانحين العرب وغير  وجود فوارق كبيرة ٤ لشكلويتضح من ا  
ية التي يقدمھا أكثر البلدان استفادة من المساعدة اإلنمائية الرسمكانت الجمھورية العربية السورية ف . العرب

المائة  في ٣حصلت على  بينما في المائة من مجموع المعونة ٢٤نسبة المانحون العرب، إذ حصلت على 
األردن من المعونة ة وبلغت حص . فقط من مجموع المعونة التي يقدمھا المانحون غير العرب للمنطقة

  .في المائة ٦ والبالغة من المعونة غير العربية حصتهأعلى بكثير من وھي في المائة  ١٦العربية 
  

البلدان أقل  فيرب؛ وبلدان المغرب العربي وھي تونس والجزائر والمغ فيالنمط المعاكس  ويالحظ  
العراق وفلسطين  وفيفي أفريقيا، وھي جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا؛  نمواًالعربية 

كانت الحصة التي نالھا كل من ھذه المجموعات من مجموع المعونة المقدمة فقد  اللذين يعانيان من النزاع،
 . من المعونة المقدمة من البلدان المانحة العربية امن حصتھمن البلدان المانحة غير العربية أعلى بكثير 

قدرھا  مصر أكبر البلدان المستفيدة من المعونة في المنطقة العربية، إذ تحصل على نسبة مرتفعة جداًوتبقى 
  .لمنطقةا إلى من مجموع المعونة غير العربية المقدمة في المائة ٣٤

  
.  فيدةالبلدان المست علىالبلدان المانحة المساعدة من عن توزيع  واضحةفكرة  ١ويعطي الجدول   

 ٣٨ إذ بلغت مساعدتھا لمصر، مصرالعراق وإلى  األمريكية تقدم معظم المساعدة المتدفقةفالواليات المتحدة 
في و.  ٢٠٠٤-١٩٧٠خالل الفترة  من مجموع المساعدة اإلنمائية الرسميةفي المائة  ٤٨وللعراق في المائة 
مقارنة  قل البلدان نمواًم الواليات المتحدة األمريكية بنسبة ضئيلة من المساعدة المقدمة إلى أالمقابل تسھ

  .ا والبلدان العربية المانحةبأعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية في أوروب
  

  مة من بلدان مانحةالمقد المجمعةالمساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية   -١الجدول 
 ٢٠٠٤-١٩٧٠مستفيدة، العربية البلدان عدد من ال رئيسية إلى           

  

الواليات المتحدة 
  األمريكية

أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية 
  )أ(جھات مانحة أخرى  البلدان العربية المانحة  اليابان  في االتحاد األوروبي

جميع الجھات 
  المانحة

بماليين (
  )الدوالرات

النسبة (
  )المئوية

بماليين (
  )الدوالرات

نسبة ال(
  )المئوية

بماليين (
  )الدوالرات

النسبة (
  )المئوية

بماليين (
  )الدوالرات

النسبة (
  )المئوية

بماليين (
  )الدوالرات

النسبة (
  )المئوية

بماليين (
  )الدوالرات

  ١١ ٤٠١  ٢١  ٢ ٣٥٣  ٧  ٨٢٩  ١  ١١٤  ٧١  ٨ ١٢٣  )٠(  )١٩(  الجزائر
  ٤ ٠٧٤  ٢  ٦٤  ٩٧  ٣ ٩٤٤  ٠  ١٩  ١  ٤٧  ٠  ٠  البحرين

  ٢ ١١٢  ٣٥  ٧٣٢  ١١  ٢٤١  ٣  ٦٠  ٥١  ١ ٠٦٧  ١  ١٢  جزر القمر
  ٣ ٩٧١  ١٧  ٦٨٩  ١٧  ٦٨٧  ٤  ١٦٩  ٥٩  ٢ ٣٢٨  ٢  ٩٨  جيبوتي
  ١٠٠ ٩٨٢  ١٠  ٩ ٨٠٢  ٣٠  ٣٠ ١٢٨  ٥  ٤ ٩٥٧  ١٧  ١٧ ٦٠٦  ٣٨  ٣٨ ٤٨٩  مصر
  ١١ ٠٩٢  ١٨  ٢ ٠٤٨  ٣  ٢٩٦  ١١  ١ ١٨٦  ٢٠  ٢ ٢٥٥  ٤٨  ٥ ٣٠٨  العراق
  ٣١ ٧٤٨  ١١  ٣ ٦٠٥  ٥٦  ١٧ ٨٤٢  ٦  ١ ٨٦٨  ١٠  ٣ ١٨٥  ١٧  ٥ ٢٤٨  األردن
  ٨ ٢٨٩  ٢٨  ٢ ٢٩٦  ٤٢  ٣ ٥٠٨  ١  ٥٥  ٢١  ١ ٧٢٧  ٨  ٧٠٣  لبنان

  الجماھيرية
  العربية  
  ٦٦٨  ٤٦  ٣٠٤  ٠  ٣  ١  ٦  ٥٣  ٣٥٥  ٠  ٠  الليبية  

  ١٠ ١٨٢  ٣٨  ٣ ٨٨٩  ٢٦  ٢ ٦٦١  ٤  ٤٤١  ٢٧  ٢ ٧٢٩  ٥  ٤٦٢  موريتانيا
  ٢٨ ٤٩٧  ١٧  ٤ ٧٥٣  ٣٣  ٩ ٣٥٦  ٤  ١ ١٩٣  ٤٠  ١١ ٣٧٥  ٦  ١ ٨٢٠  المغرب
  ٤ ٢٢٧  ٢  ١٠٤  ٨٧  ٣ ٦٥٧  ٣  ١٣٠  ٢  ٨٨  ٦  ٢٤٧  عمان

  ٩ ٣٦٢  ٤٨  ٤ ٤٧١  ١٧  ١ ٥٧٦  ٣  ٢٥٤  ٢١  ١ ٩٢٦  ١٢  ١ ١٣٥  فلسطين
  ١٥ ٤٠٢  ٣٥  ٥ ٣٢٤  ١٧  ٢ ٥٥٦  ١  ١٨١  ٣٠  ٤ ٦٩٤  ١٧  ٢ ٦٤٧  الصومال
  ٢٦ ٩٨١  ٣٥  ٩ ٣٦٨  ٢٤  ٦ ٣٨٩  ٣  ٨١١  ٢٦  ٧ ٠١٣  ١٣  ٣ ٤٠٠  السودان

  الجمھورية
  العربية  
  ٣٣ ٣٠٧  ٦  ٢ ٠٥٠  ٨٤  ٢٧ ٩٦٨  ٣  ١ ١٥٧  ٥  ١ ٥٨٤  ٢  ٥٤٧  السورية  

  ١٣ ٥٣٩  ٢٥  ٣ ٣٤٠  ١٠  ١ ٣٢٣  ٦  ٧٩٣  ٥٥  ٧ ٤٠٦  ٥  ٦٧٧  تونس
  ١٨ ٨٤٠  ٢٥  ٤ ٦٦٣  ٤٨  ٩ ٠٢٨  ٤  ٨٣٩  ١٨  ٣ ٣٣٩  ٥  ٩٧١  اليمن

  .إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إعداد اإلسكوا، استناداً: المصدر
وقد  . لف الجھات المانحة إلى مجموع المعونة المقدمة لكل من البلدان المستفيدةتمثل النسب المئوية في الجدول نسب مخت: مالحظات
وترد  . البلدان العربية المانحة الرئيسيةمن الجدول ألنھا اإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية  استثنيت

  .٤في الجدول المرفق  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ي سمية للبلدان العربية فأھم خمسة بلدان مانحة للمساعدة اإلنمائية الربيانات عن 
.المنظمات المتعددة األطراف تشمل  )أ(  



  

  

مانحة جھة لى كونھا إضافة إ، نمواًالعربية لبلدان ألقل ا قوياً وتقدم بلدان االتحاد األوروبي دعماً  
مانحة أعلى نسبة من المعونة اإلنمائية ، قدمت البلدان العربية الذكر آنفاًوكما  . رئيسية لبلدان المغرب العربي

في المائة من  ٨٤خصوصاً إذ بلغت نسبة المعونة العربية  واليمن األردن والجمھورية العربية السوريةإلى 
الجزء الرئيسي من ب تسھموتؤدي الوكاالت المتعددة األطراف التي   .البلدان الواردة إلى تلك ةمعونالمجموع 

والبلدان  مة ألقل البلدان نمواًالمساعدة اإلنمائية المقدفي  رئيسياً دوراً" انحة أخرىجھات م"المعونة من فئة 
وفي حالة فلسطين، جاء نصف مجموع المعونة تقريبا  . التي تعاني من النزاعات، باستثناء العراقوالمناطق 

  .ئين الفلسطينيينالمتعددة األطراف، وأھمھا وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجمن الوكاالت 

عدد من االستنتاجات المتعلقة  ١في الجدول المبي�نة أنماط التوزيع الجغرافي للمعونة ويستخلص من   
 . والبلدان العربية خصوصاً بالدوافع التي تحمل الجھات المانحة على تقديم المساعدة إلى البلدان النامية عموماً

استخدام المعونة قد أدت  فعاليةغير الضرورة االقتصادية و أخرىأشارت دراسات حديثة إلى أن عوامل قد و
بين  ت ھذه الدراسات عموماًميز وقد.  )٢٩(عليھا كل بلدفي تحديد حجم المعونة التي يحصل  أساسياً دوراً

أم اعتبارات السياسة الخارجية، أم الروابط االستعمارية الماضية، من حيث الدافع إليھا سواء أكانت الھبات 
  .احتياجات البلدان المستفيدةأم تشجيع التجارة، أم البلدان المستفيدة على صعيد السياسات العامة،  أداء

  
  التي حصل عليھا لبنان ةارئالمعونة الط  - ٢اإلطار 

  
على جميع أوجه الحياة  عواقب وخيمة ٢٠٠٦أغسطس /آب-يوليو/لبنان في تموز التي شھدھاانت للحرب ك  
التي أصابت كلفة اإلجمالية لألضرار تتصل ال قد، بأي ثمن الخسائر في األرواح تقدير قيمةيمكن  وفي حين ال . اللبنانية

ألحدث تقديرات وزارة المالية،  ووفقاً . إلى مليارات الدوالرات واألرباحاألعمال التجارية البنى التحتية ومصادر العيش و
بنان خالل الحرب على أشكال متنوعة من المعونة اإلنسانية وحصل ل . مليار دوالر ٢.٨بلغت التكاليف المباشرة للحرب 

  .عديدة واإلنمائية من مصادر
  

والمعونات اإلنسانية في شكل أغذية وإمدادات طبية إلى المناطق المنكوبة وإلى المناطق األخرى  مت الھباتدقو  
سيما األردن واإلمارات  العربية، ال وقد أتت ھذه المعونة من معظم البلدان . الف بسبب الحرباآلالتي تھج�ر إليھا 

من العربية المتحدة والعراق وقطر والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية، ومن جھات مانحة رئيسية غير عربية، و
إزالة  في مجالكما قُد�مت المساعدة الفنية   .األمم المتحدة، والصليب األحمر، ومنظمات دولية غير حكومية أخرى

  .وتعويض الخسائر في مصادر العيشنظيف  االنسكابات النفطية، وإعادة بناء الطرق والجسور، األلغام، وت

األزمة المالية  احتواءالتدابير الحكومية الرامية إلى  المساعدة المالية في دعمالمعونة وغيرھا من أشكال  أسھمتو  
لتقرير  ووفقاً . عدم االستقرار وفقدان الثقة فاقمتض القطاع المالي لضغوط متزايدة بسبب وتعر . التي تسببت بھا الحرب

خالل ) ي المائةف ٣.٥٥أي بنسبة (مليارات دوالر  ٣الخاصة بمقدار  الودائعأعدته وزارة المالية مؤخرا، انخفضت 
الر قرضاً ميس�راً بقيمة مليار دووأشار التقرير نفسه إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت  . )أ(٢٠٠٦يوليو /تموز

 ٥٠٠أودعت الكويت و . مليون دوالر إلعادة اإلعمار ٥٠٠أودعته في البنك المركزي، وتعھدت بتقديم مبلغ آخر بقيمة 
ين في إعادة من البلدالمتدفقة األموال  توساعد . مليون دوالر إلعادة اإلعمار ٣٠٠ مليون دوالر وتبر�عت بمبلغ قدره

الضغط على ونتيجة لذلك خفت حدة في البنك المركزي، األجنبية ت العمالت بناء الثقة في االقتصاد وفي دعم احتياطيا
  .سھم اللبنانيةسعار السندات واألر الصرف وأاسعأ

  
  

)٢٩( 

  



  

  

وعالوة على ذلك، تعھدت البلدان المانحة في مؤتمر المانحين الذي عقد في ستوكھولم بتقديم معونة تفوق قيمتھا   
في المائة منھا على شكل منح والنسبة المتبقية على شكل  ٨٧ار لبنان، مليون دوالر للمساھمة في إعادة إعم ٩٠٠

وكانت البلدان العربية والمنظمات المتعددة األطراف العربية من أھم الجھات المانحة، إذ تعھدت بالمساھمة .  قروض
لدفع نقداً لحساب ا) ب(رعاية المشاريع؛ ) أ: (واقترحت ثالث طرق لمنح المعونة ھي.  مليون دوالر ٤٤٠.٣بمبلغ 

من جذب ) ٢٠٠٧يناير /كانون الثاني ٢٥(للمانحين  ٣وتمكن مؤتمر باريس .  )ب(المساھمات العينية) ج(الحكومة؛ 
ولوال مختلف أشكال المعونة التي حصل عليھا لبنان، لم تكن أية خطة إنعاش لتستوفي جميع .  مساعدة ضخمة للبنان

  .لخسائرمتطلبات إعادة اإلعمار والتعويض عن ا
__________________  

  
).٢٠٠٦أغسطس /آب ٣٠(، "٢٠٠٦يوليو على المالية العامة في عام /أثر عدوان تموز"وزارة المالية في لبنان، )أ(  

  .The Daily Star  )ب(  

  :التوزيع الجغرافي للمعونة االستنتاجات التالية مختلف أنماط وتستخلص من  
  

 في تحديد كيفية تخصيص المعونة اإلنمائية ماًاھ ل عامالًأن القرب الجغرافي والثقافي يشك يبدو  )أ(  
فقد حصلت بلدان اإلسكوا غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي،  . بالنسبة إلى الجھات المانحة العربية

في المائة من  ٨٠ورية العربية السورية والعراق وفلسطين ولبنان ومصر واليمن على وھي األردن والجمھ
في المائة من مجموع المعونة  ٥٩ أكثر من حصل علىت مإلى المنطقة، ولالمقدمة مجموع المعونة العربية 

مقدمة من بلدان مانحة غير عربية؛ال
  

بلدان لجنة المساعدة اإلنمائية أھمية بالنسبة إلى أكثر  ل حافزاًبدو أن االعتبارات اإلنمائية تشكي  )ب(  
 . تقديم المعونة اإلنمائيةاألمريكية في  الواليات المتحدة مما ھي بالنسبة إلىاألعضاء في االتحاد األوروبي 

في المنطقة  على ذلك ھو أن نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تحصل عليھا أقل البلدان نمواًوالدليل 
التي تعاني من النزاعات، باستثناء العراق، من الجھات المانحة في االتحاد األوروبي تفوق  لمناطقان واوالبلد

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تقد�مھا الواليات المتحدة؛بكثير 
  

يخضع إلى المنطقة العربية األمريكية مة من الواليات المتحدة يبدو أن توزيع المعونة المقد  )ج(  
والدليل على ذلك  . األغراض اإلنمائيةأكثر مما يراعي لعوامل الجغرافية والسياسية والمصالح االقتصادية ل
ارتفاع نسبة المساعدة نسبة إلى مثل جزر القمر وجيبوتي واليمن؛  قل البلدان نمواًالمقدم إلى أالدعم  قلة وھ

 المبدأ الذي تقوم عليه أنشطةأن في ھذا السياق والجدير بالذكر  . اإلنمائية المقدمة لألردن والعراق ومصر
 ،شقين منھدف  في مجال المساعدة الخارجية ينطوي على للتنمية الدوليةاألمريكية وكالة الواليات المتحدة 

، تحرير األسواقتعزيز مصالح السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية في نشر الديمقراطية و ھما
ومن أحدث األمثلة على ھذه السياسة في المعونة .  )٣٠(الناميمواطني العالم  وتحسين مستوى معيشة

الخارجية حالة المغرب، الذي حظي بإعجاب مسؤولين في الواليات المتحدة األمريكية للقيام بإصالحات 
  ؛)٣١(سياسية واقتصادية والمساعدة في مكافحة اإلرھاب

  .: لمتحدة األمريكية للتنمية الدوليةانظر الموقع اإللكتروني الرسمي لوكالة الواليات ا )٣٠(

للتمويل في إطار حساب األلفية  مؤھالً علن المغرب مرشحاً، أ٢٠٠٤عام  يبموازاة تنفيذ اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين ف )٣١(
أعلى مما كانت عليه في  ٢٠٠٥للمغرب في السنة الضريبية  األمريكية نت المعونة المقدمة من الواليات المتحدةونتيجة لذلك، كا . للتحدي

  .بنحو خمس مرات ٢٠٠٤السنة الضريبية 



  

  

فقة من بلدان االتحاد األوروبي إلى تونس والمغرب يشير االرتفاع النسبي في المعونة المتد  )د(  
وخصوصاً الجزائر إلى أن الروابط االستعمارية الماضية ال تزال تؤدي دوراً كبيراً في تخصيص المعونة 

  ؛)٣٢(التي تقدمھا ھذه المجموعة من المانحين
  

ة األطراف إلى منح تشكل االعتبارات اإلنمائية الحافز الرئيسي الذي يدفع الوكاالت المتعدد  )•(  
والدليل على ذلك ارتفاع نسبة المعونة التي تقدمھا تلك الوكاالت إلى أقل البلدان نمواً في .  المعونة للمنطقة
مما يؤكد االستنتاجات الواردة في عدة دراسات أخرى والتي تشير إلى أن المعونة التي .  المنطقة وفلسطين

العتبارات تخدم مصالح المانحين بقدر ما تخضع المعونة الثنائية تقدمھا وكاالت متعددة األطراف ال تخضع 
  .)٣٣(لھذه االعتبارات

  
  المعونة ومستويات الدخل  -ھاء

  
وأشارت األدلة الواردة  . بين المعونة ومستويات الدخل في المنطقة العربية الصلةھذا القسم  يوضح  

ليست إال جزءاً من الحوافز التي تدفع الجھات ية في القسم السابق إلى أن االعتبارات اإلنسانية واإلنمائ
في المنطقة، قد  األكثر حاجة إلى المساعدة اإلنمائيةالتي ھي  نمواً المانحة إلى تقديم المعونة؛ وأن أقل البلدان

ية خالل العقود الثالثة إلى المنطقة العرب المتدفقة من مجموع المعونة صغيرة نسبياً حصةحصلت على 
  .الماضية

  
في ھذا القسم العالقة بين نصيب الفرد من الدخل ونصيب الفرد من المعونة اإلنمائية يتناول التحليل و  

المعونة على التنمية، أن العالقة الديناميكية  حولالمؤلفات التجريبية  قد أكدتو . في بلدان عربية مختارة
ھو الدخل  ىمستوف . على األرجحة سببيھي عالقة بين المساعدة اإلنمائية الرسمية والدخل القومي القائمة 
يؤدي مما النمو االقتصادي، إلى تعزيز المعونة  ومن الطبيعي أن تؤديالمعونة،  أساسي في تحديدعنصر 
ألثر المساعدة اإلنمائية  شامالً اًتجريبي الفصل الثالث تحليالً ويتضمن . إلى رفع مستويات الدخلبالتالي 

 بسيطاً نھجاًفيستخدم ھذا القسم  أما . ي المنطقة العربية خالل العقود الماضيةالرسمية على النمو والتنمية ف
في المنطقة في تقديم  البلدان فقرالبلدان المانحة على أ زيتركي مدى فللبحث  عالقة التناسبيقوم على 
  .المساعدة

  
صيب الفرد من توسط نوممتوسط نصيب الفرد من المساعدة اإلنمائية الرسمية بين  ٥ ويقارن الشكل  

-١٩٩٠و ١٩٨٩-١٩٨٠الدخل القومي اإلجمالي في المنطقة العربية على مدى ثالث فترات متتالية، ھي 
بين المعونة  صلةبغية البحث في أية تغيرات طرأت مع الوقت على الوذلك ، ٢٠٠٤-٢٠٠٠و ١٩٩٩

فيھا  ينخفضالبلدان التي  إلى تتوجهأن المعونة إلى المنطقة العربية لم  يشير الشكل إلىو . ومستويات الدخل
إلى البلدان التي  مساعدة إنمائية أكبر نسبياًم�نحت خالل الثمانينات والتسعينات و.  نصيب الفرد من الدخل

  .نصيب الفرد من الدخليرتفع فيھا 
  

بين متوسط نصيب الفرد من الدخل ومتوسط نصيب الفرد  تناسب طرديزت الثمانينات بعالقة وتمي  
ن من العي�نة، وھي البلد البحريوبعد استثناء   .بلداً عربياً ١٢من دة اإلنمائية الرسمية في عي�نة من المساع

الروابط االستعمارية كعنصر رئيسي في تحديد تخصيص المعونة، وأشارا إلى  ودوالر  حدد أليسينا  )٣٢(
دوالر، . اليسينا ود. أ . يمنح المعونة بشكل رئيسي إلى المستعمرات السابقة التي تربطھا بھا تحالفات سياسية ھا بلداًفرنسا بوصف

المكتب الوطني للبحث (، ٦٦١٢، سلسلة ورقات عمل المكتب الوطني للبحث االقتصادي رقم 
  .١٩٩٨يونيو /، حزيران)االقتصادي

)٣٣( 
  



  

  

نصيب الفرد من المساعدة اإلنمائية لنصيب الفرد من الدخل وثاني أعلى متوسط لل أعلى متوسط الذي سج
وفي التسعينات،  . ضعيفة تناسب طردي ولوران يشيران إلى عالقة بقي المتغيالرسمية خالل ذلك العقد، 

بين متوسط نصيب الفرد من الدخل التناسب الطردي عالقة  ارتفاعاً بسيطاً وبقيتخط االنحدار سجل 
، وأخيراً . السابقومتوسط نصيب الفرد من المساعدة اإلنمائية الرسمية أضعف مما كانت عليه في العقد 

ة أكبر من يدل على أن حصما متغير�ين، بين المتناسب عكسي إلى عالقة  ٢٠٠٤-٢٠٠٠تشير الفترة 
 إال أن  .مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية المقد�مة إلى المنطقة العربية قد خُص�صت للبلدان الفقيرة نسبياً

نمواً البلدان العربية  المقدمة إلى أقلالمساعدة اإلنمائية الرسمية  نصيب الفرد من أن ذلك ال يعني عموماً
المساعدة اإلنمائية  فقد كان نصيب الفرد من.  أكبر منه في الفترات السابقةكان  ٢٠٠٤-٢٠٠٠خالل الفترة 

عليه في الثمانينات  كانمما  الفقيرة في المنطقة باألرقام المطلقة أقلمعظم البلدان  المقدمة إلىالرسمية 
خل القومي اإلجمالي ب التغير الملحوظ في العالقة بين نصيب الفرد من الدلكن الذي سبو . والتسعينات

لمساعدة اإلنمائية الرسمية ونصيب الفرد من المساعدة اإلنمائية الرسمية ھو أن متوسط نصيب الفرد من ا
لمساعدة اإلنمائية الرسمية قد تراجع أكثر من متوسط نصيب الفرد من ا نسبياً الغنيةمة إلى البلدان المقد
  .الفقيرةلبلدان إلى امة المقد

  
  إلنمائية الرسمية ونصيب الفرد منبين نصيب الفرد من المساعدة ا ةالصل  -٥الشكل 

  ٢٠٠٤-١٩٧٠اإلجمالي في بلدان عربية مختارة، الدخل القومي             
  )لدوالرباألسعار الثابتة ل(       
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؛ وبيانات منظمة  ٢٠٠٦إلى مؤشرات التنمية العالمية لعام  إعداد اإلسكوا، استناداً: رالمصد

  .التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
  

  . السنوية في الفترات المحددة المتوسطاتالبيانات  تمثل: مالحظات
  

  .بسيطاً األرقام اختالفاً تمثلھانات البلدان التي الدخل القومي اإلجمالي، تختلف عيرد من صيب الفعن نإلى قلة البيانات  نظراً  
  .كبيرةعربية مانحة  من الشكل ألنھا بلداناإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية  وقد استثنيت

  
فقد  . بين المعونة اإلنمائية والدخل آنفاًالمشار إليھا ة ويستحسن توخي الحذر إزاء عالقة السببي  

نصيب الفرد من المساعدة اإلنمائية الرسمية ونصيب الفرد من  متوسطبيانات عن  ٥ شكلخدمت في الاست
إلظھار األثر  عموماًبما يكفي ھذه الفترات الزمنية طويلة و . عشر سنواتفترة خمس سنوات و ةالدخل لفتر
األدلة  وعلى ضوء . للنتائج مختلفاً يتطلب تفسيراً مماالدخل،  ىرسمية على مستولمساعدة اإلنمائية الالكبير ل

اآلثار اإليجابية لتدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية ال يمكن االعتماد كلياً على الواردة في األقسام السابقة، 
الثمانينات تي في فتربين المتغير�ين  التناسب الطرديعالقات جزء كبير من  في تفسير على النمو
 وأجريت مقارنة بين متوسطات . التناسبمجموعة ثانية من معامالت  تاستخرج اً لذلك،وتأكيد.  والتسعينات

، تفصل فترة واحدة بينھا وبين السنة لفترة ثالث سنوات نصيب الفرد من الدخلوالمساعدة اإلنمائية الرسمية 
والعائدة  ٥ الشكلتلك الواردة في  عن ھذه العمليةناتجة األرقام ال وتؤكد . الثالث سنوات متوسطاألولى من 

  .لمتوسطات فترات زمنية أطول
  

ـ  عوامإلى المنطقة العربية خالل األالمتدفقة أن المساعدة اإلنمائية الرسمية يستنتج  عموماً    ٢٥ال
  :التاليةسباب ذلك لألو . لى البلدان المنخفضة الدخلوجھة إالماضية لم تكن م

  
ل المعيار ن يشكينبغي أال أبعاد الفقر، ولذلك  بعداً منليس إال فاض نصيب الفرد من الدخل انخ  )أ(  

، البلدان االسكندينافيةوكاالت المعونة في العديد من البلدان المانحة، ومنھا ف . الرئيسي في تخصيص المعونة
ك، ي�منح جزء كبير من المعونة ونتيجة لذل . الحاجةم واسع للفقر ووفھمع المعونة اإلنمائية على أساس توز

أو لإلغاثة في حاالت الطوارئ، مع أن نصيب الفرد من الدخل في ھذه  اتللبلدان التي تعاني من النزاع
  ؛البلدان قد يكون أعلى بكثير منه في أقل البلدان نمواً
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 الحاالتمن  فقد ثبت في العديد . اإلنمائية لالعتبارات سلوك الجھات المانحة دائماً يخضعال   )ب(  
  وفي ذلك اتجاه ستراتيجية أو تجارية، ا أھداف جغرافية تحقيق الجھات المانحة الثنائية تسعى إلىأن بعض 

؛البلدان الفقيرة جداً ال يخدم مصالح
  

 . بضعف المؤسساتفي الكثير من الحاالت مستوى نصيب الفرد من الدخل انخفاض يرتبط   )ج(  
في تخصيص  كيز على البلدان ذات السياسات والمؤسسات الجيدة نسبياًتراللذلك، يمكن أن يكون تزايد 

  .الملحوظ ضد البلدان الفقيرة جداًقد ساھم في االنحياز المساعدة اإلنمائية 
  

تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام ال تزال بعيدة عن  نمواً البلدان العربيةأقل إلى أن  ونظراً  
وال يمكن  . في تخصيص المعونة للمنطقة في المستقبلھذه البلدان  ركيز علىزيادة الت، ينبغي ٢٠١٥
ما لم يقدم البلدان في المنطقة العربية  فقراألھداف اإلنمائية لأللفية في أ في التقدم نحو تحقيق اإلسراع

يدة لضمان استخدام تتعاون الجھات المانحة والمستف وما لم ،اإلنمائية معونةالمزيداً من المجتمع الدولي المانح 
  .بمزيد من الفعاليةالموارد 

  
  االعتماد على المعونة في بلدان عربية مختارة  -واو

  
شاغالن مترابطان إلى البلدان النامية،  من الشواغل التي تطرحھا الزيادة السريعة في المعونة المتدفقة  

على المعونة االعتماد تزايد كفاءة، وقدرة ھذه البلدان على استيعاب تدفقات المعونة اإلضافية ب ضعف: ھما
  .والميزانيات الحكوميةالخارجية في اإليرادات 

  
اء يمكن أن يقع على المؤسسات العامة من جر السلبي الذي رة االستيعابية باألثوترتبط مناقشة القدر  

الداء "، ومنھا مبالغال، وباضطرابات االقتصاد الكلي الناجمة عن ھذه المستمر لمبالغ كبيرة من المعونةتدفق ال
وقد أكدت دراسات عديدة أن تدفق مبالغ كبيرة من المعونة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف .  )٣٤("الھولندي

الحوافز لتعبئة الموارد محلياً وإلى تخفيف الضغط على الحكومات لمعالجة القصور في توفير الخدمات 
لى ارتفاع ملحوظ في قيمة سعر الصرف الحقيقي في وقد تؤدي تدفقات المعونة الكبيرة أيضاً إ.  )٣٥(العامة

وي�عرف ھذا األثر في .  البلدان المستفيدة، مما يؤثر سلباً على نمو القطاع الخارجي وقدرته على المنافسة
والواقع أن ھناك أدلة قوية على أن المعونة التي قد�مت في السابق قوضت القدرة ".  بالداء الھولندي"المؤلفات 
للقطاعات المصد�رة والقائمة على كثافة اليد العاملة في الكثير من الحاالت وبالتالي عطلت األثر  التنافسية

  .)٣٦(اإليجابي للمعونة على النمو
  

  .على تدفق مبالغ كبيرة من المعونة" الداء الھولندي"األھمية التجريبية ألثر في يبحث راجان وسوبرامانيان  )٣٤(

  

)٣٥( 
  

من االستقاللية السياسية للبلد  الخارجيةإلى أن من المرجح أن تحد� شدة االعتماد المالي على المعونة  يشير ھيلير  )٣٦(
  .المرجع نفسه . المستفيد، وأن األولويات اإلنمائية قد تحدد وفقاً لشواغل كبار الجھات المانحة ومصالحھا



  

  

وإضافة إلى ذلك، تفرض شدة تقلب المعونة وعدم ثباتھا تحديات كبيرة على الحكومات المستفيدة في   
  .)٣٧(يط الطويل األجلوضع الميزانيات المالئمة، وصعوبات في التخط

  
وخالل السنوات الماضية، ازداد التركيز في الدراسات التجريبية على ضعف القدرات االستيعابية من   

وانخفاض .  )٣٨(خالل مراعاة عامل انخفاض عائدات المعونة عند البحث في أثرھا على النمو االقتصادي
ن المعونة يكون صفراً عند نقطة معينة تعرف بنقطة العائدات يعني أن األثر التراكمي لدوالر واحد إضافي م

وتشير دراسات الحالة الفردية والتقديرات لمختلف البلدان إلى أن نقطة اإلشباع تختلف كثيراً بين .  اإلشباع
البلدان المستفيدة، وتتوقف على عدد كبير من العوامل، منھا نوعية المؤسسات وسياسات المعونة، ونوع 

  .)٣٩(يق بين الجھات المانحةالمعونة، والتنس
  

وفي حين تشكل نقاط اإلشباع إشارة واضحة إلى الحد األقصى لمخصصات المعونة، قد يكون من   
وإذا كانت قدرة الحكومة على .  غير الممكن من وجھة نظر الجھة المانحة أن تقدم معونة حتى ذلك الحد

مساعدة اإلنمائية الرسمية بنسب منخفضة إلى الدخل قد تعبئة اإليرادات المحلية ضعيفة في البلد المستفيد، فال
ولذلك، تصنف وثيقة مرجعية أعدتھا منظمة التعاون .  تعني اعتماداً مالياً مفرطاً على المعونة الخارجية

والتنمية في الميدان االقتصادي مؤخراً البلدان التي تفوق فيھا نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية إلى 
  .)٤٠(في المائة في خانة البلدان الشديدة االعتماد على المعونة ٩القومي اإلجمالي  الدخل

  
بلدان عربية مختارة على المعونة الخارجية خالل العقود الثالثة  مدى اعتماد ٦ الشكلويبين   

وتستثنى  . )٤١(نسبة تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجماليوذلك بقياس الماضية، 
إلى ھذه البلدان؛  إلى ضآلة المعونة الموجھة بلدان مجلس التعاون الخليجي والجماھيرية العربية الليبية، نظراً

  .لنقص البيانات الشاملة والموثوقةويستثنى الصومال 
  

 بلداً ١٤ط نسب المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي في متوس ٦ويبين الشكل   
النسبة في معظم ھذه و . ٢٠٠٤-٢٠٠٠و ١٩٩٩-١٩٩٠، و١٩٨٩- ١٩٨٠، و١٩٧٩-١٩٧٠لفترات ل ياًعرب

شدة ارتفاع  والسبب في ذلك ھو . أدنى بكثير مما كانت عليه في السبعينات والثمانينات حالياًالبلدان ھي 
وباستثناء  . طلع الثمانيناتإلى البلدان العربية خالل النصف الثاني من السبعينات ومالمتدفقة المعونة الحقيقية 

 :انظر.  من األمثلة على ذلك أن تكون التزامات المعونة في سنة معينة أعلى من المبالغ المدفوعة )٣٧(

  

)٣٨( Journal of Development Economics  

  

 ١٥ألدلة المتوفرة حول ھذا الموضوع، ويخلصان إلى أن نقطة إشباع المعونة قد تتراوح بين اص كليمنز ورادلي يلخ )٣٩(
  .في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ٤٥و

Challenging foreign aid: A policy maker’s guide to the Millennium Challenge Account

  

)٤٠( 
DAC Guidelines and Reference Series  

نسبة بقاس االعتماد على المعونة الميزانيات القومية، ي�عن مجموعة شاملة وموثوقة من البيانات نظراً إلى عدم وجود  )٤١(
  .تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي



  

  

االعتماد على حيث من  ضئيلةفلسطين وموريتانيا، تسجل معظم البلدان العربية في العينة نسبة منخفضة أو 
  .في المائة ١١و ١ة، تتراوح بين المعون

  
معدالت نمو مرتفعة  إذ حقق البلدانفي األردن ومصر،  الفتاًوكان تراجع االعتماد على المعونة   

-٢٠٠٠وفي الفترة  . في متوسط حجم المساعدة اإلنمائية الرسمية في الماضي القريب وشھدا تراجعاً نسبياً
والبلدان التي  نمواً العربية البلدانأقل ، لوحظت درجات مرتفعة من االعتماد على المعونة في بعض ٢٠٠٤

ة الرسمية إلى الدخل القومي المساعدة اإلنمائيشھدت نسبة ففي جزر القمر وجيبوتي،  . تعاني من النزاعات
انخفاض  دسيما بع في المائة، ال ١٠ ھي تناھز حالياًخالل العقدين الماضيين، وانخفاضاً كبيراً اإلجمالي 
في  ٢٠عند مستوى  شبه ثابتاًالنسبة متوسط ھذه وفي موريتانيا، بقي  . إلى ھذين البلدينالمتدفقة المعونة 

  .المائة تقريباً منذ السبعينات
  

وسياسة اإلقفال اإلسرائيلية إلى تدھور خطير في  ٢٠٠٠وفي فلسطين، أد�ى تصاعد العنف في عام   
ومع التراجع الحاد للدخل القومي اإلجمالي، أصبحت أكثر .  ظروف المعيشة خالل السنوات القليلة الماضية

المساعدة اإلنمائية  بلغ متوسط نسبة ٢٠٠٤- ٢٠٠٠وفي الفترة .  اعتماداً على تدفقات المعونة الخارجية
في المائة، ومن المرجح أن يكون قد ارتفع  ٣٠الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي مستوى مثيراً للقلق ھو 

وفي العراق، انخفضت نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي .  ٢٠٠٥أكثر في عام 
النسبة ال تعب�ر بدقة عن ارتفاع االعتماد على المعونة  في المائة، وھذه ٧، إلى ٢٠٠٤-٢٠٠٠في الفترة 

 ٢٣، بلغت نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي في العراق ٢٠٠٤ففي عام .  مؤخراً
  .٢٠٠٠في المائة في عام  ١في المائة تقريباً، بعد أن كانت أقل من 

  
  ة إلى الدخل القومي اإلجمالي في بلدان عربية مختارةنسبة المساعدة اإلنمائية الرسمي  -٦الشكل 

  .إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إعداد اإلسكوا، استناداً: المصدر
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  خصائص المساعدة المتدفقة إلى مجموعة من بلدان اإلسكوا  -ثانياً
  

العتبارات وشروط تؤثر كثيراً على طريقة تقديمھا إلى البلد المتلقي، إذ تخضع المساعدة اإلنمائية   
يقدم جزء من ھذه المساعدة على شكل قروض ميس�رة يجب تسديدھا في مھلة زمنية محددة، أو يشترط أحياناً 

المساعدة سم تدفق وكثيراً ما يت . لتقديم المساعدة أن يشتري البلد المتلقي السلع والخدمات من البلد المانح
  .)٤٢(تماماً مع الدورة االقتصادية ىبالتقلب إذ ال يمكن التنبؤ بھا وال تتماش

  
التخطيط المالي للحكومات في البلدان المتلقية وتداعيات كبيرة  فيأثر مباشر  ةخصائص المساعدول  

على بشدة ، تعتمد واًال سيما أقل البلدان نموفالبلدان المتلقية،  . على تصميم المشاريع اإلنمائية وتنفيذھا
لة والواقع أن تقديم الخدمات الحكومية الممو . دةإنمائية محدالخارجية في تنفيذ برامج ومشاريع  ةالمساعد

  .)٤٣(إلى البلدان المتلقية ةدفق المساعدتل بسبب توقف كثيراً ما يتعط بجزء منھا من المساعدات
  

، والقيود المفروضة على التيسيررجة بما فيھا د ةيناقش ھذا الفصل بعض خصائص المساعدو  
وألغراض ھذه الدراسة، .  والتوافق مع الدورة االقتصاديةب ة، والتوزيع القطاعي، ودرجة التقلالمساعد

ألنھا اختيرت  وقد ،ز النقاش على أربعة من أعضاء اإلسكوا ھي األردن وفلسطين ومصر واليمني�كتفى بتركي
، كان األردن ومصر من ٢٠٠٤- ١٩٧٤خالل الفترة و . منطقة اإلسكوامجموعات البلدان داخل  مختلفل تمث

البلدان المنخفضة  نيمثالألنھما  اوقد اختير، العربية وغير العربية التي تلقت أكبر قدر من المساعدةالبلدان 
ى عل بشدةعتمد تو اتنزاعال فتمثل المناطق التي تعاني منأما فلسطين  . الدخل ذات االقتصادات المتنوعة

من  ، وقد حصل على مبالغ صغيرة نسبياًنمواًالعربية صنف بين أقل البلدان فيوأما اليمن  . األجنبية ةالمساعد
  .اإلنمائية الرسمية خالل العقود الماضية ةالمساعد

  
  بلدان اإلسكوالمحة عامة عن المساعدة المقدمة إلى مجموعة من   -ألف

  
في األعضاء  ١٩٧٠اإلنمائية الرسمية منذ عام  ةلمساعدتجاھات نصيب الفرد من اا ٧الشكل  يبي�ن  

اإلنمائية  ةالمساعدكان نصيب الفرد من خالل السبعينات والثمانينات ف  .األربعة في اإلسكوا موضوع الدراسة
في و . مصر واليمن من ھذه المساعدة فيأعلى بكثير من نصيب الفرد  األردنالتي حصل عليھا  الرسمية

تظھر  بينماخالل العقود الماضية  كبيراً انخفاضاًاإلنمائية  ةالمساعدنصيب الفرد من ، شھد البلدان الثالثة
  .تسعيناتالمنذ مطلع  متصاعداً البيانات المتعلقة بفلسطين اتجاھاً

  
- ١٩٧٠البلدان العربية بالقيم المطلقة خالل الفترة  قدر من المساعدة الموجھة إلىمصر أكبر  وتلقت  
حد من  انخفاضاً بل شھد، نسبياً اًمتدنيبقي  اإلنمائية الرسمية ةالمساعدمن فيھا صيب الفرد ن ، غير أن٢٠٠٤
وقد تزامن ھذا  . ٢٠٠٣في عام  دوالراً ١٥بلغ  حد أدنىإلى  ١٩٧٥في عام  دوالراً ١٧٩بلغ أقصى 

  .إلى المنطقة في الثمانينات والتسعينات ةاالنخفاض مع االنخفاض العام في تدفق المساعد

)٤٢( 

)٤٣( 



  

  

في  اإلنمائية الرسمية ةالمساعدفقد حصل األردن على القسم األكبر من  ،أما من حيث نصيب الفرد  
وظل نصيب الفرد من  . ١٩٧٩في عام  دوالراً ١ ٢٧٢إذ بلغ حداً أقصى قدره المنطقة في مطلع التسعينات 

كبيرة  في ذلك ھو تدفق مبالغرئيسي الحتى منتصف الثمانينات، والسبب  مرتفعاً اإلنمائية الرسمية ةالمساعد
مجموعة من  تعھدت، ١٩٧٩في عام الذي انعقد خالل مؤتمر بغداد ف . من البلدان العربية ةالمساعدمن 

دعم  التالي وذلك بدافع سياسي ھوخالل العقد  مليار دوالر سنوياً ١.٢٥ألردن تقدم إلى االبلدان العربية بأن 
ر انخفاض الفعلي المقدم إلى األردن، وھذا ما يفسالمبلغ انخفض الوقت ومع  . )٤٤(بلدان المواجھة مع إسرائيل

، ١٩٩٢و ١٩٩٠وبين عامي  . ١٩٨٩في عام  دوالراً ١٢١إلى  اإلنمائية الرسمية ةالمساعدنصيب الفرد من 
 ناألردالتي شھدھا رغم الزيادة السكانية  ضئيالً ارتفاعاً اإلنمائية الرسمية ةالمساعدل نصيب الفرد من سج

  .حرب الخليج في تلك الفترةعلى أثر 
  

  رسمية السنوية في األردن وفلسطيننصيب الفرد من المساعدة اإلنمائية ال  -٧الشكل 
  ٢٠٠٤-١٩٧٠ومصر واليمن، 

  )٢٠٠٤بالدوالر باألسعار الثابتة لعام (
  

  
  

  .نظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديإلى بيانات م حسابات اإلسكوا، استناداً: المصدر
  

  .١٩٩٣اإلنمائية الرسمية السنوية قبل عام  ةنصيب الفرد من المساعد عنبيانات أي فلسطين، لم تتوفر ب فيما يتعلق: مالحظات
  

لسطين ومصر واليمن المساعدة اإلنمائية الرسمية الحقيقية المقدمة إلى األردن وفصافي عن ، بيانات ٥ يتضمن الجدول المرفق  
  .٢٠٠٤-١٩٧٠في الفترة 

  

 :الموقع، متاحة على  )٤٤(
  

اإلنمائية الرسمية ةالمساعدرد من نصيب الف

الر
دو

١٤٠٠ 

١٢٠٠ 

١٠٠٠ 

٨٠٠ 

٦٠٠ 

٤٠٠ 

٢٠٠ 

٠

 مصر

 األردن

 اليمن

فلسطين

١٩
٧٠

 

١٩
٧٢

 

١٩
٧٤

 

١٩
٧٦

 

١٩
٧٨

 

١٩
٨٠

 

١٩
٨٢

 

١٩
٨٤

 

١٩
٨٦

 

١٩
٨٨

 

١٩
٩٠

 

١٩
٩٢

 

١٩
٩٤

 

١٩
٩٦

 

١٩
٩٨

 

٢٠
٠٠

 

٢٠
٠٢

 

٢٠
٠٤



  

  

بعد توقيع اتفاقات أوسلو في عام  اإلنمائية الرسمية ةالمساعدوتلقت فلسطين حصة أكبر من   
 ٢٠٠٢و ٢٠٠١ارتفاعاً كبيراً في عامي  اإلنمائية الرسمية ةالمساعدوسجل نصيب الفرد من .  )٤٥(١٩٩٣

عدة المتدفقة بھدف التخفيف من صعوبة الظروف اإلنسانية التي دوالر نتيجة الزدياد المسا ٥٠٠بحيث تجاوز 
وقد تسبب ذلك في تحويل المساعدة عن المشاريع .  تسببت بھا ھجمات إسرائيل على أثر االنتفاضة الثانية

واستعمل جزء .  )٤٦(اإلنمائية المتوسطة والطويلة األجل وتخصيصھا لمعالجة الظروف الطارئة واإلنسانية
لمساعدة لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية مما أد�ى إلى ارتفاع نسبة االعتماد على المساعدة في كبير من ا
  .فلسطين

  
االتجاه العام نحو االنخفاض، في اليمن مع  اإلنمائية الرسمية ةالمساعدنصيب الفرد من  وانخفض  
إلى المتدفقة  ةالمساعد وشھدت . ٢٠٠٤في عام  دوالراً ١٢إلى  ١٩٧٦في عام  دوالراً ١٧٠من فتراجع 

على الرغم من تصنيف ھذا البلد بين أقل البلدان ثمانينات السبعينات والن مستوياتھا في ع اليمن، انخفاضاً
- ١٩٧٠خالل الفترة  في المائة سنوياً ٣ الذي تجاوزمرتفع السكاني النمو ومن أسباب ذلك معدل ال.  نمواً

بعض  قدمة إلى اليمن ألنالم ةقيمة المساعدبتخفيض طراف الجھات المانحة المتعددة األ، وقيام ٢٠٠٤
  .عةلم تحقق النتائج المتوق ھابرامج

  
  درجة التيسير  -باء

  
ة من تدفقمالوفقاً لمصطلحات لجنة المساعدة اإلنمائية األموال اإلنمائية الرسمية  ةتتضمن المساعد  
رة فنية والقروض الميسال ةلك المساعدذفي  شكل منح، بما علىمة والمقدالرسمية ألغراض إنمائية  القنوات
ف القروض بالميس�رة للغاية عندما يشكّل عنصر وتعر . السنة الواحدة التي تتجاوز مھلة استحقاقھا للغاية
 وفقاً للجنة المساعدة . قيمة القرض اإلسمية من المائةفي  ٢٥ال تقل عن نسبة منھا أو اإلعانة  ةالمنح

في المستخدمة الفائدة  أسعار) أ: (من أھمھاعلى أساس افتراضات خاصة  منحةيحسب عنصر الاإلنمائية، 
 المائةفي  ١٠بنسبة المحدد معدل الخصم ) ب(؛ مدة القرض طيلةثابتة تكون التي يفترض أن وائد وحساب الف

  .في جميع الحاالت والذي يمثل كلفة الفرصة البديلة في كافة حسابات القيمة الحالية
  

وال سيما المقدمة إلى البلدان اإلنمائية  ةالمساعد إجماع على أن يكون الجزء األكبر من د حالياًويسو  
توافق وقد أعرب عن وجھة النظر ھذه في .  المنخفضة الدخل والمثقلة بالديون على شكل منح ال قروض

لمنح يشككون في فالداعون إلى تقديم ا  .عن المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية الصادرآراء مونتيري 
في رفع  القروضازدياد المخاوف من أن تساھم أھمھا  التعاون اإلنمائي ألسباب عديدة فيالقروض  دوىج

  .رة من المساعدةكبي التي تتلقى حصصاً التي تشكل عبئاً ثقيالً على البلدانالمديونية الخارجية  ىمستو
  

ھا على في تركيزالوإمكانية التنبؤ بھا وسھولة صرفھا ب وعالوة على ذلك، تتميز المنح عن القروض  
لم يحظ بعد أداة أساسية في التمويل ألغراض التنمية كل نحو المنح غير أن التحو . األھداف اإلنمائية

القروض  قد تكون) أ: (ھامنالحجج المؤيدة للجمع بين المنح والقروض ما زالت قوية وو . اإلجماع العالميب
الرامية إلى األنشطة غير المنتجة وتشجع تبذيرھا ألنھا ال  إذ يصعب ،"لمسؤوليةل اأكثر مدعاة لتحم" أمواالً

الحكومة  دوافعالمنح من األرجح أن تضعف ) ب(البلدان الشريكة؛  التزامز كما أنھا تعز توليد الدخل الريعي

)٤٥( 
  

.المرجع نفسه )٤٦(



  

  

 داعتممزيد من االؤدي إلى مما يزيادة القاعدة الضريبية المحلية وتشجيع المد�خرات الوطنية، إلى المتلقية 
مصادر التمويل البديلة، بما فيھا في جذب صعوبة " المنح فقط" الذي يتلقىالبلد  قد يواجه) ج(؛ ةعلى المساعد

  .مؤشراً سلبياًيعتبر ن غياب القروض الرسمية قد أل، االستثمار األجنبي المباشر
  

 أن ٨الشكل  فيبينالدراسة،  قيداألعضاء في اإلسكوا  التيس�ر لصالح مجموعةق بدرجة أما فيما يتعل  
ويعزى جزء كبير  . في السنوات األخيرةالمقدمة اإلنمائية  ةالمساعد نسبة المنح إلى القروض قد ازدادت في

  .الميزانيةالتعاون الفني ودعم المساعدة المقدمة ألغراض حجم تزايد  من ھذه الزيادة إلى
  

  األردن اإلنمائية الرسمية لصالحدرجة التيس�ر في التزامات المساعدة   -٨الشكل 
  ٢٠٠٤-١٩٧٠وفلسطين ومصر واليمن، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حسابات اإلسكوا، استناداً: المصدر
  
  .١٩٩٣اإلنمائية الرسمية السنوية قبل عام  ةنصيب الفرد من المساعدعن فلسطين، لم تتوفر البيانات ب فيما يتعلق: حظاتمال
  

المنح في أما عناصر  . تقدم من غير مقابلأو سلع أو خدمات ال ي�عاد تسديدھا ھي تحويالت نقدية ) المنح(رة القروض الميس  
في البلد  األموال المستحقةه يعرب عن عزمه اإلبقاء على إال أنلتسديد، بحقه في االبلد المانح بموجبھا القروض فھي المعامالت التي يحتفظ 
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الثالثين  األعوامخالل  كثيراًادت دزا مجموع التزامات المساعدةحصة المنح من  أن ٨يبين الشكل   
اإلنمائية  ةالمساعدباع مجموع السبعينات، شكلت القروض ثالثة أر فيو  .الماضية في األردن ومصر

 . التي حصل عليھا األردن اإلنمائية الرسمية ةالمساعدالتي حصلت عليھا مصر وحوالى نصف  الرسمية
في  المائةفي  ١٥مصر وإلى  في المائةفي  ١٨إلى  ةالنسبھذه ، انخفضت ٢٠٠٤- ٢٠٠٠وخالل الفترة 

المقدمة إلى األردن ومصر الزيادة الكبيرة في  ةعدھذا التغيير في تركيبة المسا ولعل من أسباب.  األردن
تعتمد  كما سبق وذكر،و . سبعيناتالإلى ھذين البلدين منذ األمريكية التي تقدمھا الواليات المتحدة  ةالمساعد

بالمنح وليس  البلدان النامية عموماً األمريكية على تزويد التي تقدمھا الواليات المتحدة ةبرامج المساعد
  .بالقروض

  
فقط،  ١٩٩٣منذ عام  ةالتزامات المساعد درجة تيس�رالبيانات حول تتوفر أما في فلسطين، حيث   

على تسديد القروض السلطة الفلسطينية، قدرة ف . ألغراض التنمية األساسي التمويل مصدرلت المنح شك
صرف على يخارجية ال ةمن المساعد الجزء األكبر غير كافية وألن العائدات الضريبية ألنوذلك محدودة، 

  .مشاريع االستثمار المنتجاألنشطة االستھالكية وليس على 
  

من حصة البلدان كثير أكبر ب ةفكانت حصته من القروض نسبة إلى مجموع المساعد ،وأما اليمن  
 . تقريباً المائةفي  ٥٠ نسبة القروض من مجموع المساعدة ، بلغت٢٠٠٤-٢٠٠٠فخالل الفترة  . األخرى

 ھذه القروض الوكاالت المتعددة األطراف التي تمنح البلدان في الغالب قروضاًر الرئيسي لوكان المصد
 لتحو في مناطق أخرى أيضاً يالحظو . سياساتھا علىإصالحات جذرية مشروطة بأن تجري البلدان المتلقية 
كاھل البلدان  ثقلتأعباء الديون التي  تخفيف لىالمنح وسعيھا إ إلىرة الجھات المانحة من القروض الميس

  .)٤٧(ةالمتلقية للمساعد
  

  القيود المفروضة على المساعدة  -جيم
  

السلع والخدمات  شراءفرض على الجھة المتلقية يخضع تدفق المساعدة عادة لمجموعة من الشروط ت  
كل شوھذا النوع من المساعدة ھو  . مجموعة محدودة من البلدان منالبلد المانح أو  حصراً من موردين من

وتجمع  . )٤٨(الحمائيةھو بالتالي وجه من وجوه السياسة صادرات البلد المانح ومن أشكال دعم رئيسي 
لھا أثر و ةالمساعد تخصيصتشوه في في تتسبب  ةأطراف عديدة على أن القيود المفروضة على المساعد

  .البلدان المتلقية سلبي على
  

غير الخاضعة لقيود ألنھا ال  ةث الكلفة من المساعدالخاضعة لقيود ھي أقل فعالية من حي ةالمساعدو  
إلى الدراسات التجريبية، تتراوح نسبة التكاليف  استناداًو . األقل كلفة الموردتسمح للبلد المتلقي بأن يتعاقد مع 

في قيمة  اًانخفاضمما يعني ، المائةفي  ٣٠و ١٥الخاضعة لقيود بين  ةالمباشرة الناجمة عن المساعد ضافيةاإل
الخاضعة للقيود  وتتكبد الحكومة المتلقية للمساعدة  .)٤٩(المائةفي  ٢٣و ١٣بنسبة تتراوح بين  ةالمساعد

  .المانحينتكاليف غير مباشرة تتضمن التكاليف اإلدارية والتكاليف الناجمة عن عدم التنسيق بين 

)٤٧( 

ة ھي حوافز الحوافز التي تكمن وراء فرض القيود على المساعد راضه الشامل لھذه المسألة إلى أنفي استعيشير جيبما  )٤٨(
 محدودةفي البلد المانح تكون  يكلالالعمالة والنمو  صعيد على الناجمةاآلثار اإليجابية  نألمرتكزة إلى االقتصاد الكلي  سياسية أكثر منھا

..  على األرجح

.المرجع نفسه )٤٩(



  

  

تخدم شركات محلية ، ال يسمح للحكومة المتلقية أن تشتري السلع المحلية أو تسوعالوة على ذلك  
من أھداف الحوار  أساسياً أصبح رفع القيود ھدفاًوھكذا،  . يمكنھا أن تساھم في تشجيع التنمية االقتصادية

ھدف الحد من تكاليف المعامالت بالنسبة إلى البلدان باإلنمائية  ةحول فعالية المساعد الدولي الذي يدور مؤخراً
  .)٥٠(ةالعمليتعزيز التزامھا بھذه المتلقية و

  
غير  ةالمساعد: ثالث فئات ھي ة اإلنمائية فيالمساعدفي إحصاءاتھا اإلنمائية  ةلجنة المساعد وتصنف  

ة الفئة األخيرة المساعد تضمو . للقيود الخاضعة جزئياً ةالخاضعة للقيود والمساعد ةوالمساعد ،الخاضعة للقيود
الخاضعة لقيود، إذ يشترط على ھذا النوع  ةساعدمن تلك المفروضة على فئة الم تشدداً الخاضعة لقيود أقل

على سلع أن تصرف أو البلدان النامية، أو /و البلد المانحخدمات من من المساعدة أن تصرف على سلع و
  .وخدمات من البلدان النامية فقط

  
إلى األردن وفلسطين ومصر  ةالقيود المفروضة على مجموع التزامات المساعدأن  ٩الشكل  ويبي�ن  

ة الخاضعة للقيود المساعدة أن حصالبيانية  وتوضح الرسوم . ٢٠٠٥- ١٩٨٣اليمن قد تغي�رت خالل الفترة و
مة إلى األعضاء ة المقدالمساعد الجزء األكبر من خالل العقدين الماضيين وأن كبيراً لت انخفاضاًقد سج

في المائة تقريباً من  ٢٠بة نس، كانت ١٩٨٩- ١٩٨٣وخالل الفترة  . األربعة في اإلسكوا غير خاضع للقيود
غير  ةأما متوسط حصة المساعد . غير خاضعة ألي قيودة المقدمة إلى األردن ومصر واليمن المساعد

في  المائةفي  ٦٣تراوح بين ، ول زيادة كبيرة خالل التسعيناتسجف المساعدة،الخاضعة لقيود من مجموع 
  .٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة  في اليمن المائةفي  ٧٨فلسطين و

  
  مة إلى األردن وفلسطينالقيود المفروضة على التزامات المساعدة المقد  -٩الشكل 

  ٢٠٠٥-١٩٨٣، ومصر واليمن
  )بالنسبة المئوية(

  

: الموقعو من أھم أھداف إعالن باريس بشأن فعالية المساعدة المتاح على رفع القيود المفروضة على المساعدات ھ )٥٠(
.
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  .اإلسكوا، استناداً إلى بيانات نظام إبالغ الدائنين الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديحسابات : المصدر
  

فالقروض .  يقصد بالبيانات المتعلقة بالقيود المفروضة الواردة في ھذا الشكل التزامات المساعدة وليس المبالغ المصروفة فعالً: مالحظات
ياً أو جزئياً للقيود لھا شروطھا التي تفرض على البلد المتلقي شراء السلع أو الخدمات حصراً من بلد معي�ن أو المنح الرسمية الخاضعة كل

  .ھو في الغالب المانح أو من مجموعة من البلدان ال تشمل جميع البلدان النامية
  

  .١٩٨٨ل عام فيما يتعلق بفلسطين، لم تتوفر بيانات عن القيود المفروضة على التزامات المساعدة قب  
  

فع القيود المفروضة على الجھود الثنائية والمتعددة األطراف التي بذلت من أجل ر وقد أحرزت  
صة للبلدان العربية ال تزال ة المخصمبالغ كبيرة من المساعد اً في ھذا الصدد، غير أنكبير اًمتقد المساعدة
ويؤدي ذلك  . في فلسطين المائةفي  ٣٧اليمن و في المائةفي  ٢٢للقيود، وتتراوح بين  جزئياً كلياً أوخاضعة 

قطاعات الفوائد إلى بعض  تحويلالتكاليف التي تتكب�دھا البلدان المتلقية وة المساعدة وزيادة تقويض فعاليإلى 
  .في البلد المانح معينة

  
  التعاون الفني  -دال

  
ظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلنمائية التابعة لمن ةقاعدة البيانات الخاصة بلجنة المساعد تتضمن  

ف بيانات تصن، ةوالقيود المفروضة على المساعد المتعلقة بدرجة التيس�ربيانات ال إضافة إلىاالقتصادي، 
 المعونةو ،والتعاون الفني ،برامجالمشاريع والمساعدة المقدمة لل، بما في ذلك حسب نوعھااإلنمائية  ةالمساعد

، والدعم نووالتخفيف من عبء الدي ،في حاالت الطوارئ والكوارث ةاإلغاثو إنمائية،الغذائية ألغراض 
  .م للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدوليةالمقد

  
ازدادت حصة ستينات، المنذ ف . تغييراً ملحوظاً خالل العقود الماضية ةتركيبة المساعد وشھدت  

وخالل الفترة   .)٥١(نة الغذائية ألغراض إنمائيةالبرامج والمشاريع والتعاون الفني بينما انخفضت حصة المعو
تعاون للاإلنمائية الرسمية  المساعدةمن مجموع  المائةفي  ٢٥حوالى  خصص المانحون، ٢٠٠٤-٢٠٠٠

في  ٥٠تبلغ حصة ھذا النوع من المساعدة ل فعالية التعاون الفني، ياالرغم من المخاوف الكبيرة حوب . فنيال
ة اإلنمائية التي تقدمھا بلدان مثل أستراليا والواليات المتحدة األمريكية المساعد مجموع أو أكثر من المائة

  .واليونان
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 يقصد بالتعاون الفني الدراية التي تقدمھامنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ووفقاً ل  
المترتبة  تكاليفوتحمل ال لبحثوا العاملين وبرامج التدريب من خالل توفيرالبلدان المانحة إلى البلدان المتلقية 

توفير الخبراء مباشرة من البلدان المانحة وبرامج المنح التعليمية وغيرھا من ويشمل ھذا التعاون  . على ذلك
من أشكال  التعاون الفني شكالً يعتبربالتالي و . أشكال المساھمة في رأس المال البشري للسكان المحليين

ز منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وتمي . المعلومات والخدمات يمالمساعدة التي تركز على تقد
إلى زيادة مخزون رأس المال البشري في البلدان النامية،  أساساًالذي يھدف " التعاون الفني القائم بذاته"بين 
المادي في البلد  بھدف زيادة مخزون رأس المال الدرايةالذي يؤمن " التعاون الفني المتصل باالستثمار"و

  .المتلقي
    

إنفاق  يفترضومثلما  . موضوع جدل بين الجھات المانحة والجھات المتلقيةھي وفعالية التعاون الفني   
تعاون في إطار ال ةعادة شراء المساعد يفترضالخاضعة للقيود على منتجات البلد المانح وخدماته،  ةالمساعد

القطاع االستشاري في  الفوائد إلىبعض  يحولو ةة الشرائية للمساعدمن القو مما يحدفني من البلد المانح ال
 . مزيد من االعتماد على الذات في البلدان الناميةالتحقيق كذلك يمكن أن يعيق التعاون الفني و  .البلد المانح

ض أشكال بعال يزال يثير جدالً بينما تعتبر التعاون الفني الذي يھدف إلى بناء قدرات المؤسسات المحلية ف
  .أكثر فعالية عموماً األنشطة الھندسية وغيرھا من األنشطة المتعلقة باالستثمار المادي ومنھاالتعاون الفني 

  
اإلنمائية الرسمية في األعضاء  ةصافي المساعد منالتغيير في حصة التعاون الفني  ١٠الشكل  ويبي�ن  

من المساعدة اإلنمائية في األردن  اون الفنيازدادت حصة التع فقداألربعة في اإلسكوا موضوع الدراسة، 
في  اإلنمائية الرسمية ةالمساعدة التعاون الفني من صافي ويعزى االرتفاع النسبي الذي تشھده حص.  ومصر

األمريكية في تقديم المساعدة إلى الذي تضطلع به الواليات المتحدة الرئيسي الدور إلى ثمانينات المصر منذ 
 ةالبلدان المتلقية للمساعد تأتي نتيجة التجاه تشھدهحصة التعاون الفني في األردن ومصر  دوازديا . ھذا البلد

لحاالت االستجابة ل التركيز على بناء رأس المال البشري أكثر من قوامهمن الناحية التكنولوجية  األكثر تقدماً
  .)٥٢(األساسيةجات احلاتلبية الطارئة و

  
في الفترة ارتفع  اإلنمائية الرسمية ةالمساعدصافي  لسطين أنالمعلومات المتوفرة عن ف وتوضح  
 . انخفضت نسبة إلى مستوياتھا السابقة ةالمساعد ھذه حصة التعاون الفني من مجموع إال أن، ٢٠٠٤-١٩٩٠

إلى المساعدات الطارئة  أدى إلى تزايد الحاجةية الذي ناوتفاقم األعمال العد في ذلكرئيسي ال ولعل السبب
  .ل الوكاالت األجنبيةعموعطل 

  
 بين بنسبة كبيرة اإلنمائية الرسمية ةالمساعدحصة التعاون الفني من صافي  ازدادتوفي اليمن،   

وورد في  . القدرة االستيعابية من أھمھا حدودعوامل كثيرة، ل انخفضت نتيجة ثمتسعينات، السبعينات وال
البلد تلقى حصة من ھذا  ، أنون الفني في اليمنالتعا عن ٢٠٠٣صندوق النقد الدولي في عام تقرير أصدره 

وبھدف تعزيز فعالية توزيع الموارد   .)٥٣(ھياكله السياسية والمؤسسيةالقدرة االستيعابية لفوق تفني التعاون ال
وبينما  . أكثر انتقائية تجاه اليمن على صعيد التعاون الفنيسياسة صندوق النقد الدولي  يعتمدوكفاءتھا، 

تحسين تصميم مختلف البرامج  الرامية إلىالجھود تكثفت  ،لتعاون الفنيع مخصصات اانخفض مجمو
  .اليمن وتنفيذھافي ضطلع بھا الموالمشاريع 

)٥٢( 

)٥٣( .



  

  

  في األردن حصة التعاون الفني من صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية  -١٠الشكل 
  ٢٠٠٤-١٩٧٠وفلسطين ومصر واليمن، 

  

  .إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديحسابات اإلسكوا، استناداً : المصدر
  

تتضمن المساعدة الفنية منح التعليم والتدريب المقدمة إلى المواطنين في البلدان المتلقية والمبالغ التي يتقاضاھا المستشارون : مالحظات
  .ي إطار المشاريع الثنائيةالعاملون في البلدان المتلقية؛ وتستثنى منھا الخدمات االستشارية المقدمة ف

  
  .١٩٩٠فيما يتعلق بفلسطين، لم تتوفر بيانات عن حصة التعاون الفني قبل عام   

  
إلى تعزيز القدرات الكامنة التي تسمح  من حيث المبدأھذه االتجاھات؟ يھدف التعاون الفني  ماذا تعني  

ت التي تؤكد فعالية التعاون الفني كأداة لبناء غير أن التحليال . ة األجلبتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية طويل
فعالية العديد ويستخلص من الجدل الذي تثيره  . قليلةالقدرات البشرية والمؤسسية في المنطقة العربية تبقى 

وأن يوجه نحو أكثر فعالية من الناحية االقتصادية  التعاون يجب أن يكونمن أشكال التعاون الفني أن ھذا 
  .البلد المتلقي وظروفھم وأن يصمم بطريقة تلبي حاجات سكانتحقيق النتائج 

  
  التوزيع القطاعي للمساعدة  -ھاء

  
ألردن وفلسطين المقد�مة إلى ا اإلنمائية الرسمية ةالمساعديتناول ھذا القسم التوزيع القطاعي لمجموع   

تمويل خالل كبير من ال قدرز على القطاعات االجتماعية واالقتصادية التي حصلت على ومصر واليمن، ويرك
في ھذا القسم إلى قاعدة بيانات نظام إبالغ الدائنين  الواردةوتستند المعلومات  . ٢٠٠٤-١٩٨٠الفترة 
وليس إلى  ةإلى التزامات المساعد ھي تشيرو.  والتنمية في الميدان االقتصادي بمنظمة التعاون ةالخاص

 ةمن الجھات المانحة الثنائية غير التابعة للجنة المساعد الواردة ةالمساعد ى منھاستثنتالمبالغ المصروفة و

٢٠٠٤- ١٩٧٠مصر،   -ألف

٤% ٣٢%

٢٥%

٤٤%

٠

١.٠٠٠

٢.٠٠٠

٣.٠٠٠

٤.٠٠٠

٧٩- ٧٠ ٨٩- ٨٠ ٩٩- ٩٠ ٠٤- ٠٠

ت
را
وال
الد

ن 
اليي
بم

مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية المساعدة الفنية

٢٠٠٤- ١٩٩٠فلسطين، 

١٦%

٣٦%

٠
٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠

٨٠٠
١.٠٠٠
١.٢٠٠

٩٩- ٩٠ ٠٤- ٠٠

٢٠٠٤- ١٩٧٠ن، اليم

١٥%
٢٤%

١٩%

١١%

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٧٩- ٧٠ ٨٩- ٨٠ ٩٩- ٩٠ ٠٤- ٠٠

٢٠٠٤- ١٩٧٠األردن، 

١٩%

٢١%

٦%

٤%

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٧٩- ٧٠ ٨٩- ٨٠ ٩٩- ٩٠ ٠٤- ٠٠

ت
را
وال
الد

ن 
اليي
بم

مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية مساعدة الفنيةال

ت
را
وال
الد

ن 
اليي
بم

مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية المساعدة الفنية مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية المساعدة الفنية

ت
را
وال
الد

ن 
اليي
بم



  

  

البلدان  وبما أن . حيثما أمكنالمتعددة األطراف فھي مدرجة  ةأما البيانات المتعلقة بالمساعد . اإلنمائية
في اإلسكوا األربعة إلى األعضاء  رئيسيةمانحة  ھي جھةال سيما المملكة العربية السعودية، والعربية، 
المتعھد بھا لھذه البلدان  ةمن مجموع المساعد المدرجة في ھذا القسم جزءاً ةالمساعد تمثلالدراسة، موضوع 

، تسمح مع ذلكو . اإلنمائية ةالواردة في قاعدة بيانات لجنة المساعد ةوال يمكن مقارنتھا بمجموع المساعد
  .مساعدةھات في التوزيع القطاعي للبيانات نظام إبالغ الدائنين بتحديد االتجا

  
مختلف القطاعات  علىالسنوية  ةتوزيع متوسط التزامات المساعد الواردة فيما يلياألشكال  وتبي�ن  

ر في التغي� وأھم ما تشير إليه ھذه األشكال عموماً . االجتماعية واالقتصادية في األعضاء األربعة في اإلسكوا
القطاعات االجتماعية على  لصالحبية أكثر فأكثر األجن ةھت المساعدمع الوقت، وجف . التوزيع العام للموارد

المخصصة  ةلت المساعدفي األردن واليمن حيث سجه يتضح ھذا التوجو . حساب القطاعات االقتصادية
إلى  اإلنمائية الرسمية ةالمساعدالتزامات  بلغتثمانينات، في حين المنذ  كبيراً للقطاعات االقتصادية انخفاضاً

  .ما كانت عليه منذ عقدينأضعاف القطاعات االجتماعية 
  

القطاعات  تجاوزت فيه المساعدة المقدمة إلىفھي البلد الوحيد ضمن العينة الذي  ،أما مصر  
 ). ١١نظر الشكل ا(المقدمة إلى القطاعات االجتماعية  ةمساعدال ٢٠٠٤-٢٠٠٠االقتصادية خالل الفترة 

 تماشياً معمويل البنى التحتية والخدمات االجتماعية اإلنمائية ت ةالجھات المانحة في لجنة المساعد تفضلو
في و . التقدم في البلدان النامية من أجل تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية فيع اسراإلالجھود الرامية إلى 

ھذه  شكوكاً إزاء تمكنالقطاعات االقتصادية،  المقدمة إلى ةاالنخفاض الملحوظ في المساعد يثير، ذاتهالوقت 
ھذا األمر أھمية لو . المتوسط والطويل في األجلينلنمو امعدالت  زيادةتنمية قاعدتھا االقتصادية و منان البلد

 كبيرتعاني من ارتفاع  ألنھا موضوع الدراسة في ھذا القسم في اإلسكوااألربعة األعضاء  كبيرة بالنسبة إلى
 توليدفي  اًكبير اًھذه البلدان تواجه تحدي بما أنو . ال سيما بين الشبابوفي معدالت البطالة والعمالة الناقصة، 

 ةأشكال المساعد تراعى في جميعللرجال والنساء، من الضروري أن  المناسبةمزيد من فرص العمل ال
  .المحتملة على العمالة اآلثاراإلنمائية 

  
  ٢٠٠٤-١٩٨٠توزيع التزامات المساعدة المقدمة إلى مصر حسب القطاعات،   -١١الشكل 

  )٢٠٠٤يين الدوالرات باألسعار الثابتة لعام بمال(

  .إلى بيانات نظام إبالغ الدائنين الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حسابات اإلسكوا، استناداً: المصدر
  

  .لى جداول البيانات ذات الصلةلالطالع ع ٦ انظر الجدول المرفق: مالحظة

  
 في مصر زيادة خالل الفترتينمة إلى القطاعات االجتماعية ة السنوية المقدمتوسط المساعد وسجل  
في  ٤٠ خصصت نسبة، وفي الثمانينات والتسعينات.  مجدداً ، ثم انخفض١٩٩٩- ١٩٩٠و ١٩٨٩-١٩٨٠
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٢٠٠٤-١٩٨٠في مصر، 
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 . الصرف الصحيمدادات المياه وإلالجتماعية مة إلى القطاعات اة المقدالمساعد مجموع من تقريباً المائة
ولويات الحكومة التي وضعت برنامج إصالح طموح وشامل انسجاماً مع أالتعليم،  إلى التركيز مؤخراً تحولو

  .التعليمييھدف إلى تحسين النظام 
  

ل بمعد األھداف اإلنمائية لأللفية إلى أنھا أحرزت تقدماً لمصر حولويشير التقرير القطري الثاني   
زال يواجه ال ي التعليمقطاع  غير أن . )٥٤(تعميم التعليم االبتدائيب المعنيمقبول نحو بلوغ الھدف الثاني 

ويمكن مواجھة .  تحسين نوعية التعليم) ب(تعليم شريحة أكبر من الفقراء؛  ضمان) أ: (ھما تحديين رئيسيين
متدنية حسب دليل التنمية  ل قيماًالتي تسجت المصرية لمحافظالالفنية  ةمزيد من المساعدھذين التحديين بتقديم 

  .البشرية
  

خالل  اًجذري اًقد شھد تغير ةتوزيع المساعد أن ١١الشكل يبين ق بالقطاعات االقتصادية، وفيما يتعل  
، وقطاع وإلى قطاع الطاقة الزراعة والصناعة اإلنتاجيين،ة المقدمة إلى قطاعي فالمساعد . العقدين الماضيين

ة المقدمة إلى قطاعي ، في حين ازدادت التزامات المساعدحاداً لت انخفاضاًسج قل، والتخزين، واالتصاالتالن
 علىل بينما يدل ھذا التحوو . قطاع المصارف واألعمال التجارية وقطاع السياحة والتجارة الخدمات أي

 أثر سلباً يرجح أن يكون قدمصر،  األھمية المتزايدة التي يحظى بھا قطاع الخدمات في الھيكل االقتصادي في
  .على وضع العمالة في البلد

  
  ٢٠٠٤-١٩٨٠توزيع التزامات المساعدة المقدمة إلى األردن حسب القطاعات،   -١٢الشكل 

  )٢٠٠٤بماليين الدوالرات باألسعار الثابتة لعام (

  .إلى بيانات نظام إبالغ الدائنين الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ت اإلسكوا، استناداًحسابا: المصدر

  .لالطالع على جداول البيانات ذات الصلة ٦مرفق النظر الجدول ا: مالحظة
  

 خصصللقطاع االجتماعي في األردن قد  ةالمساعدالتزامات من  الجزء األكبر أن ١٢يبين الشكل   
 . في إدارة موارده المائية الشحيحة الصرف الصحي وذلك ألن األردن يواجه تحدياً رئيسياًمدادات المياه وإل

الجھات المانحة و . في األردن الرئيسية التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة يعتبر من العقباتفشح المياه 
، واليابان االتحاد األوروبيبلدان و األمريكية ت المتحدةاإلنمائية بما فيھا الواليا ةلجنة المساعدالرئيسية في 

 ٢٠٠٤-١٩٨٠وفي الفترة  . تحسين إمدادات المياهالذي يعمل به األردن حالياً لالبرنامج  تدعموالبنك الدولي، 
التعليم ة المقدمة إلى قطاعي ة كذلك في المتوسط السنوي اللتزامات المساعدشھد األردن زيادة مستمر

مؤشرات التعليم ومع أن  . البنى التحتية االجتماعية األخرىوالمجتمع المدني و الحكوميلقطاع والصحة وا
تحديات في المنطقة مساوية لألردن في الدخل، ال تزال ھناك  والصحة في األردن جيدة مقارنة ببلدان أخرى

).٢٠٠٤(التقرير القطري الثاني : وزارة التخطيط في مصر واألمم المتحدة، األھداف اإلنمائية لأللفية )٥٤(

المقدمة إلى القطاعات االجتماعيةمات المساعدة المتوسط السنوي اللتزا
٢٠٠٤- ١٩٨٠في األردن، 
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 تكتسب بين المھارات التي قالتعليم والتوفينوعية  تحسينفي قطاع التعليم، فمن الشواغل الرئيسية  . كبيرة
في ارتفاع معدل البطالة، ال سيما بين ويتضح ذلك  . في المدارس والجامعات وبين احتياجات سوق العمل

  .الشباب
  

من فرص  مما يحرم المرأةه تعليم المرأة نحو االختصاصات العامة ما يوج ، غالباًذلكإضافة إلى   
إلى  استناداًو . الفجوة الكبيرة بين الجنسين على صعيد الدخل يعمقو واألعلى أجراً العمل األكثر تخصصاً
، ٢٠٠٤في عام  ٠.٣لرجل في األردن المرأة إلى دخل انسبة دخل تقديرات ، بلغت تقرير التنمية البشرية

  .)٥٥(التنمية البشريةالمستوى المتوسط في مجموعة البلدان ذات  فيأدنى النسب  من وھي
  

برنامج إصالح تربوي طموح يحظى بدعم  ٢٠٠٣أطلقت الحكومة في عام وفي ضوء ھذه التحديات،   
من قلة الخدمات في المناطق النائية  األردنوفي قطاع الصحة، يعاني  . قوي من الجھات المانحة الدولية

العمل في  يحبذونوالفقيرة، وذلك بسبب محدودية المرافق الطبية واالفتقار إلى العاملين المؤھلين الذين 
الطبية في المناطق  الرعايةالدولية على توسيع نطاق الحصول على  ةز المساعدلك تركلذو . اطق النائيةالمن

وتدريب العاملين  ،وتحسين المعدات الطبية ،لقطاع الصحيلالريفية، وتحسين اإلطار القانوني والتنظيمي 
ة المقدمة إلى لتزامات المساعدل ھيكل اوكما ھو الحال في مصر، تبد . الصحية الرعايةفي قطاع  المحليين

ة المقدمة إلى قطاعي التزامات المساعدفانخفضت ثمانينات المنذ في األردن  جذرياً الًالقطاعات االقتصادية تبد
، بينما ٢٠٠٤-٢٠٠٠و ١٩٨٩-١٩٨٠ الفترتينبين  المائةفي  ٥٠الزراعة والصناعة باألرقام الحقيقية بنسبة 

 مستوى مع االتجاه ويتوافق ھذا  .زيادة كبيرة األعمال والسياحة والتجارةالمصارف والدعم لقطاعات  ازداد
قطاع الخدمات ثلثي إذ تجاوزت حصة ، في األردن الناتج المحلي اإلجماليفي  اتالقطاعمختلف مساھمة 

  .٢٠٠٠في عام  الناتج المحلي اإلجمالي
  

  ٢٠٠٤-١٩٩٠، اتلقطاعتوزيع التزامات المساعدة المقدمة إلى فلسطين حسب ا  -١٣الشكل 
  )٢٠٠٤بماليين الدوالرات باألسعار الثابتة لعام (

  
  .إلى بيانات نظام إبالغ الدائنين الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حسابات اإلسكوا، استناداً: المصدر

  .ول البيانات ذات الصلةلالطالع على جدا ٦مرفق النظر الجدول ا: مالحظة
  

، تقرير التنمية البشرية للعام "الفقر وأزمة المياه العالميةالقوة و: ما ھو أبعد من الندرة"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  )٥٥(
).٢٠٠٦برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ( ٢٠٠٦
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القطاعات االجتماعية بين  جميعفي  ة، ازداد المتوسط السنوي اللتزامات المساعدفلسطينفي و  
 لنزاع العسكري في األراضي الفلسطينية الذي ألحق أضراراًلنتيجة  ٢٠٠٤-٢٠٠٠و ١٩٩٩- ١٩٩٠الفترتين 

اتساع ظاھرة ومع تناقص الموارد المائية و ). ١٣نظر الشكل ا(البنية التحتية االجتماعية والمادية بكبيرة 
لضمان حصول  الصرف الصحي ضروريةألغراض إمدادات المياه و ة المتدفقة، أصبحت المساعدالتصحر

 وفيما يتعلق . اليومي من المياه الالزم لالستھالك، والنظافة الصحية والتنظيف الحد األدنىالسكان على 
 من التزامات المساعدةالنقل والتخزين واالتصاالت على أكبر حصة ات حصلت قطاعالقطاعات االقتصادية، ب

  .عماراإلنشطة إعادة تأھيل البنية التحتية وإعادة األولوية ألالجھات المانحة  أعطت إذخالل الفترتين 
  

  ٢٠٠٤-١٩٨٠توزيع التزامات المساعدة المقدمة إلى اليمن حسب القطاعات،   -١٤الشكل 
  )٢٠٠٤باألسعار الثابتة لعام بماليين الدوالرات (

  

  
  .إلى بيانات نظام إبالغ الدائنين الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حسابات اإلسكوا، استناداً: المصدر

  
  .يانات ذات الصلةلالطالع على جداول الب ٦مرفق النظر الجدول ا: مالحظة

  
، الثمانيناتمنذ  مة إلى القطاع االجتماعية اإلنمائية الرسمية المقدفي اليمن، ازدادت أھمية المساعدو  

لقطاعات المساعدة للتزامات مجموع ا، كان ١٩٨٩-١٩٨٠ففي الفترة  . ١٤الشكل  ھو موضح فيكما 
 راًوقد شھد ھذا الوضع تغي  .القتصاديةلقطاعات االمساعدة لالتزامات مجموع من نصف  تماعية أقلاالج

مة إلى القطاع االقتصادي، خالل ة المقدالتزامات المساعد ، فعادلتالخمسة عشر األخيرة األعوامخالل  جذرياً
ربع لم تكن تتجاوز التي و والصرف الصحي، تلك المخصصة لدعم إمدادت المياه ٢٠٠٤-٢٠٠٠الفترة 

استجابة  ويأتي التغيير في توزيع المساعدة ). المائةفي  ٢٤.٤( عيااللتزامات المخصصة للقطاع االجتما
لحصول على المياه اإمكانات  قلة المشاكل إلحاحاً ومن أشد . لتحديات اإلنسانية الكبيرة التي يواجھھا اليمنل

رتفاع اما في المناطق الريفية، األمر الذي يؤدي إلى وال سيخدمات الرعاية الصحية العامة، سوء المأمونة و
ومتوسط األمية لدى اإلناث ال  ،أما التعليم األساسي للفتيات فغير كاف  .عمعدالت وفيات األطفال والرض

ة الدولية المساعدويوجه المزيد من  . م في قطاعي الصحة والتعليمتحقيق بعض التقد رغم جداً يزال مرتفعاً
ز البرامج على وترك . يز على األطفال والنساء، مع التركالضعيفةالفئات السكانية  إلىمة إلى اليمن المقد

تسعى و . المناطق النائية سكانما ألجل يالصحية وإمدادات المياه، ال س للرعايةتحسين الھياكل المحلية 
المجتمع المدني في السليم وتشجيع مشاركة الحكم  وترسيخإلى تعزيز التعددية  كذلكالدولية  الجھات المانحة
والمجتمع المدني  الحكوميمة إلى القطاع ة المقددى ھذا إلى زيادة كبيرة في المساعدوقد أ . صنع القرار

  ).١٤نظر الشكل ا(
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  تقلب المساعدة والدورة االقتصادية  -واو
  

تقلب المساعدة ومدى ارتباطھا بالدورة االقتصادية لما لذلك من أثر في فعالية ز ھذا القسم على يرك  
وفر سلسلة بيانات وافية حول الناتج المحلي اإلجمالي، استثنيت فلسطين من ھذا ونظراً إلى عدم ت.  المساعدة

  .األردن ومصر واليمنالتحليل واقتصر على 
  

إلى قيم  أوالً تحويل البيانات تموخصائص الدورة االقتصادية،  ةب المساعدوفي معرض تقييم تقل  
 تمتستعمل بشكل رئيسي للمشتريات المحلية،  للمساعدة المتلقيالبلد موارد  ض أنوبافترا  .حقيقية للفرد

معادل القوة وفقاً لالحقيقية  ةونصيب الفرد من المساعد نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيتعديل 
  .)٥٦(الشرائية

  
محسوب على أساس معادل القوة الحقيقي ال الناتج المحلي اإلجماليالبيانات المتعلقة ب واستمدت  
من مؤشرات التنمية  حساب معادل القوة الشرائية، وعامل الناتج المحلي اإلجماليض ومعامل تخفي ،الشرائية

باألرقام اإلسمية  محسوبة ةالبيانات المتعلقة بالتزامات المساعد واستمدت . العالمية الصادرة عن البنك الدولي
تم حساب التنمية في الميدان االقتصادي؛ ومنظمة التعاون والتابعة لاإلنمائية  ةلجنة المساعدمن قاعدة بيانات 

الناتج ض نفسه كما في بيانات على أساس معادل القوة الشرائية، ومن ثم تخفيضھا باستعمال المخفالبيانات 
- ١٩٧٥لفترة لالبيانات السنوية  على مصرو األردن طبقت ھذه المنھجية في حالتيو  .المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي  تم حساب نصيب الفرد من، ليمنلمعادل القوة الشرائية بيانات  وبسبب عدم توفر.  ٢٠٠٣
-١٩٩٠عن الفترة ) ٢٠٠٠بالسعر الثابت لعام (اإلنمائية الرسمية بالدوالر  ةالحقيقي والمساعد اإلجمالي
٢٠٠٣.  

  
 لسلسلة الزمنية للفرد محسوبة بمعادالت القوةالطبيعي لاللوغاريثم تصحيح  جرىوفي مرحلة ثانية،   

 في األجلعنصر الدوري عن عنصر النمو البريسكوت بھدف فصل -الشرائية باستعمال فيلتر ھودريك
االنحرافات التربيعية للسالسل ) أ: (فالفيلتر يختزل المحصلة الترجيحية للعنصرين التاليين . )٥٧(الطويل

  .ةمرونة السالسل المفلتر) ب(من السالسل غير المفلترة؛ ) عنصر النمو(المفلترة 
  

حيث يؤدي ارتفاع قيمة ھذا  λوي�حدد الترجيح النسبي بين ھذين العنصرين باستخدام عامل المرونة   
، وھي القيمة المستعملة ١٠٠عند عامل المرونة وھنا حد�د   .)٥٨(العامل إلى سالسل ذات اتجاھات أكثر مرونة

  .عادة للبيانات السنوية
  

ومن الحقيقي صيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نالعناصر الدورية ل تقلب ٢الجدول  ويوضح  
العربية من الجھات المانحة العربية  ةفالمساعد . اليمنو مصرو األردنفي كل من  مختلف أشكال المساعدة

)٥٦( 

)٥٧( 

 λتكون قيمة  وعندما، يھبط الفيلتر إلى اتجاه خطي محدودةقيمة غير  λعندما يتخذ عامل المرونة المشار إليه بالرمز  )٥٨(
.لسالسل األصليةل مطابقةالسالسل المفلترة  تكونصفراً 



  

  

إلى عدم  ال يمكن تحليلھا بشكل منفصل نظراً ولكنالثنائية والمتعددة األطراف مدرجة ضمن المجموع الكلي، 
  .بريسكوت-ھودريكالالزمة لتطبيق فيلتر  زمنية المتواصلةسلسلة التوفر ال

  
  ٢٠٠٤-١٩٧٠تقلب الناتج والمساعدة األجنبية في األردن ومصر واليمن،   -٢الجدول 

  )بالنسبة المئوية(
  

  اليمن  األردن  مصر  
  ٣.٤٧  ٥.٩٧  ٣.١٩  الناتج المحلي اإلجمالي

  ٣٧.٦٢  ٤٤.٣٤  ٤٤.٣١  مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية
  ٩٢.٦٤  ٧٢.٨٧  ٥٦.٢١  المساعدة اإلنمائية الرسمية من الواليات المتحدة األمريكية

  ٣٨.٠٢  ٤٦.٥٧  ٤٠.٨٢  المساعدة اإلنمائية الرسمية من بلدان االتحاد األوروبي في لجنة المساعدة اإلنمائية
  ٩٥.٢٣  ١٥٢.٧٤  ٨٠.٣٦  المساعدة اإلنمائية الرسمية من اليابان

  ٤٤.٢٠  ٦١.٧٧  ٥٣.١٥  رسمية المتعددة األطرافالمساعدة اإلنمائية ال
  ٤٠.٤٤  ٥٠.٦٢  ٤٦.٢٣  المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية

  .حسابات اإلسكوا، استناداً إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: المصدر
  

وتم التعبير عن جميع السالسل .  بريسكوت-لة ھودريكتم حساب العينات من العنصر الدوري في اللوغاريثم المفلتر في سلس: مالحظة
  .باألرقام الحقيقية للفرد محسوبة على أساس معادل القوة الشرائية

  
 األردنففي  . لجھة المتلقيةل الناتج المحلي اإلجماليمن  أكثر تقلباً ةأھم االستنتاجات أن المساعد ومن  

مجموع و . )٥٩(١٩٩٥-١٩٦٩لفترة لبھا باالج وروب  دفاالقيم التي أب ةالمساعد تقلبقيم  تتقارب، مصرو
وأكثر  . من االلتزامات الثنائية أكثر تقلباً ھي عادةاإلنمائية الرسمية المتعددة األطراف  ةالتزامات المساعد

، األردنما وال سيالبلدان جميع اإلنمائية الرسمية التي تقد�مھا اليابان إلى  ةھي المساعد تقلباً المساعدةمصادر 
 ةلجنة المساعدمن بلدان االتحاد األوروبي األعضاء في  اليمنمة إلى المساعدة المقد ھي تقلباً أقلھابينما 

لجنة من بلدان االتحاد األوروبي األعضاء في تتلقاھا البلدان الثالثة  والواقع أن المساعدة التي . اإلنمائية
وتتوافق ھذه النتائج مع  . مانحة الثنائية الرئيسية الثالثمجموعات الالبين  تقلباً األقلاإلنمائية ھي  ةالمساعد

بكثير من  المساعدات أكثر تقلباً األبحاث األخيرة والتي أظھرت أن االستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليھا
  .)٦٠(أو اإليرادات المالية الناتج المحلي اإلجماليمتغيرات االقتصاد الكلي ك

  
سلبي على مستوى له أثر أن يكون  بالكثير من عدم اليقين الذي يرجح ساعدةيقترن تقلب المما  وغالباً  

وعدم وضوح  ةالمساعدتقلب تسبب يويمكن أن  . ما االستثمار العام، وبالتالي على النمو سيالواالستثمار، 
  .الطويل األجلالمالي  التخطيطعرقل يالنمو االقتصادي ألنه  تدفقھا في انخفاض

  
الترابط  من حيث الدورة االقتصادية بحساب عالقةاألجنبية  ةلمساعداص ويجري تقييم خصائ  

وحساب عالقة الترابط بالرجوع لفترة تتراوح بين سنة  والناتج ةعناصر الدورية للمساعدالالمتزامن بين 
عني والترابط المتزامن السلبي ي.  وثالث سنوات أو بالتطلع إلى المستقبل فترة تتراوح بين سنة وثالث سنوات

 ةالمساعدتلقي  ابي يعني أنالترابط المتزامن اإليج ، في حين أنال يخضع للتقلبات الدورية ةتلقي المساعد أن
  ).٣نظر الجدول ا(الدورية خضع للتقلبات ي

)٥٩( .

)٦٠( 

  



  

  

المقد�مة إلى البلدان  ةالتزامات المساعد تشير إلى أن مجموعالتي  األدلةبعض  ٣الجدول  ويتضمن  
 األمريكية مھا الواليات المتحدةقدالتي ت ةفي حالة المساعد ويتضح ھذا.  االقتصادية ال يخضع للدورةالثالثة 

ما بالرجوع فھي أكثر تعارضاً مع الدورة االقتصادية، ال سيالمتعددة األطراف  ةالمساعد أما . مصرإلى 
  ).٠.٣٦٤٣-(الحقيقي  الناتج المحلي اإلجماليفي سلسلة  لفترتين

  
وبينما .  للدورة االقتصاديةفھي كذلك ال تخضع  األردندة األطراف المقد�مة إلى المتعد ةوأما المساعد  

اإلنمائية الرسمية من البلدان العربية  ةالثنائية التي تشمل المساعديخضع للدورة االقتصادية مجموع المساعدة 
أما  . االقتصادية بعض التعارض مع الدورةالثنائية غير العربية الثالث الكبرى  ةمجموعات المساعد تظھر

  .منحى يتوافق مع الدورة االقتصادية ةفئات المساعدتظھر جميع ف ،ناليمفي 
  

 لھا نتائج ھامةعلى االستھالك يمكن أن تكون  تخفيف تأثير التقلبات في الناتجأي آلية تھدف إلى و  
ويشير  . الخارج يتحويالت العاملين ف ھابما فيتدفق المساعدة  من ھذه اآللياتو . على مستوى الرفاه

قد  للدورة االقتصادية إلى أن ھذه المساعدة اليمنو مصرو األردنمة إلى ة المقدخضوع التزامات المساعد
  .الدورة االقتصادية في ھذه البلدان أتت لصالح

  
  خصائص المساعدة األجنبية من حيث الدورة االقتصادية في األردن ومصر واليمن  -٣الجدول 

  

  البلد

  

  )١-(س  )٢-(س  )٣-(س

الناتج = س
المحلي 

اإلجمالي 
  )٣(+س  )٢(+س  )١(+س  الحقيقي

  مصر

  ٠.٠٠٦٢-  ٠.٠١٢٠  ٠.٤٧٩٦  ١.٠٠٠٠  ٠.٤٧٩٦  ٠.٠١٢٠  ٠.٠٠٦٢-  الناتج المحلي اإلجمالي
  ٠.١٤٤٣-  ٠.٠٧٥٥-  ٠.٠٧٠٨-  ٠.١٠٠٠  ٠.١٣٣٧-  ٠.٣٣٤٨-  ٠.٥١١٩-  مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية

  ية من الوالياتالمساعدة اإلنمائية الرسم
  ٠.١٥٦٤-  ٠.٠٥٩٣-  ٠.٠٤٣١  ٠.٢٣٣١  ٠.٠١٢٤-  ٠.٢٨١٤-  ٠.٥٠٥٠-  المتحدة األمريكية  

  المساعدة اإلنمائية الرسمية من بلدان االتحاد
  ٠.٠١١٢  ٠.٠٠١٥-  ٠.٠٨٣٣-  ٠.١٥٨٤-  ٠.٠٩٩٧-  ٠.٠١٢٣  ٠.٢٦٧٧-  األوروبي في لجنة المساعدة اإلنمائية  

  ٠.٠٠٤٧  ٠.٠٣٥٩  ٠.١٥٩٥-  ٠.٠٨٩٥-  ٠.١٩٢٣-  ٠.١٥٦٥-  ٠.٠٨٢٢  من اليابانالمساعدة اإلنمائية الرسمية 
  ٠.٠٨٥١  ٠.٠٣٢٢  ٠.٠٥٩٠-  ٠.١٧٦٨-  ٠.٢٤٣٣-  ٠.٣٦٤٣-  ٠.٢٦١٧-  المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعددة األطراف

  ٠.١٦٢٣-  ٠.٠٩١٨-  ٠.٠٧٠٤-  ٠.١١٩٢  ٠.١٠٤٣-  ٠.٢٩٤٢-  ٠.٥٠٠٤-  المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية

  األردن

  ٠.٢٢٩١-  ٠.٣٥٦٦  ٠.٥٦٥٦  ١.٠٠٠٠  ٠.٥٦٥٦  ٠.٣٥٦٦  ٠.٢٢٩١-  الناتج المحلي اإلجمالي
  ٠.٠٤٥٢-  ٠.٠١٨٢  ٠.١٠٩٠-  ٠.١٠٧٦  ٠.٠٧٩٢  ٠.٤٠٨٦  ٠.١٦٧٤  مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية

  المساعدة اإلنمائية الرسمية من الواليات
  ٠.١٢٩١-  ٠.١٩٢٨  ٠.١٧٦٥  ٠.٠٣٢٥-  ٠.٢٥٢٢-  ٠.١٩٠١-  ٠.٢٤٩٤-  المتحدة األمريكية  

  المساعدة اإلنمائية الرسمية من بلدان االتحاد
  ٠.١٢٣٧  ٠.١٩١٠  ٠.١٨٧٥-  ٠.١٤٥٣-  ٠.٤٨٧٢-  ٠.١٠٣٧-  ٠.٠٠٤٤-  األوروبي في لجنة المساعدة اإلنمائية  

  ٠.١٠٢٢-  ٠.١٦٣٢-  ٠.٢١٣٤-  ٠.٢١٣٩-  ٠.٠١٢٨-  ٠.٠٩٢٧  ٠.١٤٠١  المساعدة اإلنمائية الرسمية من اليابان
  ٠.١٧٦٣  ٠.٠٤٨٨  ٠.١٧٠٢-  ٠.٣٠٣٤-  ٠.٢٥٣٢-  ٠.١٧٥٦-  ٠.١٨٩٩-  المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعددة األطراف

  ٠.١٠٤٧-  ٠.٠١١٦-  ٠.١١١٠-  ٠.١٣٣٠  ٠.١٦٥٠  ٠.٥١٤٢  ٠.٢٨٢٢  المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية

  اليمن

  ٠.٠٩٤٥-  ٠.١٣٠٥  ٠.٠٩٦٨  ١.٠٠٠٠  ٠.٠٩٦٨  ٠.١٣٠٥  ٠.٠٩٤٥-  الناتج المحلي اإلجمالي
  ٠.٢٢٦٢-  ٠.١٩٤١  ٠.١١٥٦  ٠.٣٩٩٢  ٠.٣٢٧٥  ٠.١٧٢٠  ٠.٠٦٣٣-  مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية

  المساعدة اإلنمائية الرسمية من الواليات
  ٠.٢٣١٦-  ٠.١٧٦٤-  ٠.١٤٥٤-  ٠.٢٣٦١  ٠.١١٢٦  ٠.٤٥٦٩  ٠.٤٨٦٤  المتحدة األمريكية  

  االتحادالمساعدة اإلنمائية الرسمية من بلدان 
  ٠.٠٠٦١-  ٠.٠٧٩٣  ٠.٠٣٣٢-  ٠.١١٩٨  ٠.٠٠٧٢-  ٠.٠٠٩٧  ٠.١٦٣١-  األوروبي في لجنة المساعدة اإلنمائية  

  ٠.٣٧٤٢-  ٠.٤٢٦٠  ٠.٠٢٧٢-  ٠.٠٣٠٢  ٠.٢٨١٨  ٠.٠٥٧٥  ٠.٠١٢٤  المساعدة اإلنمائية الرسمية من اليابان
  ٠.٣٥٧٧-  ٠.٠٦٣٣  ٠.١٥٤٥  ٠.٤٣٢٧  ٠.٤٧١٠  ٠.٢١٤٥  ٠.١٣٩٦-  المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعددة األطراف

  ٠.٠٤٨٣-  ٠.٣٢٠٦  ٠.٠٣٣٨  ٠.٢٩٥٨  ٠.٠٩٩٤  ٠.١٠٨٧  ٠.٠٨٥٦  المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية
  

  .حسابات اإلسكوا، استناداً إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: المصدر
  

وتم التعبير عن جميع السالسل .  بريسكوت-للوغاريثم المفلتر في سلسلة ھودريكتم حساب العينات من العنصر الدوري في ا: مالحظة
  .باألرقام الحقيقية للفرد محسوبة على أساس معادل القوة الشرائية



  

  

  والتنمية االقتصادية في المنطقة العربية ةالمساعد  -ثالثاً
  

 بحث في الدراساتوضوع على صعيد النمو والتنمية م ةالذي يمكن أن تحدثه المساعد كان األثر  
، غالبية المشاريع اإلنمائية جزئي تشير إلى نجاح فيفاألدلة المتوفرة على الصعيد ال . طوال عقود االقتصادية
المتعلقة  األدبياتويعرف ھذا التناقض في  . متباينةنتائج األبحاث التجريبية على الصعيد الكلي  غير أن

ي، أظھر عدد نظرية االقتصاد الكلالمستندة إلى لتنبؤات ووفقاً ل . )٦١(لكليةا-بالمفارقة الجزئية ةبفعالية المساعد
إلى  ، استناداًولكن . )٦٢(النمو االقتصادي فيكان لھا أثر إيجابي كبير  عموماً ةالمساعد كبير من الدراسات أن

عقود الثالثة ل الالتقدير، خلصت دراسات عديدة أخرى أجريت خال أساليبمجموعات مختلفة من البيانات و
 بأنبعض الباحثين إلى القول  وقد ذھب  .)٦٣(لم تسھم مساھمة كبيرة في النمو ةالمساعد الماضية إلى أن

  .ض النمويمكن، في ظل ظروف معي�نة، أن تقواإلنمائية  ةالمساعد
  

عن  لمحة موجزةوالنمو، و ةيتناول العالقة بين المساعد نظرياً منطقياً ھذا الفصل تحليالً ويتضمن  
البلدان العربية  المتدفقة إلى ةفعالية المساعد أيضاً يتناولو . حول ھذا الموضوع جاريالنقاش التجريبي ال

في الفصل  وردفقد حصلت المنطقة العربية، حسبما  . ٢٠٠٤-١٩٧٠ في الفترةوغيرھا من البلدان النامية 
الواردة  ةالمساعد منالبلدان العربية  ولمدى استفادة  .خالل ھذه الفترة ةاألول، على مبالغ كبيرة من المساعد

  على السياسة العامة بالنسبة إلى البلدان المتلقية والمانحة على حد سواء،  ھام ھا أثريلإ
  .م نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفيةالتقدما في ضوء تسارع ال سي

  
  النظرية: المساعدة والنمو االقتصادي  -ألف

  
خالل العقود الماضية النموذج القياسي النظري  ل أثر المساعدة على النمو االقتصادياستخدم لتحلي  

  إلى ھذا النموذج،  استناداًو . )٦٤(تشينيري وستراوت الباحثانالذي وضعه " بنموذج الفجوتين"المعروف 
المدخرات وفجوة  ت الموارد الخارجية فجوةإال إذا سدمن النمو  البلدان النامية أن تحقق معدالً تستطيعال 

زيادة في استثمارات إلى  ؤدييمكن أن ت ةويفترض أن� الزيادة التراكمية في تدفق المساعد . العمالت األجنبية
دومر، يمكن تقدير النسبة التراكمية - باستعمال نموذج افتراض النمو ھارودو  .بالمقدار ذاتهالبلد المتلقي 

  .)٦٥(لرأس المال إلى الناتج

.، موزلي. ب )٦١(

: انظر مثالً  )٦٢(

 :ذا السياق، انظر مثالًفي ھ )٦٣(

)٦٤( 

 فيراكمية الالزمة لبلوغ معدل معين من النمو تستخدم النسبة التراكمية لرأس المال إلى الناتج لقياس قيمة االستثمارات الت )٦٥(
.ناتج المحلي اإلجماليال



  

  

 غير أن . فجوتي المدخرات المحلية والعمالت األجنبية في النمو عندما تسد أثراً ةدالمساع حدثوت  
القة بين االستثمار والنمو الع أن) أ: (كثيرة تساؤالتھذا النموذج يستند إلى افتراضين أساسيين يثيران 

االستثمار وليس  تمويللبكاملھا  تستخدماألجنبية  ةن المساعدأ) ب(القصير والمتوسط؛  في األجلينة مستقر
المنظمات الدولية  كثيراً ما تستخدم، ضعيفةاألسس النظرية لنموذج الفجوتين تعتبر ومع أن  . )٦٦(االستھالك

  .اإلنمائية ھذا النموذج لتشجيع المساعدة
  

من وقد أصبح  . أخرىفتراضات سلوكية لتشمل ارت األدبيات اعتمد نموذج الفجوتين، تطوومنذ أن   
لالستعمال األمثل مع التطورات التي حصلت في أدبيات النمو  ديناميكية متنوعةفي نماذج  الممكن النظر
النظريات  ضحددراسات تجريبية كثيرة لدعم أو تطورت منذ ذلك الحين و . في الثمانينات االقتصادي

  .فعالية المساعداتب المتعلقةاالقتصادية 
  

  نتاجات التجريبيةاستعراض االست: المساعدة والنمو االقتصادي  -باء
  

اإلنمائية والنمو االقتصادي إلى أربع فئات  ةالدراسات التجريبية حول العالقة بين المساعد تقسيميمكن   
  .)٦٧(الستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليھال عامة وفقاً

  
  الفئة األولى  - ١

  
 . ھذا النمومقوضاً لوإما  الًضئي أثر المساعدة على النمو إما للفئة األولى من الدراسات، يكون وفقاً  

بسيطة ولم تعالج مسألة الترابط ال عالقات وقد استندت الدراسات األولى ضمن ھذه الفئة بشكل رئيسي إلى
تأتي بنتائج  ةالمساعد أنتجمع على  وھذه الدراسات . )٦٨(ةالسببية عبر تبيان العالقة بين النمو والمساعد

اإلنفاق العام  زيادةإلى  ةعلى المساعد عتماديؤدي فيه اال النمو منخفض داًتنتج اقتصا إذلغاية منھا، معاكسة ل
 ستمولهلتمويل مشروع معي�ن كانت الحكومة المتلقية  ةإذا استعملت المساعدو . )٦٩(المدخرات المحلية واستنفاد

تنفق قد بتحرير موارد حكومية  ھذه المساعدة لتسببتة، بأي حال حتى من دون حصولھا على المساعد
ة تكون المساعدة قد ساھمت فعالً في دعم القاعدة في ھذه الحالو.  دعم القاعدة السياسية ألغراض أخرى منھا

للفترة  بلداً ١١٧وباستعمال عينة أكبر من العينات التي استعملت في الدراسات السابقة وتغطية .  السياسية

 :لمزيد من المعلومات، انظر )٦٦(

)٦٧( 

 :انظر مثالً )٦٨(

، مما "إمكانية االستبدال"حججاً تتعلق بأثر المساعدة على القطاع العام، بما في ذلك   موزليفي ھذا السياق قدم  )٦٩(
.  يدعم الحكومات الفاسدة ويسمح بانتشار السياسات السيئة

  



  

  

خمسة فترات  علىوالنمو  ةقة بين المساعدأي عالالشھيرة  تهبون في دراسالباحث ، لم يجد ١٩٩٠-١٩٧١
  .)٧٠(أعوام

  
رجان وسوبرمانيان قوة العالقة بين الباحثان حول الموضوع، اختبر  وفي دراسة أجريت مؤخراً  
إلى مصادر وأنواع مختلفة من باالستناد فترات زمنية مختلفة و علىوالنمو ضمن إطار واحد، و ةالمساعد
 إضافية للباحثينوقد تضمنت ورقة  . )٧١(والنمو ةجابية راسخة بين المساعدولم يجدا عالقة إي . ةالمساعد

ومن ھذه العوامل، أشار   .)٧٢(على النمو إيجاباً ةدراسة للعوامل التي يمكن أن تحول دون تأثير المساعد
ت إلى على شكل مساعدا بمبالغ كبيرة يؤدي تدفق العمالت األجنبيةإذ الھولندي، الداء إلى أثر  الباحثان

لليد العاملة  الكثيفة االستخداملقطاعات لالقدرة التنافسية  مما يضعفسعر الصرف الحقيقي،  قيمةالمبالغة في 
نمو ھذه القطاعات أبطأ مما ھو  يصبحالقدرة التنافسية،  بضعفو . رة في البلد المتلقيالقطاعات المصدأو 

  .قدر أقل من المساعدةعليه في البلدان التي حصلت على 
  

  الفئة الثانية  - ٢
  

ووفقاً لھذه الفئة،  . في النمو اًإيجابي أن للمساعدة عموماً أثراًخلصت الفئة الثانية من الدراسات إلى   
ليست الحجج التي اعتمدتھا الفئة األولى من الدراسات صحيحة كلياً ألن المساعدة نجحت في الحد من الفقر 

فز المساعدة المتدفقة في جميع الظروف، فقد كان أثرھا إيجابياً وإن لم تح.  وتعزيز النمو في بلدان عديدة
  .عموماً

  
المدخرات  تغذي ةالمساعد أنتشينيري وستراوت، تؤكد ھذه الفئة  ما جاء به الباحثانإلى  واستناداً  

 لحصول على تكنولوجيات ومھارات إداريةلد الطريق األجنبية وتمھ المحلية وتسھم في سد فجوة العمالت
أن نك باباللباحث ن ة، تبيالعالقة بين النمو االقتصادي والمساعد تفي الدراسة األولى التي تناولو . )٧٣(لأفض

نة من البلدان ذات الدخل المنخفض في ثلة في عياوتم التوصل إلى نتيجة مم . )٧٤(للمساعدة أثراً إيجابياً جداً
  .أفريقيا جنوب الصحراء

  
  
  

 ترتبط بعالقة سيئة مع إلى أن المساعدة ال بينما كانت ھذه النتيجة متعلقة بالفترة موضوع الدراسة، خلص بون  )٧٠(
.  النمو

)٧١( 

)٧٢( 
  

)٧٣( 

بابانك، . ف. ج )٧٤(
  



  

  

بون، شھدت  الباحثالستنتاجات التشاؤمية التي خلصت إليھا دراسة بعد او، التسعيناتوفي منتصف   
يثيرون العديد من الباحثين  بدأ، عندما ھاماً والنمو تحوالً ةھذه المجموعة من األدبيات التي تتناول المساعد

تعزز النمو  ةالمساعد أناختبرت ھذه الدراسات فرضية و . )٧٥(على النمو ةغير الخطي للمساعداألثر 
مما  على النمو أقل) إيجابياً(راً أث ةكل دوالر إضافي من المساعدل متناقصة، أي أنعائدات ب ولكنقتصادي اال

على النمو  ةلمساعداآلثار اإلضافية لتنتفي عنده  فالقدرة االستيعابية في البلد المتلقي تبلغ حداً  .للدوالر السابق
تقدير مختلفة، أشار إلى وجود أثر غير خطي  أساليبمعظم ھذه الدراسات التي اعتمدت و.  تصبح سلبيةأو 

  .على النمو ةللمساعد وإيجابي جداً
  

  الفئة الثالثة  - ٣
  

تسعينات فئة ثالثة من الدراسات تقد�مھا بحث أجراه البنك الدولي الظھرت خالل النصف الثاني من   
  .)٧٦(سائر الجھات المانحة الدوليةالمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف و ولقي اھتماماً كبيراً في أوساط

 دةفقط في ظروف محد لمساعدات عالقة شرطية مع النمو بحيث تؤثر عليه إيجاباًل وتفترض ھذه الفئة أن
  .قارب الصفرفيفترض أنه  ةمتوسط أثر المساعد أماخصائص الجھتين المتلقية والمانحة، ب تتعلق

  
وكان لھذه  . في بعض البلدان دون سواھا ةح المساعدقدرتھا على شرح أسباب نجاب وتتميز ھذه الفئة  

 ال سيما الجھات المتعددة الجنسياتوممارسات الجھات المانحة، على  أثر كبيرالمنھجية في التحليل المنطقي 
أما الدراسة .  )٧٧(لتحدي األلفية األمريكية الواليات المتحدةحساب األساس الذي يستند إليه ل منھا، وھي تشك

زت على أثر السياسة والتي ركبورنسايد ودوالر الباحثان من ھذه المجموعة فھي تلك التي وضعھا ض ھماأل
ومؤشر السياسة  ةبمتغير للتفاعل بين المساعد الباحثانفقد استعان  . )٧٨(ةفعالية المساعد فياالقتصادية 

المتغيرات المالية والنقدية  بما في ذلكوالسياسة والنمو  ةاالقتصادية من أجل دراسة العالقة بين المساعد
 إلى أنبورنسايد ودوالر وتشير نتائج التحليل الذي أجراه  . ومتغيرات أسعار الصرف في البلد المتلقي

التنسيق بين  الباحثان أنيفترض و . سليمة ز النمو فقط في البلدان التي تنتھج سياسات اقتصاديةة تعزالمساعد
  أو  ةالمساعدابية ألن الجزء المستثمر من يأتي بآثار إيجوالسياسات  ةالمساعد

.المؤاتيةبتوفر الظروف السياسية يتعزز من زيادة في اإلنتاجية المساعدة  تحققهما 
  

معدالت تأثر سرعة فتتضمن  الفئة،ھذه  يتناولھا مؤيدوأما الظروف األخرى في البلد المتلقي التي   
والصدمات الناجمة عن أسعار  ةالجغرافيالعوامل سياسية والمناخية والنزاعات ال بالعواملالتبادل التجاري 

 :انظر مثالً )٧٥(

)٧٦( 

)٧٧( Challenging foreign aid: A policymaker’s guide to the Millennium Challenge Account”

)٧٨( .



  

  

 ثابتة بصرف النظر عننتائج أتت بقلة قليلة من ھذه الدراسات  غير أن )٧٩(والحريات المدنية اتدراالص
  .)٨٠(المستخدمة المواصفات والبيانات

  
  الفئة الرابعة  - ٣

  
وسائل ال في مختلفالنمو إلى البحث تركيز من التجارب المتعلقة بخصائص الرابعة الفئة ال تحول  

ة من األدبيات بين الفئز الدراسات ضمن ھذه وتمي . من خاللھا على النمو ةيحتمل أن تؤثر المساعد التي
  .في النمو ةالتي تحدثھا مختلف أنواع المساعد اآلثار

  
، "اإلنمائية ةعدالمسا"الرفاه األسري في زيمبابوي ازداد بفضل  أنأووينز وھودينوت  الباحثاند وأك  

على شكل " اإلنسائية ةالمساعد"أكثر منه بفضل  ،لبنية التحتية والزراعة والصناعةأي المساعدة المخصصة ل
 ةلمساعدلمافروتاس وجود أثر إيجابي  واكتشف الباحث . )٨١(غذائية وإعاناتتحويالت في حاالت الطوارئ 

  .)٨٢(الغذائية اإلعاناتوساعدة الفنية لملأثر سلبي والمخصصة للبرامج والمشاريع في أوغندا 
  

يحددوا بھفناني وكليمنز ورادلت أن  الباحثونأجراھا مركز التنمية العالمية، حاول  ھامةوفي دراسة   
 ةبين ثالثة من عناصر المساعد وازميعلى النمو، و قياس أثر المساعدة فترة زمنية واقعية يمكن خاللھا

، في حال أثرھا مباشراًكون يأن  يتوقعاإلنسانية التي  ةلطوارئ والمساعدفي حاالت ا ةالمساعد) أ: ()٨٣(ھي
بما فيھا دعم الميزانية وميزان المدفوعات، واالستثمارات في البنية  ة األجلالقصير ةالمساعد) ب(؛ دوثهح

لنمو في على ا والتي يتوقع أن يظھر أثرھامة إلى القطاعات اإلنتاجية كالزراعة، ة المقدالتحتية والمساعد
المخصصة لتعزيز الديمقراطية والصحة  ة، بما في ذلك المساعدالبعيدة األثر ةالمساعد) ج(القصير؛  األجل

وبقياس أثر المساعدة القصير األجل على النمو .  والتعليم والتي يتوقع أن يظھر أثرھا بعد فترة طويلةوالبيئة 
  .، أن لھذه المساعدة أثراً راسخاً وعميقا٢٠٠١ً- ١٩٧٣خالل فترة أربع سنوات، تبي�ن، خالل الفترة 

  

 :للمزيد من المعلومات بشأن ھذه المسائل، انظر )٧٩(

على سبيل المثال، رأى الباحثون إيسترلي وليفين ورودمن أن النتائج التي توصل إليھا بورنسايد ودوالر لم تثبت أمام  )٨٠(
.  ى رودمن أن الدراسة اقتصرت على سبع قيم قصوى أدى إلغاؤھا من االنحدارات الجدولية بين البلدان إلى عكس النتائجزيادة العينة؛ ورأ

)٨١( 

)٨٢( 

.بھفناني، مرجع سبق ذكره. رادلت، ر. كليمنز، س. م )٨٣(



  

  

 خاضعوعنصر  ،لنمواعز�ز يعنصر إنمائي  :ة في عنصرينر المساعداثآدراسة أخرى  وحصرت  
على النمو االقتصادي خالل  ةالمساعدھذه الدراسة أثر مؤلفو ويتناول  . لنمواضعف قد يسياسية يوحوافز جل

  .)٨٤(ن إلى وجود أثر إيجابي قوي للمساعدة اإلنمائيةويشيروعقود،  عدةفترات طويلة تمتد على 
  

  التحليل التجريبي  -جيم
  

ھذا القسم  يتضمنوالنمو،  ةالعالقة بين المساعد حولمختلفة من األدبيات التجريبية ال في ظل الفئات  
د على للر ةحاولالجدولي، وفيه مالنمو في المنطقة العربية من خالل التحليل  في ةعلى أثر المساعد ةدلأ

ما ھي الطريقة، إن وجدت، التي تؤثر من خاللھا ) أ: (األدبيات وھيأثيرت في األسئلة األربعة الرئيسية التي 
 ةھل للمساعد) ج(تلك العالقة؛  تؤثر فيھل من متغيرات لتفاعل السياسات ) ب(على النمو؛  ةالمساعد

إطار وحصرت في حسب النوع  ةالمساعدفت كيف يمكن أن تتغير النتائج إذا صن )د(عائدات متناقصة؛ 
  .ةخالله أثر المساعد يظھرتوقع أن يزمني 

  
  التقدير أسلوبالنموذج والبيانات و  - ١

  
الطرق التي  يأخذ في االعتبارللنمو  كالسيكيالواردة آنفاً، وضع نموذج نيو على األسئلة  الردبھدف   

والسياسة،  ةلتفاعل بين المساعدل راًمتغيلنموذج ا ويشمل . ةيمكن أن يؤثر من خاللھا النمو على المساعد
  .ةوالتمييز بين مختلف أنواع المساعد ةويسمح بتبيان العائدات المتناقصة لمتغير المساعد

  
المشار  والفترات الزمنية  المشار إليھا بالرمز  لبلدان ا في لنمول ينحداراالنموذج ال وھكذا يأخذ  

  :)٨٥(الشكل التالي إليھا بالرمز 
  

  )١(  ( ) ( ) titititi
net
titi

net
titi yXIdqdq εθηλρδγ +++++×++ net

tidβα + =titi yy&

  
ميزة للبلد  q، والمساعدة اإلنمائية الرسمية دفوعاتصافي م netdو، الفردخل دل نمو معد &yy يمثل حيث

لميزات البلد  موجھاً Xلمتغيرات االستثمار، و موجھاً I، وزء من أثر المساعدةجيمكن أن يسند إليھا 
  .عشوائيالخطأ ال εن للقيم الثابتة، ويھموج λو ηثابتة، و اًقيم ρδγβαواإلضافية، 

  
ألربعة التي يحاول ق، بشكل متزامن أو في محاوالت منفصلة، لألسئلة اوميزة ھذه المعادلة أنھا تتطر  

متغيرات التفاعل المتعلقة بميزة البلد ) ١(المعادلة  تتضمنلما تقترحه األدبيات،  ووفقاً . د عليھاھذا القسم الر
q وفي ما  . ةلمساعدلد العائدات الھامشية المتناقصة التي يتوقع أن تحد  ةر التربيعي للمساعدوالمتغي

  .لمصدرھا شرحمع  الواردة في الشطر األيمن من المعادلةمتغيرات لل توضيح مفصليلي 
  

)٨٤( 
  

  كليمنز، . اري للمساعدة والنمو في األدبيات التجريبية عادة وقد استخدمه الباحثون ميستخدم ھذا النموذج االنحد )٨٥(
.بھفناني، في المرجع الذي سبق ذكره. رادلت، ور. وس



  

  

في إطار سياسة إال تفيد ال  ةالمساعد وبافتراض أن� . )٨٦("مؤشر سياسة اقتصادية"يمثل  q فالمتغير  
ة بأسعار الصرف، السياسات النقدية والضريبية والسياسات المتعلق تشملاالقتصاد الكلي  على صعيدسليمة 

الذي  "ريعال"ومتغير  ،والتغير في االنفتاح التجاري ،ل التضخم بالرجوع إلى فترات سابقةيشمل المؤشر معد
باالستھالك الحكومي بالرجوع  مقسوماً على مجموع الصادرات مضروباًة الصادرات النفطي يساوي مجمل

  .إلى فترات سابقة
  

ر معادلة النمو باستعمال مؤشرات السياسة الثالثة ، تقدأوالً  .ويحسب المؤشر على الشكل التالي  
أدوات دلة كتقديرات المعامل من ھذه المعا ثم تؤخذ . ال تشمل المساعدة عوامل توضيحيةكومتغيرات أخرى 

  :ساب مؤشر السياسة االقتصادية على الشكل التاليلحترجيح 
  

  )٢(  α β γ

  
 فتشمل أثر جميعالثابتة  ، أما القيمةلنمول ينحداراال التحليل تقديرات المعامل من γو βو αتمثل  حيث

محسوبة بالوسط الحسابي لكل ) الوھمية الزمنية النماذج باستثناء( ياالنحدارالنموذج في  المتغيرات األخرى
كما يدرج كل عنصر من  . األجنبية الختبار المشروطية ةالتفاعل مع المساعدثم يحسب المؤشر ب.  متغير

ر معروف تأثيره على النمو غيو، لكل عنصر أھمية خاصة ، بما أنXعناصر المؤشر كمنحدر منفصل في 
  .في بعض األحيان

  
 وضع، السلبية التي يحتمل أن تترتب على ارتفاع مستويات المساعدةاآلثار حول الشواغل  وبسبب  

العائدات  يعبر عنالتربيعي  ةفمتغير المساعد  .المستقل ةمتغير المساعد بجانب، التربيعي  ةمتغير المساعد
المتغير يعني أن� كل دوالر جديد من  الھذ ρل اإليجابي بحيث أن� المعام ةالھامشية المتناقصة للمساعد

لتفسير العالقة مة ومع أن الحجج النظرية المقد . يؤثر على النمو بدرجة أقل من الدوالر السابق ةالمساعد
  .)٨٧(أدلة راسخة ة التجريبية التي تدعم أھميتھاكانت األدل، جاءت عابرةوالنمو  ةبين المساعد الخطيةغير 

  
وسيلة تؤثر السياسة االقتصادية من خاللھا على  باعتبارھاات السببية جميع ھذه األدويمكن تفسير و  

سوء إدارة السياسات الضريبية والنقدية المحلية وسياسة أسعار  يشير إلىالھولندي  داءفال: ةفعالية المساعد
وفي بعض األحيان،  . بإدارة االقتصاد الكلي وثيقاً تباطاًار االستيعابية ترتبطالقدرة على قيود الصرف؛ وال

  .ة التربيعيمتغير المساعدمع  ر السياسة أيضاًيستخدم متغي
  

نسبة  المساعدة اإلنمائية الرسميةھي صافي  دةالمساعأن يجمعان على  ةتعريفان للمساعدويستخدم   
، حسب التعريف األول، ھي مجموع ةمساعدفال . بيانات البنك الدوليحسب  الناتج المحلي اإلجماليإلى 

 ةالمعروفة بالمساعد ةحسب التعريف الثاني ھي مجموع عناصر المساعدالمساعدة اإلنمائية الرسمية، و
ھذه العناصر النمو على مدى السنوات األربع المقبلة، و فيثرھا أستمر يالتي يتوقّع أن  ة األجلالقصير

)٨٦( .

: داء الصادرات فيغريناوي مشاكل الداء الھولندي التي تضعف أ. جيميل، د. دورباري، ن. يتناول الباحثون ر )٨٧(
، ويتناول 

ھما الضعف وايت في دراست. •لينسينك، و. ھادجيمايكل وآخرون، في مرجع سبق ذكره، القيود على القدرة االستيعابية؛ ويتناول الباحثان ر
التكنولوجي والمؤسسي الناجم عن تدفق المساعدة 



  

  

التي  ةالمساعد) ب(؛ فورياً اإلنسانية التي تحدث أثراً ةارئ والمساعدفي حاالت الطو ةالمساعد) أ: ()٨٨(ھي
النمو خالل أربع سنوات، بما في ذلك دعم الميزانية وميزان المدفوعات واالستثمارات في  فييمكن أن تؤثر 

  ي الت ةالمساعد) ج(مة إلى القطاعات االنتاجية كالزراعة والصناعة؛ لبنية التحتية، والمساعدات المقدا
والمعادالت  . والبيئة التعليمالطويل، بما في ذلك دعم الديمقراطية والصحة وإال في األجل تؤثر في النمو ال 
 . ة األجلالقصير ةستعمل سوى العنصر الثاني أي المساعدتال  ةالتعريف البديل للمساعد اتستخدم ھذ التي
  .في الميدان االقتصاديقاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية ھو ن االتعريف مصدرو
  

االستثمار األجنبي تؤثر في النمو عبر االستثمار، يدرج  ةوبھدف التحقق مما إذا كانت المساعد  
 رصدمصادر تراكم رأس المال المادي، يجري كذلك  جميعإلى تمثيل  سعياًو  .)٨٩(كمتغير مستقل المباشر

 لرصدوفي محاولة  . تضمنان جوانب كثيرةيھما نإال أين ا شاملان ليسن المتغيراذفھ . االستثمار المحلي
باستعمال و . )٩٠(لي المتعلقة بالتحصيل العلمي-، استعملت بيانات بارو"االستثمار في رأس المال البشري"

ذا ليس " األمية"ن أن مصطلح حول األمية، تبي )اليونسكو(بيانات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
وتبدو متغيرات   .)٩١(المعادالت الواردة ھنااالستثمار في رأس المال البشري من  استثنيلك ؛ لذمدلول

مجموع لوغاريثم "و" استثمار أجنبي مباشرواحد زائد "اللوغاريثم  فيفي االنحدارات الحالية المادي االستثمار 
  ".االستثمار الثابت

  
أي آثار للتقارب الشرطي  المحلي اإلجمالي الناتجيحدد لوغاريثم المستوى األولي لنصيب الفرد من و  

إلى حد وجود عالقة عكسية بين المستوى األولي من الناتج للفرد ونمو الناتج عندما تكون فرضي�ة التقارب 
ھي  إلى فترات سابقة بالرجوع الناتج المحلي اإلجماليإلى  نسبة األصول النقدية األقل سيولة ف . صحيحة

المسماة بالدليل الدولي لتقييم المخاطر في (قياس نوعية المؤسسات لظام المالي وأداة حالة النمؤشر بديل عن 
  .)٩٢(تدّل على البيروقراطية في الدولة) البلدان

  
وبھدف أخذ التأثير الديمغرافي  . في بلد ما على النمو االقتصادي الديمغرافي ر الھيكلويمكن أن يؤث  

 معدلب ارتفاع ويتوقع أن يتسب  .اإلعالة في االنحدارات معدل درجياالعتبار،  فيالمحتمل على النمو 
ن وتتضم . في اإلنتاج الذين يساھمونانخفاض النمو االقتصادي مع تدني النسبة المئوية للسكان في اإلعالة 

 للنمو االقتصادي في العديد منھام د و محدر ھا المتغيھذ التركيبة اإلثنية اللغوية بما أناالنحدارات مؤشر 
  .المعادالت

  

.بھفناني، مرجع سبق ذكره. رادلت، ر. كليمنز، س. عناصر المساعدة اإلنمائية الرسمية الثالثة موزعة حسب م )٨٨(

ھذه ھي الحالة حسب  )٨٩(

 :انظر اقتصرت العينة على عدد صغير من البلدان لعدم توافر البيانات، )٩٠(

.  يتوافق ھذا األمر مع ما ورد عند بورنسايد ودوالر اللذين اعتبرا أيضا أن متغير التعليم ليس ذا مدلول )٩١(
  

د وسيادة القانون وخطر نزع استمد ھذا المتغير من الدليل الدولي لتقييم المخاطر في البلدان ويتضمن قياس مدى الفسا )٩٢(
.ملكية وفسخ العقود ونوعية البيروقراطية



  

  

) ٢(و) ١(رات في المعادلتين الوارد فيما يلي شرحاً مفصالً لجميع المتغي ٤الجدول  يتضمنو  
انحدارات النمو في من  في ھذا النوع عموماً المتغيرات التي تدرجمن  كبيراً ن عدداًكما يتضم . ومصادرھا

  .األدبيات مختلف
  

عنھا ت الدخل المنخفض والمتوسط التي تتوفر والبلدان ذا ٢٠٠٤-١٩٦٩فترات العينة ال وتغطي  
في المنطقة  قلة المعطياتنة لكي تشمل البلدان غير العربية للتعويض عن العيتوسيع  وقد تم.  )٩٣(البيانات
 الجمھورية العربية السوريةوالجزائر و تونسو األردننة فھي البلدان العربية المشمولة بالعي أما  .العربية

  .لمغربوا مصروالسودان و
  

أما  . عامالبلدان لكل  جميعالنقص في المعلومات عن  ويشكو التحليل الجدولي من خلل ناجم عن  
خالل فترة السنوات األربع، ومتغيرات نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نمو  التابع فھو معدلر المتغي

االعتبار، في بھدف أخذ التقارب المحتمل و . العينة للفترة قيد الدراسةمتوسطات  ھي عموماًف الشطر األيسر
  .)٩٤(كل فترة من فترات السنوات األربعلنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ليدرج المستوى األولي 

  
  تعريف المتغير ومصدره  -٤الجدول 

  
  الشرح  إسم المتغير

  الحقيقي الناتج المحلي اإلجماليمعدل نمو   الناتج المحلي اإلجمالينمو 

جم القطاع الحكومي بالرجوع إلى ح
  فترات سابقة

، بالرجوع إلى فترات الناتج المحلي اإلجماليحصة االستھالك الحكومي من 
  محليةللظروف ال وفقاً سابقة متغيرة

  محليةمعدل التضخم، بالرجوع سنة واحدة بسبب الظروف ال  التضخم بالرجوع إلى فترات سابقة

  األولي الختبار فرضية التقارب الناتج المحلي اإلجماليمستوى   األولي الناتج المحلي اإلجمالي

 نسبة األصول النقدية األقل سيولة 
بالرجوع إلى  الناتج المحلي اإلجماليإلى 

فترات سابقة

بالرجوع ) الناتج المحلي اإلجماليإلى  (نسبة األصول النقدية األقل سيولة 
  ولة المالية أو عمق األسواق الماليةإلى فترات سابقة؛ يحدد ھذا المتغير السي

الناتج المحلي أو حصة مجموع الصادرات والواردات من (التغير في االنفتاح   االنفتاح
  )اإلجمالي

حصة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات مضروبة باالستھالك الحكومي   الريع
  وماتالمتغير الطابع الريعي للحكھذا بالرجوع إلى فترات سابقة؛ يحدد 

) الشباب المعال(سنة  ١٤عدد السكان الذين تتراوح أعمارھم بين صفر و  معدل اإلعالة
أي السكان في ( ٦٤و ١٥مقسوماً على عدد السكان الذين تتراوح أعمارھم بين 

  ؛ يحدد ھذا المتغير معدل اإلعالة)سن العمل

  

)٩٣( .

. رادلت، ر. كليمنز، س. جرى اختيار فترات السنوات األربع استناداً إلى األدبيات المتوفرة واألھم أنه يتسق مع اختيار م )٩٤(
.األجل في ھذه الدراسة ةملت بياناتھم المتعلقة بالمساعدة القصيربھفناني، وقد استع



  

  

  )تابع( ٤الجدول 
  

  الشرح  إسم المتغير
لتقييم مؤشر مركب للدليل الدولي 

  المخاطر في البلدان
مؤشر مركب يستند إلى تقديرات المخاطر السياسية والمالية واالقتصادية 

ويتضمن ھذا المتغير .  الواردة في الدليل الدولي لتقييم المخاطر في البلدان
قياس مدى الفساد وسيادة القانون وخطر نزع ملكية وفسخ العقود ونوعية 

في المائة من تقدير  ٥٠السياسية فتعزى إليھا نسبة أما المخاطر .  البيروقراطية
المؤشر المركب، في حين تعزى إلى تقديرات المخاطر المالية واالقتصادية 

فيشير إلى ) نظرياً ١٠٠وھو (أما التصنيف األعلى .  في المائة ٢٥نسبة 
  الخطر األدنى، والتصنيف األدنى إلى الخطر األعلى

  يبة اإلثنية اللغويةمؤشر الترك  التركيبة اإلثنية

  الناتج المحلي اإلجماليالمساعدة اإلنمائية الرسمية مقسومة على   المساعدة

ربيعية من أجل اختبار العائدات المتناقصة بسبب القيود على القدرة تال ةالمساعد  ٢المساعدة
  االستيعابية

  تفاعل بين المساعدة ومؤشر السياسةمتغير ال  السياسة المساعدة 

يساوي .  حساب مستند إلى الدراسة التي أجراھا الباحثان بورنسايد ودوالر  سةالسيا
 γ) + السياسة النقدية( β) + السياسة المالية( α+ القيمة الثابتة "المؤشر 

ھي تقديرات المعامل من  γو βو α، حيث )السياسة الخارجية أو التجارية(
والقيمة الثابتة ھي مجموع لنمو بكافة المتغيرات باستثناء المساعدة، مقابلة ا

) باستبعاد النماذج الزمنية الوھمية(التحليل االنحداري المتغيرات األخرى في 
  متغير المحسوبة لوسط كل

  الناتج المحلي اإلجماليمن  االستثمار األجنبي المباشرحصة   االستثمار األجنبي المباشر

باالستثمار المحلي  المعروف سابقاً(جمالي اإلت حصة تكوين رأس المال الثاب  االستثمار المحلي اإلجمالي
  الناتج المحلي اإلجماليمن ) اإلجمالي

نسبة المساعدة القصيرة األجل من مجموع المساعدات مضروبة بمجموع   المساعدة القصيرة األجل
للتوصل إلى حصة  الناتج المحلي اإلجماليالمساعدة اإلنمائية الرسمية من 

  الناتج المحلي اإلجماليمن  المساعدة القصيرة األجل
  

رودمن، . ليفين، د. إيسترلي، ر. إعداد اإلسكوا، استنادا إلى و :المصدر

  .؛ واستناداً إلى بيانات منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي

  
- ٢٠٠١فترة الب وانتھاء� ١٩٧٢- ١٩٦٩فترة بال ء�اتدتسع فترات اب الجدولييتضمن التحليل  وھكذا،  
بالظروف  ةلمساعدالتحليل ألسباب تتعلق باحتمال ارتباط ا نواةأن ثماني فترات فقط تشكل  غير . ٢٠٠٤

التربيعية  ةحتى المساعد( نماذج التقدير جميعفي كمتغير واسطي  ةستعمل متغير المساعديھذا ول . محليةال
المتغير الواسطي، ونتيجة الستخدام ھذا  . واحدة فترة ةمع الرجوع بالمساعد) ومتغيرات تفاعل السياسات

باعتماد االعتبار  فيث العالمية واالختالفات اإلقليمية تؤخذ األحداو  .ينخفض عدد الفترات إلى ثماني فترات
والشرق األوسط كأساس أو كنماذج  ١٩٧٢-١٩٦٩فترة الواإلقليمية، مع استعمال  الزمنيةالنماذج الوھمية 
  .وھمية مستبعدة

  
موضوع  المعادالتتقييم ل يستخدم إطار مشتركاألدبيات،  وتمشياً مع محاوالت مماثلة تضمنتھا  
األھمية الداللية إلى اھتمام كبير ويوجه .  الشطر األيمنالتي تستعمل مجموعات مختلفة من متغيرات الخالف 



  

  

، ةالعائدات الھامشية للمساعدوإلى انخفاض بين المساعدات والسياسات،  يمثلھا أثر التوفيقاإلحصائية التي 
معين لألثر الذي قد تحدثه  يترك ھامشاالنحدارات،  جميعوفي  . المنطقة العربية حالةما في وال سي

  .الذي يالحظ في البلدان غير العربية المشمولة بالعينةوالذي قد يختلف عن األثر العربية على النمو المساعدة 
  

مع اعتماد المساعدة كمتغير  ونموذج وھمي للبلدان العربية ةعبر التفاعل بين متغير المساعدويتم ذلك   
  .قائم بذاته

  
أثر المساعدة على النمو في بلد عربي ھو مجموع معامالت متغيرين، األمر الذي ونتيجة لذلك يكون   

البلدان األخرى ذات  جميعبفعاليته في مقارنة على النمو في المنطقة العربية  يساعد في تقييم أثر المساعدة
بيانات القيم  من نقاط المائةفي  ١االنحدارات، تستبعد نسبة  جميعفي و . الدخل المنخفض والمتوسط مجتمعة

  .)٩٥(القصوى البعيدة عن متن البيانات الرئيسي
  

معظم ف . مشكلة الظروف المحلية االنحداري بين البلدانالجدولي  التحليل من الشواغل الرئيسية فيو  
االعتبار الظروف المحلية باستعمال المتغيرات الواسطية من أجل عزل مصدر  فييأخذ  العمل الجاري حالياً

في العديد و . غير منسوب إلى مستوى النمو االقتصادي في البلد المتلقي ةمصادر تغير المساعدخارجي من 
 الفتراتأسلوب أو مجموعة من المتغيرات الواسطية، اعتماد التقدير  أساليبمن ھذه الدراسات، تتضمن 

عة رى العادية المجمالمربعات الصغ المجدية، أو االنحدارات بطريقة المربعات الصغرى العاديةأو  ،المعمم
ھذه الدراسة استخدم في و . متغير الواسطيلل بالرجوع إلى فترات سابقة بديالً ةالمساعد استخدام مع

  .األسلوبان األخيران
  

 ة بالظروف المحلية، يتم الرجوع بمتغيرالمساعد مجموعبوجود الشاغل الكبير المتمثل بارتباط و  
 ة إلى فترات سابقة متغيراً توضيحياًكي يشكّل الرجوع بمتغير المساعدل آنفاًواحدة كما ذكر فترة ل ةالمساعد

دام وما  . المجدية المربعات الصغرى العاديةنماذج المربعات الصغرى العادية و جميعفي للشطر األيمن 
 إلى ةالرجوع بمتغير المساعد اعتبارالحاضر، يمكن المساعدة في الماضي وفي  ةبين المساعدوثيقاً الترابط 

ويمكن تفسير الرجوع  . المتغيرات الواسطية أسلوببموجب ة لمساعدمتغير الواسطي للل فترات سابقة بديالً
 ةالماضي على النمو الحالي أو أثر المساعدفي  ةإلى فترات سابقة كوسيلة لتقييم أثر المساعد ةبمتغير المساعد

ة الحالية، بما للمساعد واسطي متغيراحدة كو فترةالحاضر على النمو الحالي مع استعمال قيمة الرجوع لفي 
حساب جري التقدير عبر وقد أ . ھا لن تكون على األرجح ضمن الظروف المحلية المرتبطة بالنمو الحاليأن

ثم تصدير األسلحة والنموذج الوھمي للقانون العادي مقابل يباعتبار لوغار المربعات الصغرى على مرحلتين
إلى  ٢٦٨من (حجم العينة  وتقليص الواسطي متغيرال ضعف إلى نظراًو ،طيةواس اتمتغيرالقانون المدني 

  .الدراسة، لم تكن النتائج راسخة وبالتالي لم تدرج في ھذه )حالة ٧٢
  

  النتائج  - ٢
  

رت سلسلة سلوب التقدير، قدوأل) ١(المعادلة  عناصرمختلف لعلى التوصل إلى نتائج راسخة  حرصاً  
  :التاليمن االنحدارات على الشكل 

ھادي، . يتوافق ھذا األمر مع الطريقة المعتمدة في تبيان القيم القصوى التي استعملھا أ )٩٥(



  

  

تقديرھا بافتراض  خطاء المعيارية الراسخة التي تمذات األ المربعات الصغرى العاديةنماذج   )أ(  
 المتغيراتمن حيث عدد العناصر تختلف و . واحدة لفترةھي المجموع الكلي بالرجوع  ةأن� المساعد

نظر الجدول ا(ات االستثمار متغير ولكنھا تجمع على استبعادالتربيعية،  ةالمشتركة بين التفاعل والمساعد
  ؛)٧المرفق 

  
المربعات بنماذج  على النمو االقتصادي المساعدة اإلنمائية الرسميةمعالجة كيفية تأثير   )ب(  

التي تم� تقديرھا مع الفصل بين االستثمار المحلي واالستثمار األجنبي باستعمال  عةمجمال الصغرى العادية
  ؛)٨مرفق الول نظر الجدا( ةالمجموع الكلي للمساعد

  
  المجدية الذي تم� تقديره مع األخذ بھيكل البيانات الجدولية؛ المربعات الصغرى العاديةنموذج   )ج(  

  
  .)٩٦(و محدد آنفاًكما ھ ة األجلالقصير ةبالمساعد توضيحي مستبدل مجموع المساعدات كمتغير  )د(  

إما باستعمال ) ١(تقدير المعادلة  تمو . واحدة ةلفتربالرجوع  أيضاً ة األجلالمساعدات القصيرواستخدم متغير 
وإما بتضمين االستثمار أو  ،المجدية المربعات الصغرى العاديةأو  عةالمجم المربعات الصغرى العادية

  .باستبعاده
  

ربيعية ضمن تالقيم ال تأتيداللة مشتركة، و الزمنيةالنماذج الوھمية تتخذ ھذه االنحدارات، جميع وفي   
التي لم تتغير عموماً مع ص فيما يلي النتائج الرئيسية وتلخ . لتلك الواردة في األدبيات ثلةمستويات مما

  .التقدير عنصر المعادلة أو أسلوب وأ، ةمتغير المساعد اختالف
  

 بعض الدراساتعبرت عنه النتيجة األولى التي توصلت إليھا ھذه الدراسة ال تدعم التشاؤم الذي و  
ذات  ةوالمساعد المساعدة اإلنمائية الرسميةكال من مجموع  فالدالئل تشير إلى أن  .حيال فعالية المساعدة

ة والمنخفض ةوغيرھا من البلدان المتوسط عموماً ، قد عززت النمو في البلدان العربيةاألجلثر القصير األ
مئوية واحدة في نسبة العربية شديدة الفعالية؛ فالزيادة بنقطة  ةالمساعدأن بدو يو . المشمولة بالعينة الدخل

نصيب مئوية في نمو  ةنقط ٠.٣٥ يقارب متوسطھاتؤدي إلى زيادة  الناتج المحلي اإلجمالي إلى ةالمساعد
التي تؤكد ختبارات االمجموعة واسعة من لھذه النتائج قد خضعت و . الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 ةالمساعد في حالةھمية األ مزيداً منھذه النتائج خذ وتت.  الدراسة بدواعي اإليجازلم تدرج في ھذه صحتھا و
  .القصير األجلالعربية ذات األثر 

  
النتائج تظھر مساعدات في البلدان التي تنتھج سياسات سليمة، فلل فعالية أكبر تحقيقبأما فيما يتعلق   
األثر  أنستخلص كذا يوھ ). القصير في األجل ةسياسة المساعد(ر التفاعل التوضيحية لمتغيقدرة ال ضعفاً في

تنجح فقط في البلدان ذات  ةالمساعد القول بأن أنف على ھذا التفاعل وة على النمو ال يتوقاإليجابي للمساعد
  .السليمة قد ال يخلو من المبالغةالمؤسسات 

  
 قيود القدرة االستيعابية موجودة في المنطقة بأنالنتائج أي دالئل حول الفرضية التي تقول  ظھرال تو  

لقدرة ال ينبغي أن تكون قيود ا لكلذ . التربيعية ةتقديرات المعامل لمتغير المساعد هلما تقترح العربية وفقاً
فالجھود الرامية إلى تعزيز المؤسسات  . مة إلى المنطقةزيادة المساعدات المقد أمام ثابتاً االستيعابية حاجزاً

)٩٦( .



  

  

في مؤشر الدليل ذو مدلول معامل إيجابي  النمو يمثلھا علىإيجابية  وبناء القدرات البشرية قد تحدث آثاراً
ترى أن من المستحسن تجنب حصر التركيز في ھذه الدراسة  قييم المخاطر في البلدان، غير أنالدولي لت

المناقشات على كيفية توسيع نطاق أثر المساعدة على النمو، وإيالء مزيد من االھتمام لمناقشة سبل تخصيص 
  .للمناطق األكثر عوزاً مزيد من المساعدة

  
 . بالنمو وثيقاً ال ترتبط ارتباطاً المشتركة المحددة سابقاً المتغيراتبعض  أنوتظھر نتائج أخرى   
ونسبة ل التضخم بالرجوع إلى فترات سابقة، والتغير في االنفتاح المتغيرات التركيبة اإلثنية، ومعد ومن ھذه

 ويعني ھذا عموماً . إلى فترات سابقة بالرجوع ج المحلي اإلجماليالناتإلى  األصول النقدية األقل سيولة 
الضريبة على عائدات االستثمار المتمثلة في ارتفاع مستويات التضخم، والتغيرات في األنماط التجارية،  أن

ام طوال األعوالدخل  ةوالمتوسط ةالبلدان المنخفض النمو في والسيولة في األسواق المالية لم تؤثر بشدة على
  .األربعين الماضية

  
ر في النمو في القطاع الحكومي قد أثمتغير توليد الدخل الريعي وحجم بتقدير المعيار الخاص ومع أن   

 صحيحةفرضية التقارب المشروط  ويبدو أن.  ذات أھمية داللية دائماً التقديرات ليست ھذهاالتجاه الصحيح، 
ذات الناتج األدنى للفرد تنمو بوتيرة أسرع  ة الدخلوالمتوسط ةالبلدان المنخفض مما يعني أننة، ھذه العي في
على  كبيراً سلبياً اإلعالة أثراً معدلفي ارتفاع  وعالوة على ذلك يحدث العبء المتمثل.  البلدان الغنية من

  .الحاالتالنمو في غالبية 
  

على  ةمن خاللھا المساعد أن تؤثر حتملالسبل التي يما يتعلق باألخرى المثيرة لالھتمام  ومن النتائج  
كمتغيرين االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحلي اإلجمالي قد اعتمد ف . النمو في المنطقة العربية

وتظھر نتائج االنحدار   .تؤثر على النمو من خالل االستثمار ةإضافيين للتحقق مما إذا كانت المساعدين مستقل
جميع معادالت النمو في  تحدث أثراً في ينالمتغير ينھذ رصدعقب في المنطقة العربية،  ةالمساعد أن

تؤثر على النمو  ةالمساعد بأنھذه النتيجة وجھة النظر القائلة  عموتد . عةالمربعات الصغرى العادية المجم
ل معاموعبر القنوات التي تؤثر على التكنولوجيا أو ) ن متغيرا االستثماريبيكما (من خالل تكوين رأس المال 

المجدية  المربعات الصغرى العادية ال يثبت عند استخدام أسلوبھذا االستنتاج األخير  بيد أن . اإلنتاج الكلي
  .له أثر قوييكون ال قد  معامل اإلنتاج الكلي مما يعني أنفي النموذج، 

  
لي في تحقيق تسھم في تعزيز الخدمات االجتماعية وبالتا ةالتحليل ما إذا كانت المساعد يتناول أخيراًو  

بالرجوع إلى فترات سابقة على  ةالمساعد تحليل أثر ، تشمل الدراسةولذلك . األھداف اإلنمائية لأللفية
  ).٥نظر الجدول ا(كاألمية ومتوسط العمر المتوقع  ساسية للتنمية البشريةمؤشرات أالتغييرات الحاصلة في 

  
عة، ة المربعات الصغرى العادية المجمبطريقالنتائج المتعلقة باالنحدار  ١١ المرفق الجدولويبين   

كمتغير  بالرجوع إلى فترات سابقة ةومجموع المساعد غير مستقلر كمتغيجتماعي المؤشر اباستخدام ال
أن المساعدة المقدمة إلى البلدان دالئل على  ١١ المرفق من الجدول ٤و ٢العمودان  ويتضمن.  مستقل

األمية في البلدان  أثراً ضعيفاً فيمتوسط العمر المتوقع للذكور، وي العربية تحدث أثراً إيجابياً ھاماً ف
نظرا في ن اماسود ويونتشيفا اللذ الباحثانل إليھا ھذا ال يتضارب مع النتائج التي توصو . نةالمشمولة بالعي

األطفال تحسين مؤشرات التنمية البشرية كوفيات  فيالبلدان المتلقية  ة تدعمالمساعد بأنة القائلة الفرضي



  

  

 أنبدو يألوضاع المعيشية للفقراء، مؤشر بديل لھو متوسط العمر المتوقع  وبافتراض أن . )٩٧(والتعليم
  .من حيث الوصول إلى الفقراءالمقد�مة إلى البلدان العربية فعالة  ةالمساعد

  
  متغيرات إضافية في انحدار الخدمات االجتماعية  -٥الجدول 

  
القيمة المضافة في القطاع الزراعي ھي ناتج .  قياس إنتاجية القطاع الزراعي  املالقيمة المضافة للزراعة للع

  ھذا القطاع مطروحاً منه قيمة المدخالت الوسطية

  مجموع السكان القاطنين في مناطق معر�فة بالحضرية في كل بلد  نسبة سكان المدن من مجموع السكان

يعيشھا المولود الجديد إذا بقيت أنماط الوفيات التي عدد السنوات التي يمكن أن   متوسط العمر المتوقع
  كانت سائدة حين والدته على حالھا طوال فترة حياته

عدد السنوات التي يمكن أن تعيشھا المولودة الجديدة إذا بقيت أنماط الوفيات   متوسط العمر المتوقع لإلناث
  التي كانت سائدة حين والدتھا على حالھا طوال فترة حياتھا

عدد السنوات التي يمكن أن يعيشھا المولود الجديد إذا بقيت أنماط الوفيات التي   وسط العمر المتوقع للذكورمت
  كانت سائدة حين والدته على حالھا طوال فترة حياته

وما فوق الذين  ١٥معدل األمية ھي النسبة المئوية من السكان ممن ھم في سن   معدل األمية
  مية، قراءة نص قصير وبسيط وكتابته وفھمهال يمكنھم، في حياتھم اليو

  
  ).٢٠٠٦(جمعتھا اإلسكوا، استناداً إلى بيانات معھد اليونسكو لإلحصاءات؛ والبنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية : المصادر

  
لعربية الليبية، الجمھورية العربية األردن، البحرين، تونس، الجزائر، الجماھيرية ا: البلدان واألقاليم المشمولة في ھذه العينة ھي: مالحظة

  .، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمنفلسطينالسورية، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عمان، 

)٩٧( 
  



  

  

  خالصة وتوصيات بشأن السياسة العامة  -رابعاً
  

  خالصة  -ألف
  

مع التركيز بوجه خاص األجنبية في تنمية المنطقة العربية،  ةنظرت ھذه الدراسة في دور المساعد  
 إلىالمتدفقة  ةوبعد تحليل المساعد . اليمنو، مصرو، فلسطينو، األردن مھ اإلسكواعلى أربعة من أعضاء 

تلقاھا اإلنمائية التي  ةحول المساعدتفصيلية معلومات الدراسة مت العربية على الصعيد اإلقليمي، قدالبلدان 
العالقة بين  حولعلى صعيد األبحاث التجريبية  رز مؤخراًوفي ضوء التقدم الذي أح.  األعضاء األربعة

  .الجدوليتحليل العلى التنمية في المنطقة العربية بواسطة  ةالدراسة أثر المساعد تناولتوالتنمية،  ةالمساعد
  

إلى المنطقة العربية تقلبات جذرية خالل الفترة  ة المتدفقةالسنوية من المساعد المبالغشھدت و  
سياسية السائدة في وبالظروف االقتصادية واالعتبارات الجي وثيقاً حيث ارتبطت ارتباطاً، ٢٠٠٤-١٩٧٠

 . المتعددة األطراف المساعدةالثنائية  ةالمساعد تجاوز حجموطوال الفترة موضوع الدراسة،  . البلدان المانحة
 ي تلقتھا البلدان العربية حداًالسنوية الت ة، بلغ حجم المساعدالسبعيناتوعقب الزيادة الكبيرة التي حصلت في 

سبعينات الوقد وردت غالبية المساعدات في   .١٩٧٧بالقيم الحقيقية في عام  مليار دوالر ١٦قارب أقصى 
  .المملكة العربية السعوديةال سيما وثمانينات من البلدان العربية، الومطلع 

  
 ٢٠٠٠وفي عام  . ةت المساعدمستويا انخفاضاً فيتسعينات الثمانينات والشھدت  وفي المقابل،  

ھذا  وكان السبب الرئيسي في . من الدوالرات مليارات ٥.٦حتى بلغت  المساعدة اإلنمائية الرسميةانخفضت 
المساعدة في  اًشھدت ھذه الفترة كذلك انخفاضو . بين البلدان العربية ةحاد في المساعدال التراجعاالنخفاض 

وبلدان االتحاد  األمريكية الواليات المتحدة منھاأخرى، رئيسية مانحة  من جھاتالمتدفقة  اإلنمائية الرسمية
، ٢٠٠٠ومنذ عام  . اإلنمائية ةفعالية المساعد ومن أسباب ھذا االنخفاض تزايد التشكيك في . األوروبي

ي عام مليار دوالر ف ١٢ لترتفع بحيث قاربتإلى البلدان العربية المتدفقة  المساعدة اإلنمائية الرسميةعادت 
 المبالغيمكن أن يعزى إلى  ةفي المساعد التي حصلت مؤخراً الجزء األكبر من الزيادة غير أن . ٢٠٠٤

  .فلسطينلعراق وكاالتي تشھد نزاعات في المنطقة  المناطقالكبيرة التي قد�مت إلى البلدان و
  

لروابط االستعمارية االعتبارات الجيوسياسية وا أن ةكشف تحليل أنماط التوزيع الجغرافي للمساعدو  
بشأن  والثقافية والمصالح االقتصادية لطالما طغت على االحتياجات اإلنمائية في قرارات الجھات المانحة

إلى المنطقة العربية خالل السنوات المتدفقة  اإلنمائية الرسميةوھكذا، لم تركز المساعدة .  توزيع المساعدة
نسبة أكبر من المساعدة اإلنمائية في صت خص بل، فضة الدخلالمنخعشرين الماضية على البلدان الالخمس و

  .فترة الثمانينات والتسعينات للبلدان ذات الدخل المرتفع للفرد
  

المساعدة اإلنمائية  االعتماد على المساعدة التي تقاس بنسبةل نسبة معظم البلدان العربية، تسجوفي   
.  أدنى بكثير مما كانت عليه في السبعينات والثمانينات ياًاإلجمالي معدالت ھي حال الدخل القوميإلى  الرسمية

 . األجنبية ةعلى المساعد كثيراًال تعتمد البلدان العربية  ،وموريتانيا فلسطينو العراقوباستثناء الصومال و
 اإلجمالي خالل الفترة الدخل القوميإلى  المساعدة اإلنمائية الرسميةنسبة متوسط ، ارتفع فلسطينفي و

  .مثيرة للقلقوھي نسبة  المائةفي  ٣٠حتى بلغ  ٢٠٠٤-٢٠٠٠
  



  

  

منح إلى نسبة ال تبين أن، اإلسكوافي األعضاء األربعة في  ةالمساعد تيسيرفيما يتعلق بدرجة و  
لقيود ة الخاضعة لت حصة المساعدوسج . األخيرة ازدادت في األعوامقد من المساعدة اإلنمائية القروض 
غير أصبحت األربعة  األعضاءمة إلى ة المقدمعظم المساعد حتى إندين الماضيين خالل العق كبيراً انخفاضاً

زيادة كبيرة  ةلت حصة التعاون الفني من إجمالي المساعدتماشياً مع االتجاھات العالمية، سجو . خاضعة لقيود
ة ى المساعدإل ازدياد الحاجةإلى  نظراً فلسطينفي  انخفضت مؤخراً غير أن ھذه الحصة . مصرو األردنفي 

  .القدرة االستيعابيةعلى قيود منھا الب اسبأل، وفي اليمن الطارئة
  

في كل من  ةحدثت تغييرات جذرية في التوزيع القطاعي للمتوسط السنوي اللتزامات المساعدو  
لقطاعات لالخارجية  ةالمساعد وخصص المزيد من . ٢٠٠٤-٢٠٠٠ والفترةثمانينات البين األربعة األعضاء 

بشكل خاص في قطاعي الصناعة ملحوظاً فاض خاالن وكان . اعية على حساب القطاعات االقتصاديةاالجتم
في اإلنمائية  ةالمساعد في تقديمذات األولوية  القطاعاتمن  وأصبح التعليم مؤخراً . والزراعة االنتاجيين

  .األربعة موضوع الدراسة األعضاء
  

في ھذه  الناتج المحلي اإلجمالي بكثير تقلب اليمنو مصرو األردنالتي تتلقاھا  ةالمساعد ويفوق تقلب  
ضعف الرابط توصلت ھذه الدراسة إلى دالئل على  وقد.  مما يجعلھا مصدراً للكثير من عدم اليقينالبلدان، 

   ةالمساعد والدورة االقتصادية، مما يعني أنفي البلدان الثالثة  ةالتزامات المساعد بين مجموع
  .االقتصادية في ھذه البلدان ةالدور تؤثر على لم
  

ذات  ةوالمساعد المساعدة اإلنمائية الرسميةكال من مجموع  الجدولي دالئل على أنوفر التحليل  وقد  
ة والمنخفض ةالنمو االقتصادي في الشرق األوسط وسائر البلدان المتوسط عموماً ازاألجل عزاألثر القصير 

تتمتع بإطار إال في البلدان التي تكون مجدية ال  ةالمساعد بأنالقائلة  ةالتحليل الفرضيوال تدعم نتائج  . الدخل
وتشير النتائج  . لقدرة االستيعابيةا تذكر علىوجود قيود  علىدالئل  ولم تتوفر أي . العامة للسياسات سليم

 ةالزياد أو من خاللعلى النمو من خالل تراكم رأس المال  تكون قد أثرتيمكن أن  ةالمساعد أيضاً إلى أن
نت الدراسة وجود أثر بيعلى المؤشرات االجتماعية،  ةولدى تقدير أثر المساعد . معامل اإلنتاج الكليفي 

  .ليس على األمية ولكنإيجابي كبير على متوسط العمر المتوقع 
  

  التوصيات بشأن السياسة العامة  -باء
  

مزيد في تحقيق  اًتحدي البلدان نمواً وأقل النزاعات تعاني منما تلك التي تواجه البلدان العربية، ال سي  
ويستلزم  . تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية نحوالتقدم  بھدف اإلسراع فيخالل العقد المقبل  المتكافئنمو من ال
تشجيع االستثمار العامة يسھم في  ةتكثيف الجھود المبذولة في ھذه البلدان بھدف وضع إطار للسياس ذلك

  .إلى الفقراء والوصول وتوليد فرص العمل
  

ومن العوامل التي يمكن  . الدعم من البلدان الصناعيةوقليمي اإلتعاون ال مزيداً من أيضاً ويستلزم ذلك  
إلى المتدفقة الخارجية  ةم االقتصادي واالجتماعي الزيادة الكبيرة في المساعددفع عجلة التقدأن تسھم في 

الدالئل تشير  جميع الحاالت،ال تعزز النمو والتنمية في  ةمساعدالومع أن  . البلدان النامية في المنطقة
أن المساعدة أتت وتشير نتائج ھذه الدراسة إلى   .معابوجه إيجابية  أنھا تأتي بنتائجالتجريبية الحديثة إلى 

المتوقع متوسط العمر وال سيما على النمو االقتصادي والتنمية البشرية  علىفي المنطقة العربية  ةكبير بفوائد



  

  

اإلنمائية  ةإلى زيادة كبيرة في حجم المساعد ةللدعو إضافياً دعماًر ھذه النتيجة وتوف . خالل العقود الماضية
  .المقبلة في األعوام

  
تناولھا التحليل من التي  اليمنو مصرو األردنفي المنطقة ككل، وفي  ةب المساعدتقل إلى شدة ونظراً  

ة االقتصادية، يستحسن تحقيق المزيد من االنتظام والوضوح في تدفق حيث تقلب المساعدة وخضوعھا للدور
السلبية  رثاآلمن ا ويرجح أن يؤدي ذلك إلى تسھيل التخطيط في األجلين المتوسط والطويل والحد.  المساعدة

ة، ساعدعلى الم البلدان اعتماداً يبلغ حده األقصى في أشد ةب المساعدوبما أن� تقل  .ةالمحتملة لتدفق المساعد
  .في المنطقةتعاني من النزاعات والبلدان التي  البلدان نمواً سألة أھمية خاصة بالنسبة إلى أقلخذ ھذه المتت
  

 عموماً توجهالمنطقة لم  إلى ة المتدفقةالمساعد دراسة، تظھر البيانات المتاحة أنن في الوكما ھو مبي  
إلى البلدان  ة المتدفقةالثالثين الماضية، كانت المساعد األعوامفطوال   .إليھا ثر احتياجاًإلى البلدان األك

 إلى مما أدى وسياسية والروابط االستعمارية والثقافيةيعتبارات الجخاضعة في الكثير من األحوال لالالعربية 
  .في المنطقة البلدان نمواً أقلز ضد بعض شيء من التحي

  
ية والمتعددة األطراف على البلدان النامية ذات الوكاالت المانحة الثنائ تركزتسعينات المنذ منتصف و  

ية مثيرة ، مستندة في معظم األحيان في أنماط التوزيع إلى مؤشرات سياس"السليمة"السياسات والمؤسسات 
الجھود التي تبذلھا  ومع أن . دليل البنك الدولي القياسي لتقييم السياسات والمؤسسات القطرية منھالجدل، ل

نتائج ھذه الدراسة التخفيف  تدعم، تستحق المكافأة ن أجل تحسين أساليب الحكم ومكافحة الفقرالبلدان النامية م
  .تتوفر فيھا بيئات سليمة على صعيد السياسة العامةلى البلدان التي ع ةتقديم المساعد فيمن التركيز 

  
 ة العامةسياسنوعية ال ، تبين أنجريت مؤخراًبالنسبة إلى دراسات أخرى عديدة أالحال  وكما ھي  

في  إيجابياً أثراً تحققيمكن أن  ةالمساعد مما يعني أن، ةد فعالية المساعدالتي تحد ةساسيمن العوامل األليست 
على أثر  ت معظم البحوث التجريبية حصرياًوقد ركز . البلدان ذات السياسات والمؤسسات المتدنية النوعية

أن تقييم المساعدة ال ينبغي أن يقتصر على أثرھا في النمو، بل إال  . النمو االقتصادي فياألجنبية  ةالمساعد
  .والصحة والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة ينبغي أن يشمل أبعاداً أخرى من التنمية البشرية، منھا التعليم

  
في تحسين المؤشرات قد أسھمت اإلنمائية  ةالمساعد تكون، يمكن أن البلدان نمواً أقلوفي بعض   
  .ارتفاع كبير في معدالت النمو االقتصاديتسھم كثيراً في لم  لوماعية والبشرية، حتى االجت

  
تحقيق األھداف اإلنمائية بحلول عام  تزال بعيدة عنال  غالبية أقل البلدان العربية نمواً وبما أن  
 جموعم، من الضروري أن تقد�م الجھات المانحة، العربية منھا وغير العربية، حصة أكبر من ٢٠١٥

البلدان  قلألالمخصصة يمكن تحقيق زيادة كبيرة في األموال  وال . لھذه البلدان المساعدة اإلنمائية الرسمية
إلى االعتبارات  استناداً ةقرارات تقضي بتوزيع المساعد الرئيسيةبعض الجھات المانحة  تخذإال إذا ات نمواً

  .سياسيةيواإلنمائية أكثر منھا إلى االعتبارات الج
  

األجنبية على التنمية إلى إطالق عدد  ةحول األثر المحدود للمساعد مؤخراً النقاش الجاريأدى وقد   
 بشأنفي تعزيز التنمية كان أبرزھا إعالن باريس  ةھدف إلى زيادة فعالية المساعديمن المبادرات الدولية 

والتنسيق  االلتزامملكية وال: مبادئ أساسية ھي ةحول خمس وقد تمحور ھذا اإلعالن.  ةفعالية المساعد



  

  

في مجال ملحوظ م تقد تحقيقوقد أشارت ھذه الدراسة إلى  . النتائج والمساءلة المتبادلة اإلدارة على أساسو
  .مة إلى األردن ومصر وفلسطين واليمنة المقدالقيود التي تخضع لھا المساعدفك 

  
اإلطار والمبادئ التوجيھية  يقتطبعلى التنمية، من الضروري  ةلمساعدتعزيز أثر ا على وحرصاً  

 تستخدمويمكن أن  . في االستراتيجيات والبرامج والمشاريع اإلنمائية فعلياً تطبيقاً إعالن باريستضمنھا التي 
مساعدة البلدان األعضاء في اإلسكوا في لأھداف إعالن األلفية وغيرھا من األھداف اإلنمائية المتفق عليھا 

  .لدعم الخارجيوالحصول على اأساس إلقامة الشراكات تحديد األولويات الوطنية ك
  

والمتلقية  والجھاتمزيد من التنسيق بين الجھات المانحة  إعطاء األولوية في المنطقة لتحقيقويجب   
ن فرص التنسيق أھمية خاصة ألبھذه المسألة وتتسم  . ھاذاتالمتلقية  ةوبين مختلف الجھات المانحة للجھ

تحقيق نواتج إنمائية أفضل من خالل تحسين التواصل  ماً في المنطقة، وألن من الممكنتما الممكنة لم تستغل
تظھر بوضوح الحاجة إلى زيادة  فتجارب التعاون اإلنمائي التي شھدھا اليمن مؤخراً . الشركاء جميعبين 

  .النتائج الجھة المانحة والجھة المتلقية عنالتنسيق بين الجھات المانحة ومساءلة 
  

السياسات عبر تعزيز  تجربتھا في تطبيق لجھات العربية المتلقية للمساعدةا الضروري أن تحسنومن   
 ذات التجربة الناجحةه، ينبغي للبلدان ذاتفي الوقت و . ةأموال المساعد إدارةقدرة المؤسسات المسؤولة عن 
ة أكبر من مجموع المساعد ، وأن تحظى بحصةةملكيتھا لمشاريع المساعد تعززعلى صعيد األداء والتنفيذ أن 

في بناء  ألن ذلك يسھممن المجتمع الدولي المانح  جالًالتزامات أطول أأن تحصل على لتمويل البرامج، و
عليھا تحصل زيادة نسبة المساعدة للمشاريع من مجموع المساعدة التي المقابل، ينبغي وفي  . المؤسسات

  .ريقصھذه المساعدة ألجل ا إذا كانت موال سي ،البلدان ذات المؤسسات الضعيفة نسبياً
  

إلى األعضاء األربعة في اإلسكوا  لمساعدة المتدفقةالقطاعي ل عيوزقد أظھر التحليل الذي تناول التو  
مة إلى ھذه ة المقدمعظم المساعد خصصثمانينات ال ففي . حصول تغيرات أساسية خالل العقدين الماضيين

على جزء االستھالك لليد العاملة  الكثيفاصل قطاعا الزراعة والصناعة لقطاعات االقتصادية، حيث حلالبلدان 
الخارجية  ة، فقد خصصت الحصة الكبرى من المساعد٢٠٠٤-٢٠٠٠أما في الفترة  . كبير من األموال

وفي القطاعات  . والمجتمع المدني وإمدادات المياه الحكوميوالقطاع  التعليمللقطاعات االجتماعية بما فيھا 
  .ل التركيز أكثر فأكثر نحو الخدمات، وخاصة المصارف واألعمال التجاريةصادية، تحواالقت

  
اإلسراع في الجھود الرامية إلى تتماشى إلى حد ما مع تكثيف  القطاعي التوزيعھذه التغيرات في و  

الخدمات في  اعتماداً علىھيكل اقتصادي أكثر  إلىل مع التحوالتقدم نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية و
والعمالة الناقصة في األعضاء األربعة في في ضوء االرتفاع الشديد في معدالت البطالة و . ھذه البلدان

اإلنمائية قد  المساعدةإذا كانت القرارات المتعلقة بتوزيع أموال  يمكن التساؤل عمااإلسكوا موضوع الدراسة، 
  .االعتبار األثر المحتمل على العمالة فيأخذت 

  
اھتماماً أكبر اإلنمائية  ةالقرارات المستقبلية المتعلقة ببرامج ومشاريع المساعد لذلك، يجب أن توجهو  
تھدف إلى توليد فرص سياق األنشطة اإلنمائية التي  وفي.  القصير والمتوسط في األجلينعلى العمالة  لآلثار

وقد أظھر التوزيع القطاعي  . ن العربيةالبلدا إلىبناء القدرات البشرية أھمية خاصة بالنسبة العمل، يتخذ 
تسھم اإلنمائية  ةالمساعدو . الماضية في األعوامذات األولوية  القطاعاتقد أصبح، من  التعليم ة أنللمساعد

لذلك، يجب تحديد المقتضيات الفنية و . الفنية ةالمساعد من خاللما وال سيالمناطق الريفية،  سكانتمكين  في



  

  

أساساً للمشاريع االستثمارية التي تمولھا لتكون  ،ات البشرية في البلدان العربية كافةلبناء القدر الالزمة
إعطاء األولوية في الخطط وفي ھذا الص�دد، من الضروري .  الجھات المانحة في األجلين القصير والطويل

ويمكن أن  . ه البلدانھذ المحلي داخلتعزيز القطاع الخاص  إلجراء إعادة نظر استراتيجية في كيفيةاإلنمائية 
للنساء والشباب خطوة ھامة نحو تخفيض  مة خصيصاًلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصمتنمية ا تكون
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إلى البلدان العربية، يبقى توفير البيانات  المقدمةة في المساعد كبيرةإلى زيادة  ةوفي ضوء الدعو  
العقبة ف.  البلدانتلك التي تواجھھا غالبية  والصادرة في الوقت المناسب من التحديات األساسية ةالموثوق

لجنة المساعدة لت في كون اإلحصاءات المتوفرة في قاعدة بيانات تمثالرئيسية التي واجھتھا ھذه الدراسة 
الجھود التي تبذلھا الجھات  تركز على قياسمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ابعة لالت اإلنمائية

لجنة من خارج اإلحصاءات وتبقى   .ييم النواتج في البلدان المتلقيةالمانحة وبالتالي ال يمكن استعمالھا لتق
غير /بغير المخصصة" تصنفبعض المساعدات العربية  عالوة على أنغير كافية،  المساعدة اإلنمائية

المتدفقة  ةم معلومات محدودة حول أنواع المساعدوبما أن المصادر الوطنية تقد  ".ھةوجال"من حيث " المحد�دة
لھا  نةضع جداول زمنية وتحديد أھداف معيوو ةفعالية المساعدتقييم الجھود الرامية إلى  تبقىومواصفاتھا، 
 وھو مشروعمة إلى البلدان العربية، ة المقدحول المساعد انات مركزيةقاعدة بيأما إنشاء  . محدودة النتائج

لنشر الممارسات  مشروعاً ھاماًفي المنطقة، فينبغي اعتباره  اإلقليميةيمكن أن يقوم به أي من الصناديق 
  .الوكاالت العربية لزيادة التركيز على دورالحسنة بين البلدان األعضاء 

  
تحديات الشافي لجميع أو العالج  ة ليست الحل األمثلالمساعد على أن ومن األھمية بمكان التشديد  

 وكما ورد آنفاً من الضروري تكثيف الجھود . التنمية االقتصادية والبشرية التي تواجھھا البلدان العربية حالياً
فئة وذلك لضمان المتكاتنمية أمام تعزيز الالعقبات الرئيسية يھدف إلى تذليل الرامية إلى وضع إطار للسياسات 

وبالرغم من غياب التجانس بين البلدان العربية،  . تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في التقدم نحوع اسراإل
فيما بينھا في معظم  العوائقھذه  إذ تتداخل ،قتصادياالداء األ العوائق أمام تحسينيمكن تبيان عدد من 

عدم مستويات االستثمار و العوائق تدنيومن ھذه  . اوتةدرجات متفوإن بالبلدان  وتشھدھا مختلفاألحيان 
إلى الفعالية والمساواة،  التعليميةالنظم افتقار اإلصالحات السياسية والمؤسسية، وتعثر ، وكفاية أرباح اإلنتاجية

  .التجارةاألسواق المالية وارتفاع التكاليف المرتبطة بقلة تطور و
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  )٢٠٠٣بماليين الدوالرات باألسعار الثابتة لعام (
  

  

المساعدة المتعددة 
األطراف غير 

  العربية
بالنسبة (

  )المئوية
المساعدة المتعددة 
  األطراف العربية

نسبة بال(
  )المئوية

المساعدة الثنائية 
  غير العربية

بالنسبة (
  )المئوية

المساعدة الثنائية 
  العربية

بالنسبة (
  المجموع  )المئوية

٣ ٦٥٥  ٢٣  ٨٢٦  ٥٥  ٢ ٠٠٩  -  -  ٢٢  ٨٢١  ١٩٧٠  
٣ ٣٣٤  ١٦  ٥٤٢  ٦٢  ٢ ٠٥٧  -  (*)-  ٢٢  ٧٣٥  ١٩٧١  
٣ ٤٠٠  ٢٣  ٧٨٤  ٥٥  ١ ٨٧٥  -  -  ٢٢  ٧٤١  ١٩٧٢  
٦ ٩٢٣  ٦١  ٤ ٢٤٧  ٢٦  ١ ٨٢٨  -  -  ١٢  ٨٤٨  ١٩٧٣  
١١ ٣٥٨  ٧٠  ٧ ٩٧٧  ١٩  ٢ ١٥٨  ٣  ٢٨٦  ٨  ٩٣٦  ١٩٧٤  
١٤ ٣٦٣  ٧٠  ١٠ ١٢٣  ٢١  ٢ ٩٥٩  ١  ١٣٧  ٨  ١ ١٤٣  ١٩٧٥  
١٤ ١١٦  ٦٠  ٨ ٥٠١  ٢٤  ٣ ٤١٧  ٧  ١ ٠٢٥  ٨  ١ ١٧٤  ١٩٧٦  
١٥ ٩٣٣  ٥٢  ٨ ٢٢٢  ٢٥  ٣ ٩٥٦  ١٥  ٢ ٤٦٦  ٨  ١ ٢٨٩  ١٩٧٧  
١٣ ٨٧٩  ٤٣  ٦ ٠١٧  ٣٢  ٤ ٣٧٩  ١٤  ١ ٩٣٢  ١١  ١ ٥٥٢  ١٩٧٨  
١٤ ٧٨٤  ٦٠  ٨ ٨٧٤  ٢٨  ٤ ١١٢  ٢  ٢٦٣  ١٠  ١ ٥٣٦  ١٩٧٩  
١٥ ٤٥٧  ٥٨  ٨ ٩٨٩  ٣٠  ٤ ٦٣٩  ١  ٢٢٢  ١٠  ١ ٦٠٦  ١٩٨٠  
١٥ ٥٨٣  ٥٥  ٨ ٥٢٧  ٣١  ٤ ٨٥٦  ٢  ٣٠٣  ١٢  ١ ٨٩٧  ١٩٨١  
١٣ ٤٦٩  ٤٥  ٦ ١٠٣  ٣٩  ٥ ٢٣٨  ٢  ٢٢٠  ١٤  ١ ٩٠٨  ١٩٨٢  
١٢ ٢٠٤  ٤٠  ٤ ٨٦٨  ٤٣  ٥ ١٩٨  ٢  ٢١١  ١٦  ١ ٩٢٨  ١٩٨٣  
١١ ٥٥١  ٣٤  ٣ ٩٣٢  ٥١  ٥ ٨٣٦  ١  ١٢٨  ١٤  ١ ٦٥٥  ١٩٨٤  
١٢ ٦٢٩  ٣٢  ٤ ٠٨٩  ٥٢  ٦ ٥٦٨  ١  ١٣٠  ١٥  ١ ٨٤٢  ١٩٨٥  
١٠ ١٤٦  ٢٩  ٢ ٩١٩  ٥٦  ٥ ٧٠٤  ١  ١٣٢  ١٤  ١ ٣٩١  ١٩٨٦  
٩ ٢٦٩  ٢٤  ٢ ٢٦٠  ٦١  ٥ ٦٩٦  ١  ٩٠  ١٣  ١ ٢٢٢  ١٩٨٧  
٦ ٩٩٢  ٨  ٥٧٧  ٧٣  ٥ ١٠١  ٢  ١١٤  ١٧  ١ ١٩٩  ١٩٨٨  
٦ ٧٥٤  ٤  ٢٩٢  ٧٢  ٤ ٨٦٧  ٣  ٢١١  ٢٠  ١ ٣٨٤  ١٩٨٩  
١٣ ٧٨٠  ٣٨  ٥ ٢٤٣  ٥١  ٧ ٠٧٥  ١  ١١٣  ١٠  ١ ٣٥٠  ١٩٩٠  
١٢ ٦٠٠  ١١  ١ ٤٣٠  ٧١  ٨ ٩٧٣  ١  ١٥٨  ١٦  ٢ ٠٣٩  ١٩٩١  
٨ ٩٣٧  ٧  ٦٥٠  ٧٤  ٦ ٥٧١  ٣  ٢٦٨  ١٦  ١ ٤٤٨  ١٩٩٢  
٧ ٩١٢  ٩  ٧٣٣  ٦٣  ٤ ٩٨٦  ٣  ٢١٦  ٢٥  ١ ٩٧٨  ١٩٩٣  
٨ ١٧٥  ٧  ٥٦٨  ٦٧  ٥ ٤٧٠  ٣  ٢٧٥  ٢٣  ١ ٨٦٢  ١٩٩٤  
٥ ٨١١  ٧  ٣٩٠  ٦٩  ٣ ٩٩٠  ٠  ٣  ٢٥  ١ ٤٢٨  ١٩٩٥  
٦ ٣١٨  ٦  ٣٧٨  ٦٧  ٤ ٢٠٤  )٠(  )٣(  ٢٨  ١ ٧٣٩  ١٩٩٦  
٦ ٢٣٢  ٨  ٤٧٠  ٦٠  ٣ ٧٣٠  )٠(  )٥(  ٣٣  ٢ ٠٣٧  ١٩٩٧  
٦ ٢٥٨  ٧  ٤١٤  ٦٠  ٣ ٧٤٠  )٠(  )٤(  ٣٤  ٢ ١٠٨  ١٩٩٨  
٥ ٨٤٢  ٥  ٢٨١  ٦٤  ٣ ٧٣٦  ٠  ٥  ٣١  ١ ٨٢٠  ١٩٩٩  
٥ ٦٤٤  ٩  ٤٩٧  ٦٣  ٣ ٥٥٥  )٠(  )٠(  ٢٨  ١ ٥٩٢  ٢٠٠٠  
٦ ٥٢٩  ١١  ٧٣٧  ٥٥  ٣ ٥٩٦  )٠(  )٢(  ٣٤  ٢ ١٩٨  ٢٠٠١  
٧ ٧٧٨  ٢٩  ٢ ٢٢٥  ٤٧  ٣ ٦٦٧  ٠  ٣٧  ٢٤  ١ ٨٤٨  ٢٠٠٢  
٨ ٤٣٢  ٣  ٢٧٨  ٧٤  ٦ ٢٠١  ٠  ١  ٢٣  ١ ٩٥٣  ٢٠٠٣  
١٠ ٦٤٦  ٢  ٢٤٩  ٨٠  ٨ ٤٧٣  ٠  ٣٢  ١٨  ١ ٨٩٢  ٢٠٠٤  

  
 .منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إعداد اإلسكوا، استناداً إلى بيانات: المصدر

  
المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر والجماھيرية العربية الليبية  تضم البلدان العربية األردن واإلمارات العربية: مالحظة

والجمھورية العربية السورية وجيبوتي والسودان والصومال والعراق وع�مان وفلسطين وقطر الكويت ولبنان والمغرب ومصر والمملكة 
  .بية السعودية وموريتانيا واليمنالعر

  
  .٢٠٠٣باألسعار الثابتة لعام  ماليين الدوالراتبترد المعونة   
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  الرسمية الوطنية واإلقليمية والمتعددة األطراف من مصادر عربيةالمساعدة اإلنمائية   - ٣دول المرفق الج
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  ٣.٢٤  ٠  ٠  ٠  ٢ ٣٣٨.٤  ٩.٦  ٢ ٣٤٨  البنك العربي لتنمية أفريقيا

  ٧.٤٢  ٥٣.٦  ٦٤١  ١ ٥٤٧.٤  ٢ ١٧٣.٧  ٩٥٥.٣  ٥ ٣٧١  نظمة البلدان المصدرة للنفطصندوق م
  ٣٩.٠٠  ٧٧.٩  ٦٥٨.٥  ٩ ٩٧٠.١  ٦ ٥٢٦.٧  ١١ ٠١٤.١  ٢٨ ٢٤٧.٣  مجموع الفرعيال

    ٠.٢٨  ٢.٣٣  ٣٥.٣٠  ٢٣.١١  ٣٨.٩٩  ١٠٠  حصة كل منطقة مستفيدة
  ذاتمجموع الصناديق العربية والصناديق 

  ١٠٠.٠٠  ٤٤٩.٣  ١ ٠٢٠.٩  ١٦ ١٠١  ١٠ ٣٩٤.٨  ٤٤ ٤٦٥.٩  ٧٢ ٤٣١.٨  المشاركة العربية  
    ٠.٦٢  ١.٤١  ٢٢.٢٣  ١٤.٣٥  ٦١.٣٩  ١٠٠  دةمجموع حصة كل منطقة مستفي

  
  .٢٠٠٥التقرير االقتصادي العربي الموحد،  إعداد اإلسكوا، استناداً إلى: المصدر

  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  دة اإلنمائية الرسمية اإلجمالية،أھم خمس جھات مانحة للمساع  - ٤المرفق  الجدول

  ٢٠٠٤-٢٠٠٣متوسطات  
  )بماليين الدوالرات(

  

  جيبوتي  القمرجزر   البحرين  الجزائر

  ٢٥  فرنسا  ١٣.٩  فرنسا  ٩٥.٦  البلدان العربية  ١٦٥  فرنسا

  ٢٠  المؤسسة اإلنمائية الدولية  ٥.٩  المؤسسة اإلنمائية الدولية  ٠.٩٣  فرنسا  ٧٢  المفوضية األوروبية

  ٨  اليابان  ٤  المفوضية األوروبية  ٠.٢٣  اليابان  ٢٦  اسبانيا

  ٧  المفوضية األوروبية  ١.٨  سلطة األمم المتحدة االنتقالية  ٠.١٧  سلطة األمم المتحدة االنتقالية  ٢٥  إيطاليا

  ٥  الواليات المتحدة األمريكية  ٠.٧  اليونيسيف  ٠.٠٦  ألمانيا  ١١  ألمانيا

  لبنان  األردن  العراق  مصر

  ٦١  ة األوروبيةالمفوضي  ٦٦٦  الواليات المتحدة األمريكية  ٢ ٢٨٦  الواليات المتحدة األمريكية  ٧٦٧  الواليات المتحدة األمريكية

  ٥٥  فرنسا  ٨٩  أنروا  ٣٣٣  اليابان  ١٦٠  المفوضية األوروبية

  ٥٤  أنروا  ٧٢  اليابان  ٢٢٨  المملكة المتحدة  ١٤٩  فرنسا

  ٢٩  الواليات المتحدة األمريكية  ٧١  ألمانيا  ١٠٧  ھولندا  ١٣٤  ألمانيا

  ١٤  ناليابا  ٥٩  المفوضية األوروبية  ٩٩  المفوضية األوروبية  ١٠٤  البلدان العربية

  ع�مان  المغرب  موريتانيا  الجماھيرية العربية الليبية

  ٦٢.٢  البلدان العربية  ٣٠٢  فرنسا  ٥٤  اليابان  ٢.٦  فرنسا

  ٦.٣  بلجيكا  ١٨٤  المفوضية األوروبية  ٥١  المفوضية األوروبية  ٢.٥٨  ألمانيا

  ٤  اليابان  ٨٩  اليابان  ٤٩  المؤسسة اإلنمائية الدولية  ١.٧٣  إيطاليا

  ٠.٨  فرنسا  ٨٢  البلدان العربية  ٤٨  رنساف  ٠.٧٧  تركيا

  ٠.٨  سلطة األمم المتحدة االنتقالية  ٧٥  ألمانيا  ١٩  الواليات المتحدة األمريكية  ٠.٧  ة األمم المتحدة لشؤون الالجئينيمفوض

  الجمھورية العربية السورية  السودان  الصومال  فلسطين

  ٧٠  المفوضية األوروبية  ٢٧٧  مريكيةالواليات المتحدة األ  ٣٨  المفوضية األوروبية  ٢٦٨  أنروا

  ٤٨  البلدان العربية  ١٥٨  المفوضية األوروبية  ٣٧  النرويج  ٢٣٤  الواليات المتحدة األمريكية

  ٣١  اليابان  ٧٥  المملكة المتحدة  ٣٣  الواليات المتحدة األمريكية  ١٨٤  المفوضية األوروبية

  ٢٨  أنروا  ٤٥  النرويج  ١٥  ھولندا  ٥٤  النرويج

  ٢٣  فرنسا  ٣٢  ألمانيا  ١٢  يطالياإ  ٣٧  السويد

      اليمن  تونس

          ٩١  المؤسسة اإلنمائية الدولية  ١٦٧  فرنسا

          ٣٤  ألمانيا  ١١٠  اليابان

          ٣٣  الواليات المتحدة األمريكية  ١٠٤  المفوضية األوروبية

          ٣٠  اليابان  ٤٦  ألمانيا

          ٢٩  ھولندا  ٤١  إيطاليا

  
  .منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادياداً إلى بيانات إعداد اإلسكوا، استن: المصدر

  



  

  

  المقدمة إلى األردن وفلسطين الثابتةالمساعدة اإلنمائية الرسمية   - ٥الجدول المرفق 
  ٢٠٠٤-١٩٧٠ومصر واليمن، 

  )٢٠٠٣بماليين الدوالرات باألسعار الثابتة لعام (
  

  اليمن  فلسطين  األردن  مصر  
٨٨  -  ٣٩٨  ٨٩٥  ١٩٧٠  
١٥٦  -  ٢٤١  ٥٩٨  ١٩٧١  
٢٠٥  -  ٣٩٣  ٥٤١  ١٩٧٢  
٢١٤  -  ٦٨٤  ٢ ٨٢١  ١٩٧٣  
٥٩٣  -  ٩٠٤  ٤ ١٦٤  ١٩٧٤  
٧٠٣  -  ١ ٢٥٠  ٦ ٥١٩  ١٩٧٥  
١ ٢٢٩  -  ١ ٣٦٤  ٥ ٧٠٠  ١٩٧٦  
١ ٠٧١  -  ٩٦١  ٦ ١٣٢  ١٩٧٧  
٨٥٦  -  ٩٩٢  ٥ ٤٢٦  ١٩٧٨  
٧٠٦  -  ٢ ٦٧٣  ٣ ٠٤٦  ١٩٧٩  
١ ٠٨١  -  ٢ ٤٠١  ٢ ٦٩١  ١٩٨٠  
٩٧٨  -  ٢ ٠٦٧  ٢ ٤١٩  ١٩٨١  
١ ١٠٤  -  ١ ٥٧١  ٢ ٦٦٤  ١٩٨٢  
٨٥٩  -  ١ ٥٦١  ٢ ٥٩٣  ١٩٨٣  
٨٦٣  -  ١ ٣٨٦  ٣ ١٤٣  ١٩٨٤  
٧٩١  -  ١ ٠٧٩  ٢ ٩٩٠  ١٩٨٥  
٥٣٣  -  ٩١٣  ٢ ٥٧٨  ١٩٨٦  
٥٩٢  -  ٨١٨  ٢ ٤٧٣  ١٩٨٧  
٤٠٠  -  ٥٥١  ٢ ٠٣٠  ١٩٨٨  
٤٩٠  -  ٣٦٩  ٢ ٠٨٦  ١٩٨٩  
٤٩١  -  ١ ٠٥٨  ٦ ٧٠٧  ١٩٩٠  
٣٤٤  -  ١ ٠٦٢  ٦ ٠٥٠  ١٩٩١  
٢٧٨  -  ٤٥٨  ٤ ١٠٠  ١٩٩٢  
٣٤٧  ٢٠٦  ٣٤٧  ٢ ٧٠٢  ١٩٩٣  
١٨٠  ٥١٤  ٣٨٠  ٢ ٩٩٨  ١٩٩٤  
١٦٠  ٤٩٩  ٥٠٧  ٢ ٠٠٩  ١٩٩٥  
٢٤٥  ٥٦٦  ٤٩٧  ٢ ٢٣٦  ١٩٩٦  
٣٨٩  ٦٦٦  ٤٨٩  ٢ ١٥٣  ١٩٩٧  
٤٠٨  ٦٨٣  ٤٥٠  ٢ ١٤٥  ١٩٩٨  
٤٩٨  ٥٦٨  ٤٦٣  ١ ٧٢٧  ١٩٩٩  
٣٠٩  ٧٤١  ٦١٤  ١ ٥١٥  ٢٠٠٠  
٥٤٨  ١ ٠٥٠  ٥٠٠  ١ ٤٤٣  ٢٠٠١  
٦٦٨  ١ ٨٥٠  ٥٦٨  ١ ٣٣٠  ٢٠٠٢  
٢٣٤  ٩٧٢  ١ ٢٢٨  ٩٨٨  ٢٠٠٣  
٢٣٢  ١ ٠٤٨  ٥٥٤  ١ ٣٦٨  ٢٠٠٤  

  
  .حسابات اإلسكوا، استناداً إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: المصدر



  

  

  المقدمة إلى األردن وفلسطين الثابتةصافي المساعدة اإلنمائية الرسمية   -الشكل المرفق
  ٢٠٠٤-١٩٧٠ومصر واليمن، 

  
  
  
  
  

  
  .حسابات اإلسكوا، استناداً إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: المصدر

  
  المتوسط السنوي اللتزامات المساعدة المقدمة إلى القطاعات االجتماعية  - ٦الجدول المرفق 

  ٢٠٠٤-١٩٨٠واالقتصادية في األردن وفلسطين ومصر واليمن، 
  )بماليين الدوالرات(

  
  القطاعات االقتصادية  اعيةالقطاعات االجتم  

  ٠٤-٠٠  ٩٩-٩٠  ٨٩-٨٠    ٠٤-٠٠  ٩٩-٩٠  ٨٩-٨٠  

  مصر

  ٧٤  ٢٦٨  ٣٨٦  الزراعة والصناعة  ١١٩  ٦٩  ٨٤  التعليم
  ٨٤  ١٩٢  ٢٨٨  الطاقة  ٥٥  ١٢٤  ٦٥  القطاع الحكومي

  ٢٦  ١٠٩  ٢١٥  النقل والتخزين واالتصاالت  ٢٤  ٦٣  ٤٦  الصحة
  ١٨٥  ٢٠٥  ٨١  المصارف واألعمال  ٨٤  ٩١  ٥١  البنى التحتية االجتماعية األخرى
  ١٢٣  ٦  ٠  السياحة والتجارة  ٧٣  ٢٣٣  ٢٠٠  إمدادات المياه والصرف الصحي

  ٤٩٢  ٧٨١  ٩٧٠  المجموع  ٣٥٥  ٥٨١  ٤٤٦  المجموع

  األردن

  ١٧  ٢٣  ٣٦  الزراعة والصناعة  ٣٥  ٢١  ١١  التعليم
  ١  ١٦  ١١  الطاقة  ٢٨  ١٨  ٣  القطاع الحكومي

  ٤  ٦  ٤٢  ين واالتصاالتالنقل والتخز  ١١  ٧  ٢  الصحة
  ٢٣  ١٥  ٥  المصارف واألعمال  ٣١  ١١  ٢  البنى التحتية االجتماعية األخرى
  ٧  ٨  -  السياحة والتجارة  ٩٥  ٥٨  ١٦  إمدادات المياه والصرف الصحي

  ٥٢  ٦٧  ٩٣  المجموع  ٢٠٠  ١١٥  ٣٤  المجموع

  فلسطين

  ١٧  ١٠    الزراعة والصناعة  ٤٧  ٢١    التعليم
  ١٣  ١٢    الطاقة  ١٠٢  ٣٥    القطاع الحكومي

  ٢٣  ١٤    النقل والتخزين واالتصاالت  ٤٠  ١٤    الصحة
  ٢١  ٧    المصارف واألعمال  ٧٠  ٢١    البنى التحتية االجتماعية األخرى
  ٠  ١    السياحة والتجارة  ١٢٧  ٥١    إمدادات المياه والصرف الصحي

  ٧٤  ٤٣    المجموع  ٣٨٧  ١٤٢    المجموع

  اليمن

  ٣٠  ٣٣  ١٠١  والصناعةالزراعة   ٧٧  ٢١  ٢٦  التعليم
  ٦  ٨  ٢٢  الطاقة  ٣٢  ٢٢  ٣  القطاع الحكومي

  ١٧  ٢٩  ٣٥  النقل والتخزين واالتصاالت  ١٩  ١٦  ١٠  الصحة
  ١  ١٢  -  المصارف واألعمال  ٥٥  ١٤  ١  البنى التحتية االجتماعية األخرى
  ٢  ٠  -  السياحة والتجارة  ٥٦  ٤١  ٢٩  إمدادات المياه والصرف الصحي

  ٥٦  ٨٢  ١٥٨  المجموع  ٢٣٩  ١١٣  ٦٩  المجموع
  

  .منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديبحسابات اإلسكوا، استناداً إلى بيانات نظام إبالغ الدائنين الخاص : المصدر
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  متغيرات لالستثماربدون  :نتائج االنحدارات بطريقة المربعات الصغرى العادية المجمعة  - ٧الجدول المرفق 
  ھو المجموع الكلي، مع الرجوع لفترة واحدة وبافتراض أن مجموع المساعدة                

  

  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)١(  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)٢(  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)٣(  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)٤(  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)٥(  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)٦(  

المربعات 
الصغرى 

  ادية المجديةالع
)٧(  

  األوليالمحلي اإلجمالي الناتج 
-٠.٥٦٦-  ٠.٥٦٦-  ٠.٥٧٧-  ٠.٦٦٠-  ٠.٦٥٨-  ٠.٦٥٩-  ٠.٦٦٦  

)٠.٣٠٦(  )٠.٣٨٨(  )٠.٣٨٤(  )٠.٣٧٧(  )٠.٣٤٢(  )٠.٣٤١(  (*))٠.٣٠٦(  
فترات  التضخم بالرجوع إلى

  سابقة
-٠.٠١٥-  ٠.٠١٥-  ٠.٠١٣-  ٠.٠١٤-  ٠.٠١٤-  ٠.٠١٤-  ٠.٠٠٨  
)٠.٠٠١٥(  )٠.٠١٢(  )٠.٠١٢(  )٠.٠١١(  )٠.٠١١(  )٠.٠١١(  )٠.٠١١(  

بالرجوع القطاع الحكومي حجم 
  إلى فترات سابقة

-٠.١٣٩-  ٠.١٣٩-  ٠.١٣١-  ٠.١٢٧-  ٠.١٢٧-  ٠.١٢٧-  ٠.٠٤٤  
)٠.٠٥٩(  )٠.٠٧٥(  )٠.٠٧١(  (*))٠.٠٦٢(  (*))٠.٠٦١(  (*))٠.٠٦١(  )٠.٠٦٠(  

إلى  نسبة األصول النقدية 
الناتج المحلي اإلجمالي 

  رجوع إلى فترات سابقةبال

٠.٠١٢  ٠.٠١١  ٠.٠١٢  ٠.٠٠٥  ٠.٠٠٥  ٠.٠٠٥  ٠.٠٢٨  

)٠.٠١٧(  )٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  

  االنفتاح
٠.٧٣٤  ٠.٧٣٤  ٠.٦٦٦  ٠.٥٤٢  ٠.٥٤٢  ٠.٥٤٠  ٠.٤٢٣  

)٠.٣٥٧(  (*))٠.٣٥٨(  )٠.٣٤١(  )٠.٣١٢(  )٠.٣١٥(  )٠.٣١٤(  )٠.٣٠٦((*)  

  الريع
-٠.٠٦٠-  ٠.٠٦٠-  ٠.٠٥٠-  ٠.٠٣٠-  ٠.٠٣٠-  ٠.٠٣٠-  ٠.٠٣٥  
)٠.٠٣٧(  )٠.٠٤١(  )٠.٠٣٥(  )٠.٠٣٢(  )٠.٠٣٢(  )٠.٠٣١(  )٠.٠٣٤(  

  معدل اإلعالة
-٠.٠٣٧-  ٠.٠٣٧-  ٠.٠٣٨-  ٠.٠٤٣-  ٠.٠٤٣-  ٠.٠٤٣-  ٠.٠٣٦  

)٠.٠١٧(  (*))٠.٠١٧(  (*))٠.٠١٧(  (*))٠.٠١٧(  (*))٠.٠١٧(  (*))٠.٠١٧(  (*))٠.٠١٧((*)  
يم المخاطر الدليل الدولي لتقي

  في البلدان
٠.٥٢١  ٠.٥٢١  ٠.٥٢٠  ٠.٥٣٢  ٠.٥٣٢  ٠.٥٤١  ٠.٤٠٤  

)٠.١٦٦(  (*))٠.١٦٤((* *)  )٠.١٩١((* *)  )٠.١٩٥((* *)  )٠.١٦٤(  (*))٠.٢٠٢(  (*))٠.٢٠١((* *)  

  التركيبة اإلثنية
-٠.٣٦٢  ٠.٣٦٢  ٠.٣١٩  ٠.٠٩٣  ٠.٠٩٦  ٠.٠٩٤  ٠.٦٢٧  
)٠.٨٣٣(  )٠.٩٥٩(  )٠.٩٥٢(  )٠.٩٣٢(  )٠.٨٩٨(  )٠.٨٩٦(  )٠.٨٩٨(  

  المساعدة
  -٠.١٦٩  ٠.١٦٩  ٠.٠٦٠-  ٠.٠٢٨-  ٠.٠٢٧-  ٠.٠١٥  
  )٠.٥٢٤(  )٠.٥٣٨(  )٠.٢٩٨(  )٠.١٤٥(  )٠.١١٣(  )٠.٠٤٨(  

  المساعدة العربية
  ٠.٩٣٠  ٠.٩٣٠  ٠.٩٢٤  ٠.٣٥٠  ٠.٣٥٠  ٠.٣٤٧  
  )٠.٠٨٧((* *)  )٠.٠٨٨((* *)  )٠.٠٩٦((* *)  )٠.٢٥٤((* *)  )٠.٢٥٥((* *)  )٠.٣٢٧((* *)  

لدليل الدولي لتقييم ا (*)المساعدة
  المخاطر في البلدان

    ٠.٠١٢  ٠.٠١٢  ٠.٠١١  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠٢  
    )٠.٠٢٨(  )٠.٠٣٠(  )٠.٠٢٩(  )٠.٠٢١(  )٠.٠٢٠(  

  ٢المساعدة
      ٠.٠١٤-  ٠.٠١٤-  ٠.٠٠١-  ٠.٠٠٠  
      )٠.٠٢٥(  )٠.٠٢٥(  )٠.٠٠٥(  )٠.٠٠٥(  

  السياسية (*)المساعدة
        ٠.١١١-  ٠.١١١-  ٠.٠٠٠  
        )٠.٢٢٦(  )٠.٢١٩(  )٠.٠٧٨(  

  السياسية (*)المساعدة العربية
        -٠.٢٩٢-  ٠.٢٩٢-  ٠.٢٩٧  
        )٠.١٠٧((* *)  )٠.١١١((* *)  )٠.١٥٢(  

  السياسية (*)٢المساعدة
          ٠.٠٠٦  ٠.٠٠٦  
          )٠.٠١٢(  )٠.٠١١(  

  الثابت
٩.٣٨٧  ٩.٣٨٧  ٩.٣٦٩  ١٠.٥١٣  ١٠.٥٠١  ١٠.٤٥٩  ٨.٨٩٣  

)٣.٢٣٨((* *)  )٣.٢٧١((* *)  )٣.٢٤٠()(* *  )٣.٥٩٠((* *)  )٣.٣١١(  (*))٣.٧٥٢(  (*))٣.٧٤٥((* *)  
  ٢٦٨  ٢٦٨  ٢٦٨  ٢٦٨  ٢٦٨  ٢٦٨  ٢٦٨  المالحظات

*  ٠.٢٢  ٠.٢٢  ٠.٢١  ٠.٢١  ٠.٢١  ٠.١٦  القيمة التربيعية * * *  

  النماذج الزمنية الوھمية

ذات أھمية 
داللية 
  مشتركة

ذات أھمية 
داللية 
  مشتركة

ذات أھمية 
داللية 
  مشتركة

ذات أھمية 
داللية 
  مشتركة

ذات أھمية 
داللية 
  مشتركة

ذات أھمية 
داللية 
  مشتركة

ذات أھمية 
  داللية مشتركة

  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  القيم القصوى

  .إعداد اإلسكوا: المصدر

*) في المائة و ٥ذات أھمية داللية عند : (*) مالحظة الرجوع لفترة مع متغير المساعدة،  واستخدم.  في المائة ١ذات أھمية داللية عند (*
  .ترد األخطاء القياسية الراسخة بين قوسينو.  متغير الواسطيمتغير كبديل للالواحدة من مجموع 



  

  

  جميع متغيرات االستثمار وبافتراضباستخدام : نتائج المربعات الصغرى العادية  - ٨الجدول المرفق 
  مجموع المساعدة ھو المجموع الكليأن 

  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)١(  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)٢(  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)٣(  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)٤(  

المربعات 
الصغرى 
  العادية

)٥(  

المربعات 
الصغرى 

  العادية المجدية
)٦(  

  الناتج المحلي اإلجمالي األولي
-١.٣٢٩-  ١.٣٢٩-  ١.٣٣٨-  ١.٤٠٦-  ١.٣٩٠-  ١.٢٨٨  

)٠.٢٩١((* *)  )٠.٣٣٢((* *)  )٠.٣٦٨((* *)  )٠.٣٦٩((* *)  )٠.٣٧٨((* *)  )٠.٣١١((* *)  

  التضخم بالرجوع إلى فترات سابقة
٠.٠٠٥  ٠.٠٠٥  ٠.٠٠٥  ٠.٠٠٥  ٠.٠٠٦  ٠.٠١١  

)٠.٠١٤(  )٠.٠١٢(  )٠.٠١٢(  )٠.٠١٢(  )٠.٠١٢(  )٠.٠١٢(  
حجم القطاع الحكومي بالرجوع إلى فترات 

  سابقة
-٠.٠٧٧-  ٠.٠٧٧-  ٠.٠٧٢-  ٠.٠٧٣-  ٠.٠٧٣-  ٠.٠٣٣  
)٠.٠٥٥(  )٠.٠٦٨(  )٠.٠٦٣(  )٠.٠٥٧(  )٠.٠٥٧(  )٠.٠٥١(  

إلى الناتج المحلي  نسبة األصول النقدية 
  اإلجمالي بالرجوع إلى فترات سابقة

٠.٠٠١  ٠.٠٠١  ٠.٠٠١  ٠.٠٠١-  ٠.٠٠١-  ٠.٠٢٠  
)٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  )٠.٠١٦(  

  االنفتاح
-٠.١١٧  ٠.١١٧  ٠.١١٩  ٠.١٠٦  ٠.٠٩٩  ٠.٠٨٢  
)٠.٢٩٦(  )٠.٣٠٦(  )٠.٣٠٥(  )٠.٣٠٧(  )٠.٣١٠(  )٠.٣١٤(  

  الريع
-٠.٠٨٥-  ٠.٠٨٥-  ٠.٠٨٠-  ٠.٠٥٩-  ٠.٠٥٨-  ٠.٠٥٧  
)٠.٠٣٧(  )٠.٠٤٤(  (*))٠.٠٣٩(  (*))٠.٠٢٩(  (*))٠.٠٢٨(  )٠.٠٣٠((*)  

  معدل اإلعالة
-٠.٠٣٤-  ٠.٠٣٤-  ٠.٠٣٤-  ٠.٠٤٠-  ٠.٠٤٠-  ٠.٠٣٩  

)٠.٠١٥(  (*))٠.٠١٥(  (*))٠.٠١٥((* *)  )٠.٠١٧(  (*))٠.٠١٦(  (*))٠.٠١٦((*)  

  الدليل الدولي لتقييم المخاطر في البلدان
٠.٤١١  ٠.٤١١  ٠.٤١٣  ٠.٤١٨  ٠.٤٣٦  ٠.٣٠٦  

)٠.١٥٦(  (*))٠.١٥٢((* *)  )٠.١٥٨(  (*))٠.٢٠٠(  (*))٠.٢٠٠(  (*))٠.١٨٩((* *)  

  التركيبة اإلثنية
-٠.٦١٨-  ٠.٦١٨-  ٠.٦٤٠-  ٠.٨٧٠-  ٠.٨٤١-  ١.٢٦٤  
)٠.٧٩٩(  )٠.٨٧٢(  )٠.٨٥٥(  )٠.٨٤٧(  )٠.٨١٧(  )٠.٨٠٣(  

  االستثمار األجنبي المباشر
٠.٣٨٢  ٠.٣٨٢  ٠.٣٨٣  ٠.٣٩٥  ٠.٣٩٢  ٠.٣٦٥  

)٠.١٥٧(  (*))٠.١٦٧(  (*))٠.١٦٦(  (*))٠.١٦٧(  (*))٠.١٦٣(  (*))٠.١٦٠((*)  

  الدخل القومي اإلجمالي
٤.٠٠٣  ٤.٠٠٣  ٤.٠١٨  ٤.٠٠٦  ٤.٠٠٩  ٤.٣٥٧  

)٠.٦٩٤((* *)  )٠.٦٨٧((* *)  )٠.٦٨٧((* *)  )٠.٦٨٤((* *)  )٠.٦٨٢((* *)  )٠.٧٠٩((* *)  

  المساعدة
  -٠.١٢٤  ٠.١٢٤  ٠.١٠٢-  ٠.١٠٨-  ٠.٠٧٢  
  )٠.٧٢٥(  )٠.٧٣٤(  )٠.٣٦٠(  )٠.١٤٦(  )٠.٠٤٦(  

  المساعدة العربية
  ١.١٠٥  ١.١٠٥  ١.١٣٩  ٠.٢٨٢  ٠.٢٨١  
  )٠.٠٨٦(  (*))٠.٠٨١((* *)  )٠.٣٦١((* *)  )٠.٣٦٩((* *)  )٠.٦٠٨(  

الدليل الدولي لتقييم المخاطر في  (*)مساعدةال
  البلدان

    ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٦  ٠.٠٠٤  
    )٠.٠٢٥(  )٠.٠٢٤(  )٠.٠٢٤(  )٠.٠١٨(  

  ٢المساعدة
    ٠.٠١١-  ٠.٠١١-  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠١  
    )٠.٠٣٨(  )٠.٠٣٣(  )٠.٠٠٥(  )٠.٠٠٥(  

  السياسية (*)المساعدة
      -٠.٠٦٨-  ٠.٠٦٨-  ٠.٠١٢  
      )٠.١٧١(  )٠.١٦٣(  )٠.٠٦٧(  

  السياسية (*)المساعدة العربية
      -٠.٢٢٦-  ٠.٢٢٦-  ٠.٢٣٨  
      )٠.١٦٥(  (*))٠.١٠٤(  (*))٠.١٠٠(  

  السياسية (*)٢المساعدة
        ٠.٠٠٣  ٠.٠٠٣  
        )٠.٠٠٩(  )٠.٠٠٨(  

  الثابت
٣.٩١٠  ٣.٩١٠  ٣.٨٢٤  ٤.٧٩٠  ٤.٥٤٩  ١.٩٢٠  

)٣.٥٦٢(  )٣.٨٨٦(  )٣.٩٣٢(  )٣.٩٥١(  )٣.٥٩٢(  )٣.٥٤٩(  
٢٦٨  ٢٦٨  ٢٦٨  ٢٦٨  ٢٦٨  ٢٦٨  حظاتالمال

    ٠.٣٢  ٠.٣٢  ٠.٣٢  ٠.٣٢  ٠.٢٩  القيمة التربيعية

  النماذج الزمنية الوھمية

ذات أھمية 
داللية 
  مشتركة

ذات أھمية 
  داللية مشتركة

ذات أھمية 
  داللية مشتركة

ذات أھمية 
  داللية مشتركة

ذات أھمية 
  داللية مشتركة

ذات أھمية 
  داللية مشتركة

  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  القيم القصوى

  .إعداد اإلسكوا: المصدر

*) في المائة و ٥ذات أھمية داللية عند : (*) مالحظة الرجوع لفترة مع متغير المساعدة،  واستخدم.  في المائة ١ذات أھمية داللية عند (*
  .ء القياسية الراسخة بين قوسينترد األخطاو.  متغير الواسطيمتغير كبديل للالواحدة من مجموع 



  

  

  بدون متغيرات لالستثمار وبافتراض أن جميع: نتائج المربعات الصغرى العادية  - ٩الجدول المرفق 
  المساعدات ھي مساعدات قصيرة األجل

  

  

المربعات الصغرى 
  العادية

)١(  

المربعات 
  الصغرى العادية

)٢(  

المربعات 
  الصغرى العادية

)٣(  

المربعات 
  عاديةالصغرى ال

)٤(  

المربعات الصغرى 
  المجدية العادية
)٥(  

  الناتج المحلي اإلجمالي األولي
-٠.٨٤٤-  ٠.٨٤٤-  ٠.٩٢٣-  ٠.٧٢٩-  ٠.٨٣١  

)٠.٣٦٩(  )٠.٥١٠(  )٠.٤٨٦(  )٠.٤٧٥(  (*))٠.٤١٣((*)  

  التضخم بالرجوع إلى فترات سابقة
-٠.٠١٤-  ٠.٠١٤-  ٠.٠١٤-  ٠.٠١٢-  ٠.٠١٢  
)٠.٠١٦(  )٠.٠١٤(  )٠.٠١٤(  )٠.٠١٣(  )٠.٠١٣(  

حجم القطاع الحكومي بالرجوع إلى 
  فترات سابقة

-٠.١٤٦-  ٠.١٤٦-  ٠.١٤٧-  ٠.٠١٥-  ٠.١٠١  
)٠.٠٦٤(  )٠.٠٨٥(  )٠.٠٨٦(  )٠.٠٧٧(  )٠.٠٧٧((*)  

إلى الناتج  نسبة األصول النقدية 
المحلي اإلجمالي بالرجوع إلى 

  فترات سابقة

٠.٠٢٤  ٠.٠٢٤  ٠.٠٢١  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٧  

)٠.٠١٩(  )٠.٠٢٢(  )٠.٠٢٢(  )٠.٠٢٠(  )٠.٠٢٠(  

  االنفتاح
٠.٢٣٥  ٠.٢٣٥  ٠.٣٢١  ٠.٢٦٧  ٠.٢٩٧  

)٠.٣٦٤(  )٠.٣٤١(  )٠.٣٤٧(  )٠.٣٥٨(  )٠.٣٥٩(  

  الريع
-٠.٠٣١-  ٠.٠٣١-  ٠.٠٢١-  ٠.٠٤١-  ٠.٠٣٨  
)٠.٠٣٦(  )٠.٠٤١(  )٠.٠٤٠(  )٠.٠٣٨(  )٠.٠٣٥(  

  معدل اإلعالة
-٠.٠٦٢-  ٠.٠٦٢-  ٠.٠٦٣-  ٠.٠٥٠-  ٠.٠٤٧  

)٠.٠١٩(  (*))٠.٠٢٠((* *)  )٠.٠١٩((* *)  )٠.٠١٩((* *)  )٠.٠١٩((* *)  
الدليل الدولي لتقييم المخاطر في 

  البلدان
٠.٤٥٢  ٠.٤٥٢  ٠.٤٨٠  ٠.٥٥٤  ٠.٦١٠  

)٠.١٨٥((* *)  )٠.١٩٨((* *)  )٠.١٧٣(  (*))٠.٢٠٩(  (*))٠.٢١٢((* *)  

  التركيبة اإلثنية
٠.٢٩٥-  ٠.٢٩٥-  ٠.٢٤٩-  ٠.٢٥٨  ٠.٠٧٩  

)٠.٩٢٣(  )١.١١٥(  )١.١١٦(  )١.٠٦٥(  )١.٠١٣(  

  المساعدة القصيرة األجل
-٩.١٥٨  ٩.١٥٨  ٣.١٥٥  ٠.١٠٣-  ٠.٠٥٦  
)٣.٧٤٥(  (*))٤.٠٢٣(  )١.٨٣٦(  )٠.٣٠٧(  )٠.١٠٥((*)  

  المساعدة العربية القصيرة األجل
١.٤٢٧  ١.٤٢٧  ٠.٧٦٤  ٠.٦٦٨  ٠.٥٣٤  

)٠.١٦٢((* *)  )٠.٢٢٨((* *)  )٠.٧٦١(  )٠.٨٢٧(  )٠.٦٨٢(  
الدليل  *)(المساعدة القصيرة األجل

  الدولي لتقييم المخاطر في البلدان
  ٠.٠٠٨  ٠.٠٠٨  ٠.٠٣١-  ٠.٠٤١  
  )٠.٠٧٠(  )٠.٠٦٦(  )٠.٠٥٨(  )٠.٠٥٧(  

  القصيرة األجل ٢المساعدة
  -١.٠١٢-  ١.٠١٢-  ٠.٠١٦  ٠.٠١٤  
  )٠.٥٦٤(  )٠.٦٣٨(  )٠.٠٢٤(  )٠.٠١٧(  

السياسة  (*)المساعدة القصيرة األجل
  العامة

    ١.٤٠٧  ١.٤٠٧  ٠.٤٨٩  
    )٠.٥٦٩(  (*))٠.٥٩٧(  )٠.٢٦٤((*)  

 (*)المساعدة العربية القصيرة األجل
  ةيالسياس

    -٠.٤٦٥-  ٠.٤٦٥-  ٠.١٥٥  
    )٠.٣٢١(  )٠.٣٢٢(  )٠.٢٤٩(  

 (*)القصيرة األجل ٢المساعدة
  ةيالسياس

      -٠.١٥٣-  ٠.١٥٣  
      )٠.٠٨٤(  )٠.٠٩٤(  

  الثابت
١٢.٣٣٨  ١٢.٣٣٨  ١٣.١٦٦  ٨.٤٠٦  ٨.٧٨٣  

)٤.٠٧٩(  (*))٣.٩٩٨(  (*))٣.٦٨٥((* *)  )٤.١٨٩((* *)  )٣.٧١٢((* *)  
  ٢١٧  ٢١٧  ٢١٧  ٢٣٥  ٢٣٥  المالحظات

    ٠.٢٨  ٠.٢٦  ٠.٢١  ٠.٢١  القيمة التربيعية

  النماذج الزمنية الوھمية
ذات أھمية داللية 

  مشتركة
ذات أھمية داللية 

  مشتركة
ذات أھمية داللية 

  مشتركة
ذات أھمية داللية 

  مشتركة
ذات أھمية داللية 

  شتركةم
  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  القيم القصوى

  
  .إعداد اإلسكوا: المصدر

  
*) في المائة و ٥ذات أھمية داللية عند : (*) مالحظة الرجوع لفترة مع متغير المساعدة،  واستخدم.  في المائة ١ذات أھمية داللية عند (*

  .ترد األخطاء القياسية الراسخة بين قوسينو.  متغير الواسطيمتغير كبديل للالواحدة من مجموع 

  



  

  

  ستثمار وبافتراضباستخدام جميع متغيرات اال: نتائج المربعات الصغرى العادية  -١٠الجدول المرفق 
  أن جميع المساعدات ھي مساعدات قصيرة األجل

  
المربعات   

  الصغرى العادية
)١(  

المربعات 
  الصغرى العادية

)٢(  

المربعات 
  يةالصغرى العاد

)٣(  

المربعات 
  الصغرى العادية

)٤(  

المربعات الصغرى 
  العادية المجدية

)٥(  

  الناتج المحلي اإلجمالي األولي
-١.٤٣٣-  ١.٤٣٣-  ١.٤٣٣-  ١.٥١٩-  ١.٥٧٢  

)٠.٤٠٣((* *)  )٠.٤٦٥((* *)  )٠.٠٤٧٠((* *)  )٠.٤٧١((* *)  )٠.٣٦٢((* *)  

  التضخم بالرجوع إلى فترات سابقة
٠.٠١١  ٠.٠١١  ٠.٠١١  ٠.٠١١  ٠.٠١١  

)٠.٠١٥(  )٠.٠١٤(  )٠.٠١٣(  )٠.٠١٤(  )٠.٠١٣(  
حجم القطاع الحكومي بالرجوع إلى فترات 

  سابقة
-٠.٠٦٦-  ٠.٠٦٦-  ٠.٠٦٦-  ٠.٠٥٧-  ٠.٠٥٦  
)٠.٠٦٠(  )٠.٠٧٧(  )٠.٠٧٥(  )٠.٠٧٣(  )٠.٠٧٢(  

إلى الناتج المحلي  نسبة األصول النقدية 
  اإلجمالي بالرجوع إلى فترات سابقة

٠.٠٠٧  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٦  ٠.٠٠٧  
)٠.٠١٨(  )٠.٠٢٠(  )٠.٠٢٠(  )٠.٠٢١(  )٠.٠٢٠(  

  االنفتاح
-٠.١٨٢-  ٠.١٨٢-  ٠.١٨٢-  ٠.١٩٦-  ٠.١٧٧  
)٠.٣٤٤(  )٠.٣٤٥(  )٠.٣٤٤(  )٠.٣٤٤(  )٠.٣٥١(  

  الريع
-٠.٠٩٨-  ٠.٠٩٨-  ٠.٠٩٨-  ٠.٠٦٧-  ٠.٠٦٨  
)٠.٠٣٩(  (*))٠.٠٤٨(  (*))٠.٠٤٥(  )٠.٠٣٥(  )٠.٠٣٥((*)  

  معدل اإلعالة
-٠.٠٣١-  ٠.٠٣١-  ٠.٠٣٠-  ٠.٠٣٩-  ٠.٠٣٧  

)٠.٠١٨(  )٠.٠١٨(  )٠.٠١٨(  (*))٠.٠١٧(  (*))٠.٠١٧(  

  الدليل الدولي لتقييم المخاطر في البلدان
٠.٥١٩  ٠.٥١٩  ٠.٥١٩  ٠.٤٦٣  ٠.٤٧٢  

)٠.١٧٩(  (*))٠.٢٣٢(  (*))٠.٢٣١(  (*))٠.١٩٤(  (*))٠.١٩٦((* *)  

  التركيبة اإلثنية
٠.٥٢٩-  ٠.٥٢٩-  ٠.٥٣١-  ٠.٩٠١-  ٠.٩٧١  

)٠.٨٩١(  )١.٠٠١(  )١.٠٠٢(  )٠.٩٦٥(  )٠.٩٢٥(  

  االستثمار األجنبي المباشر
٠.٣٨٨  ٠.٣٨٨  ٠.٣٨٨  ٠.٤٢٠  ٠.٤٢٤  

)٠.١٨٠(  )٠.٢٠١(  )٠.٢٠١(  (*))٠.١٩٨(  (*))٠.١٩٥((*)  

  الدخل القومي اإلجمالي
٤.١٨٣  ٤.١٨٣  ٤.١٨٢  ٤.١٩٠  ٤.٢٠٧  

)٠.٧٢٨((* *)  )٠.٧٢٤((* *)  )٠.٧٢٠((* *)  )٠.٧٥٨(  *)(*)٠.٧٢٧((* *)  

  المساعدة القصيرة األجل
-٠.١٥٧  ٠.١٥٧  ٠.١٧٧  ٠.٢٠٨-  ٠.٢٤١  
)١.٣٧٤(  )١.٣٣١(  )٠.٩٦١(  )٠.٣١٠(  )٠.٢٩١(  

  المساعدة العربية القصيرة األجل
١.٨٨٧  ١.٨٨٧  ١.٨٨٠  ٠.٤٨٣  ٠.٤٤٦  

)١.٢٤٢(  (*))٠.٨٧٩(  (*))٠.٨٤٣(  (*))٠.١٩١(  (*))٠.١٧٢(  
الدليل الدولي  (*)المساعدة القصيرة األجل

  لتقييم المخاطر في البلدان
٠.٠٠٣  ٠.٠٠٣  ٠.٠٠٣  ٠.٠٢٤  ٠.٠١٦  

)٠.٠٦٨(  )٠.٠٧٢(  )٠.٠٧٢(  )٠.٠٥٠(  )٠.٠٤٥(  

  القصيرة األجل ٢المساعدة
  -٠.٠٠٢-  ٠.٠٠٢-  ٠.٠٠٤-  ٠.٠٠٦  
  )٠.٠٧٧(  )٠.٠٥٣(  )٠.٠١٩(  )٠.٠١٦(  

  السياسية العامة (*)المساعدة القصيرة األجل
    -٠.٠٧٩-  ٠.٠٧٩-  ٠.٠٨٤  
    )٠.٣٠٤(  )٠.٢٦٥(  )٠.١٤٠(  

  الثابت
٠.٣٩٦-  ٠.٤٠٣-  ٠.٣٩٢-  ٠.٨٢٠  ١.٠٨٩  

)٠.٣٣٠(  )٤.٤٤٨(  )٤.٤٠٠(  )٤.٢٨٧(  )٣.٩٨٤(  

  السياسية (*)المساعدة العربية القصيرة األجل
    -٠.٠٠٠-  ٠.٣٩٦-  ٠.٣٩٥  
    )٠.٠٢٠(  )٠.٢٣٢(  )٠.٢٢٩(  

  السياسية (*)القصيرة األجل ٢المساعدة
      -١.٦٩٩  ٠.٠٠٠  
      )٣.٩٢٥(  )٠.٠١٤(  

  ٢٣٥  ٢٣٥  ٢٣٥  ٢٣٥  ٢٣٥  المالحظات
    ٠.٣٣  ٠.٣٣  ٠.٣٢  ٠.٣٢  القيمة التربيعية

ذات أھمية داللية   النماذج الزمنية الوھمية
  مشتركة

ذات أھمية داللية 
  مشتركة

ذات أھمية داللية 
  مشتركة

ذات أھمية داللية 
  مشتركة

ذات أھمية داللية 
  مشتركة

  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  مستبعدة  القصوى القيم

  .إعداد اإلسكوا: المصدر

*) في المائة و ٥ذات أھمية داللية عند : (*) مالحظة الرجوع لفترة مع متغير المساعدة،  واستخدم.  في المائة ١ذات أھمية داللية عند (*
  .ء القياسية الراسخة بين قوسينترد األخطاو.  متغير الواسطيمتغير كبديل للالواحدة من مجموع 



  

  

  فيما يتعلق باألثر االجتماعي للمساعدةنتائج المربعات الصغرى العادية   -١١الجدول المرفق 
  

  

المربعات 
  الصغرى العادية

)١(  

المربعات الصغرى 
  العادية

)٢(  

المربعات 
  الصغرى العادية

)٣(  

المربعات الصغرى 
  العادية

)٤(  

  األمية  
متوسط العمر 

  قعالمتو
متوسط العمر 
  المتوقع لإلناث

متوسط العمر 
  المتوقع للذكور

  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  

)٠.٠٠٠(  )٠.٠٠٠(  )٠.٠٠٠(  )٠.٠٠١(  

  القيمة المضافة للزراعة للعامل
-٠.٠٠١  ٠.٠٠١  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٢  
)٠.٠٠٠(  )٠.٠٠١((* *)  )٠.٠٠٠((* *)  )٠.٠٠٠((* *)  

  )النسبة المئوية من المجموع(سكان المدن 
-٠.١١٧  ٠.١٥٤  ٠.١٣٥  ٠.٣٩٥  

)٠.٠٧٧((* *)  )٠.٠٢٩((* *)  )٠.٠٢٨((* *)  )٠.٠٣٠((* *)  

  الدليل الدولي لتقييم المخاطر في البلدان
٠.٣٠١-  ٠.٣٠٧-  ٠.٣٠٤-  ٠.٢٥٤  

)٠.٢٢٧(  )٠.٢٢٨(  )٠.٢٢٥(  )٠.٦٥٩(  

  االستھالك الحكومي
-٠.٠٥٥  ٠.١١١  ٠.٠٨٢  ٠.٥٦٢  

)٠.١٨٠((* *)  )٠.٠٦٨(  )٠.٠٦٩(  )٠.٠٦٨(  

  معدل اإلعالة
٠.٢٣١-  ٠.٢٧٠-  ٠.٢٥٠-  ٠.٦٥٤  

)٠.٠٧٧((* *)  )٠.٠٢٩((* *)  )٠.٠٣٠((* *)  )٠.٠٣٠((* *)  

  المساعدة العربية
٠.٣٢٠  ٠.٢٠٠  ٠.٢٦٢  ٠.٦٧٨  

)٠.١١٠(  )٠.١٠٢(  (*))٠.١٠٤(  )٠.٤٧٩((* *)  

  المساعدة
-٠.٠٠١-  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠١  ٠.٠٤٥  
)٠.٠١٢(  )٠.٠١٢(  )٠.٠١٢(  )٠.٠٣٤(  

  الثابت
٦٧.٧٣٨  ٧٢.٢٠٤  ٦٩.٩١٦  ١٣.٣٥٤  

)٣.١٦٥(  )٩.٠٨٥((* *)  )٣.٢٥٩((* *)  )٣.١٢٥((* *)  
  ٢٩٨  ٢٩٨  ٢٩٨  ٢٩٨  المالحظات

  ٠.٦٣  ٠.٧٠  ٠.٦٧  ٠.٥٨  القيمة التربيعية
  

  .إعداد اإلسكوا: المصدر
  

*) وفي المائة  ٥ذات أھمية داللية عند : (*) مالحظة الرجوع لفترة مع متغير المساعدة،  واستخدم.  في المائة ١ذات أھمية داللية عند (*
  .ترد األخطاء القياسية الراسخة بين قوسينو.  متغير الواسطيمتغير كبديل للالواحدة من مجموع 

  




