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 الفصل األول 
االستنتاجات والتوصيات الرئيسية   

ــــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  اســتجابة لطلــب ال - ١
الوارد يف قراره ٣٤/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، 
نظــرت جلنــة السياســات اإلمنائيــــة يف دورـــا الثالثـــة (٢-٦ 
نيسان/أبريل ٢٠٠١)، يف املوضوع الذي اختري للجزء الرفيـع 
املستوى من الدورة املوضوعية للمجلس لعـام ٢٠٠١، وهـو، 
ــة  دور منظومـة األمـم املتحـدة يف دعـم جـهود البلـدان األفريقي
لتحقيــق التنميــة املســتدامة. وشــددت اللجنــة علــــى األمهيـــة 
القصوى إلعادة صياغة االستراتيجية اإلمنائيـة ألفريقيـا ليتسـىن 
سد احتياجاا اخلاصة. وأجرت اللجنة أيضا مداوالت بشـأن 
املوضوع الواسع املتعلق بتحسني تصريف الشؤون االقتصادية 
على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل. وقررت اللجنة، علـى 
حنو ما اقـترح يف التقريـر املتعلـق بأعمـال دورـا الثانيـة(١)، أن 
ـــــى قضيــــة  تركِّـــز انتباهـــها، يف ســـياق هـــذا املوضـــوع، عل
مسؤوليات احلكم يف عامل ينحو حنو العوملة، نظرا ملـا تكتسـيه 
عمليـات العوملـة اجلاريـة مـــن أمهيــة بالنســبة للبلــدان الناميــة. 
كذلـــك، وعلـــى حنـــو مـــا طُلـــب أيضـــــا يف قــــرار الــــس 
٣٤/٢٠٠٠، نظـرت اللجنـة يف مسـائل حمـددة تتصـل بعملـــها 

يف جمال أقل البلدان منوا. 
 

إعادة صياغة عملية التنمية يف أفريقيا   ألف -
مل يتسن للعديد من البلدان األفريقية بعـد، وال سـيما  - ٢
منــذ الســبعينات، أن تشــــارك بنجـــاح يف االقتصـــاد العـــاملي 
املعاصر بالرغم مما حبته من موارد طبيعيـة ضخمـة ومـا تزخـر 
به من موارد بشرية وتنـوع ثقـايف. وتـرى اللجنـة أن التحـدي 
الرئيسـي الـذي جيابـه أفريقيـا يتمثـل يف قيامـها بإعـادة صياغـــة 
ــــة الذاتيـــة. ذلـــك أن النمـــو  سياســاا واســتراتيجياا اإلمنائي
املستدمي يف أفريقيا سيصبح باإلمكان حتقيقه إذا مكنت أغلبيـة 

سكان أفريقيا من أسباب املشاركة يف عمليـة التنميـة. وكيمـا 
يتسـىن كسـب هـذا التحـدي ومتكـــني ســكان أفريقيــا مــن أن 
ميسـكوا بأنفسـهم بزمـام عمليـام وبراجمـــهم اإلمنائيــة، تدعــو 
اللجنـة إىل توخـــي اســتراتيجية منســقة تقــوم علــى املشــاركة 
وتشـمل اختـاذ إجـراءات متضـافرة ومنسـقة تكفـل (أ) حتســـني 
تصريــف شــؤون احلكــم علــــى الصعيديـــن احمللـــي واملتعـــدد 
األطراف؛ (ب) وتعبئة املـوارد احملليـة غـري املاليـة؛ (ج) وتعبئـة 
املــوارد املاليــة واســــتخدامها علـــى حنـــو فعـــال؛ (د) وإقامـــة 

شراكات ابتكارية ودينامية. 
وتوصـي اللجنـة بـــأن تنســق منظومــة األمــم املتحــدة  - ٣
أنشطتها على حنو وثيق ليتسىن هلا أن تساعد البلدان األفريقيـة 
ــات  يف تطويـر قدراـا التنسـيقية الذاتيـة مـن خـالل تعزيـز اآللي
واملؤسسات املناسبة، على الصعد احمللـي والوطـين واإلقليمـي. 
وحتــث اللجنـــــة منظومـــــة األمـــــم املتحـــــــدة علـــى معاجلـــة 
الثغرات القائمة يف التنسيق وسدها مـن خـالل تدابـري تشـمل: 
(أ) وضع أولويات واضحة دف إىل تنفيـذ برامـج ومشـاريع 
إمنائية متكاملة تصمـم بعنايـة؛ (ب) وحتقيـق املشـاركة الفعليـة 
للبلـدان األفريقيـــة ذاــا يف مراحــل اختيــار وتصميــم وتنفيــذ 
ورصد وتقييم هذه الربامج واملشاريع؛ (ج) وإقامـة شـراكات 
ديناميـة وفعالـة فيمـا بـني الوكـاالت املاحنـة وخـــرباء املســاعدة 
التقنية ووكاالت احلكومات املضيفة، على الصعيديـن الوطـين 
واحمللــي، واتمــع املــــدين يف البلـــدان املتلقيـــة؛ (د) والعمـــل 
بإجراءات للرصد والتقييم تكرس الشفافية واملساءلة العلنية. 

وتوصي اللجنة منظومة األمم املتحدة أيضا بأن تقـوم  - ٤
بـدور رائـد يف تسـهيل تدفـــق االســتثمار األجنــيب املباشــر إىل 
أفريقيا وغريه من التدفقات الطويلة األجل املتأتية مـن القطـاع 
اخلــاص، وأن تعيــد النظــر يف مــدى فعاليــــة نظـــام املســـاعدة 
اإلمنائية الرمسية القائم علـى تربعـات البلـدان األعضـاء. ونظـرا 
للتراجع احلاد يف حجم هـذه التربعـات يف السـنوات األخـرية، 
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ينبغـي أال يدخـر أي جـهد لتصميـــم آليــات ابتكاريــة لعكــس 
ــــة. ومـــن اآلليـــات  اجتــاه هــذا الــتراجع وزيــادة فعاليــة املعون
االبتكاريــة الــيت ميكــن حبثــها والنظــر فيــها اآلليــة املتمثلـــة يف 
استحداث شكل ما مـن التربعـات اإللزاميـة مـن أجـل التنميـة 
ميكن حتصيلها بفرض ضريبة على املعـامالت التجاريـة واملاليـة 

الدولية لغرض متويل املساعدة اإلمنائية. 
 

املسـؤوليات املتعلقـة بـأصول تصريـف احلكــم يف  باء -
عامل ينحو حنو العوملة   

أدت عوملـة االقتصـاد إىل إعـادة رسـم حـدود النشــاط  - ٥
االقتصـادي، فـزادت مـن صعوبـة متيـيز اخلطـوط الفاصلـة بـــني 
املصاحل الوطنية واملصـاحل املتعـددة األطـراف، ممـا تـترتب عليـه 
ــــة  جمموعــة مــن اآلثــار الــيت متــس صنــع السياســات يف الدول
القومية. وبصرف النظر عما إن كان هذا احلكم ميـارس علـى 
الصعيـد الوطـين أو اإلقليمـــي أو العــاملي، فإنــه مــن األساســي 
تأمني ما يلي: (أ) شـفافية احلكـم؛ (ب) والشـفافية الضريبيـة؛ 
ـــــة والناظمــــة؛ (د) واإلدارة  (ج) واســـتقرار البيئـــة االقتصادي
السليمة للموارد. وميكـن يف حـدود هـذه األطـر العامـة إسـناد 
مسؤوليات تصريف احلكم علـى أي مـن الصعـد املشـار إليـها 
ألن كـل منـها ينطـوي علـى مـيزة نسـبية فيمـا يتعلـق جبوانـــب 

معينة من شؤون تصريف احلكم. 
وتشدد اللجنة على ضرورة اختاذ مبـادرات جريئـة يف  - ٦
عـدد مـــن جمــاالت احلكــم الرئيســية تشــمل تعزيــز مشــاركة 
البلــدان النامية يف احلكم التعددي؛ وزيادة الشفافية واملسـاءلة 
علــى مجيــع مســتويات احلكــم؛ ووضــع ”مبــادئ أساســـية“ 
ملسؤوليات احلكم؛ وزيادة إشراك الســكان يف التنميـة الوطنيـة 
واحملليــة؛ وإقامــة شــراكات مفتوحــة وابتكاريــة بــني خمتلـــف 
اجلـهات الفاعلـة وعلـى خمتلـف املسـتويات كالشـــراكات بــني 
املاحنني واحلكومات واملؤسسات املتلقيـة، وبـني القطـاع العـام 

والقطــــاع اخلــــاص، وفيمــــا بــــني احلكومــــات والشــــــركاء 
االجتماعيني واتمع املدين. 

وتوصي اللجنة بسد الثغرات القائمة يف جمال التنسيق  - ٧
ـــاءة وفعاليــة املســاعدة اخلارجيــة  لضمـان أقصـى قـدر مـن كف
املالية والتقنية. ويف حـني أن هنـاك حاجـة ألن حيسـن املـاحنون  
التنسيق على مجيع الصعد، حتتـاج البلـدان الناميـة أيضـا إىل أن 
ـــة املضطلــع ــا  تؤمـن ”ملكيتـها“ للـربامج والعمليـات اإلمنائي
داخـل كـــل بلــد منــها، وأن تؤمــن كفــاءة اســتخدام املــوارد 
املوظّفـة يف تلـــك الــربامج والعمليــات. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
هنــاك حاجــة أيضــا إىل أن تعبــئ علــى حنــو فعــال القـــدرات 
والطاقـات الوطنيـة ودون الوطنيـة مثـل قـــدرات القطــاع غــري 
الرمسي الذي ينبغي إدماج معارفه وموارده على حنو مطـرد يف 
االقتصاد الرمسي. وتشـدد اللجنـة علـى ضـرورة تـأمني املـوارد 
الكافيـة وال سـيما مـوارد املعونـة اإلمنائيـة الرمسيـة، مـع العمـــل 

على التخفيف من ثقل عبء الديون. 
 

أقل البلدان منوا   جيم -
ــــع  أحــاط الــس االقتصــادي واالجتمــاعي علمــا م - ٨
التقديـر يف قـراره ٣٤/٢٠٠٠، باملعايـري املنقحـة لتحديـــد أقــل 
البلدان منوا، اليت قدمتـها جلنـة السياسـات اإلمنائيـة يف تقريرهـا 
عـن أعمـال دورــا الثانيــة، لكنــه قــرر أن يرجــئ إىل دورتــه 
املوضوعية لعام ٢٠٠١، النظر يف التوصية الداعيـة إىل إخـراج 
ملديف من قائمة أقــل البلـدان منـوا. وطلـب الـس أيضـا مـن 
اللجنة أن تعيد النظر يف توصيتـها الداعيـة إىل إخـراج ملديـف 
من هذه القائمة مع وضع فـــي االعتبـار مجلـــــة أمــــور منـها: 
(أ) تقرير األمني العام عن التدابري اإلضافية الـيت ميكـن اختاذهـا 
ــدان  لضمـان انتقـال البلـدان بشـكل سـلس مـن مركـز أقـل البل
منوا؛ (ب) والتقرير الذي سيعده مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة 
والتنمية عن االستفادة الفعلية ألقـل البلـدان منـوا مـن إدراجـها 
يف قائمة أقل البلدان منوا إىل جـانب تقييـم لآلثـار املترتبـة عـن 
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ــف  إخـراج ملديـف مـن القائمـة؛ (ج) ومذكـرة حلكومـة ملدي
تعرب فيها عن قلقها من إخراجها من قائمة أقـل البلـدان منـوا 

(E/2000/104، املرفق، الضميمية). 
بعد إعادة نظر مستفيضة يف التوصية السـابقة الداعيـة  - ٩
إىل إخراج ملديف من قائمة أقل البلدان منـوا، أكـدت اللجنـة 
أن ملديف تستويف شروط إخراجـها مـن القائمـة علـى أسـاس 
املعايـري احلاليـة. وملـا كـانت املعلومـــات اإلضافيــة الــيت طلبــها 
الــس االقتصــادي واالجتمــاعي غــري متوفــرة حاليــا، فإــــا 
توصي الس بأن ميدد يف الفترة االنتقالية حـىت عـام ٢٠٠٣، 
موعد االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لقائمـة أقـل 
البلـدان منـوا، قبـل أن تتخـــذ اجلمعيــة العامــة أي قــرار بشــأن 
إخراج هذا البلـد مـن القائمـة. وسـيتيح هـذا التمديـد إمكانيـة 
احلصول على معلومات كافية بشأن املعاملة املقترح أن يتبعها 
شركاء التنمية جتاه البلـدان الـيت يتـم إخراجـها مـن قائمـة أقـل 

البلدان منوا. 
ـــاعي  واســتجابة لطلــب الــس االقتصــادي واالجتم - ١٠
الـذي دعـا اللجنـة فيـه إىل أن تنظـر يف األثـر احملتمـل يف الفــترة 
االنتقاليــة اليت تلي إخراج البلــــد مـن قائمـة أقـــل البلـدان منـوا 
مبا يف ذلك تقييم اآلثار املترتبة على ملديف من إخراجـها مـن 
القائمـة، تالحـظ اللجنـــة أيضــا تقــدمي معلومــات ناقصــة مــن 
شــركاء ملديـــف يف التنميـــة مثـــل منظمـــة التجـــارة العامليـــة 
ومؤسسات التمويل التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة ومصـارف 
ـــدمي املســاعدة الثنائيــة، بشــأن  التنميـة اإلقليميـة ومنظمـات تق
ــد  املعاملـة املرجـح أن تتبعـها جتـاه أقـل البلـدان منـوا السـابقة بع
إخراجها من القائمة. وترى اللجنة أنه ال بـد مـن تقييـم حمـدد 
ملا حيتمل أن تفقده أقـل البلـدان منـوا مـن مزايـا مرتبطـة مبركـز 
بلد من أقل البلدان منوا نتيجـة إلخراجـها مـن القائمـة ليتسـىن 
تقــدمي املشــورة املناســبة إىل الــس بشــأن مســــألة االنتقـــال 
السـلس بعـد رفـع اسـم البلديـــن مــن القائمــة. ولــذا، توصــي 
اللجنة بأن يطلب الس من الشركاء يف التنميـة واملؤسسـات 
املتعددة األطراف املعنية بأن توافيه قبـل الـدورة الرابعـة للجنـة 

باملعلومات املطلوبة بشأن اســتجابتها احملتملـة لرفـع اسـم البلـد 
من قائمة أقل البلدان منوا. 

  
 الفصل الثاين 

إعادة صياغة عملية التنمية يف أفريقيا   
مقدمة   ألف -

ـــة األلفيــة لألمــم املتحــدة الــيت عقــدت يف  خـالل قم - ١١
ـــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، خصــص رؤســاء  نيويـورك يف ٦-٨ أيل
الدول واحلكومات ألفريقيا أحد األبــواب الثمانيـة مـن إعـالن 
األمم املتحدة بشأن األلفية (قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥) حتت 
عنوان ”تلبيــة االحتياجــات اخلاصة ألفريقيا“ (الفقرتـان ٢٧ 
و ٢٨). وسيكون هذا اجلزء من التقرير مبثابة مسـامهة منـا يف 

مناقشة أفضل طرق معاجلة االحتياجات اخلاصة ألفريقيا. 
فبـالرغم مـن أن أفريقيـــا تزخـر مبـوارد طبيعيـــة كبــرية  - ١٢
وال سـيما املعـادن ومبـوارد بشـرية وفــرية وتنــوع ثقــايف، فــإن 
العديد من البلدان األفريقية مل تتمكن حىت اآلن من املشـاركة 
ـــدان  بنجــاح يف االقتصــاد العــاملي املعــاصر خالفــا ملعظــم البل
اآلسيوية. ومن املفارقات أن تتحـول هـذه الـثروات مـن دخـر 
إمنـائي إىل عـبء إمنـائي يف بعـــض احلــاالت(٢). وقــد عجــزت 
بلدان كثرية يف مجيع أحناء القـارة، عمومـا، عـن حتقيـق تقدمـا 
اقتصاديا مطردا. وكما يالحظ يف اجلدول ١، فإن العديد من 
البلـدان الواقعـة جنـوب الصحـــراء الكــربى ســبق هلــا أن بلــغ 
املستوى احلايل لدخل الفرد يف السبعينات أو الثمانينات. وقد 
اـار دخـل الفـرد فيمـا بعـد يف الثمانينـات يف معظـم البلـــدان. 
وجديـر بـالذكر أيضـا أن دخـل الفـرد، يف عـام ١٩٩٨، كــان 
نصـف أقصـى املسـتويات الـيت بلغـها مـن قبـــل أو أقــل يف ١٦ 

بلدا أفريقيا. 
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 اجلدول ١ 
  فشل النمو االقتصادي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى(أ) 

الســنة الــيت حققــت فيــها بلــــدان أفريقيـــا 
الواقعة جنوب الصحراء الكربى ألول مرة 

مستوى عام ١٩٩٨ لدخل الفرد 
الستينات أو 
البلد التسعينات الثمانيناتالسبعينات 

مستوى عام ١٩٩٨ 
لدخل الفرد كنسبته 
من أقصى اإليرادات 

احملققة 
(النسبة املئوية) 

السنة اليت 
البلد حتقق فيها 

مستوى عام ١٩٩٨ 
لدخل الفرد كنسبته 
من أقصى اإليرادات 

احملققة 
(النسبة املئوية) 

السنة اليت 
حتقق فيها 

بورونـــــــدي 
 (١٩٧٧)

أنغــــــــــوال 
 (١٩٨٠)

إريتريــــــــــــا 
 (١٩٩٦)

١٩٨٩ ٧٢ أوغندا ١٩٨٧ ٥٣ إثيوبيا 

تشــــــــــــــــاد 
 (١٩٧٥)

أوغنــــــــدا 
 (١٩٨٧)

ـــــــوانا  بوتس
 (١٩٩٢)

١٩٨٠ ٧٥ توغو ١٩٩٧ ٨٧ إريتريا 

ـــــــــــــــو  توغ
 (١٩٧٨)

بنـــــــــــــــن 
 (١٩٨٠)

جنــــــــــوب 
أفريقيــــــــــــا 
 (١٩٩٢)

مجهوريـــــــة ١٩٩٠ ٤٧ أنغوال 
ـــــــــــــزانيا  تن

املتحدة 

 ١٩٨٢ ٦٥

جـزر القمـــر 
 (١٩٧٩)

ــــــا  بوركين
ـــــــــــو  فاس
 (١٩٨٠)

الـــــــــــــرأس 
األخضــــــــر 
 (١٩٩٥)

جنــــــــــوب ١٩٨١ ٨٦ بنن 
أفريقيا 

 ١٩٩٦ ٨٨

مجهوريـــــــــة 
ـــــــــــــا  أفريقي
الوســـــــــطى 
 (١٩٧٩)

مجهوريـــــة 
الكونغــــــو 
 (١٩٨٠)

ــــــوازيلند  س
 (١٩٩٦)

١٩٨٨ ٦١ رواندا ١٩٩٦ ٩٠ بوتسوانا 

مجهوريـــــــــة 
ــــــــــــــزانيا  تن
املتحـــــــــــدة 
 (١٩٧٨)

ـــــــــدا  روان
 (١٩٨٠)

سيشــــــــــيل 
 (١٩٩٤)

ــــــــــــا  بوركين
فاسو 

١٩٨١ ٤٧ زامبيا ١٩٩١ ٧٥ 

زامبيـــــــــــــــا 
 (١٩٦٨)

الســــــنغال 
 (١٩٨٠)

ـــــــــــــــا  غيني
 (١٩٩٣)

١٩٨١ ٥٦ زمبابوي ١٩٨٧ ٥٤ بوروندي 

زمبـــــــــابوي 
 (١٩٧٤)

غامبيــــــــــا 
 (١٩٨٠)

ـــــــــــــــا  غيني
االســـــتوائية 
 (١٩٩٨)

سـان تومــي ١٩٧٥ ٦٦ تشاد 
وبرنسييب 

 ١٩٨٦ ٣٥

الســـــــــودان 
 (١٩٧٥)

الكامريون 
 (١٩٨٠)

ليســــــــــوتو 
 (١٩٩٢)

١٩٩٢ ٦٧ السنغال ١٩٩٠ ٦٤ جزر القمر  

ســــــــرياليون 
(قبـــل عـــــام 

 (١٩٧٠

ـــــــــــــايل  م
 (١٩٨٠)

ـــــــــاالوي  م
 (١٩٩١)

ــــــــــة  مجهوري
أفريقيــــــــــــــا 

الوسطى 

١٩٩٧ ٩٢ سوازيلند ١٩٨٨ ٦٤ 

الصومــــــــال 
 (١٩٧٥)

ناميبيــــــــــا 
 (١٩٨٠)

موريشــيوس 
 (١٩٩٧)

ــــــــــة  مجهوري
الكونغو 

١٩٨٨ ٣٧ السودان ١٩٨٢ ٥٢ 

ـــــــــــــابون  غ
 (١٩٧٦)

ــــــــــة    مجهوري
ـــــــــــو  الكونغ
الدميقراطية 

١٩٨١ ٣٥ سرياليون ١٩٨٠ ١٨ 
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الســنة الــيت حققــت فيــها بلــــدان أفريقيـــا 
الواقعة جنوب الصحراء الكربى ألول مرة 

مستوى عام ١٩٩٨ لدخل الفرد 
الستينات أو 
البلد التسعينات الثمانيناتالسبعينات 

مستوى عام ١٩٩٨ 
لدخل الفرد كنسبته 
من أقصى اإليرادات 

احملققة 
(النسبة املئوية) 

السنة اليت 
البلد حتقق فيها 

مستوى عام ١٩٩٨ 
لدخل الفرد كنسبته 
من أقصى اإليرادات 

احملققة 
(النسبة املئوية) 

السنة اليت 
حتقق فيها 

غانــــــــــــــــــا 
 (١٩٧٩)

الــــــــــــــــرأس   
األخضر 

١٩٩٧ ٩٣ سيشيل ١٩٩٦ ٩٥ 

غينيــــــــــــا – 
بيســــــــــــــاو 
 (١٩٧٢)

١٩٨١ ٣١ الصومال ١٩٨١ ٧٧ غابون   

كـــــــــــــوت 
ديفــــــــــــوار 
 (١٩٧٧)

١٩٩٣ ٨٤ ماالوي ١٩٨١ ٨٧ غامبيا   

كينيــــــــــــــــا 
 (١٩٧٩)

١٩٩٢ ٧٨ مايل ١٩٨٨ ٨٩ غانا   

ليربيــــــــــــــــا 
 (١٩٧٤)

١٩٨٠ ٥٨ مدغشقر ١٩٩٦ ٩٣ غينيا   

مدغشــــــــقر 
 (١٩٧٥)

ـــــــــــــا –    غيني
بيساو 

١٩٨١ ٧٢ موريتانيا ١٩٩١ ٦٤ 

موريتانيــــــــا 
 (١٩٧٦)

ــــــــــــــــــا    غيني
االستوائية 

١٩٩٧ ٩٧ موريشيوس١٩٩٨ ١٠٠ 

النيجـــــــــــــر 
 (١٩٧٤)

١٩٨٦ ٦٨ موزامبيق ١٩٨٨ ٥٥ الكامريون   

كـــــــــــــــوت    
ديفوار 

١٩٨٠ ٨٦ ناميبيا ١٩٧٧ ٦١ 

١٩٨٠ ٤٦ النيجر ١٩٨٠ ٧٨ كينيا    
١٩٨١ ٣٩ نيجرييا ١٩٨٢ ٥٢ ليربيا    
   ١٩٩٦ ٨٠ ليسوتو    

   
ملحوظة: تشري البيانات مثال إىل أن زامبيا بلغت مستوى إيرادات عام ١٩٩٨ يف عام ١٩٦٨. مث توسعت فيما بعـد لتصـل يف عـام ١٩٨١ إىل 

ضعفي إيراداا لعام ١٩٩٨. وقد انكمش اقتصادها منذ آنذاك. 
استنادا إىل طريقة أطلس البنك الدويل للحسـاب نصيـب الفـرد مـن النـاتج القومـي اإلمجـايل واسـتكملت باالسـتعانة بتقديـرات األمـم  (أ)

املتحدة. 
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بيد أن الظــروف ختتلـف مـن مكـان آلخـر يف القـارة.  - ١٣
فقد جتنبت بعض البلـدان هـذا االيـار الـذي حصـل يف منوهـا 
يف حــني اســتأنف بعضــها اآلخــر النمــو املعتــدل يف أواســــط 
التسـعينات. وهنـاك عـدد صغـري مـن البلـــدان الواقعــة جنــوب 
الصحراء الكربى قادرا على مواصلة حتقيق منو يف دخل الفـرد 
بنسبة ال تقل عن ٢,٥ يف املائة يف السنة لفترة طويلة يف حـني 
أن هنـاك جمموعـة كبـرية بإمكاـا أن حتقـق هـذه النســـبة، بــل 
وأن تتجاوزهـا يف العقـد احلـايل. وبـالرغم ممـا تتمتـع بـه بعــض 
البلدان األفريقية األخرى من إمكانـات حتقيـق منـو كبـري، فـإن 
احتماالت النمو تتفاوت بشدة بسبب عدم قدرا على حتمل 
ـــيما التقلبــات يف أســعار الســلع  الصدمـات االقتصاديـة وال س
األساســية الــيت تعتمــد عليــها حصيلــة صــادرات - ومــــن مث 
وارداا من السلع الرأمساليـة. بيـد أن التقديـرات تشـري إىل أن 
احتماالت منو الكثري منها ضعيفة أو أا متورطة يف صراعات 
مسـلحة. ويتضمـن اجلـدول ٢ موجـزا الحتمـــاالت منــو هــذه 

البلدان وفقا هلذا التحليل. 
ــــوى إذا  وســـتكون احتمـــاالت النمـــو يف أفريقيـــا أق - ١٤
حتسنت األوضاع يف البلـدان الضعيفـة اقتصاديـا والبلـدان الـيت 
تعـاين مـــن الصراعــات. ويقــدر أن معــدل النمــو ســريتفع يف 
املنطقـة بنسـبة ثالثـــة أربــاع نقطــة مئويــة إذا ســجلت هاتــان 
ــــة،  الفئتـــان مـــن البلـــدان زيـــادة يف النمـــو بنســـبة ١ يف املائ
مما حيدث حتسنا بسيطا يف معدل النمو املتوقع للفئـات املتبقيـة 
ـــدل النمــو  األخـرى. وسـيتمثل األثـر اإلمجـايل يف الوصـول مبع
املتوقع للبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكربى إىل ما يقـارب 
املعــدل املرجعــي البــالغ ٢,٥ يف املائــة. بيــد أن أي اخنفــــاض 
بنسـبة ١ يف املائـة يف معـدل النمـو املتوقـع هلـــاتني الفئتــني مــن 
شـأنه أن خيفـــض معــدل النمــو املتوقــع يف كــامل املنطقــة إىل 

ما يقارب الصفر. 
وبالرغم من انتعاش النمو يف بلـدان عديـدة، فـإن أثـر  - ١٥
ايـاره مـا زال قائمـا حيـث تدهـورت الظـــروف املعيشــية إىل 
حد بعيد. فأفريقيا هـي املنطقـة الوحيـدة يف العـامل النـامي الـيت 

ظل متوسط اإلنتاج الغذائي بالنسبة للفـرد يـتراجع فيـها علـى 
مدى السنوات الـ ٤٠ املاضية(٣). ويف معظم البلدان األفريقيـة 
ارتفـع عـدد الفقـراء يف الســـنوات األخــرية باملقــاييس النســبية 
واملطلقة يف كل من املناطق الريفية واحلضرية وشاهد السـكان 
العـاملون تراجعـــا كبــريا يف مســتويام املعيشــية. وتدهــورت 
ــــدة بســـبب جائحـــة  األوضــاع بدرجــة أكــرب يف بلــدان عدي
ـــاة  متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب/اإليــدز الــيت تــودي حبي
الكثريين. فهي ليست مأساة إنسـانية واسـعة النطـاق فحسـب 
بـل كارثـة اقتصاديـة ضخمـة تكلـف القـارة وتؤثـر سـلبا علــى 
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية لألجيال املقبلة. وقد تـترتب 
علـى هـذه اجلائحـة يف بعـض البلـدان األفريقيـة آثـار مشـــؤومة 
ــــني يف  مماثلــة ملــا تعــرض لــه الســكان األصليــون يف األمريكت
القـرون السـادس عشـر والسـابع عشـــر والثــامن عشــر عندمــا 
ـــون معــهم إىل  حصدـم األمـراض الـيت محلـها الغـزاة األوروبي

العامل اجلديد. 
وتسبب انعدام االستقرار السياســي والصـراع املسـلح  - ١٦
خالل العقد اجلاري يف خماطر الحتمـاالت التنميـة يف أفريقيـا. 
ـــن الشــاغلني أكــثر تعرضــا للخطــر  والبلـدان الـيت تواجـه هذي
وتشمل أيضا البلدان اـاورة املتـأثرة  مباشـرة. ولـذا، فبـدون 
فض الصراعات القائمة وحتقيـق اخلالفـة السياسـية السلسـة يف 
هذه البلدان، فال حيتمل أن يـؤدي قيـام احلكومـات واجلـهات 
املاحنة على السواء بعمل متضافر إلزالة العقبـات اهليكليـة الـيت 
ــــة  تعرقــل النمــو يف األجــل القريــب اىل حتقيــق النمــو والتنمي

املستدامني ألغلبية البلدان األفريقية. 
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اجلدول ٢ 
 ٢٠٠٠-٢٠١٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى: حتليل لفرص النمو يف الفترة 

حجم اموعات (النسبة املئوية) 

عدد البلدان(أ) فئة البلدان 

معـــــدل منـــــــو 
ـــــرد  دخـــل الف
(النسبة املئوية)

متوســـط عـــــدد 
الســـــــــــــــــكان 

(باملاليني) 

متوســـــط النــــــاتج 
القومـــي اإلمجــــايل 
ـــني دوالرات  (ببالي
الواليات املتحدة) 

عـدد الســـكان 
يف عـــــــــــــــــام 

 ١٩٩٥

ـــــي  النــــاتج القوم
اإلمجـــــايل لعــــــام 

 ١٩٩٥
٣,١ ١,٠ ٥,٥ ١,١ ٣,٥ ٥ حاالت النجاح الطويلة األجل 

١٤,٨ ٢٩,٥ ١٢,٩ ١٦,٩ ٢,٥ ١٠ حاالت النجاح اجلديدة 
البلدان اليت تشهد تراوحا شديدا 

٥٧,٤ ٤٠,٨ ٦٢,٧ ٢٩,٣ ١,٥ ٨ يف معدل منوها 
٥,٨ ٨.٠ ٧,٣ ٦,٦ ٠,٥ ٧ التوقعات املعاكسة للنمو 

١٨,٨ ٢٠,٧ ١٦,٥ ١١,٩ -١,٠ ١٠ بلدان تدور فيها صراعات 
١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٢١,٨ ١٤,٣  ٤٠ اموع 

    ١,٢٠  متوسط النمو املتوقع(ب) 
    ١,٢٢  املتوسط املرجح حلجم السكان 
املتوسـط املرجـح للنـاتج القومـــي 

    ١,١٨  اإلمجايل 
 

هناك أربعة بلدان مل تصنف.  (أ)
حيسب النمو املتوقـع أيضـا كمتوسـط مرجـح ملعـدالت النمـو للفـرد يف جمموعـات البلـدان باسـتخدام حجـم السـكان يف عـام ١٩٩٥  (ب)

لتقدير املتوسط املرجح للسكان والناتج القومي اإلمجايل لعام ١٩٩٥ لتقدير املتوسط املرجح للناتج القومي اإلمجايل. 
السكان والناتج القومي اإلمجايل باألسعار الدولية املستمدة من قاعدة بيانات شبكة التنمية العاملية للبنك الدويل.  املصدر:

 
  

لقـد أثبـت سـكان أفريقيـا، وخاصـــة الفقــراء، مرونــة  - ١٧
فائقــة أمــام العوامــل املناوئــة الكثــــرية وااليـــار االقتصـــادي 
واكتسـبوا آليـات عديـدة للتغلـب عليـها. وقـد سـاعدهم علــى 
ذلك ما اختذ من مبادرات يف جمال السياسة العامة بغيـة وقـف 
الـتراجع يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـــربى. وقــد أصــابت 
هذه املبادرات درجات شىت من النجـاح. واتضـح مـن معظـم 
املؤشرات اخلاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكـربى أن احلالـة 
قد زادت سوءا عما كانت عليه وال سيما فيما يتعلق بالتعليم 
ـــة األساســية واألمــن الغذائــي  واحلصـول علـى الرعايـة الصحي
والتـوازن اجلنســـاين. ولســائل أن يتســاءل عــن ســبب مضــى 

ضعف النتائج اىل هذا احلد. كيف ميكن للبلـدان األفريقيـة أن 
حتقـق النمـو املسـتدمي يف هـذا العقــد وتــدر الــثروات واملــوارد 

للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية املستدامة؟ 
وتتطلــب احلالــة املتفاقمــة يف أفريقيــا إعــادة التفكـــري  - ١٨
ـــذا األمــر، نظــرا  العميـق يف احللـول السـابقة. وتـتزايد أمهيـة ه
للتحديــات اجلديــــدة الـــيت جتابـــه أفريقيـــا وال ســـيما حتـــدي 
االســـــتجابة ملتطلبـــــات العوملـــــة وتكنولوجيـــــا املعلومــــــات 
واالتصـاالت. فأخطـاء املـاضي ينبغـي أال تتكـرر. ويرجـــح أن 
تتواصــل وأن حتتــدم املناقشــات والتحليــالت بشــأن مواطــــن 
الفشـل. وتـرى اللجنـة أن العديـد مـن أوجـه فشـل السياســات 
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سببها أن األفريقيني ال ميسكون بزمـام األمـور وال يشـاركون 
مبا فيه الكفاية يف وضـع السياسـات احملليـة وتنفيذهـا. ويقـترن 
هذا القصور بانعدام أي ج متكامل لتقدمي املســاعدة اإلمنائيـة 
خيضع للمراقبة على حنو جيـد. وقـد اجتمـع كـال العـامالن يف 

حاالت عديدة مما زاد من خطورة الوضع. 
وأفريقيـا قـارة ظلـــت فيــها السياســات ختضــع كثــريا  - ١٩
لتأثــري مستشــارين خــــارجني وتنفذهـــا حكومـــات ضعيفـــة. 
وممــا يســاعد علــى تفســري العديــد مــن أســباب فشــل هــــذه 
السياســات أن الــربامج واملشــاريع اإلمنائيــة تصــــور وتصمـــم 
وتنفذ وتقيم دون أن يكون فيها للسـكان احملليـني أي سـيطرة 
أو مشاركة تذكر. وغالبا ما كانت جـهود املـاحنني ال تراعـي 
يف البـالد األفريقيـة الثقافـة والديـن والنواميـس والقيـم يف حــني 
أن هـذه العوامـل بـالذات هـي العوامــل الــيت وظفتــها البلــدان 
اآلسيوية إىل أبعد حد لتعزيز تنميتــها. فقـد انطلـق العديـد مـن 
ـــا  اجلـهود الـيت بذلـت مـن قبـل مـن فرضيـة تسـلم بتقبـل أفريقي
لنفس اهلياكل واألفكار واالستراتيجيات اليت وضعت اسـتنادا 
إىل جتـارب تارخييـة وثقافيـة لبلـدان ختتلـف متامـــا عــن البلــدان 
األفريقية. مث اجلهود اإلمنائية املاضيـة مل تتخـذ أيضـا بنـاء علـى 
ادراك إجيايب ملا تزخر ـا أفريقيـا مـن مـوارد، طبيعيـة وبشـرية 
وثقافيـة. ونتيجـة لذلـك، مل يتـم التصـدي بنجـــاح لكثــري مــن 

حتديات التنمية. 
وقد تربع املاحنون واملنظمات املتعددة األطراف، مـن  - ٢٠
ناحية أخرى، بقدر كبـري مـن املـوارد علـى مـر السـنني لتقـومي 
االختالالت اهليكلية يف أفريقيـا والتخفيـف مـن الفقـر(٤). بيـد 
أن هذه املوارد ظلت تتراجع يوما فيوم: فقد كانت املسـاعدة 
اإلمنائيــة الرمسيــة لبلــدان أفريقيــا الواقعــــة جنـــوب الصحـــراء 
الكــربى متثــل ٦٥ يف املائــة يف عــام ١٩٩٩مــن النســبة الــــيت 
كــانت عليــها يف عــام ١٩٩٥. وممــا زاد مــن تفــــاقم اآلثـــار 
ـــة أن هــذه املســاعدة  الضـارة لـتراجع املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسي
مل تسـتخدم يف مجيـــع احلــاالت بالكفــاءة والفعاليــة املطلوبــة. 

ومما زاد من تدهور احلالة بعض احللول اليت اقترحت وطبقـت 
حلـل املشـاكل. ولقـد قيـل عـن أفريقيـا إـا أصبحـت ”مقـــربة 
املشاريع اإلمنائية“. ومن األسباب الرئيسية لتبديـد املـوارد أنـه 
باإلضافــة إىل عــدم مراعــــاة املؤسســـات والقيـــم والنواميـــس 
والثقافـة األفريقيـة علـى حنـو جـدي، فـإن عمليـة تقـدمي املعونــة 
كــانت غالبــا مــا تفتقــر إىل التنســــيق وإىل الرصـــد والتقييـــم 

الفعالني الالزمني لتحقيق النتائج املرجوة. 
وهنــاك يف الوقــت احلــــاضر الكثـــري مـــن الكفـــاءات  - ٢١
األفريقيـــة داخـــل أفريقيـــا ويف مجيـــع أحنـــاء العـــامل. وميكــــن 
االســتفادة مــن معــارف الســــكان احملليـــني يف أفريقيـــا ومـــن 
ــــكان أفريقيـــا حـــىت تكـــون  املمارســات الــيت يلجــأ إليــها س
االســتجابات يف جمــايل السياســات والــربامج داخليــة املنحـــى 
ومتســقة ثقافيــا ممــا يزيــد مــن فــرص حتوهلــا إىل اســـتجابات 
مستدامة. والسؤال الذي يطـرح نفسـه هـو كيـف ميكـن مجـع 
كـل املـيزات األفريقيـة لوضـع أســلوب أفريقــي حيقــق التنميــة 
بدعـم مـن املسـاعدة اخلارجيـة. ولـذا، يكمـن التحـــدي الــذي 
جتاه أفريقيا يف إعادة صياغة عملية التنميـة. وسـيصبح حتقيـق 
النمو االقتصادي املستدام ممكنا إذا مت متكني الشعب األفريقـي 

مبن فيه الفقراء والفئات املهمشة يف عملية التنمية. 
  

التمكني بوصفه غاية ووسيلة للتنمية   باء -
٢٢ -تتطلب عملية التمكني أن ميسـك سـكان أفريقيـا بزمـام 
ـــتراتيجية  عمليـة التنميـة بصـورة مباشـرة وذلـك مـن خـالل اس
إمنائيــة تقــوم علــى املشــاركة . وأفضــل الطــرق لتعزيــز هـــذا 
التمكـني هـو مـن خـالل جمموعـة مبـادرات منسـقة ومتكاملـــة 
تعــزز القــدرة علــى املشــاركة مــــن خـــالل التعليـــم وتغطيـــة 
ـــــاه  االحتياجـــات األساســـية وال ســـيما الصحـــة وتـــأمني املي
ـــي وتوســيع  وإمـدادات الطاقـة واحلـد مـن انعـدام األمـن الغذائ
ـــة زيــادة  فـرص العمـل(٥). ويشـدد هـذا النـهج أيضـا علـى أمهي

الشفافية واملساءلة داخل القطاع العام(٦). 
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ومـــن أجـــل التصـــدي ملشـــكلة التمكـــــني ومتكــــني  - ٢٣
األفريقيني من امتالك عملية التنميـة، تدعـو اللجنـة إىل األخـذ 
باسـتراتيجية مشـاركة تشـمل مـا يلــي مــن التدابــري املتضــافرة 
واملنســقة: (أ) حتســني إدارة احلكــم علــى الصعيديــــن احمللـــي 
واملتعدد األطراف معـا؛ (ب) تعبئـة املـوارد احملليـة غـري املاليـة؛ 
(ج) تعبئــــة املـــــوارد املاليــــة واستخـــدامها بشـــكل فعــــــال؛ 

(د) إقامة شراكات ابتكارية ودينمية. 
 

حتسني إدارة احلكم على الصعيدين احمللي واملتعدد  - ١
األطراف معا 

ـــوم علــى كافــة املســتويات  ينبغـي للحكومـات أن تق - ٢٤
بــدور رائــد يف تعبئــة وختصيــص املــوارد الالزمـــة للتمكـــني. 
ويتطلب ذلك حتسني النظم القانونيـة وزيـادة كفـاءة األجـهزة 
احلكومية. كما ينبغي زيادة قـدرات املؤسسـات علـى انتـهاج 
سياسات شاملة ومتشعبة يف االني االقتصادي واالجتماعي. 
وتعتــرب زيــادة الشــــفافية واملســـاءلة علـــى كافـــة املســـتويات 

احلكومية من الشروط املسبقة لتحسني إدارة احلكم. 
كمـا ينبغـي رصـد فعاليـة برامـج ومشـــاريع املســاعدة  - ٢٥
اإلمنائية اليت متوهلا املنظمـات املتعـددة األطـراف بعنايـة وتقييـم 
آثارها على التنمية البشرية مبساعدة املؤشـرات املناسـبة. فمـن 
شــأن الرصــــد والتقييـــم أن يعـــززا إىل حـــد كبـــري الشـــفافية 
واملسـاءلة مـن جـانب املنظمـات املتعـددة األطـراف وأن يزيــدا 
فعاليــة املســاعدة األجنبيــة. وضمــن هــذا اإلطــار، ينبغـــي أن 
يكون إعداد تقريـر أويل يصـف التحسـني املتوقـع يف األحـوال 
ـــا  االقتصاديـة واالجتماعيـة يف البلـدان املضيفـة مدخـال ضروري
لتقييم وحتديــــد األهليــــة لتلقـي الدعـم املـايل مـن أي برنـامج 
ــر  أو مشـروع متعـدد األطـراف. وينبغـي اسـتكمال هـذا التقري
بتقـارير دوريـة خـالل مرحلـة التنفيـــذ ورصــد وتقييــم التقــدم 

احملرز يف ضوء اهلدف املتوقع. 
 

تعبئة املوارد احمللية غري املالية  - ٢
متتلك البلدان األفريقية ثروة هائلة من املوارد البشـرية  - ٢٦
ولكنــها غــري مســتقلة إىل حــد بعيــد نســبة النعــدام التعليــــم 
والتدريب وفرص التوظيف. وممـا يعطـل توظيـف هـذه الـثروة 
أيضــا بشــكل خطــري وبــاء متالزمــة نقــص املناعــة البشـــرية، 
ـــد  وهجـرة العقـول وعـدم تطـابق العـرض والطلـب بالنسـبة للي
العاملـة املتعلمـة. ومـن أجـل عكـس هـذا االجتـــاه ينبغــي بــذل 
جهود قوية ومتضـافرة ترمـي إىل حتسـني نظـم التعليـم الرمسـي 
ـــم  وغــري الرمســي وضمــان زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل التعلي
وزيادة فرص العمل والتدريــب أثنـاء اخلدمـة. وتشـمل التدابـري 
الالزمـة لبلـوغ هـــذا املســتوى العــام يف جمــال التعليــم الــالزم 
للمشــاركة الفعالــة يف اتمــع املعــاصر اختــاذ تدابــــري لزيـــادة 
االلتحـــاق بـــالتعليم االبتدائـــي إىل احلـــد األقصـــــى ومعــــدل 
ــــم األوســـط والتعليـــم  االلتحــاق بالدراســة يف مرحلــيت التعلي
الثانوي العايل، وتيسري التدريب املـهين الـالزم للحصـول علـى 
العمـل املنتـج وإتاحـة فـــرص التعليــم املتواصــل مــدى احليــاة. 
وينبغي أن يكون حتقيق هذه األهداف التعليميــــة مـن الصـاحل 
العــام العــاملي والشــروط املســبقة الالزمــة للتنميـــــة العامليــــــة 
املستدامـــة. وهـــو على كل من األمور ذات األمهية القصـوى 
بالنسبة ألفريقيا. ومن أجل تيسري حتقيق هذه األهداف ينبغـي 
ملنظومـة األمـم املتحـدة أن تقـوم بتوفـري التوجيـــهات واحلوافــز 
الالزمة لتوزيع املـوارد املتعـددة األطـراف علـى برامـج التعليـم 

والتدريب بشكل فعال. 
وباملقارنة مع العديد من البلدان اليت جنحت يف زيـادة  - ٢٧
النمو، تعترب أفريقيا غنية بـاألراضي ولكـن الزراعـة فيـها تعـاين 
من اخنفاض اإلنتاجية وقلة التنويـع. بـل إن مـن العسـري القـول 
بأن الثورة اخلضـراء أثّـرت علـى أفريقيـا. فمـن ناحيـة ال يـزال 
املزارعون يفتقرون لفرص احلصول على االئتمان، مبا يف ذلك 
ـــروض  اخلدمــات اإلرشــادية فيمــا يتعلــق بــاحلصول علــى الق
الصغـرية وزيـادة فعاليـة املدخـــالت وتوســيع نطــاق األســواق 
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بشكل يؤدي إىل زيادة القـدرة علـى اإلنتـاج بالنسـبة للقطـاع 
الزراعي يف العديد من البلدان. لذلك ال بـد مـن تعبئـة املـوارد 
الزراعيـة الالزمـة توخيـا ملصلحـة اتمعـات احملليـة واالقتصـــاد 
الوطين معا كجهد متضافر يرمـي إىل زيـادة اإلنتـاج وتنويعـه. 
ومبقدار تطور الزراعـة ينبغـي زيـادة االهتمـام املناسـب بـالنظم 

القائمة على املمارسات واملعارف احمللية. 
ـــة  ويعتــرب فتــح األســواق الدوليــة للصــادرات الزراعي - ٢٨
األفريقية من الشروط املسبقة للتوسع يف الزراعـة والصناعـات 
الزراعيــة. فتخفيــــض اإلعانـــات املاليـــة الزراعيـــة واحلواجـــز 
االســتريادية القائمـــة يف البلـــدان املتقدمـــة النمـــو يعتـــرب مـــن 
ـــة لزيــادة الصــادرات يف مجيــع البلــدان  الشـروط املسـبقة اهلام
األفريقيـة تقريبـا. ويف هـذا الصـدد يعتـــرب القــرار الــذي اختــذه 
االحتــــاد األورويب منــــذ عــــهد قريــــب والــــذي يفضـــــي يف 
ايـة املطـاف إىل إتاحـة إمكانيـة التجـارة احلـــرة واخلاليــة مــن 
احلصــص أمــام مجيــع صــادرات أقــل البلــدان منــــوا باســـتثناء 
األســلحة، مبثابــة اخلطــوة األوىل يف االجتــاه الصحيــح. ومــــن 
املتوقــع أن تســتفيد معظــم بلــدان أفريقيــا جنــويب الصحــــراء 
الكربى من هذه املبادرة. واألمل معقود على أن يتم اإلسراع 
بتنفيذ هذه املبادرة وتوسيع نطاقـها وبـأن حتـذو بلـدان أخـرى 

حذو االحتاد األورويب.  
ــــد مـــن البلـــدان األفريقيـــة بشـــكل  إن اعتمــاد العدي - ٢٩
متواصل على الطاقة املسـتمدة مـن الكتـل احليويـة غـري اـهزة 
(حطب الوقود واملخلفات الزراعية وروث احليوانات) يـؤدي 
إىل تدهور البيئة بشكل مـتزايد، ويـؤدي إىل آثـار سـلبية علـى 
األحــوال الصحيــة لألســر املعيشــية(٧). وبالتــايل فــــإن إتاحـــة 
إمكانية احلصول على خدمـات الطاقـة مـن قبـل فقـراء الريـف 
تعترب شرطا ضروريا ال لتلبية االحتياجات األساسية فحسـب، 
مثل الطهي واإلنارة، وإمنا أيضا لتوفري إمدادات املياه وحتسـني 
املرافق الصحية. وهي من العوامل املقررة ذات األمهية احلامسة 
بالنسـبة لصحـة اتمعـات احملليـة. وممـا لـه أمهيـة بـذات القـــدر 

الدور الذي تؤديه خدمات الطاقة يف النهوض مبستوى التعليم 
والتنمية االقتصادية بشكل عام. 

وينبغي االنتفاع مبا ألفريقيا مـن مـوارد طبيعيـة وفـرية  - ٣٠
مبزيد من العناية من حيـث الدخـول وفـرص العمـل الـيت تعـود 
على اتمعات احملليـة واالقتصـادات الوطنيـة. وينطبـق الشـيء 
نفســه علــى أنشــطة اقتصاديــــة أخـــرى مبـــا فيـــها الســـياحة، 
والصناعة الزراعية، وصناعات النسيج التقليديـة الـيت ميكـن أن 
ــــة. وتتوقـــف  تنجــم عنــها إيــرادات تصديريــة وفــرص للعمال
ـــا  إمكانيـة زيـادة القيمـة املضافـة علـى األحـوال التجاريـة جزئي
ـــادة التجــهيز الــيت يعيقــها بشــكل حــاد  وعلـى احتمـاالت زي
االفتقــار إىل اهليــاكل األساســية ورأس املــال يف العديــــد مـــن 
البلـــدان. وميكـــن زيـــادة اإلنتـــاج وحتســـني نوعيتـــه بتوفـــــري 
التكنولوجيات املناسبة وحتسني اهلياكل األساسية. ويعترب دور 
القــروض الصغــرية أمــرا ضروريــا الزدهــار التجــارة وتوليـــد 

الدخول. 
ـــادة الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد بشــكل  وميكـن زي - ٣١
كبــري إذا مــا صممــت املشــاريع االســتثمارية حبيــث تشـــكل 
ــط  جمموعـات مـن األنشـطة املتكاملـة، وبذلـك تكـون هلـا رواب
خارجية وشبكات حمليـــة. ومن أجل تطويـر هـذه اموعـات 
ال بد من توخي العناية يف ختطيط وتنفيذ االحتياجات املتعلقة 

باهلياكل األساسية والتدريب والتسويق. 
ــــاءة يف اســـتخدام املـــوارد  وميكــن أيضــا زيــادة الكف - ٣٢
ـــدان  بتحسـني اسـتخدام املسـاعدة التقنيـة. ولقـد اكتسـبت البل
الناميـة املتطـورة قـدرا هـائال مـــن املعــارف والتجــارب بشــأن 
كيفيـة معاجلـة مشـاكل مماثلـة يف بعـض اـاالت مثـل الصحـــة 
والتعليم ونقل التكنولوجيا والترويج لالسـتثمار ومتويـل تنميـة 
اهليـاكل األساسـية. وإذا مـا قـامت البلـــدان املتقدمــة النمــو أو 
املؤسسات املالية الدولية، بتوفـري املسـاعدة املاليـة الالزمـة فـإن 
بوســع البلــدان الناميــة ذات الدخــــل املتوســـط أن تقـــدم إىل 
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أفريقيــا مســاعدات فنيــة هلــا قيمتــها تتمثــل يف نقــل جتارــــا 
ومعارفها إليها(٨). 

وبفضـل حتسـني اهليـاكل األساسـية تسـتطيع األســواق  - ٣٣
ـــاج اجلديــد  احملليـة أن تقـوم بـدور هـام يف التشـجيع علـى اإلنت
ولكـــن األســـواق احملليـــة كثـــريا مـــا تكـــون صغـــرية حبيـــث 
ال تســتطيع حتقيــق اقتصــادات احلجــم يف عــــامل يقـــوم علـــى 
التنـافس. فالتوسـيع الفعلـي لألسـواق يتـم عـن طريـق ترتيبــات 
التكـــامل اإلقليميـــة أو دون اإلقليميـــــة وتعزيــــز املؤسســــات 
اإلقليمية اليت تستطيع القيام بـدور هـام يف تعبئـة املـوارد املاليـة 

واستخدامها بشكل فعال. 
وتقتضـي التعبئـة الفعالـــة للمــوارد اســتخدام وتطويــر  - ٣٤
ـــى صعيــد اتمــع احمللــي. ويتــألف  رأس املـال االجتمـاعي عل
رأس املال االجتماعي الالزم للتنمية اليت تقـوم علـى املشـاركة 
الفعالـة مـن حصيلـة وافـرة مـن املمارسـات احملليـة والشـــبكات 
اتمعيـة القائمـة والتنـوع الثقـايف يف اتمـع األفريقـي. لذلـــك 
يعتـرب رأس املـال االجتمـاعي هامـا بوصفـه: (أ) مـــن األصــول 
الـيت تعـني علـى التماسـك واالسـتدامة مـــن النــاحيتني الثقافيــة 
واالجتماعية؛ (ب) آلية لتسليح اتمعات احمللية بقدرة أقـوى 
على املساومة اجلماعية واختـاذ القـرارات إزاء سـلطات الدولـة 
واملنظمـات الدوليـــة؛ (ج) نظامــا فعــاال للرصــد غــري الرمســي 
واملســـؤولية املتبادلـــة ميكـــن اســـتخدامه يف زيـــــادة املســــاءلة 
ـــم وفتــح قنــوات  والتعـاون؛ و (د) أداة للنـهوض بعمليـة التعلي

لتوليد املعارف اجلديدة. 
وتتطلـب تعبئـة رأس املـال االجتمـــاعي احمللــي تطويــر  - ٣٥
ـــا يف ذلــك  روابطـه باملـهارات االجتماعيـة والفنيـة اجلديـدة (مب
معرفـة اسـتخدام احلاسـوب) الالزمـــة للمشــاركة الفعالــة فيــه 
جمتمـع الربـط احلديـث. وينبغـي وضـع برامـــج شــاملة للتعليــم 
االجتماعي وتنمية اتمعات احمللية من أجـل حتويـل األشـكال 

ـــرأس املــال االجتمــاعي إىل آليــات فعالــة للتعــاون  التقليديـة ل
واملشاركة مع املؤسسات احلديثة. 

 
تعبئة املوارد املالية واستخدامها بشكل فعال  - ٣

ـــتثمار مــن  يف اـال االقتصـادي يعتـرب التعجيـل باالس - ٣٦
عوامل حتسني النمـو يف أفريقيـا. إذ مل تنجـح أبـدا إال قلـة، إن 
وجدت، من البلـدان يف اسـتدامة النمـو دون رابطـة قويـة بـني 
زيادة املدخرات واالسـتثمار. لذلـك فـإن إجيـاد بيئـة مؤسسـية 
تعزز هذه الرابطة لرمبـا يعتـرب شـرطا ضروريـا السـتدامة النمـو 
االقتصـادي. فـإحداث زيـادة يف حصـة االسـتثمار مـــن النــاتج 
احمللـي اإلمجـايل يف البلـدان األفريقيـــة يتطلــب زيــادة فعالــة يف 
تعبئة املدخرات، والوفـورات احلكوميـة، ويف صـايف حتويـالت 
النقــد األجنــيب و/أو التدفقــات الرأمساليــة األجنبيــــة، خاصـــة 

املساعدة اإلمنائية الرمسية واالستثمار األجنيب املباشر. 
وينبغـي اسـتخدام املسـامهات املقدمـة مـن احلكومــات  - ٣٧
األفريقيــة ذاــا واملســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــــة (صـــايف خدمـــة 
الديـون) إىل احلـد األقصـى مـن أجـل إجيـاد بيئـة مواتيـــة حتــث 
علــى االدخــارات احملليــة اخلاصــة وبالتــايل تــؤدي إىل زيــــادة 
االسـتثمار األجنـيب املباشـر. وبـالنظر إىل ازديـــاد االحتياجــات 
الـيت يتعـني متويلـها بـاملوارد احلكوميـة، ينبغـــي تركــيز اجلــهود 
ــــرض ضرائـــب معقولـــة.  علــى توســيع القــاعدة الضريبيــة بف
وباإلضافة إىل ذلك يتعـني زيـادة تدفقـات املسـاعدة اخلارجيـة 
واملسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة السـتكمال املـــوارد احملليــة ــدف 
اغتنام فرص االستثمار. وتالحظ اللجنة أنه ينبغي بذل جــهود 
ــــان (أ) وفـــاء  جديــدة علــى الصعيــد املتعــدد األطــراف لضم
البلدان املاحنة بالتزاماا؛ (ب) جعل املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة 
جزءا ال يتجزأ من االستراتيجيات اإلمنائية للبلـدان املسـتفيدة؛ 

و (ج) استخدام املوارد بشكل فعال. 
يعتـرب ختفيـف عـبء الديــون اخلارجيــة علــى البلــدان  - ٣٨
األفريقيـة شـرطا ضروريـا لتحريـر املـــوارد مــن أجــل التنميــة. 
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لذلك فإن مما له أمهية حامسة إحراز املزيد من التقـدم يف تنفيـذ 
املبادرة املعززة لصاحل البلدان الفقرية املثقلة بالديون عن طريق 
ــــد مـــن  تعزيزهــا وتوســيع نطاقــها. ويف بعــض احلــاالت ال ب
ــن  ختفيـف أعمـق ممـا تتيحـه املبـادرة املذكـورة، كمـا يتجلـى م
قرار بلدان جمموعة السـبعة الـذي يدعـو إىل إلغـاء مجيـع ديـون 
ــــة  املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة الثنائيـــة واالئتمانـــات التجاري
املستحقة بالنسبة للبلدان املؤهلة ملبادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة 

بالديون (انظر E/2001/44، الفقرة ٧). 
 

إقامة شراكات ابتكارية ودينامية  - ٤
من أجل النجاح يف إجياد بيئـة متكينيـة يف أفريقيـا عـن  - ٣٩
طريق تعبئة املوارد ال بد من إقامة شراكات ابتكارية ودينامية 
على الصـعد الوطنية واإلقليميـة واملتعـددة األطـراف. إذ ميكـن 
داخل كل قطر زيادة تعبئة املوارد البشرية إذا ما جـرى تعزيـز 
ــــني  الـــربامج اإلمنائيـــة عـــن طريـــق إقامـــة شـــراكات فيمـــا ب
احلكومــات، بإشــراك مجيــع الــوزارات واملؤسســات الرمسيـــة 
املعنية، والشركاء االجتماعيني واتمع املدين واملنظمـات غـري 
احلكومية. وكثريا ما يعتـرب إشـراك اإلدارات احملليـة واإلقليميـة 
شرطا مسبقا لتصميم الربامج اإلمنائية بشكل سليم واسـتخدام 
املوارد بطريقة فعالة. وال بد من إقامة شراكات بني القطاعني 
العـام واخلـاص، خاصـة يف جمـــاالت مــن قبيــل تنميــة اهليــاكل 
ـــــة، ونقــــل  األساســـية، والتمويـــل، وإمـــدادات امليـــاه والطاق

التكنولوجيا. 
وميكــن للتعــاون اإلقليمــي أن يتخــذ شـــكل التنميـــة  - ٤٠
املؤسســية أو اتفاقــات التعــاون يف مجيــع قطاعــات االقتصـــاد 
تقريبـا. ويعتـرب التعـاون اإلقليمـي ممـا لـه قيمـة خاصـــة بالنســبة 
ـــه ميكِّـــنها مــن توســيع نطــاق  للبلـدان األفريقيـة الصغـرية، ألن
أسواقها والتنافس بشكل أكثر فعالية داخل األسـواق العامليـة. 
وميكن للتعاون بني بلدان اجلنوب أن يؤدي إىل تعزيز املوقـف 

ـــدان األفريقيــة يف احملــافل الدوليــة وإىل حتســني  التفـاوضي للبل
ممارساا التكنولوجية واإلنتاجية. 

فالتعـــاون الـــدويل ال يقـــوم علـــى الترتيبـــات املاليــــة  - ٤١
التعاونيــة وحدهــا فيمــا بــني املنظمــــات املتعـــددة األطـــراف 
واحلكومـات األفريقيـة، وإمنـا ينبغـي أن يــبىن حـول الشــبكات 
التعاونيـة للمسـاعدة املاليـة والتقنيـة الـيت تشـترك فيـــها البلــدان 
املاحنـة واملنظمـات املتعـددة األطـراف واملصـارف واملؤسســات 
ـــــا يف ذلــــك الــــوزارات  األجنبيـــة واحلكومـــات املضيفـــة، مب
القطاعيـة، واتمـع املـدين للبلـدان املضيفـة. وعـن طريـق هــذه 
الشـبكات ميكـــن تعزيــز املــهارات املتعلقــة بــالعمل التنظيمــي 
واملشاركة يف الشبكات العامليـة واسـتخدام اإلنـترنت بوصـف 
ذلـك مـوردا مـن مـوارد النـهوض بـاتمع املـدين والدميقراطيــة 

القائمة على املشاركة. 
 

دور منظومـــــــة األمــــم املتحــــدة واملؤسســـــات  جيم -
املتعددة األطراف   

ترحب اللجنة مببادرة منظومة األمـم املتحـدة األخـرية  - ٤٢
اليت ترمي إىل دعــم عمليـة متكـني السـكان األفريقيـني، خاصـة 
قطاعـات الســـكان األكــثر عـــوزا. وتشــري بصفــة خاصــة إىل 

املبادرات التالية: 
ــــات املؤسســـية ملنـــع املنازعـــات  تعزيــز اآللي (أ)
ـــر  وتسـويتها وحفـظ السـالم (انظـر املبـادرات الـواردة يف تقري
األمـني العـام عـــن أســباب النـــزاع يف أفريقيــا وتعزيــز الســلم 
الدائم والتنمية املستدامة فيها (A/52/871-S/1998/318) وقرار 
جملـس األمـن ١٣١٨ (٢٠٠٠) املعتمـــد يف ٧ أيلــول/ســبتمرب 

٢٠٠٠)؛ 
دعـم تنميـة املـوارد البشـــرية وبنــاء القــدرات  (ب)
(إعـالن طوكيـو بشـأن التنميـة يف أفريقيـا (A/50/647، املرفـــق 
 ،A/53/559-S/1998/1015) ـــو الثــاين)، وبرنــامج عمــل طوكي
ـــق  املرفــق األول)؛ وبرنــامج عمــل القــاهرة (A/50/647، املرف
الثاين، م ر ح/القرار ٢٣٦ (د-٣١)، املرفق)؛ وبرنامج عمـل 
عقـد التعليـم يف أفريقيـا، ١٩٩٧-٢٠٠٦؛ وبرنـامج املعـــارف 
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احمللية؛ ومبادرات بناء القدرات يف أفريقيـا/الشـراكة مـن أجـل 
بناء القدرات يف أفريقيا (PACT)؛ 

اإلسهام يف القضاء علـى الفقـر وإجيـاد فـرص  (ج)
للعمالة (مؤمتر قمة وخطـة عمـل ليبــرفيل، ١٩٩٩؛ الوظـائف 
ألفريقيا؛ وأفريقيا عام ٢٠٠٠؛ ومنشأة ختفيض الفقـر وزيـادة 
النمو، مؤمتر األمـم املتحـدة الثـالث املقبـل املعـين بـأقل البلـدان 

منوا (أيار/مايو ٢٠٠١، بروكسل))؛ 
حتقيـــق األمـــن الغذائـــــي وإتاحــــة إمكانيــــة  (د)
ـــة (إعــالن طوكيــو بشــأن  الوصـول إىل إمـدادات امليـاه املأمون
التنميــة يف أفريقيــا وبرنــامج عمــل طوكيــو، وبرنــامج عمـــل 
القاهرة؛ واملبادرة اخلاصـة علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة 
بشأن برنامج املياه يف أفريقيـا؛ وشـبكة جلنـة التنسـيق اإلداريـة 
املعنيــة بالتنميــة الريفيــة واألمــن الغذائــي؛ والربنــامج اخلـــاص 

لألمن الغذائي)؛ 
معاجلـة أزمـة الصحـــة (إعــالن لومـــي بشــأن  (هـ)
فريوس نقص املناعة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب 
(اإليـدز) يف أفريقيـا عـــام ٢٠٠٠ (A/55/286، املرفــق الثــاين، 
ــــدول ٣ (د-٣٦)). ومجيـــع هـــذه  وإعــالن مؤمتــر رؤســاء ال
املبـادرات تعـد خطـوة يف االجتـاه الصحيـح وينبغـي التوســع يف 

تشجيعها. 
بيــد أن اللجنــة تالحــظ أنــه مــن أجــل حتقيــق احلـــد  - ٤٣
األقصى آلثار هذه األنشطة فـإن علـى منظومـة األمـم املتحـدة 
أن تقـوم بتنسـيق أنشـطتها هـــي ذاــا بشــكل وثيــق يف إطــار 
املبادرات املذكورة وأن تساعد البلـدان األفريقيـة علـى تطويـر 
قدراــا احملليــة اخلاصــة يف جمــال التنســيق عــن طريــق تعزيــــز 
اآلليـات واملؤسسـات املختصـة علـى الصــعد احملليـــة والوطنيــة 
واإلقليمية. وحتقيقا هلذه الغايـة، ميكـن ملنظومـة األمـم املتحـدة 

أن تساعد يف استحداث ج دويل تنسيقي جتاه أفريقيا. 
وعلـى األمـم املتحـدة بصفـة خاصـة أن تقـوم بدراســة  - ٤٤
ومعاجلة حاالت الفشل احلالية يف جمال التنسيق، وهـي سـائدة 
علـى الصــــعد الوطنيــة واإلقليميــة واملتعــددة األطــراف وهــي 
ال تـؤدي إىل احلـد مـن الفعاليـة فحسـب وإمنـا تنطـــوي عليــها 

تكاليف كبرية بالنسبة للبلدان املستفيدة(٩). وتقتضــي احليلولـة 
دون حاالت الفشل يف جمال التنسيق، فيما تقتضي، ما يلي: 

حتديد األولويات بشكل واضح دف تنفيـذ  (أ)
برامج التنمية املتكاملة اليت ُأعدت بعناية؛ 

إشـــراك البلـــدان األفريقيـــة بشـــــكل نشــــط  (ب)
(احلكومـــات واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واإلدارات احملليــــة 
واموعـات املدنيـة) يف مراحـل االختيـار والتصميـم والتنفيـــذ 

والرصد والتقييم؛ 
إجيـاد شـراكات ديناميـة وفعالـة لكـل برنــامج  (ج)
فيما بني الوكاالت املاحنة وخرباء املسـاعدة التقنيـة ووكـاالت 

احلكومات املضيفة واتمع املدين يف البلدان املستفيدة؛ 
تطبيــق إجــراءات تتســم بالشــفافية والرصــد  (د)
ـــك ــدف قيــاس  والتقييـم القـائمني علـى املسـاءلة العلنيـة وذل

اآلثار االقتصادية واالجتماعية لكل برنامج. 
من شأن رصد وتقييــم الـربامج واملشـاريع اإلمنائيـة أن  - ٤٥
يعزز إىل حد كبري الشـفافية واملسـاءلة مـن جـانب املؤسسـات 
املتعددة األطراف. فعلى سبيل املثال تالحـظ اللجنـة أن جتربـة 
السياسات األوروبية ذات الصلة باستخدام الصناديق اهليكليـة 
من قـبل املناطق األقل منوا داخل اجلماعة األوروبيـة، ال سـيما 
من قـبل جنوب أوروبا والبلدان اليت متر مبرحلة انتقاليـة، لرمبـا 
تكـون منوذجـا مفيـدا الســـتخدامها مــن قـــبل منظومــة األمــم 
املتحــدة يف تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ألفريقيــا. فـــالتصميم 
القائم على املشاركة هلذه الربامج اإلمنائية اإلقليمية وإجراءات 
ــــأن اســـتخدام األمـــوال  الرصــد والتقييــم الــيت اعتـــمدت بش
وتأثريها وآثارها على الـترابط والتماسـك يتيحـان نظـرة ثاقبـة 
هلا قيمتها يف التنمية القائمة على املشاركة واملساعدة املتعـددة 
األطـراف. ويف ضـوء هـذه التجربـة األوروبيـــة، ميكــن توجيــه 
التمويــل التكميلــي عــن طريــق صنــاديق إمنائيــة تقــــوم علـــى 
ـــة الرمسيــة. وينبغــي أن يكــون هــذا التمويــل  املسـاعدة اإلمنائي
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مشـروطا بوجـود اسـتراتيجية إمنائيـــة وطنيــة شــاملة وتنفيذهــا 
بشكل فعال، على أن تناقشـها وتوافـق عليـها مجيـع األطـراف 
املعنيـة وجيـري رصدهـا خـالل مرحلـة التنفيـذ مـن قــبل خــرباء 

مستقلني دوليني وحمليني. 
وينبغي تعزيز آليات التنسيق على املستويات املتعـددة  - ٤٦
األطــراف واإلقليميــة والوطنيــة ودون اإلقليميــــة، وأن يقـــوم 
ــا  الـس االقتصـادي واالجتمـاعي واللجنـة االقتصاديـة ألفريقي
ــــاعدة الوكـــاالت  بــدور رائــد يف تلــك العمليــة، وذلــك مبس
املتخصصـة وغريهـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة. ومـن شـــأن 
تعميـق الترتيبـات وممارســـات بنــاء القــدرات املؤسســية علــى 
الصعيــد اإلقليمــي أن يســاعد هــو اآلخــــر يف تيســـري عمليـــة 

التنسيق. 
وضمــن هــذا اإلطــار، ينبغــي إعــادة النظــر يف نظـــام  - ٤٧

املساعدة التقنية بغية حتقيق ما يلي: 
ـــاكل اإلمنائيــة  إدمـاج املسـاعدة التقنيـة يف اهلي (أ)

واإلدارية للبلد املضيف؛ 
زيادة التنسيق فيما بني األنشـطة التنفيذيـة يف  (ب)

امليدان؛ 
زيادة فعالية العمليات.  (ج)

ولرمبا يتبني أن تقدمي املساعدة التقنية من قـبل البلدان  - ٤٨
ــــد للغايـــة يف  الناميــة يف إطــار هــذه الشــراكات اجلديــدة مفي
النـهوض بعمليـة التمكـني والتنميـة. وينبغـي لألمـم املتحــدة أن 
تسـاعد البلـدان األفريقيـة يف إقامـة ودعـم وتعزيـــز شــبكة مــن 
هــذه الشــراكات ويف تعزيــز التعــــاون بـــني أفريقيـــا وآســـيا، 

وأفريقيا وأوروبا، وأفريقيا والبلدان األمريكية. 
وينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة أن تقـوم باستكشــاف  - ٤٩
طرق جديدة لتنمية أفريقيا يف عصر جمتمعات ووسائط إعـالم 
ما بعد املرحلة الصناعية وتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، 

حيــث يكــون باإلمكــان حتســني اســــتخدام املـــوارد الثقافيـــة 
ألفريقيا. 

وعلى منظومة األمم املتحـدة أيضـا أن تضطلـع بـدور  - ٥٠
رائد يف تيسري تدفقات االسـتثمار األجنـيب املباشـر وغـريه مـن 
أشــكال التدفقــات اخلاصــة إىل أفريقيــا. ومــــن شـــأن تعزيـــز 
الوسائط املالية اإلقليمية، وتوفري برامـج التـأمني غـري التجـاري 
ــــات  املتعــددة األطــراف (الــربامج الــيت توفرهــا وكالــة ضمان
االستثمار املتعددة األطراف) وإقامة ”املتاجر املتكاملة“ علـى 
الصعيـد اإلقليمـي، وتيسـري متويـل املشـاريع وإقامـة الشــراكات 
التجارية العامة واخلاصة، أن ختفف من وقـع املخـاطر وتـؤدي 
ـــيب املباشــر يف البلــدان  إىل التوسـع يف انتشـار االسـتثمار األجن

األفريقية(١٠). 
وينبغي ملنظومة األمم املتحدة كذلك أن تقوم بإعـادة  - ٥١
النظـر يف فعاليـة نظـام املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة احلـــايل الــذي 
يقوم على التربعات املقدمة من البلدان األعضـاء. وبـالنظر إىل 
االخنفـاض احلـاد يف هـذه التربعـات خـالل السـنوات األخــرية، 
ينبغي بذل كـل جـهد ممكـن لتصميـم آليـات ابتكاريـة تفضـي 
إىل عكــس اجتــاه هــذا االخنفــاض وإىل زيــادة فعاليــة املعونــــة 
املقدمـة. وميكـن مناقشـة ودراسـة تطبيـــق شــكل مــن أشــكال 
املسـامهات اإللزاميـة مـــن أجــل التنميــة، رمبــا بفــرض ضريبــة 
ــة،  للمسـاعدة اإلمنائيـة علـى املعـامالت التجاريـة واملاليـة الدولي

بوصف ذلك من اآلليات االبتكارية املمكنة. 
ــــم املتحـــدة أن توفـــر الدعامـــة  وميكــن ملنظومــة األم - ٥٢
الالزمـة لعمليـة التمكـني يف البلـدان األفريقيـــة ولتعبئــة املــوارد 
احمللية واخلارجية للتنمية يف أفريقيـا. وكمـا ذكـر األمـني العـام 
ـــف مــن حــدة  فـإن ”وبـالرغم مـن اختـاذ تدابـري خمتلفـة للتخفي
الديـون مبـا يف ذلـك املبـــادرة احملســـنة، ال تــزال مشــكلة ديــن 
أفريقيـا بـدون حـل. وتعــــد أزمــة الديــون إحــدى التحديــات 
اخلطرية للتنمية اليت تواجهها البلدان األفريقية“(١١). وتالحـظ 
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ـــياق  اللجنـة أنـه ينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة أن تقـوم، يف س
املـداوالت املتعلقـة بـالتمويل مــن أجــل التنميــة، باستكشــاف 
طــرق ابتكاريــة وبنـــاءة لتخفيــف عــبء الديــــون اخلارجيـــة 
للبلدان األفريقية وإجياد املـوارد الالزمـة للتنميـة احملليـة يف هـذا 

السياق. 
  

 الفصل الثالث 
مسؤوليات احلكم يف عامل آخذ يف العوملة   

مقدمة   ألف -
أخطـرت اللجنـة بقـــرار اجلمعيــة العامــة لعقــد جولــة  - ٥٣
أخـرى مـن جلسـات االسـتماع عـن العوملـة يف أيلـول/ســبتمرب 
٢٠٠٠ كمـا كـــانت علــى علــم بــاحلدث احلكومــي الــدويل 
الرفيـــع املســـتوى املعـــين بتمويـــل التنميـــة املزمـــع عقـــــده يف 
آذار/مـارس ٢٠٠٢، فضـال عـــن مؤمتــر القمــة العــاملي املعــين 
بالتنمية املستدامة املقرر عقده يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. ومـع 
وضع هذه األحداث القادمة يف االعتبار، قررت اللجنة متابعة 
ــــد  اقتراحــها الســابق بــالنظر يف موضــوع احلكــم علــى الصع
ـــددة األطــراف. ونظــرت اللجنــة يف  الوطنيـة واإلقليميـة واملتع
هذه املسألة مع التركيز على بعض ااالت اليت تناوهلـا تقريـر 
األمني العام إىل اللجنـة التحضرييـة للحـدث احلكومـي الـدويل 
 (A/AC.257/12) ـــــين بتمويــــل التنميــــة الرفيـــع املســـتوى املع
وجمــاالت أخــرى خمتــارة تتصــل مبؤمتــر القمــة العــاملي املعـــين 

بالتنمية املستدامة. 
ويف إعـــالن األمـــم املتحـــدة لأللفيـــة الصـــــادر يف ٨  - ٥٤
أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، أكد قـادة العـامل عزمـهم علـى يئـة -
على الصعيدين العاملي والوطين بيئة - مؤاتية للتنميـة والقضـاء 
علـى الفقـر. (انظـر قـرار اجلمعيـــة العامــة ٢/٥٥، الفقــرة ١٢ 
وأكد القادة أن ذلك يتطلب توافـر احلكـم اجليـد يف كـل بلـد 
ـــري مــن  علـى حـده وعلـى الصعيـد الـدويل. بـني أن هنـاك الكث

األسئلة اليت مل حيد اإلجابة بعد يف هـذا اإلطـار العـام. ويتعلـق 
أحد األسئلة الرئيسية مبا هي املهام اليت جيب أن تكـون وطنيـة 
ـــة. وميكــن يف الواقــع أن  ومـا هـي الـيت تكـون إقليميـة أو عاملي
ختصص بعض هذه املهام على الصعيد دون اإلقليمـي أو حـىت 
احمللـي. وإذا جتاوزنـا مسـألة ”اـال التنظيمـي األمثـل“ هنـــاك 
جمموعـة متنوعـة مـن أشـكال احلكـم علـى كـل مســـتوى. ويف 
السنوات القليلة املاضية، حدث تطـور يف التفكـري حـول هـذه 
ـــات وأفضليــات يف  املسـائل. وفضـال عـن ذلـك، هنـاك اختالف
ختصيص املهام وفقا لدائرة النشاط وجمال السياسـة العامـة ذي 

الصلة. 
 

ملاذا احلكم العاملي؟   باء -
تعتمـد التنميـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى توفــري  - ٥٥
السـلع اخلاصـة والعامـة علـــى حــد ســواء. ويف احلــاالت الــيت 
تكون فيها الفوائد اخلاصة احملتملة من إنتاج السلع واخلدمــات 
أقـل مـن التكلفـة أو حـني يتعـذر احلصـول علـى هـــذه الفوائــد 
اخلاصة، ينعدم احلافز اخلاص إلنتاجها. أما إذا كـانت الفوائـد 
العامــة كبــرية، فقــد يوجــد هــذا مــربرا لتوفــري هــذه الســــلع 
واخلدمات بواسطة القطاع العـام (مثـل توفـري الدفـاع القومـي 
ــل  أو النظـام القضـائي). وفضـال عـن ذلـك، إذا كـان إنتـاج مث
هذه السلع ينطوي على عوامل خارجيـة إجيابيـة علـى الصعيـد 
الـدويل (مثـل محايـة البيئـة يف البلـدان األخـــرى)، فقــد يوجــد 
املربر لتوفري السلع العامة عرب احلدود أو على الصعيـد العـاملي. 
ــــدت العوامـــل اخلارجيـــة،  ومــع تســارع وتــرية العوملــة، تزاي
اإلجيابية والسليمة، واكتسب مفهوم ”السـلع العامـة العامليـة“ 

باملقابل، أمهية أكرب يف العقود األخرية(١٢). 
ويعتمـد اختيـار أفضـــل منــوذج لتوفــري الســلع العامــة  - ٥٦
العامليـــة علـــى احلاجـــة لتحقيـــق التـــوازن بـــــني االعتبــــارات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية وذلــك للتـأكد مـن 
ــــأثر  كفــأة النشــاط العــاملي وخضوعــه للمســاءلة العامــة. ويت
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االختيار أيضا ويتأثر االختبار أيضا بالطريقة اليت يرى البعـض 
أا تؤثر على السيادة الوطنية ومـدى اسـتعداد البلـدان لقبـول 

أشكال من السيادة اجلماعية أو املشتركة. 
ومـن أجـل إنشـاء هيكـل عـــاملي أو متعــدد األطــراف  - ٥٧
لشــؤون احلكــم ميكــن للبلــدان أن تتعــاون بــــإحدى الطـــرق 

الثالث اآلتية: 
ـــة تكفــل احلكــم  مـن خـالل مؤسسـات عاملي (أ)
عرب احلدود الوطنية ويتم ذلك غالبا عن طريق تفادي نشـوب 
ــــرب منظمـــة  الصــراع وفضــه أو آليــات علــى الرتاعــات. وتعت

التجارة العاملية مثاال لذلك؛ 
مـــن خـــالل رابطـــــات املنظمــــني املتعــــددة  (ب)
األطــراف الــيت تتفــق علــى معايــري مشــــتركة وتعتمـــد علـــى 
أعضائها لتنفيذ هذه املعايري يف كل بلد. ومصـرف التسـويات 
الدولية واملنظمة الدولية للجان األوراق املالية مثاالن لذلك؛ 

مـن خـالل رابطـــات املنظمــات التجاريــة أو  (ج)
جمموعــات املصــاحل الوطنيــة الــيت تتفــــق علـــى ”املمارســـات 
اجليدة“ وتعمل على اعتمادهـا داخـل البلـدان األعضـاء فيـها. 
ويلعـب االحتـــاد الــدويل لالتصــاالت الســلكية والالســلكية ، 
وغرفـة التجـارة الدوليـة ومنظمـات أخـرى مثـــل هــذا الــدور. 
ومتثـل معايـري احملاسـبة واملراجعـة الـيت تتبعـها الشـــركات مثــاال 

لذلك. 
وميكن تطبيق هياكل احلكم العاملية بصـورة مفيـدة يف  - ٥٨
جمـــال تدفقـــــات رؤوس األمــــوال الدوليــــة ويشــــمل ذلــــك 
السياســات الــيت حتكــــم االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر، مثـــل 
السياســات املتعلقــة بالتنــافس، وقــانون اإلفــالس وسياســـات 
الضرائـب والتجـارة فضـال عـن تنظيـم املصـارف واملؤسســات 
املالية واإلشراف عليها. ويف كل واحدة من هذه السياســات، 
قــد يتطلــب حتســني احلكــم إعــادة توزيــع األدوار فيمــا بـــني 
هياكل احلكم العاملية واإلقليمية ومتعددة األطـراف والوطنيـة. 

وحتــدد إعــادة توزيــع األدوار علــى هــذا النحــــو املقتضيـــات 
االجتماعيـة ومقتضيـات التوزيـع بقـدر مـا حتددهـا احلاجــة إىل 

زيادة الكفاءة االقتصادية. 
وبصـرف النظـر عمـا إذا كـــان احلكــم يمــارس علــى  - ٥٩
الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو العاملي، يلـزم النظـر يف املسـائل 

العامة التالية: 
أن شـفافية احلكـم سـواء يف القطـاع العــام أو  (أ)
ـــم املصداقيــة وفــهم  قطـاع الشـركات، يعـزز املسـاءلة ممـا يدع
ـــادرات القطــاع  اجلمـهور فيمـا يتصـل خبيـارات سياسـات ومب
ــــال للسياســـات  اخلــاص. وسييســر هــذا بــدوره التنفيــذ الفع
ويكفــل الســعي إىل إقامــة الشــراكات بــني القطــاعني العــــام 
واخلـاص وعلـى وجـــه اخلصــوص تســاعد زيــادة الشــفافية يف 
ـــــة يف السياســــات  تنفيـــذ السياســـة االقتصاديـــة يف بنـــاء الثق
احلكوميـــة وعلـــى ســـبيل املثـــال، ميكـــن أن يـــؤدي توحيــــد 
اإلجــراءات املفتوحــة للمناقصــات بالنســبة لألعمـــال العامـــة 
وممارسات املشتريات العامة إىل تعزيز الشـفافية ممـا يـؤدي إىل 
تـأمني اســـتجابة إجيابيــة مــن جــانب القطــاع اخلــاص. وحتــد 
الشفافية أيضا من نطاق الفسـاد وغسـل األمـوال والتعـامالت 

غري القانونية؛ 
وميكن أن تساهم الشفافية الضريبيـة مسـامهة  (ب)
كبرية يف تأمني احلكم اجليـد بضمـان وعـي اجلمـهور وفهمـه، 
للتدابري الضريبية املقترحة لألهداف وإجراءاـا ونتائجـها مثـل 
ــــة  األخــذ بضريبــة القيمــة املضافــة. وتضــع الشــفافية الضريبي
مسـؤولية تنفيـذ السياســـة الضريبيــة، علــى عــاتق احلكومــات 
وتدعم بذلك مصداقية اجلمهور خبيـارات سياسـات االقتصـاد 
الكلي وفهم اجلمهور هلا(١٣). وتعـرب الشـفافية الضريبيـة مهمـة 
ــــي  أيضــا يف حتقيــق االســتقرار علــى مســتوى االقتصــاد الكل

والنمو الذي يتسم باجلودة العالية؛ 
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ويؤدي استقرار البيئة االقتصاديـة والتنظيميـة  (ج)
على مجيع مستويات احلكم إىل تعبئة املوارد مـن أجـل التنميـة 
وكذلــك إىل كفــاءة أنشــطة القطــاع اخلــاص. ويتصــل هـــذا 
باملنافسة، والتنظيم الصناعي، وحتديـد األسـعار وفقـا للسـوق، 
وأنظمـة التبـــادل والتجــارة، واألنظمــة املصرفيــة، واألنشــطة، 

ذات الصلة، على سبيل املثال. 
وجيـب كفالـة اإلدارة الســـليمة للمــوارد مــن  (د)
خالل عمليات القطاع العـام الفعالـة واملؤسسـات الـيت ختضـع 
للمسـاءلة العامـــة (مثــال، وزارة املاليــة، واملصــرف املركــزي، 
والشركات العامة، واخلدمـة، ووظيفـة اإلحصـاءات الرمسيـة)، 
ـــات وإدارة  واإلجـراءات اإلداريـة الفعالـة، (مثـال، مراقبـة النفق
امليزانية وحتصيل الضرائب)، وشفافية أنشطة القطـاع اخلـاص، 

واإلشراف الدميقراطي. 
ـــد مســؤوليات احلكــم  وضمـن هـذا اإلطـار العـام، ميكـن حتدي
على الصعيد العاملي أو اإلقليمي أو الوطين، مع متتع كل منـها 

مبزايا مقارنة يف جوانب ومهام معينة من احلكم. 
 

حتديد املسؤوليات على الصعيد العاملي   جيم -
أعـــادت عوملـــة االقتصـــاد رســـــم حــــدود النشــــاط  - ٦٠
االقتصـادي. ممـا زاد مـن صعوبـة فصـل املصـــاحل الوطنيــة عــن 
ـــه جمموعــة مــن اآلثــار  املصـاحل متعـددة األطـراف وترتـب علي
بالنسـبة لوضـع السياسـات علـى صعيـد الدولـة األمـة. وفضــال 
عـن ذلـك، أدت العوملـة، خاصـة مـن خـالل التجـــارة الدوليــة 
وتدفقـــات رأس املـــال، إىل تـــآكل اســـتقالل عمليـــة وضــــع 
السياسـات علـى الصعيـد الوطـــين وأيضــا إىل إضعــاف فعاليــة 
ــرية  أدوات السياسـات احملليـة. وهلـذا السـبب، ويف حـاالت كث
حولت احلكومات طوعيا الصالحيات الوطنية إىل املؤسسات 
اإلقليميـة أو متعـددة األطـــراف (مثــال العالقــات التجاريــة أو 
الترتيبات النقدية) ونتيجة هلذه العملية، يبـدو أن هنـاك حاجـة 
ألشـكال خمتلفـــة مــن التنظيــم الــدويل. للنشــاط االقتصــادي، 

وبصــورة رئيســية عندمــا تتجــاوز األنشــطة احلــدود وحتـــول 
الصالحيات الوطنية إىل الصعيد اإلقليمي أو الدويل. 

وتنمـو معـدالت تدفقـات االسـتثمار األجنـيب املباشـــر  - ٦١
ـــترة األخــرية  اآلن مبعـدل أسـرع مـن التجـارة الدوليـة. ويف الف
عــززت موجــــة مـــن حـــاالت دمـــج الشـــركات وعمليـــات 
االكتساب عرب احلدود، وما نتج عن ذلك من زيـادة حـاالت 
تركيز الشركات العامليـة يف عـدد مـتزايد مـن الصناعـات، منـو 
تدفقـات االسـتثمار األجنـــيب املباشــر. ويتطلــب هــذا تنقيحــا 

لسياسات االستثمار واملنافسة على الصعيد العاملي. 
 

وضع مبادئ أساسية لالستثمار  - ١
إذا أرادت البلدان أن حتصل علـى االسـتثمار األجنـيب  - ٦٢
املباشر لقطاعاا وصناعاا اليت توفر هلا مزايا مقارنـة، فعليـها 
أن يـئ مناخـا مؤاتيـا لالسـتثمار وتوجـد الثقـة بأـا: (أ) لـــن 
تصـادر األصـــول؛ (ب) ســتدفع تعويــض بقيمــة عادلــة إذا مت 
تأميم األصول مبوجب أية ظروف طارئة؛ (ج) ستوفر معاملـة 
الدولة املشمولة بالرعاية لالستثمارات األجنبية وتتعـامل معـها 
كاســتثمارات وطنيــة. وجيــب علــى البلــدان التــأكد مــــن أن 
الشروط اليت ختضع هلا أي تدفقات لالستثمار األجنيب املباشـر 
لن تكون متييزية بسبب بلـد املنشـأ أو ألن املسـتثمرين احملليـني 

يتمتعون بشروط أفضل. 
وعـادة مـا تتفـاوض البلـــدان علــى املبــادئ األساســية  - ٦٣
بشكل ثنائي ولقد مت توقيـع مئـات االتفاقـات مـن هـذا النـوع 
على مر السنني. ويكمن أحد االختالفات الرئيسـية بـني هـذه 
ـــها اســتثناءات هــذه  االتفاقـات يف القطاعـات الـيت حـددت في
ـــادة علــى أســاس املصلحــة االســتراتيجية. وداخــل  املبـادئ ع
البلدان املتقدمة النمو، هنـاك اختالفـات كبـرية يف حتديـد مثـل 
هذه القطاعات االستراتيجية وال يتوقع أن يكـون هنـاك متـاثل 
يف هـذه املسـألة فيمـا بـني الـدول الناميـة. ونتيجــة لذلــك مــن 
املرجح أن توضع املبادئ األساسية جلذب االسـتثمار األجنـيب 
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املباشـر لسـنوات قادمـة مـن خـالل االتفاقـــات الثنائيــة وذلــك 
ــدان  علـى الرغـم مـن حمـاوالت منظمـة التعـاون والتنميـة يف املي
االقتصـــادي واالحتـــاد األورويب التوصـــل إىل اتفـــاق متعــــدد 
األطراف لالستثمار يتميز جبميـع مسـات املنفعـة العامـة العامليـة 
وتوصـي اللجنـة بوضـع مبـادئ أساســـية التفاقــات االســتثمار 

األجنيب ونشرها وتطبيقها. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تظــل االتفاقــات املتعـــددة  - ٦٤
األطراف مستصوبة لسببني. أوال، تتطلب الكفاءة االقتصاديـة 
العامليـة جـا متعـدد األطـراف. ثانيـا، مـن املســـتصوب زيــادة 
ـــة يف صياغــة ووضــع هــذه االتفاقــات  مشـاركة البلـدان النامي
وأيضـا زيـادة قدرـا علـى املسـاومة أثنـاء ذلـك. وقـــد يكــون 
ــــادئ األساســـية علـــى الصعيـــد املتعـــدد  التفــاوض حــول املب
األطراف شاقا كما أثبتت التجربة. وقد فشلت حماولـة وضـع 
ــــا اقتصـــرت  اتفــاق متعــدد األطــراف لالســتثمار حــىت عندم
املشــاركة علــى أعضــاء منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليـــدان 
االقتصادي: ونظرا للمشـاكل األكـرب املتأصلـة يف إقنـاع أكـثر 
من ١٨٠ بلدا باجللوس حول طاولة املفاوضات، فقـد تشـكل 
االتفاقات اإلقليمية خطوة عملية وسيطة يف سبيل تيسري إجناز 
االتفاقات املتعددة األطراف يف األجل األطول مع اإلقرار بأن 

هذه االتفاقات هي احلل ”األول واألفضل“. 
 

احلكم يف جمال وضع املمارسات املاليـة الرشيـدة  – ٢
القابلة للتطبيق على الصعيد الدويل 

شهد العقد املاضي تقدما كبــريا يف وضـع املمارسـات  - ٦٥
اجليدة للعمل املصريف واإلفصاح املايل واملاليـة الـيت تؤثـر علـى 
أداء األســواق املصرفيــة واملاليــة. وتشــمل هــــذه املمارســـات 
الشفافية فيما يتعلق بنشر البيانات، اليت ينبغي أن تكون دقيقة 
ـــة واإلداريــة وتعزيــز  ومنتظمـة، ووضـع أهـداف السـالمة املالي
– وهكـذا بـدأت اجلـهات املســـؤولة  دور الوسـطاء يف السـوق 
عن اإلشراف املصريف، وتنظيم سوق األوراق املاليـة، وتنظيـم 

التـأمني يف وضـع أهـداف مـتزايدة الصعوبـة ملالءمـة رأس املـال 
والشـفافية يف نشـر التقـارير املاليـة. ويـــؤدي وجــود الوســطاء 
األقوياء إىل التقليل مـن خمـاطر التقلبـات املاليـة، وخباصـة تلـك 
الـيت تكـون هلـا تداعيـــات علــى مســتوى النظــام كلــه. ولقــد 
بـرزت قواعـد ومعايـري جديـدة للمحاسـبة واملراجعـة، وقواعــد 
ومبادئ ممتازة لنظم الدفع، ومستويات أعلى مـن الشـفافية يف 
السياســــات املاليــــة والنقديــــة والضريبيــــة وكلــــها جديـــــرة 

بالترحيب. 
وتسعى املؤسسات واحلكومات واملنظمني يف البلدان  - ٦٦
ـــري  املتقدمـة النمـو إىل تصميـم مدونـات قواعـد السـلوك واملعاي
العالية من هذا القبيل. وقـد اسـتبعدت البلـدان الناميـة بصـورة 
عامة لدى وضـع هـذه املعايـري. ويؤثـر هـذا سـلبا علـى احلكـم 
العـاملي اجليـد و"امللكيـة“. وبالنسـبة لكثـري مـن البلـدان الناميــة 
الــيت تفتقــر إىل النضــج يف األســواق املاليــة وحيــث ال تــــزال 
املؤسسات ناشئة، سيلزم تغري ترتيب أولويات اعتمـاد املعايـري 
العليـا وسـرعتها، وفقـا للظـروف التارخييـة والتطـور املؤسســـي 
هلـذه البلـدان إىل حـد كبـري. فيمنـح البلـدان الناميـة قـدرا غـــري 
مالئم من التمثيل أو حرماا منه متاما، يعرض للخطر اعتمـاد 
هـذه املبـادئ األساسـية والقواعـد واملعايـري علـى نطـاق أوســـع 
ـــة عــن املتوقــع.  وتقـل تدفقـات املاليـة إىل بعـض البلـدان النامي
وهلذه األسباب توصي اللجنة مبشاركة البلدان الناميـة بصـورة 
فعالــة يف وضــع وتنفيــذ املبــادئ واملعايــري األساســية للحكـــم 

العاملي واملتعدد األطراف. 
 

سياسات التنافس  - ٣
ويتطلب أي حترير ملحوظ للعالقات التجارية تدابـري  - ٦٧
ضرورية مصاحبة حتول دون عودة الشركات إىل وضـع قيـود 
مماثلـة، وإن كـــانت خاصــة، للوصــول إىل األســواق وينطبــق 
نفــس الشــيء علــى كــل بلــد. وال يشــــكل تقريـــر التجـــارة 
اخلارجيــة بديــال لسياســات املنافســة إذا خضعــت الـــواردات 
والصادرات احملررة لقيود وممارسات احتكارية حمليـة. وفضـال 
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عن ذلك، ال يفضي إحالل احتكار خـاص حمـل احتكـار عـام 
بالضرورة إىل زيادة الرفاه االجتماعي ولذلك حيتاج األمـر إىل 
ــــة  وضـــع سياســـات للمنافســـة. وسياســـات تنظيميـــة مقرون
خبصخصة الكثري من االحتكـارات واملشـروعات الـيت متتلكـها 

الدولة. 
وكخطـــوة أوىل، ينبغـــي أن تعتمـــــد احلكومــــات يف  - ٦٨
ـــة إطــارا حمليــا للتنــافس يشــتمل علــى القوانــني  البلـدان النامي
األساســية املتعلقــة باملمارســــات التجاريـــة التقيديـــة وإســـاءة 
اسـتعمال الوضـع الغـالب، وعمليــات اإلدمــاج واالكتســاب، 
فضال عن هياكل مالئمة لإلنفاذ التنظيمـي الـيت توفـر للقطـاع 
اخلـاص فرصـة الوصـول إىل سـلطات اإلنفـاذ علـى أسـس غــري 
متييزية. وينبغي علـى البلـدان الناميـة أيضـا النظـر يف مثـل هـذه 
املمارسات من منظور تأثريها على التنمية يف األجـل الطويـل. 
وتشـري األدلـة إىل أن األسـواق املفتوحـة القائمـة علـى التنــافس 

من العوامل اليت تشجع النمو والتنمية. 
ونظرا لتدويل األعمال التجارية والنتائج عـرب الوطنيـة  - ٦٩
املترتبـة علـــى زيــادة حــاالت التنــافس احملليــة، يعتــرب التعــاون 
ــــة  الـــدويل ضروريـــا لكفالـــة اإلنفـــاذ الفعـــال ألنظمـــة حمارب
االحتكار وتفادي مساوئ تطبيق البلـدان لتشـريعات املنافسـة 
احملليـة خـارج احلـدود. ويتخلـف التعـاون يف جمـال السياســات 
التنافسـة كثـريا مـن حيـث الفعاليـة واالتسـاق باملقارنـــة بإطــار 
التجارة املتعدد األطراف وحيتاج إىل التعزيز. بيد أن مثل هـذا 
التعزيز جيب أن يأخذ يف االعتبار حقيقة أن أهداف سياسـات 
التنافس يف البلدان النامية ال تتطابق مع السياسات الــيت تتبعـها 

البلدان املتقدمة النمو. 
وسيكون لتدويل سياسات التنافس ثالثة آثـار إجيابيـة  - ٧٠

على النحو التايل: 
ســــتنخفض التكــــــاليف اخلاصـــــة املتعلقـــــة  (أ)
باالمتثـال نتيجـة الرتفـاع مسـتوى الشـــفافية وختفيــف عــبء 

اإلجراءات؛ 
ســــتخفض القواعــــد املشــــتركة، وتنســـــيق  (ب)
ــــهرب،  املراقبــة، واإلنفــاذ تكــاليف التحكيــم التنظيمــي، والت

وتدخـل العوامـل اخلارجيـة، واحلـاالت اخلارجـة عـــن احلــدود 
الوطنية؛ 

وميكـن خفـض التكـاليف املتداخلـة للتحقيـــق  (ج)
واالمتثال نتيجة لتعدد التحقيقات وتزامنها يف جهات قضائيـة 

خمتلفة. 
وحتـاول السـلطات املسـؤولة عـن تنظيـــم املنافســة، يف  - ٧١
البلـدان املتقدمـة النمـو علـى األغلـب، مواكبـة العـــدد املــتزايد 
للعمليـات التجاريـة عـرب الوطنيـة باتبـاع ثـــالث اســتراتيجيات 
متزامنــة هــي: (أ) تطبيــق قوانينــها املتعلقــة باملنافســة خـــارج 
حدودهـــا الوطنيـــة؛ (ب) عقـــد اتفاقـــات ثنائيـــة أو إقليميــــة 
للتعـاون؛ (ج) إنشـاء نظـام عــاملي للمنافســة يف إطــار منظمــة 
التجارة العاملية. وسـيعزز تزايـد التعـاون بـني السـلطات املعنيـة 
ــــن للبلـــدان الناميـــة،  باملنافســة فعاليــة هــذه املبــادرات. وميك
وال سـيما الصغـــرية منــها، أن تشــرع يف التعــاون فيمــا بينــها 
ـــة أو متعــددة األطــراف  وذلـك مـن خـالل االتفاقـات اإلقليمي

لكي حتد من املمارسات التجارية التقييدية. 
 

اإلجـــراءات اجلماعيـــة لتيســـري تدفــــق رأس املــــال  - ٤
للبلدان النامية 

ولتشــجيع واســتمرار تدفقــات رأس املــــال اخلـــاص،  - ٧٢
األجنــيب واحمللــــي، واملقيـــم وغـــري املقيـــم، ينبغـــي أن تعمـــل 
– البلـدان املضيفـة والقطـاع اخلـــاص  األطـراف املهتمـة بـاألمر 
واملؤسسـات الدوليـة معـــا بنشــاط(١٤). وينطبــق هــذا بصــورة 
خاصة على االسـتثمار األجنـيب املباشـر مـع فوائـده املتمثلـة يف 

األموال اجلديدة ونقل اخلربة يف جمال التكنولوجيا واإلدارة. 
وحيتـاج جـذب االسـتثمار األجنـيب املباشـــر إىل الــتزام  - ٧٣
البلـد املضيـف بتوفـري األوضـاع املؤاتيـة، مبـــا يف ذلــك احلكــم 
اجليد والشفافية، واألوضـاع السـليمة علـى مسـتوى االقتصـاد 
الكلـي، والسياسـات الضريبيـة واملاليـــة. وهــذا يتطلــب أيضــا 
ـــة. وعلــى ســبيل املثــال،  إنشـاء مؤسسـات وطنيـة و/أو إقليمي
ينبغــي تشــجيع إنشــــاء وكـــاالت وطنيـــة وإقليميـــة لضمـــان 
ـــات التــأمني بالتعــاون مــع وكالــة  االسـتثمار الـيت تقـوم بعملي
ضمان االستثمارات املتعددة األطراف أو منفردة، وتشـجيعها 
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على توفري التأمني ضد املخاطر غري التجاريـة بشـروط مغريـة. 
وميكن إنشاء مثل هذه الوكـاالت كمشـروعات مشـتركة مـع 
قطاع املصارف والتأمني اخلاص. ومن خالل العمـل جنبـا إىل 
جنب مع وكاالت ترويـج االسـتثمار الـيت ختتصـر االجـراءات 
يف دورة واحدة، ميكن هلذه الوكاالت أن تكون وسائل فعالـة 
خلفــض تكــاليف املعلومــات وإجــراءات القيــد للمســــتثمرين 
وترفع العائد املتوقع مـن االسـتثمارات ممـا سـيزيد مـن احلجـم 

املتوقع للتدفقات االستثمارية ومن فترا الزمنية. 
وميكن ألدوات جتميع املخاطر االستثمارية من خالل  - ٧٤
التنويع أن تكون فعالة يف تشجيع االسـتثمارات سـواء كـانت 
اســـتثمارات أجنبيـــة مباشـــرة أو حمـــافظ اســـتثمارية. وتلـــزم 
ـــاطق اإلقليميــة يف تطويــر أســواق رأس  مسـاعدة للبلـدان واملن
املــال اخلاصــة ــا، مبــا يف ذلــك أدوات نقــــل االســـتثمارات 
اجلماعيــة، مثــل األمــوال االســتثمارية والصنــاديق املشــــتركة 
الســــتثمار األمــــوال والصنــــاديق االســــتتئمانية بـــــالوحدات 
ومــا شــابه ذلــك. وجيــب أن تقــدم جلنــة القــانون التجــــاري 
الـدويل، واهليئـة املاليـة الدوليـة ومؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـــارة 
والتنمية املساعدة يف هذا اال مـن خـالل املسـاعدات التقنيـة 
إلنشاء أسواق األوراق املالية احمللية، وأسواق السـندات املاليـة 
ومؤسسات أسواق رأس املال، والسـلطات واجلـهات املنظمـة 

والتدابري الالزمة للهياكل األساسية القانونية. 
ــــاعدة  وينبغــي أن تقــدم البلــدان املتقدمــة النمــو املس - ٧٥
ـــال التابعــة هلــا مــن  للبلـدان الناميـة يف توسـيع أسـواق رأس امل
خـالل إدراج أوراقـها املاليـة وصكوكــها يف القوائــم املعتمــدة 
لديـها بـالداخل واخلـــارج. وميكــن أن تتمثــل املعونــة املتصلــة 
باألســواق املاليــة يف توفــري برنــامج لضمــان رأس املـــال و/أو 
الفائدة العائدة منه فيما يتعلـق بالسـندات املاليـة الـيت تصدرهـا 
البلدان النامية(١٥). وسيقلل هذا من املخاطر اليت ـدد احملـافظ 
االســـتثمارية، ويوفـــر تنـــوع مـــتزايد للمحـــافظ مـــن أجـــــل 
املســتثمرين الدوليــني، ويزيــــد التدفقـــات املاليـــة إىل البلـــدان 

النامية. 
وعلـى املسـتوى العـــاملي، جيــب إعــادة النظــر يف دور  - ٧٦
املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة يف بنــاء القــدرات وتعزيــــز تدفـــق 

ــــر. وميكـــن لألمـــم املتحـــدة، مـــع  االســتثمار األجنــيب املباش
مشاركة نشطة من البلدان املضيفة، مبا يف ذلك ممثلـي أوسـاط 
األعمـال التجاريـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، أن تعلــب دورا 
ــــة يف  رئيســيا يف إبــراز جمــاالت جديــدة لالســتثمارات احملتمل
ــربامج  البلـدان الناميـة وأيضـا يف اقـتراح نـهج جديـدة لوضـع ال
اإلمنائية املتكاملة اليت ميكـن إدماجـها يف اسـتراتيجيات التنميـة 
احمللية. ويتطلب بناء القدرات يف البلدان الناميــة واالقتصـادات 
اليت متر مبرحلة انتقاليـة للتصـدي لتحديـات التكيـف اهليكلـي، 
وبناء املؤسسات، والعوملة، والصدمات اخلارجية بـذل جـهود 
ـــن حيــث املــوارد املاليــة  إضافيـة مـن جـانب اتمـع الـدويل م
واملسـاعدة الفنيـة. وينبغـي أن يركـز الدعـم املـــايل املقــدم مــن 
خــالل املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة االهتمــــام علـــى اـــاالت 
األساســية مثــل اهليــاكل األساســـية املاديـــة، وتنميـــة املـــوارد 

البشرية، وبناء القدرات املؤسسية واإلدارية. 
 

التعاون الدويل يف ميدان الضرائب  - ٥
ـــب علــى مســائل هامــة تتعلــق  ينطـوي فـرض الضرائ - ٧٧
بالسـيادة الوطنيـة نظـرا الرتباطـــه حبجــم احلكومــة وأنشــطتها 
وهـي مســـألة تتصــل باخليــارات السياســية الداخليــة. بيــد أن 
سلطة احلكومات الوطنية يف هذا اال تواجـه اآلن حتديـا مـن 
ــــة الدوليـــة للمصـــادر الرئيســـية  العوملــة نتيجــة لزيــادة احلرك
ــــوال،  لعــائدات الضرائــب، الســلع واخلدمــات، ورؤوس األم
والشـركات، والنـــاس. ويف كثــري مــن األحيــان، مل يعــد مــن 
الواضـح حتديـد السـلطة الضريبيـة الـيت ختضـع هلـا بعـــض هــذه 

املصادر الدولية املتنقلة إليرادات الضرائب. 
وكـان الشـكل الرئيســـي للتعــاون الــدويل يف معاجلــة  - ٧٨
هذه املسائل لفترة طويلة هو املعـاهدات الضريبيـة الثنائيـة الـيت 
ـــدف أساســـا إىل تفـــادي اإلزدواج الضريـــيب. ويف اآلونـــة 
األخــرية، أويل مزيــد مــن االهتمــام للحــد مــن التــهرب مـــن 
الضرائب الذي يسببه ما يسمى بالتنافس الضريـيب الضـار بـني 
البلـدان. وجـــاءت أغلــب املمبــادرات يف هــذه اــاالت مــن 
ـــــة يف امليــــدان  الـــدول األعضـــاء يف منظمـــة التعـــاون والتنمي
االقتصادي، واالحتاد األورويب. بيـد أن الكثـري مـن االتفاقـات 
الناجتـة عـن ذلـك تؤثـر علـى البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـــر 
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مبرحلـة انتقاليـة، ال سـيما فيمـا يتعلـق بإيراداـا مـن الضرائــب 
وبالتايل، حجم ونطاق حكوماا(١٦). 

وعلــى ضــوء هــذه التطــورات، تؤكــد اللجنــة علـــى  - ٧٩
احلاجـة إىل منتـدى دويل جـامع لـترويج وتعزيـــز التعــاون بــني 
السلطات الوطنية فيما يتعلـق باملسـائل الضريبيـة، كمـا توافـق 
اللجنـة علـى االقـتراح املقـدم مـن األمـــني العــام يف تقريــره إىل 
اللجنـة التحضرييـة للحـدث احلكومـي الـدويل الرفيـع املســتوى 
املعين بتمويل التنميـة (الفقـرة ١٤٢). وهـذا املنتـدى سـيمكن 
ــا  البلـدان الناميـة، مـن املشـاركة يف عمليـة صنـع القـرارات فيم
يتعلق مبسائل السياسات الضريبية الدوليـة واالسـتثمار. ويلـزم 
ـــدويل يف هــذا اــال لكفالــة مســامهة مجيــع  تعزيـز التعـاون ال
البلدان بفعالية يف اختاذ القـرارات الـيت متسـها وضمـان العدالـة 

فيما يتعلق بفرض الضرائب. 
 

حتديد املسؤوليات على الصعيد اإلقليمي   دال -
وميكـن للتكـامل اإلقليمـــي الرامــي إىل تعزيــز التنميــة  - ٨٠
االقتصاديــة واالجتماعيــة أن يلعـــب دورا هامـــا يف اـــاالت 

اآلتية: 
تعبئة املوارد وجذب االسـتثمار األجنـيب مـن  (أ)

خالل التوسيع الفعال لألسواق؛ 
جتميـع املـوارد املاليـة والتنظيميـــة مــن خــالل  (ب)
توفـري املعلومـات، وخفـض التكـاليف واحلواجـز البريوقراطيــة، 

والعمل على اتساق البيئة القانونية؛ 
جتميـع املخـــاطر عــن طريــق إنشــاء صنــاديق  (ج)

إقليمية لتحقيق االستقرار املايل، على سبيل املثال؛ 
تيسـري خدمـــات التوســط املــايل مــن خــالل  (د)

إنشاء املؤسسات واآلليات اإلقليمية أو تعزيزها؛ 
تيســـري نقـــل املعـــارف واملـــهارات وإنشــــاء  (هـ)
شبكات إقليمية ومهنية ميكنها أن تدعـم إدارة املـوارد بصـورة 
فعالة وتعزيز املواقف التفاوضية للبلدان النامية إزاء املؤسسات 

الدولية؛ 

تعزيز املساءلة عن طريق وضع معايري إقليمية  (و)
وتنفيذ آليات متعددة األطـراف للتقييـم علـى الصعيديـن العـام 
واملهين (عمليات االستعراض من قبل األقران واملراجعة العامة 

للحسابات وما إىل ذلك). 
ويلـــزم االهتمـــام بالتجـــاريب املتعلقـــة بالشــــراكات  - ٨١
اإلقليميـة بـني البلـدان الناميـة واالقتصـــادات الــيت متــر مبرحلــة 
انتقاليــة يف آســيا، وأوروبــا واألمريكتــني. إن الشــــراكات يف 
بلدان الشمال والشرق واجلنـوب وبلـدان الشـمال وفيمـا بـني 
بلــدان اجلنــوب ووكــاالت التنميــة الوطنيــة ودون الوطنيــــة، 
وأوساط األعمال التجارية، واملنظمات غري احلكوميـة سـتعزز 

وضع وتنفيذ الربامج اإلمنائية واملشروعات االستثمارية. 
ومن أجل زيادة فعالية املعونة اإلمنائيـة الرمسيـة، ميكـن  - ٨٢
أن توفـر جتربـة بلـــدان االحتــاد األورويب يف تنفيــذ السياســات 
اإلقليميـــة املتعلقـــة بـــأقل املنـــاطق منـــوا يف االحتـــــاد األورويب 
واالقتصـادات الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـــة دروســا قيمــة وميكــن 
استخالص دروس مماثلة من جتربة اليابان ورابطة أمـم جنـوب 
شرق آسيا يف مساعدة االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقاليـة يف 
مشال شرق وجنوب شرق آسيا. وعلى ضوء هــذه التجـارب، 
ميكن إنشاء صناديق إقليمية هيكلية و/أو إمنائية. وميكن وضـع 
معايري متفق عليها، وقواعد مشتركة، وآليات للرصــد متعـددة 
األطراف فيما بعد للوصول إىل هذه الصناديق ومتويل الـربامج 
واملشروعات املستوفية للشروط، اليت تقترحـها البلـدان الناميـة 
نفسها. وتالحظ اللجنة أنه من املمكن إنشاء شـراكات فعالـة 

حقيقة من خالل عملية تشاركية مثل هذه. 



2401-38658

E/2001/33

 
جتربة االحتاد األورويب يف جمال الشراكات 

متثـل جتربـة االحتـاد األورويب يف التوسـع والتكـامل منوذجـــا ينطــوي علــى احتمــاالت 
جديرة باالهتمام فيما يتعلق بالتكامل اإلقليمي بني البلدان النامية. 

وعقـب توقيـع القـانون األورويب املوحـد يف عـام ١٩٨٧، شـرعب أوروبـــا يف تعميــق 
سوقها الداخلي من خالل إزالة احلواجز الباقية يف سبيل التجارة، وحترير حسـاب رأس املـال، 
وإجراءات املشتريات، وحتقيق االتساق التدرجيي للضرائب. وبعد سـنة مـن ذلـك، مت اصـالح 
الصنـاديق اهليكيليـة حـىت تتيسـر زيـادة املـوارد املوجهـة إىل أفقـر املنـاطق يف االحتـاد. وباســتثناء 
أيرلندا، تقع هذه املناطق أساسا يف جنوب أوروبا، وخاصة يف اسبانيا والربتغال واليونـان الـيت 
ـــال واســبانيا يف عــام  انضمـت إىل االحتـاد قبـل سـنوات قليلـة (اليونـان يف عـام ١٩٨١ والربتغ
١٩٨٦) واليت ال يتجاوز دخل الفرد فيـها ٧٠ يف املائـة مـن متوسـط دخـل الفـرد يف أوروبـا. 
ومت توفري الصناديق اهليكلية هلـذه البلـدان لتخفيـف التكـاليف النامجـة عـن الوحـدة، وال سـيما 
ـــل االســتثمار يف اهليــاكل األساســية،  مـن حتريـر التجـارة وأسـواق رأس املـال، وكذلـك لتموي
وتنمية رأس املال البشري وإعادة هيكلة القاعدة االنتاجية القتصاداا. وانطـوى هـذا اإلجـراء 
ـــدد الســنوات (٦-٧ ســنوات) للتنميــة مــن  علـى ثـالث مراحـل هـي: (أ) وضـع برنـامج متع
جانب البلدان أو املناطق نفسها، حيدد األولويات واملشاريع وفقـا للقطاعـات واملنـاطق؛ (ب) 
املفاوضات مع اللجنة األوروبية الختيار املشاريع أو الربامج اليت ميكـن متويلـها وإكمـال إطـار 
الدعم؛ (ج) تنفيذ الربامج املتعددة السنوات مـن جـانب البلـدان املعنيـة مـع املشـاركة النشـطة 

لإلدارات احمللية والشركاء االجتماعيني. 
وبلغت األموال اليت مت حتويلها عن طريق أطر دعم اتمعـات احملليـة املقابلـة إىل هـذه 
البلدان ٦ إىل ٧ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لكل منها وذلك على أســاس سـنوي وـذه 
الطريقـة، قدمـت املسـاعدة هلـذه البلـدان يف اعتمـاد وتنفيـــذ ”مكاســب اجلماعــة األوروبيــة“ 
(كامل تشريعات اجلماعة األوروبية)، وتبسيط سياساا، وإدماجها يف االحتـاد األورويب دون 
االضطـرار إىل مواجهـة اخنفـاض حـــاد يف االســتثمارات العامــة أو النفقــات االجتماعيــة. ومت 
اتبـاع النمـوذج تقريبـا بالنسـبة لبلـدان مرحلـة مـــا قبــل االنضمــام لالحتــاد األورويب يف شــرق 
أوروبا من خالل برامج العمل من أجـل التعـاون يف ميـدان االقتصـاد وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة 

إىل رابطة الدول املستقلة. 
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وميكن أن تيسر الشبكات اإلقليمية ومراكز التدريـب  - ٨٣
ـــة،  يف جمــال االقتصــاد واألعمــال التجاريــة يف البلــدان املضيف
فضـال عـن برامـج التبـادل األكـــادميي، تنميــة املــوارد البشــرية 
احملليــــة وميكنــــها أيضــــا أن تــــروج للشــــركات الفعالـــــة يف 
ـــــة املتعــــددة األطــــراف وبرامــــج التنميــــة  املشـــروعات املالي

االقتصادية واالجتماعية. 
وأخريا، من أجل حتقيـق املسـاءلة العامـة للمؤسسـات  - ٨٤
احلكومية املسؤولة عـن املسـاعدة االمنائيـة الرمسيـة، فضـال عـن 
ــــربامج االمنائيـــة  املؤسســات املتعــددة األطــراف الــيت تنفــذ ال
ومشاريع االستثمار املمولة دوليـا، ميكـن إنشـاء هيئـات رصـد 
خمتلطة على الصعيد احلكومي الـدويل أو اإلقليمـي. وجيـب أن 
تشـمل هـذه اهليئـات ممثلـني للبلـدان املاحنـة واملتلقيـة، واخلـــرباء 
املسـتقلني، وممثلـي املنظمـــات غــري احلكوميــة. ولكــي تكــون 
هيئات الرصد هذه فعالـة، ينبغـي أن تتـاح فـرص الوصـول إىل 
املعلومــات مــن خــالل شــبكة االنــترنت، ووســائط اإلعـــالم 

وقنوات املعلومات العامة األخرى. 
 

حتديد املسؤوليات على الصعيد الدويل   هاء -
إن احلكــم الوطــــين الفعـــال يعتـــرب أساســـيا بالنســـبة  - ٨٥
للسياســــات االقتصاديــــة الناجحــــــة وللتنميـــــة االقتصاديـــــة 
واالجتماعيـــة. ويتطلـــب تعزيـــز احلكـــم الوطـــين الشــــفافية، 
واملسـاءلة العامـة، وبنـاء القـدرات، واإلدارة الفعالــة للمــوارد. 
ويسـاعد االسـتثمار يف رأس املـال البشـــري يف بنــاء القــدرات 
الوطنية وإجياد فرص العمالـة احملليـة ممـا يقلـل مـن احلوافـز الـيت 
تفضــي إىل هجــرة األدمغــــة. ويعـــزز تطـــور اتمـــع املـــدين 
ـــهود التنميــة الوطنيــة قــدرة احلكومــة علــى  ومشـاركته يف ج

التصدي للتحديات االقتصادية واالجتماعية. 
كثـريا مـــا تقــود حمــاوالت حصــول املســؤولني علــى  - ٨٦
مكاسـب غـري مشـروعة ألنفســـهم إىل الفســاد الــذي يســاهم 

بـدوره يف إسـاءة ختصيـص املـوارد الوطنيـة الشـــحيحة، ويزيــد 
من عدم املساواة ويعوق تدفقات رأس املال األجنيب. ويـؤدي 
الفساد إىل زيادة كبرية يف تكاليف معامالت تصريف شـؤون 
األعمـال التجاريـة احملليـة واألجنبيـة علـى حـــد ســواء وبذلــك 
يعـــوق التنميـــة. إن زيـــادة املســـاءلة مـــن خـــالل العمليــــات 
الدميقراطية وشفافية عملية صنع القرارات هي شـروط مسـبقة 
ضروريـة لـترويج االسـتثمار. كمـا أن حتسـني حقـــوق امللكيــة 
وإضفاء الشرعية على األصول يف االقتصاد غـري الرمسـي ميكـن 
ـــة.  أن تعــزز بصــورة كبــرية مســامهة ذلــك القطــاع يف التنمي
وسـتؤدي الضرائـب العادلـــة والتوســط املــايل اخلــاص القــوي 
(القطـــاع املصـــريف، والتـــــأمني ومــــا إىل ذلــــك) إىل زيــــادة 

املدخرات وتعبئة املوارد املالية الوطنية للتنمية. 
جيب أن تكرس جهود أكـرب لتحسـني التنسـيق ومنـح  - ٨٧
ـــة البلــدان واملؤسســات  األولويـة لألهـداف اإلمنائيـة. أن ملكي
واألفــراد املســتفيدين للمســــاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة واملـــوارد 
اخلارجيـة األخـرى أمـر ضـروري. ونظـرا ألن املـوارد الوطنيـــة 
واملساعدة اإلمنائية الرمسيــة تبـدو غـري كافيـة لتحقيـق معـدالت 
ـــة يف العديــد مــن البلــدان الناميــة يف  االسـتثمار العاليـة املطلوب
املسـتقبل القريـب، يتعـــني يئــة الظــروف املالئمــة الجتــذاب 
االسـتثمارات اخلاصـة مـن اخلـارج واحلـد مـن هـــروب رؤوس 
األموال وإقامة شراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص وذلـك 

كجزء من استراتيجية وطنية للتنمية. 
عـالوة علـى ذلـك، يعتـرب توفـري االســـتقرار السياســي  - ٨٨
وجتنـب أعمـال العـدوان مـن األمـور األساسـية لضمـان تدفـــق 
ـــاطق. وجيــب  االسـتثمارات األجنبيـة املباشـرة إىل البلـدان واملن
ــــيع نطـــاق الوســـائل الدوليـــة واإلقليميـــة لتقـــدمي  أيضــا توس
ــــار السياســـية بغيـــة تشـــجيع تدفـــق  الضمانــات ضــد األخط
االسـتثمارات األجنبيـة املباشـرة. ويشـكل املنـاخ االســـتثماري 
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املالئــم إىل جــانب االســتقرار مبــرور الوقــت شــرطا أساســـيا 
الستيعاب املستثمرين للمخاطر التجارية املعتادة. 

وال تكفي عادة البيانات املعتادة، بشأن قبول املعاملـة  - ٨٩
الوطنيــة، الجتــذاب االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة لصـــاحل 
البلـدان املسـتفيدة. لـذا ميكـن للحكومـات الوطنيـة أن تسـتفيد 
مــن جتــارب البلــدان الناميــة األخــرى وحتــــاكي املمارســـات 
اجليـدة. علـى سـبيل املثـال أثبتـت التجـارب الدوليـــة أن إقامــة 
ـــة علــى االســتثمارات ميكــن أن  ”جممعـات موحـدة“ للموافق

تساعد يف خفض تكاليف املعامالت والتراخيص. 
إن الشــفافية الضريبيــة واإلدارة املاليــة الســــليمة مـــن  - ٩٠
األمور الضرورية على كافة املسـتويات كلـها جيـب أن تكـون 
ــــات الوطنيـــة علـــى وجـــه  مــن الســمات األساســية للحكوم
ــد  اخلصـوص. وجيـب أن يتوفـر إطـار عمـل قـانوين وإداري جي
لـإلدارة املاليـة. علـى سـبيل املثـال جيـــب أن يكــون للضرائــب 
والرسوم واألتعاب والنفقات أساس قانوين واضح. وجيـب أن 
تكـون القوانـــني والنظــم الضريبيــة بســيطة ويســهل احلصــول 
عليــها، وأن توضــع معايــري واضحــة يتــم االسترشــاد ــــا يف 
التصرفات التقديرية اإلدارية عند تطبيق تلك القوانني. وجيـب 
تزويــد اجلمــهور مبعلومــات كاملــة عــن األنشــــطة الضريبيـــة 
ـــائق  السـابقة والراهنـة واملزمعـة للحكومـة. وجيـب أن حتـدد وث
امليزانية أهداف السياسة الضريبية واإلطـار االقتصـادي الكلـي 
وأســاس السياســات اخلاصــــة بامليزانيـــة واملخـــاطر الضريبيـــة 
الكـربى الـيت ميكـن التعـرف عليـها. ويتعـني تصنيـف البيانـــات 
اخلاصـة بامليزانيـة وتقدميـها علـى حنـو ييسـر حتليـــل السياســات 
ويشــجع املســاءلة. وينبغــي حتديــد إجــراءات تنفيــذ ورصــــد 
النفقـات املعتمـدة بوضـوح، وجيـب تقـدمي الـــتزام عــام بتقــدمي 
التقــارير الضريبيــــة يف موعدهـــا وأن تكـــون شـــاملة وميكـــن 
االعتمـاد عليـها وتتضمـن أي خـروج عـن امليزانيـة وأن ختضــع 
سـالمة املعلومـات الضريبيـة للتدقيـــق مــن قبــل جــهات عامــة 

مستقلة. 

احلكم العاملي والتنمية املستدامة   واو -
إن التنميــة املســتدامة مفــهوم كلــــي ودينـــامي علـــى  - ٩١
ــــا تشـــمل األبعـــاد االقتصاديـــة  الســواء(١٧). وهــي كليــة أل
ــــة، وهـــي ديناميـــة ألـــا تركـــز  واالجتماعيــة والبيئيــة للتنمي
االهتمـام علـى احلـــاضر دون أن تغفــل آفــاق املســتقبل. وقــد 
طُرح هذا املفهوم يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية 
املعقـود يف ريـو دي جانـــريو يف عــام ١٩٩٢ ومت التعبــري عنــه 
على حنو بارز يف ”إعالن ريو“ بشأن البيئة والتنميـة(١٨)، ويف 
”جدول أعمال القرن ٢١“(١٩)، الذي يشـكل برنـامج عمـل 
عامليــا، وكــذا يف مجيــع االتفاقيــات الرئيســية املتعلقــة بالبيئـــة 
واالتفاقات املتعددة األطراف يف إطـار عمليـة ريـو ويف إنشـاء 
جلنـة التنميـة املسـتدامة، الـيت تعتـرب أهـم نـاتج مؤسســـي ملؤمتــر 

ريو. 
ويف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة، أكـد رؤسـاء  - ٩٢
الـــدول واحلكومـــات مـــن جديـــد دعمـــهم ملبـــادئ التنميــــة 
املستدامة، مبا فيها املبادئ املنصـوص عليـها يف جـدول أعمـال 
القـرن ٢١، وقـرروا تطبيـق أخالقيـات جديـدة حلفـظ الطبيعـــة 
ورعايتـها. وأكـد اإلعـالن جمـددا علـى ضـرورة بـــذل اجلــهود 
لبــدء نفــاذ بروتوكــول كيوتــو(٢٠)، واتفاقيــة األمــم املتحــــدة 
ــة  اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ(٢١)، وتكثيـف اجلـهود اجلماعي
إلدارة الغابـات جبميـع أنواعـها، واحلـــث بشــدة علــى التنفيــذ 
الكامل التفاقية التنوع البيولوجي(٢٢)، واتفاقية األمـم املتحـدة 
ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـــديد 
و/أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا(٢٣)، ووقف االسـتغالل غـري 
املسـتدام للمـوارد املائيـة بوضـع اسـتراتيجيات لـإلدارة يف كــل 
جمـال علـى حـدة، وتكثيـف التعـاون مـن أجـــل ختفيــض عــدد 
ــــة والكـــوارث الـــيت يتســـبب فيـــها  وآثــار الكــوارث الطبيعي

اإلنسان(٢٤). 
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اآلن وبعد قرابة عقد على صدور التعهدات الرئيسـية  - ٩٣
املتعلقة بالتنمية املستدامة يف مؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالبيئـة 
والتنميــة يف ريــــو، مـــن الضـــروري إجـــراء تقييـــم للمبـــادئ 
واالتفاقات واملؤسسات اليت مت التصدي هلـا، خاصـة يف ضـوء 
مؤمتـر القمـة العـاملي املقبـل املعـين بالتنميـة املســـتدامة، واملقــرر 

عقده يف جوهانسربغ يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
لقـد أفـرز جـدول أعمـــال القــرن ٢١ نتــائج متباينــة.  - ٩٤
فمن ناحية، وجد عدد كبـري مـن اتمعـات احملليـة يف البلـدان 
املتقدمة النمو حتديـا يف االنضمـام إىل عمليـة تشـاركية ـدف 
إىل إعـادة حتديـد اسـتراتيجيات التنميـة احملليـــة وإعــادة هيكلــة 
ـــن مث أيــدت جــدول أعمــال  قطـاعي الطاقـة والنقـل فيـها، وم
القــرن ٢١ باســتراتيجيات داعمــة علــــى الصعيديـــن الوطـــين 
واإلقليمـي (كمــا حــدث يف االحتــاد األورويب). ومــن ناحيــة 
أخرى مل يلق جدول أعمال القرن ٢١ قبـوال أو دعمـا يذكـر 
يف معظم البلدان الناميـة. ولـذا فـهناك حاجـة ماسـة ألن يقـوم 
اتمـع الـدويل بـإصالح أوجـه النقـــص الــيت حتــول دون بــدء 
عمليـة جـدول أعمـال القــرن ٢١ وتنفيذهــا وأن يعيــد مؤمتــر 
القمــة العــاملي يف عــام ٢٠٠٢ تنشــيط هــذه املبــادرة العامليـــة 

الكربى. 
وفيما يتعلق باتفاقيـات األمـم املتحـدة املوقعـة يف ريـو  - ٩٥
ومـا بعدهـا (كاتفاقيـات املنـــاخ والتنــوع البيولوجــي وقــانون 
البحار(٢٥) والتصحر) فقد أفــرزت أيضـا نتـائج متباينـة، فبينمـا 
أصبــح حتســني كفــاءة الطاقــة والتحــول إىل مصــادر للطاقــــة 
املتجددة حيتالن أولوية كربى يف بعض البلدان، فليس الوضـع 
كذلك يف بلــدان أخـرى. ومل يدخـل بروتوكـول كيوتـو حـيز 
التنفيذ وتبدو فرص حدوث ذلك ضعيفة للغاية. وبينما احتـل 
ـــة  موضــوع األمــن البيولوجــي مرتبــة متقدمــة يف إطــار اتفاقي
التنـوع البيولوجـي، مـــا زالــت محايــة الغابــات يف العــامل غــري 
مؤمنـة. وفيمـا يتعلـق بـالتصحر ُأحـرز جنـاح ملحـوظ يف جمـــال 
بناء قدرات البلدان اليت تعاين مـن اجلفـاف الشـديد، ال سـيما 

ــــدان  يف أفريقيــا، ويف إثــارة اهتمــام مشــترك مــن جــانب البل
املتقدمة النمو والناميـة. ومـع ذلـك مل ينظـر بعـد إىل موضـوع 
نقص املياه باعتباره مشكلة عامليـة، رغـم إحـراز بعـض التقـدم 
يف نشر معلومات عن خطـورة هـذه املشـكلة بالنسـبة للصحـة 

واألمن الغذائي بني عدد متزايد من البلدان النامية. 
ومل حيظ موضوع بيئي مهم آخر، هو اخنفاض جودة  - ٩٦
التربـة وتنـاقص كميتـها باالهتمـام الكـايف حـىت اآلن، رغـم أن 
املشـكلة قائمـة بـالفعل وليسـت خطـرا حمتمـال فحسـب. وقـــد 
ُأحـرز مؤخـرا بعـــض التقــدم فيمــا يتعلــق مبوضــوع امللوثــات 
العضوية الثابتة مع تقدم االتفاق املتعدد األطراف بشـأن سـبل 

وتدابري مواجهة املشكلة. 
ويدور حاليا جدل شديد بشأن املؤسسات اليت عـهد  - ٩٧
إليها بتنفيذ اجلوانب العاملية للتنمية املستدامة، ال سيما برنامج 
األمــم املتحــدة للبيئــة، ومرفــق البيئــة العامليــة وجلنــــة التنميـــة 
املسـتدامة. وتبـدو هنـاك حاجـة إلدخـال جتديـدات علـى تلــك 
ــــادة حتديـــد  املؤسســات: ويشــمل ذلــك إعــادة هيكلــها وإع
واليتـها، وتعزيـز قدراـــا، ووضــع أســس ماليــة ســليمة هلــا. 
ورغم وجود توافق يف اآلراء على ضرورة توسيع نطاق مرفق 
البيئـة العامليـة وتعزيـز برنـامج األمـــم املتحــدة للبيئــة، ال تــزال 
اهليـاكل املقبلـة غـري واضحـة، فقـد أثبتـت التجربـة أن الشــكل 
يتحدد بناء على املهام والتمويل. ومن مث يتعني مناقشــة الـدور 
الذي ميكن أن يؤديه احلكم العـاملي بالنسـبة للتنميـة املسـتدامة 

واختاذ قرار بشأن التمويل. 
عــالوة علــى ذلــك، هنــــاك موضـــوع التنســـيق، أي  - ٩٨
احلاجـة إىل مواجهـــة مشــكلة التعــاون بــني تلــك املؤسســات 
الرئيســية واملؤسســات العامليــة األخــرى ذات الصلــة بالبيئـــة، 
ال سـيما مؤسسـات بريتـون وودز (البنـــك الــدويل وصنــدوق 
النقد الدويل) ومنظمـة التجـارة العامليـة، والتنسـيق بينـها وبـني 
خمتلـف وكـاالت األمـم املتحـــدة املتخصصــة والــيت هلــا مــهام 
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ــــة املســـتدامة  حمــددة وإن كــانت حمــدودة، ذات صلــة بالتنمي
كمنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة 
العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومركز األمم املتحدة 

للمستوطنات البشرية، وغريها. 
وتالحـظ اللجنـة أن مؤمتــر قمــة جوهانســربغ املقبــل  - ٩٩
سيتيح فرصة خاصة ملناقشة املسائل املتعلقة باملفاهيم واملرتبطة 
بالتنمية املستدامة بصورة مستفيضة، وكذلك أداء االتفاقيـات 
البيئيـة املختلفـــة واالتفاقــات املتعــددة األطــراف واملؤسســات 
العاملية اليت تتمثل مهمتها األوليـة واألساسـية يف تنفيـذ التنميـة 

املستدامة. 
 

اخلالصة   زاي -
١٠٠ -أكد إعالن األمم املتحدة بشـأن األلفيـة علـى احلاجـة 
إىل العمل على الصعيد العـاملي ملواجهـة مشـكلة القضـاء علـى 
الفقر املزمنة ولضمان أن تصبح التنمية املستدامة حقيقة واقعـة 
لكل إنسان. وتود اللجنة التشديد على األمهية القصوى لتلك 
األهداف، والغايات اليت أصبحت أكـثر إحلاحـا بسـبب أوجـه 

التفاوت يف عملية العوملة. 
١٠١ -ويأيت احلكم العاملي الرشيد يف صميم العمـل العـاملي. 
وجيـب دعـم وتعزيـز ذلـــك بــاحلكم الرشــيد علــى الصعيديــن 

اإلقليمي والوطين، كما أشار إعالن األلفية. 
ـــزه إىل عــدد مــن  ١٠٢ -حيتـاج تعميـق احلكـم الرشـيد وتعزي
الشروط املسبقة. وتالحظ اللجنـة يف الوقـت احلـاضر ضـرورة 

اختاذ املبادرات الشجاعة على املستويات التالية: 
مثـــة حاجـــة إىل قـــدر أكـــرب مـــن الشــــفافية  (أ)

واملساءلة على مجيع مستويات احلكم؛ 
جيـب إقامـة شـراكات مبتكـــرة بــني العنــاصر  (ب)
الفاعلــة املختلفــة وعلــى خمتلــف املســتويات – ال ســيما بـــني 
احلكومـات واملؤسسـات املاحنـة واملســـتفيدة، وبــني القطــاعني 

العام واخلاص، وفيما بني احلكومات، والشركاء االجتمـاعيني 
واتمع املدين ككل؛ 

جيب تصحيح أي قصور يف التنسـيق لضمـان  (ج)
احلصــول علــى احلــد األقصــى مــــن الكفـــاءة والفعاليـــة مـــن 
ـــيق  املسـاعدة الدوليـة، سـواء املاليـة أو الفنيـة. إن حتسـني التنس
ـــة  والتعــاون بــني املــاحنني أمــر ضــروري علــى الصعــد الوطني
ــــاج يف  واإلقليميــة والدوليــة. وإن كــانت البلــدان الناميــة حتت
الوقـت نفسـه إىل تـــأكيد ”ملكيتــها“ لــربامج التنميــة داخــل 

حدودها وإىل االستخدام الفعال للموارد اليت يتم نشرها؛ 
يتعـــني توفـــري املـــــوارد الالزمــــة، ال ســــيما  (د)

املساعدة اإلمنائية الرمسية وختفيف أعباء الديون الضخمة؛ 
يلـزم حشـد اإلمكانيـات والقـــدرات الوطنيــة  (هـ)
ودون الوطنية، ال سيما إدمـاج القطـاع غـري الرمسـي ومعارفـه 

وموارده يف االقتصاد الرمسي؛ 
ــــب حـــدوث تدهـــور بيئـــي.  مــن املــهم جتن (و)
ولتحقيــق ذلــك جيــب دعــــم األنشـــطة غـــري الســـوقية ودون 

اإلقليمية؛ 
وسـيكون مـن املفيـد للغايـة وضـــع ”املبــادئ  (ز)
الرئيسـية“ أو ”العامليـة“ الـيت ميكـن تطبيقـــها عامليــا يف بعــض 
ااالت. وجيب أن تشارك البلدان املتقدمـة النمـو والناميـة يف 

تلك العملية؛ 
ينبغــي تعزيــــز مشـــاركة البلـــدان الناميـــة يف  (ح)

احلكم املتعدد األطراف. 
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الفصل الرابع 
 
 

أقل البلدان منوا 
 

مقدمة  ألف -
 

١٠٣ -كلفـت اللجنـة، علـــى مــدى الثالثــني عامــا املاضيــة، 
بتحديـد البلـدان الناميـة الـــيت ميكــن أن تعتــرب ”األقــل منــوا“، 
وتقــدمي توصيــات إىل الــس االقتصــادي واالجتمـــاعي وإىل 
اجلمعية العامة يف هذا الشأن. وقامت جلنـة التخطيـط اإلمنـائي 
الســابقة يف عــام ١٩٧١ بوضــــع أول جمموعـــة مـــن املعايـــري 
لتحديـد أقـل البلـدان منـوا، وأجـرت اللجنـــة تنقيحــات كبــرية 

لتلك املعايري يف عام ١٩٩١، ومرة أخرى يف عام ٢٠٠٠. 
١٠٤ -ويف القــــــــرار ٢٠٦/٤٦ املـــــــــؤرخ ٢٠ كـــــــــانون 
األول/ديسـمرب ١٩٩١، الحظـت اجلمعيـة العامـة مـع التقديـــر 
املعايري اجلديدة لتحديد أقـل البلـدان منـوا بـني البلـدان الناميـة، 
وقواعد رفع األمساء من قائمة أقل البلدان منوا اليت أوصــت ـا 
جلنـة التخطيـط اإلمنـائي. وكـان الغـرض الرئيسـي مـن املعايـــري 
الـيت وضعــت يف عــام ١٩٩١ هــو حتديــد البلــدان املنخفضــة 
الدخل اليت تعاين مـن اخنفـاض مسـتوى تنميـة املـوارد البشـرية 
ومن الضعف اهليكلي، كمـا يتبـني بشـكل حمـدد مـن اخنفـاض 
مســتوى التنــوع االقتصــادي. وإىل جــانب اخنفــاض نصيـــب 
الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل، تضمنـت معايـري عـام ١٩٩١ 
دليـال ماديـا موسـعا لنوعيـة احليـاة هـو مؤشـر مركـب للتغذيــة 
والصحـة والتعليـم واملؤشـر املركـب للتنـوع االقتصـادي. وقــد 
ـــــن  اســــتخدمت هــــذه املعايــــري يف اســــتعراضني متتــــاليني م
االسـتعراضات الـيت جتـــرى كــل ثــالث ســنوات لقائمــة أقــل 
البلـدان منـوا يف عـامي ١٩٩٤ و ١٩٩٧ وأسـفرت عـــن رفــع 

اسم بوتسوانا من قائمة أقل البلدان منوا يف عام ١٩٩٤. 
١٠٥ -وقد أعاد الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف قـراره 
٤٦/١٩٩٨ املــؤرخ ٣١ متــوز/يوليــه ١٩٩٨، تشــكيل جلنـــة 

التخطيط اإلمنائي بوصفـها جلنـة السياسـات اإلمنائيـة، وكلـف 
اللجنة اجلديدة باالستمرار يف إجراء االسـتعراض الـذي جيـرى 
كــل ثــالث ســنوات لقائمــة أقـــل البلـــدان منـــوا وأن جيـــري 
استعراضا يف عام ٢٠٠٠. واقـترحت اللجنـة يف تقريرهـا عـن 
دورا األوىل(٢٦) عام ١٩٩٩ أن تشمل فئـة أقـل البلـدان منـوا 
البلــدان ذات الدخــل الفــردي املنخفــــض والـــيت تعـــاين مـــن 
اخنفاض مستوى تنمية املوارد البشرية وارتفاع درجة الضعف 

االقتصادي. 
١٠٦ -وسـلمت اللجنـة يف دورـــا األوىل، يف عــام ١٩٩٩، 
ـــوع االقتصــادي املســتخدم يف االســتعراضات  بـأن مؤشـر التن
ـــف، إال أــا رأت أن  السـابقة قـد أوضـح بعـض عنـاصر الضع
هذا التوضيح مل يكن كافيا لتغطية فكرة اللجنـة عـن الضعـف 
باعتبـاره ”ضعفـا هيكليـا“، حيـدد باعتبـاره خطـر التـأثر ســـلبا 
ــــة خارجـــة عـــن إرادة البلـــد. ومـــن مث  بــأحداث غــري متوقع
اقـترحت اللجنـة أن يسـتعاض عـن مؤشـر التنـوع االقتصـــادي 

مبؤشر الضعف االقتصادي(٢٧). 
١٠٧ -ويستند الدليل املادي املوسع لنوعيـة احليـاة إىل أربعـة 
مؤشرات: (أ) التغذية اليت تقاس مبتوسـط اسـتهالك الفـرد مـن 
ــــه اليوميـــة؛  الســعرات احلراريــة كنســبة مئويــة مــن احتياجات
(ب) الصحة اليت تقاس مبعدل وفيـات األطفـال دون اخلامسـة 
مــن العمــر؛ (ج) إمجــايل نســبة القيــد يف املــدارس االبتدائيـــة 
والثانوية معا؛ و (د) معدل إملـام الراشـدين بـالقراءة والكتابـة. 
ويســتند مؤشــر الضعــف االقتصــادي إىل مخســة مؤشــــرات: 
(أ) نصيـب التصنيـع واخلدمـات احلديثـــة (مبــا يف ذلــك النقــل 
واالتصـاالت) مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل؛ (ب) مـدى تركـــيز 
تصديـــر البضـــائع؛ (ج) عـــدم اســـتقرار اإلنتـــاج الزراعـــــي؛ 
ـــتقرار تصديــر الســلع واخلدمــات؛ (هـــ) حجــم  (و) عـدم اس
السكان. ولكي يوص بـإدراج بلـد يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا 
جيـب أن تتوفـر فيـه ثالثـة معايـري؛ (أ) أن يكـون نصيـب الفــرد 
من الناتج احمللي اإلمجـايل أقـل مـن ٩٠٠ دوالر مـن دوالرات 
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الواليات املتحدة؛ (ب) أن يقل الدليل املـادي املوسـع لنوعيـة 
احلياة عن ٥٩؛ (ج) أن يزيد مؤشر الضعـف االقتصـادي عـن 
ــــون نســـمة.  ٣٦؛ (د) أن يقــل تعــداد الســكان عــن ٧٥ ملي
وحـددت عتبـات رفـع اسـم البلـد مـن قائمـة أقـل البلـدان منــوا 
بتحقيـق نتـائج تزيـد بنسـبة ١٥ يف املائـة عـن النسـب املطلوبــة 
لـإلدراج يف القائمـة مبعـىن (أ) أن يتجـــاوز نصيــب الفــرد مــن 
الناتج احمللي اإلمجـايل ٠٣٥ ١ دوالر مـن دوالرات الواليـات 
املتحـدة؛ (ب) أن يزيـد الدليـل املـادي املوســـع لنوعيــة احليــاة 
على ٦٨؛ (ج) أن يقل مؤشر الضعـف االقتصـادي عـن ٣١. 
ولكـي يصبـح البلـد مؤهـــال للخــروج مــن القائمــة، جيــب أن 

يتوفر فيه اثنان على األقل من املعايري الثالثة السابقة. 
١٠٨ -يف قرار الس االقتصـادي واالجتمـاعي ٣٤/٢٠٠٠ 
املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ أحاط الس علما مـع التقديـر 
باملعايــري املنقحــة الــيت قدمتــها جلنــة السياســــات اإلمنائيـــة يف 
تقريرها عن دورـا الثانيـة لتحديـد أقـل البلـدان منـوا، وطُلـب 
ــــيت ينبغـــي  إىل اللجنــة أن تواصــل أعماهلــا بشــأن املنهجيــة ال
اســتخدامها لتحديــد أقــل البلــدان منــوا، وذلــــك بالتشـــارك، 
حسـب االقتضـاء، مـع سـائر املنظمـات الدوليـة املعنيـة بقضايــا 

الضعف البيئي واالقتصادي. 
 

إعـادة النظـر يف اسـتعراض عـــام ٢٠٠٠ لقائمــة  باء -
أقل البلدان منوا 

 

ــــربت  ١٠٩ -وفقـــا الســـتعراض عـــام ٢٠٠٠ للقائمـــة، اعت
ـــإلدراج يف قائمــة أقــل البلــدان منــوا. ولــذا  السـنغال مؤهلـة ل
أوصـت اللجنـــة بإضافــة الســنغال إىل القائمــة، رهنــا مبوافقــة 
حكومــة الســــنغال، الـــيت وردت يف كـــانون األول/ديســـمرب 

 .٢٠٠٠
١١٠ -وأعيد النظر يف استعراض عام ٢٠٠٠ يف حالة أربعـة 
بلدان كانت مؤهلة لرفع امسها من قائمـة أقـل البلـدان منـوا يف 
اســـتعراض ١٩٩٧، اســـتنادا إىل املعايـــري اجلديـــدة املعتمــــدة 

للخروج من القائمة. ويف حالة فانواتو كـان مسـتوى نصيـب 
الفـرد مـن النـــاتج احمللــي اإلمجــايل أعلــى مــن العتبــة اجلديــدة 
املطلوبة لرفع اسم البلد من القائمة لكن الدليل املــادي املوسـع 
لنوعية احلياة كان أقل مـن العتبـة اجلديـدة. ونظـرا ألن مؤشـر 
الضعف االقتصادي كان أعلى من العتبة املطلوبة رأت اللجنــة 
أن فانواتو غري مؤهلة لرفع امسـها مـن القائمـة. وبـاملثل مل تعـد 
سـاموا، الـيت يقـترب نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجــايل 
فيها من ألف دوالر، ينطبق عليها معيار الناتج احمللي اإلمجـايل 
ـــد مــن القائمــة إىل جــانب أــا تعــد  املطلـوب لرفـع اسـم البل
ـــا ملؤشــر الضعــف االقتصــادي، أمــا حالــة  ضعيفـة للغايـة وفق
الرأس األخضر فكانت قريبة مـن احلـد الفـاصل حيـث كـانت 
تتجاوز احلد املطلوب للناتج احمللي اإلمجايل الفـردي، وينطبـق 
عليها معيــار الدليـل املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة، لكنـها تعـد 
واحـدة مـن أضعـــف البلــدان املنخفضــة الدخــل وفقــا ملؤشــر 
الضعـف االقتصـادي. وأظـهر هـذا املؤشـــر اعتمادهــا الشــديد 
على املساعدات والتحويالت، اليت كانت غري مستقرة خـالل 
األعوام املاضية. ولذا أوصت اللجنة بتأجيل رفـع اسـم الـرأس 
األخضر من قائمـة أقـل البلـدان منـوا إىل حـني إعـادة النظـر يف 
حالتها يف االستعراض التايل الـذي جيـرى كـل ثـالث سـنوات 
يف عـام ٢٠٠٣. وفيمـا يتعلـق مبلديـف، ونظـــرا ملــا تبــني مــن 
استيفائها ملعياري الناتج احمللي اإلمجايل والدليل املادي املوسـع 
لنوعية احلياة، أوصت اللجنة برفع امسها من قائمة أقل البلــدان 
منـوا، لكنـها لفتـت انتبـاه الـس االقتصـادي واالجتمــاعي إىل 

النفقات غري العادية اليت يتحملها االقتصاد امللديفي. 
 

حالة ملديف  - ١
١١١ -أيد قرار الس االقتصادي واالجتماعي ٣٤/٢٠٠٠ 
توصية اللجنة بإضافة السنغال إىل قائمة أقل البلدان منـوا رهنـا 
مبوافقة حكومة السنغال على ذلك، إال أن الس قـرر تـأجيل 
حبث التوصية اخلاصة برفع ملديف من قائمة أقـل البلـدان منـوا 
إىل دورتـه املوضوعيـــة التاليــة. وطلــب الــس إىل اللجنــة يف 
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ـــادة النظــر يف توصيتــه اخلاصــة  دورـا الثالثـة لعـام ٢٠٠١ إع
برفع اسم ملديف من القائمـة، وأن يؤخـذ يف االعتبـار ضمـن 
مجلة أمور أخرى (أ) تقرير األمني العام عـن التدابـري االضافيـة 
الـيت ميكـن اختاذهـا لضمـان االنتقـال السـلس مـن مركـز البلـــد 
األقل منوا إىل بلد يرفع امسـه مـن القائمـة؛ (ب) التقريـر الـذي 
سيعده مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عن املزايـا الفعليـة 
اليت حتصل علهيا أقل البلدان منـوا مـن إدراجـها علـى القائمـة، 
ــى  إىل جـانب تقييـم تبعـات رفـع اسـم ملديـف مـن القائمـة عل
هذا البلد؛ (ج) مذكرة من حكومــة ملديـف تعـرب فيـها عـن 
معارضتــها لرفــع امســها مــن القائمــة (E/2000/104، املرفــــق، 

الضميمة). 
١١٢ -ومن مث أعادت اللجنة النظر، خالل دورـا الثالثـة يف 
عام ٢٠٠١، يف التوصية املقدمة إثـر اسـتعراضها الـذي جيـري 
كـل ثـالث سـنوات لقائمـة أقـل البلـدان منـوا يف عــام ٢٠٠٠؛ 
بشـأن رفـع اسـم ملديـــف مــن القائمــة. وأشــارت اللجنــة أن 
السبب يف التوصية برفع اسم ملديف من القائمة كان ارتفـاع 
نصيـــب الفـــرد مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل، عنـــد إجــــراء 
االســــتعراض، إىل ٣١١ ١ دوالر مــــن دوالرات الواليــــــات 
املتحدة ووصول الدليـل املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة إىل ٧٦ 
نقطـة أي أعلـى بكثـري مـن العتبـة احملـددة لرفـع اسـم البلـد مــن 
القائمة، ومت التأكيد أيضا على أن اللجنة وضعت يف اعتبارهـا 
الكامل، عند حتليل الدليل املادي املوسـع لنوعيـة احليـاة، حالـة 
التعليـم والتغذيـة يف البلـد والـيت كـانت موضـع اهتمـام خــاص 
مـــن حكومـــة ملديـــف يف مذكرـــا(٢٨). وبرغـــــم أن البلــــد 
ال ينطبق عليه معيار الضعف االقتصـادي املطلـوب لرفـع اسـم 
البلــد مــن القائمــة والــذي يقــاس بواســطة مؤشــــر الضعـــف 
االقتصـادي، فـإن املعيـارين اآلخريـن ينطبقـان عليـه ومــن هنــا 

أصبح مؤهال بشكل واضح لرفع امسه من القائمة. 
١١٣ -وقد تعززت النتيجة القائلة بأن ملديف ضعيفة للغايـة 
اقتصاديــا، كمــا تبــني مــن مؤشــر الضعــف االقتصــــادي، يف 

مالمـح الضعــف الــيت أعدهــا مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة 
والتنميـة يف عـام ٢٠٠٠، وأكدتـه مذكـرة حكومـــة ملديــف. 
وكان ميكن اعتبار الضعف الشديد للبلـد سـببا لعـدم التوصيـة 
برفع امسه من القائمة، لو كـانت ملديـف اقـتربت مـن عتبـات 
اخلـروج مـن القائمـة بالنسـبة للمعيـارين اآلخريـن. ونظــرا ألن 
ذلك مل حيدث، مل يعترب الضعـف الشـديد مللديـف كافيـا كـي 
ال توصي اللجنة برفع امسها من القائمـة. ومـع ذلـك، أوصـت 
اللجنة يف تقريرها لعـام ٢٠٠٠ بـأن ينظـر الـس االقتصـادي 
واالجتماعي يف نوعية املساعدة اخلاصة الـيت ميكـن أن يقدمـها 
ــــات التـــأمني وتطويـــر اهليـــاكل  هلــذا البلــد فيمــا يتعلــق بنفق
ـــات اخلاصــة  األساسـية وإعـادة توطـني السـكان نتيجـة للتحدي
الـيت يواجهـها البلـد مـن جـراء ارتفـاع مسـتوى البحـر بســبب 

حدوث تغري حمتمل يف املناخ. 
 

مسألة الفترة االنتقالية  - ٢
ـــؤرخ  ١١٤ -أكـدت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٢٠٦/٤٦ امل
٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩١ أن مثـة حاجـــة إىل انتقــال 
البلدان اليت رفع امسها من فئة أقل البلدان منـوا بشـكل سـلس، 
لتجنــب اإلخــالل خبططــها وبراجمــــها ومشـــاريعها اإلمنائيـــة، 
ودعــت احلكومــات واملنظمــات الدوليــة واألطــــراف املعنيـــة 
األخرى إىل اختاذ خطوات مالئمـة لكفالـة مثـل هـذا االنتقـال 
السـلس، ويف القـرار ٣٤/٢٠٠٠، طلـــب الــس االقتصــادي 
واالجتماعي إىل األمني العام أن يعد، يف سياق توصية اللجنـة 
بإخراج ملديف من القائمة، تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيـذ 
قـرار اجلمعيـة العامـــة ٢٠٦/٤٦، وأن يقــدم توصيــات بشــأن 
التدابـري اإلضافيـة الـيت ميكـن اختاذهـــا لضمــان انتقــال البلــدان 
بشـكل سـلس مـن مركـز أقـل البلـدان منـوا؛ وتطلـع الـس يف 
الوقت نفسه إىل تلقي التقرير الذي يعده مؤمتر األمـم املتحـدة 
للتجارة والتنمية عن االسـتفادة الفعليـة ألقـل البلـدان منـوا مـن 
إدراجها يف قائمة أقل البلدان منوا وطلب إىل املؤمتــر أن يـدرج 
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يف هــذا التقريــر تقييمــا لآلثــار الــيت ميكــن أن يتركــها علـــى 
ملديف إخراجها من قائمة أقل البلدان منوا. 

١١٥ -وترى اللجنة أن قرار اجلمعية العامة ٢٠٦/٤٦ يشـري 
إىل ”مدة انتقالية“ سابقة لرفـع اسـم البلـد مـن القائمـة مدـا 
ثـالث سـنوات لكـــن قــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي 
ـــن القائمــة ومــن مث إىل ”فــترة  يشـري إىل آثـار خـروج البلـد م

انتقالية“ تالية لرفع اسم البلد من القائمة. 
ـــى أن  ١١٦ -ينـص قـرار اجلمعيـة ٢٠٦/٤٦ يف الفقـرة ٥ عل
رفع اسم بلد ما ينبغي أن يتـم بعـد مـرور فـترة انتقاليـة مؤلفـة 
من ثالث سنوات، تبدأ بعيد إحاطـة اجلمعيـة العامـة علمـا مبـا 
ــع  توصلـت إليـه جلنـة التخطيـط اإلمنـائي مـن نتيجـة مفادهـا رف
اسـم البلـد املعـين. وقـد طبقـت هـذه القـاعدة يف حالـة خـروج 
بوتسـوانا مـن القائمـة. وذكـرت اللجنـة بأنـه، عنـد اســتعراض 
حالة ملديف طبقت املعايري املنقحـة لتحديـد أقـل البلـدان منـوا 
وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة لعـام ١٩٩١ وللقـاعدة الـيت أقرــا 
اللجنـة يف عـام ١٩٩١، بأنـــه لكــي يتــم رفــع اســم بلــد مــن 
ـــى  القائمـة جيـب أن تنطبـق عليـه املعايـري لدورتـني متتـاليتني عل
األقل من دورات االستعراض اليت جترى كل ثـالث سـنوات. 
ـــف انطبقــت عليــها  وكمـا أشـري مـن قبـل فقـد وجـد أن ملدي

معايري اخلروج يف عامي ١٩٩٧ و ٢٠٠٠.  
١١٧ -من ناحية أخرى واستجابة لطلب الس االقتصـادي 
ـــترة االنتقاليــة  واالجتمـاعي بشـأن النظـر يف التأثـري احملتمـل للف
التالية لرفع اسم البلد من القائمة(٢٩)، مبا يف ذلك تقييم لآلثـار 
الـيت ميكـن أن يتركـها علـى ملديـف إخراجـها مـن قائمـة أقـــل 
البلدان منوا، وجدت اللجنة أن املعلومات الـيت قدمـها شـركاء 
التنمية، مثل منظمة التجارة العاملية واملنظمات املمولة ملنظومـة 
ــة  األمـم املتحـدة ومصـارف التنميـة اإلقليميـة ومنظمـات املعون
الثنائية فيما يتعلق مبعاملتها املتوقعة للبلدان اليت كانت مدرجة 
على قائمة أقل البلـدان منـوا بعـد خروجـها مـن تلـك القائمـة، 

معلومات غري كافية. فلـم تسـتطع أي مـن هـذه املنظمـات أن 
تقول بشكل قاطع إن كانت سياستها ستتغري إزاء البلد الـذي 
خـرج لتـوه مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا و/أو إن كـان ســتتغري 
فماذا ستكون مالمح التغيري. وترى اللجنة أن تقييما ملموسـا 
للفقدان احملتمل للمزايـا املرتبطـة ـذه الفئـة بعـد خـروج البلـد 
منها سيكون أمرا ضروريا، إن كان ال بد مـن تقـدمي املشـورة 
املالئمـة إىل الـس االقتصـادي واالجتمـــاعي بشــأن االنتقــال 
السلس بعد اخلروج من القائمة. وجيب أن يتناول هذا التقييم 
على وجه اخلصوص مسائل التجارة واملعونة املالية واملسـاعدة 

التقنية. 
١١٨ -والحظت اللجنة أنه بـالنظر إىل مؤمتـر األمـم املتحـدة 
الثـالث املعـين بـأقل البلـــدان منــوا املقــرر عقــده يف بروكســل، 
ببلجيكا يف الفترة من ١٤ إىل ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠١ قـد توفـر 
فوائد جديدة ألقل البلدان منوا، ال سيما فيما يتعلق بـالوصول 
إىل أسـواق البلـدان املتقدمـة النمـو. غـري أن ذلـك قـد يعــين أن 
البلدان اليت هي بصدد االنتقال من مركز أقل البلدان منـوا قـد 

تتكبد خسائر يف هذا اال. 
التوصيـــات واآلثـــار املتصلـــة بـــإدراج البلـــــدان يف  - ٣

قائمة أقل البلدان منوا وإخراجها منها 
١١٩ -تؤكـــد اللجنـــة أن ملديـــف مؤهلـــة وفقـــا للمعايــــري 
املعتمـدة حاليـا ألن يرفـع امسـها مـن قائمـة أقـــل البلــدان منــوا. 
إال أنـه نظـرا لعـدم حصـول الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي 
ـــأن ميــدد  علـى املعلومـات اإلضافيـة املطلوبـة، توصـي اللجنـة ب
الس فترة االنتقال إىل أن جيرى االستعراض املقبل الذي يتم 
كل ثالث سـنوات واملقـرر القيـام بـه يف عـام ٢٠٠٣ قبـل أن 
تتخذ اجلمعية العامة قرارا بشأن إخراج ملديف من قائمة أقل 
ـــى  البلــدان منــوا. وســيتيح متديــد الفــترة اــال للحصــول عل
املعلومـات الكافيـة بشـأن الطريقـة الـيت يقـترح أن يســـتخدمها 
الشــركاء يف التنميــة واملنظمــات املتعــددة األطــراف بالنســـبة 

ملعاجلة مسألة إخراج البلدان من قائمة أقل البلدان منوا. 
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١٢٠ -وتوصــي اللجنــــة بـــأن يطلـــب الـــس االقتصـــادي 
واالجتمــاعي مــن اجلــهات الشــريكة يف التنميــة واملنظمــــات 
املتعـددة األطـراف ذات الصلـة إتاحـة املعلومـــات ذات الصلــة 
بشأن ما قد تتخذه من موقف إزاء إخـراج بلـد مـا مـن قائمـة 
أقل البلدان منـوا، وذلـك قبـل انعقـاد الـدورة الرابعـة للجنـة يف 
عــام ٢٠٠٢. كمــا يطلــب مــن الــس أن حيــث املنظمـــات 
الدوليـة واجلـــهات املاحنــة الثنائيــة علــى اإلســهام يف ”عمليــة 
االنتقـال السـلس“ مـن خـالل تنظيـــم مناقشــة تتعلــق بكيفيــة 
معاملة البلدان اليت تتوفر فيها الشروط املطلوبة إلخراجها مـن 
قائمة أقل البلدان منوا. ويف حـالة موافقـة الـس، فـإن اللجنـة 
ستكون على االستعداد ألن (أ) جتـري تقييمـا لآلثـار الـيت قـد 
تترتب على عملية إخراج بلد مـا مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا 
ـــيت ميكــن اختاذهــا لكفالــة  و (ب) أن حتـدد التدابـري العمليـة ال
االنتقـال السـلس مـن مركـز أقـل البلـدان منـــوا بعــد أن يتقــرر 

إخراج بلد ما من قائمة أقل البلدان منوا. 
 

األعمال املقرر االضطالع ا يف املستقبل   جيم –
١٢١ -يف القــرار ٣٤/٢٠٠٠، أحــــاط الـــس االقتصـــادي 
واالجتمـاعي علمـا مــع التقديــر باملعايــري املنقحــة وطلــب إىل 
اللجنـــة أن تواصـــل عملـــها املتعلـــق باملنهجيـــة الـــيت ينبغـــــي 
اسـتخدامها يف حتديـد أقـل البلـدان منـوا. وتؤكـــد اللجنــة مــن 
جديـد اعتزامـها علـى تقـدمي تقريـر إىل الـس يف عــام ٢٠٠٢ 
عن املعايري الـيت تنـوي اعتمادهـا يف عمليـة اسـتعراض القائمـة 
اليت جترى كل ثالث سـنوات واملقـرر االضطـالع ـا يف عـام 
٢٠٠٣ ، مع إيالء االعتبـار الواجـب لألسـاس املنطقـي الـذي 

يعلل وجود فئة أقل البلدان منوا. 
ـــة إدراج  ١٢٢ -وبــالرغم مــن أنــه ال ينظــر حاليــا يف إمكاني
البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية يف قائمـة أقـل البلـدان 
منوا، فإن اللجنة، اليت تناولت هذه املسألة يف تقريرها السابق، 
تكـرر االقـتراح باسـتعراض اآلثـار املترتبـة علـــى اســتثناء هــذه 

البلـدان وبـالنظر يف إمكانيـة إدراج البلـدان الـيت متـر اقتصاداــا 
مبرحلة انتقالية والـيت تفـي يف الوقـت نفسـه باملعايـري الثالثـة يف 
ــوا عنـد القيـام باالسـتعراض املقبـل لقائمـة  قائمة أقل البلدان من

أقل البلدان منوا.  
١٢٣ -وتكـرر اللجنـة أيضـا اإلعـراب عـن رغبتـها يف العمــل 
علـى بلـوغ هدفـها املبـني يف تقريـر دورـا الثانيـة املعقـــودة يف 
ـــل يف النظــر يف اآلثــار الــيت ترتبــت علــى  عـام ٢٠٠٠ واملتمث
ـــة  اســتخدام قواعــد خمتلفــة بالنســبة ملســتويات الدخــل وتنمي
املـوارد البشـرية والضعـــف االقتصــادي عنــد اختــاذ القــرارات 
املتعلقة بإدراج البلدان يف قائمة أقـل البلـدان منـوا أو إخراجـها 
منها. وتوافق اللجنة على أن اعتماد قواعد خمتلفة، فضـال عـن 
االلتزام بفترة مراقبة مدا ثالث سنوات إلخــراج البلـدان مـن 
قائمة أقل البلدان منوا، له ما يـربره نظـرا لضـرورة كفالـة قـدر 
مـن االسـتقرار يف هـذه الفئـة، إال أنــه ســيتعني التــأكد ممــا إذا 
كانت نتيجة االستعراضات العديـدة الـيت أجريـت كـل ثـالث 
سنوات تتفق مع مبدأ توفري املعاملة نفسها للبلدان اليت تشـهد 
أوضاعـا مماثلـة علـى مـر الزمـن. وتقـترح اللجنـة إيـالء اهتمــام 
ـــذي ســتجريه يف  خـاص هلـذه املسـألة يف االسـتعراض املقبـل ال

عام ٢٠٠٣. 
  

 الفصل اخلامس 
أساليب العمل وبرنامج عمل اللجنة   

١٢٤ -ترحـب اللجنـة مـن جديـد بفرصـة اإلسـهام يف عمـــل 
الس االقتصادي واالجتماعي وتؤكد من جديـد اسـتعدادها 
ملواصلة القيام بذلك. وما زالت اللجنة ترى أن طبيعـة عملـها 
تفـرض دعـوة األفرقـة العاملـة التابعـة هلـا إىل عقـد اجتماعـــات 
قبل انعقاد الدورة بكامل هيئتها حىت يتسىن للمجلس ولسـائر 
اهليئــات االســتفادة الكاملــة مــن أعمــال اللجنــة وجـــهودها. 
وجيـب الشـروع يف هـذه األعمـال التحضرييـة يف وقـت مبكـــر 



3401-38658

E/2001/33

جـدا قبـل انعقـــاد الــدورة بكــامل هيئتــها حــىت تتوفــر للجنــة 
التحليالت الضرورية وتتمكـن مـن ختصيـص مناقشـاا العامـة 
لصياغــة توصيــات مدروســة دراســة وافيــة وعمليــة وهادفــــة 

وإدراجها يف تقريرها إىل الس. 
١٢٥ -وتقترح اللجنة أن يكـون املوضـوع الرئيسـي لربنـامج 
عمل دورا املقبلة ”فعالية املســاعدة اخلارجيـة“، مـع التركـيز 
بصـورة خاصـة علـى أفريقيـا. كمـا تقـــترح أن يكلــف بعــض 
أعضائها مبهمة القيام يف فترة ما بني الدورات بدراسـة خمتلـف 
املواضيع الفرعية املندرجة يف إطار هذا املوضوع العـام، مبـا يف 
ـــة املســتدامة بوصفــها املوضــوع  ذلـك املسـائل املتعلقـة بالتنمي
الرئيسـي ملؤمتـر القمـة العـاملي املقـرر عقـده يف عــام ٢٠٠٢ يف 
جوهانسـربغ، جبنـوب أفريقيـا. وتوصــي اللجنــة بــأن يتعــاون 
أولئك األعضاء مع اموعـات اإلقليميـة، ال سـيما يف أفريقيـا 
وأن يوجـه رئيسـها رسـائل إىل ممثلـــي البلــدان األفريقيــة ذوي 
الصلــة اللتمــاس مســامهام فيمــا يتعلــــق بفعاليـــة املســـاعدة 

اخلارجية املتاحة حاليا كل يف بلده. 
ــوا  ١٢٦ -ونظـرا لألمهيـة الـيت تتسـم ـا قائمـة أقـل البلـدان من
ووفقا ملا دعا إليه الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، سـتواصل 
اللجنــة إجــــراء اســـتعراضاا للقائمـــة كـــل ثـــالث ســـنوات 
ــــــق باملنهجيـــــة املســـــتخدمة يف  واالضطــــالع بعملــــها املتعل
االسـتعراضات الـــيت أجريــت مؤخــرا. وكمــا أفــادت اللجنــة 
سابقا، فإن هذا العمل سيشمل إعادة النظـر يف طريقـة معاملـة 
البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة، والنظـــر يف مــدى 
مالءمـة االلـتزام مببـــادئ وحــدود مرجعيــة أكــثر تقييــدا عنــد 
ــع  إدراج البلـدان أساسـا يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا باملقارنـة م
املبـادئ واحلـدود املرجعيـة الـيت يتقـرر مبوجبـها إخراجـــها مــن 
تلك القائمة. واهلدف من ذلك كفالة أن يتم علـى مـر الزمـن 
حتقيـق قـدر مـن االســـتقرار يف القائمــة وتوفــري نفــس املعاملــة 
للبلدان اليت تشهد أوضاعا مماثلة عنـد اسـتعراض القائمـة كـل 

ثالث سنوات. 

١٢٧ -وإذا أتـاحت اجلـهات الشـريكة يف التنميـة واملنظمـات 
املتعددة األطراف ذات الصلة املعلومات الالزمة بشـأن مـا قـد 
تتخذه من موقف إزاء إخراج بلد مـا مـن القائمـة قبـل انعقـاد 
الدورة الرابعة للجنة يف عام ٢٠٠٢، سيكون بإمكـان اللجنـة 
أيضـا تقييـم اآلثـار احملتملـة إلخـراج ذلـــك البلــد مــن القائمــة 
وحتديد التدابري العملية اليت ميكن اختاذها لكفالـة متـهيد انتقـال 
البلـد مـن مركـز أقـل البلـدان منـوا بعـد إخراجـه مـــن القائمــة. 
وتؤكد اللجنة من جديد اعتزامـها تقـدمي تقريـر إىل الـس يف 
ــــام ٢٠٠٢ عـــن املعايـــري الـــيت تقـــترح  دورتــه املوضوعيــة لع
اســتخدامها يف اســتعراض القائمــة الــذي جيــري كــل ثـــالث 
ـــالء  ســنوات والــذي ســتضطلع بــه يف عــام ٢٠٠٣، مــع إي
االعتبار الواجب لألساس املنطقي الذي يعلـل وجـود فئـة أقـل 

البلدان منوا.  
١٢٨ -وتكــرر اللجنــة اإلعــراب عــــن رغبتـــها يف أن يظـــل 
الـس االقتصـادي واالجتمـاعي قـادرا علـــى االلــتزام بقــراره 
الـذي يقضـي بتقـــدمي طلباتــه املتعلقــة جبــدول أعمــال اللجنــة 
خالل الدورة املوضوعية الـيت سـيعقدها يف منتصـف السـنة أو 
بعــد ذلــك بوقــت قصــــري. وأن اختـــاذ القـــرارات يف الوقـــت 
ــرر أن  املناسـب وبصـورة مبكـرة بشـأن املواضيـع الـيت مـن املق
تغطيها اللجنة ينبغي أال حيول بـأي شـكل مـن األشـكال دون 
ـــى فيــها أي تطــورات  إدخـال تعديـالت يف وقـت الحـق تراع
هامة غري متوقعة قد حتدث خالل السنة. وتؤكد اللجنة أيضـا 
ـــة يف عمليــة وضــع  علـى ضـرورة اإلسـهام بصـورة أكـثر فعالي
السياسـات، مبـا يف ذلـك عـرض تقريرهـا علـى الـــس خــالل 

دورته املوضوعية. 
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الفصل السادس 
 

تنظيم أعمال الدورة 
 

انعقدت الدورة الثالثة للجنـة السياسـات اإلمنائيـة يف  - ١٢٩
مقر األمم املتحدة من ٢ إىل ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١. وحضر 
الـدورة واحـد وعشـرون عضـــوا مــن أعضــاء اللجنــة، وهــم: 
ـــي بــانيش، والســيدة  السـيد أول يونـغ بـارك، والسـيد ميليفوي
سوشــــيترا بونياراتــــابوندهو، والســــيد أوالف بريكـــــهولت، 
والسيدة نومني توغونو - بيكرستيث، والسيد ألـربت بينجـر، 
والسـيدة لورديـس بينرييـــا، والســيد روبــن تانســيين، والســيد 
نــاصر حســن ســعيدي، والســيد أودو إرنســت ســــيمونيس، 
والسيدة مىن مكرم - عبيد، والسيد شانغكوان غــاو، والسـيد 
ليونيـد م. غريغورييـــف، والســيد بــاتريك غيومــون، والســيد 
أوجينيـــو ب. فيغويـــروا، والســـــيدة لوكــــا ت. كاتســــيلي، 
والسـيدة مـاريو لوريســـتني، والســيدة نــدري تــرييز أســييب - 
ــــاك، والســـيد ريوكيشـــي  لومومبــا، والســيد ب. بــايندرا ناي
هريونو، والسيدة دوروتييا ويرنيك. ومل يتمكن ثالثـة أعضـاء 
مـن احلضـور، وهـم: السـيدة مـاري إيلكـا بانغيسـتو، والســـيد 

دلفن ج. رويغاسريا، والسيدة سيلفيا سابوريو.  
ـــدة  ١٣٠ -أمـا أعضـاء املكتـب املنتخبـون يف الـدورة الثالثـة مل

تنتهي يف ٣١ كانون األول/ديسمرب  ٢٠٠١، فكانوا: 
الرئيس: 

السيد ريوكيشي هريونو 
نائب الرئيس: 

السيد أوجينيو ب. فيغويروا 
املقرر: 

السيدة لوكا ت. كاتسيلي 

١٣١ -وافتتح الرئيس الدورة. 
١٣٢ -وبالنيابة عن السيد نيتني ديساي، وكيل األمني العـام 
للشؤون االقتصادية واالجتماعية، أكد السيد إيان كينيبورغ، 
مديــر شــعبة حتليــل السياســات اإلمنائيــة أمهيــة املســائل الــــيت 
سـتعاجلها اللجنـة، وهـي دور منظومـة األمـم املتحـدة يف دعـــم 
جـهود البلـدان األفريقيـة الراميـة إىل حتقيـق التنميـة املســـتدامة، 
وحتســــني عمليــــة اإلدارة املتعــــددة األطــــــراف يف جمـــــاالت 
االستثمارات الدولية، واملنافسة والضرائب، ال سيما يف ضــوء 
االنعقــاد الوشــيك للحــدث الــدويل الرفيــع املســــتوى املعـــين 
بتمويـل التنميـة ويف ضـوء مؤمتـر القمـة العـاملي املعـــين بالتنميــة 
املستدامة. ونظرا للشواغل اليت أعرب عنها الس االقتصادي 
واالجتماعي وحكومة ملديف، اعترب مـن الضـروري جـدا أن 
تعيد اللجنة النظر يف حالـة ملديـف مـن حيـث مركزهـا كبلـد 

من أقل البلدان منوا. 
١٣٣ -وجـرى تنظيـم أعضـاء اللجنـة يف شـــكل ثالثــة أفرقــة 
فرعية إلجراء مداوالت اسـتمرت ثالثـة أيـام ومتكنـت اللجنـة 
من االنتهاء مـن عملـها بصياغـة تقريرهـا يف اليـوم األخـري مـن 

الدورة. 
ـــــة واالجتماعيــــة  ١٣٤ -ووفـــرت إدارة الشـــؤون االقتصادي
باألمانة العامة لألمم املتحدة اخلدمات الفنية للدورة. وكـانت 
ـــربامج، والصنــاديق  ممثلـة يف الـدورة اهليئـات والوكـاالت، وال

التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة: 
شــــــعبة الســــــكان، إدارة الشــــــــؤون االقتصاديـــــــة  •

واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة؛ 
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛  •

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛  •
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛  •

منظمة األمم للتربية والعلم والثقافة؛  •
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مكتـب املنسـق اخلـاص ألفريقيـــا وأقــل البلــدان منــوا،  •
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامـة 

لألمم املتحدة؛ 
مكتب اللجان اإلقليمية يف نيويورك؛  •

مكتب العمل الدويل؛  •
صندوق النقد الدويل؛  •

البنك الدويل؛  •
برنامج األغذية العاملي؛  •
منظمة الصحة العاملية؛  •
منظمة التجارة العاملية.  •

  
احلواشي 

 .E/2000/33 (١)
ينطبق هذا األمر خباصة على شعوا أثناء فترة االجتار بـالرقيق.  (٢)
ـــك أيضــا يف بعــض احلــاالت بالنســبة لســلعها  وقـد حصـل ذل

األساسية خالل فترة االستعمار وما بعد االستقالل. 
وفقا آلخر البيانات املتاحة، هناك ١٩٢ مليون أفريقي أي ٢٨  (٣)
شخصا عن كل مائـة شـخص يفتقـرون إىل األمـن الغذائـي أي 
أـم ال يسـتطيعوا احلصـول علـى مـا يكفـي مـن الغـذاء للعيـــش 
ـــراء فقــرا أي أن  حيـاة صحيـة ومنتجـة. فاجليـاع هـم أشـد الفق
إنتاجيتهم هي األدىن وهم يعانون من أعلــى معـدالت املشـاكل 
ـــال  الصحيـة الناشـئة عـن سـوء التغذيـة. ومـن املرجـح أن األطف
الذين ينتمون ألسر تعاين من نقص التغذية املزمـن ال يلتحقـون 

باملدارس. 
يف عـام ١٩٩٩، كـانت حصـة بلـدان أفريقيـــا الواقعــة جنــوب  (٤)
الصحراء الكربى من املساعدة اإلمنائية الرمسية تصل إىل ٢٣ يف 
املائة وكانت نسـبة هـذه املسـاعدة إىل النـاتج القومـي اإلمجـايل 
تصل إىل ٤,٢٨ يف املائة مقارنـة بنسـبة ٠,٨٤ يف املائـة جلميـع 
البلـدان الناميـة األخـرى (تقريـر التعـاون اإلمنـــائي لعــام ٢٠٠٠ 

 

ــــاون يف امليـــدان االقتصـــادي،  (بــاريس، منظمــة التنميــة والتع
 .((٢٠٠١

هذا يتفق متامـا مـع مـا ورد يف قـرار اجلمعيـة العامـة ١٠٧/٥٠  (٥)
املــؤرخ ٢٠ كــــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٥ حيـــث أعلنـــت 
اجلمعية العامة عن عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقــر 
واختارت أفريقيا لتكون اموعة املستهدفة فيما يتعلق بالقضاء 
على الفقر وذلك باعتماد ج متعدد االختصاصـات ومتكـامل 

يؤخذ به يف مجيع برامج منظومة األمم املتحدة ذات الصلة. 
انظر إعالن ويندهوك وميثــاق اخلدمـة العامـة يف أفريقيـا اللذيـن  (٦)
اعتمدا يف املؤمتر الثالث لوزراء اخلدمة املدنية بالبلدان األفريقيــة 
الـذي يعقـد كـل سـنتني، والـذي عقــد يف ويندهــوك، ناميبيــا، 
 ،A/56/63-E/2001/21) ـــــرباير ٢٠٠١ يومـــي ٥ و ٦ شـــباط/ف

املرفقان األول والثاين).ٍ 
ـــا ال تســتطيع  هنـالك مـا يقـدر بــ ١٠٠ مليـون أسـرة يف أفريقي (٧)
ـــة احلديثــة، مثــل اإلضــاءة الفعالــة  الوصـول إىل خدمـات الطاق
والطاقـة املســـتخدمة للطــهي واإلمــدادات املائيــة واملواصــالت 
املوثوق ا. وتتعرض هــذه األسـر الستنشـاق الغـازات وغريهـا 
ـــات والفضــالت  مـن امللوثـات النامجـة عـن حـرق روث احليوان

الزراعية. 
ظل املنتدى اآلسيوي – األفريقي الذي تنظمه اليابان مـرة كـل  (٨)
سـنتني بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنائي واالئتالف العــاملي مـن أجـل أفريقيـا حتـت مظلـة مؤمتـر 
طوكيــو الدويل بشأن التنميـــة فــي أفريقيـا يـؤدي هـذه املهمـة 

منذ عام ١٩٩٣. 
ال تتألف هذه التكاليف من التكـاليف املاليـة املباشـرة فحسـب  (٩)
وهي تنشأ عن عـدم الكفـاءة يف اسـتخدام املـوارد املتاحـة وإمنـا 
أيضا من تكاليف غـري مباشـرة ناشـئة عمـا تتكبـده احلكومـات 
من مال وجهد فيما يتعلق باسـتضافة اخلـرباء واملستشـارين مـن 
ــــريا  املؤسســات املتعــددة األطــراف وتلبيــة مطالبــام الــيت كث
ما تكون متضاربة، رغم مـا لذلـك مـن أثـر إجيـايب ضئيـل علـى 

التنمية. 
أثبتـت التجـارب اإلمنائيـة آلسـيا أن االسـتثمار األجنـيب املباشـــر  (١٠)
يتدفق إىل البلدان واألقاليم الـيت يتوفـر فيـها احلكـم واالسـتقرار 
السياسـي والـثروات مـن رأس املـــال البشــري وتنميــة اهليــاكل 
ــــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة  األساســية، ممــا يفضــي إىل التنمي

املستدامة. 
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التقرير املرحلي لألمــني العـام عـن تنفيـذ برنـامج األمـم املتحـدة  (١١)
 ،A/55/350) اجلديــــــد للتنميــــــة يف أفريقيــــا فــــي التســـعينات

الفقرة ٥٣). 
مـن املـهم التميـيز بـني السـلع العامـة العامليـة النهائيـة (الـيت متثــل  (١٢)
النتائج) والسلع العامة العاملية الوسيلة (اليت متثل عملية للتيسري. 
ففـي حـني تشـبه األحـوال املناخيـة املسـتقرة سـلعة عامـة عامليــة 
ائيـة، ميثـل السـالم أو االســـتقرار املــايل مثــاال للســلعة العامــة 
العامليـة الوسـيطة كمـا متثـل هيـاكل احلكـم العـــاملي أو املتعــددة 
األطـراف أمثلـة أخـرى للســـلع العامــة العامليــة الوســيطة وهــي 

تشكل جماال يزداد فيه الشعور باحلاجة إىل مثل هذه السلع. 
جيـب إيـالء االهتمـام، علـى املســـتوى الوطــين خاصــة، لزيــادة  (١٣)
كفـاءة النشـاط احلكومـي وحتقيـق سـالمة املاليـة العامـة، مبـــا يف 
ذلـك اإلدارة اجليـدة للقوانـني الضريبيـة، وتبسـيط اإلجـــراءات، 
والقضـاء علـى التجـاوزات النامجـــة عــن اإلعفــاءات، وإدمــاج 
احلسابات اخلارجة عن امليزانية يف امليزانية، وإصــدار امليزانيـة يف 
وقت مبكر، واإلبالغ بصورة مناسبة عن النتائج يف اية السنة 

املالية. 
فعلى سبيل املثال، تلعب املؤسسـات التاليـة دورا هامـا: وكالـة  (١٤)
ضمان االستثمارات املتعـددة األطـراف التابعـة للبنـك الـدويل، 
واهليئة املالية الدولية، ومؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، 

وغرف التجارة والصناعة الوطنية. 
ـــاج إىل زيــادة  هنـاك برنـامج ممـاثل يف البنـك الـدويل ولكنـه حيت (١٥)

حجمه وتوسيعه لتغطية البلدان األفريقية. 
على سبيل املثال، أصدرت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان  (١٦)
االقتصادي يف حزيران/يونيه ٢٠٠٠ تقريرا قدمتـه إىل اجتمـاع 
الس الوزاري يف عام ٢٠٠٠، مع توصيات مقدمــة مـن جلنـة 
الشؤون الضريبية بعنوان حنو تعاون عـاملي يف ميـدان الضرائـب 
تتضمـــن قائمـــــــة بـــالبلدان الـــــيت مت حتديدهــــا ”كمــــالذات 
ضريبيـة“، وطلــــب مـن هــــذه البلـدان توقيـع مذكـرة تفــاهم. 
ــــــــــــــع  هـــــــــــــذا املنشـــــــــــــور متوفـــــــــــــر علـــــــــــــى املوق
 http:/www.oecd.org/daf/fa/hapm_tax/report-en.pdf< فــــــــي 

الشـبكة العامليـة وجـرى االطـــالع عليــها يف ٧ حزيــران/يونيــه 
 .٢٠٠١

التنمية املستدامة هـي .. عمليـة تغيـري يتـم خالهلـا التنسـيق بـني  (١٧)
اســــتغالل املــــوارد وإدارة االســــتثمارات وتوجيــــــه التطـــــور 
التكنولوجي والتغري املؤسسي وبني االحتياجات املقبلة واحلالية 
 World Commission on Environment and Development: Our)

 

 Common Future (Oxford, Oxford University Press, 1987)

 .(p.9

تقريـر مؤمتـر األمـــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي  (١٨)
جانريو، ٣-١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢، الد األول، القرارات 
ــــع،  الــيت اعتمدهــا املؤمتــر (منشــور األمــم املتحــدة، رقــم املبي

E.93.I.8 وتصويب)، القرار ١، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (١٩)
FCCC/CP/1997/7/Add.1 ، املقرر ١/م أ-٣، املرفق.  (٢٠)

األمــم املتحــدة، جمموعــة املعــــاهدات، الـــد ١٧٧١، الرقـــم  (٢١)
 .٣٠٨٢٢

ـــوع البيولوجــي  انظـر برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، اتفاقيـة التن (٢٢)
(مركـز أنشـطة برنـامج القـانون البيئــي واملؤسســات البيئيــة)، 

حزيران/يونيه ١٩٩٢. 
األمــم املتحــدة، جمموعــة املعــــاهدات، الـــد ١٩٥٤، الرقـــم  (٢٣)

 .٣٣٤٨٠
ـــة،  الفقرتـان ٢٢ و ٢٣ مـن إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفي (٢٤)

٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠. 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، النصـوص الرمسيـة التفاقيـة  (٢٥)
األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة ١٠ كانون األول/ديسمرب 
١٩٨٢ واالتفاق اخلاص بتنفيذ اجلزء احلادي عشر مـن اتفاقيـة 
األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة ١٠ كانون األول/ديسمرب 
١٩٨٢ مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة اخلتاميـة ملؤمتـر األمـم 
املتحدة الثالث لقانون البحار (منشور األمم املتحدة، رقم املبيع 
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الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـــادي واالجتمــاعي، ١٩٩٩،  (٢٦)
 .(E/1999/33) امللحق رقم ١٣

املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع هاء.  (٢٧)
من بني النقاط اليت أثارا املذكرة املقدمة من حكومة ملديف،  (٢٨)
أولـت اللجنـة اهتمامـا خاصـــا ملســألة اســتخدام النــاتج احمللــي 
اإلمجايل بدال مـن أرقـام هـذا النـاتج. وتـرى اللجنـة أن نصيـب 
الفــرد مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل مقيــاس أفضــــل للقـــدرات 
اإلنتاجية من نصيب الفرد من الناتج الوطـين اإلمجـايل، وتعـدل 
العتبـات بنـاء علـى ذلـك  لتحديـد البلـدان املنخفضـــة الدخــل. 
وال ميكن للجنة أن تستثين أي بلــد مـن هـذه القـاعدة، وينطبـق 

الشيء نفسه على النظر يف توزيع الدخل. 
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طلـب قـرار الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي ٣٤/٢٠٠٠ إىل  (٢٩)
األمـني العـام مـن مجلـة أمـور أن يعـد، يف سـياق توصيـة اللجنــة 
بإخراج ملديف من القائمة، تقريرا عــن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ 
أحكام الفقرة ٤ من قرار اجلمعية العامة ٢٠٦/٤٦، وأن يقـدم 
توصيـات بشـأن التدابـري اإلضافيـة الـيت ميكــن اختاذهــا لضمــان 
انتقال البلدان بشكل سلس من مركز أقل البلدان منوا؛ وتطلـع 
إىل تلقـي التقريـر الـــذي يعــده مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة 
والتنمية عن االستفادة الفعلية ألقل البلدان منوا من إدراجـها يف 
قائمة أقل البلدان منوا وعن األثر العملي للتدابري املتخذة لصـاحل 
ــر  أقـل البلـدان منـوا، وطلـب إىل املؤمتـر أن يـدرج يف هـذا التقري
تقييما لآلثار اليت ميكن أن يتركها علـى ملديـف إخراجـها مـن 

قائمة أقل البلدان منوا. 
 

 


