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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل 
  والتعاون يف امليدان االقتصادي

  الدورة الثانية
  ٢٠١٤مايو / أيار٢٠-١٩جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة  من التعاون تقييم مسامهة األشكال الفعالة      
  لأللفية وتطورها يف جمال التجارة والتنمية

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 منـذ   لتعاون الدويل من ا تستعرض مذكرة املعلومات األساسية هذه األشكال املختلفة          

وتقّيم املذكرة اجملاالت اليت حقـق      . يف دعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     ودورها  بداية العقد   
  . حتدد العوامل اليت حتقق هذا النجاح بفضلها  كما،فيها التعاون الدويل أقصى قدر من النجاح

هداف اإلمنائية  وتعرض املذكرة أوالً مناقشة عامة تتناول أوجه التقدم احملرز يف حتقيق األ             
وتبحـث  . ، مث تستعرض خمتلف أشكال التعاون الـدويل       ٨لأللفية، مع االهتمام خاصة باهلدف      

املذكرة دور مصارف التنمية ومصادر التمويل االبتكارية ومبادرات ختفيـف أعبـاء الـديون              
 بالبحث  وتتناول املذكرة . كمصدر للتمويل من أجل املساعدة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         

ُميـسِّراً  إذا كان النظام التجاري القائم املتعدد األطراف يوفر، وإىل أي حد، إطاراً دولياً              ما مسألة
وتعاجل املذكرة مسألة زيادة القدرات اإلنتاجية وإتاحة املـشاركة علـى           . وداعماً للبلدان النامية  

كرة أيضاً اهتماماً للدور الـذي   وتويل املذ . نطاق أوسع يف عمليات اإلنتاج لتحقيق النمو املستدام       
  .يؤديه التعاون بني اجلنوب واجلنوب يف توفري أشكال ابتكارية للمساعدة اإلمنائية
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  مقدمة    
تعاون من أجل دعم حتقيق األهـداف       من ال لقد اسُتخدمت حىت اآلن أشكال فعالة         -١

منائيـة لأللفيـة، وخباصـة      جمايل التجارة والتنمية، تتضمن األهداف اإل       ويف .اإلمنائية لأللفية 
وتشمل الغايات الرئيسية إقامة نظام جتاري ومـايل        . ، غايات ومؤشرات ذات صلة    ٨ اهلدف

دويل غري متييزي، وإتاحة وصول أقل البلدان منواً إىل األسواق، وزيادة ختفيف أعباء الـديون               
الرمسية من أجل احلد من لصاحل البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وزيادة حجم املساعدة اإلمنائية       

الفقر وحتقيق التنمية، وإتاحة احلصول على التكنولوجيـا اجلديـدة مـن أجـل التنميـة،                
ولتحقيق هذه الغايات واملضي    . واستراتيجيات توفري فرص عمل الئق ومنتج للنساء والشباب       

، ميكن  ٢٠١٥  عام بعد  ملا هو أبعد من األهداف اإلمنائية لأللفية يف اجتاه خطة التنمية           ما إىل
زيادة تعزيز التعاون الفعال يف خمتلف اجملاالت، بوسائل منها املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الـيت      
تعاجل االحتياجات احملددة ألقل البلدان منواً، ومواصلة العمل على إقامة نظام جتاري متعـدد              

زيادة إمكانية احلصول األطراف يكون أكثر إنصافاً، ودعم هتيئة بيئة اقتصادية دولية متكينية، و        
  . على التكنولوجيا اجلديدة يف العامل النامي

من واهلدف من مذكرة املعلومات األساسية هذه هو تقييم مسامهة األشكال املختلفة              -٢
وتبحث املذكرة  . ٨لتعاون يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مع االهتمام خاصة باهلدف           ا

يف ذلك املسامهة احملددة اليت قـدمها         مبا ايل التجارة والتنمية،  األشكال املختلفة للتعاون يف جم    
إطار حتليل التعاون الـدويل والـشراكات     ويف.األونكتاد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

من أجل التنمية، ستبني املذكرة أن التعاون بني اجلنوب واجلنوب قد تزايد على مدى              القائمة  
 عشرة املاضية من أجل معاجلة الثغرات اهلامة بوسائل منها، مثالً،           السنوات العشر إىل اخلمس   

  . توفري أشكال جديدة من املساعدة املالية ألغراض التنمية
وسيقّيم الفرع األول من هذه املذكرة سري تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، ويبحث              -٣

وسيقّيم هذا الفرع أيـضاً     . ازهايزال يتعني إجن    ال بصفة خاصة اإلجنازات احملققة واملهام اليت     
يف ذلك التعـاون بـني        مبا التعاون الدويل يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،      مدى مسامهة   

وسيبحث الفرع الثاين دور مصارف التنمية اإلقليمية واملتعددة األطـراف   . اجلنوب واجلنوب 
ائية لأللفية وختفيـف أعبـاء   يف توجيه املساعدة املتعددة األطراف لدعم حتقيق األهداف اإلمن      
وباإلضافة إىل ذلك، سـيقيم     . الديون عن طريق اإلفراج عن املوارد ألغراض احلد من الفقر         

وسيلقي الفـرع   . هذا الفرع مدى مسامهة مصادر التمويل االبتكارية يف سد فجوة التمويل          
اإلمنائيـة  األهـداف   وحتقيـق   الثالث من هذه املذكرة بعض الضوء على الصلة بني التجارة           

لأللفية، ويتناول بعض القضايا الرئيسية الضرورية لتسخري التجارة من أجل حتقيـق التنميـة              
  يليها تقييم  لعالقة بني التجارة والفقر   لستهل هذا الفرع مبناقشة     وسُي. االقتصادية واالجتماعية 

ذا الفـرع   وأخرياً، سيتناول ه  . ضرورة جعل هذا النظام أكثر إنصافاً     ومدى  للنظام التجاري   
الفرع الرابع فسيتناول مسألة تنمية القـدرات         أما .بالبحث مبادرة املعونة من أجل التجارة     
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اإلنتاجية من حيث رأس املال البشري الالزم لضمان حتقيق التقدم االجتماعي واالقتـصادي             
 سألة توفري فرص العمـل الالئـق، ونقـل   ملستهل هذا الفرع مبناقشة وسُي. يف البلدان النامية  

التكنولوجيا ونشرها يف البلدان املنخفضة الدخل، مث يعود إىل تنـاول موضـوع املـساعدة              
هـذا    ويف .اإلمنائية الرمسية مستقصياً كيفية تعزيز دورها من أجل دعم القدرات اإلنتاجيـة           

الصدد، سيبحث هذا الفرع أيضاً مسألة الدور املتنامي للمساعدة املالية اجلديدة املقدمة مـن              
  . دات الناشئةاالقتصا

  األهداف اإلمنائية لأللفية والشراكات الدولية من أجل التنمية  -أوالً  

  يزال يتعني إجنازها  الاإلجنازات احملققة واملهام اليت: تقييم األهداف  -ألف  
 /ألمم املتحـدة باإلمجـاع إعـالن األلفيـة يف أيلـول           اجلمعية العامة ل  اعتمدت    -٤

 ُتعرف باسم   ٢٠١٥  عام بتحقيق مثانية أهداف حبلول   به  الذي التزمت مبوج  ،  ٢٠٠٠ سبتمرب
املقياس الذي تقاس به اجلهود     تشكل  وقد أصبحت هذه األهداف     . األهداف اإلمنائية لأللفية  

ومتثل هذه األهداف، جمتمعة، الغايات اليت ينشدها العامل خلفض مـستوى           . اإلمنائية الدولية 
مع العمل يف الوقت نفسه على تعزيز املـساواة         ،  ٢٠١٥  عام الفقر املدقع بنسبة هائلة حبلول    

  . بني اجلنسني والتعليم والصحة واالستدامة البيئية
ومثة اتفاق واسع النطاق على أن األهداف اإلمنائية لأللفية قد أدرجت مسألة احلـد                -٥

أنه فيما يتعلـق باإلجنـاز        إال من الفقر على نطاق واسع يف صميم جدول األعمال اإلمنائي         
  . ي ملختلف األهداف، تتفاوت األدلة بني األهداف والبلدان على السواءالفعل
.  بشأن احلد من الفقر    ١فالبيانات تربر الشعور بقدر من التفاؤل فيما يتعلق باهلدف            -٦

، الصادر عن ٢٠١١  لعام)Global Monitoring Report(تقرير الرصد العاملي جاء يف   ملاووفقاً
 دوالر يف اليوم    ١,٢٥بة فقراء العامل الذين يعيشون على أقل من         البنك الدويل، اخنفضت نس   

 ومن املتوقـع أن تـنخفض   ٢٠٠٥  عام يف املائة يف٢٥ إىل  ١٩٩٠  عام  يف املائة يف   ٤٢من  
 ١,٨األرقام على اخنفاض يف عدد الفقراء مـن         وتدل هذه   . ٢٠١٥  عام  يف املائة يف   ١٤ إىل

 ٢٠١٥  عام مليار يف٠,٩ مث إىل ٢٠٠٥  عام مليار يف١,٤ إىل  ١٩٩٠  عام مليار شخص يف  
لكن هدف احلد من الفقر يتحقق، يف جزء كبري منه، بفضل األداء القـوي              . هو متوقع  كما

 وباالستناد إىل املعدالت احلالية للتقدم العاملي، ينبغي أن يكون          .)٢٠١٣األونكتاد،  (للصني  
دف حتقيق املساواة بني اجلنسني     من املمكن بلوغ هدف حتسني الوصول إىل مصادر املياه، وه         

تدعو   فال تبقى من األهداف اإلمنائية لأللفية      ملا الصورة املرتقبة   أما .يف جمال التعليم األساسي   
 يشهد تعميم إمتام مرحلة التعليم االبتـدائي حبلـول          لن فالعامل. إىل نفس القدر من التفاؤل    

وعلى املـستوى  . ومعدل نقص التغذية يبلغ اهلدفني املتعلقني مبعدل الوفيات        ولن ٢٠١٥ عام
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على إىل أن قرابة نصف بلدان العامل فقط تسري         ) ٢٠١٠ (Barmeier و Leoالقطري، يذهب   
 باحلد من الفقر، واملساواة بني      ة لأللفية املتعلق  ةاإلمنائياألهداف  صوب حتقيق   املسار الصحيح   

  .  على مياه الشرباجلنسني يف التعليم، وتعميم إمتام التعليم االبتدائي واحلصول
وقد أثريت أيضاً شكوك جدية حول الصيغة احملددة لألهداف واالستراتيجية املعتمدة             -٧

تـربز    ال فيالحظ، أوالً، أن صيغة الغايات املطلقة على املستوى القطري        . للسعي إىل بلوغها  
جة لألزمات  فهذه التفاوتات واسعة وآخذة يف التزايد نتي      . مسألة تفاوت النتائج داخل البلدان    

فتئت الوكاالت املاحنة تدعو عموماً، منذ   ماوثانياً،. الثالث اليت حدثت يف هناية العقد األخري     
 إزاء الـسياسات  ، بدالً من هنج عـام ،هناية عقد الثمانينات، إىل األخذ بنهج حمدد األهداف      

طالقاً من افتراض   رد، ان  بتحقيق الكفاءة وبقيود املوا    العتبارات تتعلق عادةً  وذلك  االجتماعية  
 من املمكن التخفيف من حدة الفقر باستخدام قدر أقل من املوارد وتقلـيص دور               مفاده أن 
وقد كانت لورقات استراتيجية احلد من الفقر أمهية كبرية يف تشجيع األخذ بنـهج              . الدولة

 شكلت الـشراكات    ما حمدد األهداف بدرجة أكرب إزاء حتقيق األهداف االجتماعية، وكثرياً        
بني القطاعني العام واخلاص األداة املؤسسية املفضلة لتعزيز العمـل يف اجملـال االجتمـاعي               

  اليت كـثرياً   ،أنه ليست هناك أدلة قاطعة على أن هذه الشراكات          إال ).٢٠١٢ األونكتاد،(
 حتقق مكاسب حقيقية من ،تشكل دعماً باهظ الكلفة ملقدمي اخلدمات من القطاع اخلاص      ما

  . نوعيتهاوحتسني يف اخلدمات االجتماعية تكالخفض حيث 

  التعاون الدويل يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةمدى مسامهة تقييم   -باء  
تتضمن أي غايـة صـرحية تتعلـق          مل على الرغم من أن األهداف اإلمنائية لأللفية        -٨

زايـد أمهيـة     فقد اتسمت الفترة اليت انقضت منذ صدور إعالن األلفية بت          ،بتدفقات املعونة 
قبـل  تسارعت وترية تنويع املصادر مع تسارع منو التعاون من            كما التعاون اإلمنائي الدويل؛  

. بلدان غري أعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية، والصناديق العاملية واملؤسسات اخلريية اخلاصـة            
حتياجـات  ورغم هذا النمو وهذا التنويع، كان مستوى املوارد املتاحة أدىن بكـثري مـن اال   

  .املتوقعة للتمويل الالزم لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
غري موزع توزيعاً سـليماً فيمـا بـني          يزال التعاون اإلمنائي    ال وعالوة على ذلك،    -٩

إدارة األمم (نفسها املناطق داخل البلدان وبني جمموعات ومناطق وفرادى بلدان العامل النامي،    
فأشد البلدان ضعفاً تتلقى قدراً أقل من       ). ٢٠١٠ واالجتماعية،   املتحدة للشؤون االقتصادية  

املساعدة، مع وجود تفاوتات هائلة يف أداء فرادى اجلهات املاحنة يف مساعدة أضعف البلدان              
ليس لتخصيص املساعدة أي صلة ذات شأن      ف: ومثة نقص مستمر يف املعونة املقدمة إىل أفريقيا       

جتد   ال  تعرب عن مصاحل املاحنني، بينما أصبحت بعض البلدان        تزال  ال احلاجة إليها، وهي  مبدى  
هداف األومثة حاجة إىل اتفاق عاملي بشأن ختصيص املعونة حتدد فيه . أية جهة ماحنة تساعدها

وينبغي أن يشمل ذلك زيادة حصة      البلد املتلقي   ضعف  إليها ومدى   احلاجة  مدى  على أساس   
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عليها الدول الضعيفة واملتأثرة بالرتاعات، حبيث ترتفـع        املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت حتصل      
بعده وإعادة تأكيد الوعود السابقة املتعلقـة         وما ٢٠١٥  عام  يف املائة حبلول   ٥٠نسبتها إىل   

بنسب املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت سُتخصص ألقل البلدان منواً والبلدان اجلزرية الـصغرية             
  . ساحليةالنامية والبلدان النامية غري ال

توزيعاً غري سليم من حيـث القنـوات واألنـواع          موّزع  كما أن التعاون اإلمنائي       -١٠
بالنظر إىل ارتفاع مستويات الفعالية املثبتة للمعونة املتعدِّدة األطـراف، فـإن            و. والقطاعات

مـم   يف املائة رغم تزايد التمويل من األ       ٢٩تبلغ    إذ تزال متدنية،   ال حصتها من إمجايل املعونة   
 .أيضاً تزايد املوارد املخصصة ملبـادرات بعينـها       املرجوة  يضعف حتقيق النتائج      ومما .املتحدة

خيصص مقدمو املساعدة الثنائية قرابة نصف املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية املقدمة مـن              إذ
ئني يف بلدان جلنة املساعدة اإلمنائية لإلنفاق على املنح الدراسية وتغطية تكاليف استضافة الالج

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وتقدمي املعونة اإلنسانية الطارئة، وختفيف أعباء            
 ويشكل دعم امليزانية نوعاً من أنواع املعونة األكثر فعاليةً وكفاءةً واستدامةً،            .الديون وإدارهتا 

ملستوى القطاعي، ُسجِّلت   وعلى ا .  ولكنه ينمو ببطء شديد جداً     -خصوصاً يف الدول اهلّشة     
حنو  ة حنو البنية التحتية، وزيادة أقل يف املعونة املوّجه        ةزيادةٌ كبريةٌ يف تدفُّقات املعونة املوّجه     

أن حتقيق هـذين      إال .الزراعة، وكالمها من القطاعات األساسية ملكافحة الفقر وتعزيز النمو        
يزال يواجه ثغـرات      ال التعليم والصحة، اهلدفني، وكذلك األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة ب      
جمال توفري إمدادات املياه وخـدمات    يف  متويل كبرية، إضافةً إىل أن حصص املساعدة املقدمة         

  .الصرف الصحي آخذة يف االخنفاض
والتعاون الدويل يتجاوز كثرياً املساعدة اإلمنائية الرمسية بشكلها التقليدي ليـشمل             -١١

مثل التمويل الذي تقدمه مصارف التنمية اإلقليمية للتمويل، خرى مصادر وآليات ومبادرات أ 
  .ومبادرات ختفيف أعباء الديون وحتقيق التكامل التجاري

وميكن ملصارف التنمية اإلقليمية أن تؤدِّي دوراً حمورياً يف حفز توسـيع البنيـة                - ١٢
 األهداف اإلمنائية   التحتية االجتماعية واالقتصادية الالزمة إلحراز تقدم ملموس يف حتقيق        

وباإلضافة إىل مصارف التنمية اإلقليمية التقليدية بني الشمال واجلنوب، مثـل           . لأللفية
، ومصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي،        للتنمية األمريكيةالبلدان  مصرف  

أُنشئت عدَّة مؤسسات مالية على املستوى دون اإلقليمي تكاد عضويتها تقتصر علـى             
أُنشئت مصارف إمنائية دون إقليمية يف أفريقيا، وأمريكـا الالتينيـة        قدف. لدان النامية الب

ومنطقة البحر الكارييب وكذلك يف غرب آسيا والعامل العريب حيـث وجهـت هـذه               
يف الزيادة الكبرية   املصارف، منذ عقد السبعينات من القرن املاضي، الفوائض الناشئة عن           

  .حنو متويل التنميةإيرادات الصادرات النفطية 
أيضاً يف دعم حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة         بالغة  ويتسم ختفيف أعباء الديون بأمهية        -١٣

فلعمليات سداد الديون غري املنتجة آثار ضارة ألهنا حتول املوارد بعيداً عن اإلنفـاق              . لأللفية
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أدلة واضـحة علـى     ومثة  . على اجملاالت الرئيسية الالزمة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       
تدل املؤشرات    ما فأفقر بلدان العامل، اليت غالباً    : العالقة بني املديونية وضعف التنمية البشرية     

أي أن البلـدان  . على أن حالة التنمية البشرية فيها بائسة، هي أيضاً البلدان األكثر مديونيـة  
  .د أكرب فواتري خدمة الديوناألقل قدرة على االدخار هي أيضاً البلدان اليت يتعّين عليها تسدي

وأخرياً، مثة سبب آخر الستمرار ختلُّف عدد كبري جداً من البلدان املنخفضة الدخل               -١٤
عن اللحاق بركب اجلهود العاملية املبذولة يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وهـو               

ا على الوصول إىل أسواق     يتمثَّل يف عدم اندماج هذه البلدان يف االقتصاد العاملي وعدم قدرهت          
ومن هذا املنظور، ميكن ألشد البلدان فقراً أن تستفيد من وجود بيئـة             . البلدان األكثر تقدماً  

جتارية عاملية آمنة وأكثر إنصافاً ومن حتسني األفضليات التجارية اليت حتـصل عليهـا مـن                
  .االقتصادات املتقدِّمة والناشئة على السواء

  بني اجلنوب واجلنوبمسامهة التعاون   -جيم  
 . من أشكال التعاون الدويل    بالغ األمهية متثل التفاعالت بني اجلنوب واجلنوب شكالً         -١٥

ذُِكر آنفاً، أخذت االقتصادات الناشئة تؤدِّي دوراً متزايد األمهية كمصدر لتقدمي املعونة   وكما
تكمن فرادة هذا النوع مـن      و. وتوفري املوارد املالية من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        

هذا املبدأ على أساس التقارب االقتصادي الوثيـق        ويقوم  . التعاون يف مبدأ التضامن اإلمنائي    
وتدل . اجلنوب، وإملام املاحنني املباشر بالتحدِّيات اليت تواجهها البلدان النامية األخرى         لبلدان  

شتركة على أن التعاون بـني اجلنـوب        أبعاد التقارب واإلملام بالوضع والتحدِّيات اإلمنائية امل      
واجلنوب ميكن أن يشمل عالقات أكثر توازناً بني املاحنني والبلدان املتلقيـة ويعـزز أوجـه          

  ).٢٠١٣، Fortunato؛ وفورتوناتو ٢٠١٠األونكتاد، (التكامل واملنفعة املتبادلة 
ويـل املختـارة    وتنعكس هذه الرؤية البديلة للتعاون اإلمنائي يف كل من طرائق التم            -١٦

 االحتـاد الروسـي والربازيـل    - BRICSوخصائص املشاريع املمّولة من قبل بلدان جمموعة  
املربجمـة   "،فنسبة مشاريع التعاون بني اجلنـوب واجلنـوب       . وجنوب أفريقيا والصني واهلند   

. أرباعه يف املائة من إمجايل هذا التعاون، بينما ميثل متويل املشاريع ثالثة             ٩٠ تزيد عن    ،"قطرياً
تتعلـق  ينطوي على أي مـشروطية        ال واألهم من ذلك أن هذا الشكل من أشكال التعاون        

. أنه ينطوي على القليل منها فقط، إضافةً إىل القليل من الشروط اإلجرائيـة              أو بالسياسات،
علـى  منـه   ، يركّز قدٌر كبٌري      بني اجلنوب واجلنوب   ع القطري هلذا التعاون   ومن حيث التوزُّ  

أن   إال .أن هذا التعاون يتخصص يف متويل برامج ومؤسسات إقليمية          كما اإلقليميني،اجلريان  
بعض مقدمي املساعدة يف إطار التعاون بني اجلنوب واجلنوب قد بذلوا جهوداً كبريةً يف اجتاه               

وعلى املستوى القطاعي، يركز التعاون بني اجلنوب واجلنوب . التعاون العاملي خارج مناطقهم
 مشاريع البنية التحتية، ولكن مبادرات جديدة أُطلقت يف اآلونـة األخـرية يف              أساساً على 

  .قطاعي الصحة والزراعة أيضاً
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مشلت التفاعالت بني اجلنوب واجلنوب أيضاً بذل جهود يف اجتاه حتقيق التكامل            وقد    -١٧
مات النقدي وإنشاء مؤسسات وترتيبات مالية ونقدية ملساعدة البلدان يف التعامل مع الـصد            

ومن املبادرات اليت اتُّخذت يف اآلونة األخرية االتفاق     . ومتويل املشاريع اإلمنائية الطويلة األجل    
إلنشاء مصرف تنمية دويل من املتوقَّع أن يعبـئ         " BRICS"الذي توصلت إليه بلدان جمموعة      

  .لناميةاملوارد الالزمة ملشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية املستدامة يف البلدان ا
وباإلضافة إىل ذلك، يشمل التعاون بني اجلنوب واجلنوب عنصراً جتارياً قوياً علـى               -١٨

وهو يشمل،  ). ٢٠٠٤األونكتاد،  (النحو الذي يتجلى يف النظام املعمم لألفضليات التجارية         
باإلضافة إىل تبادل األفضليات التجارية وغري ذلك مـن املبـادرات ذات الـصلة، إنـشاء                

وفيما يتصل  . عمة للتجارة مثل نظم املدفوعات الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية        مؤسسات دا 
باجتاهات التجارة وأمناطها، شهد العقدان األخريان زيادةً حادةً يف التجارة والروابط التجارية            

وتـشري حبـوث    . وهذا ميثل تطوراً إجيابياً من منظور إمنـائي       . فيما بني االقتصادات النامية   
يف ذلك    مبا إىل أن التجارة بني اجلنوب واجلنوب متيل حنو السلع املصّنعة،         ) ٢٠٠٧(تاد  األونك

املنتجات األكثر تعقيداً من الناحية النسبية، األمر الذي ينطوي على إمكانية زيادة آثار التعلُّم              
 متثـل   بلدان أمريكـا الالتينيـة،      ويف .واآلثار التكنولوجية غري املباشرة املتصلة هبذه التجارة      

األسواق اإلقليمية الوجهات الرئيسية لصادراهتا املصّنعة، خصوصاً املصنوعات القائمة علـى           
متثل صـادرات     ال املنطقة األفريقية حيث    ويف .االستخدام الكثيف للمهارات والتكنولوجيا   

، مـثالً،   )كوميسا(املنتجات املصّنعة من السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي          
 يف  ٤٠من جمموع صادراهتا، ُيالحظ أن املصنوعات تشكل نسبةً تزيد عن           ى جزء ضئيل    سو

 يف املائة من صـادراهتا إىل البلـدان         ٥٠الكوميسا وقرابة   منطقة  املائة من الصادرات داخل     
األفريقية، ويتألف نصف هذه الصادرات من منتجات قائمة علـى االسـتخدام الكثيـف              

 وجنـوب   قوأخرياً، يعكس منط جتارة منطقة شر     . لية واملتوسطة للمهارات وللتكنولوجيا العا  
  .شرق آسيا حصةً كبريةً لتجارة املصنوعات داخل املنطقة وطريقة تنظيم هيكل إنتاجها

  تعبئة املوارد املالية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  -ثانياً  
ف اإلمنائية لأللفيـة     األهدا ٢٠٠٠  عام عندما وضعت قمة األمم املتحدة لأللفية يف        -١٩

، كان واضحاً منذ البداية أنه      ٢٠١٥  عام وحددت عدداً من الغايات اليت يتعني بلوغها حبلول       
أشار عدد  وقد  . سيكون من الضروري زيادة املعونة زيادةً كبريةً من أجل بلوغ تلك الغايات           

يف أوائل العقد  مليار دوالر ٥٠من الدراسات التحليلية إىل ضرورة مضاعفة حجم املعونة من 
 مليار دوالر على مدى السنوات التالية من أجـل سـد فجـوة              ١٠٠األول من األلفية إىل     

منتـصف    ويف ).وي املعروفة عموماً باسم تقرير زيـدل      A/55/1000انظر مثالً الوثيقة    (التمويل  
ة العقد األول من األلفية، أوصى تقرير مشروع األمم املتحدة لأللفية بزيادة حجم املـساعد             

 يف املائة من الناتج القـومي اإلمجـايل         ٠,٢٥من البلدان املتقدِّمة من     املقدمة  اإلمنائية الرمسية   
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مـشروع األمـم     (٢٠١٥  عام  يف املائة يف   ٠,٥٤ إىل   ٢٠٠٣  عام املشترك هلذه البلدان يف   
يـصل قـط حـىت        مل أن جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسيـة       إال ).٢٠٠٥املتحدة لأللفية،   

، ٢٠١٢  عـام   ففـي  - يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل املشترك هلذه البلدان           ٠,٣٠ إىل
من املاحنني األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائيـة        املقدمة  وصل صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية      

وبالنظر إىل عدم حدوث زيادة يف حجم هذه املساعدة،         . )١()A/68/203( يف املائة    ٠,٢٩ إىل
يف ذلك املصادر االبتكارية للتمويـل        مبا ، للتمويل  مصادر بديلة وآليات جديدة    اسُتكشفت

ومثة مسألة أخرى متثّلت يف ضمان استخدام التمويل اإلضايف         . وحتسني ختفيف أعباء الديون   
املتاح للبلدان النامية يف جماالت تتصل اتصاالً مباشراً باألهداف اإلمنائية لأللفية، وهي جماالت             

  .اساً يف القطاعات االجتماعيةتندرج أس
هبا مصارف التنمية اإلقليمية    تنفّذ  وسيبحث هذا الفرع من املذكرة أوالً الكيفية اليت           -٢٠

ستخدم املعونة املتعددة األطراف اليت تتوىل هذه املصارف        واملتعددة األطراف عملياهتا حبيث تُ    
مث يبحث هذا   . هداف اإلمنائية لأللفية  إدارهتا استخداماً مناسباً وفعاالً للمساعدة يف حتقيق األ       

الفرع مدى مسامهة مصادر التمويل االبتكارية يف املساعدة على سد فجوة التمويل من أجل              
وأخرياً، سـيتناول هـذا    . حتقيق تلك األهداف منذ نشوئها يف أوائل العقد األول من األلفية          

عن املوارد الالزمـة لتحقيـق      الفرع بالبحث دور مبادرات ختفيف أعباء الديون يف اإلفراج          
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

التنمية اإلقليمية واملتعددة األطراف يف دعم حتقيـق األهـداف          مصارف  دور    -ألف  
  اإلمنائية لأللفية

تضطلع مصارف التنمية اإلقليمية واملتعددة األطراف، كجزء من البنيـة اإلمنائيـة              -٢١
 القضاء على شأفة الفقر وحتقيـق التنميـة املـستدامة           الدولية، بوالية إمنائية واضحة تشمل    

فتئ حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يشكل حمور تركيـز    ماإطار هذه الوالية،    ويف .واملنصفة
وُتعّد املبـادرة املتعـددة األطـراف       . رئيسي لعمل هذه املصارف على مدى العقد املاضي       
ومؤسسة مصرف التنمية األفريقي    ل من   لتخفيف أعباء الديون، وهي مبادرة حتظى بدعم ك       

ميكن هلـذه املنظمـات املتعـددة         ما التنمية الدولية التابعة للبنك الدويل، مثاالً واضحاً على       
 التنمية املتعددة   رفوتؤدي مصا . األطراف أن تفعله من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        

لبلدان املنخفـضة   لصاحل ا ط ميسَّرة   األطراف ككل دوراً بالغ األمهية يف توفري قروض بشرو        
دعم البنيـة   دورها يف   وميكن ملصارف التنمية اإلقليمية بصفة خاصة، باإلضافة إىل         . الدخل

التحتية االجتماعية واالقتصادية عن طريق تقدمي القروض املباشرة والعمل املتضافر مع غريها            

__________ 

 ٢٦،  "نميـة القـدرة علـى حتمُّـل الـديون اخلارجيـة والت          "وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة املعنونة        )١(
 .٢٠١٣ يوليه/متوز
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 وتوفر املعرفة واخلربة البالغة األمهية      من اجلهات الفاعلة يف القطاع املايل، أن تقدم دعماً مرناً         
  .للبلدان واملناطق فيما تبذله من جهود لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ومن احلاالت اليت تدل على التزام واضح بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة حالـة                -٢٢
يف وذلـك    لأللفية    الذي التزم باملساعدة يف حتقيق األهداف اإلمنائية       مصرف التنمية اآلسيوي  

برح منذئٍذ يدعم حتقيق تلك األهداف من خـالل           ما ، والذي ٢٠٠٢  لعام تقريره السنوي 
الدعم لتحقيق مصرف التنمية اآلسيوي ويقدم . إطار شراكته مع منظمات أخرى  ويف عملياته

 والتنمية  اضطالعه بواليته املتمثلة يف تعزيز النمو االقتصادي      يف إطار   األهداف اإلمنائية لأللفية    
يف املنطقة؛ وهو يفعل ذلك عملياً من خالل ختصيص موارد كبرية لتحقيق األهداف اإلمنائية              

يزيـد    مـا  عندما ُخصص٢٠١١  وعام٢٠٠٢  عامحدث يف الفترة بني  ما وهذا -لأللفية  
). ٢٠١٣،  مصرف التنمية اآلسيوي  (األهداف  تلك   يف املائة من موارده لدعم حتقيق        ٣٧ عن

يزيد عن نصف املوارد   ما؛ وُوجه١يزيد عن ثلث هذه املوارد حنو حتقيق اهلدف  ا موقد ُوجه 
يعكس تشديد املـصرف علـى تعزيـز          مما ،٧حنو حتقيق االستدامة البيئية يف إطار اهلدف        

  .االستدامة البيئية يف إطار عملياته املتعلقة بالبنية التحتية
ي يف تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة      ويتمثل اهلدف الشامل ملصرف التنمية األفريق       -٢٣

. واحلد من الفقر؛ وبالتايل فإن املصرف ملتزم التزاماً كامالً بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية            
 وقد اعتمد املصرف اعتماداً كبرياً، يف سعيه لتحقيق أهدافه، على عدد من املوارد واألدوات،             

مار، وإسداء املشورة يف جمال الـسياسات العامـة،         يف ذلك تعبئة املوارد ألغراض االستث      مبا
ويتمثل التحدي الذي يواجهـه     . وتقدمي املساعدة التقنية، ودعم بناء قدرات البلدان األعضاء       

املصرف يف مساعدة أفريقيا على حتويل منوها االقتصادي السريع إىل مكاسب ملموسـة إىل              
فتئت هذه املنطقة تتعرض لصدمات   وما.حد أبعد على صعيد حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

 املناخ أدت إىل تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي وكانت هلا آثار مباشرة على              ناشئة عن تغري  
على املسار  هذه املنطقة   وتسري  . عدد من األهداف اإلمنائية لأللفية، مثل تلك املتصلة بالصحة        

كنها ُتظهر قـصوراً يف األداء فيمـا        ، ل ٨ و ٦ و ٣ و ٢فيما يتعلق بتحقيق األهداف     الصحيح  
ولـضمان أن  ). ٢٠١٣مصرف التنمية األفريقي وآخرون،    (٧ و ٥ و ٤ و ١يتعلق باألهداف   

يكون النمو االقتصادي الذي تشهده أفريقيا منواً مستداماً وقائماً على أسس متينـة، تتمثـل           
تطوير : التالية لعملياته االستراتيجية اليت ينتهجها املصرف للمضي قدماً يف اعتماد األولويات          

التكامل اإلقليمي، والنهوض بالقطاع اخلاص، واحلوكمة واملـساءلة،        وحتقيق  البنية التحتية،   
الدول اهلـشة، والزراعـة     أوضاع  واملهارات والتكنولوجيا، مع التشديد بصفة خاصة على        

  .واألمن الغذائي، والتوازن بني اجلنسني
. صرف اإلمنائي الوحيد الذي يوجد يف أفريقيا      ومصرف التنمية األفريقي ليس امل      - ٢٤

فكما ذُكر آنفاً، توجد يف هذه املنطقة عدة مصارف إمنائية وطنية ودون إقليمية ميكنها أن 
إالّ أن  . تقدم املزيد من الدعم لتنمية أفريقيا، وخباصة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة           
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 رأس املال الكايف وغريه مـن املـوارد         فعالية هذه املصارف حمدودة بسبب افتقارها إىل      
العامل العريب ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب    أما.الالزمة لتعزيز التنمية يف املنطقة

فيستضيفان مصارف إمنائية دون إقليمية ناجحة، وهي جتربة ميكن ألفريقيـا أن تـسعى           
يث تستطيع هذه املصارف أن     لالقتداء هبا من خالل العمل يف اجتاه النهوض مبصارفها حب         

  .تؤدي دورها اإلمنائي

إىل أي حد كان هلذه املصادر دور مساعد يف سـد   : مصادر التمويل االبتكارية    -باء  
  فجوة التمويل من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؟

شهد العقد األخري ظهور مصادر جديدة لتمويل التنمية دعماً للبلـدان الناميـة يف                -٢٥
يعتـرب مـصادر      ما وعلى الرغم من أن   . دها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      جهو

جديدة لتمويل التنمية يتفاوت تفاوتاً واسعاً، فإن دراسة أجراها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي             
ضمن أربع فئات عامـة     للتمويل  أنه من املمكن تصنيف األدوات واآلليات اجلديدة        بّينت  قد  
واإلقراض الذي يتركّز يف املراحـل األوليـة         الضرائب؛ ومسامهات التضامن الطوعية؛      :هي

الدولة، واحلوافز املشتركة بني    من  وضمانات  سندات دين    والصكوك القائمة على     ؛للمشاريع
برنـامج األمـم املتحـدة      ( والتأمني وغريه من اآلليات الـسوقية        ،القطاعني العام واخلاص  

يشمل الضرائب البيئيـة؛      ما  األمثلة احملددة على هذه الفئات العامة      ومن). ٢٠١٢ اإلمنائي،
ملكافحـة  " Product Red"مبيعات املنتجات اليت حتمـل شـعار        أرباح  وختصيص جزء من    

؛ وضريبة املعامالت املالية اليت تسمى أيضاً ضريبة توبني؛ ومرفق التمويل الـدويل        )٢(األمراض
يف الواقع آليـات    ليست  ى اليت تعترب جديدة ولكنها      ومن مصادر التمويل األخر   . للتحصني

يشمل تدفقات املوارد عـن طريـق         ما تندرج ضمن هذه الفئات،     ال  وبالتايل ،جديدة متاماً 
التعاون بني اجلنوب واجلنوب، وحتويالت العمال، وحقوق السحب اخلاصة يف إطار عمليات            

مركز سياسـات   (غراض إمنائية   صندوق النقد الدويل، حيث ُيقترح ختصيص هذه األخرية أل        
  ).٢٠١١حبوث التنمية، 

أدوات وآليات متويل معترف هبا كمصادر ابتكاريـة        عدَّة  وعالوة على ذلك، فإن       -٢٦
يسمى الصناديق    ما برحت توجَّه من خالل     ما اسُتحدثت منذ أوائل العقد األول من األلفية      

  .ل اإلمنائيالعاملية للصحة واملناخ اليت تعترب أدوات جديدة للتموي
 وفّرتإذا كانت هذه املصادر اجلديدة للتمويل قد          ما واملسألة األوىل املطروحة هي     -٢٧

ورغم أنه ليس من املمكن عملياً إجراء تقييم دقيـق،          . بالفعل موارد إضافية من أجل التنمية     
،  تذاكر السفر اجلوي   ضريبةفإن من املمكن تأكيد أن بعض هذه األدوات اجلديدة فقط، مثل            

__________ 

)٢( Product Red     الشعار  ملنتج حيمل   هو عالمة جتارية(PRODUCT)RED      الذي يرخَّص به للشركات الشريكة 
األموال املتأتيـة   باستخدام  من أجل مجع األموال للصندوق العاملي ملكافحة أمراض اإليدز والسل واملالريا،            

 ).Gottschalk, 2012(ل ذلك الشعار املنتجات اليت حتممبيعات أرباح جزء من من 
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 املنتجات اليت حتمـل     واملخصصات من أرباح مبيعات   وخمططات االجتار بانبعاثات الكربون،     
وعالوة على ذلك، فإن اآلليـات      . ، قد ولَّدت بالفعل موارد جديدة     RED(PRODUCT)الشعار  

. موارد إضافية قد ُحسبت، مع استثناءات قليلة، كمساعدة إمنائية رمسيـة          توفّر  اجلديدة اليت   
إنه على الرغم من أن بعض هذه اآلليات تساعد بالفعل يف توليد مـوارد إمنائيـة                وبالتايل ف 
املساعدة اإلمنائية  موارد   الصعب معرفة إىل أي حد تعترب هذه املوارد إضافية إىل            فمنجديدة  

برنـامج األمـم املتحـدة      (هلـا   مـوارد بديلـة     إذا كانت جمـرد       ما  أو الرمسية التقليدية 
  ).٢٠١٢ اإلمنائي،

ومن التنمية  ألغراض  ستخدم  إذا كانت هذه املوارد اجلديدة تُ       ما املسألة الثانية هي  و  -٢٨
ويدل حتليل ملستويات املوارد اليت تديرها      . األهداف اإلمنائية لأللفية بصفة خاصة    أجل حتقيق   

 على أن من الواضح جداً أن صناديق        ، والتوزيع اجلغرايف هلذه املوارد    ،صناديق الصحة واملناخ  
وُيبيِّن حتليل لتخصيص   .  تركز على أشد البلدان فقراً وتتركز إىل حد كبري يف أفريقيا           الصحة
الصحة يف أمريكا الالتينية أن البلدان األصغر واألفقر يف هـذه املنطقـة قـد           صناديق  أموال  

حققت قدراً أكرب من النجاح يف اجتذاب املوارد من صناديق الصحة، وأن البلدان األكـرب               
 أنه حىت ولو إالّ). Gottschalk, 2012(خل هي أكرب املستفيدين من صناديق املناخ املتوسطة الد

كانت املوارد اليت تديرها صناديق الصحة واملناخ موجهة حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،      
باالحتياجات املتزايـدة علـى     مقارنةً  فإن جمموع املبالغ اليت ينطوي عليها األمر ُيعّد ضئيالً          

إىل أن ) ٢٠١٢(وتشري إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية      . ستوى العاملي امل
 ٥,٨يزيد عن     ال ٢٠٠٢  عام حجم املوارد اليت تديرها صناديق الصحة وصناديق املناخ منذ        

  .  مليار دوالر، على التوايل٢,٦مليار دوالر و
كارية يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة      االبتآليات التمويل   تقدم أن مسامهة      مما ويتضح  -٢٩

قطاعات حمددة مثل الصحة بينما أغفلت إىل حد        يف  لأللفية كانت حىت اآلن ضئيلة ومركزة       
 الذي أُشري إليه آنفاً والـذي       ،ولكن التعاون بني اجلنوب واجلنوب    . بعيد القطاعات اإلنتاجية  

ختصيص املوارد عـن طريـق      ح جزئياً هذا التحيز يف       قد صحّ  ،سريد تناوله مرة أخرى أدناه    
فتئـت    ماوبالطبع،. توجيه جزء كبري منها يف اجتاه مشاريع البنية التحتية واملشاريع الصناعية        

، بل حيوياً يف بعض احلاالت، بالنسبة للعديد من البلـدان           هاماًحتويالت العمال تؤدي دوراً     
لتحقيق االستقرار االقتصادي النامية يف شىت أحناء العامل، ذلك ألن هذه املوارد تشكل مصدراً        

الكلي من خالل توفري العمالت األجنبية اليت متس احلاجة إليها من أجـل متويـل مـوازين                 
مدفوعات البلدان املضيفة وكذلك من خالل املساعدة يف متويل االستهالك اخلاص داخل هذه   

يكـاد يكـون     بـل    -أن دورها يف متويل االستثمار كان حمدوداً بدرجة أكرب            إال .البلدان
 يف متويل مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية الكبرية اليت تعد أساسية لتحقيـق             - منعدماً

  ). ٢٠١٢األونكتاد، (األهداف اإلمنائية لأللفية 
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وقد دأب األونكتاد، على مر السنني، على تقدمي دعم قوي ملصادر التمويل اجلديـدة                -٣٠
وهذه تشمل حقوق السحب اخلاصـة الـيت        . راض التنمية اليت ميكن أن توفر موارد كبرية ألغ      

ووفقاً لتقـديرات   . )٣(خيصصها صندوق النقد الدويل ألغراض التنمية، وضريبة املعامالت املالية        
 مليار  ١٠٠قيمته    ما أوردهتا إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، ميكن حتويل        

 الغنية إىل متويل إمنائي، بينما ميكن لضريبة املعامالت         دوالر من حقوق السحب اخلاصة للبلدان     
إدارة الـشؤون االقتـصادية     (يزيـد عـن مخـسني مليـار دوالر            ما املالية الدولية أن تولد   

يتم حىت اآلن إعمال أي مصدر من هذين املصدرين احملتملني            مل أنه  إال ).٢٠١٢ واالجتماعية،
املعامالت املالية،  ضريبة  األخرية، فيما خيص    لوحظ على مدى السنوات اخلمس عشرة         ما رغم

  . من جتارب حملية ناجحة مثل جتربة الربازيل اليت تطبق ضريبة معامالت مالية خاصة هبا

  مبادرات ختفيف أعباء الديون دعماً لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  -جيم  
ديد احلاجة إىل مبـادرات     يرجع االهتمام مبشاكل البلدان النامية املثقلة بالديون وحت         -٣١

، ١٩٧٢  عام ففي. وآليات لتخفيف أعباء الديون إىل أوائل عقد السبعينات من القرن املاضي          
 على ضرورة ختفيـف أعبـاء       ، الذي ينعقد كل أربع سنوات     ،شدد املؤمتر الثالث لألونكتاد   

أوصـى    كمـا .الديون من أجل احلد من مشاكل خدمة الديون اليت تواجهها البلدان النامية       
املؤمتر بضرورة وضع األهداف اإلمنائية األوسع للبلدان املعنية يف االعتبار عند معاجلة مشاكل             

ومنذ ذلك احلني، دأب األونكتاد على أداء دور بارز يف هذا اجملال بطريقتني علـى               . ديوهنا
 وهـذا (يوهنا  داقتراح الكيفية اليت ميكن هبا للبلدان النامية أن تستفيد من ختفيف أعباء             : األقل
واملشاركة بنشاط يف اجتماعات    ) ، مثالً ١٩٧٦  عام حدث يف األونكتاد الرابع املعقود يف      ما

أواخر   ويف .البلدان النامية يف إعادة التفاوض على ديوهنا      األونكتاد  نادي باريس حيث ساعد     
البلدان عقد الثمانينات، شكلت شروط تورونتو إجنازاً كان مبثابة عالمة فارقة، حيث وافقت             

حـني أن     ويف . على ختفيض لرصيد الديون الرمسية لصاحل البلدان الفقرية        ، ألول مرة  ،الدائنة
 يف املائـة  ٣٣التخفيف األويل للديون يف إطار شروط تورونتو قد مشل ختفيضاً للديون بنسبة  

مثل  إطار أكثر مشوالً يت    - ١٩٩٦  عام  يف -لصاحل البلدان املؤهلة، فقد أُنشئ يف وقت الحق         
يف مبادرة ختفيف أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وهي مبادرة توخـت ختفيـضاً               

بقيم النـسبة  (يف ذلك رصيد الديون املتعددة األطراف   مبا  يف املائة لرصيد الديون،    ٨٠بنسبة  
ئاً علـى  أن التخفيف الفعلي ألعباء الديون يف إطار هذه املبادرة كان بطي  إال).املئوية الصافية 

يف ذلك املعايري والشروط الصارمة    مبا بسبب القواعد الصارمة اليت فرضتها املبادرة،     مضنٍ  حنو  
مبادرة كولونيا لتخفيف أعبـاء     أدَّت  وكرد فعل على أوجه القصور هذه،       . لتحديد األهلية 

ـ          إىل ظهور   ) ١٩٩٩(الديون   ة املبادرة املعززة لتخفيف أعباء ديون البلـدان الفقـرية املثقل
  . أتاح زيادة عدد البلدان املؤهلة  ممابالديون،

__________ 

 ). ٢٠١١(انظر األونكتاد  )٣(
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يكن متاحاً بالقدر الكايف      مل إال أنه من الواضح أن التمويل املقدم إىل البلدان النامية           -٣٢
واعترافاً بذلك،  . ملساعدة هذه البلدان يف جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          

لفية لتخفيف أعباء الديون من أجل توفري مـوارد إضـافية     مبادرة األ  ٢٠٠٥  عام أُطلقت يف 
  . دعماً لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

إىل أي حد ساعدت املوارد املفرج عنها من خالل ختفيف أعباء الديون يف حتقيق األهـداف                    
  اإلمنائية لأللفية؟

إىل النـاتج   ، سجلت نسبة الـديون      ٢٠١٢  وعام ٢٠٠٠  عام يف الفترة املمتدة بني     -٣٣
احمللي اإلمجايل يف منطقة أفريقيا جنويب الصحراء الكربى حيث تقع معظم أقل البلدان منـواً               

 يف املائة، واخنفضت نسبة خدمـة الـديون إىل الـصادرات            ٢٤,٣ إىل   ٦٢,٥اخنفاضاً من   
جمموعة أقل البلدان منواً، بلغت نسبة الدين إىل الناتج احمللي      ويف . يف املائة  ٣,٥ إىل   ١٠,٥ من

 يف  ٤,٧، وبلغت نسبة خدمة الديون إىل الصادرات        ٢٠١٢  عام  يف املائة يف   ٢٦,٧اإلمجايل  
وهذه النسب واخنفاضاهتا احلادة تعكس احلجم الكبري لتخفيف أعباء الديون يف العقـد   . املائة

جتاهات ترجع أيضاً إىل النمو القوي الذي سـجلته أقـل           األول من األلفية رغم أن هذه اال      
ومن بني البلدان املؤهلة لتخفيـف أعبـاء        ) A/68/203(البلدان منواً على مدى الفترة نفسها       

 بلـداً،   ٣٩ديوهنا يف إطار مبادرة ختفيف أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون وعددها             
). ٢٠١٣صندوق النقد الدويل،    (احد نقطة اختاذ القرار     وبلغ بلد و  اإلجناز   بلداً نقطة    ٣٥ بلغ

 جمتمعة، أن نسبة خدمة الـديون إىل الـصادرات قـد            ٣٦  لويبدو، يف حالة هذه البلدان ا     
وهذه املوارد  . ٢٠١١  عام  يف املائة يف   ٣,١ إىل   ٢٠٠١  عام  يف املائة يف   ١٤,٥اخنفضت من   

اسُتخدمت، إىل حد كـبري، لتمويـل       املفرج عنها بفضل مبادرات ختفيف أعباء الديون قد         
 ٢٠٠١  عـام  الفتـرة بـني     ويف .تمويل مشاريع احلد مـن الفقـر      بالنفقات ذات الصلة    

 يف املائة من الناتج احمللي      ٩,٨ إىل   ٦,٣، زادت نسبة هذه النفقات األخرية من        ٢٠١٢ وعام
د من املـوارد    وتؤكد البحوث العملية أن ختفيف أعباء الديون قد وفر بالفعل املزي          . اإلمجايل

  . ألغراض اإلنفاق الذي يستفيد منه الفقراء
وعلى الرغم من أن ختفيف أعباء الديون قد قطع شوطاً طويالً يف اجتاه مـساعدة أقـل                   -٣٤

البلدان منواً على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بوسائل تشمل يف املقام األول اإلفراج عن املوارد               
 وكذلك بدعم النمو من خالل احلد       -حلد من الفقر بصورة مباشرة      لدعم اإلنفاق على مشاريع ا    

 فـإن  -من آثار تراكم ديون البلدان والتخفيف من حدة القيود املتصلة بتوفر العمالت األجنبيـة    
يف هذه البلـدان،    اإلنتاجية  القليل فقط من هذه املوارد اإلضافية قد استخدم لدعم بناء القدرات            

وعلى مـستوى أعـم، وباسـتثناء       .  إىل حد كبري، نقصاً يف التمويل      يزال يشهد،   ال وهو جمال 
يتوفر ألقل البلدان منواً سوى القليل من مصادر          ال ،املساعدة اإلمنائية الرمسية وختفيف أعباء الديون     

يدعو إىل القلق أن االجتاهات       ومما .للمحافظة على مستويات النمو احلالية    الالزمة  التمويل البديلة   
تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل البلدان النامية، وخباصـة إىل أقـل البلـدان منـواً،         احلديثة ل 
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ففيما يتعلق بأقل البلدان منواً، تقلصت املساعدة اإلمنائية الرمسية بنسبة بلغـت            . إجيابية جداً  ليست
للمعونة هـي أن    ، يف حني أن الصورة املرتقبة       ٢٠١٢  عام  يف املائة باألرقام احلقيقية يف     ١٣قرابة  

 نتيجة الستمرار حالة عدم التيقن من       ٢٠١٦-٢٠١٤مستواها سيشهد ركوداً على مدى الفترة       
وعالوة على ذلك، أثريت خماوف من أن املساعدة اإلمنائية الرمسية قـد            . االقتصاد العاملي أوضاع  

  ). A/68/203(تتحول بعيداً عن أشد البلدان فقراً لتتجه حنو البلدان املتوسطة الدخل 

  األهداف اإلمنائية لأللفيةوحتقيق التجارة   -ثالثاً  
من املعترف به أن التجارة الدولية تشكل مكوناً أساسياً من مكونات النمو االقتصادي               -٣٥

 ٨وقد ُوضع اهلدف    . أهنا ميكن أن تسهم إسهاماً كبرياً يف احلد من الفقر           كما القوي واملطرد، 
 وخباصة نظام -ر وداعم  يسِّسبب حمدد هو أن وجود إطار دويل مُ       من األهداف اإلمنائية لأللفية ل    

أُريد للبلدان    ما  هو أمر يتسم بأمهية بالغة إذا      -جتاري متعدد األطراف يكون مستقراً ومفتوحاً       
املستند أن االفتقار إىل االندماج       إال .الفقرية أن حتقق أهدافاً أخرى من األهداف اإلمنائية لأللفية        

. يف االقتصاد العاملي يشكل عقبة كأداء أمام التنمية السريعة ألشد البلدان فقراً           قيقة  إىل موازين د  
وأسباب ذلك متعددة، ولكنها تشمل املعوقات اليت يواجههـا املـصدرون داخـل البلـدان               

يكون حمدوداً بسبب حواجز االسـترياد يف    ماوخارجها؛ فالوصول إىل األسواق األجنبية كثرياً    
يسبب اإلحباط للمنتجني الـذين       ما نية التحتية وسياسات الدعم احمللية كثرياً     حني أن ضعف الب   

ونتيجة لذلك، تظل أقل البلدان منواً مهمشة يف النظـام          . يسعون للوصول إىل األسواق األجنبية    
اإلنتاج والتجارة مبـستويات  تأمني القدرة على    التجاري العاملي بينما تكابد اقتصاداهتا من أجل        

  . دعم على حنو فعال عملية التنمية وختفيف حدة الفقرميكن أن ت
 - حىت من دون الصني -ويتبني من اجلدول التايل أنه بينما استطاعت البلدان النامية      -٣٦

 يف املائة، كانت حصة أقل البلدان       ٣٧,٨ إىل   ٢٧,٩زيادة حصتها من الصادرات العاملية من       
 يف  ١,١٣ مث ارتفعـت إىل      ٢٠١١  عام فقط يف  يف املائة    ٠,٣٩منواً ضئيلة جداً حيث بلغت      

 حصة الصادرات اإلمجالية    تقلصتوإذا اسُتثنيت صادرات النفط اخلام،      . ٢٠١٢  عام املائة يف 
 ) يف املائـة   ٠,٢٦ (٢٠٠١  عـام  هو أقل من ذلك، حسبما تبني يف        ما ألقل البلدان منواً إىل   

  ).  يف املائة٠,٦١ (٢٠١٢ وعام

لدور الذي ميكن للتجارة أن تؤديه يف عملية التنمية واحلد من          وملزيد من االستقصاء ل     -٣٧
العالقة بني التجارة واحلد من الفقر، ومدى       : الفقر، يتناول هذا الفرع بالبحث ثالثة مواضيع      

  . إنصاف النظام التجاري، ومبادرات املعونة من أجل التجارة
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  ٢٠١٢-٢٠٠١احلصة من الصادرات العاملية، 
  )بالنسبة املئوية(

  ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 
 ٤٩,١ ٤٧,٩ ٤٦,٢ ٤٢,٦ ٤٢,٩ ٤٠,١٠ ٣٩,٧٠ ٣٨,٦ ٣٥,٣ ٣٤,١ ٣٣,٠ ٣٢,٣ اقتصادات السوق النامية

اقتصادات السوق 
  النامية، باستثناء الصني

٣٧,٨ ٣٧,٤ ٣٥,٧ ٣٢,٩ ٣٤,٠  ٣١,٣  ٣١,٧ ٣١,٢ ٢٨,٨ ٢٨,٢ ٢٨,٠ ٢٧,٩ 

 ١,١٣ ١,١٢ ١,٠٦ ٠,٩٨ ١,٠٢  ٠,٧٦  ٠,٧٧ ٠,٧٠ ٠,٥٨ ٠,٤٩ ٠,٥٠ ٠,٣٩  دان منواًأقل البل
أقل البلدان منواً، باستثناء 

  صادرات النفط اخلام
٠,٦١ ٠,٥٩ ٠,٥٦ ٠,٥١ ٠,٤١  ٠,٣٦  ٠,٣٨ ٠,٣٧ ٠,٣٥ ٠,٣٤ ٠,٣٥ ٠,٢٦ 

   ).Trade Gap database(مركز التجارة الدولية، قاعدة بيانات فجوة التجارة   :املصدر

  الصالت بني التجارة والفقر  -ألف  
منذ أواخر عقد السبعينات من القرن املاضي، تعززت جهود حترير التجارة باعتبـاره               -٣٨

حمركاً رئيسياً لتقارب مستويات الدخل بني البلدان وباعتباره أيضاً األداة السياساتية األساسـية             
مفاده أن إعادة ختصيص املوارد حبسب      وتستند هذه النصيحة إىل توقع      . ألي استراتيجية للتنمية  

أن مكاسب الكفـاءة      إال .امليزة النسبية حتقق مكاسب كبرية يف الكفاءة وفوائد تتصل بالرفاه         
واملسألة األوثق صلة املترتبة على ذلك، مـن        . ترتع ألن تكون ذات طابع ساكن وغري متكرر       

ع لتدفقات التجارة ميكنان البلدان     إذا كان التكامل األوثق والتوسع األسر       ما إمنائي، هي منظور  
  . يفضي إىل تقارب يف مستويات املعيشة  مماالنامية من اللحاق بركب البلدان الصناعية،

وعلى الرغم من الدور احملتمل لعملية العوملة يف التعجيل بالنمو عن طريـق زيـادة                 -٣٩
ورغم بذل جهود   . متفاوتاًاالندماج يف االقتصاد العاملي، فإن تأثريها يف احلد من الفقر كان            

 يف  -سيما أقل البلدان منـواً        وال - فإن إخفاق بعض البلدان النامية       ،كبرية لتحرير التجارة  
حتول هيكلي قد أفضى إىل إثارة شكوك جدية حول         عملية  تنويع اإلنتاج والصادرات وإجراء     

تثبـت وجـود      مل بيةمث إن معظم الدراسات التجري    . مدى استدامة النمو يف أقل البلدان منواً      
توضـح    مل أهنا  كما عالقة منهجية بني زيادة االندماج االقتصادي والنمو، واحلد من الفقر،         

 .اليت تبني القوى الدافعة اليت حتدث تغيرياً يف مؤشرات التنمية الرئيسية هذه            السببية العالقات
ىل احلد من الفقر،    حني أن االندماج االقتصادي قد يفضي إىل النمو الذي يفضي بدوره إ            ويف

االجتاه اآلخر أيضاً حيث تفضي زيـادة النمـو إىل زيـادة            يف  فإن العالقة السببية قد تنطبق      
  . احلد من الفقرإىل  التجاري ومن مث االندماج

لكيفيـة  حتليل  ومثة هنج يؤيده األونكتاد وغريه من اجلهات، وهو يتمثل يف البدء بإجراء               -٤٠
البـدء  يـستدعي  وليس مثة أساس منطقـي  . ل كيفية توسع التجارةحدوث التنمية بدالً من حتلي  
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باعتبار حترير التجارة أمراً بديهياً مسلماً به ومن مث جعل استراتيجيات احلد من الفقر متوافقة مـع                 
بل إن النهج املتبع ينبغي أن يشدد على هدف احلد من الفقر وحتقيق النمـو املطـرد               . هذا التوجه 

  .ميكن هبا لتحرير التجارة أن يسهم يف بلوغ هذه األهداف السياساتيةومعرفة الكيفية اليت 
هجاً خمتلفة إزاء حترير التجارة يف إطـار        وقد اعتمدت البلدان النامية، يف املاضي، نُ        -٤١

 إىل حتقيـق    تويبدو أن ُنهجاً أكثر حذراً وتوجهاً استراتيجياً قد أفض        . استراتيجياهتا اإلمنائية 
وقد اتبعت آسـيا هنجـاً      . النمو وخلق فرص العمل واحلد من الفقر      نتائج أفضل من حيث     

 تدرجيياً إزاء حترير التجارة وشددت على بذل جهود نشطة لبناء القدرات اإلنتاجية، وهـو             
النمـو اإلمجـايل    زيادة  ساعد يف ضمان أن تؤدي فرص العمالة ذات اإلنتاجية العالية إىل             ما

وقد كان العكس صحيحاً يف أمريكا      .  يعزز هذا النمو   التغري اهليكلي الذي  إحداث  فضالً عن   
أفريقيا جنويب الصحراء الكربى حيث أفضى حترير التجارة بـوترية أسـرع إىل               ويف الالتينية

أن اليد العاملة اليت ُسرحت نتيجة لذلك         إال .حتسني إنتاجية الشركات اليت متكنت من البقاء      
 ،)سيما يف القطاع غري الرمسي     وال(األقل إنتاجية    تلكانتقلت من األنشطة األكثر إنتاجية إىل       

معرض   ويف.وأدى التغري اهليكلي فعلياً إىل خفض النمو بدالً من زيادته خالل فترة التسعينات  
تتسم بـه     ما الرئيسي هو املُحدِّد  ، يرى بعض املؤلفني أن العامل       املتفاوتةتفسري هذه النتائج    

حيث اخليارات أفضل مسارين كثاين ة من طابع السري على عملية العوملة على الطريقة اآلسيوي   
استمر العديد من األنشطة املتنافسة على الواردات جنباً إىل جنب مـع األنـشطة اجلديـدة           

  ).٢٠١١مكميليان ورودريك، (التصديرية املنحى 

  مدى إنصاف النظام التجاري  -باء  
راً ومفتوحاً أمراً بالغ األمهيـة يف        بناء نظام جتاري متعدِّد األطراف يكون مستق       عّدُي  -٤٢

تقريـر  ولتحقيق هذه الغاية، يـبني      . هتيئة بيئة عاملية مواتية ومنصفة ألشدِّ بلدان العامل فقراً        
 أن النسبة اإلمجالية لصادرات البلدان الناميـة وأقـل          ٢٠١٣  لعام األهداف اإلمنائية لأللفية  

دِّمة معفاةً من الرسوم اجلمركية قـد حتـّسنت         البلدان منواً اليت تصل إىل أسواق البلدان املتق       
وعالوةً على  .  يف املائة، على التوايل    ٨٣ يف املائة و   ٨٠، حيث وصلت إىل     ٢٠١١  عام حبلول

ظهر التقرير أن متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلـدان املتقدِّمـة علـى              ذلك، يُ 
  . البلدان منواً قد سجلت اخنفاضاً طفيفاًاملنتجات الرئيسية اليت تصدرها البلدان النامية وأقل

تعانيه أقل البلدان منواً من افتقار إىل االندماج يف االقتصاد العاملي             ما إال أنه يف ضوء     -٤٣
إذا كانت هذه األحكام املتعلِّقة بالتعريفات كافيةً لتحقيق          ما وإىل منو حتّويل، ليس من املؤكد     

 أنشأت البلدان املتقدِّمة نظاماً متعدِّد األطراف يالئم علـى          وقد. التنمية يف أشدِّ البلدان فقراً    
 وهو نظام يقلص حيِّز تعزيز القدرة اإلنتاجية للصناعات       -أفضل وجه مسارها اإلمنائي احلايل      

 حموريةً للتنمية اليت تكفل اللحاق بالركب والتعويض عما فات، بينما توسع نطـاق              عّداليت تُ 
  ).Weiss, 2005(ة القائمة على االستخدام الكثيف للتكنولوجيا لنهوض بالقطاعات االبتكاريا
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وبإلقاء نظرة استشرافية يتبني أن مثة خطراً متزايداً يتمثَّل يف أن النظـام التجـاري                 -٤٤
املتعدِّد األطراف قد يتفتت إىل سلسلة من اتفاقات التجارة التفضيلية، مثل اتفاق الشراكة عرب          

ل أن ترسخ وضع البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، يف وضع            احمليط اهلادئ، اليت ُيحتم   
استراتيجي غري مواٍت من حيث ضمان التمسُّك بأولوياهتا اإلمنائيـة خـالل املفاوضـات              

الوقت نفسه، تالحظ بعض التحليالت أنه يف أعقاب األزمة املاليـة العامليـة،            ويف .التجارية
ميلـبريغ  (على أسواقها احمللية واإلقليمية      ثر ميالً للتركيز  أصبحت البلدان الناشئة الكربى أك    

(Milberg)   ،األمر الذي ُيحتمل أن يوسع نطـاق وإمكانـات التعـاون            )٢٠١٣ وآخرون ،
  .اإلقليمي واتفاقات التجارة اإلقليمية

  املعونة من أجل التجارةمبادرة   -جيم  
يع األخذ بنهج متكامل    دأب األونكتاد، على مدى أكثر من أربعة عقود على تشج           -٤٥

. إزاء املعونة والتجارة دعماً لتحقيق مكاسب إمنائية مستدمية، خصوصاً لصاحل أقل البلدان منواً         
والواقع أن اجلهود احلثيثة اليت بذهلا األونكتاد لتحديد النسبة املستهدفة للمعونة املقدمة مـن              

قيق ثالثة أهداف على صـعيد   يف املائة قد نشأت عن جهد يرمي إىل حت  ٠,٧املاحنني وقدرها   
تعزيز االستثمار التكميلـي حلفـز   وهدف البلدان النامية؛ بنمو هدف يتعلق   : السياسة العامة 

اليت تؤثِّر علـى    املستمرة  التخفيف من حدَّة قيود ميزان املدفوعات       وهدف  التحوُّل اهليكلي؛   
  .العديد من هذه البلدان

األداة الرئيسية املتعـدِّدة الوكـاالت       )٤(رة اآلن املعونة من أجل التجا   وُتعّد مبادرة     -٤٦
يف جانب العرض والقيود املؤسسية     القائمة  معاجلة القيود   حنو  لتوجيه املساعدة اإلمنائية الرمسية     

وقد زادت  . تسمح للبلدان النامية باالستفادة من املكاسب املتأتية من النظام التجاري           ال اليت
 ٢٠٠٥  عام نة من أجل التجارة زيادةً مطردة منذ إطالقها يف        املدفوعات يف إطار مبادرة املعو    

. ٢٠١٠  عام  مليار دوالر يف   ٢٥ مليار دوالر مث ارتفعت إىل       ١٥حيث بدأت مبستوى قدره     
يـزال ميثـل يف     الحتصل عليه أقل البلدان منواً من معونة من أجل التجـارة           ما ولكن جممل 

 هذه املعونة دة اإلمنائية الرمسية، بينما شكلت       يف املائة من جمموع املساع     ٢٠متوسطه أقل من    
  . يف املائة٣٠بلدان منواً أقل من اليت حتصل عليها البلدان النامية اليت ليست من أقل ال

ومن املؤكد أن مبادرة املعونة من أجل التجارة قد ساعدت يف حتويل اجلدل الـدائر                 -٤٧
ا ينطبق بصفة خاصة على اإلطار املتكامل،       حول املعونة يف اجتاه بناء القدرات اإلنتاجية؛ وهذ       

وهو برنامج متعدِّد اجلهات املاحنة يهدف إىل دعم تكييف السياسة التجارية مـع الظـروف          
 من  اً رئيسي اًأن مثة مكون    إال .يتصل هبا من مساعدة تقنية ألقل البلدان منواً         وما اإلمنائية احمللية 

نفاق الناشئ عن اإلطار املتكامل مث عن اإلطـار          وهو اإل  -مكوِّنات املعونة من أجل التجارة      

__________ 

 ).Laird, 2007(ولريد ) ب٢٠١٢(هذا الفرع إىل دراسة األونكتاد يستند  )٤(
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ففـي  . يشكل سوى نسبة ضئيلة من تدفُّقات املعونة الواردة         ال -املتكامل املعزَّز بعد ذلك     
 يف املائة مـن   ٠,١٣تتجاوز هذه النسبة قط       مل ،٢٠٠٨  وعام ٢٠٠٢  عام الفترة املمتدة بني  

  .ن منواًمدفوعات املعونة من أجل التجارة لصاحل أقل البلدا
وفيما يتعلق بتقييم مبادرة املعونة من أجل التجارة، تظهر نتائج اسـتعراض عـاملي                -٤٨

فمن جهة، أفاد متلقو املعونة بأن مبادرة املعونة من أجل التجارة . أُجري مؤخراً صورة خمتلطة  
قد أفضت إىل زيادة تدفُّقات املوارد وحققت نتائج طيبة يف جمـاالت الـسياسة التجاريـة                

يعين أن زيادة املوارد قد أفضت إىل زيادة فهم التجارة ودورهـا يف               مما احلوكمة والوعي، و
 ومن جهة ثانية، أفاد املتلقون أيضاً بأن مبادرة املعونة من أجل التجـارة            . استراتيجية التنمية 

حىت ضئيلة جداً من حيث األداء التجـاري واالقتـصادي            أو حتقق سوى نتائج متواضعة    مل
الصادرات قد زادت زيادةً    أو ومن ذلك مثالً أن عدد البلدان اليت أفادت بأن التجارة         . الفعلي
يصل حىت إىل نصف العدد اإلمجايل للبلدان، بل أن عدد البلدان الـيت               مل متواضعة  أو كبرية

أفادت بأن مبادرة املعونة من أجل التجارة قد أفضت إىل زيادة تنويع الصادرات وتعزيز النمو            
  ).ب٢٠١٢األونكتاد، (احلد من الفقر كان أقل من ذلك   أوياالقتصاد

من حيـث     أو وهذه النتائج تدعو إىل القلق سواء من حيث غايات احلد من الفقر             -٤٩
فالشاغل األساسي  . حتقيق أقصى زيادة يف املكاسب الطويلة األجل الناشئة عن زيادة التجارة          

ة، يف حتديد كيفية تذليل القيود املالية اليت تعـوِّق          للتعاون اإلمنائي ينبغي أن يتمثَّل، يف النهاي      
 وبالتايل فإن مبادرة املعونة مـن أجـل التجـارة         . النمو، والتشجيع على تعبئة املوارد احمللية     

وهلذا الـسبب،  . ميكن أن ُتعترب مسألة جتارية فحسب بل مسألة تتعلق بتمويل التنمية أيضاً    ال
جارة لصاحل أقل البلدان منواً رهينة تعهُّد وحيد يف إطـار           ينبغي أال تكون املعونة من أجل الت      

جولة الدوحة، بل ينبغي أن تواصل توفري املوارد لزيادة صادرات أقل البلدان منـواً وتعزيـز                
قطاعاهتا اإلنتاجية من خالل حتسني البنية التحتية وإطار السياسات العامة سعياً لتحقيق اهلدف 

 يف عملية التحوُّل اهليكلي القتصادات هذه البلدان واحلد من الفقر           النهائي املتمثِّل يف اإلسهام   
  .يف االقتصاد العامليواندماجها على حنو بّناء فيها 

  بناء القدرات اإلنتاجية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  -رابعاً  
 من الفقر،   لقد أدَّت األهداف اإلمنائية لأللفية إىل حشد اجلهود العاملية يف اجتاه احلد             -٥٠

أنه من أجل احملافظة على مسار   إال.مشددة إىل حد بعيد على املؤشرات والغايات االجتماعية
متسارع للحد من الفقر، من األمهية مبكان تنمية القدرات اإلنتاجية لتحقيـق منـو قـوي                

توفِّر ومثة مكون أساسي لنموذج النمو هذا يتمثَّل يف تأمني القدرات اإلنتاجية اليت             . ومستدام
وزيادة املشاركة يف عمليات اإلنتاج تتيحها االستثمارات يف رأس املـال           . فرص عمل الئق  

املادي والبشري ويعززها الطلب على الناتج من خالل رفع مستوى اإلنتاجية والـدخل يف              
  .القطاعني الرمسي وغري الرمسي من االقتصاد
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  خلق فرص العمل الالئق  -ألف  
 البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، بضرورة السري على          لقد سلّمت العديد من     -٥١

مسارات إمنائية أكثر مشوالً تقوم على أساس توسيع عريض القاعـدة للقـدرات اإلنتاجيـة              
وتتطلَّب هذه اجلهود االستثمار يف رأس املال البشري بدءاً من سـن            . وحتسني رفاه السكان  

 خدمات الصحة والتعليم وغريها من اخلـدمات        مبكرة جداً عن طريق إتاحة احلصول على      
مستوى أدىن على األقل ألمن الدخل يكفي لتمكني الناس مـن           توفر  االجتماعية، فضالً عن    

). ٢٠١١مكتب العمـل الـدويل،      (مزاولة عمل منتج وتوظيف استثمارات مدرة للدخل        
 وهي مبادرة تقودهـا     وتشدِّد مبادرة األمم املتحدة لتوفري حد أدىن من احلماية االجتماعية،         

منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية، على أمهية هذه االستثمارات يف توفري القدرات             
اإلنتاجية اليت من شأهنا أن تساعد يف إحراز تقدم كبري على صعيد احلد من الفقر وضـرورة                 

 واقعـة   مضاعفة اجلهود الدولية من أجل جعل حق اإلنسان يف الضمان االجتماعي حقيقـة            
ومن شأن هذه االستثمارات أن تساعد بصفة خاصة أقـل          . بالنسبة للناس يف البلدان النامية    

البلدان منواً على تنمية اإلمكانات اإلنتاجية الكاملة للسكان وأن تسهم يف إضـفاء الطـابع               
  .الرمسي على العمالة

 البلدان منـواً للعقـد      ومن املهم بالقدر نفسه أن تركِّز االستراتيجيات اإلمنائية ألقل          -٥٢
التنويع وتطوير املؤسسات وبناء القدرة     عملية  املقبل على تعزيز القدرات اإلنتاجية من خالل        

  .التكنولوجية

  نقل التكنولوجيا ونشرها يف البلدان الفقرية  -باء  
ومن شأن  . )٥(ميكن لبلدان اجلنوب أن تستفيد من نقل التكنولوجيا من بلدان الشمال            -٥٣

ل أن حيدث عموماً بطرق خمتلفة تشمل، مثالً، استرياد السلع من بلدان الشمال وأنشطة              هذا النق 
الشركات عرب الوطنية اليت ميكن أن تنقل التكنولوجيا املتقدِّمة اليت ميكن أن ُتعمَّم بعد ذلك على                

كبري أن املنتج ينطوي على قدر        كما ُتستنسخ بسهولة،   ال أن التكنولوجيا   إال .الشركات احمللية 
نه حىت عندما يتسىن نقل التكنولوجيا، حيتاج منتجو اجلنوب إىل          إمن املعرفة التكنولوجية حبيث     

وتتطلَّـب  . معرفة كيفية تكييف هذه التكنولوجيا مع األوضاع احمللية ومعاجلة املشاكل احلتمية          
  .لوجيالتكنولوجيا األكثر تطوراً توفر قدر كبري من اخلربة التكنولوجية والتعلم التكنو

بني بلدان اجلنوب إىل إجياد سـبل أكثـر فعاليـة لتقاسـم             تفضي املبادالت   وقد    -٥٤
ومن القنوات  . التكنولوجيا بالنظر إىل أن الفجوة التكنولوجية بني هذه البلدان صغرية عموماً          

يتمثَّل يف استرياد السلع اليت تستخدمها البلدان املستوردة لتحـسني            ما اهلامة يف هذا الصدد   
وتشكل شـبكات اإلنتـاج   . العكسيةواهلندسة  عمليات النسخ   ياهتا اإلنتاجية عن طريق     عمل

__________ 

 ).ج٢٠٠٢(األونكتاد  )٥(
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العاملية واالستثمار األجنيب املباشر يف اجلنوب عاملني آخرين ميكن أن يفضيا إىل حتقيق قـدر               
ويدل . أكرب من النجاح يف عمليات نقل التكنولوجيا والتطوير التكنولوجي يف البلدان النامية           

لنسبة املئوية للسلع الرأمسالية ضمن التجارة بني اجلنوب واجلنـوب علـى وجـود              ارتفاع ا 
تزد حصتها من واردات السلع الرأمسالية فحسب         مل  فالبلدان النامية  .الصددإمكانيات يف هذا    

إىل مجيـع  لسلع الرأمسالية العالية التكنولوجيا  لصادرات ا بل إهنا تشكل أيضاً املصدر الرئيسي       
  . األخرىبلدان اجلنوب

إال أن هياكل اإلنتاج اليت متكن البلدان من اكتـساب التكنولوجيـات اجلديـدة                -٥٥
واالبتكار واالخنراط يف شبكات اإلنتاج العاملية، سواء يف قطاعات الـصناعات املنخفـضة             

وتستأثر منطقة شرق آسيا .  تتركز يف بضعة بلدان،يف القطاعات العالية التكنولوجيا  أوالكلفة
حصة من تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر إىل اخلارج من بني البلدان النامية، وُيوجه             بأكرب  

معظم االستثمار األجنيب املباشر املتصل باخلدمات حنو بلدان أخرى يف شرق وجنوب شرق             
اجلنوب بلدان  التجارة والتبادل التكنولوجي بني     جمايل  تزال التطورات يف      وال .وجنوب آسيا 

وتؤدِّي الفجوة التكنولوجية القائمة إىل منع العديد من البلدان مـن املـشاركة يف               .متفاوتة
  .اجلنوب واالستفادة منهابلدان  بني التبادالت

وال تستطيع أقل البلدان منواً، يف الوقت احلايل، أن تستفيد بالكامل مـن الفـرص                 -٥٦
 .قدرات االسـتيعابية لـشركاهتا  الناشئة يف جمايل التجارة والتكنولوجيا نظراً لتدين مستوى ال   

املتصلة بنقل التكنولوجيا فتتعلق أوالً بالقوة االحتكارية وسيطرة قـادة      ظمية  التحدِّيات النُّ  أما
يوجد يف البلدان النامية سوى قدر أقل بكـثري           ال سالسل القيمة على عمليات اإلنتاج، بينما     

لريوع يف الطرف األعلى لسلسلة القيمة      وتؤدِّي محاية ا  . من روابط اإلنتاج األمامية واخللفية    
ظمية ثانياً، تتعلق هذه التحدِّيات النُّ    . إىل احليلولة دون حتقيق فوائد أوسع على امتداد السلسلة        

أدلة واضحة على مسامهة محاية امللكية الفكريـة يف         توجد    وال .أيضاً حبماية امللكية الفكرية   
ويتمثَّل التحدي  . ُيلحق ضرراً بالبلدان النامية   و  على حن عملية االبتكار وعلى نشر التكنولوجيا      

املطروح يف تذليل هذه احلواجز وزيادة الفوائد لصاحل تلك البلدان املستبعدة إىل حد بعيد من               
  .عمليات التبادل ونقل التكنولوجيا على حنو فعَّال بني بلدان اجلنوب

ـ           -جيم   درات اإلنتاجيـة ودور    املساعدة اإلمنائية الرمسية املوّجهة حنـو تعزيـز الق
  االقتصادات الناشئة

ميكن للمساعدة اإلمنائية الرمسية أن تؤدِّي بالفعل دوراً هاماً يف التنمية على املـدى                -٥٧
الطويل عن طريق تيسري كل من اإلنفاق االجتماعي وبناء القدرات اإلنتاجية، ولكن تكوين             

وقد . الن عامالً مناوئاً لتحقيق هذه األهداف     يزاالن يشك   ال املساعدة اإلمنائية الرمسية وتقلُّبها   
دعم تكـوين   لأبرزت حبوث األونكتاد ضرورة استخدام هذه املساعدة على حنو أكثر فعالية            

وقد دعت جلنة اخلرباء التابعة لرئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملعنية بإصالح            . رأس املال 
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تقدمه من معونـة    ماالبلدان املتقدِّمة إىل زيادة،  ٢٠٠٨  عام النظام النقدي واملايل الدويل، يف    
 يف املائة، لتنفيذ مشاريع تشمل البنية التحتية والتنمية الطويلـة األجـل             ٢٠بنسبة تصل إىل    

ومثة حاجة إىل سياسات وتدابري طويلة األجل لتنويع القـدرات اإلنتاجيـة            . ومشاريع بيئية 
  .ء القطاعات املالية احملليةاحمللية، وحتسني تعبئة املوارد احمللية، وبنا

اجلنوب، إىل حد ما، اجتاه املاحنني      بلدان  وقد واجهت املبادرات احلديثة للتعاون بني         -٥٨
يف توفري املعونة للقطاعات االجتماعية أساساً، مركزةً بدالً من ذلك علـى            املتمثِّل  التقليديني  

وقـد  .  كبريةً، حسبما لوحظ آنفـاً     مشلت هذه املبادرات بلداناً ناميةً    و. القطاعات اإلنتاجية 
كانت الصني واهلند والربازيل وتركيا واململكة العربية السعودية من بني القوى الدافعة لعودة             

. عن طريق إطالق مبادرات ثنائية وثالثية ومبادرات أقاليمية       بلدان اجلنوب   ظهور التعاون بني    
اقات اليت ُعقدت مؤخراً بـني هـذه        وشكلت املساعدة املالية مكوناً رئيسياً يف معظم االتف       

  .البلدان وشركائها يف اجلنوب
. ويتركّز معظم التمويل اإلمنائي املقدم من االقتصادات الناشئة يف قطاع البنية التحتية             -٥٩

فحجم متويل البنية التحتية املقدم من الصني واهلند ألفريقيا وحدها مماثل اآلن حلجم التمويل              
وقت أقرب، حدث حتوُّل يف اجتـاه دعـم االسـتثمار يف        ويف .قليدينياملقدم من املاحنني الت   

أساس إىل األسواق على    جماالت التنمية الزراعية وختفيف أعباء الديون وزيادة فرص الوصول          
) أي اهلبـات  " (املـساعدة اجملانيـة   "ففيما يتعلق بالتمويل املقدم من الصني، ُتقدم        . تفضيلي

ُتوفَّر غراض إنشاء البنية التحتية االجتماعية يف الغالب، بينما         والقروض املعفاة من الفائدة، أل    
ألغراض إنشاء البنية التحتية اإلنتاجية مثل مشاريع       والتسهيالت االئتمانية   القروض التفضيلية   

ويتخذ التمويل اإلمنائي  . توليد الطاقة الكهرمائية، وشبكات املياه، والطرق والسكك احلديدية       
خمصـصة للقطـاع   وتسهيالت ائتمانيـة   الغالب، شكل هبات وقروض   املقدم من اهلند، يف   

  ).الكهرباء، والطاقة الكهرمائية، والسكك احلديدية(الزراعي ومشاريع البنية التحتية 
وعلى النقيض من ذلك، فإن التمويل امليسَّر الشروط املقدم من الربازيـل واالحتـاد              -٦٠

االحتـاد  (تعدِّدة األطراف يف شكل دعم للميزانية       الروسي ُيوفَّر، إىل حد كبري، عرب قنوات م       
ومتيل الربازيل إىل التركيز علـى املـساعدة        ). الربازيل(ومساعدة تتصل باملشاريع    ) الروسي

التقنية يف قطاعات التعليم والزراعة والصحة، ولكن البحوث يف جمال التنمية أصبحت تشكل             
  . املساعدة اإلمنائيةسياسات الربازيل يف جماليف اآلن عنصراً جديداً 

ُتـستخدم    ما وعالوةً على ذلك، فإن املساعدة املالية فيما بني بلدان اجلنوب كثرياً            -٦١
لالستفادة من أشكال أخرى من التدفُّقات، مثل التدفُّقات التجارية وتـدفقات االسـتثمار             

ـ              ساعدة بلـدان   األجنيب املباشر، ويتسم دورها يف تعزيز التجارة والتنمية بأمهية بالغـة يف م
اجلنوب على تعزيز جتارهتا اخلارجية مع شركاء جدد، وتنويع مصادر االسـتثمار األجـنيب              

وهذا يسمح هلذه البلدان باحلصول على قدر إضايف من العمالت األجنبية، وتنويـع             . املباشر
 املـاحنني  أنه ميثل اجتاهاً معاكساً، بالنظر إىل أن  كما.األسواق اخلارجية، وبالتايل تعزيز النمو 
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التقليديني قد بذلوا جهوداً لفصل برامج املعونة عن سياساهتم يف جمايل التجارة واالسـتثمار              
  .األجنيب املباشر

  أسئلة مطروحة على اخلرباء    
  سنة على صدور إعالن األلفية؟١٥ما هي الدروس الرئيسية املستفادة بعد مضي قرابة  •

 وملاذا؟ما هي أنواع الشراكات اليت حققت جناحاً،  •

 ؟بلدان اجلنوبما هي الفوارق الرئيسية بني التعاون اإلمنائي التقليدي والتعاون بني  •

 التعاون؟ ما هي الفرص املتاحة للتعاون الثالثي األطراف، وكيف ميكن توسيع نطاق هذا •

 إىل أي حدٍّ كان ختفيف أعباء الديون فعاالً يف دعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؟ •

يف احلدِّ من الفقر يف أقـل       فعَّالة  حدٍّ كانت مبادرة املعونة من أجل التجارة        إىل أي    •
 البلدان منواً؟

كيف ميكن زيادة تعزيز دور مصارف التنمية اإلقليمية يف دعم حتقيق األهداف اإلمنائيـة               •
 لأللفية وجتاوزها؟

  اإلنتاجية؟كيف ميكن للمساعدة اإلمنائية الرمسية أن تدعم على أفضل وجه بناء القدرات •
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