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  بيان     
أصـبحت  لقـد  . حول حقيقة األوضاع، وال سبيل لتجاهلـها مل يعد هناك جمال للجدل        - ١

ق هـذه األزمـة حاليـاً قـدرة اجملتمـع      ووتع. األزمة املالية واالقتصادية احلالية أزمة تنمية اجتماعية    
 وال سـيما االلتزامـات بالقـضاء علـى      اف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا        يـق األهـد   العاملي علـى حتق   

الفقر، وتوفري العمالـة الكاملـة، وحتقيـق اإلدمـاج االجتمـاعي، الـيت مت التعهـد هبـا خـالل مـؤمتر                       
  .١٩٩٥مارس /  آذار١٢ إىل ٦اغن من القمة العاملي للتنمية االجتماعية، املعقود يف كوبنه

ه األزمة املالية، وهي األسوأ منذ الكساد الكـبري، مـع التقلبـات يف أسـعار                واقترنت هذ   - ٢
ــاخ، لتــ     ــتغري املن ــود والكــوارث الدامهــة املرتبطــة ب ــذاء والوق ــام التنمشكل الغ ــة  أم ــة االجتماعي ي

  .ثالثياً هتديداً
ظلــت علــى الــدوام  أي تلــك الفئــات االجتماعيــة الــيت -وال يــزال الفقــراء التقليــديون   - ٣

وأدت األزمـة   .  يعـانون مـن احلرمـان      - الدخل والتوزيع املهـين   دىن الطبقات من حيث     تشكل أ 
النسيج العام للمجتمع، الذي يتـسم بتـوافر        دماجهم يف   القيود على إ  املالية العاملية إىل املزيد من      

التعليم األساسـي والرعايـة الـصحية وامليـاه         كـ اخلدمات االجتماعية اجليـدة     أسباب الوصول إىل    
  .كن بأسعار زهيدةواملرافق الصحية واملسنة املأمو
 زيـادة يف عــدد الفقــراء  فــنحن نـشهد حاليــا  .وتـضاف إىل تلــك املآسـي مأســاة أخـرى     - ٤

ومتكـن   .وقد فقد الفقراء اجلدد وظائفهم أو مداخيلهم نتيجة األزمة احلاليـة           .واملهمشني اجلدد 
 حتــت هــذا اخلــط وبــاتوا  إىلوز خــط الفقــر، ولكنــهم عــادوا حاليــاأولئــك األشــخاص مــن جتــا
  . يعيشون على هامش اجملتمع

  
  األرقام    

 ماليــني شــخص ســيقعون يف بــراثن الفقــر ١٠٣ أنإىل األمــم املتحــدة شري تقــديرات تــ  - ٥
 مـن التمتـع بالفوائـد    األزمة، األمر الذي حيرمهم فعلياالتحرر من ربقته بسبب     يعجزون عن    أو

   .التنميةحتققها اليت 
ــد نقحــت من   - ٦ ــة     وق ــا للبطال ــة األخــرية توقعاهت ــة يف اآلون ــا ظمــة العمــل الدولي إىل برفعه

 مليون عاطل عن العمل يف مجيع أرجـاء العـامل جـراء             ٢٣٩ إىل   ٢١٠مستويات تتراوح ما بني     
شــرق آســيا منطقــة ففــي  .تذبــذبا هــذه األزمــة، واألرقــام يف جمــال العمالــة غــري املــستقرة أكثــر 

 مـرة عـدد   ١٢حبـواىل    يعـانون مـن العمالـة غـري املـستقرة         ، يفوق عدد األشخاص الذين      اوحده
أفـراد  يف املائـة تقريبـاً مـن    مخـسة  عـاين  يويف جنوب آسيا، . األشخاص الذين يعانون من البطالة    

 مـرة  ١٥النـسبة حبـواىل    العمـال املـستخدمني هـذه    القوة العاملة من البطالة يف حني يفوق عـدد  
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ــستخدمني   ــانوا مـ ــستقر وإن كـ ــري مـ ــائف غـ ــ .ةيف وظـ ــشباب  وتـ ــى الـ ــشدة علـ ــة بـ . ؤثر األزمـ
ــن ــع أن  وم ــد املتوق ــشباب يزي ــدد ال ــاطلني عــن الع ع ــن   الع ــام  ١١مــل م ــا ع  إىل ٢٠٠٨ مليون
  . ٢٠٠٩ يف عام مليونا ١٧
  

   املتضررون من األزمة    
يف البلــدان الناميــة ككــل،  دخلــها  وخــسارة هاأكثــر الفئــات تــضرراً مــن فقــدان عملــ    - ٧
  : التالية هي

  غري املوثقة/املهاجرة/ملة األجنبية املرنةلعااليد ا  •  
  اإلضايف العمل العمال املتعاقدون أو العمال املعتمدون على   •  
  العمال املسرحون يف أسفل درجات السلم الوظيفي  •  
  عمال القطاع الزراعي وأصحاب املشاريع الزراعية الصغرية  •  
ــة، و    •   ــصناعات التحويليـ ــاع الـ ــال قطـ ــات  عمـ ــو اجلامعـ ــخرجيـ ــل،  العـ ــن العمـ اطلون عـ

  والعمال الذين ال يتمتعون مبهارات والوافدون اجلدد،
ســيما أولئــك الــذين تــضرروا بــشدة ، وال  اخلــاصالــذين يعملــون حلــساهبماألشــخاص   •  

  الوخيمة املترتبة على تباطؤ النمو االقتصادي أو حاالت الركودالنتائج  من
  

   أثر األزمة    
 حبرمان املاليني اآلخرين مـن اإلجنـازات        ري املستقرة حاليا  الة والعمالة غ  زيادة البط تنذر    - ٨

وجتـد العـائالت الفقـرية نفـسها         .االجتماعية الـيت حتققـت بـشق الـنفس، وال سـيما مـن التعلـيم               
من املدارس وتطلب منـهم العمـل        - األحيانكثري من    بناهتا يف    -مكرهة على إخراج أوالدها     

  . ةيف القطاع غري الرمسي لزيادة دخل األسر
ــسها مــضطرة        - ٩ ــا وآســيا جتــد نف ــائالت يف أفريقي ــارير إىل أن الع ــع إىل وأشــارت التق بي

 .أصوهلا اإلنتاجية كاألراضي واملاشية وحيوانات اجلر، مما يعرضها للمزيد من الضعف والعـوز            
سـوء التغذيـة،    حجم االستهالك لدى األسر املعيـشية إىل تفـاقم حالـة             تراجع   ؤديوُيرجَّح أن ي  

 . علـى قدراتـه التعلميـة واملعرفيـة        ق ذلك منو الطفل، ويؤثر سـلبا      وويع. ما لدى األطفال  وال سي 
بــني  يتــراوحمبقــدار وأفــاد البنــك الــدويل أن وفيــات األطفــال يف البلــدان الناميــة قــد تزيــد         

وهــو العــام  ٢٠١٥ عــام و٢٠٠٩بــني عــام يف املتوســط  يف الــسنة ٤٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠ ٠٠٠
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ويقدِّر تقرير آخر أن األزمة احلالية سـوف تـسفر   . إلمنائية لأللفيةاملستهدف لتحقيق األهداف ا   
  . حالة٥٠ ٠٠٠  إىل٣٠ ٠٠٠زيادة وفيات الرضع مبقدار عن 

  
  االستجابة لألزمة    

ــا  - ١٠ ــد     م ــدى البعي ــى امل ــورا وعل ــة ف ــراء    هــي االســتجابة املطلوب ــرد يف أن الفق ؟ يكمــن ال
ابقة، يتـأثرون بـدرجات متفاوتـة بـسبب ضـعف           واحملرومني يف هذه األزمة، كما يف األزمة الس       

   .مع الوضعتكيفهم آليات 
وتعد االستجابات الوطنية، مبا فيهـا اإلعانـات الـيت حتمـي الـسلع االسـتهالكية احليويـة             - ١١

تـوفر  وميكـن أن     .من قبيل املواد الغذائية ووقود الطبخ، تدابري مفيدة ومباشـرة ملكافحـة األزمـة             
كثيفـة اليـد العاملـة والتحـويالت النقديـة       الاألشـغال العامـة     كيـة القائمـة     برامج املعونة االجتماع  

وقـد تـبني أن اإلنفـاق االجتمـاعي واإلنفـاق علـى             . لعمل واملداخيل يف األجل القـصري     احلماية ل 
  .عود بالفائدة يف األجل القصرياألساسية وحزم احلوافز األخرى تاهلياكل 

 ٢٠٠٨اد يف أســعار الوقــود والغــذاء يف عــام ولكــن ال يــرجح أن يكــون االرتفــاع احلــ  - ١٢
فالضغوط على املوارد الطبيعية الـيت تـشتد بفعـل           .وما ترتب عليه من أزمة مالية عاملية استثنائياً       

  .حزم احلوافز سوف تزيد أسعار السلع حني ينتعش االقتصاد العامليوإلغاء آثار تغري املناخ 
لـسياسات لـتاليف احلاجـة إىل     األجـل يف جمـال ا  اسـتجابة طويلـة  أن تكون هناك    ويتعيَّن    - ١٣
ــها،      تمــااالع ــة بعين ــة خمصــصة حلال ــدابري طارئ ــى ت ــرة أخــرى عل ــا  د م ميكــن، يف بعــض  وهــو م

  . ختفيفهابدال من زيد من حدة اآلثار السلبية ياحلاالت، أن 
ــيت حتققــت حــىت اآلن فحــسب،       - ١٤ ــة ال ــة مكاســب التنمي ــة احلالي ــة العاملي  وال هتــدد األزم
 من انتشال الناس مـن الفقـر إىل وقايتـهم مـن     ،التركيزا موسعا يف جماالت  نطاقأيضافرض  ت بل

 ة غري املستقرة حبد ذاهتا أشـكاال  عد الفقر والبطالة والعمالة الناقصة والعمال     وُي. الوقوع يف براثنه  
  .من احلرمان االجتماعي

  
  احلد األدىن من احلماية االجتماعية     

ــو املطلـــوب فعـــال  - ١٥ ــة شـــ  هـ ــة اجتماعيـ ــم محايـ ــدوث  نظـ ــل حـ ــشاؤها قبـ ــن إنـ املة ميكـ
  . أخرى أزمة
اإلدمـاج  علـى تعزيـز   لبلدان الـيت تتمتـع بنظـام محايـة اجتماعيـة فعـال         أن تعمل ا  وميكن    - ١٦

لخدمات االجتماعية والصحية، وهـي املكوِّنـات       لو .تستنهض املنافسة الوطنية  أن  االجتماعي و 
ة، دور حيـوي يف زيـادة الـتالحم االجتمـاعي والتخفيـف مـن               الرئيسية لنظام احلماية االجتماعي   
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وتتمثــل اخلطــوة األوىل حنــو إدمــاج األشــخاص الــذين       .وطــأة األزمــات املاليــة واالقتــصادية   
  . يعيشون يف الفقر يف تلبية احتياجاهتم األساسية

 .تباعهــا لبنــاء نظــم محايــة اجتماعيــة وتعزيزهــا اولكــن ال توجــد طريقــة وحيــدة جيــب    - ١٧
تلف التفاصيل اخلاصة هبذه النظم عرب البلدان باختالف احتياجاهتا احملددة، وأمنـاط الـضعف         وخت

ــواع        واهلياكــل  ــف أن ــى إدارة خمتل ــة عل ــة واملالي ــدرهتا التقني ــة، وق ــة القائم ــية االجتماعي األساس
االتفــاق علــى هــدف مــشترك علــى الــرغم مــن التباينــات يف تيــسر غــري أنــه ينبغــي أن ي .الــربامج
مجيـع  حتديـد  لحمايـة االجتماعيـة يف    لنظـم   فيمـا يتعلـق بإنـشاء       ويتمثل اهلـدف املنـشود       .ذالتنفي

  .األشخاص الضعفاء اجتماعياًًًًُ وتزويدهم مبستويات دنيا من املنح
  : وينبغي أن يشمل احلد األدىن من استحقاقات الضمان االجتماعي ما يلي  - ١٨

  فادة من اخلدمات الصحية األساسيةضمان شامل لالست  •  
  أو الطفل/ل استحقاقات األسرة وجلميع األطفال من خال دخل تأمنيضمان   •  
ــا   ضــمان احلــصول علــى    •   املــساعدة االجتماعيــة علــى أســاس األهليــة أو مــستهدفة ذاتي

  لصاحل الفقراء واملعرضني للبطالة
  ات تقاعدية أساسية خالل معاشقني منولكبار السن واملعتأمني دخل ضمان   •  
ــة        - ١٩ ــة االجتماعي ــدويل للرعاي ــس ال ــدعم اجملل ــة، ي ــة االجتماعي ــادرة  ويف ســياق احلماي مب
ــوف ــة   ريت ــة االجتماعي ــدة يف هــذا اجملــال هــي منظمــة     .احلــد األدىن مــن احلماي والوكــاالت الرائ

لـدويل،  معظـم وكـاالت األمـم املتحـدة والبنـك ا          ويؤيد  . العامليةالدولية ومنظمة الصحة     العمل
وتعتــرب هــذه املبــادرة خطــوة هامــة حنــو تنفيــذ الــربامج الــيت   .مجيعهــا، هــذه املبــادرةيكــن إن مل 

  : وعناصرها الرئيسية هي التالية. الفقر سوف ختفف من حدة
اخلدمات األساسية، أي االستفادة اجلغرافية واملاليـة مـن اخلـدمات األساسـية، مبـا فيهـا                •  

  غذية الكافية والصحة والتعليم واملسكناملياه واملرافق الصحية والت
 جتماعيـة املدفوعـة نقـدا أو عينيـا     التحويالت االجتماعيـة األساسـية أي التحـويالت اال          •  

  إىل الفقراء والضعفاء لتزويدهم حبد أدىن من الدخل واألمان الصحي 
التحويالت احلكوميـــة النقديـــة كـــوغالبـــاً مـــا تكـــون شـــبكات األمـــان االجتمـــاعي،    - ٢٠
وقــد تكــون هــذه التحــويالت     .ضــروريةوإن كانــت العينيــة، إىل الفقــراء، تــدابري مؤقتــة     أو

 أي تقدم إىل العائالت أو األفراد مكافأة على قيـامهم بأعمـال مـن قبيـل االلتحـاق                   - مشروطة
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باملدرسة، أو املشاركة يف األشغال العامة، أو إجراء الفحـوص الطبيـة، أو قـد تكـون حتـويالت                 
   .ترتبط بسلوك متلقيهاغري مشروطة ال 

محايـة اجتماعيـة طويلـة      لتوفري  خطط  وضع  ولكن هذه التدابري ال ميكن أن تعوض عن           - ٢١
  . األزمات املقبلة األجل حتمي الفئات الضعيفة من هذه األزمة ومن

  
  استجابات ضارة    

ولـذلك،   .ااحلمايـة االجتماعيـة الكافيـة ملواطنيهـ        زال معظم البلدان النامية ال تـوفر      يال    - ٢٢
يلجأ املاليني إىل آليـات حمـدودة، وغالبـاً مـا تكـون مؤذيـة، للتعامـل مـع الوضـع، وال سـيما يف             

الوجبات الغذائية، وتناول كميات أقل مـن األطعمـة املغذيـة،           تقليل  أوقات األزمات، من قبيل     
ني لقمـة  من املدارس، وبيع املاشية وغريها من األصـول أو اقتـراض املـال لتـأم       األطفال  وإخراج  

  .ألسرهمالعيش 
أن ينفقـوا نـسبة     إىل  الفقراء  ضطر  زيادة مفاجئة يف أسعار األغذية، ي     حدوث  ويف حالة     - ٢٣

ميـات أقـل مـن الطعـام أو كميـات      كأن يـشتروا   ومـن املـرجح      ،أكرب من دخلـهم علـى الطعـام       
  . من األطعمة املغذية أقل
إرادتـه أو يـرغم علـى بيعهمـا      واألسوأ من ذلك، أن بعضهم يبيع عملـه وجـسده مبـلء               - ٢٤

وقـد حـصل ذلـك يف أعقـاب        . “اهلجـرة غـري املنتظمـة     ”يف إطار جتارة التهريب، أو مـا نـدعوه          
  .أن األمر نفسه حيصل اآلن، ورمبا على نطاق أوسع  ومثة دالئل على١٩٩٧أزمة 
 وستتكرر يف املستقبل حاالت االرتفاع احلـاد يف أسـعار الـسلع األساسـية ، وال سـيما                   - ٢٥

ولــذلك، جيــب وضــع  .حــني ينحــسر الكــساد احلــايل وتنفــد األمــوال اآلتيــة مــن حــزم احلــوافز  
  . استجابة فضلى وطويلة األجل يف جمال السياسات حلماية الفقراء والضعفاء

  
   االستجابات والنتائج الوطنية    

االقتـصادية  يف حتديد الفئات الفقرية املتـأثرة باألزمـة         املتبعة  تتنوع النهج الوطنية    سوف    - ٢٦
ــبريا،   ــا ك ــار ا    تنوع ــاة املعي ــا إىل مراع ــاج مجيعه ــها حتت ــان    ولكن ــل يف احلرم ــذي يتمث ــسي ال لرئي

ــن ــوارد ا م ــق وا إلامل ــة والعمــل الالئ ــضمان نتاجي ــيم  االجتمــاعي يف مــ ل ــصحة والتعل ــق بال ا يتعل
يف واملرافـق الـصحية واملـسكن، إىل جانـب اهلـشاشة الـشديدة أمـام زيـادة تكـال                  املأمونة   واملياه

  . الغذاء والوقود
هـي مـن مسـات      تغطية احلماية االجتماعية جمرد واجب أخالقي بـل         زيادة نطاق   وليس    - ٢٧

ففي أوقـات األزمـات وانعـدام الـيقني بـشأن املـستقبل، يـرتع النـاس إىل زيـادة                    . االقتصاد اجليد 
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 وحــني .مــدخراهتم حلمايــة أنفــسهم مــن خطــر فقــدان وظــائفهم أو معانــاة خــسارة مداخيلــهم  
الطلـب  بفعـل اخنفـاض     يستجيب املاليني من األفراد بالطريقة نفسها، يتسببون يف تفاقم األزمة           

ق ووعلـى هـذا النحـو، فالـسلوك الطبيعـي والرشـيد علـى املـستوى الفـردي يعـ                    .احمللي اإلمجايل 
وللحـد مـن هـذا األثـر االقتـصادي الكلـي الـضار، ال بـد مـن                   . االقتصاد على املستوى اإلمجايل   

تغطيـة احلمايـة    فـإن زيـادة نطـاق       ولذلك،   .غيري يف السلوكيات على املستوى الفردي     إحداث ت 
دعــم  ومــن خــالل تــوفري مــستوى أساســي مــن .األشــخاص واالقتــصاداتتــساعد االجتماعيــة 

إىل  أمانـا وأقـل مـيال     الدخل، تعزز خطط احلماية االجتماعية لدى األفـراد الـشعور بـأهنم أكثـر               
أهنم بــيف أوقــات األزمــات، واحتمــال فقــدان دخــوهلم  سهم مــن زيــادة مــدخراهتم حلمايــة أنفــ 

  . الكليالطلب احمللي واستقرار االقتصادحجم يسهمون يف 
  

  األولويات يف جمال السياسات     
الـيت ينبغـي أن حتـدد البلـدان املتـضررة           من الـشواغل    هناك ثالث جمموعات على األقل        - ٢٨
  .مجهتا لدى اختاذ القرارات وإعداد الربااأولوي
ــأثري علــى     - ٢٩ ــام األوتتعلــق اجملموعــة األوىل بالت كــم عــدد   .الفقر ومــستوياتهاملتــصلة بــ رق

  ؟وجدونمن هم هؤالء األشخاص، وأين ي األشخاص املتضررين؟
وتتعلــق اجملموعــة الثانيــة باألســاليب الرئيــسية الــيت يتـــأثر هبــا الفقــراء باألزمــة والتــدابري    - ٣٠

حتقيـق  ويتعني على البلدان أن تكفـل أن تكـون بـرامج            .عظم فائدة العالجية اليت تعود عليهم بأ    
احلمايـة االجتماعيـة إىل املنـاطق والقطاعـات واجملتمعـات           يف إطـار    ساعدة  املاالستقرار أو تقدمي    

ويـتعني أن تتحــرر هـذه الــربامج مـن التحيــزات الـسياسية أو األشــكال      .جيـدة التـصميم وقويــة  
ــأهنااألخـــرى مـــن التـــشوه الـــيت   ــا  أن مـــن شـ ــا وتأثريهـ ويـــتعني أن تكـــون  .حتـــد مـــن كفاءهتـ

ــدابري ــة متحــررة مــن تــسرب    ت ــة االجتماعي ــزاألمــوال احلماي وأال تقوضــها التكــاليف   أو التحي
  .اإلدارية املرتفعة

وتتعلق اجملموعة األخـرية مـن الـشواغل بالعالقـة بـني الفقـر وعـدم املـساواة واالقتـصاد                      - ٣١
ألهنــا تعقيــدا وتتــسم هــذه اجملموعــة بطــابع أكثــر   .الطويــليف األجــل نطاقــا الــسياسي األوســع 

  :صلة بالعقبات، السياسية منها واالقتصادية، اليت تعترض سبيل التمكني القانوين للفقراء ذات
األولوية الـذي ينبغـي أن توليـه احلكومـات ملـسائل إعـادة التوزيـع خـالل            حجم  ما هو     •  

أو حــني تــنخفض إيــرادات الدولــة /وفتــرة طويلــة مــن الكــساد االقتــصادي أو األزمــة  
  اخنفاضاً حاداً؟
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ما السبيل إىل كفالة التصدي على حنو يتـسم بالكفـاءة لالختالفـات اجلغرافيـة واملهنيـة             •  
واالختالفات بـني فئـات اجملتمـع حبيـث ال يـؤدي الفقـر إىل زعزعـة اسـتقرار االقتـصاد                     

  اجملتمع؟ أو
  

  اخلالصة    
لة عامليـة، وحنـن حباجـة إىل حلـول عامليـة وحمليـة للمـشاكل        يف هناية املطاف، إهنا مـشك      - ٣٢

لدى احلكومات املاحنة اليت نـشأت      أصبح  وعلى الصعيد العاملي،     .احمللية اليت يعاين منها املاليني    
بالتزاماهتــا ومــساعدة البلــدان  يف العديــد مــن بلــداهنا املزيــد مــن األســباب للوفــاءاألزمــة احلاليــة 

 الــصعيدين الــوطين واحمللــي، ال ســيما يف اجلنــوب، جيــب أن تتعامــل وعلــى. الناميــة يف اجلنــوب
احلكومات مع هذه األزمة على أهنا فرصة أخرى لوضع نظم محاية اجتماعيـة شـاملة مـن أجـل      

  .و عني الصواب أخالقيا واقتصادياشعوهبا ألن هذا ه
  


