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إقام ةةة رواب ةةي إيفاقي ةةة ص قع ةةاال الر ةةنا ا ا ةةت را ية:
الدروس املستفادة من امليدان
موجز تنفيذي
تووودو ودقووع املالوموواس األساسوويع اووذل ملس وات للووددوم املعووتفاوو موون م و و التاوواو
التق ووا ا ووادي ال ووذي يق ووو و و األونكت وواو وال ووذي نمو و عنو ووا تازي ووز ق ووددو ل وودا ا ماع ووع
االقت وواويع لوودول وسووق أ يقيووا علووت تقويووع الو وا ق ا ما يووع مو ق ووا املووادو املادنيووع  .ومُيووول
اذا امل و من ال نع التاساع من حعاب األمم املتحدو للتنميوع .ويمنفوذ األونكتواو امل و و
يف ثالثوع موون البلوودا األعضووايف يف ا ماعوع االقت وواويع لوودول وسووق أ يقيوا ،او ت ت وواو ونينيووا
االستوا يع والكونغو ،وتقد املذك و ع ضات عامات للددوم املعوتفاوو مون جهووو األونكتواو ال اميوع
إىل معوواعدو لوودين موون لوودا امل و و  ،و ووا ت وواو والكونغووو ،يف جم ووال نووايف وتازيووز ال و وا ق
ا ما يع ني ق ا ال ناعاس االستس اجيع وابق االقت او.
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مقدمة
 -1تووودو ودقووع املالوموواس األساسوويع اووذل ملس وات للووددوم املعووتفاوو موون م و و التاوواو التقووا
ا ادي الذي يقو األونكتاو والذي نم عنوا تازيز قددو لدا ا ماعوع االقت واويع لودول
وسوق أ يقيووا علوت تقويووع الو وا ق ا ما يووع ان القوات موون ق وا املووادو املادنيوع  .ومُيووول اوذا امل و و
من ال نع التاساع من حعاب األمم املتحدو للتنميوع .ويقوو األونكتواو تنفيوذ امل و و يف ثالثوع
من البلدا األعضايف يف ا ماعع االقت اويع لدول وسوق أ يقيوا ،او ()1ت ت واو ونينيوا االسوتوا يع
والكونغو .وتقد املذك و ع ضات عامات للددوم املعوتفاوو مون جهووو األونكتواو ال اميوع إىل معواعدو
لدين من لدا امل و  ،وا( )2ت او والكونغو ،يف جمال نوايف وتازيوز الو وا ق ا ما يوع وني ق وا
ال ناعاس االستس اجيع وابق االقت او.
 -2وال سووالع ال يعوويع ا و أ البلوودا الناميووع املاتموودو علووت العوول األساسوويع( )3حتتوواىل إىل
التغلووع علووت ا يوووب املنازلووع الوود تتكووو عوواوو حووول امل ووادي االسووتس اجيع ،و ل و عوون ي و
هتيئووع يئووع يكينيووع توودعم الو وا ق ووني اووذل امل ووادي واالقت وواو األوسو ن اقوات ووا يمعووهم يف حتقيو
التنميع ال املع للجمي واملعتدامع.
 -3وقوود نمظمووت اووذل املووذك و كمووا يل و ت الف و األول الووذي يا و ع مع و لع االعتموواو علووت
العل األساسيع و لدا امل و ؛ والف الثاين الوذي ياو ع إالواالت مفهوو الو وا ق ا ما يوع مون
حيووص توولتها بلوودا امل و و ؛ والف و الثالووص الووذي ياو ع ونلو أن و ع امل و و الوود نمفووذس
حووا ا؛ ؛ والف و ال ا و الووذي ياو ع الووددوم املعووتفاوو موون امليوودا ؛ والف و امووامس الووذي
ي ك امايع.

أو ا -معلوما أ ا ية
 -4يف كثري من البلدا الناميع ،أسف استغالل املوادو االستس اجيع عن حتقي إي اواس كبوريو
وإاتحع ص مهموع لتحقيو النموو االقت واوي والتنميوع املعوتدامع .وو قوات لتق يو حالوع االعتمواو علوت
العوول األساسوويع لاووا  ، 2016ال وواود عوون األونكتوواو (من ووود قوواو ) ( UNCTAD State of
 ،)Commodity Dependence 2016كوا ن ويع تواوداس املوواو اويددوك ونيوع والعول األساسويع
املادنيع ،و ودو د يعيع النفق ،يبلغ  93يف املا ع من جممو ال اوداس العلايع يف ت واو ،و87
يف املا ع يف الكونغو ،و 95يف املا ع يف نينيا االستوا يع للفرتو .2015/2014
__________

()1
()2
()3

2

تضووم ا ماعووع االقت وواويع لوودول وسووق أ يقيووا كوالت موونت أنغوووال ،و ودونوودي ،وت وواو ،والهوديووع أ يقيووا الوسو ت،
والهودي ووع الكونغ ووو الدُيق ا ي ووع ،ودوان وودا ،وس ووا ت وووم و ينع ووي  ،ون ووا و  ،ونيني ووا االس ووتوا يع ،والك ووامريو ،
والكونغو.
مل تبدأ اد أن ع امل و يف نينيا االستوا يع ابلنظ إىل حدوث أتخري يف تايوني جهوع ات وال للحكوموع و
امل و .
مووا لال االعتموواو علووت العوول األساسوويع ي ووك ًووانالت د يعوويات ملاظووم البلوودا الناميووع .وي وونف األونكتوواو البلوود
النووام علووت أن و لوود دع ماتموود علووت العوول األساسوويع عنوودما تمعووهم إي و اواس توواودات موون الع ول األساسوويع
أبكث من  60يف املا ع من جممو ح يلع تاودات من البضا .
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يو و وود أ ماظو و ووم البلو و وودا الناميو و ووع املاتمو و وودو علو و ووت العو و وول األساسو و وويع ت و و وودد موادواو و ووا
-5
االسووتس اجيع كم وواو خووا اس قيمووع مضووا ع ضووئيلع ولووذل مل تووتمكن اووذل البلوودا موون حتوي و
ث وهتووا موون املووادو إىل مكاسووع يف تووودو تنميووع اقت وواويع معووتدامع يعووتفيد منهووا ابقو االقت وواو.
ويؤوي االعتماو امل تف علت املوادو االسوتس اجيع إىل جاو اوذل البلودا ع ضوع لتقلبواس األسوااد
يف األسواق .كما يؤوي عد وجوو دوا ق مت ودو م االقت او األوس ن اقات ،نتيجعت لوضايع ا يع
املناووزل وال ووا الكثيووف دأم املووال للق ووا االسووتس اج  ،إىل سدوويووع إسووها اووذا الق وا يف خل و
ص عم ويف التنوي االقت اوي.
 -6وُيك وون أ تت وودن البل وودا و ووذا التح وودي ع وون ي و و التح ووول م وون ت وواوداس الع وول
األساسيع نري املك دو أو ًب املك دو إىل إقامع توناعاس حتويليوع حتفوز التنميوع االقت واويع والتنويو
االقت وواوي .وُيكوون أ يتحقو لو عوون يو تازيووز دوا ووق الق ووا االسووتس اج مو االقت وواو
األوس ن اقات.

ألف -ا تماد لى السلع األ ا ةية ص جممو ةة اتةارة مةن بلةدان ا ما ةة ا قترةاد ة
لدول و ي أفر قيا
 -7تنام لدا ا ماعع االقت اويع لدول وسق أ يقيا ابحتيا ياس كبريو من املووادو املادنيوع
الوقوويع ونري الوقوويع .وعلت سبي املثال ،تنتج لدا ا ماعع نعبع  51يف املا ع من الكوابلوت
علت ن اق الاامل ،و 25يف املا ع من املام ال ناع  ،و 30يف املا ع من النفق اما األ يق .
 -8وتاتم و وود مخع و ووع م و وون ل و وودا ا و ووذل ا ماع و ووع (او و و ت أنغ و وووال ،وت و وواو ،ون و ووا و  ،ونيني و ووا
االسووتوا يع ،والكونغووو) علووت توواوداس الوونفق امووا  .وكمووا اووو مبووني يف ال ووك  ،1كووا ن وويع
اووذل البلوودا اممعووع يف عووا  2015حنووو  2.7مليووو ميو يوميوات ،أي مووا ي ووك  32يف املا ووع
م وون جمم ووو إنت وواىل أ يقي ووا الي وووم الب ووالغ  8.5مالي ووني مي و يومي وات .ويب ووني ال ووك  2أ جمم ووو
االحتيا املثبت وذل البلودا اوو  18.9ليوو ميو  ،واوو موا ُيثو  14.6يف املا وع مون جمموو
احتيا أ يقيا املثبت البالغ  129.1ليو مي (.)4

__________

()4
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ال ك 1
إنتةةال الةةنفي :جممو ةةة اتةةارة مةةن بلةةدان ا ما ةةة ا قترةةاد ة لةةدول و ةةي أفر قيةةا و ق ة
أفر قيا 2015
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 .BPمتوواع علووت ال و ا قت

(2016). BP Statistical Review of World Energy June 2016

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-

( .review-of-world-energy-2016-full-report.pdfمت ال جو إلي يف  10يول/يولي .)2017

ال ك 2
احتياطيا النفي املثبتة :جممو ة اتارة من بلدان ا ما ة ا قتراد ة لةدول و ةي أفر قيةا
و ق أفر قيا 2015
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(2016). BP Statistical Review of World Energy June 2016

 .BPمتوواع علووت الو ا قت

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-

( .review-of-world-energy-2016-full-report.pdfمت ال جو إلي يف  10يول/يولي .)2017
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 -9و يما يتال ابلغال ال بيا  ،إ أنغوال ونينيوا االسوتوا يع ووا املنتجوا ال يعويا يف ا ماعوع
االقت اويع لدول وسق أ يقيا .ويف عا  ،2015قمدد ا نتاىل املعوق مبقداد  772.5مليو مرت
مكاع يف أنغوال و 6 555مليو مرت مكاع يف نينيا االسوتوا يع( .)5ويمقودد جمموو احتيا يواس
أ يقيا من الغال ال بيا مبقداد  14.1ت يليو مرت مكاع(.)6
 -10وحتتوي املن قع الد تغ يها لدا اذل ا ماعع االقت اويع علت جمموعع متنوعع من املاواو
نري الوقوويوع ،مون ينهوا ماواو دودو ونفيعوع .وعلوت سوبي املثوال ،تنوتج الهوديوع الكونغوو الدُيق ا يوع
الوذاع والنحوام والكوابلوت واملووام والنيو يوو والتانتوالو والق ودي والتنغعوون .أموا أنغووال هو أحوود
املنتجني اوامني للمام (منتجعت ق ا ع  9 360قريا ات يف عا  2013يبلوغ ماودل جوووو جموا اتو 90
يف املا ع ،ومادل  10يف املا ع لل تبع ال ناعيع) ،كما تنتج سلاات أساسيع مادنيع مثو األننوت وتو اب
الق وواد والغ انيووت وا ووبس وااجو ا ووريي وال خووا والكووادتز وامللووو وال مو ودمووال العوويليكا والووذاع
وكعادو ااجادو(.)7
 -11ي وود أ اويمن ووع ،يف البل وودا الثالث ووع امل وومولع ابمل و و  ،ا و الس ووتغالل امل وواو اويددوك وني ووع.
وعلووت سووبي املثووال ي و ي ،ألنو اع االسووتهالل ا ل و  ،عوون يو عمليوواس تاوودين وحتجووري سليووع علووت
ن وواق تووغري ،إنتوواىل سوول أساسوويع مادنيووع ،مثو الكووا واألننووت وال ل ووال والووذاع وا ووري وااجو
ا ريي وال مال وك ودس ال وويو وااجادو( .)8وتوجد لدن الكونغو احتيا ياس ستملع من الذاع،
وامل ووام ،ومغنيع وويو البواتس وويو  ،ودك ووال اادي وود ،واملغنيع وويو  ،واملا وواو املتا وودوو املك ووودس (النح ووام،
وال تاص ،والزن ) ،والفوسفاس ،وامص( ،)9ولكون مل يتقود ا نتواىل إىل م حلوع التاودين عوبع ي جو
جز يوات إىل اال تقوواد إىل البنيووع التحتيووع( .)10ويف نينيووا االسووتوا يع ،تقت و املاوواو نووري الوقوويووع الوود يو ي

__________

()5
()6

 .Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2016, OPEC Annual Statistical Bulletinمتواع
عل و و و و ووت ال و و و و و ا قت http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/
( ASB2016.pdfمت ال جو إلي يف  4يول/يولي .)2017
 .BP, 2016, BP Statistical Review of World Energy June 2016مت وواع عل ووت الو و ا قت
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-

()7

( .review-of-world-energy-2016-full-report.pdfمت ال جو إلي يف  10يول/يولي )2017
United States of America, United States Geological Survey, 2016, 2013 Minerals yearbook:

 .Angolaمت و و و و وواع عل و و و و ووت ال و و و و و ا قت
( .ao.pdfمت ال جو إلي يف  4يول/يولي .)2017

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-

(.United States of America, United States Geological Survey, 2016, 2014 Minerals yearbook: Chad )8
متو و و و و و وواع علو و و و و و ووت ال و و و و و و و ا قت .https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-cd.pdf
(مت ال جو إلي يف  4يول/يو
لي .)2017
( .World Bank, 2012, Republic of the Congo: Mining sector review )9مت وواع عل ووت ال و ا قت
http://documents.worldbank.org/curated/en/954411468234271193/pdf/743920ESW0P1230C0

()10
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Intelligence Unit, 2017, Congo (Brazzaville) country report, May

( .http://country.eiu.comمت ال جو إلي يف  7يول/يولي .)2017

 .Economistمتواع علوت الو ا قت
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وتسد يف ق وا الت وييد ا لو ( .)11ويف
تادينها علت ال ل ال واا بايف وال سود الربكانيوع ،والود تمع م
()12
نا و  ،يمنتمج املنغنيز والذاع ويم ددا أما دكال ااديد لم مُيس اد .

ء -تشاد
 -12يف عا  ،2003لغ ن يع الزداعع  42يف املا ع من الناتج ا ل ا الايل لت واو ،ابملقادنوع
م و  14يف املا ووع يف حالووع الوونفق .ومنووذ عووا  ،2004ظ و اسووتغالل الوونفق ي ووك امل وودد ال و يس
ي اواس البلود وللن واا االقت واوي يو ( .)13ويف عوا  ،2015توددس ت واو نف وات قيموع 1 202
ملياد ن من نكاس ا ماعع املاليع األ يقيع ،وث وو حيوانيع قيمع  92.8ملياد ن من نكاس
ا ماعووع املاليووع األ يقيووع ،وقم ن وات قيمووع  53.9مليوواد ن و موون اووذل الف نكوواس ،وا و يث و  58يف
املا ع و 4.5يف املا ع و 2.6يف املا ع من جممو تاوداهتا ،علوت التووايل .وكوا الييواد أسوااد الونفق يف
عا  2014أتثري ًديد علت اقت او ت او ،وظلت أسوااد الونفق الدوليوع األون مون املتوقو حتود مون
توقااس النمو(.)14
 -13وو قات لوحدو البحوث االقت اويع التا اع جمللع إيكونومعت ،تبا مو الناتج ا ل ا الوايل
ااقيقو و لت وواو م وون ما وودل ق ووددل  6,9يف املا ووع يف ع ووا  2014إىل ما وودل ق ووددل  1,8يف املا ووع يف
عا  ،2015واو ما ي ج جز يات إىل مزيج مون اففواع إنتواىل الونفق واففواع األسوااد الدوليوع(.)15
ويف عا  ،2016يتوق أ ينكمش الناتج ا ل ا الايل ااقيق نعبع  3,1يف املا ع.
 -14ومنووذ أ وودأ ضو الوونفق يف ت و ين األول/أكتووو  ،2003سوواام ق ووا الوونفق يف إيو اواس
امزانووع الاامووع أبكثو موون  8ت يليووودس نو موون نكوواس ا ماعووع املاليووع األ يقيووع ،واووو مووا ُيثو
أكث من  80يف املا ع مون جمموو إيو اواس ال واوداس .وقود أسوهمت اوذل ا يو اواس يف حتقيو لايوو
لغت نعبتها أكث من  2 000يف املا ع يف االستثماداس والنفقاس الاامع .وأوس الزايوو يف ا نفواق
الاا إىل حدوث حتعيناس متواضاع يف املؤًو اس االجتماعيوع  -االقت واويع( )16وإىل يويو ا نفواق
األما يف البلد ،ما أسهم يف حتعني االستق اد العياس يف املن قع.
__________

()11

United States of America, United States Geological Survey, 2013, 2012 Minerals yearbook:

 .Equatorial Guineaمتواع علوت الو ا قت
( .2012-ek.pdfمت ال جو إلي يف  4يول/يولي .)2017

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2012/myb3-

()12

Economist Intelligence Unit, 2016, Gabon: Chinese firm's manganese sales plummet after

 .shutdownمت وواع عل ووت ال و ا قت

=http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1244490908&Country

Gabon&topic=Economy& subtopic=Forecast&subsubtopic=Economic+growth&u=1&pid=315292815

()13

( .&oid=315292815&uid=1مت ال جو إلي يف  4يول/يولي .)2017

UNCTAD, 2016, Rapport d'analyse du contexte socioéconomique en vue de la mise en œuvre du

 .projet au Tchadودقع عم ضت يف حلقع الام الو نيع املاقووو يف جنامينا يف كانو األول/ويعمرب.
( .Economist Intelligence Unit, 2016, Chad country report, December )14مت وواع عل ووت الو و ا قت
( .http://country.eiu.comمت ال جو إلي يف  7يول/يولي .)2017
( )15امل ج نفع .
( )16الووت سووبي املثووال ،اففووف ماوودل و يوواس ال ضو موون  91يف األلووف خووالل الفوورتو مووا ووني عووام  2000و2009
إىل  72يف األلف خالل الفرتو ما ني عام  2010و .2014و يما يتال ابلبنيع التحتيع ،حدث خالل الفرتو ني
عا  2011وعا  2014أ الواوس نعوبع الوتوول إىل امليوال النظيفوع مون  29يف املا وع إىل  39يف املا وع ،واا وول
علت الكه ابيف من  3,7يف املا ع إىل  3,9يف املا ع .والواوس ًبكع ال و ق املابودو مون  700كيلوومرت يف عوا 2003
إىل  1 600كيلومرت يف عا  .2011وعلت ال نم من اف التحعيناس ،نت البلد الرتتيع  186مون أتو 189
لدات يف ت نيف عا  2016مبؤً التنميع الب يع لربدمج األمم املتحدو ا ما .
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يم -الكونغو

دأ استغالل النفق يف الكونغوو يف عوا  1960وتكثوف يف الفورتو مون عوا  1975إىل

-15
عوا  ،1984مووا حوول نيووع االقت واو الكونغووويل  .ويف عوا  ،2015لووغ ن ويع الوونفق حنووو  85يف
املا ووع م وون جمم ووو ال وواوداس ،ينم ووا ل ووغ ن وويع األخ وواب  3,6يف املا ووع .وال تو وزال الكونغ ووو ،دن ووم
جهوواا ا اديع من أج تنوي اقت اواا ،تاتمد دو علت النفق .و قات لوحودو البحووث االقت واويع،
مث و الوونفق تق يب وات ،يف عووا  ،2015نعووبع  40يف املا ووع موون النوواتج ا ل و ا الووايل و 70يف املا ووع موون
إي و اواس ال وواوداس وأكث و موون  40يف املا ووع موون ا ي و اواس الض و يبيع( .)18ولايوو االعتموواو علووت الوونفق
جتا الكونغو ع ضع لتقلباس أسااد العوق.
()17

 -16ويف ع و ووام  2012و ،2016تقل و ووج إنت و وواىل ال و وونفق نع و ووبع  14.2يف املا و ووع وهت و وواوس
األسااد نعبع  59.2يف املا ع .ودنوم لو  ،موا االقت واو الكونغوويل نعوبع لغوت يف املتوسوق 3
يف املا ع واو ما ي ج إىل النمو القوي يف الق اعاس نري النف يع مث ال ناعاس التحويليع والكه ابيف
والغال واالت االس.
 -17وأسف االففاع يف أسااد النفق يف الفورتو مون عوا  2014إىل عوا  2016عون حودوث
اففوواع يف ا ي و اواس نعووبع  54,4يف املا ووع ،مووا حوودا اباكومووع إىل تقلوويج ا نفوواق الاووا ووك
كبووري .ويتوق و البن و الوودويل حوودوث انتاوواحمل يف مووو النوواتج ا ل و ا الووايل ،مباوودل سوونوي يبلووغ يف
املتوس ووق  3.6يف املا ووع خ ووالل الف وورتو  ،2019-2017م وود وعات ابن ووالق الام و يف م و و حق و
مواو ال مايل للنفق(.)19
 -18وقوود حتعوونت املؤًو اس االجتماعيووع  -االقت وواويع يف الكونغووو اووف ال و يف أثنووايف دواىل
أسو وااد ال وونفق خ ووالل الف وورتو  .)20(2011-2004واب ض ووا ع إىل لو و  ،الواوس االس ووتثماداس
الاامووع ،يمووا ووني عووام  2010و ،2013نعووبع  300يف املا ووع .وم و ل و  ،و ق وات ل ووندوق
النقوود الوودويل ،ووإ النمووو يف النوواتج ا لو ا الووايل الناًووا عوون دواىل أسووااد الوونفق مل يمعووف عوون
حدوث اففاضاس متناسبع ماو يف معوتوايس الفقو ومعوتوايس عود املعواواو الود ظلوت م تفاوع
ك استثنا يف املنا ال يفيع( .)21واب ضوا ع إىل لو  ،يتوقو أ يونسفف ا نتواىل مون ابد
__________

()17
()18
()19
()20

()21

GE.17-11533

UNCTAD, 2017, Rapport d‘analyse du contexte socioéconomique en vue de la mise en œuvre du

 ..projet au Congoودقع عم ضت يف حلقع الام الو نيع املاقووو يف الا ي يف أايد/مايو.
 .Economist Intelligence Unit, 2017, Congo (Brazzaville) country report, Mayمتاحوع علوت الو ا قت
( .http://country.eiu.comمت ال جو إلي يف  7يول/يولي .)2017
 .World Bank, Republic of the Congo: overviewمتاع علت ال ا قت
( .http://www.worldbank.org/en/country/congo/overviewمت ال جو إلي يف  5يول/يولي .)2017
الووت سووبي املثووال ،ادتفو ماوودل إيووا الدداسووع اال تدا يووع موون  77يف املا ووع يف عووا  2008إىل  83يف املا ووع يف
عا  ،2011ولكن جووو التاليم وإمكانيع اا وول عليو يظوال ي وكال حتودايت و قوات مل و التنميوع األ يقو
وتندوق النقد الدويل.وادتف متوسق الام املتوق عند الوالوو من  52سنع يف عوا  2000إىل  59سونع يف
عا  .2013كما اففف ماودل و يواس األ فوال مون  121يف األلوف يف عوا  2000إىل  49يف األلوف يف
عا  .2013وخالل الفرتو نفعها ،اففف مادل الو ياس النفاسيع من  781يف األلف إىل  426يف األلف.
.International Monetary Fund, 2015, Country Report No. 15/264: Republic of the Congo
انظو ت Poverty and inequalities in the Republic of the Congo: Public expenditure priorities for
 . inclusive growthمتوواع علووت ال و ا قت .https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15264.pdf
(مت ال جو إلي يف  5يول/يولي .)2017
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النفق الناضجع يف الكونغو ا تدايف من عا  2019إىل عا  ،2034واو ما يؤكد اااجوع امللحوع
إىل قيا البلد تنوي اقت اول.

دال -غينيا ا تواقية
 -19هتيمن علت ال ناعاس االستس اجيع يف نينيا االستوا يع أن ع إنتاىل النفق اما والغوال
ال بياو يف املنووا البح يووع( .)22فو عووا  ،2015كووا ن وويع إنتوواىل املوواو اويددوك ونيووع حنووو 60
يف املا ووع موون النوواتج ا ل و ا الووايل ،وق ا ووع  80يف املا ووع موون الاا ووداس الض و يبيع و 86يف املا ووع
من ال اوداس .وعلت الاكوس مون لو  ،كوا ن ويع الق اعواس نوري النف يوع توغريات واو اس
إسها ضئي نعبيات يف االقت او الو ا .واالعتماو علوت ال واوداس مون املوواو اويددوك ونيوع يورتل
البلد ع ضع للت ث تقلباس أسااد النفق(.)23
 -20ودنووم ا هوووو ااكوميووع ال اميووع إىل تنوي و اقت وواو البلوود يف العوونواس األخووريو ،ووال ت وزال
نينيووا االسووتوا يع تاتموود وودو علووت املوواو اويددوك ونيووع .ويف عووا  ،2015اففووف النوواتج ا لو
ا الايل نعبع  8.3يف املا ع ،واو ما يمازن إىل مزيج من اففواع إنتواىل املوواو اويددوك ونيوع وإىل
حدوث اففاضواس يف االسوتثماداس الااموع ويف ن واا الت وييد مون جانوع الق وا امواص .ومون
املتوق و أ يووتقلج مووو النوواتج اجملل و ا الووايل مباوودل سوونوي يبلووغ يف املتوسووق  6يف املا ووع خووالل
الفرتو .)24(2018-2016

اثنيا -حتقيق التنو ع ن طر ق الروابي اإليفاقية
ً -21ووج مدواىل العوول األساسوويع خووالل الفوورتو  2011-2004لوودا ا ماعووع االقت وواويع
لوودول وسووق أ يقيووا علووت التوسو يف اسووتغالل املوواو اويددوك ونيووع والعوول املادنيووع القا لووع للنفوواو.
وين وووي اس ووتغالل ا ووذل امل ووادو يف املن ق ووع ال وود تغ يه ووا ل وودا ا ماع ووع عل ووت إمكاني ووع أ نقو و
للحكوموواس إي و اواس ت وودي وض و ا ع كبووريو .وإ ا أمخووذ امليووع إوادو معووؤولع وت ووا س قوودداس
مؤسعوويع كا يووعُ ،يكوون ووذل ا يو اواس أ تعووهم يف حتقيو النمووو االقت وواوي املعووتدا يف البلوودا
الغنيع ابملوادو.
 -22يوود أ الرتكيووز الضووي علووت توواوداس العوول األساسوويع امووا إىل البلوودا ال ووناعيع
علووت حعوواب التنميووع الو نيووع .العوول األساسوويع امووا كثوريات مووا ال يو ي ماا تهووا سليوات لتحويلهووا
إىل منتجاس عاليع القيموع ،كموا أ لوباف األن و ع االسوتس اجيع عواقوع اجتماعيوع و يئيوع سولبيع
علت اجملتمااس ا ليع الواقاع ابلق ب من مواق االستس اىل.
__________

()22

United States of America, United States Geological Survey, 2016, 2014 Minerals yearbook:

 .Equatorial Guineaمتواع علوت الو ا قت
( .2014-ek.pdfمت ال جو إلي يف  5يول/يولي .)2017

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-

(.International Monetary Fund, 2016, Country Report No. 16/358, Republic of Equatorial Guinea )23
مت وواع عل ووت الو و ا قت ( .https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16358.pdfمت ال ج ووو إليو و يف 5
يول/يولي .)2017
( .World Bank, Equatorial Guinea: overview )24متاع علت ال ا قت
( .http://www.worldbank.org/en/country/equatorialguinea/overviewمت ال جو إلي يف  5يول/يولي .)2017
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 -23وعالوو علت ل  ،يع ن علوت لودا ا ماعوع االقت واويع لودول وسوق أ يقيوا احتموال
الت ث ال ديد دماس أسااد العول األساسويع واب يو اواس املتقلبوع ،األمو الوذي يقووع إوادهتوا
لالقت او الكل  .وللتسفيف من اذا االحتمال ،يتاني علت ااكوماس أ تبا دوا ق ني ق ا
ال ناعاس االستس اجيع وابق االقت او .هذا يعاعد علت التغلع علت وضوايع ا يووب املنازلوع
الد كثريات ما تت ك حول م ادي االستس اىل كما أن يدعم التنوي االقت اوي.
 -24ويف اووذا العووياقُ ،يكوون للحكوموواس يف البلوودا الغنيووع ابمل ووادو أ تتسووذ توودا ري ن ووايف
وتازيووز الو وا ق ا ما يووع ،مبووا يف لو تلو املتالقووع اب نتوواىل (الو وا ق األماميووع واملفيووع) والو وا ق
الض يبيع وتل املتالقوع ابالسوتهالل والو وا ق املكانيوع .واوذل الو وا ق تتعوم ابلورتا ق؛ الوت سوبي
املثالُ ،يكن لتازيز النظا الض ي أ يعواعد علوت الو األمووال الضو وديع لالسوتثماداس يف جموال
البنيووع التحتيووع ،ووا يوجوود ال و وا ق املكانيووع الض و وديع ووذب االسووتثماداس ا ليووع يف جمووال أن و ع
ا نتوواىل األوليووع أو النها يووع ،أي دوا ووق ا نتوواىل املفيووع واألماميووع .ومو لو  ،ووإ ن وواق م ووادي
التاوواو التقووا الوود يتوالاووا األونكتوواو ،وابلتووايل تتناووووا اووذل املووذك و ،يكووز يف املقووا األول علووت
دوا ق ا نتاىل املفيع واألماميع.
أنواال الروابي اإليفاقية
تن وي دوا ق ا نتاىل األماميع علوت ماا وع العول األساسويع الود تعوتس جها ال وناعع سليوات
من أج إنتاىل منتجاس اتمع ال ن دالت من ت دي اا يف حالتهوا اموا  .واوذا ُيكون أيضوات أ يمعوهم
يف االحتفاظ قدد أكرب من الث وو يف البلد ،ضالت عن النهوع ابلامالع والت ني والتنوي االقت اوي.
ودوا ق ا نتاىل املفيع ت ق املودوين ا ليني للعول وامودماس وكاس االسوتس اىل ،مبوا
يؤوي إىل إقامع تناعاس سليع أخ ن .وُيكن لذل أ نقو وا ود اجتماعيوع واقت واويع مهموع،
مبا ين وي عليو رد املضواعف املرتتبوع علوت األجوود وا يو اواس املن مف مقوع سليوات ،األمو الوذي ي وك
و اع إضا يع للتنميع االقت اويع ا ليع.
وتعمو ال وا ق الض يبيع جبم املووادو وابسوتسدامها اسوتسدامات اسورتاتيجيات .وعلوت سوبي
املثال ،ا ي اواس املتح عليها من ي املواو اويددوك ونيع والعول املعوتسمجع ابلتاودين (موثالت
ا ي اواس املعتمدو من الضو ا ع وا اتواس) ُيكون اسوتسدامها يف النهووع ابلتنميوع ال وناعيع يف
الق اعاس نري العلايع.
وتن وووي ال و وا ق املكانيووع علووت ت ووييد البنيووع التحتيووع ال ود ال وود منهووا لتيعووري اسووتس اىل
املوادو .االستثماداس االسرتاتيجيع يف البنيع التحتيع الد تقو هبا ًوكاس االسوتس اىل أو ااكوموع
املضيفع ،مث م وادي توليود الكهو ابيف أو ال و ق أو العوك ااديديوع أو املوواينُ ،يكون أ توؤوي
إىل حتقي وا د للق اعاس االقت اويع األخ ن .االستثماد موثالت يف ال و ق ُيكون أ نعون أوايف
األسواق ا ليع.
وأما دوا ق االستهالل تن ووي علوت إنفواق الودخ املتو مون ال وناعاس االسوتس اجيع
علت العل وامدماس الد تنتجها الق اعاس األخ ن يف االقت واو .ال لوع الناًوا عون ادتفوا
وخول الامال يف ال ناعاس االستس اجيع ،مقورتدت إبنفواق ال وكاس الااملوع يف اوذا الق وا علوت
العل املنتمجع سلياتُ ،يكن أ يمعهم يف استحداث تناعاس و ص عم جديدو.
GE.17-11533
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املكتع و ووبع يف الق و ووا
وتن و وووي الو و و وا ق األ قي و ووع عل و ووت اس و ووتسدا امله و وواداس والق و وودداس
م
االسووتس اج لت وووي أن و ع أو ق اعوواس تووناعيع أخ و ن .وُيكوون للوودعم ااكوووم  ،املتوواع مووثالت
عن ي هتيئع يئع مواتيع لن اا األعمال ،أ يازل ت ووي م وادي توغريو ومتوسو ع ااجوم وأ
يمعهم يف الت ني ويف إياو ص عم .
امل واودت

Collaborative Africa Budget Reform Initiative (2016) Extractive industries and their linkages

the rest of the economy. Keynote paper 1

 .withمت وواع عل ووت الو و ا قت

at http://www.cabri-

sbo.org/uploads/files/Documents/keynote_paper_2016_extractives_and_linkages_cabri_revenue_manag

( .ement_in_the_extractives_sector_in_africa_english.pdfمت ال جوو إليو يف  5يول/يوليو )2017؛ و

Hailu

D, Gankhuyag U and Kipgen C (2014). How does the extractive industry promote growth,
industrialization and employment generation? Paper presented to the United Nations Development
Programme and Government of Brazil for the Dialogue on the Extractive Sector and Sustainable

 .Development held 3–5 Decemberمتو وواع علو ووت ال و و ا قت
( .content/uploads/2014/12/HowDoestheExtractive1.pdfمت ال جو إلي يف  5يول/يولي .)2017

http://www.extractivedialogue.com/wp-

 -25وال يوج وود ل وودن ل وودا ا ماع ووع االقت وواويع ل وودول وس ووق أ يقي ووا س ووون قل ووع م وون الو و وا ق
ا نتاجيووع املماثلووع لتلو الوود حققتهووا البلوودا الغنيووع او األخو ن ابملووادو ال بيايووع مثو جنوووب أ يقيووا
وكذل  ،إىل حد ما ،وتعواد .والعبع يف ضاف اذل ال وا ق يف لودا ا ماعوع االقت واويع لودول
وسووق أ يقيووا اووو سدوويووع القوودداس العياسوواتيع وقوودداس الق ووا اموواص علووت ت الووع االسووتثماداس يف
ال ووناعاس االس ووتس اجيع إىل لايوو يف الامال ووع وإىل م ووادكع سلي ووع يف سالس و و ا م ووداو وإىل وا وود
تتحق و مي و أتووحاب امل وولحع (مث و اجملتماوواس املضوويفع والامووال واا و يني وأتووحاب امل ووادي
واألجيووال القاومووع) .وال ُيكوون ماا ووع اووذل الفجوووو إال تازيووز امل ووادكع ا ليووع يف الق ووا عوون ي و
سياساس ا تون ا ل .
 -26وم ل  ،إ العياساس القا مع علت مفاايم ال وا ق ا نتاجيوع وا توون ا لو ينبغو
أ حترت التزاماس البلد مبوجع اتفاقواس التجوادو وماااوداس االسوتثماد الثنا يوع ال و يهوا .ويف
سووياق الق ووا االسووتس اج  ،ت ووتم مت لبوواس ا تووون ا لو علووت التزاموواس ابالسووتاانع مبقوودم
امدماس والااملني ا ليني يف ق اعاس خدماس سدوو ،وكذل ًو ايف العول املنتمجوع سليوات ،مثو
ا؛الس واملاووداس األخو ن .وينبغو االمتثووال يف مت لبوواس التااقوود مو الاوواملني ا ليووني اللتزاموواس
الدول األعضوايف يف منظموع التجوادو الاامليوع مبوجوع املواوو العاوسوع ع و و (الوتوول إىل األسوواق)
واملوواوو العووا اع ع و و (املااملووع الو نيووع) موون االتفوواق الاووا املتال و ابلتجووادو يف اموودماس ،والوود
تتنو وواول الوتو ووول إىل األس و وواق واملااملو ووع الو نيو ووع للمو ووودوين األجانو ووع .وابملث و و  ،و ووإ مت لبو وواس
اا ول علت العل من املودوين ا ليني تتاادع م التزاماس الدول األعضايف يف منظمع التجوادو
الاامليع مبوجع االتفاق املتالو تودا ري االسوتثماد املت ولع ابلتجوادو .وتتمتو قوق الودول األعضوايف
يف منظمووع التجووادو الاامليووع الوود ا و موون أق و البلوودا م ووات ابسووتثنايف جز و وسوودو لمني وات موون اووذل
االلتزاماس.
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َّ
املنفذة ص البلدان املشمولة ملشروال
ألف -السيا ا
تشاد
 -27وودأس ت وواو يف ض و الوونفق يف عووا  .2003وح و الوونفق ع و عع س و الزداعووع ك و ول
م ْ وودد لل وواوداس وللن وواا االقت وواوي .وادتفاووت الوودخول ا و وا ي و اواس ااكوميووع ادتفاع وات
يماتد  .ولاوس ااكومع من اسوتثماداهتا يف البنيوع التحتيوع واألمون والتالويم .واب ضوا ع إىل لو ،
أوس م وورتايس العوول واموودماس موون جانووع مم ووغل الن وواا النف و إىل وعووم إن ووايف م ووادي
ت اويع متادوو تغريو ومتوس ع ااجوم( .)25وعلوت الو نم مون اوذل االسوتثماداس ،ال يوزال التنويو
االقت وواوي والت ووني س وودووين وال ي وزال الض وواف اويكل و املع ووتم ( )26يا ق و حتقي و مزي وود م وون
التنميع االقت اويع يف البلد.
 -28وتووناعع الوونفق ،الوود ا و الق ووا االقت وواوي ال يع و ودب الام و ال يع و يف البلوود،
يبلغ ن ويبها  72.5يف املا وع مون الامالوع يف االقت واو ال نو  .يود أ الامالوع ا ليوع ترتكوز وودو
د يعيع يف الوظا ف املنسفضع املهاداس .وعلوت سوبي املثوال ،فيموا يتالو مب و و مضو لم و يف
وواب ،اسووتسدمت ًوكع ‘نلينكووود‘  1 828ت وواوايت يف عووا  ،2013كانووت نعووبع  64يف املا ووع
موون اووذل الوظووا ف منسفضووع املهوواداس ،ابملقادنووع نعووبع  33يف املا ووع لوظووا ف تت لووع مهوواداس
أعلت و نعبع  3يف املا ع لوظا ف إً ا يع(.)27
 -29و يمووا يتالو ابمل ووادكع ا ليووع يف سلعوولع القيمووع ،تبلووغ نعووبع ال وكاس الت وواويع حنووو 10
يف املا ع تق يبات من ال كاس الااملع يف األن ع املت لع ابلنفق( .)28إ يوجد ،علت سوبي املثوال،
احتوواو ًوكاس يمو ووني ًوكاس إكعووو مو يو و يوورتودم وًوويف و واملؤسعووع الت وواويع للموواو
اويددوك ونيع ،وا ًكع النفق الو نيع ،أم يد أن قا  ،يف م و وواب التا ل  ،مبونو  73عقودات
ل كاس ت اويع واو عدو أق كثري من الاقوو املمنوحع لل وكاس الكامريونيوع وعودواا 1024
عقوودات( .)29واب ضووا ع إىل الاوودو الكلو للاقوووو ،يكووو أيض وات موون األمووود التوضوويحيع حتلي و أن ووا
الاقوو الد ممنحت لل كاس الت اويع ،مث معتون املهاداس أو التكنولوجيا املانيع.
__________

()25
 .projet au Tchadودقع عم ضت يف حلقع الام الو نيع يف جنامينا ،يف كانو األول/ويعمرب.
( )26ي ووم لو وجوووو جوواس يمووا يتالو ابلبنيووع التحتيووع واملهوواداس ،وعوود كفايووع التوودديع وخوودماس وعووم ن وواا
األعمال ،واال تقاد إىل إمكانيع اا ول علت يوي .
(Esso Exploration and Production Chad, (2015). Rapport de fin d‘année 2015, Projet de développement )27
 .Tchad/Cameroun, mise à jour n°35متوواع علووت ال و ا قت http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/
( .files/chad-cameroon/chad_cameroon_project_update_35_ye2014_rpt_fr.pdfمت ال ج ووو إليو و يف  6ي ووول/
يولي .)2017
(UNCTAD, 2016, Rapport d‘analyse du contexte socioéconomique en vue de la mise en œuvre du )28
 ..projet au Tchadودقع عم ضت يف حلقع الام الو نيع يف جنامينا ،يف كانو األول/ويعمرب.
Esso Exploration and Production Chad, (2015). Rapport de fin d‘année 2015, Projet de
()29
 .développement Tchad/Cameroun, mise à jour n°35متواع علوت الو ا قت http://cdn.exxonmobil.com/~/
( .media/global/files/chad-cameroon/chad_cameroon_project_update_35_ye2014_rpt_fr.pdfمت ال ج و و و و ووو
إلي يف  6يول/يولي .)2017
UNCTAD, 2016, Rapport d‘analyse du contexte socioéconomique en vue de la mise en œuvre du
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 -30وال يتض وومن ا وواد الق ووانوين اا ووايل لت وواو يم ووا يتال و و ق ووا ال وونفق أي تا ي ووف دن و و
للمحت ووون ا لو و  .وتوج وود أحك ووا و و ا ت ووون ا لو و يف أجو وزايف متف ق ووع م وون الت و و يااس الاام ووع.
وعلووت سووبي املثووال ،ي ووتم القووانو دقووم  006/PR/2007املووؤد  2أايد/مووايو  ،2007واملتالو ابملوواو
اويددوك وني ووع ،عل ووت مت لب وواس س وودوو و و ا ت ووون ا لو و يف جم وواالس مثو و عق وووو االستك ووا
وا نتاىل والبنيع التحتيع ،ونق امللكيع ،والتوظيف والتدديع ا ليني ،وامل رتايس.
 -31ويف الوقووت نفعو  ،ووإ امل سووو دقووم  ،001/PR/2010الووذي يوونظم اتفاقوواس االستك ووا
وتقاسووم ا نتوواىلُ ،يوونو املؤسعووع الت وواويع للم وواو اويددوك ونيووع ح ووع يف امل ووادي ح وداا األون
امل رتايس والوظا ف والتدديع.
 20يف املا ع ،كما أن ندو مت لباس ا تون ا ل
 -32وتوجد أيضات يف القواعد املتالقع ابالستثماد والام مت لباس نوري مباًو و و ا توون
ا ل  .وتت اذل املباوئ التوجيهيع الاامع نق التكنولوجيا والاالع ا ليع وامل ادكع يف امل رتايس.
 -33ونتيجع للمجموعع نري املنعقع من القواعد املتالقع اب توون ا لو  ،يو ي يف جموال املمادسوع
الامليع التاام م ك حالع علت حودو يف الاقووو الود تمربمهوا املؤسعوع الت واويع للموواو اويددوك ونيوع
وامل ووغلو  .وعوواوو مووا تمو مق أحكووا الاقوووو ابلتوظيووف ا ل و  ،والتوودديع الووو ا ،وامل ورتايس ا ليووع،
واملعؤوليع االجتماعيع لل كاس ،والعياساس املتعمع ابملعؤوليع ،وال تد ،والتقييم(.)30
 -34وابملثو  ،ووإ قووانو التاوودين الت وواوي لاووا  1995ال يتضوومن إًووادو سوودوو إىل ا تووون
ا ل و  ،دنووم أن و يتضوومن ،علووت سووبي املثووال ،األحكووا املتالقووع ابلامالووع والتوودديع ا ل و  ،ونق و
التكنولوجيا ،واملااملع التفضيليع لل كاس الو نيع ،واملعؤوليع االجتماعيع لل كاس.
الكونغو
 -35ي و و ووك التنويو و و و االقت و و وواوي إح و و وودن األول و و وووايس يف خ و و ووع التنمي و و ووع الو ني و و ووع للكونغ و و ووو
للفوورتو  ،2016-2012يمعووهم يف حتقيو النمووو االقت وواوي وااوود موون الفقو ( .)31ويم وواد يف ام ووع
إىل ال وونفق والتا وودين كليهم ووا عل ووت أيم ووا ق اع ووا اسو ورتاتيجيا للنه وووع ابلت ووني وتنمي ووع االقت وواو
الكونغويل .وم ل  ،تمعلم خ ع التنميع الو نيع أب امل ادكع ا ليع يف جمايل النفق والتادين ال تزال
ضايفع عبع اال تقاد إىل املهاداس والبنيع التحتيع وخدماس وعم ن اا األعمال وإىل خ وع انودماىل
و نيع يف سالس القيمع.
 -36وللتغلووع علووت نقووج الاوواملني الكونغووليني املهو و يف ق ووا الونفقً ،ووكلت ااكومووع ًو اكع
م ًكع ‘تواتل إي ند يب الكونغوو‘ ( )Total E and P Congoن وايف و دمج لدداسوع املاجعوتري يف
اندسع وجيولوجيا النفق جباماع ماداي نغوايب ( الا ي ) .وقامت اوذل ال و اكع أيضوات إبن وايف املددسوع
الو نيع للدداساس التقنيع املتاودوو ،كجوزيف مون تنفيوذ م و و حقو مواوو ال ومايل .وتعتضويف أيضوات
__________

()30

UNCTAD, 2016, Rapport sur l‘état des lieux relatif au contenu local du Tchad et contribution à

 .son améliorationودقع عم ضت يف حلقع الام الو نيع يف جنامينا ،يف كانو األول/ويعمرب.
( )31متاع علت ال ا قت
_https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Congo_Document_de_strat%C3%A9gie_pour_la_croissance_l_emploi_et_la_r%C3%A9duction_de_la_pauv

( .ret%C3%A9__DSCERP_2012-2016_.pdfمت ال جو إلي يف  6يول/يولي .)2017
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ًوكع ‘تووواتل إي و يب الكونغووو‘ مكوزات توودديبيات لل وويانع ال ووناعيع يف املاهوود الاووايل للتكنولوجيووا لوسووق
أ يقيا(.)32
 -37ويف ق وا التاودين ،أن و م سوو دمسو مؤسعووتني جو ايف ووث و اوذا الق وا  ،وووات
املااو النفيعع.
مكز البحوث ا يولوجيع والتادينيع ومكز امربو الفنيع والتقييم واالعتماو
 -38وملاا ع الفجوو املتالقع ابلبنيع التحتيع ،قاموت حكوموع الكونغوو بنوايف م واد وويل ومينوايف
ميال عميقع وسكع حديديوع لو ق من قوع إنتواىل الونفق أبسوواقها .وال يوزال ضوما التوديود املعوتم
لل اقع وامليال ي ك حتدايت أما ت وي التادين يف البلد.
إن ايف مكز لدعم مؤسعواس
 -39ويف عا  ،2017كانت ااكومع تناقش م و ت ي
األعمال ال غريو واملتوس ع ااجم ،ي تبق ولادو املواو اويددوك ونيع ،من ً ن أ يتيو خدماس وعم
ن اا األعمال الد ت تد اااجع إليها .وو قات مل و و الت و ي  ،سويكو موضو الرتكيوز يف واليوع اوذا
املكز او معاعدو مؤسعاس األعمال ال وغريو واملتوسو ع ااجوم الكونغوليوع علوت لايوو م وادكتها يف
جمال النفق .وتوجود ابلفاو يف الكونغوو وكالوع لتنميوع مؤسعواس األعموال ال وغريو واملتوسو ع ااجوم،
معؤولع أما ولادو مؤسعاس األعمال ال غريو واملتوس ع ااجم واا والق ا نري ال ن  ،ولذل
تناقش ااكومع كيفيع ومج مها كلتا الوكالتني يف وكالع واحدو.
 -40وحووا أواخ و عووا  ،2016كانووت ًووا الق ووانني وامل اسوويم والل ووا و والقواعوود املوجووووو يف
الكونغو واملتالقع اب تون ا ل اس تبغع عامع ،أي ال تتالو حتديودات أبي ق وا مون الق اعواس.
وعووالوو علووت ل و  ،مل يكوون يوجوود تنعووي مكووزي للمجموعووع املتف قووع موون القواعوود وكووا موون نووري
الواضو ،يف كثري من اااالس ،ما ا اويئع ااكوميوع الود لوديها االخت واص و اوذل القواعود،
كوالت علووت حوودو .ويف ق ووا الوونفق ،أسووهم لو يف إيوواو يئووع تنظيميووع تثووري البلبلووع لل وكاس وحالووع
من ضاف إنفا القواعد أو عد االتعاق يف إنفا اا.
 -41ونتيجعت لذل  ،أمودجت يف الواق الامل  ،وعلت أسام تناول كو حالوع علوت حودو ،األحكوا
املتالقووع اب تووون ا ل و يف الاقوووو املتفو مواوع عليهووا ووني حكومووع الكونغووو وً وكاس ال ونفق الدوليووع.
وقامت اف ال كاس أيضات ،مث ًكع ‘توواتل إي و يب الكونغوو‘ ،تنفيوذ التودا ري املتالقوع اب توون
ا ل و كج وزيف م وون اسو ورتاتيجياهتا املتالق ووع ابملع ووؤوليع االجتماعي ووع لل و وكاس .األن و ع امل تب ووع هب ووذل
املعؤوليع والد قامت هبا ًكع ‘تواتل إي و يب الكونغو‘ قد اًتملت ،مثالت ،علوت (أ) و امج تدديبيوع
موون أجو مؤسعوواس األعمووال ال ووغريو واملتوسو ع ااجووم يف جموواالس النظا ووع ال ووحيع واألموون والبيئووع
وا ووووو واالمتث ووال؛ و(ب) م وواس للم و ورتايس التفض وويليع م وون أج و و مؤسع وواس األعم و وال الو ني ووع
املودوين ا ليني.
ال غريو واملتوس ع ااجم؛ و(ىل) إن ايف قاعدو يادس
 -42ويف  12ت و ين األول/أكتوو  ،2016اعتمودس حكومووع الكونغوو القوانو دقووم 2016-28
املتال ق ا املواو اويددوك ونيع ،ينج علوت ا واد الضو ي وا مكو والقوانوين ال وام لق وا
املواو اويددوك ونيع ،مبا يف لو املت لبواس املتالقوع اب توون ا لو  .املواوو  ،3مون البواب العوا
__________

()32
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موون اووذا القووانو  ،تووودو ابلتف ووي ماووايري تنفيووذ املت لبوواس املتالقووع اب تووون ا لو يمووا ووج التوظيووف
ا ل  ،وامل رتايس ا ليع ،وال اكاس ،ونق التكنولوجيا ،وال تد ،والتقييم(.)33
 -43و يما ج ق ا التادين يف الكونغو ،ال يتضمن قانو التاودين لاوا  2005إًواداس
سوودوو إىل ا تووون ا ل و  .وكانووت ااكومووع ،يف أايد/مووايو  ،2017ت اج و قووانو التاوودين ،وا و
تنظ يف م و قانو جديود يمتوقو أ ي وم مت لبواس و ا توون ا لو  .وتواتو ااكوموع
ت بي األحكا املتالقع اب تون ا ل يف عقوواا م ال كاس ،و ل علوت أسوام تنواول كو حالوع
علت حدو .واالستثنايف من ل او القانو دقم  2016-21املؤد  26أيلول/سوبتمرب ،)34(2016
املتال حتديدات تادين دكال ااديود يف مواايكو ،اب وزيف ا نوويب مون الكونغوو ،الوذي يتضومن مت لبواس
ا تون ا ل تت ت وي املهاداس ،وامل رتايس ا ليع ،والتااقد من البا ن ،وإن ايف توندوق
للتنميع ا ليع.

ء-

رض األ اس املنعق للمشروال
 -44أ ل األونكتاو م وعات يماىن تازيز قدداس لدا ا ماعع االقت اويع لودول وسوق أ يقيوا
علت تازيز ال وا ق ا ما يع ا تملع ان القات من ق وا املووادو املادنيوع إىل ابقو االقت واو .ويعوتهد
اذا امل و ثالثع من لدا اذل ا ماعوع (او ت واو ونينيوا االسوتوا يع والكونغوو) تتعوم ابالعتمواو
ال ديد علت املواو اويددوك ونيع ،و ودو د يعيع النفق .وُيوول اوذا امل و و مون أمووال مون ال و نع
التاسوواع موون حعوواب األمووم املتحوودو للتنميووع .واووو يهوود إىل ت وووي القوودداس علوت ت ووميم وتنفيووذ
اس و ورتاتيجياس ت و ووادكيع يو وواو وتازيو ووز ال و و وا ق االقت و وواويع ا ليو ووع املعو ووتدامع يف األن و و ع املت و وولع
ابستغالل املااو .
 -45وقوود اض و ل امل و و  ،غيووع حتقي و أادا و  ،مبجموعووع متنوعووع موون األن و ع م و الرتكيووز
علووت تازيووز املؤسعوواس ،ودعايووع التاوواو يف جمووال البحوووث ،وتن وويق اا وواد يم وا ووني أتووحاب
امل وولحع .وت ووم اووذل األن و ع تنظوويم حلقوواس عم و لبنووايف القوودداس وجوووالس وداسوويع لت وووي
املاوواد يف جموواالس مث و ت وووي أوضووا املووودوين إىل الق ووا  ،وتنفيووذ سياسوواس ا تووون ا ل و ،
وإضا ع القيمع ،ونق املهاداس.

يم -التحداي اليت توا ه إقامة روابي إيفاقية
 -46ال تزال البلدا الثالثوع امل ومولع ابمل و و يف امل احو املبكو و مون هتيئوع يئوع مواتيوع قاموع
دوا ووق إما يووع يتوود إىل الق ووا االسووتس اج  .وت ووتم التحوودايس ال يعوويع الوود محودوس يف تنفيووذ
م و التااو التقا اذا علت ما يل :
__________

( .Congo, 2016, Journal Officiel de la République du Congo, Edition spéciale, n° 8 )33متواع علوت الو ا قت
( .http://www.sgg.cg/imageProvider.asp?private_resource=2588&fn=jo_es2016_08.pdfمت ال ج و و و و ووو
إلي يف  10يول/يولي .)2017
( .Congo, 2016, Journal Officiel de la République du Congo, N° 41 )34متوواع علووت ال و ا قت
( .http://www.sgg.cg/imageProvider.asp?private_resource=2528&fn=jo_2016_41.pdfمت ال جووو إلي و
يف  10يول/يولي .)2017
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إمكاني ةةة ا رةةةول لةةةى التمو ةةةل .ق وود أك وودس مؤسع وواس األعم ووال ال ووغريو
(أ)
واملتوس ع ااجم ا ومؤسعاس األعموال ا ليوع األخو ن يف الق وا االسوتس اج علوت أ سدوويوع
إمكاني ووع اا ووول عل ووت التمويو و امليع ووود يا وووق م ووادكتها يف ال ووناعع االس ووتس اجيع .وأون انا وودا
التموي إىل خن مو مؤسعاس األعمال ال غريو واملتوس ع ااجم وإىل ع قلع قددهتا علوت االسوتثماد
يف التكنولوجياس واملاداس ا ديدو الاللمع للتنا س م املودوين الدوليني من حيص ا ووو والتكلفوع.
امل وواد ا لي ووع تت ل ووع ض وومادس إض ووا يع تبل ووغ حن ووو  150-100يف املا ووع م وون مبل ووغ الق و و ع،
وال تتعم ً و ها ابمل ونع والفااليع ما يا خدماهتا نري متاحع للم ادي ال غريو واملتوس ع ااجم
(ب) ا فتق ةةار إمل املا ةةارا  .مؤسع وواس األعم ووال ال ووغريو واملتوس و ع ااج ووم ا و
ومؤسعاس األعمال ا ليع األخ ن يف البلدا امل مولع ابمل و تفتق إىل املهواداس التقنيوع وا واديوع
الاللموع لالسوتفاوو موون الفو ص الوود تتيحهوا دوا وق ا نتوواىل املفيوع واألماميووع يف الق وا االسووتس اج .
ومن ني الاوام املفع و األخ ن ،ك أتحاب امل لحع يف لدا امل و أن ال يوجد سون عودو
ضو ووئي جو وودات مو وون مؤسعو وواس التو وودديع املهو ووا الو وود ُيكو وون أ تعو وود الفجو وووو يف املهو وواداس .وُيكو وون
للحكوماس أ تنظ يما إ ا كانت املنااج الدداسويع يف املؤسعواس القا موع تعوتجيع وك مال وم
لل لع املت من جانع ال ناعع.
(ىل) القدرا املؤ سةية ادةدودة .علوت الو نم مون وجووو اوف القووانني و ت ووي
الو وا ق (مثو ا تووون ا لو ) يف لوودا امل و و  ،أوس سدوويووع القوودداس املؤسعوويع يف اووذل البلوودا ،
وال سيما يما يتال تنفيذ القوانني واللوا و ،إىل قيف التنميع و قيف م ادكع امل ادي ا ليع يف الق ا .
(و) ا فتق ةةار إمل البني ةةة التحتي ةةة .أون ع وود وج وووو أو ع وود كفاي ووع البني ووع التحتي ووع
(مث و ًووبكاس الكه و ابيف أو ال و ق أو ًووبكاس امليووال) إىل سدوويووع م ووادكع مؤسعوواس األعمووال
ال ووغريو واملتوس و ع ااجووم يف الق ووا االسووتس اج  .وتمووذك مؤسعوواس األعمووال اووذل أ عوود
كفايووع البنيووع التحتيووع ل و أتثووري سوول علووت إنتاجيتهووا وتكاليفهووا وأدابحهووا ،ووا يووؤث علووت قووددهتا
التنا عيع ابلقيام إىل املودوين الدوليني.
ةةدك افا ةةة تةةدفقا املعلومةةا  .تووؤث دوايفو توود املالوموواس و الف و ص
(ه)
املت لع اب تون ا ل أتثريات سلبيات علت ال كاس املتااقودو املتاودوو ا نعوياس واملتااقودين ا ليوني
ا تملني .ويف البلدا امل مولع ابمل و  ،تواجو ال وكاس املتاودوو ا نعوياس تواو ع يف التاو
علووت مووودوين سليووني مووؤالني عووبع عوود وجوووو سووج عووا مكووزي هبووذل ال وكاس .و يمووا يتالو
مبؤسعاس األعمال ال غريو واملتوس ع ااجم ،ال توجد سون قلع من قنواس االت ال الود ُيكون
ملؤسعاس األعموال اوذل أ تالوم عون يقهوا ابلفو ص املتاحوع يف الق وا االسوتس اج  ،موا يورتل
لديها االن با أب اوذا الق وا مغلو أمامهوا .ويف حلقوع الامو األوىل الود نمظموت يف الكونغوو،
اقوورتع امل ووادكو إن ووايف سووج ابل وكاس ا ليووع املؤالووع الااملووع يف ق ووا الوونفق .وي ووك إن ووايف
اذا العج أحد أادا اذا امل و .
(و) حمدود ةةة مشةةاراة ا تمةةع املةةدي .أون املعووتون املوونسفف مل ووادكع اجملتمو املوودين
يف الق ا االستس اج إىل خفف معتون وود ن اا الدعوو الذي يؤوي اجملتمو املودين يف ت وجي
العياساس وًفا يع الاقوو وحتعني ادساس ن اا األعمال ،وا الياها أمود تمعهم يف نايف دوا ق
التنميع املعتدامع.
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(ل) القدرة لى زايدة املرلحة إمل أقرى حد ص املفاوضةا التعاقد ةة .كثوريات
مووا توودخ حكوموواس البلوودا الناميووع املاتموودو علووت العوول األساسوويع يف اتفاقوواس حتووايب ال وكاس
االستس اجيع عبع ضاف القدداس التفاوضويع ووذل ااكومواس .ونتيجوع لوذل  ،تمضوي إمكانيوع
حتقي و أق ووت لايوو يف إقامووع دوا ووق ع يضووع القاعوودو تن ل و موون الق ووا االسووتس اج إىل ابق و
االقت او.

اثلثا -ا تعراض اك للمشروال
ألف -ا تعراض أنشعة املشروال
 -47اود ا الايل للم و او تازيز قددو ت او ونينيا االستوا يع والهوديوع الكونغوو علوت
توودعيم الو وا ق ا ما يووع )انظو ا وواد) املن لقووع موون الق ووا االسووتس اج ل وواا االقت وواو .ولتحقيو
اووذا اووود  ،نف وذ امل و و جمموعووع متنوعووع موون األن و ع ،مبووا يف ل و التس وويق االس ورتاتيج ،
وحلقواس عمو و نوايف القودداس ،وجوووالس وداسويع .وسوات اوذل األن و ع إىل نوايف القوودداس
و و مواض ووي مثو و ن ووايف قاع وودو للم ووودوين ا ليو وني ،وتنفي ووذ مت لب وواس ا ت ووون ا لو و  ،وإض ووا ع
القيمع ،واالستفاوو من املهاداس القا لع للنق الستسدامها يف ت وي ق اعاس أخو ن ،وااوكموع،
وتازيز املؤسعاس ،والتااو البحث .
 -48ويف ت ين الثاين/نو مرب  ،2015نظم األونكتاو يف ت او حلقع عم و نيع و نوايف
القدداس وكذل إقليميع غيع إ الق امل و ووض خاد وع يو مون أجو تنفيوذل .كوذل وإ
أت ووحاب امل وولحع يف الق ووا االس ووتس اج  ،مبموون يف لو و موظفو وو الق ووا الا ووا واملؤسع وواس
والق ووا اموواص واألوسوواا األكاوُييووع واملنظموواس نووري ااكوميووع ،قوود تلق ووا توودديبات و توودعيم
ا تون ا ل وت وي ال وا ق وتقييم الت ثري االجتماع والبيئ املرتتع علت تنميع ق وا التاودين.
ونتيجع للامليع الت ادكيع لتقييم لالحتياجواس ،حودو أتوحاب امل ولحع املبواوئ التوجيهيوع الااموع
ماد ووع ال يو و الو ني ووع ألن و و ع امل و و و يف ت وواو .ونظو و س ا ووذل الاملي ووع الت ووادكيع يف البيئ ووع
الداخليووع وامادجيووع ،مث و الق ووانني العوواديع ،والل ووا و والعياسوواس ،واملمادسوواس ،وامل ووادو املتاحووع.
ويف يايووع حلقووع الامو  ،قووا امل ووادكو ت ووكي قووع عمو و نيووع وابعتموواو خاد ووع ال يو  ،الوود
أدسلواا إىل األمني الاا لولادو التجادو من أج املوا قع ال نيع عليها.
 -49ويف حلقووع الام و املنظمووع يف ت وواو ،وض و امل ووادكو خوواد د ي و و نيووع وإقليميووع غيووع
حتقي األادا املتوقاع من امل و  ،وتاوقوا علت خاد ع ال ي الو نيع .وال تزال خ ي وع ال يو
ا قليميع تت لع م اوقع دنيع من حكوماس لدا امل و ومن ا ماعع االقت واويع لودول وسوق
أ يقيا .وكا مون وني اااضو ين يف حلقوع الامو وليو املنواجم وا يولوجيوا ،وكبواد توانا القو اد مون
املعؤولني الاامني من الوولاداس اس ال ولع وأتوحاب امل ولحع مون الق وا امواص ا لو (ت واو)؛
ووليو التس وويق وا ح ووايفاس والتكامو ا قليمو  ،وكبوواد تووانا القو اد موون املعووؤولني الاووامني موون
الولاداس اس ال لع ،واملنع املقيم لربدمج األمم املتحدو ا ما  ،وأتحاب امل لحع مون الق وا
االستس اج  ،و ثلو من مؤسعاس التاليم الاايل ومن ا ماعوع االقت واويع والنقديوع لوسوق أ يقيوا
(الكونغووو) .وأوس م ووادكع الوولاداس واملؤسعوواس إىل يكووني األونكتوواو موون نووايف التووبلد ووني امل و و
وأن ع اذل املؤسعاس.
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 -50ونظم امل و حلقواس عمو و نيوع وإقليميوع يف الكونغوو يف أيلول/سوبتمرب  ،2016متوخيوات
حتقي أادا اثلوع لتو ا ودوو القوع الامو األوىل املاقوووو يف ت واو .واسوتمسدمت أيضوات حلقواس
الامو لتقاسووم امورباس و أ ضو املمادسوواس ا قليميووع يف ت وووي دوا ووق مو ق ووا املاوواو  ،ضوالت
عوون الووددوم املعووتفاوو يف تنفيووذ سياسوواس ا تووون ا لو يف لوودا ا ماعووع االقت وواويع لوودول وسووق
أ يقيا.
 -51والتقييموواس املف ولع للق اع وواس االسووتس اجيع يف ت وواو والكونغ ووو قوود أمجنووزس يف اد/
مادم  2017غيع حتديد احتياجاس ك لد يف جمال تنفيذ توتياس امل و  .واب ضا ع إىل ل ،
أمن ووئت و ق عم و و نيووع يف ك و موون ت وواو والكونغووو لتً و ا علووت وض و ام ووق االس ورتاتيجيع
واألم واملباوئ التوجيهيوع لتنفيوذ مت لبواس ا توون ا لو وللت وجي علوت تبواول املالومواس يموا وني
الولاداس املانيع.
 -52وكجزيف مون تاواو األونكتواو مو و دمج األولوع والوددوم املعوتفاوو مون أم يكوا الالتينيوع،
واو أحد م ادي ولادو التنميع الدوليع (اململكع املتحدو لربي انيا الاظمت و ي لندا ال وماليع) ،قوا
أعض ووايف و ق الام و الو ني ووع ،يف ع ووا  ،2016ابمل ووادكع يف وودو وداس وويع عل ووت ا نرتن ووت و
ا تون ا ل يف أ يقيا وأم يكوا الالتينيوع .و اود إيوا الودودو ،يف ت و ين الثواين/نو مرب ً ،2016وادل
عضو ووا م وون كو و ق ووع عمو و و ني ووع يف ا ول ووع الدداس وويع املنظم ووع يف إ وواد و و دمج األول ووع وال ووددوم
املعووتفاوو موون أم يكووا الالتينيووع والوود قوواوهتم إىل إكوواوود موون أجو تاميو خورباهتم املتالقووع ت وووي
الو وا ق ووني الق اعوواس االسووتس اجيع واالقت وواو األوسو ن اقوات يف أم يكووا الالتينيووع .كمووا أاتحووت
ا ولع تقاسم املااد ني امل ادكني من أ يقيا وامل وادكني مون أم يكوا الالتينيوع ،األمو الوذي ياوزل
التااو ني ا نوب وا نوب.
 -53و ك أكث حتديدات ،جو ن تنواول املواضوي التاليوع أثنوايف ا ولوع الدداسويعت (أ) توناعع الونفق
والغ و ووال يف إكو و وواوود؛ (ب) اسو و ورتاتيجياس الق و ووا الا و ووا ال امي و ووع إىل لايوو التنويو و و يف ق و ووا ال و وونفق
والغووال؛ (ىل) منظووود الق ووا اموواص الاامو يف ق ووا الوونفق والغووال يف إكوواوود؛ (و) عمليوواس الوونفق
وأ ض و املمادسوواس يف ق ووا الوونفق يف إك وواوود؛ (ه) ادسوواس ا تووون ا ل و املاتموودو يف من ق ووع
األموالو موون منظوود ال وكاس اماتوع؛ (و) أتثورياس الق وا االسوتس اج علوت ال ووايد ا لو ووود
ا هاس الفاعلع ا ليع (اجملتم املدين واجملتمااس ا ليع والق ا الاا )؛ (ل) التحدايس املتالقع ابلقيا
علت املعتون ا ل تنفيذ اسرتاتيجياس ا تون ا ل .
 -54ونمظمت يف ت او يف كانو األول/ويعمرب  2016حلقع عمو و نوايف القودداس .وقود
اموربايف توودديبات إىل امل ووادكني و حتديوود الفو ص الوود تعوونو لت وووي ا تووون ا لو  .وقووا أيضوات أد اووع
خ وربايف (اثنووا موون ت وواو واثن وا موون الكونغووو) إب ووال امل ووادكني يف حلقووع الام و علووت املا ووع الوود
اكتعووبواا موون ج وولتهم الدداس وويع يف أم يكووا الالتينيووع .وأثنووايف حلق ووع الام و  ،عمق وودس جلعووع تفاعلي ووع
مكنووت امل ووادكني يهووا موون ًووا املفيوواس موون تبوواول امورباس واألمثلووع الامليووع و ت وووي ا تووون
ا ل و  .وقوود أسووهمت حلقووع الام و يف نووايف القوودداس املؤسعوويع وكووذل يف إ ووال امل ووادكني علووت
أ ض املمادساس الدوليع وا قليميع.
 -55ونمظمووت يف نينيووا االسووتوا يع يف ًووباا /رباي  2017حلقووع عم و م وورتكع ووني األونكتوواو
واللجنووع االقت وواويع أل يقيووا و نووايف القوودداس املؤسعوويع يف املفاوضوواس املتالقووع ابلاقوووو ويف دتوود
الاقوو ابعتبادل نق وع
وتنفيذ عقوو التادين والنفق .وتؤكد دؤيع التادين األ يقيع علت التفاوع
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توودخ ابلغووع األويووع ت مو إىل حتعووني إوادو املووادو .واكووذا ،ووإ تازيووز قوودداس الوودول األ يقيووع علووت
التفوواوع مو ال وكاس اماتووع اووو أمو أساسو ت لوويس قووق للحوود موون عوود ياثو املالوموواس ولكوون
أيضو وات لض ووما الو و وا ق الا يض ووع القاع وودو ان القو وات م وون ا ووذا الق ووا إىل ابقو و االقت وواو( .)35وتلقو وت
امل ووادكو التوودديع و التفوواوع علووت عقوووو التاوودين والوونفق و و دتووداا وتنفيووذاا ،وكووذل
وض وتنفيوذ اسورتاتيجياس ا توون ا لو وتازيوز دوا وق ا نتواىل ا ليوع يف ق وا املووادو املادنيوع.
وكما ا ااال يف حلقاس الامو األخو ن املتالقوع بنوايف القودداس ،تبواول امل وادكو يف حلقوع الامو
أ ض املمادساس ا قليميع يف جمال تنفيذ القواعد املتالقع اب تون ا ل .
 -56ونمظم ووت يف الكونغ ووو يف أايد/م ووايو  2017حلق ووع عم و و رني ووع و و ن ووايف الق وودداس.
ودكزس حلقع الام علت قضااي العياساس الاامع .الت سبي املثال ،عو ع اموربايف املنهجيواس
ت ووي مؤسعواس األعموال ال وغريو واملتوسو ع ااجوم ،وحتعوني القوددو
وأ ض املمادساس
التنا عوويع وووذل املؤسعوواس ،وحتعووني إمكانيووع ح ووول اووذل املؤسعوواس علووت التموي و  ،وت ووجي
وت وي ا تون ا ل يف ق ا ال ناعاس االستس اجيع .وقمدمت أيضات ع وع من امربايف
حتدي وود الفو و ص يف امل احو و املستلف ووع م وون سلع وولع القيم ووع .ويف الو و ووو عل ووت االس ووتبيا يف ياي ووع
الووربدمج ،سووج كثووري موون امل ووادكني كتا وعت أ حلقووع الام و قوود أعوودهتم للقيووا علووت حنووو أ ض و
لتحديد الف ص الد تعنو يف سلعلع القيمع املادنيع ولت اوو منها.

ء -النتاقج األولية
 -57ي و ي حالي وات تنفيووذ اووذا امل و و  ،وسوويمحدو أتثووريل ابلكام و عوون ي و تقيوويم مي ومن عقووع
اختتا األن ع .يد أن يوجد توا واس يف ا؛دايف يما ني أتحاب امل لحع علت أ امل و قد
جووايف و ْونهج اس ورتاتيج و تازيووز ال و وا ق ا ما يووع يف الق اعوواس االسووتس اجيع للبلوودا امل وومولع
ابمل و .
 -58ويف اووذا ال وودو ،ووإ تنظوويم حلقوواس الام و يف ت وواو والكونغووو و نووايف القوودداس قوود
أسووهم يف تازيووز التاوواو ووني املؤسعوواس التاليميووع يف وسووق أ يقيووا والق ووا اموواص علووت وضو و امج
سيكو من ً يا حتعني مهاداس القوو الااملع ا ليع خب وص امل ادكع يف ال ناعاس االستس اجيع.
 -59و ضو والت ع وون ل و و  ،يك وون مع ووؤولو الق ووا الا ووا وا ه وواس املاني ووع األخ و و ن ،ع وون ي و و
حلقاس الامو  ،مون اكتعواب املا وع و املنهجيواس وأ ضو املمادسواس خب ووص تويانع ام وق
االسرتاتيجيع مل ادكتهم يف ال ناعاس االستس اجيع.
 -60ومن ا ولع الدداسيع الد توجهت إىل إكواوود ،اكتعع امل ادكو ما وع مباًو و عون امورباس
وأ ض و املمادس وواس املع ووتمدو م وون ق ووا ال وونفق والغووال إبك وواوود ،وك ووذل وج و أع ووم م وون الق اع وواس
االسو ووتس اجيع يف أم يكو ووا الالتينيو ووع .والحو ووش امل و ووادكو كيو ووف تناولو ووت إك و وواوود اس و ورتاتيجياس التنوي و و
__________
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وا تووون ا لو  ،ضوالت عوون التحوودايس االجتماعيووع والبيئيووع الناالووع عوون االسووتثماداس الاامووع واماتووع يف
جمال النفق والغال.
املكتعووبع موون
 -61وأ لمو امل ووادكو يف ا ولووع الدداسوويع و ق الامو يف لوودايم علووت املاوواد
م
اوذل ا ولوع ،واووو موا ثبووت أنو أمو ابلووغ القيموع لن و أ ضو املمادسواس يف ماو ع حتديود ال يو
إىل األما .
 -62ويقو األونكتواو حاليوات مبناق وع ًو وا تنظويم جولوع وداسويع رنيوع تتوجو إىل أنغووال ،ابلتاواو
م املؤسعاس ال يكع األنغوليع ،مث جاماع ‘أنوستينو نيتو‘ ومكز وعم ن اا األعمال ،من أجو
مؤسع و وواس األعم و ووال األنغولي و ووع ال و ووغريو واملتوس و و ع ااج و ووم .وس و وورتكز ا ول و ووع الدداس و وويع الثاني و ووع عل و ووت
العياسوواس الاامووع وا وواد املؤسع و الض و ودي لت ووي امل ووادكع ا ليووع يف ال ووناعاس االسووتس اجيع،
وتنفيذ لياس وعم مؤسعاس األعمال ال غريو واملتوس ع ااجم ،ووض امج تدديبيع يف إ اد ً اكع
م الق ا اماص.
 -63وقبو تنفيووذ امل و و  ،أًوواد أتووحاب امل وولحع إىل أنو كووا نوودث تبوواول سوودوو لو دايف
ني البلدا األعضايف يف ا ماعع االقت واويع لودول وسوق أ يقيوا و ت ووي الو وا ق يف الق وا
االستس اج  .وقد تغري ل اد إ الق امل و و اود تنظويم حلقواس الامو الود أعقبوت لو
واملتالقووع بنووايف القوودداس .وجو ن تبوواول الووددوم املعووتفاوو و املواضووي اس ال وولع ووني أكوواوُييني
من ت او والكونغو ،وكذل ني ثلني عن ا ماعع االقت اويع لدول وسق أ يقيا وعن ا ماعع
االقت اويع والنقديع لوسق أ يقيوا وعلموايف مون ا اماواس يف أنغووال وأوننودا والهوديوع أ يقيوا الوسو ت
ونا و والكامريو وكندا ونيجرياي؛ وكانت اذل املواضي تتال مبعا مث ت ميم وتنفيوذ سياسواس
ا تووون ا لو  ،وال و اكاس ووني الق وواعني الاووا واموواص ،والوربامج التاليميووع املتالقووع تنميووع املهوواداس،
وم ووادكع مؤسعوواس األعمووال ا ليووع ال ووغريو واملتوس و ع ااج وم يف سلعوولع القيمووع يف جمووال املاوواو
والنفق ،والعياساس املتالقوع ابملعوؤوليع االجتماعيوع لل وكاس ،و نوايف عناتو البنيوع التحتيوع ،وم وادكع
اجملتم املدين يف ال ناعاس االستس اجيع.
 -64وقوود أكوود امل ووادكو يف حلقوواس الامو علووت وا وود اووذا املنوورب موون حيووص لايوو ماو تهم
ابلعياساس املتالقع اب تون ا ل و ت وي ل ،ضالت عن وا دل يما يتال تقاسوم امورباس و
ت وي ال وا ق م الق ا االستس اج علت ال ايد ا قليم .
 -65وت تم ا جنالاس األخ ن املتوق حتقيقها لول يايع امل و علت ما يل :
لايوو قووددو ااكوموواس يف لوودا ا ماعووع االقت وواويع لوودول وسووق أ يقيووا علووت
(أ)
استس اىل املوادو؛
التفاوع علت إ ا عقوو من فع ومعتدامع
(ب) تازيوز قودداس ااكومواس واجملتمو املودين يف البلودا امل ومولع ابمل و و علوت دتود
تنفيذ الاقوو وضما تقيداا ابأل التنظيميع؛
(ىل) حتعو و ووني قو و وودداس واضو و ووا العياسو و وواس علو و ووت تو و وويانع وتنفيو و ووذ ام و و ووق واأل و و و
االسورتاتيجيع ال اميووع إىل تيعووري م ووادكع املتاهوودين ا ليني/اجملتماوواس ا ليووع يف جمووال اموودماس املت وولع
ابل ناعاس االستس اجيع؛
(و) لايوو التااو يما ني مؤسعاس التودديع الو نيوع وا قليميوع والدوليوع غيوع توو ري
امج التدديع املها علت املهن املت لع علعلع القيمع املتالقع ابملااو ؛
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(ه) لايوو ق ووددو أت ووحاب امل وولحع عل ووت اس ووتسدا املالوم وواس املتالق ووع علع وولع القيم ووع
امات ووع ابملا وواو يف إجو و ايف حتل وويالس للفجو وواس ويف اخت ووا قو و اداس مع ووتنريو وحتدي وود م ووداخ للم ووادكع
ا ليع.

رابعا -الدروس املستفادة والتوصيا األولية
 -66من ني الددوم ال يعيع املعتفاوو حا ا؛ من تنفيذ امل و ما يل :
ر ا ة ةةة ا ة ةةوار .دعاي ووع اا و وواد ،ع وون ي و و هتيئ ووع يئ ووع ُيك وون يه ووا ألت ووحاب
(أ)
امل لحع أ يناق وا امل اك علنوات و و احع .واوذا يبوا الثقوع يموا وني أتوحاب امل ولحع ويوو
االستق اد االجتماع الالل للتنفيذ ال ام السرتاتيجياس دوا ق ا نتاىل؛
(ب) ا تر ةةال ص وق ةةب مبك ةةر و ل ةةى نع ةةا وا ةةع .أوس امل ووادكع املبكو و و م وون
جان ووع الي و أت ووحاب امل وولحع إىل تع ووهي عملي ووع االت ووال و ووال وورتو تنفي ووذ امل و و  .وق وود
مكنت مون ت وميم خاد وع يو جيودو لتحقيو أاودا امل و و  .و ضوالت عون لو  ،وإ إوداىل
اجملتم و املوودين يف امل و و قوود عووزل ال ووفا يع واملعووايفلع يف حتلي و و ص امل ووادكع ا ليووع يف الق ووا
االسووتس اج  ،ويف أتكيوود األاوودا اجملتمايووع .وأًوواد األونكتوواو إىل أ موون األساسو أ تعووتم
ااكوماس واألوساا األكاوُييع واجملتم املدين وق ا األعمال يف الام وع ال اكع من أجو
استك ا أوج التبلد ني أادا ق ا األعمال واألادا ا ما يع؛
(ىل) التعاون اإلقليم ُ .يكون أ يوؤوي تقاسوم امورباس علوت ال وايد ا قليمو إىل
ت ميم أ أكث ماليفمع للعياق الق ي .وت رتل ت او والكونغو يف مواجهع حتودايس اثلوع يف
حتع و ووني امل و ووادكع ا لي و ووع يف ال و ووناعع االس و ووتس اجيع .وق و وود أون تب و وواول املالوم و وواس و و ا و ووذل
التحدايس ،والعياساس املعتسدمع يف الت دي وا ،إىل تزويد أتحاب امل لحع يف كال البلدين
نظو اس رقبوع .الووت سوبي املثووال ،تقوو مدي يووع املووادو ال بيايووع ،التا اوع لووولادو املاليوع يف الكونغووو،
تقدمي املعاعدو التقنيوع و اسوتغالل وتعووي املووادو ال بيايوع للبلود .واوذا ييعو الو البيوادس
عوون أن و ع الوونفق واملاوواو  ،وياووزل التنعووي املؤسعو يمووا ووني ولاداس التاوودين والوونفق واملاليووع.
وأحوود األمثلووع األخ و ن اس ال وولع يت و ابملناق وواس املتالقووع آبليوواس وعووم مؤسعوواس األعمووال
ال ووغريو واملتوسو ع ااجووم يف الكونغووو .و يمووا يتالو مب ووادكع اجملتمو املوودين ،ووإ دتوود األن و ع
النف ي ووع م وون جان ووع منظم وواس ن ووري حكومي ووع ،مث و جمموع ووع م و و ت وواو والك ووامريو للبح ووص
الب وودي وال ت وود النف و و  ،يتو وويو ودوس و وات مفيو وودو و و ااوكمو ووع وال و ووفا يع يف جم ووال ال و ووناعاس
االستس اجيع؛
(و) التنسيق فيما بني الواا  .حتتاىل البلدا إىل إن ايف ليع تنعوي االوع تم و ل
الو ووولاداس والوكو وواالس املانيو ووع املستلفو ووع يف تازيو ووز ت و وووي ا تو ووون ا ل و و  .ف و و البلو وودا امل و وومولع
ابمل و  ،علت سبي املثال ،أون اال تقاد إىل التنعي ني ن ع التجادو وولاداس النفق والتاودين
والتجووادو إىل عوود الكفووايفو يف اسووتسدا امل ووادو موون أج و النهوووع مب ووادكع مؤسعوواس األعمووال
ال و ووغريو واملتوس و و ع ااجو ووم يف الق و ووا االسو ووتس اج  .كمو ووا خن و و او ووذا اال تقو وواد عمليو ووع وض و و
العياسواس والقووانني واأل و الوود ال ود منهووا لتنويو الق وا االسووتس اج  .وخلوج يو امل و و
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إىل أ موون املهووم خل و وع و واس و الن وواق ابمل و و لوودن الوكوواالس املانيووع املستلفووع وإيوواو ليووع
تنعي تتيو لك منها امل ادكع يف وض العياساس؛
(ه) حتد ةةد أاةةداف واقعيةةة .األاوودا الوود حوودوهتا ااكومووع و ا تووون ا لو
يف ال ناعاس االستس اجيع تتعم أحيادت أبيا نري واقايوع ابلنظو إىل الفجوواس القا موع مون حيوص
املهاداس والبنيع التحتيع ،وإمكانيع اا ول علت التموي  ،وضاف الق ا اماص.
 -67وسيمعووتاا ابلووددوم املعووتفاوو يف تنفيووذ مووا تبقووت موون أن و ع امل و و  ،وكووذل يف م ووادي
األونكتاو معتقبالت .وحوا اتديو اوذل املوذك و ،أمكون وضو عودو مون التوتوياس العياسواتيع ا تملوع،
استناوات إىل املالحظاس األوليع املا وضع أعالل:
إن
(أ)
الق و ووا االسو ووتس اج
األخو ن توواحبع امل
والعياسوواس األكث و
حتقيقها؛

ووايف و ق و نيووع ألتووحاب امل وولحع املتاوودوين تضووم الووولاداس املعووؤولع عوون
والقضو ووااي اس ال وولع والق و ووا امو وواص واجملتم و و املو وودين والي و و ا هو وواس
وولحع موون أجو ت ووجي تبوواول املالوموواس وحتقيو ال ووفا يع وااوكمووع ا يوودو
وووالت للجمي و الوود ت وؤوي إىل وض و سياسوواس واقايووع اس أاوودا ُيكوون

(ب) تامي و ا تووالحاس ،الوود اسووتمهلت ابلفا و يف كووال البلوودين ،لتحعووني كي وف
تتناول املؤسعاس معا مث ت وجي ال وكاس اماتوع ا ليوع ،وتنميوع املهواداس ،وموا إ ا كانوت
اذل املؤسعاس تتلقت أ ال ن يبات من امليزانيع ُيكنها من تنفيذ اذل األن ع ا ديدو؛
(ىل) إن وايف من وع (ا رتاضويع أو ملموسووع اوالت) (حيوص ُيكوون لل وكاس عورب الو نيووع
ومؤسعاس األعمال ال غريو واملتوس ع ااجم أ تتباول املالوماس عون الفو ص املتاحوع يف ق وا
الو وونفق والتا و وودين (ملؤسع و وواس األعم و ووال ال و ووغريو واملتوس و و ع ااج و ووم) ،وك و ووذل مالوم و وواس ع و وون
مؤسعوواس األعمووال ا ليووع ال ووغريو واملتوس و ع ااجووم (موون أج و ال وكاس عوورب الو نيووع) .واووذا
يت لو ووع التنعو ووي و ووني الو ووولاداس املعو ووؤولع عو وون الو وونفق والتاو وودين ومؤسعو وواس األعمو ووال ال و ووغريو
واملتوس ع ااجم ،علت التووايل .وُيكون أ تكوو اوذل املن وع قاعودو يوادس مبؤسعواس األعموال
ا ليووع ال ووغريو واملتوسو ع ااجووم وال وكاس عوورب الو نيووع الااملووع يف البلوودا املانيووع ،ممبو ووع عووع
األن ع الد تزاووا ،وابالستناو إىل مواق وجوواا؛
(و) إن ووايف تووناوي للضوومادس التبايووع توودعمها ال وكاس عوورب الو نيووع وااكوموواس
وت م و إىل تيعووري وتووول مؤسعوواس األعمووال ال ووغريو واملتوس و ع ااجووم إىل التموي و  .واووذا موون
ً و ن أ يعووهم يف تازيووز القووددو التنا عوويع وا نتاجيووع .ويف حووني موذلت اووف ا هوووو ملعوواعدو
مؤسعوواس األعمووال ال ووغريو واملتوس و ع ااجووم علووت الوتووول إىل الق ووا امل و يف ،حتتوواىل اووذل
ا ه وووو إىل التوسو و يه ووا عياس وواس مبتك و و ،مث و تيع ووري املا ووامالس النقدي ووع ا لكرتوني ووع وتلو و
وتسد يهووا اووواتف ا مووول ،وحتقي و او ود املتمث و يف حتعووني املاووامالس االقت وواويع وااوود
املعو م
م وون رد الفع وواو ا تمو و ال ووذي ق وود ين و و ع وون تاامو و أت ووحاب امل وولحع يف مب ووالغ مف ووع م وون
األموال؛
(ه) توسووي ن وواق و امج التوودديع الوود تؤكوود علووت اكتعوواب املهوواداس الامليووع .ف و
ك ووال البل وودين ،توج وود ق ووق و و امج تدديبي ووع س وودووو تع ووتهد مؤسع وواس األعم ووال ا لي ووع ال ووغريو
قضوااي مثو ال وحع والبيئوع وإوادو ا وووو .والوربامج التدديبيوع اجوع
واملتوس ع ااجم ،وال سيما
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إىل أ تتوسو لكو ت ووم توودديع مؤسعوواس األعمووال ال ووغريو واملتوسو ع ااجووم علووت الوودخول يف
ً و اكاس تووناعيع وماليووع وجتاديووع م و ال وكاس املتاوودوو ا نعووياس وم و مؤسعوواس األعمووال ا ليووع
ال ووغريو واملتوسو ع ااجووم .وُيكوون أ ت ووم اووذل األخووريو إقامووع م ووادي م وورتكع مو ال وكاس عوورب
الو نيووع أو جاو اووذل ال وكاس األخووريو تقووو توجيو مؤسعوواس األعمووال ا ليووع ال ووغريو واملتوس و ع
ااجووم .وينبغ و أ تعووتهد اووذل ال وربامج ق اعوواس اس ورتاتيجيع أو أن و ع سوديووع لتازيووز ال و وا ق
ا ما يع يف اذا الق ا  ،مبا يمعهم ددجع أكورب يف تنميوع االقت واو األوسو ن اقوات .كموا قود يكوو مون
املهم موايفمع اذل الربامج التدديبيع م مثيلتها لدن البلدا اجملاودو يف سياق التكام ا قليم ؛
(و) تدديع املوظفني علت تعسري أوج التبلد ني ال كاس الو نيع ،مثو املؤسعوع
الت اويع للمواو اويددوك ونيع ،وًكع النفق الو نيوع يف الكونغوو ،وولاداس الونفق واملوواو اويددوك ونيوع
واملناجم وا يولوجيا والتجادو ونرياا؛
نايف قدداس أتحاب امل لحع الو نيني علت التفاوع علوت إ و ا عقووو أ ضو
(ل)
النفق والتادين وإنفا ال وا املتالقع اب تون ا ل ؛
(ع) تازيز التااو ا قليم  .الت ال ايد ا قليمو  ،حتتواىل لودا ا ماعوع االقت واويع
لدول وسق أ يقيا إىل تنعي جهوواا عن ي إن ايف من ع لتقاسم املالوماس حيص يكو أسام
الووددوم املعووتفاوو م تك وزات علووت النجاحوواس وا خفاقوواس ،مبووا يف ل و التحوودايس الوود يلووز دتووداا
علت حنو أوق من جانع ا هاس املستلفع تاحبع امل لحع ،يما يت مب ادكع مؤسعاس األعمال
ا ليع ال غريو واملتوس ع ااجم .الت سوبي املثوال ،ستتقاسوم ت واو خرباهتوا الناجحوع يف التاامو مو
القضااي البيئيع املت لع ق ا النفق والتادين ،ينموا ستتقاسوم الكونغوو خرباهتوا الناجحوع و توجيو
مؤسعاس األعمال ال غريو واملتوس ع ااجم ،ضالت عن اجمها التدديبيع الد تنفذاا جمموعع ‘توواتل
إي و يب الكونغ ووو‘ وًو وكاؤاا .وُيك وون لكونكت وواو أ يامو و ووفع امليعو و ال يعو و لتب وواول امو ورباس
ا تون ا ل .
املعتمدو من لدا املن قع غيع ت ميم وتنفيذ سياساس االع

خامسا -ا تنتا ا
 -68يتوويو الق ووا االسووتس اج كثوريات موون الفو ص ا ما يووع الوود تووذاع إىل أ اوود موون ت وودي
العل األساسيع اما أو ًب اجملهزو .وعلت النحو الذي أم ل يف اذل املذك وُ ،يكن إقاموع دوا وق
إنت وواىل ووني الق ووا االس ووتس اج واالقت وواو األوسو و ن اقو وات .ي وود أن و يف ا ووف البل وودا النامي ووع،
ال يوزال الق ووا االسووتس اج جيبوات ماووزوالت ،يزيوود موون تاو ع توواوداس االقت وواو الووو ا لتقلبواس
أسااد العوق ،كما ًواد يف سنع لدا امل و منوذ االييواد املاموم يف أسوااد العول األساسويع
الذي وق يف أواسق عا .2014
 -69ت او والكونغو ،ألسباب تتمث جز يات يف اختال ق اع النفق هبموا مون حيوص النضوج،
يو ا مبو حلتني متلفتووني يف عمليووع تنفيووذ العياسوواس الوود تاووزل الو وا ق ا ما يووع وا تووون ا لو  .وحووا
وقووت إتووداد حكومووع الكونغووو قانويوا املتالو ابملوواو اويددوك ونيووع يف ت و ين األول/أكتووو ،2016
ظو ق ووا الونفق الناضووج يف الكونغووو ضو جملموعووع متنوعوع موون القووانني وامل اسويم واللووا و والقواعوود
املتالقووع انات و ا تووون ا ل و  ،مث و التوظيووف وامل وورتايس .واووذل القواعوود ال ت ووري ت و احع إىل
ا تون ا ل  ،أل كثريات منها كا قد مسن قب أ يدخ مفهو ا توون ا لو يف وا و و خ واب
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العياساس .ويف ظ عد وجوو تنعي مكزي ،ثبت أ من ال اع إنفا اذل القواعد املتف قوع.
ونتيج ووع ل ووذل  ،ووإ ا ووذل املت لب وواس ،منظ ووودات إىل كو و حال ووع عل ووت ح وودو ،ق وود مبق ووت عل ووت الاق وووو
املربمع ني ااكومع وال كاس األجنبيع .والق د مون قوانو املوواو اويددوك ونيوع اوو هتيئوع إ واد قوانوين
ا تون ا ل .
متماس لق ا النفق ،مبا يف ل إي او مت لباس سدوو وواقايع
 -70ويف الوقت نفع  ،ال تزال ت او ت ود ا اد القوانوين لق اعهوا النف و الفود ،يف حقبوع
نق يها مفهو ا تون ا ل االنت اد يف خ واب العياسواس املتالقوع ابملووادو ال بيايوع .ومو
ل و  ،ال توجوود حالي وات يف ت وواو سووون قواعوود عامووع ،مث و تل و املتالقووع ابلتوظيووف وامل وورتايس.
واووذل القواعوود ال تن ب و ت و احع علووت ا تووون ا ل و يف ق ووا الوونفق؛ وا و قواعوود نووري منع وقع
وجز يووع موون حيووص تغ يتهووا وإنفا اووا .ويف الواقو  ،أع ووت حكومووع ت وواو عوون عزمهووا علووت إتووداد
مدونع قانونيع ًاملع من أج ق وا الونفق ،مو حتديود ًو وا ا توون ا لو  .ويف الوقوت نفعو ،
إ األحكا املتالقع اب تون ا ل  ،منظودات إليهوا علوت أسوام كو حالوع علوت حودو ،تم بو علوت
الاقوو الد تمربمها املؤسعع الت اويع للمواو اويددوك ونيع وجهاس أخ ن.
 -71وعلت ال نم من امل حلتني املستلفتني للت يااس املت ولع ت ووي الو وا ق يف ت واو والكونغوو،
يواج و كووال البلوودين حتوودايس معووتم و يف حتوي و اووذل الت و يااس إىل نتووا ج ملموسووع ألن و اع التنميووع
االقت وواويع واالجتماعي ووع .ال ووت س ووبي املث ووال ،وكم ووا أم و و ل يف ا ووذل امل ووذك و ،تواجو و ل وودا امل و و و
عوا و تتمث و يف ج وووو امله وواداس ،واال تق وواد إىل مؤسع وواس الت وودديع امله ووا اس ال وولع ،وسدووي ووع
إمكاني ووع وت ووول ال وكاس ا لي ووع إىل التموي و  ،وض وواف اوياك و األساس وويع ،وسدووي ووع الق ووددو عل ووت
التفاوع علت الاقوو ،وضاف إمكانيع اا ول علت املالوماس عن الف ص املتاحع لل كاس ا ليع.
وقد محدس اذل املاوقاس من م ادكع ال كاس ا ليع يف اذا الق ا .

 -72و فع عامع ،ت ري نتا ج امل و و املتحققوع حوا ا؛ إىل ا مكوادس املتاحوع لقيوا البلودا
النامي ووع املاتم وودو عل ووت الع وول األساس وويع تنويو و اقت وواواهتا وختفي ووف إمكاني ووع التاو و ع لتقلب وواس أس ووااد
العوووق ،و لو عوون يو إن ووايف وتازيووز الو وا ق ووني الق ووا االسووتس اج واالقت وواو األوسو ن اقوات.
واذل ال وا ق ُيكون أ تعواعد علوت ااود مون االعتمواو علوت العول األساسويع وعلوت تنويو االقت واو
الو ا .وُيكنها أيضات أ تمعهم إسهامات مباً ات يف حتقي أادا التنميع املعتدامع ،مث القضايف علت
الفق و (اووود  ،)1وتووو ري الام و الال و والنمووو االقت وواوي (اووود  ،)8و نووايف ال ووناعع واال تكوواد
والبنيع التحتيع (اود .)9
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