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  .الذي وفقني إلنهاء هذه المذكرة تعالى  أشكر اهللا

الذي قبل اإلشراف على المذكرة  جبار محفوظأشكر األستاذ الدكتور 

  .وأفادني بنصائحه القيمة

  .أشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم تقييم المذكرة

  .أشكر كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل المتواضع
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  املقدمــة

إىل التنمية  االقتصادي التنمية بوصفها مرادفا للنموفمن  ،مستمراتطورا " التنمية"عرف مفهوم ،ظهورهمنذ 

النهاية على التنمية املستدامة لتستقر املفاهيم يف  فردية واجلماعية وحماربة الفساد،إىل تنمية احلريات المث البشرية 

قضايا التوزيع  ليشمل يتسع حيث ،، يعترب هذا املفهوم األكثر قبوال اآلنالبيئيوبأبعادها االقتصادي، االجتماعي 

ى وعلى املستو ول وشرائح اتمع يف الدولة الواحدة،، والتقليل من حدة التفاوت بني شعوب الداملهشمنيومحاية 

   .الناضبة منها واملتجددة ومواردهاقضايا البيئة  إضافة إىلالدويل، و اإلقليمي

ومستويات املعيشة، وبفضل التجارة  وبعد احلرب العاملية الثانية شهد العامل زيادة كبرية يف معدالت النم

، بفضل تطور العلوم وحتسنت حياة البشر يف كثري من مناطق العامل التنمية زيادة هائلةمؤشرات الدولية شهدت 

يف نفس الفترة اليت عاش فيها العامل الرفاه جبميع جوانبه كانت فئة البلدان األكثر فقرا أو ماتعرف أيضا . ة احلديث

ياألقل منوا تظهر لتصبح فئة تستلزم تعاون اتمع الدويل و على حنو السرعة، وما فتأت البلدان املنتمية إىل هذه 

وهو العام الذي ظهرت فيه كتصنيف جديد على الساحة الدولية،  1971دولة العام  24نت الفئة تزيد فبعد أن كا

  . )دولة افريقية 33 (دولة معظمها يف القارة اإلفريقية  48أصبح عددها اليوم 

جبميع أنواعها وأشكاهلا أهم مورد خارجي تعتمد عليه الدول  الدولية و اإلقليميةتعترب املساعدات اإلمنائية 

األكثر فقرا يف سد الفجوة التمويلية اليت تعاين منها بسبب عدم كفاية مدخراا احمللية وصعوبة االقتراض من 

شكلت أحد الشواغل الفكرية والسياسية الرئيسة بالنسبة كما  .السوق العاملية نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة

على حث ت كلها أكد ،ويف العديد من املؤمترات العاملية يف العديد من دول العامل ،لمفكرين والقيادات السياسيةل

املساعدات اإلمنائية بوصفها شكال من أشكال التعاون االقتصادي بني  الدول املتقدمة على ضرورة االلتزام بتقدمي 

تلك ل  الدول يسهم يف تعزيز العالقة بني دول الشمال الغنية املاحنة للمساعدات ودول اجلنوب الفقرية املتلقية 

   .املساعدات

تطورت فلسفة تقدمي املساعدات اإلمنائية بتطور مفهوم التنمية يف حد ذاته فبعد أن كان اهلدف األساسي 

جل حتقيق الدفعة القوية للنهوض باالقتصاد، أصبح تشجيع اإلنفاق أمنها هو حتقيق معدالت منو مرتفعة من 

نها، ومع ظهور مشاكل البيئة على املستوى العاملي أصبح االجتماعي من أجل حتقيق التنمية البشرية هو اهلدف م

 2000 عامال يفمواجهة مشاكل التغري املناخي وتوفري السلع العمومية العاملية ضمن أجندة املاحنني للمساعدات، و

من أجل بلوغ مجلة من  والعشرين احلادي للقرن أجندة عاملية باعتباره "األلفية إعالن" املتحدة األمم تبنت

إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية املستدامة  بني أهم ما تضمنته هذه األهداف، من ،األهداف والغايات اإلمنائية

، ويشمل ذلك الزيادة السخية للمساعدات - األكثر فقرامعاجلة االحتياجات اخلاصة للدول  خاصة –من خالل 

 من خالل تدابري الديون، لةشامل مع مشكو امل على حنالتع، إضافة إىل للبلدان امللتزمة بتخفيض الفقر اإلمنائية
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 االهتمام بدورمطلع األلفية الثالثة حتوال جوهريا يف وعليه فقد شكّل أكثر استدامة، ودولية جلعل املديونية إقليمية 

    .الدول األكثر فقرا املستدامة و القضاء على الفقر يف املساعدات  اإلمنائية يف حتقيق التنمية

ارتبط اجلدل مبا يستوجبه حتقيق األهداف ، وأهداف األلفية جدل على خلفية الوقت املخصص لبلوغهارافق 

للقيود، مثل هذه األخرية ختضع حيث  للمساعدات ؛من تغيري يف العالقات بني اجلهات املاحنة واحلكومات املتلقية 

ة على توظيف هذه درة البلدان املستفيدجتارية، حتد من ق واقتصادية أ وربط تقدميها بتنفيذ شروط سياسية أ

ويف حني أن البلدان املاحنة مطالبة بتوفري املساعدات من دون شروط، على .  ألولوياا اإلمنائية املساعدات طبقا

البلدان املستفيدة االلتزام بالشفافية يف إنفاق هذه املساعدات وتوظيفها لتوطيد الثقة بني البلدان املاحنة والبلدان 

كما طال اجلدل مسألة ختفيف و إلغاء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملساعدات من أجل التجارة .ستفيدةامل

  .اليت أصبحت أنواع من املساعدات اإلمنائية

 ،للمساعدات اإلمنائيةحماولة ناجحة  أول، قد تعد أوربااعمار  إلعادةأن خطة مارشال من اجلدير بالذكر و

اقتصادية وفنية،  مساعداتمليار على شكل  13وبقيمة ) 1951- 1947(استمرت اخلطة حوايل مخس سنوات 

الذي حيقق بدوره  ،استرجاع النشاط االقتصادي وه املساعداتوكانت غاية الواليات املتحدة من تقدمي تلك 

يا اجلنوبية والصني ودول نفس الشئ حدث يف حاالت أخرى مثل كور ،يف العامل واألميناالستقرار السياسي 

جنوب شرق أسيا، اليت استطاعت بفضل املساعدات اإلمنائية أن خترج من مصيدة الفقر وحتقق معدالت منو مرتفعة 

وختلق اقتصاد قوي يف شىت القطاعات لتتخلص ائيا من االعتمادية على املساعدات وتصبح هي من أكثر الدول 

  .سخاءا يف تقدميها

ت يف البلدان األكثر فقرا  وبالضبط البلدان اإلفريقية املنتمية إىل هذه اموعة، فالربغم من لكن املفارقة حدث

أا أكرب متلقي للمساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية مبختلف أشكاهلا الرمسية وغري الرمسية، الثنائية ومتعددة 

ت ذه الفئة مع عودة التركيز على القضاء على الفقر األطراف،  ومع زيادة اهتمام اتمع الدويل املانح للمساعدا

عرب خمتلف مبادرات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل  وعرب أربع برامج  عمل نظمتها األمم املتحدة من أجل 

باعتبار أا تعاين من ظروف صعبة، جعلتها تتخلف عن  2011هذه الفئة اخرها برنامج عمل أسطنيول العام 

 الدولتصادي مستمر وهي ركود اقوتعاين من ظروف معيشية متدنية حيث الركب العاملي يف جمال مكافحة الفقر 

ب وحس افإ اإلمنائية لألهدافبالنسبة  .يف العامل اليت سيستمر فيها عدد الفقراء بالزيادة السنوات املقبلة  الوحيدة

يف  غارقة الثالثة، فهي األلفيةاملعلن عنها يف قمة  األهدافتقارير مجيع املنظمات العاملية اليت مل تسر يف اجتاه حتقيق 

 وتدهور ظروف السكن انتشار اجلوعو من اخنفاض الدخل هذه الدول ، كذلك تعاين...واملالريا دوامة االيدز

  . ت تتفاقم هي تدهور املوارد البيئيةأفت ما واملشكلة اليتواخنفاض مؤشرات التنمية البشرية 

من  واإلقليمية الدولية اإلمنائيةبعد عقود من تدفق املساعدات  الدول اإلفريقية األكثر فقرا ، حالةهذه 

مبالغ ضخمة، نفق اتمع الدويل أ أنغري احلكومية وبعد و احلكومية واإلقليمية املؤسسات الدوليةو ةالدول املاحن
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اخلارجية يف حتقيق التنمية يف  اإلمنائيةدور املساعدات  من امللح دراسة أصبح، لذا طة مارشالجاء يف خ ما أضعاف

  .هذه الدول ومدى مسامهتها يف حل أزمة التنمية ا

كنوع من التمويل  اإلمنائيةتثار حول موضوع  املساعدات  أناليت ميكن  م ومن مجلة التساؤالتمما تقد

  :نطرح التساؤل التايل ،لتنمية املستدامةمن أجل حتقيق ا عليه الدول االكثر فقراالذي تعتمد  الدويل

األكثر اإلفريقية يف البلدان  التنمية املستدامة يف حتقيق الدولية واإلقليمية اإلمنائيةاملساعدات  هو دورما 

  ؟ فقرا  

التساؤل الرئيسي ميكن أن يتفرع إىل نرى أن جل بلورة حقيقية إلشكالية حبثنا، ألوعلى ضوء هذا التساؤل 

  :التساؤالت التالية

 ما مفهوم التنمية املستدامة؟ •

  وما هي غايات الدول املاحنة من تقدميها؟ما هو اإلطار النظري للمساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية  •

حتقيق التنمية املستدامة والقضاء ما حقيقة اجلدل القائم حول فعالية املساعدات اإلمنائية الدولية واالقليمية يف  •

 على الفقر عرب العامل؟

 ماهي النتائج اليت حققتها املساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية يف الدول اإلفريقية األكثر فقرا؟ •

كيف ميكن تفعيل دور املساعدات اإلمنائية يف الدول اإلفريقية األكثر فقرا من أجل حتقيق التنمية املستدامة  •

  ف أبعادها، يف ظل املشاكل الداخلية واملعيقات اخلارجية اليت تعاين منها ؟مبختل

 فرضيات البحث 

  :لإلجابة عن التساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية، قمنا بصياغة الفرضيات التالية

القضاء على من أجل  الغنيةو  الفقريةبني الدول  التعاون املستدامة منهج تنموي شامل يقوم على  التنمية متثل  •

 . محاية البيئة العامليةالفقر وذلك بالتوازي مع 

أهم مورد تعتمد عليه الدول الفقرية يف متويل خمططاا اإلمنائية وتعزيز منوها يف ظل  اإلمنائيةاملساعدات  تعترب •

 .عدم كفاية املدخرات احمللية وصعوبة االقتراض من السوق الدولية

ها واإلقليمية جبميع أنواعها،كانت موضع جدل منذ ظهورها، لكن اجلزم اإلمنائية الدولية من املساعدات •

بفشلها أو جناحها يبقى مرهونا بعدة اعتبارات أمهها دوافع الدول املاحنة من تقدميها وإدارة الدول املتلقية 

 . هلذه املساعدات، إذ أا جنحت يف أماكن وفشلت يف أماكن أخرى

دولية و اإلقليمية يف حتقيق  تنمية مستدامة يف الدول اإلفريقية األكثر فقرا املساعدات اإلمنائية ال تنجحمل  •

 .بالرغم من اهودات املبذولة من طرف اتمع الدويل مع بداية األلفية اجلديدة
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اإلمنائية أن حتقق أهداف التنمية املستدامة وبلوغ األهداف اإلمنائية يف الدول اإلفريقية  للمساعداتميكن  •

األكثر فقرا بإعادة النظر يف بنية املساعدات اإلمنائية، وذلك بإقامة شراكة عاملية قائمة على العدالة 

ن طرف مجيع الفاعلني يف االقتصادية  واالجتماعية من أجل هذه الفئة واالدارة اجليدة هلذه املساعدات م

 .اتمعات اإلفريقية من حكومات وقطاع خاص وجمتمع مدين

  :أسباب اختيار املوضوع

 .يف معاجلة املوضوع الشخصيةالرغبة  •

بني الدول املتقدمة اليت تعيش الرفاهية و الدول الفقرية اليت تزداد فقرا، وهذا ماميكن اعتباره تعثرا  اهلوةاتساع  •

 .حقيقيا للبشرية

الزخم اإلعالمي عرب خمتلف املؤمترات الدولية واملؤسسات غري احلكومية من أجل حتقيق مبادئ التنمية  •

 .املستدامة واملفارقة اليت حتدث على أرض الواقع

  .االهتمام الشخصي حبالة الدول اإلفريقية األكثر فقرا •

  :أمهية املوضوع 

املساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية منها،  الذي باتت تكتسيه الدور املتعاظم يفهذه الدراسة  أمهية تكمن

املستدامة يف الدول النامية واألكثر فقرا اليت تبقى مسرية التنمية ا معطلة، يف ظل غياب املوارد متويل التنمية  يف

وضوع على أعلى من جهة أخرى تربز أمهية املوضوع يف ظل النقاشات اليت بات يفرزها امل. املالية الضرورية

املستويات، السيما ما تعلق منها بالشروط اليت باتت تفرضها اجلهات املاحنة على الدول املتلقية هلذه املساعدات 

  .والنتائج احملققة اىل غاية اآلن

  :أهداف الدراسـة

  :ىل حتقيق جمموعة من األهداف منهاتسعى هذه الدراسة إ

• األكثر فقرا يف العاملاإلمنائية كمورد لتمويل التنمية يف الدول النامية واملساعدات  أمهيةعلى  فالتعر.   

 .اليت حتول دون بلوغ األهداف املتوخاة من منح هذه املساعداتالوقوف على أهم العراقيل  •

اقتراح مجلة من التوصيات من أجل تفعيل دور املساعدات اإلمنائية وحتقيق االستغالل األمثل هلا على مستوى  •

 .لدول اإلفريقية األكثر فقرا يف العاملا

  :هيكل البحث

على  فصول أربعة إىلنقسم البحث ارتأينا أن ، والتساؤالت الفرعيةبغرض اإلجابة عن التساؤل الرئيسي  

  :النحو التايل
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للتنمية اإلطار النظري  هنتناول في التعاون الدويل من أجل التنمية املستدامة،حيمل عنوان :الفصل األول •

املستدامة والتعاون الدويل من أجل متويلها، ركزنا من خالله على أهم نظريات التنمية اليت ظهرت بعد 

مث تطرقنا إىل نشأة مفهوم التنمية . احلرب العاملية الثانية، وخلصناها حسب أمهيتها يف خدمة موضوع حبثنا

  .ا وركزنا على مشكلة الفقر يف العاملاملستدامة والتعاون الدويل وأهم القضايا الدولية اليت نشأت يف ظله

اإلطار  هنتناول في حيمل عنوان  اإلطار النظري للمساعدات اإلمنائية الدولية و اإلقليمية، :الثاينالفصل  •

وتطورها يف ظل املفهوم اجلديد للتنمية دورها و بنيتهاو أنواعها أهدافها، ،اإلمنائيةلمساعدات النظري ل

  .والغايات اليت حتكم تقدميها  املستدامة

حيمل عنوان فعالية املساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية يف حتقيق التنمية املستدامة والقضاء  :الثالث الفصل •

يف  اآلنحد  إىلليها إسنحاول تقييم هذه املساعدات وذلك بالوقوف على النتائج املتوصل على الفقر، 

ظل مبادرتني مهمتني مبادرة ختفيف ديون البلدان املثقلة بالديون وإستراجتية ختفيض الفقر، والوقوف على 

التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية وحتسني ظروف املعيشة ومحاية البيئة والقضاء على الفقر عرب 

 . العامل

البلدان يف حتقيق التنمية املستدامة يف   الدولية و اإلقليمية املساعدات اإلمنائية دور حيمل عنوان :الرابع الفصل •

من  33إجراء تقييم دور املساعدات اإلمنائية يف حتقيق التنمية املستدامة يف  سنحاول ،اإلفريقية األكثر فقرا

 .الدول اإلفريقية األكثر فقرا يف العامل 

  : حدود الدراسة

      1970باعتبار أن الدول األكثر فقرا بدأت بالظهور منذ  العام  )2011-1970( زمانيا مت التركيز على الفترة

الدول اإلفريقية املنتمية إىل فئة الدول  علىة سكفئة مصنفة دوليا، مكانيا مت حتديد عينة الدرا )1971بالتحديد (

باعتبارها والثقافية والسياسية واالقتصادية واخلصائص اجلغرافية ووذلك لتشابه الظروف أو األقل منوا،  األكثر فقرا 

  .اإلمنائيةاملساعدات  إىل يف نفس الوقت حاجةو تلقيا البلدان  أكثر

  :الدراسات السابقة

 -اجلزائر –جامعة بن عكنون  –من بني الدراسات املتعلقة مبوضوع حبثنا جند مذكرة ماجستري يف احلقوق 

مفهوم الدول األقل منوا يف العالقات االقتصادية الدولية، من إعداد الطالبة وماحنوس فاطمة، تناولت فيها : بعنوان 

اإلطار القانوين لتصنيف الدول األكثر فقرا أو األقل منوا، وأهم برامج اتمع الدويل من أجل هذه الفئة يف اال 

الجتماعي، وخلصت إىل فشل هذه املبادرات لكن مع نظرة تفائلية ملستقبل هذه التجاري واملايل واالقتصادي وا

البلدان فيما خيص الربامج احلالية، تلتقي هذه الدراسة مع دراستنا يف تسليط الضوء على الربامج اليت اعتمدا  



 المقدمة  

 

 و  

ه الدول، باإلضافة إىل األمم املتحدة من أجل هذه الفئة من الدول، لكنها ركزت على اجلانب القانوين لتصنيف هذ

- 2001(نظرا التفائلية بالنسبة الخر برنامج من أجل الدول األكثر فقرا وهو برنامج عمل بروكسل للفترة 

  .أما دراستنا فخلصت إىل قصور هذا الربنامج يف إخراج الدول اإلفريقية األكثر فقرا من مصيدة الفقر  ،)2010

من نفس اجلامعة بعنوان املسؤولية الدولية عن ختلف الدول النامية دراسة أخرى  تتمثل يف رسالة دكتوراه  

للطالبة هند بن عمار، أشارت فيها إىل عدم جدوى املساعدات اإلمنائية وخمتلف املبادرات الدولية من أجل القضاء 

الدولية للدول املتقدمة على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية، كما اعتربا جمرد وجه جديد للتبعية 

،التقت هذه الدراسة مع دراستنا يف تقييم دور املساعدات اإلمنائية الدولية و اإلقليمية يف حتقيق تنمية مستدامة يف 

  .الدول النامية لكنها كانت أكثر عمومية دون حتديد دراسة احلالة

  :منهج الدراسـة

 األطربيان  إىليهدف  فاألولوصفي باملنهج التحليلي، وقد مت احلرص يف هذه الدراسة على اقتران املنهج ال

موردا مهما من موارد متويل  أصبحتاليت  اإلمنائيةالتركيز على املساعدات و أنواعهوالنظرية ملفاهيم التمويل الدويل 

 ،2015مع جدول زمين  ينتهي مع العام  أهدافاملتضمن مثاين  األلفية إعالنخاصة بعد صدور  ،التنمية املستدامة

الدول  إليهالوقوف على ما وصلت و الثاين من أجل . فقرا األكثروتعهد الدول الغنية بزيادة املساعدات للدول 

اآلن يف الدول حد  إىلوتقييم النتائج احملققة . على ما حققته الدول املتلقية من استغالل هذه املساعداتواملتعهدة 

كما مت إستخدام املنهج التارخيي يف .اولة منا فهم وتفسري هذه املفارقة اإلفريقية األكثر فقرا وتلقيا للمساعدات، حم

سرد أهم املراحل اليت مر ا مفهوم التنمية حىت الوصول اىل التنمية املستدامة ، كذلك بالنسبة اىل التطور التارخيي 

  .لفلسفة تقدمي املساعدات اإلمنائية الدولية و اإلقليمية

 :صعوبات الدراسـة

  :العراقيل اليت واجهتنا خالل إعداد الدراسة من بني

 مصادر البحث املتخصصة؛ قلة •

 عدم توفر دراسات حول هذا املوضوع باللغة العربية؛ •

على إحصائيات وتقارير املنظمات الدولية املاحنة للمساعدات مثل البنك الدويل وصندوق النقد  االعتماد •

 .الدويل وجلنة املساعدة اإلمنائية جتعل هناك صعوبة يف التقييم املوضوعي هلذه اإلحصائيات
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  التعاون الدويل من أجل التنمية املستدامة: الفصل األول

ختلق  ال أنجيب  ،لالستمرارإمناء قابل  إىلالسياسات التنموية لكي تؤدي  أنبعد أن استقر الرأي تدرجييا على 
 االجتماعيةتراعي قدرة كل الفئات  أنبل عليها أيضا  ،اهلياكل االقتصادية وحسبمتواصال  وتغيريا يف ا ومعدل من

مفهوم  امتد ،هلذه األسبابو. عن طريق التوزيع العادل للدخل، االستفادة منه على قدم املساواةوعلى حتمل التغيري 
 اإلنسـان  وهوعلى هدف التنمية  أكثرأصبحت النظريات التنموية تركز و ،البشريةوالقضايا اإلنسانية  إىلالتنمية 

وذلك على خالف الفترات السـابقة الـيت    ،...تعبري وكرامة حرية، مسكن، صحة، وحاجاته البشرية من تعليم
القابلـة  ولتصـبح التنميـة املسـتدامة     فأكثر أكثرمث امتد املفهوم  ،كانت تركز فيها على الوسائل املادية للتنمية

  .رم مقومات البيئة اليت حتيط باإلنسانلالستمرار هي التنمية اليت حتت

شهدت خالل هذه التطورات احلاصلة عودة االهتمام بقضايا الفقر على مستوى العامل ويف الدول الناميـة  
الفقر يف هذا وقد عرب عن هذا االهتمام بقضايا  وتشابكت العالقات بني النمو والفقر والبيئة، على وجه اخلصوص

 ،2000مؤمتر قمة األلفية الذي عقد يف سبتمرب ، أمهها قدها األمم املتحدة يف خمتلف ااالتإطار املؤمترات اليت تع
لكن بـالرغم  ، 2015مت فيه االتفاق على حتقيق مثان أهداف إمنائية مع حتديد إطار زمين لتحقيقها مع حلول العام 

 يف حماولة حلل كل مشـاكل  ،ة املستدامةإىل التنميو من كل هذه التطورات اليت طرأت على مفهوم التنمية من النم
ـ  حلرية الدولتقييد ولموارد لاليت باتت مستعصية يف ظل كل هذه العوائق من استرتاف  البلدان الفقرية  تاميمبس
حتقيق التنمية املستدامة عرب جمموعة  أجلبالرغم من تعهد أغنياء العامل بالتعاون من وغريها، و العوملةوحترير التجارة 

  .تتفاقم يوما بعد يوم االجتماعيةحصيلة الفقر والتكاليف جند أن الكثرية،  ات الدوليةؤمترامل
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  التنميةو ونظريات النم :املبحث األول

 ،حبصول أغلبية الدول الفقرية على استقالهلا بدأ التفكري بشكل جدي يف التغيريو ،بعد احلرب العاملية الثانية
يات البنـاء االقتصـادي والسياسـي    يف ظل الظروف الدولية الصعبة اليت كانت سائدة واجهت هذه البلدان حتد

اسواء  ،اهتمام املفكرينبالسياسية يف الدول النامية واالجتماعية وحظيت ظاهرة التنمية االقتصادية  كما .تمعا
نظري من خالل حتليل عملية التنمية يف ظـل اقتصـاد هـش    بدأ التو. تقدم أومن الدول النامية نفسهامن العامل امل

بحث الوقوف على أهم نظريات حاول يف هذا املنسو ،وجمتمعات تتميز بالغياب احلقيقي هلياكل االقتصاد احلديث
أسباب فشلها  والوقوف على نقائصها،مع حماولة نقدها  ،التنمية االقتصادية خاصة بعد احلرب العاملية الثانيةو والنم

  .على أرض الواقعاإلضافة اليت قدمتها القتصاديات التنمية و أ

  التنمية ؟ أمالنمو : املطلب األول 

 وتعريف النم: الفرع األول 

ـ  ـادة املتواصلـالزي "بأنـه  اإلقتصاديو النمعرف عبد اجلبار برايس  ة ـة خالل فترة ممتدة مـن كمي
  ."1اخلدمات اليت تنتج يف االقتصادوع ـالسل

 بكميـات وللسكان الذين هم يف تـزاد   عكس قدرة دائمة للعرض "بأنه   Kuwnetsكما عرفه كيزنيس 
  . "2اخلدمات لكل فردوكبرية من السلع 

باعتباره يقـاس بالنـاتج    يعرب عن ظاهرة كمية اإلقتصاديو نالحظ أن النم من خالل التعريفني السابقني
  .)PIB (الصايف اإلمجايل 

  :3بفعل أسباب عديدة منها القتصاد ما الناتج الكليو يتحقق منمن املمكن أن حيث 

  ؛ السكان الذي يؤدي إىل عرض العملو من •

  ؛االستثماروتراكم رأس املال بواسطة االدخار  •

  ؛اكتشاف موارد إضافية  •

  .التقدم التكنولوجي •

                                                 
Abdeldjabbar Brais, modèles de croissance éxogène, centre de publication universitaire , 2007, p2 1   

2 Ibid, p 2.  
  .281ص  ،2008،األردن،  ، دار صفاء للنشر، عمان1ط ، مبادئ علم االقتصادكامل عالوي الفتالوي، حسن لطيف كاظم الزبيدي،  3
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وذلك بتدخل عـدة  . لصايفوعليه فإن مفهوم النمو االقتصادي يعرب عن زيادة فعلية ومستمرة للناتج احمللي ا
ويف هذا الصدد أيضا جند أن مفهوم النمو االقتصادي يركز على التغري يف . عوامل من شأا التأثري على هذه الزيادة

كمية السلع واخلدمات املعروضة للسكان دون االهتمام بنوعية تلك السلع وال حىت بتوزيع الدخل الذي ينتج من 
 .و ليس دليل على وجود تنميةالعملية اإلنتاجية، فوجود من

  تعريف التنمية االقتصادية :الفرع الثاين 

تقدم اتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضـل ورفـع   " تعرف التنمية االقتصادية على أا 
من خالل إمناء املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل هذا فضال عن زيـادة رأس   ،مستويات اإلنتاج

   ".1املال املتراكم يف اتمع على مر الزمن

عملية تراكمية متصلة تتكون من مجلة تبادالت سياسـية واجتماعيـة   "كما يعرفها البعض اآلخر على أا 
فهي عملية تطلق رؤية ذاتية تعمل علـى تطـوير    ،ذية عكسية متبادلةتتشارك يف فعلها عرب تغ ،واقتصادية وتقنية

 ،قدرات االقتصاد واتمع ومتكنه من توفري القوى البشرية واملوارد املالية واملادية لتعزيز وترشيد اإلنتاج االقتصادي
  ".2مطردو مما يسمح بتوفري مستوى الئق للمواطنني يف إطار من األمن بشكل متصل أ

أن نعرف التنمية على أا عملية تغيري هيكلية تعتمد على تداخل جمموعة من العوامل املادية والفنيـة  ميكننا 
أي أـا  . والبشرية والسياسة، من أجل االنتقال من وضع التخلف إىل وضع أحسن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيـا 

  .حتسن مستمر حلياة اإلنسان

  التنميةو والفرق بني النم: الفرع الثالث

رب التنمية االقتصادية مية، بينما تعاالقتصادي يعرب عن ظاهرة كو من خالل التعاريف السابقة نالحظ أن النم
يعـد أمـرا   و فالنم، عن عملية شاملة تعىن باإلنسان عن طريق حتسني أوضاعه االقتصادية والسياسية واالجتماعية

إن التنمية بالنسـبة  " بالقول  " j.walinsky" "ولنسكي"ما يؤكده و وهضروريا للتنمية لكنه غري كاف لتحقيقها 
إن كان أساسيا فانه ليس مرادفا متامـا للتنميـة   و وإال أن النم .االقتصاديو لالقتصاديني تعين قبل كل شيء النم

  .3"وال يكفي وحده لضمان حتقيقها  االقتصادية

  
  

                                                 
  .20ص ،2004مصر،  ،اإلسكندرية، اجلامعية الدار ،)اانظري،سياستها،مفهومها( ،التنمية االقتصادية ،أمحد على الليثي ،حممد عبد العزيز عجمية 1
 .282ص ،مرجع سابق ،حسن لطيف كاظم الزبيدي ،كامل عالوي الفتالوي 2
 .53صهومة، اجلزائر،دار ، 1997،) استراتيجيات التنمية ،نظريات التنمية والنمو ( مقدمة يف اقتصاد التنمية  ،إمساعيل شعباين  3
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 ؛ بل تتعداه إىل توسيع خيـارات اإلنسـان   ،التنمية أوسع من جمرد ارتفاع يف الدخل إذن ميكننا اجلزم بأن
 ،حتول عميق يف اهليكل االقتصادي واالجتماعي والسياسي هوبل و أن األثر التراكمي للتنمية ليس جمرد النم يثح
  .ا التنمية اليت تعىن بتحقيق حياة أفضل لإلنسانإ

 نظريات النمو والتنمية بعد احلرب العاملية الثانية : املطلب الثاين

املقاربات التنمويـة وذلـك   و تالنظرياوثرية باألفكار  ،بعد احلرب العاملية الثانية كانت الفترة املمتدة ما
الـنفس  االقتصاديون وعلماء االجتماع و عامل متخلف مما أدى مبختلف املفكرينولظهور عاملني خمتلفني عامل ثري 

بـاختالف  ، للخروج من دائرته يف الـدول الناميـة  إجياد الطرق ووغريهم إىل حماولة فهم وحتليل ظاهرة التخلف 
  .منطلقام واجتاهام 

  النظريات الداعية إىل أمهية رأس املال: الفرع األول

لعب رأمسال أمهية كبرية خالل الفترات األوىل من التنظري للتنمبة، ومن أهم النظريات الداعية المهية رامسال 
 :جند

 Walt.W.Rostoمراحل النمو لروستو : أوال
*

 

بية بعد احلرب العاملية الثانية أثر على الفكر التنموي االقتصـادي بالنسـبة حلـل    ولقد كان للتجربة األور
رفـع  ولتحقيق التنمية   Plan Marshal  مشاكل الدول النامية حيث استفادت الدول األوربية من خطة مارشال

بيـة كانـت   والذي خلفته احلرب وباعتبـار أن الـدول األور  بية بعد الدمار وبناء القارة األورومعدالت منوها 
حيث يرى املؤرخ ؛ إىل اقتصاديات صناعية حديثة  ت التحولا اقتصاديات زراعية فقرية ؛ لكنها استطاعاقتصاديا

ممكن أن يوصف يف شـكل سلسـلة مـن     أن االنتقال من التخلف إىل التنميةو االقتصادي األمريكي ولت روست
 .من هنا جاءت نظرية روستو للنمو ،1من خالهلا كل الدول  طوات اليت جيب أن متراخلواملراحل 

  :يـهذه املراحل إىل مخسة مراحل جنملها فوتقسم 

 مرحلة اتمع التقليدي ؛  •

 املستدام ؛و النمو مرحلة توفري الشروط الالزمة لعملية االنطالق حن  •

  مرحلة االنطالق ؛  •

  النضج ؛و مرحلة االندماج حن  •

                                                 
 .املد االشتراكي على االستهالك ملقاومة بتكليف خاص من وكالة املخابرات املركزية األمريكية وكانت دف إىل التشجيعو صيغت نظرية روست *

  .124ص ، 2009،مصر، القاهرة ،دار املريخ للنشر ،حممود حامد حممود عبد الرزاق ،ترمجة حممود حسن حسين ،التنمية االقتصادية ،تودارو .ب.ميشال 1
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  .ستهالك اجلماهريي املرتفع الكبرياال مرحلة  •

ول الدو، املستدامو النمو ثبت أن الدول املتقدمة قد مرت مجيعها مبرحلة االنطالق حن ،حسب هذه النظريةو
ـ  واملتخلفة مازالت يف مرحلة اتمع التقليدي أ ـ  ومرحلة توافر شروط االنطالق حن إذا أرادت واملسـتدام   والنم

  . 1املراحلوفعليها أن تتبع نفس اخلطوات  املرحلة األخريةالوصول إىل 

قد فشل يف مقابلة الشروط السابقة الذكر املطلوبة لتـوفر نظريـة   و معظم االقتصاديني أن حتليل روست ىير
ـ و ويعترب هؤالء االقتصاديني أن حتليل روست، مراحل سليمة منـه إىل   ةأقرب إىل التفسري االنطباعي لتجربة تارخيي

يصعب ، مرحلة االنطالقوما بني مرحليت التمهيد لالنطالق و فإذا أخذنا مثال تفرقة روست الدقيق،حليل العلمي الت
األجنيب لكي حيدث االستثمار الكايف لعملية االنطالق مل تبينـه  وكما أن تعبئة االدخار احمللي ،2رؤية الفرق بينهما

  .اجلزء املهم و النظرية وه

  ( Evesey Domar -Roy Harrod ) هارودودومارمنوذج :  ثانيا 

 و بنشر مناذج رياضية للنم)  Evesey Domar -Roy Harrod"(ايفسيمار ودوو روي هارد"قام كل من 

، أزمات كساد متكررةب و االقتصاد دون مرورهوقد عىن كال الباحثني مبعاجلة مسألة استمرار من، االقتصادي
االقتصادي يعتمد اعتمادا حامسا على زيادة رأمسال زيادة متوافقة مع تنـامي القـوة   و وقد افترض كال مها أن النم

  .3العاملة ومع التطورات التكنولوجية اليت ترفع من إنتاجية العمل

. رأمساليـة التالف من السـلع ال و من دخله القومي الستبدال املهلك أ فكل اقتصاد ينبغي أن حيتفظ بنسبة
  :4الشكل التايل ومتكن صياغة النموذج على

 :وبالتايل نكون معادلة على الشكل  )Y(من الدخل القومي  Sتكون نسبة )S (االدخار - 

S=Sy  ……………1 

   Kيعرف بأنه التغيري يف رصيد رأس املال ): I(االستثمار  - 

 K 1وميكن تقدميه على أنه التغيري يف رصيد رأس املال 

 

 

                                                 
  .125ص مرجع سابق،  ،تودارو .ب.ميشال 1
  . 162ص جع سابق،مرد عبد العزيز عجمية، حممد علي الليثي، حمم 2
3
  .38 ص، 2002، اململكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان، عشمةوعلي أب ترمجة،االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجيو نظرة جديدة إىل النم،شرر.م. فريدريك 
  .126ص ،سابقرجع م تودارو،.ب.ميشال  4
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I=∆K…………………….2 

  

 :تكون K: ألن الرصيد الكلي لرأمسال له عالقة مباشرة بالدخل القومي اإلمجايل أو الناتج ، فان 

K=∆K/∆Y 

K=K∆Y………………….3∆ 

  

 :ومنه ميكننا احلصول على املعادلة التالية Iجيب أن يساوي االستثمار القومي   Sاالدخار القومي اإلمجايل  - 

S=I………………………………………4  

  :حنصل على) 3(و ) 2(من خالل املعادلة 

 :جند 4ومنه بالتعويض يف املعادلة  )3(واملعادلة )2(واملعادلة 

I=∆K=K∆Y…………….5  

 :وبالتايل نستطيع كتابة معادلة االدخار يساوي االستثمار على النحو التايل 

S∆Y=K∆Y…………….6  

 :جند Kمث على  Yعلى )6(بقسمة جانيب املعادلة 

∆Y/Y=S/Y………………..7  

  .دومار -متثل الترمجة البسيطة لنموذج هارود )7(املعادلة 

  .يكون مرتبطا مبعدل االدخار القومي  )PIB( الناتج احمللي اإلمجايل اليت تقول بأن معدل االرتفاع يفو

ربيـة إىل  الغدومار استخدمت يف الستينات كأساس إلثبات فكرة ضرورة تدفق الرأمساليـة   -هارود ةنظري
 .1 املساعدات اإلمنائيةالدول النامية عن طريق برامج 

  kyzrents-kurichara (1956.1955 ) اهاريوكور تسمنوذج كوزني: ثالثا

وصنعت منـاذج   النمو اهتماما كبريا،القت مشكلة حصول الدول النامية على اإلدخارات الالزمة لتحقيق 
وقصور االدخارات الوطنية يف هذه الدول عن حتقيق ، حول خصائص تشكل رأس املال يف الدول املتخلفة اقتصاديا

اللـذان    et kyzrents kurichara وكوريهارا تسمستوى االستثمار املرغوب مثل االقتصاديان األمريكان كوزني
 امليل املنخفض لالدخار، على وجه اخلصوصل، يف هذه الدوحددا بعض املسائل اليت حتقق عملية تشكيل رأمسال 

                                                 
  .48 ص، 2003،لبنان، بريوت، اجلامعية للدراسات للنشر والتوزيع ةاملؤسس، العالقات االقتصادية الدولية، بسام احلجار 1
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عن العجـز   عدم كفاية االحتياطات بالعمالت األجنبية الناتجدم إمكانية تشكيل صناديق التنمية، باإلضافة إىل وع
فيعـوض  ، وقد اعترب أن تدفق رأس املال إىل هذه الدول كفيل حبل املشـكلتني ، يف موازين مدفوعات هذه الدول

  . العمالت األجنبيةوالوطنية  رأمسال النقص يف اإلدخارات تدفق

   A.m.sttont-H.Bcheney :منوذج شينريي وشروات  :رابعا

 _روزنشـتاين  "منـوذج  :نذكر منها على سبيل املثالاملساعدات اإلمنائية اخلارجية، هناك العديد من مناذج 
أن املهمة األوليـة لـرأس    ،هذا النموذج األخريحيث يرى ، ومنوذج شينريي وشروات، ومنوذج مايكسل "رودان

وقد افترض يف هـذا النمـوذج أن   ، املال هي تضيق الفجوة بني االدخارات الوطنية واملستوى املرغوب لالستثمار
 :1تتحدد على أساس )t(الفجوة يف السنة

Ft=It-St=F◦+(Ki-S')(Yt-Y◦) 

 :حيث

F◦=I◦-S◦  
  

  )t(يف سنة األساس  تواالستثمارا الفجوة بني اإلدخارات الوطنيةF₀ ومتثل

Ki :  ويتصف حسب النموذج بالثبات طيلة املرحلة األوىل،مفاعل رأس املال:  

S′ :  امليل احلدي لالدخار  

Yt :  الدخل القومي يف السنة.  

Y₀: الدخل القومي يف سنة األساسt₀     

لالدخار حىت يبلغ ذلك املستوى يزداد بشكل متواصل امليل احلدي ، حسب النموذج، خالل املرحلة األوىل
  .الذي يساوي بني املعدل الوسطي لالدخار ومعدل االستثمار

علمـا أن  ، عدم كفاية اإلدخارات الوطنيةو يعترب النموذج أن العائق األساسي للتنمية ه، يف املرحلة الثانية 
لكنـها الزالـت دون مسـتوى    ، هذه االدخارات قد بلغت مستوى االستثمار الضروري ملتطلبات احلد التأهيلي

عن طريق تدفق رؤوس األموال األجنبية  رنموذج بني االدخار واالستثماالتسد الفجوة حسب ، االستثمار املرغوب
مييل معدل تدفق رأس ، وتنتهي املرحلة الثانية ببلوغ امليل الوسطي لالدخار مستوى االستثمار املطلوب .إىل الدولة

                                                 
 .49فسه، صناملرجع  بسام احلجار، 1
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و هـو عـدم قـدرة    عائقا أمام النم قفيبقى العامل األهم الذي ي، ن هذه الشروطضم، املال األجنيب إىل الصفر
  .تبدأ املرحلة الثالثة، وهنا حبسب النموذج، ويل الزيادة يف الوارداتالصادرات على مت

مسألة إجراء إصالحات هيكلية يف االقتصاد من خالل إعادة توزيـع  ، ويعترب العامل األهم يف املرحلة الثالثة
من خالل ختفـيض  ، مارات دف التوصل إىل حتقيق زيادة يف معدل الصادرات عن معدل الزيادة يف الدخلاالستث

  .1دامليل احلدي لالستريا

صحيح أن تدفق رؤوس األموال األجنبية تعمل على ردم الفجوة بني االدخار واالستثمار ومتويـل بـرامج   
لكن هـذا  ، سنغافورة ؛عض الدول مثل كوريا اجلنوبيةيف بارب جت ةالتنمية يف الدول النامية وهذا ما أشبه فيها بعد

  .إذا مت توظيفها يف اإلطار الصحيح بعيدا عن العوامل غري االقتصادية 

  *نظرية التبعية الدولية ونظرية التعلم: الفرع الثاين

النمـاذج، ممـا أدى اىل   بعد جناح النماذج التنموية يف الدول الغربية، بدأت الدول النامية يف استرياد هذه 
  .ظهور نظريتان خمتلفتان 

  نظرية التبعية الدولية :  أوال

تقوم هذه النظرية على اعتبار الدول النامية حماصرة مبجموعة من العراقيل املؤسسية والسياسية واالقتصـادية  
لـف الـدول   ختالية الدولية على وتربز تأثري الرأمسبالعامل اخلارجي،  الفنية من خالل عالقتهاوالدولية ، سواء احمللية

ضمن هذا اإلطـار العـام   ، النامية والتركيز على احلل االشتراكي وجعله أساسا ملعاجلة مشاكل اتمعات املتخلفة
ا     اتوجد اختالفات أساسية بني نظريات التبعية من حيث مستوياواهتمامها ومناهجهـا التحليليـة وتفسـريا

 .املختلفة

تقدمـة   نه عملية ناجتة عن التطور الرأمسايل يف الدول املأار على ماالستع ية التبعية إىلنظر يينظر بعض منظر
فمثال وجـدت   ،دون األخذ باالعتبار حقوق الدول املستعمرة ،ثروات املستعمراتوما نتج عنه ب واستغالل 

 ،املراعي الشاسعة واملوارد املائيـة من قيا مستودعا لكثري للموارد اخلام، الشركات التجارية األوربية الكربى يف إفري
إىل اإلنسان اإلفريقي نفسه اليت قامت باستغالله السترتاف خريات أراضي ، إىل الثروة املعدنية اليت يف باطن األرض

. 2ب موارد القارة النباتية واحليوانية واملعدنية والبشرية هن، قام بالعامل اجلديدة يف األمريكيتني فاالستعمار األورويب
بتحويل األراضي من أراضي مشاعة تدعم غالبيـة سـكان اتمـع إىل     الصناعية، كما قام وذلك لتدعيم ثروته

                                                 
  .49ص ،سابق، مرجع بسام احلجار 1
 .من أبرز رواد نظرية التبعية Santosسانتوس ومني أومسري   Frankيعترب فرانك  *
مؤمتر التكامل اإلقليمي والتنمية يف إفريقيا املؤمتر الدويل  ،)التكامل تطوره وأشكاله ودوافعه وانعكاسا على التنمية يف القارة( ،التكامل اإلقليمي يف إفريقيا ،شوقي عطا اهللا اجلمل2

  .30ص ،2005ماي  30/ 29،مصر، جامعة القاهرة ،الدراسات اإلفريقيةومعهد البحوث  ، الشؤون اإلفريقيةللباحثني يف
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تدعم أشخاصا حمدودين وصاحب هذا حتول احملاصيل الغذائية إىل حماصـيل جتاريـة ـدف إىل     ملكيات خاصة
  .1املستعمرين ارتبطت مصاحلها مبصاحلو التصدير للدول األوربية مما أدى إىل ظهور طبقة جديدة حتتل الفئة القليلة

عن طريق الربط يف عالقة تبادلية بني تقدم دول ، التبعية نظرية التخلفي مفكرمن  كما طور البعض األخر
ؤدي إىل حتقيق التطور يف بعض أجزائـه وإحـداث   النظام الرأمسايل الدويل يأن  أي، ختلف دول اهلامشواملركز 

الفئات الرأمسالية املوحدة وتأثريهـا   حيث ميكن إجياز أهم األهداف اليت تسعى إليها؛ التخلف يف أجزائه األخرى 
  :ت احمليطة أو دول اهلامش كالتايلالتقليدية يف اتمعا على تغيري البنية

الرأمسايل  التقليدية بالقدر الذي يسمح فقط بتصريف منتجات هذه الدول إىل املركز ةيف مسارات البني التحكم  •
 ؛  وقد لعبت آلية تصميم ثقافة االستهالك دورا مـؤثرا ، املعومل بالقدر الذي يسهم يف تطوير قوى اإلنتاج بالداخل

  ؛2الشرائح املختلفة يف هذه الدولوحيث ميكن رصد مظاهر التطلعات االستهالكية لدى الفئات 

ج املثال الكاذب وذلك نتيجـة للتحيـز   إىل تفسري أخر للتبعية الدولية يقودنا إىل ما يطلق عليه منوذ باإلضافة •
، عرضهم لنمـاذج معقـدة  ،عن طريق املنظمات الدولية واملعريف للخرباء من الدول املتقدمة املنشغلني بالوكاالت 

 .3الفقريةوغالبا ما تقود إىل سياسات غري صائبة إلحداث التنمية يف الدول النامية 

  :4ربات تنبع من التبعية تتمثل يفكما يلخص بعض املنظرين هلذه النظرية أربع مقا

 ؛التعثر الذي يعود إىل العوائق املوضوعة عمدا أمام انطالق صناعة حملية •

 ؛النهب الذي يشدد على االستغالل غري املستدام للموارد الطبيعية املوجودة يف البلدان النامية •

 ؛التفريق الذي يعطي الدول النامية دور املصرف ملنتجات الدول الصناعية •

  .والذي يصف إبعاد صناعات الطرف إىل األقسام املليئة باليد العاملة  التجميع •

على عكس النظريات السابقة  ،إذن ركزت نظرية التبعية الدولية على العوامل اخلارجية املعيقة لعملية التنمية
غري كـايف لتحقيـق   و استثمار وتدفق رأمسال كما أكدت على أن النمواليت اهتمت بالعوامل الداخلية من ادخار 

  .دعت إىل إقامة نظام دويل عادلوالتنمية 

  

  نظرية التعلم :ثانيا

                                                 
  .56 ص،1989 ، جامعة الكويت،2، العدد 17، الد جملة العلوم االجتماعية ،)الواقع التطبيقيوأوجه التباين بني الطرح النظري (التبعية ومدرستا التنمية  ف،عثمان ياسني الروا 1

  .304ص، 2007، لبنان، 1ط ،البعد االجتماعي ،التنمية املستدامة الد الثالث أجلالعربية للمعرفة من  املوسوعةالطاهر لبيب،   2 
  . 143صمرجع سابق، ،تودارو .ب.ميشال 3
 .297ص ،1998لبنان ،  بريوت، احلديثة، األزمنةدار ، 1، طيفرخنلة فرترمجة  ،)العامل الثالث أصبح أين (،العشرين والقرن الواحد  أبوابعلى  ،شال هوسونيم ،توماسكوترو 4
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ترتكز نظرية التعلم على دراسة سلوك الدول واحلكومات وإدراكها ملصاحلها القومية، وكيف يتغري هـذا  
السلوك واإلدراك عن طريق عملية التعلم، ويف أواسط الثمانينات من القرن املاضي كانت دراسات التعلم والـتغري  

التسعينات، برزت دراسة هذا اـال كإطـار    يف النظام الدويل تقتصر على جمموعة حمدودة من احملللني ومع بداية
نظري جديد لتنظيم البحث يف سلوك الدول، بل إا مثلت مشروعا لبناء نظرية متوسطة املدى جتمع بني العوامل 

والعناصر الداخلية املتمثلة يف صنع القرار على مسـتوى  )على مستوى العامل اخلارجي (والعناصر اخلارجية اهليكلية 
ميكن تلخيص أهم مبادئ النظريـة يف  ).  Looyd Etheredge" ( إيسرايدج"نية ومن ابرز روادها جند الدولة الوط

  :1النقاط التالية

توجهات الدول على املسـتوى  والتغري يف معطيات النظام الدويل قد يكون من األسباب الرئيسية لتغري قرارات  •
 الوطين؛

و االستفادة من جتارب اخلصـوم أ وكفاءا يف التعامل مع قضية معينة وعنه بزيادة تفهمها  يعربأن تعلم دولة ما  •
 الشركاء؛

 مؤسسات اتمـع املـدين  واحلكومة من طرف اجلهات اخلارجية كاإلعالم و كلما زادت االنتقادات للدولة أ •
 كلما زادت درجة تعلمها؛

صية الدولة على ما يـتم تعلمـه   عنصرا مهما لعملية التعلم، هو إضفاء خصو Peter Evansبيتر ايفانز  يضيف •
فالدول النامية تضطر يف ظل النظام الدويل إىل تبين أفكار مستوردة من دول املركز، لكنها يف النهاية البد هلـا وأن  

 .تصبغها خبصوصيتها

كـن  إن نظرية التبعية جعلت من الدول النامية تلميذا غبيا يتلقى كل ما يستورده من أفكار تنموية غربية، ل       
الدول النامية حىت وإن استوردت هذه األفكار والنظريات واملناهج على أساس اخلربات التراكمية والـيت اثبـت   
جناحها يف الدول املتقدمة اليت تبنتها حتت ظروف معينة، فالبد هلا كما أشارت نظرية التعلم إىل أخذ ما تراه الدول 

  .وهذا ما فعلته فعال دول نامية مثل الصنيالنامية جمديا يف ظروفها ومبا يتماشى وخصوصيتها 

  النظريات اليت تعطي أمهية لعامل التطور التكنولوجي : الفرع الثالث

أمهلت  مالتفسري ظاهرة التخلف، في ةهتمت النظريات السابقة بعامل رأمسال و العوامل التارخيية و السياسيا
  .عنصرا مهما وهو التطور التكنولوجي 

  Robert Solowنظرية سولو: أوال

                                                 
 .53ص ،2005،،القاهرة،مشروع دعم التكامل اإلفريقي، 1ط ،)النيباد دراسة حتليلية ملبادرة(،التنمية يف إفريقياواحلكم الرشيد  ،راوية توفيق 1



 التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة ..………………… … :الفصل األول 

 

 11 

لكن يعترب هذا النموذج السبب  اليت سنتطرق إليها الداخليو ن هذا النموذج ال يدخل ضمن نظريات النمإ
  .على عامل رأس املال فقط و الداخلي باعتباره مل يقصر زيادة النمو يف ظهور مناذج النم

 -املشكلة اليت توجد يف منوذج هارود 1987املتحصل على جائزة نوبل لالقتصاد سنة و طرح روبرت سول
ـ كمـا  أي بدا االقتصاد  ؛ مستقرةو دومار حيث مل يكن واضحا كيف ميكن احملافظة على مسارات من كـان  و ل

  .متوازنا على حافة سكني 

حسب منوذجـه  و حيث يرى سولو طريقا لتطوير النظرية النيوكالسيكية للنموإسهاما و ويعترب منوذج سول
، عنصر العمل كعنصر إنتاجي مهـم و حيث أدخل سولو ؛ اكم رأمسال ليس السبب الوحيد يف النمالبسيط أن تر

التطور التكنولوجي ويستخدم النموذج قانون تناقص الغلة لكل من العمـل ورأس املـال   و ومتغري مستقل ثالث ه
لذي ميكن من خالله تفسـري  العنصر املتبقي او يصبح العامل التكنولوجي ه ،وثبات الغلة املشتركة للعنصرين معا

  :يتم استخدام دالة اإلنتاج النمطية اليت تأخذ الشكل اآليت،وطبقا لنموذج سولو على املدى البعيدو النم

� � ���	
����  

Y:الناتج احمللي اإلمجايل؛  

K: ؛املاديورصيد رأمسال البشري   

L:؛عنصر العمل غري املاهر   

F: ؛املستوى التكنولوجي األساسيثابت املعادلة الذي يوضع  

eu:ا:789اخلارجي للمستوى التكنولوجي الذي يتحقق عند و معدل النم t ؛  

α:؛مرونة الناتج احمللي اإلمجايل السنة لرأس املال  

1- α: ا الناتج احملل اإلمجايل عندما يتغري مبقدار وبافتراض أنالواحد؛  هي النسبة املئوية اليت يتغري α
أقـل   *

ال توجد وفورات خارجية ومنه جند أن  هج احلدي كعائد له فإنرأس املال اخلاص حيصل على النات الواحد وأنمن 
  .رأس املالوتتضمن تناقص الغلة لعنصري العمل و صياغة النظرية النيوكالسكية للنم

ية التخلف الـذي  سر هذه النظروتف .حيدث نتيجة الزيادة يف العوامل الثالثةو وطبقا هلذا النموذج فإن النم
بسـبب   ،تسمح لالستثمار األجنيب بالتدفق إليها المنغلقة وتعيشه الدول النامية على أساس أن هذه االقتصاديات 
 .زيادة درجة تدخل احلكومات مما يؤدي إىل تباطؤ النمو

                                                 
* α: ا الناتج احمللي االمجايل عندما يتغري رامسال باملقدار واحد هي النسبة املئوية اليت يتغري .  
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إال أنـه   ،االقتصادي لعقدين من الـزمن و النم ئدته التحليلية اليت قدمها لنظرياتلكن هذا النموذج رغم فا
من بني تلك املسائل الـيت  ، أفرز عن بعض السلبيات اليت جعلت معظم االقتصاديني يشككون يف صحة تفسرياته

مسألة تناقص الغلة يف املدى الطويل وهذا األخري ناتج عن فرضية تناقص اإلنتاجية احلديـة الـيت    ، جندتأخذ عليه
باإلضافة إىل اعتباره التقدم التكنولوجي يف ، أفكار الكالسيكينييف بناء منوذجه واليت أخذا من و اعتمد عليها سول

بعض االستفادة منها يف بنـاء  الحاول و اليت أفرزها منوذج سول ةوهذه املشاكل التحليلي، منوذجه كمتغري خارجي
 .الداخليو وهي ما تعرف بنماذج النم، مناذج أخرى أكثر تطورا

   ذج النمو الداخليامن: ثانيا 

فـرأس املـال    ،يقوم على التراكم الرأمسايلو اليت تعترب أن النمو تطرقنا إليهاإن النماذج النيوكالسيكية اليت 
باعتبار وباإلضافة إىل أا مل تتجاهل التطور التكنولوجي و أهم العوامل يف هذه النماذج، البشري هو سواء املادي أ

فـالنموذج   ،تاجية هي اليت تؤدي إىل تفسري الفوارق بني الدولالفوارق يف اإلنودون تطور تكنولوجي و أنه ال من
كما اعتـرب  ، واضحولكنه مل يعطي أي تفسري قطعي  ،النيوكالسيكي صحيح أنه أعطى أمهية للتطور التكنولوجي

 توقـا الفروجود  فالنظرية مل تفسر سبب ،بشكل ثابتو التطور التكنولوجي يف هذه النظرية عامل خارجي ينم
  .1جية بني الدولالتكنولو

 منذ منتصف الثمانينات من القرن املاضي بدأ االقتصاديون يشككون ويبتعدون عن افتراضاتوونظرا لذلك 
وبالتايل  ،االقتصاديو النظرية النيوكالسيكية يف حماولة منهم لتحديد املصدر األساسي واآللية األساسية لعملية النم

االقتصادي وأا تتشـابه مـع    وترى هذه النظريات أن هناك مصادر للنم .الداخليو نشأ ما يسمى بنظريات النم
  .تلك اليت سبق اإلشارة إليها يف النظرية النيوكالسيكية

كانت هناك عدة حماوالت يف هذا اال قـام ـا جمموعـة مـن      ،ولكن مع وجود بعض االختالفات 
 أما ،التطبيقوالبحث والتطوير باإلضافة إىل التمرن الذي يركز أحباثه على  Raul Roumer رومر مثل  االقتصاديني

التحتية  على البنية Barro بارو يف حني ركز ،فقد ركز أحباثه على الرأمسال البشري يف بناء منوذجه  Lucasلوكس
  .ه يف النمو والتنميةركز البعض األخر على االنفتاح االقتصادي ودور، والنفقات العموميةو

الذي مل يفسـر ويتحـدد    )PIB(معدل والداخلي عن تفسري للعوامل اليت حتدد حجم و تبحث نظرية النم
ويكمن االختالف بني النموذجني يف ختلـص   .يطلق عليه بواقي سولوو والنيوكالسيكي لسولو خارج معادلة النم

وائد احلجـم يف  حيث مسحت بزيادة ع ،الداخلي من فرضية تناقص العوائد احلدية لرأس املال املستثمرو مناذج النم

                                                 
1Charls.L.Jones, Théorie de croissance ondogène, traduction Fabric Mazerolle, Boeck université, 2000, p 78. 
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يف الرأمسال البشري الذي يكون دائما يف حتسن مستمر مما يعوض تنـاقص العوائـد    االستثمار اإلنتاج الكلي إىل
  .احلدية لرأمسال

  :التاليةباملعادلة ها طريق التعبري عن ننظرية النمو ع ونستطيع فهم

Y=AK  

:A   عامل يؤثر على التكنولوجيا.   

:k   البشري واملاديتشمل كل من رأمسال.  

حيث أن وجـود  ؛  يف هذه املعادلة ،البشريومن املالحظ أنه ال يوجد تناقص للعوائد على رأمسال املادي 
التحسـينات  و وفـورات خارجيـة   على وجود  ميكن أن حتث البشريويف رأس املال املادي  إمكانية لالستثمار

  .اإلنتاجية اليت تزيد من املكاسب

يف معاملـة   αجتعل العامل ،ي إىل إمكانية قيام االستثمارات بتوليد وفورات خارجيةوباملقابل فان ذلك يؤد
 :الداخليو إىل معادلة النم االيت ميكن إ اختزاهلوالكالسيكي و لذا فان معادلة النم.تعادل وحدة و سول

� ����	���� 

 فقاهي نتيجة ممنوعة ووينتج من تزايد عوائد احلجم  جلاملتواصل طويل األو ن النتيجة الصافية هي أن النمإ
  .النيوكالسيكية و لنظرية النم

النيوكالسيكية تفسر التغريات التكنولوجية بأا نتائج داخلية و جد أن نظرية النمو فعلى عكس منوذج سول
نظر مفكري هذه النماذج لذا فانه من وجهة  .الصناعات كثيفة املعرفةواخلاص للرأمسال البشري ولالستثمار العام 

  .الصناعات كثيفة املعرفة املستدام االستثمار يفو على الدول النامية لتحقيق النم جيب انهوه

ة يف الفاعل تخلصنا أهم النظرياري للنمو والتنمية االقتصادية وتطرقنا من خالل هذا املبحث عن اإلطار النظ
م فرض نفسه على عامل اليوم نتيجة التغري اهلائل الذي حـدث يف  تطور املفهومني إذ ميكننا القول أن التنمية كمفهو

واستنتجنا أن االختالفات القائمة بني العامل املتقدم والعامل النامي هي اختالفات من .العامل بعد احلرب العاملية الثانية
امـل داخليـة   فالتخلف ظاهرة ناجتة عن عو ،هناك إمكانية للقضاء عليهاو حيث الدرجة وليست من حيث النوع

العوامل اخلارجية وعدم  االستفادة قدر اإلمكان منووخارجية واخلروج من دائرته تلتزم تعبئة اإلمكانيات الداخلية 
إذ أا مل تكن فعالة حىت يف اتمعات اليت انبثقـت منـها   ، اعتبارها النموذج األمثلوالغربية التنمية  أمناط حماكاة

  .لفة متامافكيف ستكون فعالة يف بيئات خمت
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  حتسني حلياة البشر التنمية البشرية: املبحث الثاين

 ،لإلنسان وذلك باستغالل املوارد املتوفرة املبذول إلجياد مناذج حتقق الرفاهواجلهد  الفكر التنمويمع تطور 
الزيـادة املتواصـلة يف   وخلق الثروة  ىللتنمية القائمة علالتقليدية  بعد فشل النظرةوأدرك املفكرون االقتصاديون 

فالنظريـات الـيت    وسيلة لتحقيق التنميةو فبان اجلهد التنموي جيب أن يتوجه إىل اإلنسان باعتباره هد ،الدخل
ـ  ،كانت يف املاضي مل تعد قادرة على مواصلة ما قد كانت قد حققته من جناحات ق التنميـة  ليتم التوجه إىل نس

فالتنمية يف حقيقتـها   ،ها عملية توسع يف احلريات احلقيقية اليت يتمتع ا الناسميكن النظر إليها باعتبار البشرية اليت
حتقيق احلاجـات   ،احلرمان االجتماعي ،شح الفرص االقتصادية ،االستبداد ،هي إزالة مصادر افتقاد احلرية كالفقر

س حقهم يف احلريـة  يالحظ أن نقص احلريات مقترن مباشرة بالفقر االقتصادي الذي يسلب النااألساسية حيث 
ويف أحيان أخرى يكون افتقاد احلريات مقترنا بضعف املرافق العامة والرعايـة   ،واحلصول على حاجام األساسية

  .الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية وأ ،مثل برامج مكافحة األوبئة ،االجتماعية

 ماهية التنمية البشرية:املطلب األول 

احلرمان من حـق  ، سوء التغذية، من الناس يف خمتلف أحناء العامل أنواعا خمتلفة من افتقاد احلرية الكثري يعاين
والسالم، لذا جيب فقدان األمن ، احلرمان من احلريات السياسية واحلقوق املدنية، اجلنوسياالحنياز ، الرعاية الصحية

A.senسنأمار تيا نادى به ىما ناد وهذا .أن تكون التنمية يف خدمة هذه الفئات من الناس 
، من خالل مفهـوم  *

فكيف ميكننا حتديد تعريف للتنمية البشرية وما هي أهم الركائز اليت ، موضوعهاوهدفها جديد للتنمية جتعل البشر 
  تقوم عليها ؟

 مفهوم التنمية البشرية : الفرع األول 

ال من حيـث كونـه   ، موقع الصدارة تضعهفهي على أا تنمية من أجل اإلنسان،   التنمية البشريةتعرف  
  .1من خالل التركيز على الوفاء باحتياجاته املتعددة واملتنوعة ،وسيلة لعملية التنمية فحسب ولكن باعتباره هدفا هلا

ة ـعملية توسيع القدرات البشري"ها التنمية البشرية بأن (PNUD)برنامج األمم املتحدة للتنمية كما يعرفها 
  .2"ا اع ـواالنتف

                                                 
 1998عام  جبائزة نوبل يف االقتصاد، فاز جبائزة بنك السويد يف علم االقتصاد املعروفة مث نداهليف  1933 نوفمرب 3 ولد يف ،Amartya Kumar Senأمارتيا كومار سن  *

  .السياسية والليرباليةوأساس الفقر  الرفاه االقتصاديو ونظرية تطوير اإلنسان ااعةلعمله عن 
  . 35ص، 1998، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، 1ط ،)األحوال والبيئة الثقافية ( ،مقاالت يف التنمية البشرية العربية ،دراسات يف التربية والثقافة ،حامد عمار 1

2 Undp, Human development report 1990 , Oxford university press , new York ,p10 . (web site  
http://www.arab-hdr.org/arabic/reports/global.aspx ).(date raed:25/04/2010). 
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إذن ومن خالل التعاريف السابقة للنمو والتنمية االقتصادية والتنمية البشرية، ميكننا اعتبار مفهوم  التنميـة  
البشرية مفهوم أمشل من املفهومني اللذين سبقاه، حيث أا جتعل من اإلنسان هدف ووسيلة، وتعمل على جعـل  

قدمي حياة كرمية يتمتع الفرد مـن خالهلـا   التنمية حق من حقوق أي إنسان يعيش على سطح األرض من خالل ت
 حيث ،اإلنسانإا التنمية اليت حتفظ كرامة ...بصحة جيدة وحيق له االلتحاق باملدرسة واحلصول على فرصة عمل

 .جعل التنمية يف خدمة الناس بدال من وضع الناس يف خدمة التنمية وأن جوهر التنمية البشرية ه

 لبشرية التنمية اركائز  :الفرع الثاين

من  تقوم التنمية البشرية على مبدأ حتسني حياة البشر عن طريق تأمني البيئة الصحيحة من أجل حتقيق ذام،
  :وتتمثل أهم ركائز التنمية البشرية يف تعليم وصحة وحميط مالئم

  التعـليم : أوال 

 وبنيته أعضائه حياة على باحملافظة يتعلق فيماجمتمع من اتمعات خاصة  أي يف حساسة مسألة التعليم يعترب

أدبيات الفكر وممارسات اخلربة املعاصرة أن للبيئـة  "أمجعت كما  .االجتماعي التغري أيضا التعليم يعززو االجتماعية
فكلما حتققت شروط إنتاج العلم ، 1"قافية والتربوية أثارا مباشرة وغري مباشرة يف مسرية التنمية صعودا وهبوطا ثال

فان التعليم يـؤدي إىل   ،هدف التنميةو إضافة إىل ذلك ومبا أن اإلنسان ه ،زادت التنمية مبعدالت أسرعواملعرفة 
ـ ادعـم العد  إذ يسهم بـدور هـام يف   ،حتسني ظروف احلياة ومستويات املعيشة لألفراد وخاصة الفقراء منهم  ةل

وبالنتيجة تتسع فرص التوظـف أمـام    ،من خالل تكافؤ الفرص على أساس القدرات العلمية واملعرفيةة االجتماعي
  .يات مالئمة من الرفاه االجتماعي اجلميع ما يضمن بدوره احلصول على دخل مادي ميكن من حتقيق مستو

  الصحة: ثانيا  

حمدودية القدرة على من معدالت الوفيات املرتفعة، سوء التغذية،  يواجه الفقراء يف خمتلف مناطق العامل كال
يف نفس الوقت يقع املاليني يف شراك الفقر كل سنة نتيجـة  ؛ أساسي من خدمات صحيةو ه احلصول على كل ما

ـ اليت هذه األمراض . لوقوعهم فريسة األمراض املختلفة  د مـن اسـتحقاقات   تقوض كل القدرات اإلنسانية وحت
عملية التنمية الـيت  ، وتزيد من ميشهم وإقصائهم كأفراد داخل جمتمعام، األمر الذي يؤدي إىل عرقلة 2األفراد

فالصحة يف عالقة تناسب مع التنمية فكلما كان اتمع يف صحة جيدة إستطاع حتقيق التنميـة   .أساسها اإلنسان
والتنمية تعمل يف نفس الوقت على حتسني ظروف األفراد الصحية والتخلص من األمراض بكافة أنواعها، فالدول 

                                                 
  .37ص ،1999، القاهرة ، مصر، مكتبة الدار العربية للكتاب ،1ط ،)رؤية معيارية  : يف التنمية البشرية وتعليم املستقبلمقاالت ( ،دراسات يف التربية والثقافة ،حامد عمار 1
  .146ص ،بريوت ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،البلدان العربية حتديات امن اإلنسان يف ،2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 2
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تفتـك حبيـاة    أمراض وأوبئة عديدة ة، كما استطاعت استئصالالغنية استطاعت حتقيق معدالت وفيات منخفض
 . 1أطفال الدول الفقرية وحتصد أرواحهم يف كل ثانية

  الـبيئة :ثالثا 

على أا إمجايل األشياء اليت حتيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات احليـة  ) Environnement( تعرف البيئة 
، كما ميكن وصفها بأا جمموعة مـن األنظمـة   2والتربة واملعادن واملناخعلى سطح األرض متضمنة املاء واهلواء 

ولقد اتفق جمموعة من علماء البيئـة  . 3املتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد وهي حتدد بقاءنا يف هذا العامل
  . على أا اإلطار الذي ميأل عناصر احلياة 

قيودا على التنمية خاصة يف  نضوا نتيجة االستغالل املفرط حىتو كثريا ما تفرض ندرة املوارد الطبيعية أ  
يقطنون مناطق بلغ التدهور البيئي ـا حـدا غـري     من سكان العامل يف املائة 20أفقر  نأفاملالحظ  ،البالد الفقرية

بيئـة يف  واألقل حتصينا يف وجه املشاكل اليت تشـهدها ال  كما أن الفقراء هم على األرجح أكثر املعانني ،4مسبوق
كما .اجلفاف وغريها من األخطار البيئية الناجتة عن ظاهرة االحتباس احلراري ،الفيضانات ،عصرنا مبا فيها الزالزل

 للخطـر  التنمية تعرض فالكوارث .البشرية التنمية بعمليات وثيقا ارتباطا و البيئية الطبيعية الكوارث خماطر ترتبط
 بيئيـة  وارثك خطر تولد أن ميكن واألمم واتمعات األفراد يتخذها اليت التنمية اختيارات فإن ،ذاته الوقت ويف

 تلـك  خماطر من احلد يف البشرية التنمية تسهم أن، حيث جيب احلال وه هذا يكون أن ينبغي ال أنه غري ،جديدة

  .بريةك بدرجةو الكوارث

  تلبية احلاجات البشرية غري املادية :رابعا

السنوات األخرية حول احلاجات األساسية اليت ركزت بطريقة سهلة الفهم لقد جرت مناقشات عديدة يف 
على حاجات الفقراء من أكل وملبس وتدفئة لكن، باملقابل هناك حاجات أخرى ال تقل أمهية هي احلاجة للعقـل  

الغين والـذي  واإلبداع وللوظيفة، إا احلاجات اليت متكننا من القدرة على العطاء، وهذا ما يفسر ما حيدث للعامل 
بالرغم من الثروة املتراكمة ومعدالت النمو املرتفعة وتوفر ظروف احلياة اجليدة من صحة وتعليم، إال أن هذا العامل 

وهي حاجات روحية أكثر منها مادية وهذا ما يفسر انتشار الفقر بني .5مازال يفتقد احلاجات األساسية لكل الناس
محاولة األغنياء سد حاجام باستمرار من أجل حتقيق الرفاهية جيعلهم حيققون السكان اآلخرين يف العامل النامي، ف

  . ذلك على حساب الفقراء 
                                                 

  .226صلبنان، ،بريوت ،1ط ،املنظمة العربية للترمجة ،غباتقدمي فايز الصوترمجة  ،)مع مدخالت عربية ( علم اجتماع ،بريدسال أنتوين غدنز مبساعدة كارين 1
 .2ص ،2006-2005،جامعة اجلزائر ،رسالة دكتوراه ،البيئيوأثرها على التوازن اإلقتصادي وإشكالية تسيري النفايات ، فاطمة الزهراء زرواط 2
 .13ص ،2006 األردن، ،عمان، 1ط، مكتبة اتمع العريب ،البيئةوالصحة ، صاحلطارق أسامة  3
  .445ص ،مرجع سابق، تود ارو. ميشيل ب 4
 .227ص،2000 مصر،،القاهرة ،للثقافة األعلىالس  ،بيبلترمجة فخري ،البدائلوضحايا التنمية املقاومة  ،جريميي سيربوك 5
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  *مؤشرات قياس التنمية البشرية:  املطلب الثاين

إذا كان معدل الناتج احمللي اإلمجايل وغريها من املؤشرات الكمية هي اليت كانت تعرب عـن تطـور أي      
وى تنموي معني فان ومع تبين املفهوم اجلديد للتنمية البشرية خـالل التسـعينات جعـل    جمتمع، أو حتقيقه ملست

مؤشرات أخرى تعرب أكثر عن مدى تطور الشعوب، باعتبار أن املؤشرات السابقة مل تأخذ بعني االعتبار اجلوانب 
  . االجتماعية والبشرية اليت ثبت تأثريها الواضح يف عملية التنمية 

  (IDH) مؤشر التنمية البشرية: الفرع األول 

عرف هذا املؤشـر عـدة   ، 1990العام ) PNUD(ألول مرة يف تقرير (IDH)ظهر مؤشر التنمية البشرية

  .يف كل مرة عليههرظطورات نتيجة للنقائص اليت كانت تت

  حساب املؤشر: أوال 

ب أن تشـمل ثـالث   التنمية البشرية جيأساس أن عملية قياس  على مؤشر التنمية البشرية مقياس مركب، 
معربا عنه مبعدل معرفة القراءة والكتابـة   التعليم ،الصحة من خالل العمر املتوقع عند الوالدة: جوانب أساسية هي

معربا عنه مبتوسط  وأخريا مستوى املعيشة والثانوية والتعليم العايل،االبتدائية  دارسونسبة االلتحاق بامل ،لدى الكبار
  : 1التايلو التقرير التركيز على هذه اجلوانب على النح ، ويربزالفردي املعدلالدخل 

نمية البشرية على غـرار التغذيـة   شباعات وثيقة الصلة بالتاإل لوالدة مع مجلةا يرتبط مؤشر العمر املتوقع عند •
 ؛التعليم والصحة 

حيصل عليها الفرد والالزمة للحياة املنتجة يف كمية ونوعية املعارف اليت لقيقة احلصورة ال يعرب عنمؤشر التعليم  •
 ؛اتمعات احلديثة

 .ملستوى معيشي الئق يعكس مقدار السلع واخلدمات املتاحة والالزمةومتوسط الدخل الفردي  مؤشر •

  :التالية ةيعتمد الربنامج على الطريقالفرعية،  ولقياس هذه املؤشرات 

له دولة ما لزيادة العمر املتوقع عند الـوالدة ويـتم   ذتب لقياس جهود ماوهو دليل  :بالنسبة لدليل العمر املتوقع •
  :التايلوحسابه على النح

                                                 
 .ما قضيةو أ ظاهرة عن ويستخدم للتعبري ،نسبةو أ معدلو أ مطلقة بقيمة يتحدد كمي متغري املؤشر *

1 Undp, Human development 1990, op.cit, p12.  
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  .الواحد الصحيحويساوي قيمة تتراوح مابني الصفر و وه

دليل إمجـايل نسـب   والكتابة وبالقراءة  لدليل التعليم فانه بدوره من مؤشرين اثنني دليل إملام البالغني بالنسبة •
  :لك دليل التعليم يأخذ الصيغة التالية، وعلى ذ3/1والثاين مبقدار  3/2نسيب مبقدار  لألول وزنو االلتحاق بالتعليم

  .دليل إمجايل نسب االلتحاق  3/1+ الكتابة ودليل إملام البالغني بالقراءة  3/2

ريكـي  عدل القوة الشرائية بالدوالر األممو ،يعتمد على فكرة املنفعة احلدية للنقودو الناتج احمللي اإلمجايل دليل •
  . ∗)PIB(ملتوسط نصيب الفرد من 

ـ و ،ومنه فان مؤشر التنمية البشرية ـ دإضافة إىل مؤشر نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل املع و ل فه
و غري كاف لتحقيـق التنميـة   إن كان مهما فهواالقتصادي و أي أن النم. يشمل أبعادا أخرى كالصحة والتعليم

  . بل أن هناك متغريات أخرى جيب أخذها يف احلسبان البشرية،

                                                                           نتقادات املقدمة للمؤشراال: ثانيا

أن هذا األخري كان حمل الكثري من إال  ،نتشار الواسع الذي عرفه مؤشر التنمية البشريةعلى الرغم من اال  
   : نتقادات أمههااال

جـدوى إدماجهـا يف   وفضال على االعتراض على العالقة بني هذه املكونات  ،نات حمدودةوكماقتصاره على  •
  ؛مؤشر تركييب واحد

  مشل للتنمية جبميع مكوناا ؛أبساطته الشديدة اليت يصعب بسببها الوصول إىل فهم  •

  أمهية بالغة يف حياة اإلنسان؛عدم احتوائه على احلاجات غري املادية واليت أصبحت هلا  •

  ؛1البشرية بالرغم من أمهية املكونات املستخدمة التنميةمكونات  حييط جبميع ال •

 .حتديد متوسط حد الفقر نه يعتمد على بيانات تسعة دول صناعية يفللدول املتقدمة، على اعتبار أ احنيازه  •

  

                                                 
 .2003نظر تقرير التنمية البشرية للعام أ ،األمثلة حلساب دليل التنمية البشريةوللمزيد من التفاصيل عن  ∗
 .286 ،سابقمرجع ، لطيف كاضم الزبيدي، كامل عالوي الفتالوي 1

  25تساوي ومعلمة احلد األدىن للعمر  –العمر املتوقع عند امليالد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دليل العمر املتوقع 

  25تساوي ومعلمة احلد األدىن للعمر  -  85تساوي ومعلمة احلد األعلى للعمر 
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  )IPH (مؤشر الفقر البشري:الفرع الثاين 

  .لالنتقادات اليت قدمت ملؤشر التنمية البشرية ظهر مؤشر الفقر البشري كمؤشر أكثر مشولية  نظراً

    مفهوم مؤشر الفقر البشري: أوال 

الفقر البشري أوما يعرف  مؤشر ،1996تقرير التنمية البشرية لعام  برنامج األمم املتحدة من خاللتضمن 
من غياب الفـرص واخليـارات األكثـر     ما يفرض من اخلارج أنه" يعرف الفقر البشري و، "فقر القدرات " بـ

والتمتع مبستوى معيشي الئـق وكـذلك    ،أساسية للتنمية البشرية مثل فرص العيش حياة طويلة وسليمة وبناءة 
  .1" باحلرية والكرامة واحترام الذات واحترام اآلخرين 

حرمـان   يقيس مسـتويات  ،مستويات االجنازهذا املؤشر وعلى خالف مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس 
 : 2األفراد يف ثالثة من األبعاد الرئيسة للتنمية البشرية 

صحة املـؤهلني إىل  معربا عنها بنسبة الوالدات خارج اإلشراف الطيب ملمارسي ال الصحي يف التناسل اجلانب  •
 جمموع الوالدات؛

وتقاس بنسبة األطفال دون سـن اخلامسـة   جيدة وصحية واملتمثلة يف أن ينعم اإلنسان بتغذية الصحية  احلياة  •
 والذين يعانون من نقص الوزن؛

 .سنة فما فوق 15الاليت يبلغ سنهن يقاس بنسبة األمية بني النساء و التعليم  •

كون األول يهتم بوصـف مسـتوى    يكمن االختالف بني مؤشر التنمية البشرية ومؤشر الفقر البشري يف
بداللة مؤشرات تتعلق بالصحة والتعليم والدخل يف حني أن املؤشر الثاين يركز على قدرات متوسط قدرات األفراد 

  .ال تتعلق بالدخل مباشرة بل تتعداه إىل قيم أخرى غري مادية

وبني مؤشر الفقر البشري لبعض بلدان منظمـة   ،(IPH1-1)ومييز بني مؤشر الفقر البشري يف للدول النامية 
  .خلصوصية الفقر يف كل جمموعة من الدول  وذلك ،(IPH-2) تصاديةالتعاون والتنمية االق

   (IPH -1 )مؤشر الفقر البشري للدول النامية :ثانيا 

والـيت تناوهلـا   البشرية،  يقيس مؤشر الفقر البشري للدول النامية احلرمان يف األبعاد الرئيسية الثالثة للتنمية
 :التايلو على النح (IDH)مؤشر التنمية البشرية 

                                                 
وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة  امللتقى الدويل حول التنمية البشرية ،أوراق عمل)احلساب ، األساسيات ،املفهوم ( ،مؤشرات التنمية البشرية ،الياس بن ساس ،يوسف قريشي 1

 . 42-41ص ، 2004، اجلزائر، جامعة ورقلة ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،البشرية والكفاءات
2 UNDP، Human development report 1996 , Oxford university press , new York ,p110, (date read :25/04/2010 ) 

Web site: http://www.arab-hdr.org/arabic/reports/global.aspx 
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 وتقاس باحتمال املوت قبل سن األربعني؛ خطر املوت يف سن مبكرة نسبيا، جهةموا  •

 16املتراوحة أعمـارهم بـني   (تقاس مبعدل األمية لدى البالغني  صاء من عامل القراءة واالتصاالت،اإلقو األمية •
 ).سنة  65و

بنسبة السكان الـذين لـيس    ويقاس االقتصادية،النفاذ إىل التموينات من مستوى معيشي الئق وعدم  احلرمان •
ونسبة األطفال يف سن اقل من مخسـة سـنوات ناقصـي     تدامة للحصول على مياه شرب نقية،لديهم فرصة مس

 .إضافة إىل نسبة السكان الذين ال يتلقون رعاية صحية  ،الوزن

  (ISDH)مؤشر التنمية البشرية املرتبط باجلنس :الفرع الثالث 

ولتدارك .  1واحدة من بني أهم النقائص اليت اعترت مؤشر التنمية البشرية  ،املساواة بني اجلنسنيتعد قضية 
مساواة بني الـذكور  ليعكس الالّالتنمية البشرية املرتبط باجلنس مؤشر  1995ذلك قدم تقرير التنمية البشرية لعام 

  :املتمثلة يفو (IDH)واإلناث على صعيد أبعاد التنمية البشرية اليت يتناوهلا 

 ؛يقاس هذا البعد بالعمر املتوقع عند الوالدة للجنسني ،طويلة وصحية حياة •

الثـانوي  و ونسبة القيد يف التعليم االبتدائي ،واملعرفة ويتم التعبري عنه بنسبة إملام البالغني بالقراء والكتابة التعليم •
 ؛والعايل

  ).معادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي(الذي حيصل عليه كال اجلنسني  لمقاسا بالدخمعيشة الئق،  مستوى  •

ـ )ISDH(إذا كان مستوى التنمية البشرية متساويا بني اجلنسني يكون وكلمـا زادت   ،)IDH(مساويا لـ
  . ية مساواة بني اجلنسني اخنفضت قيمة مؤشر التنمية املرتبط باجلنس مقارنة إىل قيمة مؤشر التنمية البشرالالّ

  (IPF)مشاركة املرأة مؤشر  : الفرع الرابع

عرف تعبري املساواة بني اجلنسني بطرق عدة يف جمال التنمية، أما البنك الدويل فيعرف التعبري علـى أنـه     
 رأمسـال ال إىليف احلصول على مدخل واة املساواة أمام القانون،واملساواة يف الفرص مبا يف ذلك أجور العمل واملسا

على التأثري واملسـامهة يف  القدرة  املساواة يف الصوت أيو ،ر الفرصفاليت تو األخرى اإلنتاجيةاملصادر والبشري 
يركز على الفرص املتاحة للنساء  ،1995تقرير التنمية البشرية لعام األخر يف و ظهر هذا املؤشر ه. 2عملية التنمية

  .عوضا عن التركيز على قدران

                                                 
1UNDP, Human development report 1996 , op. cit , p74 .  

 .16ص ،2004، لبنان، بريوت ،املؤسسة العربية ،1ط ،ترمجة هشام عبد هللا ،النوع االجتماعي يف التنمية إدماج ،البنك الدويل 2
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ركة املرأة عدم املساواة بني اجلنسني يف جماالت أساسية يف احلياة االقتصادية والسياسية يتناول مؤشر مشا  
  :1حيسب الالمساواة بني الرجل واملرأة يف األبعاد الثالثة التالية  ووه، تتعلق باملشاركة واختاذ القرار

 ؛املقاعد الربملانية بني اجلنسني تقاس بالنسب املئوية للمشاركة يف املشاركة السياسية، •

 :، تقاس مبؤشرينالقدرة على اختاذ القراراتو املشاركة االقتصادية •

 نسبة الرجال والنساء يف املناصب رفيعة املستوى؛ �

 نسبة الرجال والنساء يف املناصب املهنية والتقنية؛  �

معادل القوة الشرائية بالـدوالر  ( جلنسني معربا عنها بالدخل املقدر لكل من ا السلطة على املوارد االقتصادية،  •
 ). األمريكي 

  لأللفيةاألهداف اإلمنائية : املطلب الثالث

 سـجل  مبراجعـة ، التنميـة  مسـاعدات  جلنة يف األعضاء الدول يف التنمية وزراء التزم ،1995 عام يف 

 مـن طـرف   واإلستراتيجيات املتبعة السياسات ومراجعة النامية الدول يف التنمية إحداث يف التنموية املساعدات

 . اجلديد القرن املساعدات اإلمنائية يف لتقدمي الالزمة التوجهات حتديد يف منها لالستفادة وذلك للعون املاحنة الدول

 دور "نوالعشـري  احلـادي  القرن عنها نشر تقرير بعنوان تشكيل متخض ،كامال عاماً عملية املراجعة ستغرقتا

 ويف هـذا  .للتنمية الدولية باألهداف عرفت وقتها للتنمية أهداف سبعة على اشتمل ،" التنمية أجل من التعاون

 ثامن هدف إىل األهداف، باإلضافة هذه مت تضمني 2000 سبتمرب يف املتحدة األمم عقدته الذي األلفية قمة مؤمتر

 باألهـداف " رفتع وأخذت األلفية بشأن األمم املتحدة إعالن يف ،"التنمية أجل من عاملية شراكه بإقامة" يتعلق

  . "لأللفية اإلمنائية

 ية ماهية األهداف اإلمنائية لأللف: الفرع األول

مث مت إضافة ثالث أهداف فرعية أخرى يف السـنوات   ،تتفرع األهداف الثمانية إىل مثانية عشر هدفا فرعيا
  .، وهي أهداف قابلة للقياس )1-1(مبينة يف امللحق رقم  األخرية

اللبنات اليت ترتكز عليها التنمية البشرية حيث ميكن اعتبارها خمطط يتم الوصول مـن   تعترب األهداف اإلمنائية
واجلـوع  القضاء على الفقر واملستوى التعليمي املطلوب  فالوصول إىل ؛خالله إىل حتقيق التنمية البشرية املستدامة

قادر على توسيع خياراتـه  ونسانا متعلما يتمتع بصحة جيدة جتعلنا نصنع إ ،غريها من األهدافواألمراض املثبطة و
                                                 

1UNDP,Human development report 1995 , Oxford university press , new York , p82 ( date read :25/07/2010) .web 
site: http://www.arab-hdr.org/arabic/reports/global.aspx   
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واجلدول التايل يبني العالقة بني التنمية البشرية  .اهلدف األساسي للتنمية البشريةو هووحرياته وبالتايل حتقيق التنمية 
  واألهداف اإلمنائية

العالقة بني التنمية البشرية واألهداف اإلمنائية: )1-1(جلدول رقما  

  مقابلها من األهداف اإلمنائية  ة للتنمية البشريةيالقدرات الرئيس

  العيش حياة صحية ومديدة
ختفـيض وفـاة األطفـال     :اهلدف الرابع و اخلامس و السادس

  .وحتسني صحة األمهات ومكافحة األمراض الرئيسية

  تلقي التعليم
واملسـاواة  حتقيق التعليم األويل الشامل : الثاين و الثالث  اهلدفني

  .بني اجلنسني ومتكني املرأة

  ختفيض الفقر واجلوع: األول اهلدف   الوصول إىل مستوى معيشة الئق

  مقابلها من األهداف اإلمنائية  الشروط األساسية للتنمية البشرية

  ضمان االستدامة البيئية: السابعاهلدف   االستدامة البيئة

  اجلنسني ومتكني املرأةاملساواة بني : الثالثاهلدف   اإلنصاف

  تقوية الشراكة بني البلدان :الثامناهلدف   تعزيز القدرات للبنية االقتصادية العاملية

، )األهداف اإلمنائية تعاهد بني األمم إلـاء الفاقـة البشـرية   (، 2003برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية  :املصدر
  .28، ص2003نيويورك،

ئيـة، فاألهـداف   اإلمناالثالثة  إذن من خالل اجلدول نالحظ العالقة الوطيدة بني التنمية البشرية وأهداف األلفية 
  . ري الكمي و املعياري للتنمية البشريةاإلمنائية هي التغ

  االنتقادات املوجهة لألهداف اإلمنائية: الفرع الثاين

عي بالدرجة األوىل عدة إنتقادات خاصة باعتبارها معيار صاحب تبين األهداف اإلمنائية لتوجه تنموي اجتما
  .دويل  يطبق على مجيع الدول 

  األهداف اإلمنائية كتوجه اجتماعي : أوال 

إن األهداف اإلمنائية بغاياا ومؤشراا تعترب كتوجه اجتماعي للتنمية بعدما بدأت األفكار النيولربالية تعود   
العامل مع اتفاق واشنطن، فنظريا تعترب األهداف اإلمنائية شكل من التعاون الدويل لتسيطر على التوجه التنموي يف 
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من أجل القضاء على التحديات العاملية ؛ ولعل التحديد الزمين لبلوغ األهداف يعترب يف حد ذاته تفكـري جـدي   
جمال القضاء املشـاكل   ومدعم لتحقيقها وان حتقيق هذه األهداف أو حىت التقدم حنو حتقيقها يعترب شوط يقطع يف

اليت تعاجلها، لكن هذه األهداف صيغت على أساس معيار عاملي، على الرغم من أن كل دولـة هلـا أولوياـا    
اإلمنائية، كما أا تعرب أكثر عن البعد االجتماعي والبيئي ومل تعط البعد االقتصادي أمهية بالغة وهذا ما قد يـؤدي  

ة، وعدم التوجه إىل التغيري اهليكلي لالقتصاد والتحول إىل االقتصاد املنـتج الـذي   إىل زيادة اعتمادية الدول الفقري
ويبقى حتقيق األهداف اإلمنائية مما الشك فيه سيحل مشاكل كثرية تعاين منـها الـدول   . حيقق النمو والتنمية معا

  . 2015الفقرية لكن التفكري جيب أن ينصب على الفترة اليت تلي العام 

  نتقادات خاصة باألهداف اإلمنائية كغايات يف حد ذااإ: ثانيا

جمموعة من االنتقادات املوجهة إىل األهداف اإلمنائية نلخصـها   2003ة للعام يخلص تقرير التنمية البشر   
  :1فيما يلي

 التنمية؛ أولويات غلتغلوالشديد  بالضيقاإلمنائية  األهدافتتسم  •

االلتحاق باملدارس لتتبع التساوي بني اجلنسني أو أعداد اهلواتف لقياس تعتمد على مؤشرات ضيقة مثل فجوات  •
 فرص الوصول إىل التكنولوجيا؛

 اهلمم؛ لتثبيطومتهد الطريق  واقعيةغري  •

والوطنية عن طريق حماولة الوصول إىل جدول أعمال عاملي ال يتناسـب واألولويـات    احملليةاألولويات  تشويه •
 .احمللية

دات املوجهة لألهداف اإلمنائية، إال أنها فعال أهداف طموحة وليست تعجيزية، باإلضافة بالرغم من اإلنتقا
إىل أنها تربز فعال التحديات القائمة والتشوهات املوجودة وتكشف عن الصورة احلقيقية للبلدان ذات التحـديات  

سيزيد من العمل جبدية أكثر من الكبرية كما أن جعلها التزام دويل بتحقيق أرقام ونسب ملموسة وغايات زمنية، 
وما ينقص هو كيفية التعامل مع هذه األهداف وذلك عـن طريـق ترتيـب األولويـات     . طرف اتمع الدويل

  .واألهداف والغايات حسب حالة وحاجة كل بلد

  

  

                                                 
 .30ص ،2003، نيويورك،)األهداف اإلمنائية تعاهد بني األمم إلاء الفاقة البشرية(، 2003برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية   1
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  مفهوم متطور التنمية املستدامة :املبحث الثالث

مل يعد مسـتداما بعـد أن    ،متزايدا بأن منوذج التنمية احلايلشهد العامل خالل العقود الثالثة املاضية إدراكا 
ص مساحات الغابات يوتقل ،ارتبط منط احلياة االستهالكي املنبثق عنه بأزمات بيئية خطرية مثل فقدان التنوع البيئي

والفيضانات املدمرة الناجتة عـن   ،)االحتباس احلراري( وارتفاع درجة حرارة األرض ،وتلوث املاء واهلواء ،املدارية
مما دفع بعدد من منتقدي ذلـك النمـوذج    ،واستنفاد املوارد غري املتجددة ،ارتفاع منسوب مياه البحار واألار

مـن   اإلمنائية يعمل على حتقيق االنسجام بني حتقيق األهداف ،التنموي إىل الدعوة إىل منوذج تنموي بديل مستدام
  .تدامتها من جهة أخرىجهة ومحاية البيئة واس

  التنمية املستدامة : املطلب األول

وضعه أخصائيون بيئيون واعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة   بعد أنالتنمية املستدامة ظهر مفهوم 

  .وسنحاول التطرق اىل تطور املفهوم يف أهم النقاط البارزة .1992والتنمية يف ريو دجيانريو عام 

  *نشأة مفهوم التنمية املستدامة: الفرع األول

 مـن فكـرة   ،* )Sustainable(واملصطلح األساسي هو باالنكليزية ذور مفهوم التنمية املستدامة ـتعود ج
ا قدر  جيب االهتماموله له جسد وروح إفعند اليونان مثال تعامل األرض ك ،عصور سابقة العدالة إىلواالستدامة 
عمـال األرض  ل الغابات، اليت أتت لتنظم طرق أرت التنظيمات املطبقة يف جماصور الوسطى ظهعويف ال ،املستطاع

ما و هوهذا ما يكرس حقا مفهوم االستدامة وتراحة سذ األرض فترة اـالزراعية حيث تنص على وجوب أن تأخ
 ارتـد جني باستييت كولبـرن السابع عشر عمـويف أواخر الق ،ةـيعرف اآلن بفترة جتدد املوارد غري الناضب

Jean-Batiste Colbert إىل استخدام مفهوم اإلنتاج املستدام بكيفية جد مميزة حيث عمل  روزير لويس الرابع عش
غـرس   جناز حتقيقات حول أحسن طريقة الستغالل الغابات ومت صياغة جمموعة من القوانني عـن كيفيـة  إعلى 

 ممع األخذ بعـني االعتبـار عـد    ،ك الوقتتخدامها لصناعة السفن اليت كانت منتشرة يف ذلسطرقة اواألشجار 
  .1مبثابة خبري يف التنمية املستدامة Colbertقد كان وسنة  300ضرار بالغابات ووضع خطة ألكثر من اإل

                                                 
نظرية التعلم اليت سبق التطرق إليها فاملقاربات التقليدية للتنمية  وث عملية التعلم حسبدليال على حد Eric Sternيعد ظهور مفهوم التنمية املستدامة حسب اريك ستارن  *

البيئية يف عملية التخطيط لكن جاء مفهوم التنمية املستدامة حملاولة إدخال االعتبارات ،واستبعدت اآلثار البيئية من عملية التخطيط اإلقتصادي،أمهلت تأثري التنمية على التدهور البيئي
  .تشهد عملية مستمرة للتعلم فعملية التنمية ،التنموي

كما تعين  ،الدميومة وتعين القابل لالستمرارية أ) Sustainable(فكلمة . من معىن أكثرالذي له  ،يصعب إجياد كلمة واحدة يف اللغة العربية تعكس بدقة حمتوى التعبري اإلنكليزي *
 ،وميكن أيضا". التنمية املستدامة " تعبري  ،يف ترمجتها إىل اللغة العربية ،وتقارير برنامج األمم املتحدة للتنمية املتعلقة بالتنمية البشرية تستعمل. التايل القابل لالستمراروب ،القابل للتحمل
ونعتمد مصطلح التنمية  هي اليت جتد يف ذاا ما يدعم استمرارها فتكون بالتايل تنمية متداعمة فالتنمية املستدامة. للتعبري عن معاين املفهوم" الدعم " أن نلجأ إىل كلمة  ،يف اللغة العربية

  .)PNUD(املستدامة الذي يرد يف ترمجة تقارير 
1 Anne Claire Chaumont , l’objectif de développement durable de l’organisation mondiale du commerce, 
l’harmattan , paris,2008 ,p25. 



 التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة ..………………… … :الفصل األول 

 

 25 

ال  ،الرومانيـة واليت كانت حاضرة قبل اآلن ضمن القضايا الفلسفية اإلغريقيـة   ،إن فكرة التنمية املستدامة
إن مسـألة نقـل   . إال يف النصف الثاين من القرن العشـرين  تتبلور بطريقة منهجية إال أا مل ،تشكل شيئا جديدا
اللجنة الكندية للمحافظـة   أشارتالبيئي لألجيال القادمة قد برزت بقوة يف بداية القرن حيث  والرأمسال الطبيعي أ

  .مفهوم التنمية املستدامةوفيما يلي أهم النقاط البارزة يف تطور  .1915على البيئة إىل هذه املسألة منذ سنة 

  1968 نادي روما: أوال 

شكلت جمموعة من الباحثني اجلامعيني واملوظفني السامني ورجال األعمال مـن خمتلـف    ،1968يف عام 
تقريـرا   قدم 1972 أي يف عام ،هذا األخري وبعد أربع سنوات من إنشائه، 1"نادي روما "بـاجلنسيات ما عرف 

   ."وحدود النم"حتت عنوان  املوارد الطبيعية وتطور اتمع البشري ،االقتصاديو النممفصال عن العالقة بني 

على أنه إذا استمرت  تحيث أكد ،مفرطة يف التشاؤم" حدود النمو"كانت النتائج اليت توصل إليها تقرير 
العامل مقبل على كارثة بسبب الضغط املتزايد الذي متارسه حاجات البشـر   إنف االستهالك ذه الوترية،معدالت 

  : 2أمهها ،التقرير مجلة من اإلجراءاتو ولتصحيح الوضع اقترح معد. غري احملدودة على موارد األرض احملدودة 
 االستهالك لدى الفقراء يف العامل؛رفع مستويات  •

 ؛خفض احلجم الكلي الستهالك البشرية  •

 ؛الذي يسهم يف حتقيق اإلجراء األول دم التكنولوجي،دعم التق •

 عل اإلجراء الثاين قابل للتحقيق؛ما جي ،تغيري أمناط االستهالك •

  .التخطيط املستقبلي طويل األمد •

 1972 مؤمتر ستوكهومل: ثانيا

دولة العاصمة السويدية ستوكهومل  113اجتمع ممثلو ،"تقرير حدود النمو"يف نفس العام الذي صدر خالله 
ملعاجلة  وكانت تلك أول حماولة جادة من قبل اتمع الدويل ،مبناسبة انعقاد قمة لألمم املتحدة حول البيئة البشرية

 .املشاكل اليت شابت العالقة بني التنمية والبيئة على الصعيد العاملي 

 ،دئ األساس لتطور القانون البيئي الدويل الحقـا تضمن إعالن القمة ستة وعشرين مبدءا وفرت تلك املبا
وله احلق يف بيئة تسمح له . ط حياته روويف تلبية ش ،يف العدالة ،أنّ لإلنسان حق أساسي يف احلرية" نص أوهلا على

إضافة إىل خمطـط   . 3"وعليه واجب احلفاظ على هذه البيئة لألجيال احلاضرة واملستقبلية. ظروفها بالعيش بكرامة 
. عتبارات البيئية فيه بدور مركـزي بدأ البحث عن مفهوم جديد للتنمية تقوم االو. احلد من التلوثأجل عمل من 

                                                 
1 Stephanie Treillet, l’économie de développement de Bandoeng a la mondialisation, 2eédition, 2007 , p174. 

 .375ص، 2006، الدار العربية للعلوم ناشرون، 1ط ،الد األول ،)التنمية املستدامة  أجلاملوسوعة العربية للمعرفة من ( ،التنمية والبيئة نقاش نظري  ،مصطفى كامل السيد 2
3 Farid Baddache ,le Développement durable tout simplement ,éditions éyrolles , Paris, 2008, p278. 
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الذي تبىن شعار التنمية بدون تدمري خـالل   ،(PNUE)كما أسفرت القمة عن إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة 
   .العناية بالبيئةجمال يف  عاملية كةشراأوكلت إليه مهمة بناء و ،عقد السبعينات

  1987تقرير بروتنالند: ثالثا

تحدة تقريرا عن التنميـة  طلبت منظمة األمم امل، عشر سنوات بعد انعقاد مؤمتر ستوكهومل ،1982يف سنة 
ـ ونشـر  " غروهارمل بروتنالند"النروجيية  ةبرئاسة وزيرة البيئ 1984نة سهلذا الغرض مت تشكيل جلنة البيئية،  نة س
متعدد اـاالت للمشـاكل   وهذا التقرير أتى دف صياغة تقرير متكامل ومعروف بتقرير بروتنالند ووه 1987
   .العاملية

   1992مؤمتر األمم املتحدة للبيئة بريو دجيانريو أو قمة األرض العام  :رابعا

  سري املؤمتر -أ

بعد عشرين عاما من انعقاد  1992جانفي العام  14و 3بالربازيل ما بني و دجيانريو مت عقد قمة األرض بري
والذي شكل نقطة االنطالق لالهتمام اجلدي بقضايا البيئـة   ،مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة بستوكهومل السويدية

مؤمتر  1992جوان  14إىل  3الفترة من  يف الربازيليةو دجيانريو حتضنت مدينة ريإ. وعالقتها بالتنمية االقتصادية 
 جـل أل"  Le sommet de la terrer" "بقمة األرض"واملعروف  ) (CNUED األمم املتحدة حول البيئة والتنمية

  .مناقشة مستقبل األرض

وخالهلا مت التأكيد على مبادئ  ،1منظمة غري حكومية 1500دولة وأكثر من  182مشاركة  شهدت القمة 
بعد إزالـة الكـثري مـن     ،"تقرير برونتدالند"كما مت تبين مفهوم التنمية املستدامة الذي قدمه  ،مؤمتر ستوكهومل

 ومكن الكم اهلائل للحضور من أن اكتسى املفهوم الصبغة العاملية ،الغموض الذي كان يكتنفه على اعتبار حداثته
الدول واملنظمـات غـري احلكوميـة    و وبالنتيجة تصدرت قضايا التنمية املستدامة جدول أعمال املنظمات الدولية

  . 2ووسائل اإلعالم ومراكز البحث

جـدول   ،عن البيئة والتنميةو إعالن ري: ثالثة صكوك هي  املتحدة املعين بالبيئة والتنميةعتمد مؤمتر األمم إ
والبيان الرمسي غري  ،وضع التنمية املستدامة حيز التطبيق أجلوهي خمطط عاملي من )  21األجندة ( أعمال القرن 

 جبميع أنواعها أول توافق عاملي بشأن إدارة الغاباتو وه ،)بيان املبادئ حول الغابات ( امللزم قانونا حول الغابات 
 اتفاقيـة : وازاة مع ذلك جرى خالل املؤمتر فتح باب التوقيع على معاهدتني بامل. واحلفاظ عليها وضمان استدامتها

                                                 
1Bruno Cohen – bacrie , communiqué efficacement sur le développement durable ( de l’entreprise citoyenne aux 
collectivités durables), 2006, p18.  
2 Stylvin Allemand, les paradoxes du développement durable,2007 , p7. 
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واتفاقية األمـم املتحـدة    ين واإلحيائي والنظم االيكولوجية،ها احلفاظ على التنوع اجليموضوع ،التنوع البيولوجي
  :2اليت التزمت من خالهلا الدول املوقعة بـ  1بتغري املناخ اإلطارية املتعلقة

 إدراج احلد من التغريات املناخية ضمن الربامج الوطنية ؛ •

و مستوى يوقف كل إخالل بشري خطري بالنظام املناخي ه عندو التأكيد على أنّ تركيز غازات الدفيئة يف اجل •
 اهلدف النهائي؛

 تنمية اقتصادية مستدامة ؛ انتهاج •

 .1990غازات الدفيئة عند مستويات عام  تثبيت انبعاثات •

  إعالن قمة األرض مبادئ-ب

  :3السبعة والعشرين حول العناصر األساسية التاليةو متحورت مبادئ ري 

 ؛املستدامة  التنميةأبعاد  •

 ؛االستدامة البيئية على الصعيد احمللي متطلبات •

  .املستدامة التنمية خصائص •

  1997واتفاق كيوت:خامسا

وجـاء   1997انعقد باليابان سـنة  و ،قمة األرض بهانبثق عن اإلطار اخلاص بالتغري املناخي الذي جاءت 
الـيت منـها غـاز    و ،لالحتباس احلراري املسببةختفيض انبعاث الغازات الدفيئة  أجلمن  خاصة للدول الصناعية

  . الكربون
الوصول و حيث جند أن اهلدف الدويل ه ؛ للحكوماتالسياسية  اإلرادةوهذا اهلدف خيتلف حسب الدول 

دولة متثل انبعاثاا  55االتفاق مت املصادقة عليه من طرف  ،2010من االنبعاثات يف العام  يف املائة 5.2 إىل ختفيض
باإلضافة إىل كندا اليت صادقت عليه العام ، من جمموع الغازات يف املائة 55من الغازات املسببة لالحتباس احلراري 

لعمـل  ا أبـد  ومنذ انضـمام روسـيا   ،4 أمريكاوحتفظت عليه كل من استراليا  و 2004سيا العام ورو 2002
 ،يف سن تشريعات ومعايري قومية لإليفاء بالتزاماا جتاه الربوتوكـول بالربوتوكول وبدأت بعض األطراف بالفعل 

  .نشاء نظم تبادل االنبعاثإمن خالل وضع حدود قومية قصوى ملستويات االنبعاث فضال عن 

                                                 
1 Alain Jounot, Le développement durable(100 Questions pour comprendrf et agir,Afnor,2004, p12. 
2 Taladidia Thiombiano , économie de l’environnement et des ressources naturelles , l’Harmattan ,Paris,2004 , p298. 
3 Afnor, développement durable de la stratégie a l’opérationnel ,la plaine Saint-Denis cedex, 2007,p345-349. 
4Reseaux des agences régionales de l'énergie et de l'environnement (Objectif de développement :agir sur son 
territoire) ,p3. 
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  2002 مؤمتر جوهانزبورغ للتنمية املستدامة:سادسا

باهتمام بـالغ   ،2002سبتمرب  04و 26مابني " جوهانزبورغ"حظي مؤمتر التنمية املستدامة الذي انعقد يف 
وقد درس املؤمتر  ،سنوات على قمة األرض األوىلعشر وانعقد املؤمتر بعد مرور ، البيئةومن طرف أخصائي التنمية 

اخلروج خبطة على الصـعيد   ، متوخاصة املشاكل اليت تواجه الدول النامية يف هذا الصدد ،ئيةيتدهور األوضاع الب
  :1تتمثل يف النقاط التالية ،العاملي للقضاء على الفقر

  ؛1992وبضعف االجنازات منذ مؤمتر ري اإلقرار •

سوى توصـيات  عنها اليت مل تنجم  وحماربة الفقر، على املقررات السابقة اخلاصة بتمويل التنمية التأكيد إعادة •
 ؛العامليةتشجيع حركة التجارة و ،غري ملزمة

 .التنوع البيئي والصحةوحي ا خيص مواضيع املياه والصرف الصإىل بعض التعهدات فيم باإلضافة •

  تعريف التنمية املستدامة : الفرع الثاين

تعريفـا واضـحا    الرمسية يف تقرير بروتنالند الذي أعطىوإن مفهوم التنمية املستدامة وجد طالئعه األوىل 
حاجات أجيـال  وضرار مبتطلبات احلاضرة دون اإل تنمية تستجيب ملتطلبات األجيال" على أا ،للتنمية املستدامة

  : 2يؤكد هذا التعريف أن التنمية املستدامة تقوم على مفهومني أساسيني". املستقبل 

 اليت ينبغي أن متنح هلا األولوية؛و ،السكان األكثر فقرا احلاجات األساسية وبالتحديد حاجات مفهوم •

 بان البيئة مل تعد قادرة على حتمل الضغوطات اإلنسانية عليها وان هناك موارد فعال ستزول وتنضـب  التسليم •
 .وبالتايل ضياع حق األجيال القادمة منها

توجيـه التطـور   و ،اختيار اإلستثمار ،اليت يتم فيها إستغالل املصادر تتحوالالفالتنمية املستدامة هي إذن 
  .3املستقبلووكل هذه التحوالت يتم حتديدها بداللة حاجيات احلاضر  ،ؤسسايتلك التحول املذك التقين

  .لكن يعترب مفهوم التنمية املستدامة مفهوم صعب نظرا للتناقضات اليت حيملها

  

                                                 
، االستخدامية للموارد املتاحة الكفاءة وامللتقى الدويل حول التنمية املستدامة ، أوراق أعمال )اىل مؤمتر بايل  دجيانريوو من مؤمتر ري ( يذفالتنوالتنمية الشاملة املبادئ  ،خبابة عبد هللا 1

 .78 - 77ص، جلزء األول ا، 2008افريل  - 08- 07، سطيف،فرحات عباسجامعة 

 
 ،الكويت ،الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عامل املعرفة، حسني حجاج، مراجعة علي، كامل عارف ،ترمجة حممد ، مستقبلنا املشترك ،اللجنة العاملية للتنمية والبيئة 2

  .69ص ، 1989أكتوبر 

 
3 Anne Claire, op. cit, p26. 
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  التنمية املستدامة ومبادئ  أهداف: الفرع الثالث 

  األهداف: أوال 

  :1إىلدف التنمية املستدامة 

 على التوازن بني املوارد املتاحة واحلاجات األساسية للبشر مجيعا على املدى البعيد؛ احملافظة •

 التنمية للموارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة يف إطار زمين حيقق العدالة بني األجيال؛ خططوضع  •

 املشاركة الشعبية الالزمة؛ حتقيق •

 .استغالل كافة املوارد ووضع أولويات لإلستخدامات املختلفة ترشيد •

اختالف إال أا من املمكن أن تتعايش وتتجانس وتناقض  حتمل يف طيااعلى الرغم من أن هذه األهداف 
كرمي مما يسمح بالعيش ال. فالتنمية املستدامة دف إلجياد التوازن بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية

فهي تعتمد على املنهج الشامل وطويل املدى يف تطوير وحتقيق جمتمعات سليمة تتعامل مـع  . لنا ولألجيال القادمة
  .النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية دون استرتاف للموارد الطبيعية واألساسية

  : 2نوجزها فيما يلي تضمن تقرير برونتدالند مجلة من األهداف

االقتصادي والتخفيـف مـن   و على اعتبار العالقة الوثيقة بني النم ،خاصة يف البلدان الناميةو النمإنعاش  إعادة •
 البيئة ؛وحدة الفقر 

 جيعله أقل تبديدا للموارد الطبيعية وأكثر إنصافا ؛و على حنو نوعية النم تغيري •

 ؛اإلنسانية األساسية احلاجاتتلبية  •

 ؛، وتراعي حدود  استيعاب كوكب األرضدد االستدامة سكاين عند مستويات الو معدالت من تأمني •

حفظ قاعدة املوارد الطبيعية من خالل إحداث تغيريات جذرية يف أمناط اإلنتاج واالستهالك و اجلهود حن توجيه •
 خاصة لدى اتمعات الصناعية ؛ 

 االبتكارات التكنولوجية وجعلها أكثر مراعاة لالعتبارات البيئية ؛ تكييف •

 .ستدامة عالقة التضاد بني االثننيواالقتصاد يف صياغة القرارات حيث يلغي مفهوم التنمية امل بيئةالدمج  •

  .بلوغ التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة  أجلتشكل هذه األهداف أساس العمل الوطين والدويل من 
                                                 

 .215، ص 2009،مصر، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، التنمية االجتماعية من احلداثة إىل العوملة، طلعت مصطفى السروجي 1
2
  .76ص، مرجع سابق، اللجنة العاملية للتنمية والبيئة  
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  املبادئ: ثانيا

سياسية واالجتماعية واألخالقية إلرسائها وتـأمني  املبادئ الرئيسية للتنمية املستدامة اليت تكون املقومات ال
  :فعاليتها هي التالية 

  ؛أي حصول كل إنسان على حصة عادلة من ثروات اتمع وطاقاته ،اإلنصاف  •

  ؛التأثري عليهاوأي إعطاء أفراد اتمع إمكانية املشاركة الفعالة يف صنع القارات أ ،التمكني  •

  ؛أي خضوع أهل احلكم واإلدارة إىل مبادئ الشفافية واحلوار والرقابة واملسؤولية ،واملساءلة اإلدارة حسن  •

  :من أجل  عية داخل اتمع وبني اتمعاتالفئات االجتما األجيال وبني كل بني ،التضامن  •

  ؛فاظ على البيئة واملوارد الطبيعية لألجيال الالحقةاحل �

  ؛عدم تراكم مديونية على كاهل األجيال الالحقة �

  .لكل الفئات االجتماعية وكل الدول والعادلة من النم احلصصتأمني  �

  :على ثالثة أعمدة رئيسية ومتكاملةتعتمد التنمية املستدامة  ،ويف اية التحليل

  ؛البيئة واملوارد الطبيعية علىاحلفاظ   •

البشري بكل فئاته ومكوناته حبيث تتوفر للجميع املهارات والقدرات والصحة للمشاركة يف  بالرأمسالاالعتناء  •
  ؛دورة اإلنتاج

أي اإلطار التنظيمي للعالقات اتمعية على أساس مبادئ حسـن اإلدارة واملسـاءلة    ،اتمعي الرأمسالتطوير  •
  .واإلنصاف واملشاركة يف اختاذ القرارات

  التنمية املستدامةوالعالقة بني التنمية البشرية : الفرع الرابع

 تلتقي التنمية البشرية مع التنمية املستدامة يف عدة عناصر لتشكل ما يعرف بالتنمية البشرية املستدامة وهـي 

بل هي نتاج التوليـف بـني مبـادئ املفهـومني      من جمرد التنمية املستدامة مضافا إليها التنمية البشرية أكثرتعين 
  .صول على التنمية اليت ختدم اإلنسانللح

" ويكمن جوهر هذا التوليف يف الوصف التايل الذي ورد يف تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعنـوان  
وإمنا تقوم أيضا بتوزيـع   ،إن التنمية البشرية املستدامة ال حتقق منوا اقتصاديا فحسب:  "التغيري  أجلمبادرات من 

وميكـن البشـر بـدال مـن      ،ال بتدمريها ،وهي أيضا منط للتنمية يقوم باحملافظة على البيئة. فوائده توزيعا عادال



 التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة ..………………… … :الفصل األول 

 

 31 

ويوفر هلـم   ،ويوسع الفرص واخليارات املتاحة هلم ،وهي يف األساس منط للتنمية يعطي األولوية للفقراء. ميشهم
فإن التنمية البشرية املستدامة هي منهج للتنميـة   ،وعليه. لقرارات ذات العالقة مبعيشتهمإمكانية املشاركة يف اختاذ ا

، وميكن توضيح تكامل أهداف كـال املفهـومني يف   يدافع عن الفقراء وعن الطبيعة وفرص العمل واملرأة والطفل
  .)2-1(اجلدول رقم

  تدامةالعالقة بني التنمية البشرية والتنمية املس: )2- 1(اجلدول رقم 

  االرتباط مع غايات التنمية املستدامة  غايات التنمية البشرية

  تنمية دور العنصر البشري يف البيئة  االهتمام بالعنصر البشري

  االعتماد على القدرات البشرية اعتمادا أساسيا  تنمية قدرات اإلنسان

  االجتماعي والبيئي هدف التنمية املستدامة التوازن  مواجهة املشكالت االجتماعية اليت تؤثر يف إحداث خلل يف البيئة

تزيد الوعي بأمهية ...أهداف التنمية البشرية من صحة وتعليم ومتكني
  احلفاظ على البيئة

اإلنسان الواعي بأمهية احلفاظ على البيئة هوالذي حيقـق  
  التنمية املستدامة

  .220السروجي،مرجع سابق،صطلعت مصطفى :من إعداد الطالبة باالعتماد على : املصدر

نالحظ أن العالقة بني التنمية البشرية و التنمية املستدامة عالقة ظـاهرة فهـذه   ، )2-1( إذن ومن خالل اجلدول
  . األخرية هي مفهوم يشمل التنمية البشرية جبميع مبادئها و ركائزها ليتعداه إىل قضايا البيئة

  مؤشرات التنمية املستدامة : املطلب الثاين

الرئيسية فيه بقيت احلاجـة املاسـة إىل حتديـد     املشكلة بالرغم من انتشار مفهوم التنمية املستدامة إال أن
وتساهم مؤشرات التنمية املستدامة يف تقيـيم  . التنمية املستدامة من خالهلاو مؤشرات ميكن قياس مدى التقدم حن

مة بشكل فعلي وهذا ما يترتب عليه اختاذ العديد من ات يف جماالت حتقيق التنمية املستداسمدى تقدم الدول واملؤس
  . القرارات الوطنية والدولية حول السياسات االقتصادية واالجتماعية

االقتصادية واالجتماعية لألمـم   إلدارة الشؤون وافقت جلنة التنمية املستدامة ،1995 يف دورا الثالثة عام 
على برنامج عمل  ،الفعلية ملؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية لضمان املتابعة 1992اليت أنشئت يف ديسمرب  ،املتحدة

 .واملؤسسية للتنمية املسـتدامة  ،والبيئية ،واالقتصادية ،االجتماعية يغطي اجلوانب التنمية املستدامة بشأن مؤشرات

  التنمية املستدامة خصائص مؤشرات :الفرع األول

عرب عن مدى التقدم يف حتقيق تنمية مستدامة على جمموعة مـن اخلصـائص   جيب أن تتوفر املؤشرات اليت ت
  :1نورها يف النقاط التالية

                                                 
 .167- 166ص ،2000،مصر،الدولية لالستثمارات الثقافيةالدار ،ترمجة اء شاهني ،مبادئ التنمية املستدامة ،دوجالس موسشيت 1
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البيئية طويلة األمـد علـى مـر    و أ ةاالجتماعيو وجوهريا لصحة اتمع االقتصادية أ أساسياشيئا  تعكسأن  •
  ؛األجيال

 ؛وميكن حتقيقها أي ببساطة يستطيع اتمع فهمها وتقبلها  واضحة تكونأن   •

 ؛وميكن التنبؤ ا  قابلة للقياس تكونن أ  •

 ؛حدية متاحة  قيمذات  تكونأن  •

  ؛أم ال اكانت املتغريات قابلة للقلب وميكن التحكم فيه إذاما  توضحأن  •

مؤشر بوضوح وان يتم توظيفها بدقـة  ينبغي حتديد األساليب املستخدمة يف إعداد أي  حيثالنواحي اخلاصة  •
 ؛وان تكون مقبولة اجتماعيا وعلميا

 .احلساسية للزمن مبعىن أن املؤشر يشري إىل اجتاهات منوذجية إذا استخدم كل عام •

  املؤشرات االقتصادية: الثاينالفرع 

  :تتمثل املؤشرات االقتصادية للتنمبة املستدامة يف

  البنية االقتصادية :أوال

  :البنية االقتصادية لدولة ما هي كالتايل أهم مؤشرات

ل الـدخل  ونسبة االستثمار يف معـد  ،وميكن قياسه من خالل معدل الدخل القومي للفرد: األداء االقتصادي •
  .القومي

  .ويقاس بامليزان التجاري ما بني السلع واخلدمات :التجارة •

وكذلك نسبة املساعدات التنمويـة   ،القومي اإلمجايلوتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج : احلالة املالية •
  .احلصول عليها مقارنة بالناتج القومي اإلمجايلو اخلارجية اليت يتم تقدميها أ

  أمناط اإلنتاج واالستهالك :ثانيا

العامل الذي نعيش فيه يتميز بسيادة الرتعات االستهالكية يف دول الشمال وأمناط اإلنتاج غري املستدامة إن  
أما أهم مؤشرات األمناط اإلنتاجية واالسـتهالكية يف  . طبيعية سواء يف الشمال أو اجلنوباليت تسترتف املوارد الو

  :التنمية املستدامة فهي
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واملقصود باملادة هنا كـل املـواد اخلـام     ،وتقاس مبدى كثافة استخدام املادة يف اإلنتاج :استهالك املادة •
  .الطبيعية

نسبة الطاقـة املتجـددة مـن     ،عن طريق االستهالك السنوي للطاقة لكل فردوتقاس : استخدام الطاقة •
  .وكثافة استخدام الطاقة ،االستهالك السنوي

وإنتـاج   ،وإنتاج النفايات اخلطرة ،وتقاس بكمية أنتاج النفايات الصناعية واملرتلية: إنتاج وإدارة النفايات •
  .النفايات املشعة وإعادة تدوير النفايات

سـيارة  ( وتقاس باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع املواصـالت  : واملواصالتالنقل  •
 ).اخل...،دراجة هوائية ،مواصالت عامة ،طائرة ،خاصة

   املؤشرات االجتماعية : لثالفرع الثا

  :تتمثل املؤشرات االجتماعية للتنمية املستدامة يف 

  املساواة االجتماعية :أوال 

 العمـل  علـى  احلصـول  فـرص  إتاحةو املوارد توزيع يف الشموليةو العدالة درجة مع املساواة ترتبط

 مكافحة تربز قضايا االجتماعية املساواة بتحقيق املرتبطة اهلامة القضايا من. عليموالت كالصحة العامة واخلدمات

 من بالرغمو .األجيال بني ما الفرص عدالة ،الطبيعيةو املالية املوارد إىل الوصول ،متكني ،الدخل توزيعو الفقر

 املسـاواة  قيـاس  ميكـن و التحقق صعوبة يف القضايا أكثر من تبقى االجتماعية باملساواة الدول معظم التزام

  : خالل من االجتماعية

 .الفقر خط حتت يعيشون الذين السكان نسبة طريق عن ويقاس: الفقر مؤشر •

  .العمل سن يف وهم العمل عن العاطلني السكان بنسبة ويقاس: مؤشر البطالة •

  .1الفرد أجر مبعدل املرأة أجر معدل مقارنة خالل من قياسه وميكن :االجتماعي النوع يف املساواة مؤشر •

  

  

                                                 
 ،مؤمتر التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ، أوراق عملالتنمية املستدامة ورهانات النظام الليربايل بني الواقع واآلفاق املستقبلية، بوروبة كاتية فوزي، عبد الرزاق 1

  .88ص ، مرجع سابق
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  الصحة العامة  :ثانيا

ورعاية  فاحلصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي ،هناك ارتباط وثيق ما بني الصحة والتنمية املستدامة
ن الفقر وتزايد التهميش السكاين وتلـوث البيئـة   إف ،وبالعكس. أهم مبادئ التنمية املستدامةمن و صحية دقيقة ه

أمـا  . كل ذلك يؤدي إىل تدهور األوضاع الصحية وبالتايل فشل حتقيق التنمية املسـتدامة  ،احمليطة وغالء املعيشة
  :املؤشرات الرئيسية للصحة فهي

  .باحلاالت الصحية لألطفال وتقاس :التغذية حالة •

  .والعمر املتوقع عند الوالدة ،وفيات األطفال حتت مخس سنوات مبعدلوتقاس : الوفاة •

  .بنسبة السكان الذين حيصلون على مياه شرب صحية ومربوطني مبرافق تنقية املياه ويقاس: اإلصحاح •

ونسـبة التطعـيم ضـد     ،فق الصحيةوتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إىل املرا :الصحية الرعاية •
  .األمراض املعدية لدى األطفال ونسبة استخدام موانع احلمل

  التعليم :ثالثا

وقد مت التركيز على التعليم يف كل فصـول وثيقـة    .متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية املستدامة يعترب التعليم 
وهنـاك  . حيث أن التعليم أهم املوارد اليت ميكن أن حيصل عليها الناس لتحقيق النجـاح يف احليـاة  ، 21األجندة 

ويف وثيقة األجندة . ارتباط حسايب مباشر ما بني مستوى التعليم يف دولة ما ومدى تقدمها االجتماعي واالقتصادي
وزيادة فرص التـدريب   ،التنمية املستدامة والتعليم يتمحور حول ثالثة أهداف هي إعادة توجيه التعليم حن فإنّ 21

  :أما مؤشرات التعليم فهي.. وزيادة التوعية العامة

  .ويقاس بنسبة األطفال الذين يصلون إىل الصف اخلامس من التعليم اإلبتدائي :التعليم مستوى •

 .بنسبة الكبار املتعلمني يف اتمع ويقاس :حمواألمية •

  السكن: رابعا

ومع أنه يعترب من األساسيات يف  ،من أهم احتياجات التنمية املستدامةو وامللجأ املناسب هن توفر املسكن إ 
ن شـروط احليـاة   إ. العامل املتقدم فإن العديد من الدول والكثري من الفئات االجتماعية احملرومة ال جتد مأوى هلا

لك سوء التخطيط ن والفقر والبطالة وكذالسكاو وخاصة يف املدن الكبرية تتأثر دائما بالوضع االقتصادي ونسبة من
نسـبة مسـاحات   و وتقاس حالة السكن يف مؤشرات التنمية املستدامة عادة مبؤشر واحد ه العمراين واحلضري،

  . السقوف يف األبنية لكل شخص
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  األمن :خامسا

فالعدالة والدميقراطية والسالم  ،يتعلق األمن يف التنمية املستدامة باألمن االجتماعي ومحاية الناس من اجلرائم 
االجتماعي تعتمد مجيعا على وجود نظام متطور وعادل من اإلدارة األمنية اليت حتمي املواطنني من اجلرمية ولكنـها  

ومن األمور . إىل األفراد وحتترم حقوق اإلنسانمتارس سلطاا يف اإلساءة و بنفس الوقت ال تثري القلق االجتماعي أ
اجلرائم ضد األطفال واملرأة وجرائم املخدرات واالستغالل اجلنسي  21من واليت ركزت عليها األجندة املرتبطة باأل

ويتم قياس األمن االجتماعي عادة من خالل عدد اجلرائم املرتكبة لكل . وغريها مما يقع يف بنود األمن االجتماعي
  .ألف شخص من سكان الدولة 100

  السكان: سادسا

ومـن  هذا إذا كان االستخدام غـري مسـتدام،   . على زيادة استغالل املوارد الطبيعية  يعمل النمو السكاين
السكاين العايل املصحوب باهلجرة من الريف إىل املدينة يؤدي إىل ضـغوطات اقتصـادية   و املعروف أيضا أن النم

تعجـز السياسـات    حيـث  ؛ واجتماعية كبرية على املوارد وإىل سوء توزيع الدخل وزيادة نسبة الفقر والبطالة
السكاين و وقد أصبحت النسبة املئوية للنم. االقتصادية يف معظم األحيان عن الوفاء باحتياجات السكان األساسية

 .السكاينو هي املؤشر الرئيسي الذي يتم استخدامه لقياس مدى التطور جتاه ختفيض النم

  املؤشرات البيئية : الرابعالفرع 

  :للتنمية املستدامة يفتتمثل املؤشرات البيئية 

  الغالف اجلوي :أوال

ومنـها الـتغري    ،هناك العديد من القضايا البيئية اهلامة اليت تندرج ضمن إطار الغالف اجلوي وتغرياته 
وترتبط تأثريات هذه القضايا بشكل مباشر مع صحة اإلنسان واستقرار . املناخي وثقب األوزون ونوعية اهلواء

مبشاكل  21وقد اهتمت األجندة . ما أن لبعضها تأثريات غري قابلة لالنعكاس والتراجعوتوازن النظام البيئي ك
كما مت إقرار الكثري من املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة     ،الغالف اجلوي ووضعت العديد من التوصيات

  .واإلقليمية حلماية املناخ ومقاومة ظاهرة االحتباس احلراري 

  األراضي: ثانيا

مساحة كوكب األرض وعليه فان موارد األراضي يف هذا الكوكـب   اليابسة ما يزيد ثلثتغطي األراضي 
حمدودة وحساسة وغري متجددة، تشمل األراضي التربة العنصر ذو األمهية اخلاصة يف اـال الزراعـي والطبقـة    

تقرار البشرية ورفاهيتها، كمـا  األرضية بأمهيتها البيئية وما توفره املناطق الربية املختلفة اليت تشكل مكونا هاما الس
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تساهم األراضي يف احملافظة على التنوع البيولوجي الربي ويف تنظيم الدورة املائية واختـزان الكربـون وتـدويره    
وخدمة األنظمة اإليكولوجية األخرى كما تشكل مستودعا هاما للموارد اخلام ومدفنا للنفايات الصلبة والسـائلة  

  .ق السكنية وأنشطة النقل واملواصالتوقاعدة تبىن عليها املناط

  :أما أهم املؤشرات املتعلقة باستخدامات األراضي فهي

واستخدام املبيـدات واملخصـبات    ،قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة الكلية ويتم: الزراعة •
  .الزراعية

  .وكذلك معدالت قطع الغابات ،قياسها مبساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض ويتم: الغابات •

  .قياسه من خالل حساب نسبة األرض املتأثرة بالتصحر مقارنة مبساحة األرض الكلية ويتم: التصحر •

  البحار واحمليطات واملناطق الساحلية  :ثالثا 

فإن إدارة هذه املنـاطق   ،من مساحة الكرة األرضية يف املائة 70 مبا أن البحار واحمليطات تشغل ما نسبته  
كما أنه من أصعب املهام نظرا لتعقيد  ،أحد أكرب التحديات اليت تواجه البشريةو الشاسعة بطريقة مستدامة بيئيا ه

ومما يزيد من أمهية هذه األنظمة أن . األنظمة البيئية للمحيطات وهشاشتها وكوا األقل استكشافا من قبل العلماء
األرضية يعيشون يف املناطق الساحلية وبالتايل تتأثر معيشـتهم وأوضـاعهم البيئيـة     أكثر من ثلث سكان الكرة

خاصة أن النظام البيئي البحري يشكل عادة أهم  ،واالقتصادية واالجتماعية حبالة البحار والكائنات اليت تعيش فيها
املسـتخدمة للمحيطـات   أما املؤشـرات  . قتصادية لسكان املناطق الساحليةوسائل كسب العيش والنشاطات اال

  :واملناطق الساحلية فهي

ونسبة السكان الـذين يعيشـون يف املنـاطق     ،وتقاس بتركيز الطحالب يف املياه الساحلية :الساحلية املناطق •
  .الساحلية

  .الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية وزن :مصائد األمساك •

  املياه العذبة  :رابعا

وكذلك فهي من أكثـر املـوارد    ،وهي العنصر األكثر أمهية للتنمية ،الرئيسياملياه هي عصب احلياة 
، ويثري تلوث املياه السطحية واجلوفية قلقا متزايدا يف مناطق عديدة وحيـد  الطبيعية تعرضا لالسترتاف والتلوث

اإلنتاج الزراعي مما  من توفري املياه وال يؤدي تدين نوعية املياه فقط إىل اإلصابة باألمراض، بل يساهم يف تقليل
وجتد كل الدول اليت تتميز بقلة مصادر املياه نفسـها   يعين استرياد املزيد من املواد الغذائية واملنتجات الزراعية،

ختصيص كميات من املياه بشكل متوازن ألغراض الشـرب   حيث أن ؛ يف وضع اقتصادي واجتماعي صعب
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زداد تعقيدا وصعوبة وستبقى من أخطر معيقات التنمية املسـتدامة  والتنمية ومحاية األنظمة البيئية بات مسألة ت
  :ياه العذبة مبؤشرين رئيسيني مهاويتم عادة قياس التنمية املستدامة يف جمال امل. يف العامل يف العقود القادمة

 .ياهنوعية املياه بتركيز األكسجني املذاب عضويا ونسبة البكترييا املعوية يف امل وتقاس: املياهونوعية  •

من خالل حساب نسبة كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضخها واسـترتافها سـنويا    فتقاس: املياه كمية •
  . مقارنة بكمية املياه الكلية

  البيولوجيالتنوع  :خامسا

اإليكولوجية يقصد بالتنوع البيولوجي الفوارق القائمة بني خمتلف الكائنات احلية الربية والبحرية واألنظمة  
اليت يف األجسام األخرى ويشمل ذلك تنوع الصفات الوراثية بني خمتلف أنواع األنظمة اإليكولوجية وضمن النوع 

  .الواحد

وتكمن العالقة بني التنوع البيولوجي التنمية املستدامة يف مسامهة الكائنات احلية بشكل واسـع يف تقـدمي   
الغالف اجلوي ومحاية املناطق الساحلية وتنظيم الدورة املائيـة واملنـاخ    اخلدمات البيئية مثل تنظيم تركيبة غازات

  .واحلفاظ على خصوبة التربة وجتديدها وختفيض وحتليل النفايات وامتصاص امللوثات

   أبعاد التنمية املستدامة:  املطلب الثالث

ة االسـتدامة ، فالتنميـة   ا أن تصبغ مفهوم التنمية بصبغأإن التنمية املستدامة تربط ثالث أبعاد من ش
  .ولكي تكون مستدامة عليها ويف آن واحد أن تكون فعالة اقتصاديا، عادلة اجتماعيا ومستدامة بيئيا

  البعد االقتصادي للتنمية املستدامة : الفرع األول

من جهة ضمان الكفاءة والفعاليـة   ،دف التنمية املستدامة يف بعدها االقتصادي إىل التوفيق بني متناقضني
  .  ومن جهة أخرى احلفاظ على رصيد املوارد البيئية ونوعيتها ،االقتصادية وتعظيم املنافع

التحسني و وعليه يفرض البعد االقتصادي للتنمية املستدامة على املستوى احمللي أن توجه اجلهود التنموية حن 
من خالل تلبية احتياجام من السلع واخلدمات على ضوء املتـاح مـن    ،املستمر ملستويات املعيشة ألفراد اتمع

  .  1بيئية ناجتة عن السياسات االقتصاديةو مينع حدوث اختالالت اجتماعية أو وعلى حن ،املوارد

فاالستدامة االقتصادية تقتضي تعاونا وشعورا باملسؤولية خاصة من قبل الـدول   ،أما على املستوى الدويل
ن خالل العمل على اخلفض املستمر ملستويات االستهالك املبدد للموارد الطبيعيـة وتكييـف أمنـاط    م ،الصناعية

                                                 
  .189ص ، 2003، األهلية للنشر و التوزيع، األردن، 1، ط)خماطر العوملة على التنمية املستدامة(العامل ليس للبيع ،حممد علي وردمباتر  1
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احلد من التلوث العاملي ومعاجلة آثاره باعتبارهـا املتسـبب   و ،اإلنتاج حبيث تكون أكثر مراعاة لالعتبارات البيئية
البيتها على ما حتوزه من موارد طبيعية ألغراض وكل هذا مع مراعاة مصاحل الدول الفقرية اليت تعتمد غ. األكرب فيه 

  . التنمية

  البعد االجتماعي للتنمية املستدامة : الفرع الثاين

لكي تؤدي إىل إمناء قابل لالسـتمرار جيـب أال حتتـرم     ،استقر الرأي تدرجييا على أن السياسات التنموية
بل عليها أيضا أن تراعي قدرة كل الفئات االجتماعيـة علـى حتمـل التغـيري      ،النمو االقتصادي فقطمقومات 

وهلذه األسباب امتد نطاق املفهوم إىل القضايا اإلنسانية والبشـرية وأصـبحت   . واالستفادة منه على قدم املساواة
 علـى  وذلك ،اسيةوأحواله الصحية والثقافية والسي،أي اإلنسان ،النظريات التنموية تركز أكثر على هدف التنمية

أي علـى زيـادة معـدالت     ،الفترات السابقة اليت كان التركيز ينصب خالهلا على وسائل التنمية املادية خالف
  .وزيادة مستويات االستهالك من منتجات الصناعة احلديثة ،االقتصادي العام السنوية واالستثمار ومعدالت النم

   مةالبعد البيئي للتنمية املستدا: الفر ع الثالث

أن للموارد البيئية حدودا معينة ينبغي أن ال " اليت تعين ستدامة حول فكرة احلدود البيئية،يتمحور مفهوم اال 
  . 1"يعين تدهور النظام البيئي يف جمملهو إن حدث ذلك فهويتجاوزها االستهالك البشري 

 سواء من حيث كوـا  ،االقتصاديةيف معادلة التنمية  وال تزال املتغري األساسي شكلت املوارد الطبيعية لقد
عديـد البلـدان    أا مصدر أساسي للثروة يف وأ إنتاج أساسية ملختلف القطاعات االقتصادية وعناصر مدخالت

ومواردهـا الـيت    مفادها أن تلك البيئة لكن وبعد عقود طويلة استيقظ عامل اليوم على حقيقة خاصة النامية منها،
سها تشكل قيدا على تلك التنمية، فكثري من املـوارد  نف اليوم هي أصبحت صادية،تدعم عملية التنمية االقت ظلت
كما أن املتجدد من تلك املوارد  كن تعويض األرصدة املستهلكة منها،حيث ال مي؛  اكتشف اليوم أا ناضبة البيئية
 شكلت فيهـا مصـادر   أثبتت أمناط التنمية التقليدية واليت ومن جهة أخرى يتهدده التلوث، هذا من جهة، أصبح

فارتفاع درجـة   ،عدم قابليتها لالستدامة بدليل ما تشهده بيئة اليوم من تدهور ،عصب احلركة األحفوريةالطاقة 
 كمـا أنّ .هذا العصـر   اتمسمن أهم والفيضانات اجلارفة أصبحت  والزالزل واألعاصري املدمرة ،األرضحرارة 

  :2من خالل ضمان االستدامة البيئية يقتضي التحرك وعلى أكثر من صعيد 

من خالل توسيع هـامش الـدور    ،ضرورة إعطاء القرارات االقتصادية وعلى خمتلف املستويات بعدا بيئيا •
 ؛للهيئات املعنية بالبيئة 

                                                 
 .190 صنفسه، رجع امل 1
 .48،49،صمرجع سابق،  ،امية للموارد املتاحةأوراق عمل امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخد، إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها ،عمار عماري 2
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 ؛اج إحالل التكنولوجيات الصديقة للبيئة حمل اآلالت التقليدية يف خمتلف مراحل اإلنت •

 ،التنمية اخلضـراء  ،املستهلك من خالل تبين مفاهيم االقتصاد األخضرو نشر الثقافة البيئية إن لدى املنتج أ •
 ؛التسويق األخضر  ،املنتوج األخضر

 ؛إدراج االعتبارات البيئية ضمن خمتلف املقررات الدراسية وملختلف األطوار التعليمية •

 أجـل فان التعاون الدويل مـن   ،يئية ال تعترف باحلدود السياسيةن املشاكل البإضافة إىل كل ما سبق وأل  
خاصة من قبل الدول الصناعية اليت بنت تقدمها وازدهارها على أنقاض النظام  ،محاية البيئة أصبح أكثر من ضرورة

  . يالبيئي العامل
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  التنمية املستدامة أجلالتعاون الدويل من : املبحث الرابع

على الرغم من إحـراز بعـض التقـدم يف    و ،حتقيق التنمية املستدامة أكثر حتدي يواجه الدول الناميةميثل 
الوصول إىل أدىن شروط احلياة ، وانه مازال هناك أكثر من مليار نسمة يعانون من الفقر املدقع السنوات املاضية إالّ

  .ة ظروف تعليم جيدو ،لباسومأوى ومياه صرف نظيفة وبكرامة من غذاء 

   ظهور فكرة التعاون الدويل: املطلب األول

العالقـات  أحد احملاور األساسية اليت ميزت  التنمية أجلليس من الغريب أن يشكل مبدأ التعاون الدويل من 
وهي الفترة  الفقرية ودول اجلنوب الغنية وباألخص مابني دول الشمال ؛ الدولية لفترة ما بعد احلرب العاملية الثانية

اليت عرفت هوة كبرية يف مستوى التقدم مابني الدول املنتمية إىل الطائفتني وقد حظي مبدأ التعاون الدويل بأمهيـة  
اليت  )UN( قصوى على مستوى املنظمات الدولية واإلقليمية هذه األمهية ظهرت جبالء يف إطار هيئة األمم املتحدة

  .االت االقتصادية االجتماعية والسياسيةزادت من قيمة التعاون الدويل ليشمل ا

  مسؤولية الدول املتقدمة يف ختلف الدول النامية : الفرع األول

لقد كان للدول املتقدمة دورا رئيسيا يف ختلف الدول الفقرية اليت عانت من ب ثرواا عـرب مسـميات   
  ...و الديون ةاالستعمار و التجار

  ثروات االستعمار واهليمنة على ال: أوال

ثـر علـى   أمما  ،يف عزل مستعمراا عن العامل اخلارجي وربطها فقط ا لعبت الدول املستعمرة دورا كبريا
فضال عـن إغراقهـا يف التخلـف     ر،يف تبعية مطلقة بعد رحيل االستعما لتهافجع ،الصناعيةوقطاعاا التجارية 

هـا يف  عأوقو كما عمد إىل استغالل ثروات البلدان اشد ما استغالل على حن ،1واخنفاض حاد يف مستوى املعيشة 
  .التبعية وهوة التخلف 

   أزمة املديونية: ثانيا 

أن وخاصـة   يف أسعار الفائدة أثر يف انفجار أزمة ديون العامل الثالـث  التغرياتوة اإلقراض الدولية لسياس
، 2مـتغرية وبأسعار فائدة عالية و جلعن قروض قصرية األهي عبارة و األساس اخلاص باتت هي مصادر اإلقراض

 مما شجع الدول النامية علـى اإلسـراف يف االقتـراض   ، أسعار الفائدة منخفضةوفبعدما كانت القروض ميسرة 

                                                 
 .49ص ، 2004 ،جامعة اجلزائر ،دكتوراه دولة يف القانون العام رسالة ،املسؤولية الدولية عن ختلف التنمية االقتصادية يف الدول النامية، هند بن عمار 1
 . 173صمرجع سابق،  ،بسام احلجار 2
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حل حملها املقرضون و ،امتنعت املؤسسات املاحنة عن منح املزيد من القروض امليسرةوارتفعت أسعار الفائدة فجأة 
  .مما أدى إىل عجز الدول عن الوفاء بالتزاماا ،1اخلاصون

 أفضـل  تـوفري  يف الدول الرأمساليـة  وإستراتيجية سياسة ضمن ،الدائن زاوية من ،القروض اندرجت بينما
 بالنسـبة  املديونيـة  جـاءت . أرباحها على مستوى واحملافظة الدويل النطاق على اقتصادها نفوذ لتوسيع الشروط
 اسـترياد  ومتويل ،التنمية حتقيق يف واإلسراع ،العامة والنفقات التحتية البنية مشروعات ببناء الوهم إطار يف للمدين
مشاكل الدول النامية بدال  تفاقمومما أدى إىل زيادة أعباء املديونية  .املوجه التصنيع منوذج ومتويل ،اإلنتاجية السلع

  .من االجتاه اىل حتقيق التنمية 

  العوملة وتوسيع اهلوة  : ثالثا

  قد بلغت نسبة التجارة الدولية بني العـامني ، فيندمج بسرعة فائقةو يتكاملو ومبا أن االقتصاد العاملي ينم 
واالندماج يف االقتصاد غري أن الدول النامية اليت انتفعت من هذا التوسع يف املائة،  6.5حوايل  )1997 -1990(

وهو أكرب موجه لتحريـر   تتعزز هذه النتائج بدراسات البنك الدويل، اليد الواحدة ا أصابعال يتجاوز عددهالعاملي 
هناك خطر واضـح  ومن تيار العوملة  دولة فقط من اخلروج راحبة 23متكنت  دولة 93من ضمن وحيث  التجارة،

ار عملية رالتخلف مع استم ستعاين املزيد من االقتصادي بصورة ماسةالنمو من أن الكثري من الدول اليت حتتاج إىل 
املاديـة إىل  وبشرية الستتجه املوارد  ،حترير قوى السوقونه يف ظل العوملة أمن  ونالكثري فرغم ما بشر به. 2العوملة

مما يشبع  على الصعيد الدويلو باملعىن الواسع يف حركة اإلنتاج يد مضطردتزا مما يترتب عن ذلكواملواقع اإلنتاجية 
  .بشكل أفضلاحتياجات البشر 

القليلة اليت انتفعت من  ن الدول اآلسيويةأ"جون ستجلتيز اخلبري االقتصادي السابق يف البنك الدويل  يرى  
اليت تضررت وهي الغالبية فهي اليت أخضـعت نفسـها    أما البلدان ،العوملة هي تلك اليت أدارت العوملة بطريقتها

ففي ظل العوملة نالحـظ   لدولية وهي املؤسسات املؤيدة للعوملةاالقتصادية ا ألحكام الشركات الكربى واملنظمات
للثـروة علـى    شـديد إىل تركيز فقر الذي اتسعت دائرته بشكل كبري وشديد يف ال استقطابو العامل يتجه حن أنّ

  .عملية مرحبة لكن للفئة القليلة فقط فالعوملة هي. 3داخل الدولة الواحدةو املستوى الدويل

  

  

                                                 
ودورها يف عرقلة التنمية  دراسة حتليلية لتفاقم أزمة املديونية اخلارجية( ،ثر الديون اخلارجية يف تفاقمهاوأمشكالت التنمية االقتصادية يف البلدان العربية  ،سودأصاحل  ،حممد اهلادي 1

 .36ص، جملس الثقافة العام ،الوطنية
 .225ص مرجع سابق، مبسلغدة كارين بريدسال،أنتوين غيندز 2
 .53ص ، مرجع سابق، )خماطر العوملة على التنمية املستدامة ( العامل ليس للبيع  ،مباتر حممد علي ورد 3
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  منظمة التجارة العاملية ونظام السوق احلر: رابعا

 الثانيـة، ى التضامن واحترام احلقوق بعد اية احلرب العاملية بدال من العمل على بناء نظام عاملي يرتكز عل 
عاملي مبين علـى   الدول األوربية إىل فرض نظام جتاريوبقيادة الواليات املتحدة األمريكية  عمد املعسكر املنتصر

ة بالرغم من أن الدول الناميوبعد مجلة من املراحل  ةإنشاء منظمة التجارة العاملي إتفافيةقاد إىل توقيع ، أسس غربية
  . شروطها احفةوأن الدول الغربية هي املسيطرة على قوانني املنظمة  الالساحة يف املنظمة إ األغلبيةمتثل 

لتراهن على انتقال رؤوس األموال من  العاملي برعاية منظمة التجارة لقد جاءت فكرة حرية التجارة الدولية
الـدول   سـتهاجر إىل يف املقابل فان عمالة الدول الفقرية و  حبثا عن عمالة رخيصة إىل الدول الفقرية الدول الغنية

تدل على أن هذه النظرية مل يكتب هلا النجاح  اليت تكشفها األرقام ضل لكن احلقائقفمردود مادي أالغنية حبثا عن 
  .1خرآلو العملي لسبب أ

 الرأمسالية وتقسيم العمل الدويل : خامسا

نيع املـواد  أمسالية يف تصفتخصصت البلدان الر ،الصناعية إىل تغيري شكل تقسيم العمل الدويل الثورة أدت 
 توفري املـواد األوليـة  وإنتاج املواد الزراعية  أوكلت هلا مهمة التخصص يف والبلدان النامية اليةاالستهالكية والرأمس

، ممـا  2من خالل التقسيم الدويل للعمـل  األوىل لعالقات التبعية تانمما أدي إىل ظهور اللبلصناعات دول املركز، 
عن طريق تصريف فقط منتجـات الـدول الصـناعية     الناميةو يف اتمعات احمليطة أ التقليدية ةأدى إىل تغيري البني

وتعميم ثقافة االستهالك الغربيـة دون االلتفـات إىل    االستهالك بالدول النامية بالشكل الذي أدى إىل تغيري أمناط
  .احلاجات األساسية تلبية 

هذا دون إنكـار  و ،رفاه دورا كبريا يف ختلف الدول النامية من ما حققتهواملتقدمة  لقد كان لتقدم الدول 
ليس من التعاون الدويل  من هنا ميكننا اعتبار أن فكرةوالعوامل الداخلية اليت تعترب الدول النامية هي املسؤولة عليها 

 التنمية والتخلف إشكاليات لتفاقم العاملي الوعي تزايد ومع ،واالقتصادي القانوين الفكر تطور فمع ،قبيل الصدقة
 جمـرد  املتخلفـة للـدول   االقتصادية الدولية املساعدات تعد مل الفقرية يف العامل، للدول بالنسبة وخاصة العامل يف

  .الدويل الواقع يفرضها حاجة ملحة أصبحت بل، املتخلفة الدول جتاه الدويل تمعا به يشعر إحسان

  املشاكل العاملية املشتركة :الفرع الثاين

تتشارك بلدان العامل يف مجلة من املشاكل واملتعلقة خاصة باملمتلكات املشتركة ويظهر هـذا بوضـوخ يف   
  .تشابك املشاكل البيئية خاصة

                                                 
 .254ص ، 2000، بريوت، توزيعلاودار الثقافة للنشر  ،العاملية منظمة التجارة ،سهيل حسني الفتالوي  1
 .80ص، 1986 ،بريوت ،التوزيعوالنشر واجلامعية للدراسات  املؤسسة ،اجلنسيةالشركات متعددة وأزمة تقسيم العمل الدويل و اجلنوبوحوار الشمال  ،آخرون،وعبد هللا هدية2



 التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة ..………………… … :الفصل األول 

 

 43 

  املشاكل البيئية: أوال

 تعترب املشاكل البيئيـة و بالنسبة لكل دول العامل يف اآلونة األخرية ذات اهتمام خاص أصبحت قضايا البيئة 
عـن الثـورة   جنـم   ماسواء يف الدول املتقدمة و الذي كان نتاجا لثقافة اإلنسان بالتطور التكنولوجيمتعلقة أكثر 

تغالل املكثف للمـوارد الطبيعيـة   االسوما جنم عن الفقر وبالنسبة للدول املتخلفة و الصناعية من انتهاكات للبيئة أ
  :  ميكن إمجال املشكالت البيئية اليت يتخبط ا العامل يف ما يليو

  ثقب األوزون-أ

شـكلة علـى   عندما قاما عاملان أمريكيان بطرح امل 1975يف العام  ظهر االهتمام بثقب األوزون ألول مرة
  .التطور الصناعي  ضحا بان املشكلة ناجتة من انبعاث الغازات النامجة عنالساحة الدويل وأو

  استهالك الطاقةومشكلة تغري املناخ -ب

 حسب مما قد يؤديو ،حرارة األرض على كوكب األرض درجة عاملناخ من االرتفا مشكلة تغري نتجت  
هو السبب األول يف الذي  ا بالنسبة إىل استهالك الطاقةأم.1غرق مساحات من األرض والعلماء إىل ذوبان اجلليد 

  لطاقة ف الكبري لتعترب الدول املتقدمة هي املسؤولة عنه نظرا لإلسرا مشكلة التلوت ،

   استرتاف املوارد الطبيعية-ج

الفقر يف الدول النامية إىل استرتاف املوارد الطبيعيـة  والصناعي يف الدول املتقدمة وأدى التطور التكنولوجي 
ففي البلدان النامية يعترب اخلشب من أهم موارد الطاقة مما أدي إىل تدمري مساحات شاسعة ، الناضبةوها مناملتجددة 

 .من الغابات 

  املياه مشكلة -د

الصـناعي   كلمـا زاد اإلنتـاج  و املياه من املوارد احملدودة اليت يريد الطلب عليها كلما زاد عدد السكان
اليت تعاين اغلب الدول خاصة النامية منـها مـن    الزراعي فان احلياة على سطح األرض تتوقف على هذا املوردو

  . مشكلة ندرته

  التصحر-ه

 يتضرر بسـببها ودول يف العامل  110أفادت التقارير الصادرة عن األمم املتحدة أن ظاهرة التصحر دد   
مليـار   42وتقدر بنح يسبب خسائر اقتصادية أن ما يسمى الزحف الصامت للتصحر مليون نسمة، 250حوايل 

املتضررة يف  األراضي املشكلة وأكثر كثريا بسبب هذه مليارات يف إفريقيا لوحدها اليت تعاين تسعدوال سنويا منها 

                                                 
 .109ص ،2005 مصر،،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة،علم إجتماع التنمية ،طارق السيد 1
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بسبب الفقر الذي يؤدي إىل استخدام غري املستدام لألراضي الزراعية للحصول على اكرب كمية من  القارة السمراء
  .1احملصول

  .كل هذه املشاكل تدق ناقوس اخلطر وتستوجب التعاون الدويل من أجل احلد منها

  يف العامل اجلوعوتفاقم مشكلة الفقر : الفرع الثالث

تباينت مفاهيمه وهذا ما يبني ،كما ضعت لعدة عوامل اقتصادية و تارخيية خمفهوم الفقر بعدة تطورات مر 
  .صعوبة إجياد مفهوم شامل للفقر 

  مفهوم عاملي للفقرو حن: أوال

 متعدد كمفهوم اليوم إليه ينظر أصبح ،فقط بالدخل امرتبط أن كان فبعد ،الزمن مبرور الفقر مفهوم تطور

  . اتمعية واخلصوصيات والتاريخ والثقافة اجلغرايف واملوقع املتبعة السياسات بفعل ينشأ األبعاد

 ويالزم العيش وأسباب األرض إىل واالفتقار اجلوع أشكال ويتخذ النامية البلدان يف ظاهرة منتشرة والفقر

 يف أما ،للشربة الصاحل واملاء الصحية اخلدمات ونقص واألوبئة واألمية والبطالة فعالة غري توزيع سياسات
 يفو وه . املنخفضة واألجور وتزايد البطالة االجتماعي االستبعاد أشكال يف نفسه عن يفصح فإنه ،املتقدمة البلدان

  .والسالم واألمن البشري واملساواة العدل النعدام نتيجة احلالتني كلتا

بوصفه وضعا اقتصاديا يعتمد علـى عمليـات    عاملي تقريباومعىن متجانس  أصبح للفقر ،1945منذ سنة 
، االقتصـادي و بالنم هذه العمليات تعتمد بدورها على التنمية اليت تعرفو ،صالهئانتقاديه يف السوق لكي يتم است

ن تعترب انه يتوجب على البلدا واعترب الفقر على نطاق واسع على انه صفة مميزة للعامل الثالث ومت استحداث طريقة
  .  2أن تساعد العامل الثالث على استئصال الفقر املتقدمة

االجتاه إىل االندماج يف اقتصـاد  و ة لوجهة النظر الغربية هبوكان احلل األمثل للخروج من دائرة الفقر بالنس
الفقـر   اتضح أنّ مع بداية سنوات التسعينياتولكن  ،استرياد النمط الغريب باعتباره النموذج املثايل للرفاهوالسوق 

علـى مجيـع    مل ينعكس هـذا االرتفـاع   حىت الدول اليت استطاعت أن حتقق منوا مرتفعا، يف هذه الدول يزداد
 حاالت عدم املساواة كانـت متيـل إىل   ":صف هذه احلالة يف الفقرة التاليةوقد خلصت جلنة اجلنوب بو،السكان

بشكل متزايد  يف بلدان اجلنوب قادرين األقوياءو األغنياءأصبح و...ازداد تصنيعه  االقتصاد الذيو االتساع مع من

                                                 
  .35ص، 2003، دار االهلية للنشر و التوزيع، االردن،مستقبل األرضوالعوملة ، باتر حممد علي وردم 1
 .937ص ،رجع سابقتودارو، امل.بميشال  2
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لكن على مستوى قطاعـات كـبرية مـن     ،على التمتع بأسلوب حياة بلدان الشمال املتقدمة وأمناط استهالكها
  .1 "يف الوقت الذي كان باستطاعتها رؤية حببوحة القلة ،السكان مل يطرأ أي حتسني على مستوى معيشتها

مشاكل تتعلق بسوء توزيع الدخل على فئات اتمـع   إىلو الفقر من اخنفاض معدل النم إذن انتقل مفهوم
وميكن إعطاء التعريـف  . عادلة اجتماعيةوبإتباع سياسات اقتصادية  تقليص الفقر ال يكون إالّ حيث أنّ، الواحد

ستحال فيه الوصول إىل مستوى يف وضع ي ،األفراد يف جمتمع ماو وضعية تكون فيها األسر أو الفقر ه":التايل للفقر
مستوى الفقر مرتبط بعاملني أساسني مها متوسط و. نه مقبول حسب معايري ذلك اتمعأيقال عليه  ة اقل ماشمعي

الفرد خيفض من الفقـر يف  ، حيث أن االرتفاع يف متوسط دخل درجة املساواة يف توزيع الدخلو هودخل الفرد 
  .الدخل على خمتلف شرائح اتمع يفاقم الفقرحني أن عدم املساواة يف توزيع 

  مؤشرات قياس الفقر : ثانيا 

  :نوجزها يف اجلدول التايل يوجد عدة مؤشرات لقياس الفقر

  مؤشرات قياس الفقر): 4- 1(اجلدول رقم 

  ة القياســطريق  رــاملؤش

  مؤشرات قياس مستوى املعيشة
لألسرة، متوسط إنفاق دخل األسرة، اإلنفاق االستهالكي اإلمجايل 

الوحدة االستهالكية، نسبة اإلنفاق على املواد الغذائية، حصة الفرد من 
  .السعرات ا الربوتني

  أسلوب خط الفقر 
فقراء وغري فقراء وذلك بتحديد خط : يعتمد على تقسيم اتمع إىل فئتني

الفقر املعرف على انه، إمجايل تكلفة السلع املطلوبة لسد االحتياجات 
  االستهالكية املطلوبة

  .يعتمد على املالحظة املباشرة لواقع إشباع احلاجات األساسية  أسلوب احلاجات غري املشبعة 

  .83-82باتر حممد علي وردم، العوملة ومستقبل األرض، مرجع سابق، ص: من إعداد الطالبة باالعتماد على: املصدر

نه ال أ إال ،األساليب الثالثة يف قياس الفقر املوجودة بنيبالرغم من االختالفات من خالل اجلدول جند أنه  
لـيس فقـط   والبيئية والسياسية واالقتصادية وميكنها القياس الفعلي للفقر الذي تتداخل فيه الظروف االجتماعية 

  .عيار وحيد لقياس الفقركماالعتماد على الدخل 

                                                 
  .238ص  نفسه، رجعتودارو، امل.ميشال ب 1
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  إحصائيات خميفة عن الفقر: ثالثا

تقرير املعين بالبحث عن حلول ملشكلة الفقـر يف  و ما يسمى مبشروع القرن وه نشرت األمم املتحدة نتائج
أستاذ االقتصاد جبامعة هارفارد إىل زيـادة اإلنفـاق    ،"كسجيفري سا" التقرير الذي أعده الدكتورو ويدع. العامل

ليل عدد الفقراء يف العامل ويقول التقرير إن العديد من األهداف اليت وضعتها األمم املتحدة لتق. على مشاريع التنمية
وانتشار األمراض وانعدام الكفاءة يف  ،ومازالت احلرب. مازالت بعيدة عن التحقيق 2015إىل النصف حبلول عام 

أفريقيا إضافة إىل انعدام اإلرادة يف العامل املتقدم جتعل هذه األهداف بال معىن يف حني قدم تقرير التنميـة البشـرية   
 يف أمريكي دوالر 1.25 من أقل على يعيش البشرية ربع زالي فما بة عن تزايد حدة الفقرحقائق مرع 2010للعام 
 الصـرف  خـدمات  وإىل ،شخص مليار 1.6 الكهرباء وإىل ،شخص مليار النظيفة الشرب مياه إىل ويفتقر .اليوم

  .1التغذية سوء من النامية البلدان أطفال كافة ربع ويعاين  .شخص مليارات ثالثة الكافية الصحي

   املستدامة أجل متويل التنميةالتعاون الدويل من : املطلب الثاين

يف ظل عدم القدرة على تعبئـة   الفقريةيعترب متويل التنمية أهم مشكل تعاين منه الدول النامية خاصة الدول 
  .ف املؤسسايت هلذه الدولضعاملدخرات احمللية ويف ظل ال

  أهم جماالت التعاون: الفرع األول

عاون يف جمال إصحاح البيئة العاملية و القضاء على الفقر الذي بات يهدد معظـم سـكان العـامل    تشمل الت
  .أهم القضايا اليت تتطلب التحرك السريع للمجتمع الدويل  الفقرية عرب العامل الدول خاصة يف

  احلفاظ على البيئة أجلالتعاون الدويل من : أوال 

  :حول النقاط التالية  يف بعدها البيئي التنمية املستدامة أجليتمحور التعاون الدويل من 

مابني الدول عن األخطار البيئية العابرة للحدود وتطوير القانون الدويل بشأن التعويض عـن اآلثـار    املسؤولية •
 ؛السلبية هلا 

 ل أشكال التفاوت بني شعوب العامل؛القضاء على الفقر واحلد من ك أجلمن  الدويلالتعاون  •

 ؛االجرءات الدولية املتخذة يف ميدان البيئة والتنمية مصاحل أكثر البلدان فقرا تراعيأن  جيب •

 ؛ية على حسب مسامهتها يف تدهورهاتتحمل الدول مسؤولياا كاملة يف حفظ ومحاية البيئة العامل •

 ؛استدامة ، على حنو جيعلها أكثرينبغي أن تعمل الدول على تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك السائدة •

                                                 
تاريخ (: متاح على املوقع االلكتروين .8-7ص  ، 2010،نيويورك،)إىل التنمية البشريةمسارات :لألممالثرة احلقيقية (،2010،تقرير التنمية البشريةائيمناإلاملتحدة  األممبرنامج  1

  http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_AR_Complete_reprint.pdf) 15/01/2011: االطالع 
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 تكثيف التعاون الدويل يف جمال العلوم والتكنولوجيا املالئمة لتحقيق التنمية املستدامة؛ •

مع تاليف استخدام االعتبارات البيئية كوسيلة لتقييد حريـة التجـارة    ،االقتصادي والتجاري تشجيع االنفتاح •
 ؛العاملية 

 البيئة وعلى صحة اإلنسان؛ مواد تشكل خطرا جسيما علىو حتويل أي أنشطة أو حظر نقل أ •

 إقامة نظام استشعار عاملي ملتابعة الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ ؛ •

 ؛عاملية لتحقيق التنمية املستدامةشراكة  أجلتفعيل دور القدرات الشبابية عرب العامل من  •

 ؛ البيئة حتقيق التنمية ومحاية ضمان السلم واألمن العامليني على اعتبار أمهيتهما البالغة يف •

 .االحتكام إىل القانون الدويل ووفقا مليثاق األمم املتحدة يف حل الرتاعات البيئية بني الدول •

    القضاء على الفقر أجلالتعاون الدويل من : ثانيا

هي مؤشر يدل على حالة من عدم املساواة بني شعوب العـامل  إن اإلحصائيات اليت سبق ذكرها عن الفقر 
فكرة القضاء على الفقر رغم جتدد التركيز عليها الدائم جمرد شعارات تنادي ا دول العـامل  وهذا يرجع إىل بقاء 

الغنية، فنسب الفقر تتزايد ونقص العدالة وعدم املساواة باتت السمة الرئيسية لكل اتمعات يف العـامل واألمنـاط   
زيادة اإلقصاء والتهميش خاصة لفقـراء  احلالية لإلنتاج واالستهالك تساهم يف شكل كبري يف زيادة نسب الفقر و

لذا ال جيب أن يبقى القضاء على الفقر جمرد شعارات، بل تتعداه إىل أفعال عن طريق حتمل البلدان الغنيـة  . العامل
مسؤوليتها جتاه ما خلفته من ختلف للدول النامية فالفقر الذي تعاين منه هذه األخرية ليس نامجا عن ضعف املوارد 

االقتصادية، أو اإلدارة غري اجليدة حلكومات العامل الثالث بقدر ما هو ناتج عن ب ثرواتـه وتـدمري    الطبيعية أو
موارده البيئية، وحتويل األموال من طرف الشركات واألفراد ذوي النفوذ ويكون العمل اجلدي من أجل القضـاء  

  :حد السواء من خالل  على الفقر من خالل التعاون الدويل بني الدول النامية واملتقدمة على

 إقامة نظام دويل عادل     - أ

حيث أن املشاكل اليت تتخبط فيها الدول النامية حاليا كانت نتاجا لنظام دويل جمحف، حيث مل تكن مشـاركة   
يف وضعه، وبالتايل مل حيفظ هذا النظام مصاحلها بل عمل على إضعافها وحتقيق مصاحل واضعيه من خالل أجهزتـه  

دوق النقد الدويل والبنك العاملي ومنظمة التجارة العاملية ، حيث عملت هذه املنظمات الثالثة جنبـا  املتمثلة يف صن
  .إىل جنب من أجل ميش الدول الفقرية وإنتاج ما يسمى بصناعة الفقر
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 زيادة التمويل الدويل للتنمية وحل أزمة املديونية  - ب

و ن يكون هـذا التمويـل يف شـكل مـنح أ    أشرط .وذلك بشكل يسد الفجوة التمويلية احمللية للدول النامية  
حلول حقيقية حلل وكما جيب إجياد بدائل  ،مساعدات للتنمية الن الدول الفقرية ال تستطيع حتمل الديون املتزايدة

إلغاء هذه الديون ال يشكل عبئـا علـى   و ،العامل يف الفقريةأزمة الديون تقوم على إلغائها خاصة بالنسبة للبلدان 
إلغاؤها لن يضع و ،من الديون العامليةيف املائة  3قل من أالدول الدائنة فديون العامل الثالث اخلارجية احلكومية متثل 

  . النظام املايل العاملي موضع اخلطر بأي طريقة كانت

   التمويل الدويل للتنمية املستدامة: الفرع الثاين

حـث  بيف النسق النظـري يف امل  كما رأيناه االقتصادية العامل األساسي لتحقيق التنمية  عترب متويل التنميةي 
لعـدم   نظرا، وبالتايل الرفع من الدخلواالستثمار والسبب يف تعبئة االدخار و رأمسال ه نّأل األول من هذا الفصل

الدول النامية فإا تلجا إىل التمويل الـدويل لسـد فجـوة    كفاية املصادر احمللية عن الوفاء باحتياجات التنمية يف 
  .االدخار 

  أشكال التمويل الدويل : أوال

  :األشكال التالية الدول الفقريةو الرأمسايل الدويل حن  يأخذ التدفق

  ؛اإلقليميةواملنظمات الدولية و من املؤسسات التحويالتوالتدفقات  •

  .اهليئات األجنبيةو الشركاتوغري املباشر من األفراد واالستثمار األجنيب املباشر  •

  .من الدول األجنبية   املساعداتواملنح  •

  اإلقليميةومن املؤسسات الدولية  التحويالتوالتدفقات  -أ

اإلقليمية أمهية كبرية يف جمال التمويل الدويل للتنمية خاصة بعد تبين األهـداف  وأصبح للمنظمات الدولية 
األمم املتحدة و املؤسسات البنك الدويلولعل هذه املنظمات و ،2015العام  والتعهد الدويل بالوصول إليهااإلمنائية 

البنك اآلسيوي للتنمية باإلضـافة إىل املؤسسـات   و اللجنة األوربية للتنميةوالبنوك اإلقليمية مثل البنك اإلفريقي و
  .اإلمنائي يوما بعد يوم اليت يتنامى دورهاو العربية

  االستثمار األجنيب املباشر -ب

تقع داخل البلد املضـيف لالسـتثمار    إستثمار من قبل جهات غري مقيمة بالبلد يف منشات اقتصاديةو هو 
حبصة تضمن السيطرة و مبلكية كاملة أ سواء ،األجانب يديرهاوميلكها  يف مشروعات الستثمار اوه أخرى ةوبعبار
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فـروع لشـركات   و يف البلدان النامية أ ورة مشروعات متارس نشاطهاغالبا ما تكون يف صوعلى ملكية املشروع 
  . 1يف اخلارج أجنبية

  الدولية و اإلقليمية املساعدات اإلمنائية -ج

 السـوق  ئعلـى مبـاد   يعتمد يف حتويله ال الذي يف ذلك اجلزء من رأس املال تتمثل املساعدات اخلارجية
 .2خربات فنيةو على شكل سلع أ عينيةو تلك التحويالت نقدية أ سواء كانت ،االعتيادية

عليه يف  تعتمد عليه اعتماد كليا ومتثل هذا النوع من التمويل املصدر الرئيسي خاصة للدول األكثر فقرا ألا
اليت أصبحت عهدا ألعلى ، هتمام ذا النوع خاصة مع إعالن األمم املتحدة لألهداف اإلمنائيةقد تزايد االو. التنمية

حتقيق التنمية املستدامة كما  أجلعن طريق شراكة عاملية من  ،قدمة ملساعدة الدول الفقرية للوصول إليهاالدول املت
م دور هذا النوع من يتقيووهلذا سنتطرق يف حبثنا هذا إىل دراسة . جاء يف اهلدف الثامن من أهداف األلفية اإلمنائية

  .ر يف الدول األكثر فقرا يف العاملالقضاء على الفقوالتمويل يف حتقيق التنمية املستدامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .198ص، 2007،مصر،  ، القاهرةدار وائل للنشر،التنمية االقتصادية ،مدحت القريشي 1
  .26ص ،2004،اجلزائر ،قاملةجامعة ،علوم اقتصادية،مذكرة ماجستري، 2000- 1980تقييم أداء التمويل اخلارجي لالقتصاد اجلزائري للفترة  ،كواحلة ميينة 2
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  خالصة الفصل األول

من خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل، حول قضايا التنمية اليت طرحت وبشدة بعد احلرب العاملية الثانيـة  
 80يف املائة من سكان املعمورة وينعم حبوايل  20نتيجة النقسام العامل إىل عاملني، عامل متقدم يشكل سكانه قرابة 

يف املائة من الثروة، باإلضافة  20يف املائة من السكان ويتقاسم حوايل 80يف املائة من الثروة العاملية وعامل آخر ميثل 
ية إثر إىل كل أشكال التهميش وانعدام احلريات، هذا ما زاد االهتمام بقضايا التنمية والتخلف يف معظم الدول النام

وأخذت حتاكي النماذج الغربية اليت ختتلف الظروف اليت وضعت هلا والـزمن  . حصوهلا على استقالهلا السياسي 
الذي وجدت فيه، واتبعت الدول النامية خمتلف مناذج النمو فحققت فعال معدالت منو مرتفعة، لكـن أوضـاع   

ارجية اليت كانت تعمل على بقاء املركـز هـو   الفقراء كانت تزداد سوءا نظرا لسوء توزيع الدخل والظروف اخل
املسيطر واألطراف جمرد أسواق لتصريف منتجاته، عن طريق وسائل عدة كالعوملة وتقسيم العمل واملديونية، الـيت  

حتول الفكـر   ،العقود الضائعةكما يسميه البعض  وخالل عقد الثمانينات أفجرت أزمة التنمية يف الدول النامية و
كانـت مـن    تاصطالحا . حلديث عن مفهوم اإلصالحات االقتصادية بديال عن التنمية االقتصاديةالتنموي إىل ا

فكانت النتيجة خميبة لشعوب العامل  ،وجهة نظر املؤسسات الدولية اليت وضعتها الدول الغنية لفرض إيديولوجياا
ويرجـع  . شار الفقر املادي واملعنويالثالث الذي ظل يعاين الفقر واجلوع وسوء املعيشة والتهميش واإلقصاء وانت

فشل النماذج التنموية احلديثة إىل أا تعكس وجهة نظر غربية ال تصلح بالضرورة للبيئات واتمعات النامية كما 
أا تركز على البعد االقتصادي التنموي فقط، ليتحول بعد هذه املراحل اليت كانت تعتمد جلها علـى رأمسـال   

كنولوجي إىل تنمية جتعل من اإلنسان املوضوع األساسي هلا فهو املشارك يف خلقهـا وهـو   املادي والبشري والت
  .املستفيد األساسي منها وأصبحت التنمية البشرية حق مجيع فرد يعيش على هذا الكوكب 

  املقاربات كان هناك مفهوما جديدا يتبلور منـذ السـبعينات  والنظريات وبالتوازي مع كل هذه النماذج و
مفهوما للتنمية يضيف عنصر البيئة، لتكون التنمية املستدامة، نتيجة للتعلم والتطور احلاصل من التجارب التنمويـة  
السابقة الفاشلة والناجحة فهي تركز على التمكني واملساواة يف ظل تداخل األبعـاد االقتصـادية واالجتماعيـة    

  .والبيئية

القضاء على الفقر لتطرح بشكل كبري خاصة مع تطـور  وعادت مع كل هذه التطورات والتحديات فكرة 
دور اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ليتم التأكيد على ضرورة متويل اتمع الدويل للتنمية املستدامة والقضاء 

يـق  على الفقر يف الدول الفقرية، عن طريق إقامة شراكة عاملية وهو اهلدف الثامن من األهداف اإلمنائية عـن طر 
زيادة تدفقات املساعدات اإلمنائية لتلك الدول وتفعيل دورها يف القضاء على الفقر ومتهيدا إىل تنمية مستدامة هلذه 

  .الدول 
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  اإلقليميةوالنظري للمساعدات اإلمنائية الدولية  السياق: الثاين لالفص
العالقات أحد احملاور األساسية اليت ميزت  ليس من الغريب أن يشكل مبدأ التعاون الدويل من أجل التنمية

وهي الفترة اليت عرفت  .احلرب العاملية الثانية وباألخص مابني دول الشمال ودول اجلنوبالدولية لفترة ما بعد 
هوة كبرية يف مستوى التقدم مابني الدول املنتمية إىل الطائفتني وقد حظي التعاون الدويل بأمهية قصوى على 

ه تمم املتحدة اليت زادت من قيمهذه األمهية ظهرت جبالء يف إطار هيئة األ ،مستوى املنظمات الدولية واإلقليمية
الغالب شكال واحدا متثل يف صورة  يف االجتماعية والسياسية هذا املفهوم الذي أخذ ،ليشمل ااالت االقتصادية

ال  ةبعد ضرور واليت أصبحت فيما –املتلقية  –إىل الدول الفقرية  –املاحنة  –املساعدات املقدمة من الدول الغنية 
أصبح الوضع الفقرية هذه األخرية اليت ميكن االستغناء عنها ملواصلة اجلهود اإلمنائية يف الدول النامية خاصة الدول 

  .اإلنساين ا يشكل مأساة حقيقية يتحملها العامل بأسره
د طرأت القرن املاضي بعد احلرب العاملية الثانية وق تظهرت فكرة املساعدات الدولية بالضبط يف أربعينيا

وصوال  و اإلقتصاديوالسياسات والنظريات التنموية من النم النماذجتغريات كثرية على هذا النسق حسب تغري 
  . إىل التنمية املستدامة 
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  متويل التنمية املستدامةواملساعدات اإلمنائية : األولاملبحث 

هشة، ظروف اجتماعية صعبة، انعدام لقد خرجت الدول النامية من حقبة االستعمار باقتصاديات 
واجتهت الدول . للتكنولوجيا واليد العاملة املؤهلة، وكان النموذج الغريب يف ذلك الوقت هو النموذج الناجح

النامية إىل استرياد مناذج التنمية الغربية سواء الرأمسالية أو االشتراكية املعتمدة على التصنيع، الرأمسال املادي، 
ولوجي وجلأت إىل متويل براجمها التنموية عن طريق الرأمسال األجنيب، لسد فجوة التمويل اليت كانت البشري والتكن

تعاين منها وكانت املساعدات اإلمنائية أهم أنواع التمويل األجنيب بالنسبة للدول الفقرية اليت كان يصعب عليها 
بل كانت الوسيلة . يف معركتها ضد الفقراالقتراض من سوق املال الدولية، فكانت املساعدات أهم األسلحة 

  .الوحيدة للخروج من مصيدته 

  ∗∗∗∗الدولية و اإلقليمية مفهوم املساعدات اإلمنائية: املطلب األول

املتلقية و الدولية مبفاهيم خمتلفة فبينما متيل البلدان النامية أو ستخدم مفهوم املساعدات اإلمنائية اخلارجية أأ
متيل الدول  ؛ املنح اخلاصة واليت ال يترتب عنها أي التزام بالوفاء او املفهوم على املساعدات أللمساعدة إىل قصر 

الفقرية، ة إىل اعتبار املفهوم يشمل مجيع التدفقات املالية املتنقلة من هذه الدول إىل الدول و الدول املاحناملتقدمة أ
  .حمدد، يتناسب ودراستناالتوصل إىل مفهوم لذا سنحاول 

  املساعدات اإلمنائية  ماهية: الفرع األول

  .ريف شاملمنائية لذا سنحاول الوصول إىل تعهناك صعوبة يف حتديد تعريف واضح وثابت للمساعدات اإل
  تعريف املساعدات اإلمنائية : أوال

  )UN(تعريف األمم املتحدة  -ا

على أا املنح اخلاصة وصايف القروض طويلة األجل لغري  ،عرفت األمم املتحدة املساعدات اإلمنائية الدولية
ك تكون األمم املتحدة قد أقصت بقية          وبذل، 1األغراض العسكرية من احلكومات واملنظمات الدولية

واملنح غري الرمسية من املنظمات  ةوغري مباشر ةمباشر و إستثماراتالتدفقات األخرى سواء يف شكل قروض أ
  . الدولية

 )OCDE( تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -ب

الفنية من دول غنية إىل دول أقل حظا من الغىن و نية أهي تدفقات للمواد املالية أو العي املساعدات اإلمنائية
  : 2ثالثة شروط مع ضرورة استيفائها إىل

                                                 
 ....اعدات اإلمنائية الرمسبةساملعونات، مساعدات التنمية ، املساعدات اخلارجية، امل: ات مثلحبعدة مصطلن تعرف أاملساعدات اإلمنائية  ميكن  ∗
  . 120ص  ،1984 -  1983 ،، جامعة قسنطينةريست، مذكرة ماجمتويل التنمية االقتصادية ،حممد سحنون 1
أوراق عمل مؤمتر املعونات واملنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة يف الوطن  ،االجتاهات احلديثة يف إدارة املعونات التنمية الرمسية مع بداية األلفية اجلديدة ،ليلى مصطفى الربادعي  2

  . 7، ص 2007مارس  27،القاهرة ،العريب
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   جهة رمسية أخرى؛ أن تكون مقدمة من جهة رمسية حكومية إىل •
   ؛من إمجايل قيمتها يف املائة 25املنحة ا عن  أال يقل عنصر •
 .حتقيق أهداف تنموية يف الدول املتلقيةو الغرض األساسي منها ه يكونأن  •

ويعرف التقرير االقتصادي العريب املوحد عنصر املنحة على أنه الفرق بني القيمة االمسية ملبلغ القرض وبني جمموع  
أجل السداد  قساط الفوائد اليت تدفع منذ بدء عقد القرض حىت انتهاءأالقيم احلالية ملبالغ خدمة القرض من 

عند مسية للقرض علما أن سعر اخلصم املستخدم منسوبا إىل القيمة االخمصومة على أساس سعر خصم معني، 
ر يف املساعدات املقدمة سيستخدم عنصر املنحة لبيان درجة الوي .10وحساب القيم احلالية ملبالغ خدمة القرض ه

بني  الفرقعنصر املنحة بأنه  حتديدمبوجب خمتلف الشروط اليت تشمل فترة السداد وسعر الفائدة وبذلك ميكن 
  . 1نسبة مئوية من القيمة األصلية كالدين  األصلية للقرض والقيمة احلالية خلدمة مسيةاإلالقيمة 

وعودة إىل التعريف السابق فإننا جنده يلغي أيضا املساعدات غري الرمسية واليت أصبح هلا دور خصوصا مع 
يشكل جزء مهم من قيمة اآلخر و باإلضافة إىل إلغاء جزء مهم والذي أصبح ه. انتشار الفقر وااعة يف العامل
  . كما سنتطرق إليه بالتفصيل يف الدراسة ،إلغاء ديون البلدان املتلقيةو املساعدات اإلمنائية الرمسية وه

عرف املساعدات الدولية نلذلك ميكن أن  ،إذن هناك اختالف يف إعطاء مفهوم موحد للمساعدات اإلمنائية
يف املائة  25وعنصر املنحة الذي ال يقل عن  العينيةوبات املالية والفنية اهلواخلارجية على أا جمموعة قيمة املنح و أ

املصادر الرمسية للدول أو اجلهات متعددة األطراف، و ختفيف أو املقدمة من قبل  ةكاف يسرةالقروض امل املتضمن
  . ومنظمات اتمع املدين، باإلضافة إىل مساعدات املنظمات غري احلكومية الناميةإلغاء ألعباء ديون البلدان 

  حتليل التعريف: ثانيا

   :الشكل التايلذا التعريف الذي تتبناه دراستنا على ميكننا حتليل ه
  : املعونات الدولية تتكون من ثالث عناصرو املساعدات اإلمنائية أ

و آخر هاملانح إىل طرف و بالتصريح فقط تقدمي العون من طرف، هو أي أا تستهدف ول ،أا مساعدات •
  ؛املتلقي

   ؛الدول املتلقيةيف  املسامهة يف دعم عملية التنمية و أا ذات طابع تنموي مبعىن أن هدفها املعلن أيضا ه •
ن قومت يف اية املقام يف جزء منها على األقل وإعام و أا مقدمة يف الغالب من جهات ذات طابع حكومي أ •

  :اإىل القطاع اخلاص وتشمل األشخاص املقدمة هل
ة عدة صور تدفقات ثنائية أي من دولة أخرى يف عالقة يالتدفقات احلكومو وتأخذ املساعدات أ ،احلكومات - 

  . بني طرفني اثنني وتدفقات متعددة األطراف 

                                                 
  . 12ص  ،2001،الكويت،جملة سلسلة دراسات اقتصادية مركز اخلليج للدراسات اإلستراجتية،عربية التنموي لصناديق التنمية والتمويل ال فتوح هيكل حسن احلفين، الدور 1
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  . ن مل تكن ذات طابع حكومي صرفوإعامة  هيئات - 
املدين  اتمعاهليئات التطوعية واخلريية ومنظمات و وهي املنظمات غري احلكومية، أ ،غري اهلادفة للربح املنظمات - 

  . وسنتطرق ملختلف اجلهات املاحنة يف املباحث القادمة
و أن أهم ما مييز هذا النوع من التدفقات الرأمسالية أا ال تقدم وفق املعايري السائدة وإمنا بشروط تيسريية أ •

ذا املعىن تشمل املساعدات مكوننيتسهيلية معينة و:   
  . األول، هو القروض املسرية املكون - 
  التحويالت من طرف واحد السيما التحويالت الرمسية وتضع املنح واهلبات واهلدايا العامة و ه ،الثاين املكون - 

  : يعتمد أيضا على شروط حمددة تتمثل يفو القروض املسرية فهو بالنسبة للمكون األول وه
أكثر وينعكس هذا  ثالثني أو املدة واليت تتراوح بني عشر سنوات أوإذ يتميز القرض امليسر بطول : املـدة �

مباشرة على طول فترة استهالك القرض ومن مث آجال األقساط املستحقة اليت تكون متباعدة وقيمتها 
   ؛النسبية حمدودة السقف بشكل عام

  ؛رية املختلفةتوجد فترة للسماح من حيث املبدأ وتتفاوت مدا بني القروض املس: السماحفترة  �

  ؛يكون هذا السعر عند حده األدىن بعيدا عن ظروف وشروط السوق وحىت قد يصل إىل الصفر: الفائدةسعر  �

   ؛وقد سبق ذكره :املنحة عنصر �

املباشر  حيث ميكن أن يتم سداد الدين من خالل طريقة الرد العيين بدال من التحويل النقدي: طريقة السداد �
مبعىن أن يتم تقدمي سلع وخدمات بقيمة املبالغ املستحقة ويتم ذلك يف بعض احلاالت من خالل عقد وتطبيق 

  . اتفاقيات التجارة والدفع بني الدول األطراف 
أخريا بالنسبة إىل اإلحصائيات واليت سنعتمد عليها بشكل كبري يف دراستنا سنأخذ إحصائيات املساعدات 

 . )OCDE(التابعة ملنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية   )CAD( اإلمنائيةرمسية املقدمة من جلنة املساعدة اإلمنائية ال

  مصادر املساعدات اإلمنائية : الفرع الثاين

اجلدد من غري األعضاء يف جلنة  املاحننيتنامي أمهية  املساعدات العاملية يتزايد تعقيدا معال يفتأ هيكل 
أهم مصادر املساعدة اإلمنائية يف مصدرين  خذين يف الظهور لكن ميكننا إجيازاآلخرين اآل املاحننياملساعدة اإلمنائية و

  . اثنني

  املساعدات الثنائية: أوال

ساعدات يف حيث تقوم الدول املتقدمة بتقدمي امل ،أخرى لدولة وتتمثل يف املساعدات اليت تقدمها دولة
إىل العديد من الدول النامية مبستويات ونسب متفاوتة مبوجب  عينيةشكل قروض ميسرة ومنح ومساعدات مالية و

السوق الدولية راض وفقا للشروط التجارية السائدة يف تقالدول النامية قد ال يتاح هلا اإل تفاقية ثنائية، خاصة وأنّإ
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وما يعاب على هذه املساعدات ارتباطها باالعتبارات السياسية واألمنية . 1يةاملؤسسات املالية الدولية واإلقليمومن 
  .والعسكرية 

  املساعدات اإلمنائية متعددة األطراف : ثانيا

تتمثل يف قيام املؤسسات متعددة األطراف اإلقليمية والدولية بتقدمي مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية 
وبعكس . إخل ... صندوق النقد الدويل، البنوك اإلقليمية للتنمية  ،العامليالبنك ومن هذه املؤسسات جند 

ويلية للمؤسسات املتعددة األنشطة التم يزداد ارتباط ،املساعدات الثنائية اليت يزداد ارتباطها باالعتبارات السياسية
 ،الدول املتلقية للمساعدات أكثر قدرة على حتليل البيئة االستثمارية يفباالعتبارات االقتصادية فهي  األطراف

يضاف إىل املزايا السابقة ما تتميز به مشروعات املؤسسات متعددة األطراف من سرعة التنفيذ وقلة التكاليف 
  . للمساعدات الثنائية  مقارنةاإلدارية 
  املساعدات اإلمنائيةأساليب تقدمي : الثالثالفرع 

ثالث أساليب عند ختصص املساعدات تتمثل ائية اإلمن تستخدم الدول واملؤسسات املاحنة للمساعدات
  : كاآليت

  تقدمي املساعدات بطريقة آلية : أوال 

احتياجات الدول املتلقية وقد شاع هذا األسلوب يف عقد  األخذ بعني اإلعتبار ويتم هذا األسلوب على
  . ال حيقق بصورة دائمة االستخدام األمثل للمساعدة اإلمنائية املقدمة والسبعينات من القرن العشرين وه

  منح املساعدات بطريقة مشروطة : ثانيا

استخدام هذا األسلوب  دويستخدم هذا األسلوب يف ظل وجود برنامج تنموي يف الدولة املستفيدة وقد سا
دوافع جادة يف الكثري من األحيان لدى بعض والتسعينات من القرن املاضي وذلك لعدم توفر  الثمانيناتيف عقدي 

الشؤون الداخلية للدول املاحنة للتدخل يف  الفرصةن كان هذا النمط من املساعدات يوفر إاحلكومات املتلقية و
  . للدول املستفيدة

  منح املساعدات بطريقة انتقائية  :ثالثا

ملة لرفع كفاءة استخدام املساعدات ويستخدم هذا األسلوب يف الوقت احلاضر بعد القيام بدراسات متكا
وان كان هذا األسلوب يتسم بصعوبة وضع أولويات وتقدمي ملختلف سياسات التنمية للدول املستفيدة من 

ما و التخلي جزئيا عن مبدأ االحتياج والتركيز على مبدأ اجلدارة عند تقدمي الدعم وه علىاملساعدات عالوة 
   .2ة يإلمنائالف املبدأ العام من املساعدة اخي
  

                                                 
  . 254ص ،  2007 ، دار املناهج، 1مقدمة يف املالية الدولية، ط منجد عبد اللطيف اخلشايل، ،نوازد عبد الرمحان اهلييت 1
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   الدولية و اإلقليمية أنواع املساعدات اإلمنائية: الثايناملطلب 

 تتضمن قاعدة البيانات اخلاصة بلجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
املساعدات الفنية  –مساعدات مالية  –إىل مساعدات للمشاريع والربامج  ،يف للمساعدات حسب نوعهاتصن

املساعدات من أجل ميكن إضافة ، التخفيف من عبء الديون، ائية ألغراض إمنائية والطوارئالغذ املساعدات
وسنحاول التطرق األخرية  التجارية اليت كثرت النقاشات حوهلا خصوصا خالل مفاوضات جولة الدوحة التجارة

  . املساعدات اإلمنائية كال على حدىإىل أنواع 

  املساعدات املالية :رع األولالف

 املوجهة يف شكل أغلفة مالية مليزانيات الدول املتلقيةوالقروض امليسرة وتتمثل املساعدات املالية يف املنح 
  :املساعدات املالية بني نوعني من التمييزميكن و
  اخل ...مج التعليم الصحةااليت توجه لتمويل الربامج مثل برو :مساعدات برامج -ا 

  .لتمويل مشاريع حبد ذاا اليت تقدمو :مساعدات مشاريع -ب
على مر الزمن تناقصت هذه احلصة من املساعدات اليت تقوم بتدعيم امليزانية لسد احتياجات التمويل العام 
من إمجايل املساعدات املقدمة هذه املساعدات، اليت تذهب للمشروعات والربامج، فخالل التسعينات كان 

  .1صيب الفرد من هذا النوع من املساعدات كبريا ومل يسترجع مكانته بعد ذلك االخنفاض يف ن
يعود هذا االخنفاض يف نصيب املساعدات املالية إىل تعدد أنواع املساعدات من مساعدات طوارئ وختفيف 

نمو الذي يعترب للديون واملساعدة الفنية والغذائية على حساب مساعدات الربامج واملشاريع اليت تعد مهمة لزيادة ال
كما أنّ ختصيص املساعدات اإلمنائية لتمويل املشاريع يكون أكثر منه .شرط أساسي لدفع عجلة االقتصاد إىل األمام

لتمويل الربامج على اعتبار أن املشاريع تفيد أكثر الدول املاحنة يف االستفادة من توطني شركاا والعمل على 
  .ترسيخ الرأمسالية بشكل جيد

  املساعدات الفنية : لثاينالفرع ا

الدراية اليت تقدمها البلدان املاحنة  ،ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يقصد بالتعاون الفين اوفق
إىل البلدان املتلقية من خالل توفري العاملني وبرامج التدريب والبحث والصحة وحتمل التكاليف املترتبة على ذلك 

ة وبرامج املنح التعليمية وغريها من أشكال املسامهة يف اخلرباء مباشرة من البلدان املاحنوفري ويشمل هذا التعاون ت
اليت ترتكز على تقدمي  ،للسكان احملليني وبالتايل تعترب املساعدة الفنية شكال من أشكال املساعدة البشريرأس املال 

اليت دف أساسا  املساعدات الفنيةن االقتصادي بني املعلومات واخلدمات ومتيز منظمة التعاون والتنمية يف امليدا

                                                 
 .15، ص2006، ديسمرب مصر، األهرام ،4، العدد 43الد  ،)افريقيا تبدا تقدمها( ،التنميةوالتمويل ، جملة صندوق النقد الدويل 1
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ة دف تصلة باالستثمار الذي يؤمن الدرايإىل زيادة خمزون رأمسال البشرى يف البلدان النامية واملساعدة الفنية امل
  .  1زيادة خمزون رأمسال املادي يف البلد املتلقي

زادت حصة  تالعقود املاضية فمنذ الستينياشهدت تركيبة املساعدات اإلمنائية تغريات ملحوظا خالل 
  من، خالل الفترة 2ةـالغذائية ألغراض إمنائي املساعداتة ـالربامج واملشاريع والتعاون الفين بينما اخنفضت حص

من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية للمساعدة الفنية بالرغم من  يف املائة 29خصص املاحنون حوايل  2000-2004
أكثر من و أ يف املائة 50النوع من املساعدة  هذاتبلغ حصة ، كما كبرية حيال فعالية املساعدة الفنيةاملخاوف ال

وميكن تفسري هذا . اليابان وجمموع املساعدة اإلمنائية اليت تقدمها بلدان مثل استراليا والواليات املتحدة األمريكية 
  :ية الرمسية إىلالتحول إىل املساعدات الفنية من إمجايل مساعدات التنم

وجتهيز  نفاق على القطاعات االجتماعية اليت حتتاج إىل مدخالت التعاون الفين بصفة عامة من تدريباإل زيادة •
  ؛إخل خاصة متويل األهداف اإلمنائية ... 
الدول املاحنة من تكاليف اخلربات والتدريب وتوظيف عماهلا وشركاا االستشارية خاصة وأن  إستفادة •

  تكلفتها غالبا ما تكون باهظة وتسترتف جل املساعدة املقدمة؛
مينع وصول التكنولوجيا إىل اقتصاديا  إن حصر املساعدات الفنية يف مساعدات تنمية العنصر البشري فقط، •

تفتقر إليها بشكل كبري خاصة يف ميدان اإلنتاج واالستثمار املادية جيعل الدول املاحنة تزيد من الدول الفقرية اليت 
  .تبعية الدول الفقرية وحتافظ على تقسيم العمل الدويل

 املساعدات الغذائية : لثالثالفرع ا

الغذائية هي املصدر الدويل للمواد املقدمة  املساعداتفإن  ∗FAO3حسب تقرير املنظمة العاملية لألغذية 
أا على الغذائية  املساعدات  " voubranفوبران "ويعرف  .4لتوفري أغذية و بشروط ميسرة على شكل أغذية أ

                                                 
 ،2007جانفي  04، 4العدد  ،)االجتاهات االقتصادية وآثارها املساعدة اخلارجية والتنمية يف املنطقة العربية (،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا االسكوا ،األمم املتحدة 1

  . 25نيويورك ص 
2 Saujeeo Catharine, Lepta Patella Ans Wagh , Are donor countries givin mor or less aid ? IMF paper, Washinton, 
janaury 2006 , p 13, date raed :25/07/2010. 
Web site : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0601.pdf  
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على املوقع اإللكتروين  ، متاح 3ص روما، ، )مذكرات فنية عن السياسات التجارية(،الغذائية يف سياق األسواق الدولية واحمللية وجولة الدوحة ،املساعداتمنظمة األغذية والزراعة 4
  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j5072a/j5072a00.pdf )25/07/2010:تاريخ اإلطالع (
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مجيع التدخالت الداعمة لألغذية واليت دف إىل حتسني األمن الغذائي للفقراء يف األجلني القصري والطويل سواء مت 
  . 1 ولية والقطرية العامة واخلاصةن طريق املواد الدمتويلها ع

ويشمل هذا التعريف مجيع إجراءات وتوزيع األغذية على الصعيدين الدويل والقطري واحمللي فضال عن 
أيضا على   lay"الي" يعرفهاو. املوارد غري الغذائية واملستخدمة بالترابط مع األغذية لتحقيق أغراض األمن الغذائي 

ول حمليا ودوليا واليت دف يالت املالية اليت متالتحوو التدخل يف األسواق األغذية أو ل توزيع األغذية أأا تشم
  .  2إىل حتسني األمن الغذائي

  . خاصيتني للمساعدات الغذائية صتخلالل التعريفات السابقة ميكن أن نسمن خ
  . الغذائية حبيث دف إىل حتقيق األمن الغذائي  للمساعداتاالستدامة  طابع •
  . فنية واليت دف إىل حتقيق األمن الغذائي عادية أو كل مساعدة سواء مالية أو تشمل •

الغذائية كنسبة من قيمة واردات البلدان النامية من األغذية  املساعداتاخنفضت قيمة الشحنات من 
الغذائية قد  املساعدات أن ،ية خالل العقد املاضي ويتضح من هذامن املساعدات اإلمنائية الرمسكنسبة وكذلك 

فقدت كثريا من أمهيتها كأداة من أدوات السياسة اإلمنائية يف البلدان املتلقية للمعونة وكذلك كآلية للدعم املباشر 
 فقد أصبحت ،الغذائية املساعداتالتباين يف نسب أشكال و لألسعار يف البلدان املاحنة ومما يزيد من توضيح ذلك ه

 هذه األخريةالغذائية وهذا ما يؤثر على استدامة  املساعداتشكل ما يقرب ثلثي تالغذائية الطارئة  املساعدات
 املساعداتيف حني اخنفضت  ،كما ذكرنا سابقا هلاودورها يف حتقيق األمن الغذائي ومها اخلاصيتان املميزتان 

يف اية التسعينات من القرن  يف املائة 20إىل  15م ميزات املدفوعات مابني املقدمة إىل الربامج واليت تقدم لدع
  . 3وعادة ما تكون النسبة املتبقية يف شكل مشاريع يف املائة 60نسبة باملاضي 

قرن املاضي لكنه ال سنواتالغذائية ازداد خالل  املساعداتاالعتماد على  وعموما نستطيع القول بأنّ
  . لتعدد أشكال املساعدات باإلضافة إىل ارتفاع أسعار الغذاءاخنفض بعد ذلك وذلك 

   الديون ختفيف أعباء: الفرع الرابع 
السيما أزمة سعر  –املاضي كان لألحداث الدولية اليت وقعت يف فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن

تأثري كبري يف اإلسهام يف  -السلع األولية وضعف أسعار  النفط وزيادة أسعار الفائدة والكساد يف البلدان الصناعية
  .بالكثري من البلدان منخفضة الدخل خلق مشكالت الديون اليت حلت

                                                 
 :تاريخ االطالع (متاح على املوقع االلكتروين.11، ص2006،روما ،)الغذائية االمن الغذائي املساعداتهل حتقق  ،الزراعةوحالة االغذية ( ،منظمة األغذية والزراعة 1

25/07/2010( http://www.fao.org/docrep/009/a0800a/a0800a00.HTM 
 .11املرجع نفسه، ص 2
 . 3ملساعدات الغذائية يف سياق األسواق الدولية واحمللية وجولة الدوحة، مرجع سابق، ص،امنظمة األغذية والزراعة 3



 السياق النظري للمساعدات اإلنمائية الدولية واإلقليمية..  …………….… : الفصل الثاني 

 

 59 

من القرن املاضي إىل اخنفاض قيمة الصادرات،  أدى ايار أسعار السلع األولية يف بدايات الثمانينيات كما
وعليه، جلأت تلك احلكومات إىل تعويض اخللل  .ارتفاع تكلفة الواردات يف حني أدى ارتفاع أسعار النفط إىل

وأصبحت املديونية أزمة . قيمة الواردات عن الصادرات من خالل زيادة معدالت االقتراض الناتج عن زيادة
حقيقية تعيق التنمية يف الدول خاصة الفقرية اليت أصبحت خدمة الديون تثقل كاهلها، لذا أنشأت اجلهات املاحنة 

اء ديون الدول املثقلة بالديون وإدخاهلا ضمن بنود مساعدات التنمية اليت تتضمنها املساعدات آليات لتخفيف أعب
  .اإلمنائية

   املساعدة التجارية: الفرع اخلامس
تتمثل املساعدة التجارية يف التسهيالت اليت تقدمها الدول الغنية إىل الدول النامية من اجل االندماج يف نظام 

األطراف مثل فتح وتوسيع أسواق السلع من البلدان النامية واليت متكن هذه البلدان من زيادة  التجارة العاملي متعدد
صادراا إىل الدول املتقدمة أو ختفيض الرسوم اجلمركية وختفيف عبء الضرائب أو تثبيت أسعار صادرات الدول 

هر أكثر يف اآلونة األخرية وتبنته الدول هذا النوع من املساعدات ظ. 1النامية من املواد اخلام واملنتجات الزراعية
  .املتقدمة من أجل إدماج الدول الفقرية يف النظام التجاري العاملي

مسي برنامج عمل مفاوضات جولة الدوحة األخري ملنظمة التجارة العاملية بأجندة الدوحة للتنمية على اعتبار 
عاملي لصاحل العامل النامي وحتقيق حتسني اندماج أن اهلدف الرئيسي منها كان استعادة كفة النظام التجاري ال

البلدان النامية يف هذا النظام، مبا ال يتناقض مع متطلبات التنمية املستدامة لتلك الدول، إال أن الدول الصناعية اليت 
هذه  لطاملا التزمت بإعطاء املعاملة التفضيلية للبلدان النامية وخمتلف أشكال املساعدة الفنية، جند أن مجيع

التفضيالت والتسهيالت املقدمة من الدول الصناعية ال تتجاوز قيمتها ثالث مليارات دوالر سنويا بينما بلغ الدعم 
مليار يورو يف حني يبلغ الدعم الزراعي األمريكي ما يزيد عن  40الذي تقدمه دول االحتاد األوريب للمزارعني 

  . صة ملزارعي الدول الفقرية يف العامل النامي، مما يتسبب يف أضرار خا2مليار دوالر سنويا 150

  أهم الفلسفات اجلديدة يف تطور املساعدات اإلمنائية : الثالث املطلب

تأثرت تدفقات املساعدات اإلمنائية إىل الدول النامية بعدة فلسفات من طرف اجلهات املاحنة، حسب  
ونة األخرية فلسفا ختتلف حسب كل جهة فنجد وقد سيطرت يف اآل. التحوالت االقتصادية والغايات السياسية 

املساعدات األوربية تركز على الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان يف حني تتجه جهات أخرى إىل احلكم الراشد 

                                                 
 .53ص ،2006 ،مصر ،املكتبة األكادميية ،القضاء ائيا على البطالة يف الدول الناميةوالطريق إىل املعجزة االقتصادية  ،امحد علي دغيم 1
أوراق عمل املؤمتر الثالث  ،)التجارة العاملي تالصعوبات اليت تواجه الدول العربية يف تنفيذ اتفاقياواملشاكل  (،يف ظل جولة الدوحةمنظمة التجارة العاملية  ،ييت حممد خالد املهان 2

 .66ص ،2008، القاهرة ،املنظمة العربية للتنمية ،2008مارس دمشق، حول التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة الدولية يف ظل مفاوضات جولة الدوحة،
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وسنحاول التطرق إىل خمتلف الفلسفات .وحتقيق التنمية املستدامة والقضاء على اإلرهاب والصراعات العرقية
  :لتاليةاجلديدة يف النقاط ا

  احلكم الراشد وحتقيق الدميقراطية :  األولفرع ال

على  العاملييف دارسة أجراها البنك  1989أسلوب احلكم املرة األوىل عام و طرح مصطلح احلكم الراشد أ
إفريقيا جنوب الصحراء وقد عرف البنك املصطلح تعريفا عاما على أنه ممارسة السلطة  منطقة األزمة االقتصادية يف

  .  1السياسية إلدارة شؤون الدولة
ها وكاالت وهيئات التعاون الدولية واإلقليمية تنبوأصبح مصطلح مفهوم احلكم الراشد من املفاهيم اليت ت

البد وأن تؤسس على أسس جديدة أكثر حتديدا  مساعدات،لللة بمعتربة أن العالقات بني الدول املاحنة واملستق
دميقراطية التعليم وسيادة ، باإلضافة إىل تكريس الدميقراطية يف الدول النامية يف جمال حقوق اإلنسان .للمساواة
على اعتبار أن الدول  ،دور اتمع املدين ودميقراطية األحزاب، تطوير وسائل اإلعالم، مكافحة الفساد ،القانون
 من فساد واحلكم وغياب الدميقراطية وهذا ما أدى إىل فشل املسار التنموي غري أن بلة للمساعدات تعايناملستق

املسؤولية يف عدم توفري نسبة مناسبة عن طريق حتقيق احلكم الراشد والدميقراطية ليس مبسؤولية داخلية حيث ال 
كما أن احلكم الدميقراطي ميكن أن خيفي وراءه حكما .إتاحة هذه البيئةعدم جيب جتاهل املسؤولية اخلارجية يف 

فالدميقراطية شرط ضروري لتحقيق التنمية ،يعين بالضرورة انه ال يتم تزويرها وجود انتخابات مثال ال، فدكتاتوريا
  .واستحقاق كفاءة عنإذا كانت تنبع 

  الشراكة وامللكية : الفرع الثاين

للدول املتلقية  ربلكية مفهومان متكامالن من حيث اهلدف فالشراكة تتيح جماال أكمتثل الشراكة و امل
  .للمساعدة من امتالك القرار

  الشراكة :  أوال

مفهوم حديث نسبيا كثر استخدامه يف العديد من السياسات لوصف العديد من و مفهوم الشراكة ه
البنك وقد شاع استخدام هذا املصطلح يف أدبيات . 2الدويلو املستوى الوطين واإلقليمي أ علىالعالقات سواء 

وصندوق النقد الدويل لينشر فيما بعد بني مجيع اجلهات املاحنة ويرتبط هذا املفهوم مبفهوم امللكية والذي  العاملي
  . سياساا من طرف اجلهات املتلقيةيعرب عن ملكية استراتيجيات التنمية و

  امللكية: ثانيا 

امللكية على أا ممارسة احلكومة للقيادة وقدرا على حتليل املشاكل والفرص التنموية  يعرف البنك العاملي
  :والتخطيط وتنفيذ احللول هلذه املشاكل عن طريـق 

                                                 
  .27، مرجع سابق، صراوية توفيق 1
  . 33ص ، مرجع سابق،راوية توفيق 2
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  أن تأيت مبادرة التخطيط الستراتيجيات التنمية من احلكومة؛ •
  القرار الداخلي مقتنعون ذه اإلستراتيجية؛ صانعواأن يكون  •
  .دعم عام ومشاركة من املعنيني يف الداخل يف التخطيط هلذه اإلستراتيجيات هناك يكونأن  •

الترابط بني مبدأي الشراكة وامللكية  بوضوح فالدول يف ملكيتها إلستراتيجياا التنموية تعمل مبشاركة كل 
  .الفاعلني يف عملية التنمية من حكومات وجمتمع مدين وقطاع خاص

  حتقيق التنمية املستدامة  : الفرع الثالث 

تعقيدا خاصة يف ظل تغري أولويات التنمية وصعوبة حتديدها وتباين  أكثرأصبح مفهوم التنمية املستدامة 
ميكننا حتديد عدة حماور رئيسية تقوم بالرغم من هذا التعقيد فإنه . أخرى فقرية و أساليب حتقيقها بني دول غنية

  : من أجل حتقيق التنمية املستدامة نوجزها يف  عليها سياسة املساعدات اإلمنائية
  *ئيياألمن الب :أوال

كثريا من البحوث حتدثت عن أمهية البيئة يف حياة البشر لكن يف اآلونة األخرية أصبحت حمورا أساسيا يف  
تزايد ا تاليت  ةالفقريإىل الدول  و اإلقليمية دولة خاصة سياسة منح املساعدات اإلمنائية الدوليةللة يالسياسة البيئ

هم من أجل حتقيق األمن مجزء و فه قضية األمن البيئي قضية عابرة للحدود أصبحتكما  ،املشاكل البيئة تعقيدا
والسلم حقوق اإلنسان العاملية فدعم النظم اإليكولوجية ونظم توليد املياه والغذاء والدواء واهلواء النقي الذي تعترب 

 .تؤثر عليها التغريات اليت تسببها البيئة حق األجيال احلالية والقادمة

 األمن البيئي والتنمية: )1- 2(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Institute for Environmental Security, (date read :05/05/2010). ( web site  
http://www.envirosecurity.org/espa/greatlakes  

                                                 
ومع ذلك فان مفهوم األمن البيئي قد تطور على مر ،املصاحل الوطنيةوالسيادة السياسية وتتحقق من خالل محاية وحدة األرض  يتاجلماعية الو تقليديا األمن يعين السالمة الفردية أ *

 .مستويات االستقرار ووأصبح من املسلم ب هان العوامل البئية هلا تأثري على الصراعات  ،الزمن
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  السلع العامة الدولية : ثانيا

سياسات املساعدات اإلمنائية فخالل وضع  يعترب موضوع حتقيق السلع العامة من أهم املواضيع اليت تثار أثناء
دوالر سنويا يف نفقات السلع العامة  مليوينحبوايل التنمية  سامهت مساعدات تالنصف الثاين من عقد التسعينيا

أواخر عقد  يف يف املائة 3.5ت إىل سبعينايف ال املائةيف  1.5الدولية األساسية وارتفعت نسبتها من املساعدات من 
هويت حتليال موريسباي صنف كل من الباحثان يت فيلدة ووقد ، 1999خالل العام  يف املائة مثانيةإىل  تالتسعينيا

 ،املعارف، الصحة ،البيئة :هياليت صنفت إىل مخسة قطاعات  *ةنفقه املاحنون على السلع العامة الدوليما يع صالمف
د الباحثان على أن اإلنفاق على السلع العامة الدولية قد منا خالل السبعينات على كأ .1احلكم ومنع الرتاعات

  . يربز أمهيتها على الساحة الدوليةحساب أشكال املساعدات التقليدية مما 
   اتمعات احمللية التنمية املدفوعة باعتبار: ثالثا

تعترب مشاركة مجيع قطاعات اتمع ضرورية لنجاح عملية التنمية وتنفيذ أي إستراتيجية للمساعدة القطرية 
 ، كمااتمعاتهذه وتعطي التنمية املدفوعة باعتبارات اتمعات احمللية سيطرة على القرارات واملوارد لفئات 

قطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية لدارة احمللية واغالبا يف إطار شراكة مع منظمات مثل اإل األخريةتعمل هذه 
تعترب التنمية املدفوعة باالعتبارات احمللية وسيلة ترمي إىل تقدمي اخلدمات االجتماعية . املركزية  وهيئات احلكومة

ني نظام إدارة املوارد ومتكني الفقراء من أسباب القوة وحتس، وخدمات البنية األساسية وتنظيم النشاط االقتصادي 
  .تعزيز أمن أشد فئات اتمع فقرااإلدارة العامة و

  حتقيق األهداف اإلمنائية واء على الفقر إعادة التركيز على القض :خامسا

 بفضل وذلك اجلهد اإلمنائي مقدمة يف أوضح، بصورة البشرية، التنمية وحتقيق الفقر من احلد وضع عيدأ

 إستراتيجية ورقات بوضع قرار وصدر األلفية املتحدة إلعالن األمم اعتماد عقب لأللفية، اإلمنائية األهداف حتديد

أصبحت املظالت، هذه وحتت  .األفقر الدول ديون عبء ختفيف مبادرات من  القلب موضع يف الفقر من احلد 

 على لإلنفاق األولويةمن  املزيد إيالء على ينطوي مما االجتماعي، املضمار يف وضوحاً أكثر العامة السياسة تغريات

 التنمية يف االستثمار على تساعدهم والضعفاء للفقراء حوافز وتوفري القضاء على األمراضووالصحة،  التعليم

  .التسريع للوصول إىل األهداف اإلمنائيةو البشرية
  
  
  

  

                                                 
 .اخل... القضاء على التلوث اجلوي و إزالة خطر يف صاحل مجيع سكان العامل كالقضاء على مرض معدي او مفيدة آ السلعة العامة الدولية هي منفعة تقدم فائدة هي من حيث املبدأ *

 . 35-54ص ، واشنطن، رمجة هشام عبد اهللات ،التمويل ،القياس ،احلوافز ،السلع العامة الدولية ،أستوكاموديوفريوين ومارك العاملي،البنك   1
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  التطور التارخيي للمساعدات اإلمنائية): 1-2(جـدول رقم 

Source: peter hjertholm and houward white ,foreing aid and development, less learnt and  source 

:director for the future, edited bey firm farp , new york, 2000, p81. 
  

والقطاع تفعيل دور اتمع املدين مت اجلهات املاحنة و تتعددفقد ) 2010-2000(بالنسبة لأللفية الثالثة  
التركيز أكثر . ، مشاكل تغري املناخ وتوفري السلع الدولية العامةةالقضاء على الفقر ومحاية البيئ والتركيز على اخلاص

  .بشكل كبري  املساعدات الفنية واالجتماعيةواجتهت اجلهات املاحنة إىل على حتقيق األهداف اإلمنائية 
   

  

 نوعية املساعدات أهداف املاحنني إيديولوجية املاحنني املؤسسات املاحنة العشرية

بعد  رماإعادة االع )البنك العاملي ( التخطيط  خمطط مارشال 1940
 احلرب العاملية

 مساعدات الربامج

الواليات املتحدة األمريكية  1950
 واالحتاد السوفييت

معاداة الشيوعية مع إعطاء 
 دور للدولة

حتريك التنمية 
 اتمعية

املساعدات الغذائية 
 ومساعدات الربامج

برامج املؤسسات  الثنائية  1960
 وبنوك التنمية اإلقليمية

جل أتشجيع الدولة من 
االستثمار يف القطاعات 

 اإلنتاجية

تشجيع القطاع 
اإلنتاجي والثورة 

الزراعية والبنية 
 يةتالتح

املاحنني الثنائيني يتجهون إىل 
يل امليزانية واملاحنني ومت

متعددين األطراف يتجهون 
 إىل مساعدة املشاريع

مؤسسات متعددة األطراف  1970
صندوق النقد الدويل ( 

والبنك العاملي واجلهات 
 )املاحنة العربية 

جل أتشجيع الدولة من 
االستثمار يف القطاعات 

اإلنتاجية واحلاجات األساسية 
  ...)التعلم، الصحة( 
 

القضاء على الفقر 
وتنمية الزراعة 

 واحلاجات األساسية

 املساعدات الغذائية 

اتفاق أراء واشنطن املنظمات  1980
 غري احلكومية

اإلصالحات املاكرو  التصحيح اهليكلي
اقتصادية وحترر 

 األسواق

املساعدات املالية وختفيف 
 الديون

الفقر، احلوكمة، البيئة،  املؤسسات األوربية 1990
 املساواة بني اجلنسني

 العودة إىل دور
 الدولة

االجتاه حنو الدعم القطاعي يف 
 اية العقد

زيادة وكاالت املساعدات  2000
  الثنائية واملساعدات اخلاصة

 

مواءمة السياسات والتركيز 
على تنفيذ أوراق ختفيض 

  الفقر

األهداف اإلمنائية 
والصحة العاملية 

 واألمن واحلوكمة

 القطاعات اإلنتاجية
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   اعدات اإلمنائيةتطور مسار املسأهم املؤمترات البارزة يف : الفرع الرابع

التأكيد على ضرورة اإلسراع يف حتقيق األهداف اإلمنائية مع مطلع و 2000بعد مؤمتر األلفية املنعقد سنة 
املؤمترات فيما خيص زيادة واملتلقية ومت عقد جمموعة من القمم وزادت التحديات بالنسبة للدول املاحنة  ،2015سنة

   :اهم هذه املؤمترات نذكر ما يليعلى الفقر و القضاءوتعزيز دورها يف حتقيق التنمية املستدامة واملساعدات 
  ). 2002سبتمرب(والقمة العاملية للتنمية املستدامة ) 2002مارس 17،22(باملكسيك مؤمتر مونيتري :أوال

  ر مونيتريمؤمت -ا

على جنده ركز  2002مارس  22 - 17ر الدويل املنعقد يف مونيتري باملكسيك من عند تفحص تقرير املؤمت
  : 1أمهية زيادة املساعدات اإلمنائية من خالل عدة نقاط مث التطرق إليها نوجزها فيما يلي 

   ؛التركيز على أمهية إشراك القطاع اخلاص يف املشاريع املمولة عن طريق املساعدات  •
خاصة يف إفريقيا جنوب الصحراء البلدان اجلزرية الصغرية النامية والبلدان غري  األكثر فقراالبلدان على  التركيز  •

  ؛الساحلية النامية 
   ؛على حتقيق األهداف اإلمنائية  التشديد •
من الناتج القومي كمساعدة إمنائية رمسية للبلدان النامية  يف املائة 0.7على ضرورة الوصول إىل هدف  التأكيد •
 املساعداتوفك القيود على . األكثر فقرا من الناتج القومي اإلمجايل للبلدان  يف املائة 0.2إىل  ملائةيف ا 0.15و

   املساعدات؛وحث البلدان املتلقية على ضرورة االستخدام ملوارد 
   ؛على القضاء على الفقر  التركيز •
   بني الدول املاحنة واملتلقية عن طريق تبين البلدان النامية إلستراتيجيات التنمية حسب حاجاا التنموية الشراكة •

   2002القمة العاملية للتنمية املستدامة  -ب

القمة العاملية للتنمية املستدامة اليت عقدت يف مدينة جوهانزبورغ جبنوب إفريقيا يف اية شهر وبداية  حثت
من إمجايل لناتج  يف املائة 0.7اليت مل تصل إىل نسبة ) CAD( دول جلنة املساعدات اإلمنائية 2002 سبتمرب العام

هذه املساعدات  بدفعللدول النامية على أن تطبق بفعالية التزاماا  )APD( رمسيةالمنائية اإللمساعدات لالقومي 
  . للدول الفقرية خاصة 

  )2005 ،2003(وإعالن باريس إعالن روما :ثالثا

مها اتفاقان دوليان لكفالة اتساق جهود املساعدات يعترب إعالين روما وباريس بشأن التنسيق وفعالية 
ويعكس هذان اإلعالنان أغراض توافق . اجلهات املاحنة وتنسيق سياساا وأولوياا دعماً ألولويات التنمية الوطنية

  .آراء مونتريي

                                                 
  ).25/04/2010:االطالع  تاريخ(:متاح على املوقع اإللكتروين. 4ص سبتمرب، 04- أوت 26  املتحدة،تقرير مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة،جوهانزبورغ، األمم 1

http://www.unctad.org/ar/docs//aconf199d20&c1_ar.pdf 
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  ) 2003فيفري  25-24 (إعالن روما-ا

مؤسسة تنمية ثنائية ومتعددة األطراف يف  40دولة متلقية للمعونة وأكثر من  28جتمع وزراء ورؤساء إ
على ضرورة التنسيق من أجل احلد من الفقر وحتقيق  اوأكدو 2003فيفري  25-  24روما وذلك يف الفترة ما بني 

والقضاء على الفقر والتسريع يف حتقيق  املساعداتالتنمية املستدامة والتعاون اإلقليمي من أجل حتسني فعالية 
  .1 2005األهداف اإلمنائية على أن يتم مراجعة السياسات املتبناة يف العام 

  ) 2005مارس  02 (إعالن باريس -ب

 2005مارس  02جتمع وزراء التنمية للبلدان املتقدمة والنامية ورؤساء هيئات التنمية املتعددة األطراف يف إ

حيث مت على ، 2015انعقاد مؤمتر األلفية واإلعالن عن األهداف اإلمنائية لسنة من سنوات  مخسبعد مرور 
وغريها من موارد التنمية لتحقيق هذه األهداف باإلضافة إىل زيادة فعالية  املساعداتاالتفاق على زيادة حجم 

املواءمة  ،قامللكية، التنسي  :الشيء املهم الذي ركز عليه اإلعالن من خالل نقاط رئيسية هي و وه املساعدات
 إليها بالتفصيل يف الفصل الالحق من أجل حتقيق النتائج باإلضافة إىل املساءلة املشتركة واليت سيتم التطرق ةاإلدارو

  . ة الطريق يف نسق املساعدات اإلمنائية مع مطلع األلفية الثالثةطباعتبار أن إعالن باريس يعترب خار
 بل املساعداتليس فقط بزيادة حجم  ،اهتمامهو اريس حسب ما ورد فيه هوالشيء املميز إلعالن ب

حيث مت استبدال كلمة  ،عن طريق توجيه اجلهود بني الدول املاحنة والدول املتلقية يف إطار شراكة مبوضوع فعاليتها
وفق املبادئ  اتاملساعددول ماحنة وأخرى متلقية بكلمة الدول الشريكة باإلضافة إىل وضع مؤشرات تقيس فعالية 

  .  2التأكيد على األثر البيئي للمشاريع املمولة واملنصوص عليها يف اإلعالن 
   2008 مؤمتر متويل التنمية بالدوحة:رابعا 

أكثر من  تانطلقت فعاليات املتابعة الدويل لتمويل التنمية بالعاصمة القطرية الدوحة ومبشاركة قياسية ضم
هذا املؤمتر باستعراض تنفيذ آراء مونتريي  ينعمن ضمنهم رؤساء دول وحكومات وقد  ،ثالثة آالف شخص

حيث شهد التركيز على املشاكل الدولية من مكافحة الفقر وااعة عرب العامل عن طريق  2002املكسيك مارس 
ا دول اجلنوب  ولثمم وجهوقد  االلتزام بتعهدات املساعدات اإلمنائيةبجوة بني الدول الغنية والدول الفقرية فتقليص ال

رض على دوهلم يف حني فت ،اليت واكبت هذه املساعدات وجعلت بعضهما قيودا انتقادات إىل استمرار املشروطية
من جهتها عربت الدول املاحنة من خالل ممثليها يف حلقة ومشروعات أكثر فعالية، اقترح البعض آليات جديدة 

                                                 
1 Rome déclaration onlrarmorisatious, 24-25 fosbury 2003. (date raed :25/04/20100). 
 Web site :Www. Un. Org.  
2 Déclaration de paris sur l'efficacité de l'aide au développement ,OECD, 2008 P3.  ( date  de visite :25/04/20100),site 

d’internet : http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf 
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املتلقية بالشروط املتفق عليها بني الشركاء وأشاروا إىل إرساء مبادئ الشفافية واملسألة النقاش عن أمهية إلزام الدول 
 . بين سياسات التنمية يف الدول اليت ينتسبون إليها تكعوامل أساسية ل

 من أوصى التنمية متويل بشأن الدوحة إعالن وثيقة أعماله ختام يف التنمية لتمويل الدويل املؤمتر وأصدر
 رغم الفقرية الدول يف التنمية لدعم مونتريي، مدينة يف ،2002 م العا يف وضعت اليت باألهداف لتمسكبا خالهلا
  .والتجارة االستثمار وعرب املباشرة املالية املساعدات عرب وذلك العاملية، املالية األزمة

 التنمية متويل ملتابعة مؤمتر عقد إمكانية يف والنظر املقررات، تنفيذ ملتابعة دوريا اللقاء على االتفاق مت ماك
 رفع خالل من سيما ال النامية الدول جتاه التزاماا لتنفيذ حمددة أجندة املتقدمة الدول ووضعت  2013 عام حبلول
 هناك أن اآلخر البعض يرى.  2015 عامال حلول مع املائة يف 0.7 إىل القومي الدخل إىل املقدمة املساعدات نسبة
 املقدمة املساعدات حجم وألن الدولية، املالية املؤسسات إصالح يف البحث أجلت ألا،  النتائج من أمل خيبة

 مستوى ختفيض يف تقدم إحراز عدم إىل إضافة مونتريي، يف املوضوعة األهداف عن بعيداً زال ما النامية للدول
  .الدخل متوسطة الدول ديون وارتفاع الدخل، ضعيفة الدول مديونية

متابعة مل يسفر عن أي  مترر جنده مل يأت باجلديد باعتباره كان فعال جمرد مؤمنا ملا جاء به هذا املؤمتتقييما 
  . نتائج تفيد يف حل املشاكل الدول الفقرية عرب العامل 

رغم كل املؤمترات والقمم الدولية والقطرية من أجل زيادة دور املساعدات اإلمنائية يف حتقيق التنمية 
 الدول النامية، خاصة املناطق األكثر فقرا يف العامل، ومبشاركة كل اجلهات املاحنة وبالرغم من أا املستدامة يف

استطاعت أن تقف على العراقيل اليت تعيق عمل املساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية لتحقيق دورها اليت أنشأت 
جل حتقيق التنمية إال أا مل حتقق الفعالية املطلوبة أمن  من اجله وهو مساعدة الدول الفقرية و احملتاجة إىل التمويل

باعتبارها مل تكن ملزمة بالدرجة املطلوبة بل يف كل مرة كانت الدول املاحنة تعطي وعود وأرقام مث تتقاعس عن 
  .الوفاء ذه الوعود 
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  يميةللمساعدات اإلمنائية الدولية و اإلقلأهم اجلهات املاحنة : املبحث الثاين

التنمية صناعة هلا عناصر حمددة  حيث أصبحت ،مع بزوغ األلفية اجلديدة دخلت صناعة التنمية عهداً جديداً
ولعل من أبرز هؤالء هيئات ووكاالت ومنظمات . يعمل يف إطارها العديد من أصحاب املصاحل مضبوطة، وآليات

و التنمية الدولية واإلقليمية اليت تشترك مع جمموعات من الدول النامية يف عالقات شراكة وتعاون من أجل التنمية 
وعة كبرية من اجلهات املاحنة اليت ما أصبح جمال املساعدات اإلمنائية أيضا، صناعة يف حد ذاته تتشارك فيها جمم

. فتات تتزايد من ثنائية ومتعددة األطراف رمسية وغري رمسية ومنظمات اتمع املدين ومؤسسات خاصة وحىت أفراد
  .وسنحاول الوقوف يف هذا املبحث على أهم اجلهات املاحنة للمساعدات اإلمنائية

  ليمية املؤسسات املالية الدولية واإلق: املطلب األول

وصندوق النقد الدويل باإلضافة إىل  العامليالبنك إىل يشري مصطلح املؤسسات املالية والدولية واإلقليمية 
، بنك التنمية اآلسيوي ،بنك التنمية لدول أمريكا الالتينية والكارييبيف أربعة بنوك تنمية إقليمية وهذه البنوك تتمثل 

باإلضافة إىل بنوك دون إقليمية تعمل هذه البنوك .عادة اإلعمار التنمية البنك األوريب إل ،بنك التنمية اإلفريقي
وسنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل هذه املؤسسات  البنك العامليبشكل مستقل عن صندوق النقد الدويل و

  .  *والوقوف على مدى فعاليتها يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول الفقرية عرب العامل

  )FMI(صندوق النقد الدويل :ول الفرع األ 

عدة وظائف للصندوق منها تسهيل  عن طريق يضطلع صندوق النقد الدويل بتحقيق جمموعة من األهداف
سعر الصرف األجنيب دون تشديد القيود على التجارة والصرف غري راقبة التجارة الدولية منوا متوازيا ومو حركة من

هم بالنقد األجنيب الالزم ملعاجلة عجز ددالور يف مساعدة الدول األعضاء بإمتتبأن الوظيفة اليت اضطلع ا الصندوق 
قدم لتنمية فهو يبنك اقد الدويل ليس وكالة للمساعدات أوصندوق النوبالرغم من أن .موازين املدفوعات 

وكونه أهم . االقتصاديو القروض ملساعدة بلدانه األعضاء على معاجلة مشكالت ميزان املدفوعات واستعادة النم
  .مؤسسة دولية فهو ينسق جهوده مع مجيع اجلهات املاحنة

سنحاول التطرق فقط إىل اآلليات اليت يستخدمها الصندوق من اجل تقدمي املساعدة للبلدان األكثر  لذا
 ريةالفقباعتبار هدفها مساعدة البلدان ) FMI( ستخدمهايقراض اليت بني أدوات اإلمن  أداةلذا سنتطرق إىل  فقرا،

  . واحلد من الفقرو مساعدات وهي مبادرة تسهيل النمك واليت ميكن إدراجها

  

  

                                                 
دولة وتوزع احلصص حسب ثروة الدول أي أن قوة  185ن الفرق بني املؤسسات املالية الدولية واملؤسسات املالية اخلاصة يف أن املسامهني يف املؤسسات املالية الدولية يكم *

  .ني من أوربا الغربية يف حني يوجد اثنان وزراء تنفيذييتسعة التصويت وعدد املقاعد يف الس التنفيذي متيل بقوة إىل صاحل دول العامل األكثر ثراءا على سبيل املثال هناك 
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  واحلد من الفقر و تسهيل النم: أوال

فقر البلدان األعضاء اليت أتسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة و وه 1999أنشئ هذا التسهيل سنة 
للتكاليف اليت يتحملها الدول املقترضة فهي مدعمة تواجه مشكالت طويلة األجل يف ميزان املدفوعات وبالنسبة 

للذهب اململوك للصندوق إىل جانب القروض واملنح اليت يقدمها البلدان  السابقةة من املبيعات ققباملوارد املتح
يتم حتديد الدول اليت تستحق هذا النوع من التسهيل حسب دخل . األعضاء إىل الصندوق خصيصا هلذا الغرض 

  . قف حمدد يتغري بصفة دورية كل سنةالفرد وفق س

  )PPTE)initiative pays pauvres très endettés البلدان املثقلة بالديونمبادرة  :ثانيا

يف مدينة ليون الفرنسية  1996يف العام ) PPTE(أطلقت مبادرة ختفيف أعباء ديون البلدان املثقلة بالديون 
 بني كافة جهات اإلقراض الدولية الرئيسية على منح فرصة اتفاقعن  وهي عبارة أثناء قمة جمموعة السبع األغنياء،

ويف . ديوا اليت تثقل كاهلها بداية جديدة للبلدان اليت تكافح لتجد خمرجاً من خالله تستطيع أن تتواءم مع أعباء
ومت ذلك يف قمة  املعززة) PPTE( مبادرة باسم ، جرى إدخال حتسينات على هذه املبادرة وعرفت1999عام 

ؤهلة لالستفادة من أكرب من البلدان امل وذلك بغرض إتاحة إعفاء أوسع وأسرع من أعباء الديون موعة كولونيا،
وبالفعل . الربنامج واجلهود املستمرة لتخفيض أعداد الفقراء يف تلك البلدان هذه املبادرة ولتعزيز الروابط بني هذا

وأصبحت ختفيف أعباء الديون نوعا من املساعدات  اجلهات الدائنة املتعددة األطراف يف هذه املبادرة تشارك كل
. اإلمنائية الدولية رغم اجلدل القائم حول اإلضافة اليت يقدمها ختفيف أعباء الديون يف تفعيل دور املساعدات

  .وسنعود هلذه املبادرة بالتفصيل يف الفصل الالحق

 Initiative multilatérale pou l’allégement ( (IADM)املبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون  :ثالثا

de la dette(  

، من أجل ختفيض جديد لديون 2006مت إطالق املبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون يف العام 
رة البلدان الفقرية املؤهلة وتزويدها مبوارد إضافية من أجل الوصول إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهذه املباد

يف إطار هذه .  لكنها مرتبطة ا، )PPTE( هي آلية خمتلفة عن مبادرة G8اليت اقترحتها دول جمموعة الثمانية 
واملؤسسة الدولية للتنمية، وبنك التنمية اإلفريقي وبنك التنمية للبلدان األمريكية ) FMI(املبادرة يوفر كل من 

يف املائة، على املطالبات املؤهلة الصادرة عن البلدان اليت تبلغ نقطة اإلجناز يف  100ختفيف أعباء الديون بنسبة 
  .سنرجع هلذه املبادرة بشكل أوسع يف الفصل الالحق .1عززةامل) PPTE(مبادرة 

  

                                                 
   .3، ص2007،واشنطن ،)جناح االقتصاد العاملي لصاحل اجلميعإ(، التقرير السنوي ،صندوق النقد الدويل 1
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  الفنية اتاملساعد: رابعا

السياسات الكلي واالقتصاد  سياسات األساسية املتمثلة يفاملساعدة الفنية يف جماالت خرباته ) FMI(يقدم  
نظم سعر الصرف واستقرار القطاع املايل واألطر ووالسياسات النقدية  ،الضريبية وإدارة اإليرادات والنفقات

باإلضافة إىل املنفعة املباشرة للبلدان املتلقية للمساعدة الفنية اليت  ،التشريعية واإلحصائيات االقتصادية الكلية واملالية
من املساعدة الفنية إىل  يف املائة 80ويف تقوية االقتصاد العاملي وزيادة استقراره ويوجه الصندوق حن )FMI(مها ديق

  البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريكة األدىن يف فئة الدخل املتوسط السيما يف إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا 

  )BM(البنك العاملي :الفرع الثاين  

يركز  البنك العامليات القرن العشرين حيث كان نينمية منذ منتصف تسععملية التل البنك العامليتطور فهم 
على مساعدة البلدان األعضاء يف إصالح أنظمتها االقتصادية وإقامة بنيتها األساسية كالطرق والسدود ليحول دور 
البنك إىل قضايا التنمية البشرية واإلنسانية من توفري الرعاية الصحية والتعليم اجليد والتمكني وضمان سيادة القانون 

  . وقضايا البيئة والتنمية املستدامة 
 :الشكل التايلمؤسسات رئيسية نلخصها  مخسمن  العامليمنظومة البنك  تتكون

  منظومة البنك العاملي): 2-2( الشكل رقم 

 

  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الطالبة: املصدر 

  .حاول التركيز على مؤسسة التنمية الدولية باعتبارها ختتص بالقروض امليسرةنس
  املؤسسة الدولية للتنمية : أوال

 اقتراض حتمل تستطيع ال افقر النامية العامل بلدان أشد أن جليا أصبح املاضي، القرن مخسينيات تقدم مع

 هلذه واستجابة  .والتعمري لإلنشاء البنك العاملي يتيحها اليت بالشروط التنمية لعملية الالزمة األموال رؤوس

 تقدمي ميكنها مؤسسة إنشاء والتعمري لإلنشاء البنك العاملي يف األعضاء البلدان من جمموعة قررت املشكلة،

 األعضاء هؤالء أنشأ حيث  .التيسري من عالية درجة على بشروط الفقر شديدة النامية البلدان إىل القروض

 .نفسها األسس على للتنمية الدولية واملؤسسة والتعمري لإلنشاء البنك العاملي إدارة وتتم  .للتنمية الدولية املؤسسة

 المؤسسة الدولية للتنمية )1944(البنك العالمي لإلنشاء و التعمير

 المركز الدولي لتسوية

 )1966(المنازعات
 )1956(مؤسسة التمويل الدولية )1988(االستثمارالوكالة الدولية لضمان 
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 نفسه، الرئيس إىل تقاريرمها ويرفعان ،)واشنطن ( نفسه الرئيسي واملقر نفسه، املوظفني جهاز يف انكيشتر إذ

 .مشروعاما تقييم يف نفسها املعايري ويستخدمان

 معني، مقدار عن الدخل من الفرد نصيب فيها يقل اليت البلدان إىل اقروض للتنمية الدولية املؤسسة تقدم
 املؤسسة قروض اعتمادات لتشك  .والتعمري لإلنشاء البنك العاملي من لالقتراض املالية الشروط تستويف ال واليت

 تعاجل اليت الربامج تلك والسيما التنمية، برامج على زكوتر ،البنك العاملي إقراض جمموع ربعو حن للتنمية الدولية

 والصرف للشرب الصاحلة واملياه الصحية، الرعاية وخدمات التعليم، :ربامجك للناس، األساسية االحتياجات

 مع سنة، 40 إىل 35 بني ما تتراوح استحقاق آجال للتنمية الدولية املؤسسة تتيحها اليت ولالعتمادات  . الصحي

 ارتباط رسم هناك ولكن مصرفية، فائدة بدون االعتمادات املؤسسة وتقدم  .سنوات 10 إىل تصل مساح فترات

 إىل املؤسسة عمليات من املائة يف 20 إىل يصل ما إعطاء على األخرية اآلونة يف املؤسسة أعضاء واتفق  .صغري

الدول األكثر فقرا يف العامل هي  ةوأهم الدول املتلقية ملساعدات هذه املؤسس.مباشرة منح شكل يف املعنية البلدان
  . خاصة اإلفريقية منها

  فلسفة البنك العاملي يف ظل التطورات الراهنة: ثانيا  

البنك  انك املاضي ففي .العشرين القرن تسعينيات منتصف منذ التنمية لعملية البنك العاملي فهم تطور
 الطرقك األساسية بنيتها وإقامة االقتصادية، أنظمتها إصالح يف األعضاء البلدان مساعدة على زكير العاملي

 حقهم الفقراء منح القانون، سيادة ضمان،  التعليم، الصحية الرعاية نظامي إصالح أن التجربة وأثبتت .والسدود

 يكون عن طريق الذي الفقر مكافحة يف األمهية من القدر بنفس تتسم عوامل هي وشواغلهم آرائهم عن التعبري يف

 اتمع قطاعات بني الربط إىل احلاضر الوقت يفالعاملي  البنك يسعى لذا، املوازنة وضبط التضخم مجاح بحك

 القتصاديا والنم حتقيق الزمن أنفقد خلص البنك بعد مضي عقود من .الفقر مكافحة يف جهودها يزكوتر املتباينة

اجته البنك العاملي إىل اعتماد استراتيجيات تعتمد  لذلك، ونتيجة .مستدامة تنمية حتقيق إىل بالضرورة يؤدي ال
 :بالدرجة األوىل على امللكية احمللية لربامج التنمية واليت تتلخص يف ثالث آليات هي

   1999إطار التنمية الشامل    - أ

إطار إستراتيجي يضم مجيع أوجه التنمية يف البلد املعين االجتماعية واملالية واالقتصادية عبارة عن و وه
واهليكلية والبشرية واإلنسانية وقضايا البيئة إضافة إىل نظم اإلدارة العامة ومتثل اهلدف األساسي هلذا اإلطار حتقيق 

لبلد املعين بتحقيق األهداف اإلمنائية ويف هذا أسرع وقابل لالستمرار لصاحل شعب او ختفيض أعداد الفقراء على حن
  .اإلطار يقوم البلد املعين بوضع أجندة التنمية اخلاصة به 
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  Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté  (DSRP)الفقروثائق إستراتيجية ختفيض   - ب

على منهج إطار  تعتمدإجراءات إمنائية جديدة  الدويلوصندوق النقد  البنك العامليبدأ  1999يف العام 
حبيث حتدد اخلطوط  ،ض الفقريالتنمية الشامل وتقدم هذه املبادرة على قيام البلد املعين بإعداد وثائق إستراتيجية ختف

وثائق العريضة لسياستها وبراجمها املتعلقة باالقتصاد الكلي وسياستها وبراجمها اهليكلية االجتماعية الالزمة تعترب 
أداة تستهدف حتويل الرؤية اإلستراتيجية الكلية لبلد ما نشاط حمكوم بإطار زمين ومركز  ،إستراتيجية ختفيض الفقر

  . من شأا ختفيض أعدا الفقراء وتشجيع حتقيق النمو

  القطرية املساعدة إستراتيجية -ج
 يف األولويات تقييم طريةالق املساعدة إستراتيجية تستهدف املعين، للبلد اإلستراتيجي اإلطار عمل على ابناء

 أعداد ختفيض يف األثر ربكأ فيها حتقق أن البنك العاملي ملساعدات ميكن اليت األساسية ااالت وحتديد املعين البلد

 بنظام املعنية القضايا تناول يف القُطرية املساعدة إستراتيجية يف ملحوظة زيادة األخرية السنوات وشهدت .ءالفقرا
 وحن على اآلخرين املباشرة املصاحل وأصحاب املعنية احلكومة مع بالتعاون إعدادها جيري. العام القطاع إدارة
  .املعنية البلدان يف واستمراريتها وفعاليتها املشروعات جودة حتسني يف ةكاملشار هذه وتساعد .يكتشار
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 اعادة االعمار –االربعينات 
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 التحول االقتصادي -التسعينات 

 التكييف اهليكلي –الثمانينات 

 االحتياجات االساسية والتعليم –السبعينات 

 الزراعة - الستينات 
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  وصندوق النقد الدويل  العاملي البنكبني العالقة   :ثالثا

 البنك العامليفيما يتوىل *أن صندوق النقد الدويل يتوىل برامج التثبيت اهليكلي هوعلى اعتقاده  أصطلحما 
، إال أن الواقع العملي وحقيقة التطبيق واملمارسة ختتلف عن ذلك، حيث يوجد ارتباط *برامج التكييف اهليكلي

يفسر بلغة الدين بأن عجز املدين عن الوفاء بدين أحد دائنيه يعين عجزه جتاه مجيع  ما ووه. 1تباديل لعدم الوفاء
يعين يف حالتنا أن عجز الدولة عن الوفاء بشروط صندوق النقد الدويل ال خيوهلا احلق يف سحب  ووه . دائنيه

هليكلي القطاعي والعكس اإلصالح ا ولقرض من أجل اإلصالح اهليكلي أ البنك العامليالشرائح التالية من شرائح 
  .أيضاً  صحيح

ومعناه " ال ارتباط تباديل لالشتراطات " القائل  )BM(و )FMI( لكل من وعلى الرغم من النص الصريح
املنظمتان  ويف حال الربط ستبد أنه،عدم ربط شروط أحد املنظمتني ملنح قروض بشروط املنظمة األخرى، حيث 

 تتجه 1989وكأما تشكالن جبهة يف وجه الدول النامية، إال أن املمارسات الفعلية للبنك وبصفة عامة منذ عام 
من أجل اإلصالح اهليكلي مقصوراً على الدول اليت لديها يف الوقت نفسه برامج استقرار  فاالقتراضاالرتباط،  حنو

  .روطية املتبادلة تفرض أيضا على الدول األشد فقراوهذ املش. 2اقتصادي مع صندوق النقد الدويل
  بنوك التنمية اإلقليمية: الفرع الثالث

بنك التنمية : بنوك للتنمية اإلقليمية أربعة إىل» املتعددة األطراف اإلقليمية بنوك التنمية«اصطالح  يشري       
   .وجمموعة بنك التنمية للدول األمريكيةاألورويب لإلنشاء والتعمري  اإلفريقي وبنك التنمية اآلسيوي والبنك

ال ا نامية مقترضة وبلدانا ماحنة وتتميز بنوك التنمية اإلقليمية األربعة بقاعدة عريضة من األعضاء تشمل بلدان
يف إدارة عملياته  نظامه اخلاصو ولكن لكل بنك وضعه القانوين املستقل تقتصر عضويتها على بلدان إقليم حبد ذاته

  .سنتطرق إىل كل بنك على حدىوحتافظ بنوك التنمية متعددة األطراف على مستوى عال من التعاون و
  بنك التنمية اإلفريقي : أوال 

بلدا عضوا من بلدان  53تتشكل من  متعددة األطراف مؤسسة مالية تنموية إقليميةو بنك التنمية اإلفريقي ه
التطور االجتماعي وحتقيق التنمية االقتصادية و دف هذا البنك هه ،أوروبا وأمريكاوبلدا من آسيا  25وفريقية إ

العامة خاصة املنح ويشجع البنك استثمار رؤوس األموال اخلاصة ، و3مجاعيو أ للبلدان اإلفريقية بشكل فردي
تستطيع االقتراض من القروض اخلاضعة لشروط السوق  خاصة البلدان منخفضة الدخل اليت ال القروض امليسرةو

                                                 
ميزان سياسات قصرية األمد هدفها إدارة جانب الطلب من خالل إتباع سياسات مالية ونقدية انكماشية تستهدف معاجلة العجز يف املوازنة العامة و التثبيت اهليكلي عبارة عن *

 املدفوعات 
التصدير واخلصخصة وتطبيق سياسات موجهة حنالتصحيح اهليكلي عبارة عن سياسات متوسطة األمد دف إىل حترير االقتصاد والتجارة من خالل رفع السيطرة والضبط وإتباع  *

 وإجراء تعديالت على هيكل االقتصاد
 .70ص ، 2005العلمية، للدراسات والبحوث جملة جامعة تشرين ،وآثارها على الدول الناميةبرامج التكييف االقتصادي وفقاً للمنظمات الدولية ، يوسف عبد العزيز حممود 1
 .71ص ، املرجع نفسه 2

3 OCDE, perspectives economique en Afrique, OCDE,2002-2003, France. P3. 



 السياق النظري للمساعدات اإلنمائية الدولية واإلقليمية..  …………….… : الفصل الثاني 

 

 74 

التجهيزات وية يف جماالت الزراعة والنقل والربامج التنموكز البنك يف حتقيق أهدافه على متويل املشاريع وير
االقتصادي مع الدول  احلفاظ على البيئة يف الدول اإلفريقية عن طريق التحاوروالصحة والتربية والصناعية 

  .األعضاء

  البنك اآلسيوي للتنمية : ثانيا

إقليمية متعددة األطراف تقوم بإقراض الدول النامية يف منطقة  ةمؤسسة مالية تنموي البنك اآلسيوي للتنمية
 لدول النامية من أعضائه واليت مت تصنيفهم يف ثالثة جمموعاتلساعدة امليقدم البنك اآلسيوي للتنمية . آسيا

   :كالتايل
ا على تسديد الدين بأقساط سنوية شديدا وتكون قدر االدول اليت ينخفض فيها إمجايل النتائج الفرد اخنفاض •

   ؛*حمدودة وتكون مستحقة للحصول على متويل الصندوق اآلسيوي للتنمية
تشمل الدول اليت يكون فيها دخل الفرد متوسط االخنفاض وحققت مستوى متوسط من التنمية االقتصادية  •

حتويل حمدودة من الصندوق تكون لديها قدرة متزايدة على خدمة ديون تكون مؤهلة للحصول على مبالغ 
   ؛اآلسيوي للتنمية

الدخل متوسط االرتفاع واملرتفع واليت تتمتع بقدرة عالية نسبيا على تسديد الدين بأقساط سنوية  ذاتالبلدان  •
   ؛وال تستحق إال احلصول على متويل من البنك

يقدم  اكملنامية، إىل الدول ا يقدم البنك اآلسيوي القروض واستمارات توظيف األموال يف األسهم
  .املساعدة الفنية لتخطيط مشروعات وبرامج التنمية وتنفيذها عالوة على تقدمي اخلدمات االستشارية

  التنمية والبنك األورويب للتعمري  :ثالثا

السابق على  السوفييتملساعدة دول االحتاد  1991يف عام  البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية تأسس
 عضوا 60سيطر على البنك أكثر من إىل الكيانات التجارية، وي م قروضايقد ووه التحول إىل اقتصاد السوق،

  . ملتحدةا الوالياتو األورويب االحتاد بينهم أعضاء مسامها

  بنك التنمية بني دول أمريكا :رابعا

دول منطقة البحر واملالية لدول أمريكا الالتينية  املساعداتيعمل بنك التنمية بني دول أمريكا على تقدمي 
اىل جانب البنك هناك جمموعة من . التنمية االجتماعيةواالقتصادي و للمساعدة يف اإلسراع بعملية النم الكارييب

 الذي أنشئ ،صندوق التنمية متعدد األطرافوئة االستثمار بني دول أمريكا ياليت تتكون من هوبنوك التنمية البينية 
للبنك صندوق للعمليات اخلاصة و تنشيط عملية التنميةواالستثمار  يف جمال لنشر اإلصالحات 1992العام 

  .الفقريةباإلقراض االمتيازي يقدمها للبلدان 

                                                 
  . مبثابة املنفذ الذي يقدم امتيازات قروض مسرية ومتوله األعضاء يف البنك اآلسيويو الصندوق اآلسيوي للتنمية ه *
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  بنوك التنمية دون اإلقليمية : الفرع الرابع 

  : واليت أنشأت ألغراض التنمية مثل يصنف عدد من بنوك التنمية دون اإلقليمية
   ؛الكارييب للتنمية نكالب •
  أمريكا للتكامل االقتصادي؛ بنك •
  إفريقيا للتنمية؛ شرقبنك  •
  ؛بنك غرب إفريقيا للتنمية •
  . بنك إفريقيا الوسطى للتنمية  •

  املنظمات الدولية احلكومية :املطلب الثاين 

منظمة التجارة  إىلاملفوضية األوربية باإلضافة و اللجنة ا، هي أهم منظمة دوليةووتتمثل يف األمم املتحدة 
وحتقيق  جل القضاء على الفقرألعاملية وسنحاول الوقوف علة خمتلف املساعدات اليت تقدمها هذه املنظمات من ا

  يف الدول النامية التنمية املستدامة
  )ONU(منظمة األمم املتحدة :الفرع األول

 1984ديسمرب  12من ميثاق احلقوق والواجبات االقتصادية الصادر عن األمم املتحدة يف  31 طبقا للمادة

فإنه جيب على مجيع الدول أن تشارك يف رخاء وتقدم االقتصاد العاملي مع مراعاة االرتباط بني الرفاهية االقتصادية 
يعتمد بصفة أساسية على  البلدان لرخاء لكلتمع الدويل يف حتقيق اللدول املتقدمة تنمية الدول النامية وأن جناح ا

  . 1أعضائهبني  مدى التعاون
أي قبل حصول احلرب العاملية الثانية  منظمة األمم املتحدة وأجهزا املختلفة قد نشأت بعد اية ونظرا ألن

أنشأت خصيصا  املنظمة اليتمعظم الدول النامية على استقالهلا أي أن هذه األخرية مل تشارك يف صناعة دور هذه 
لكن فيما بعد تطور دور األمم املتحدة خاصة يف جمال التعاون الدويل ليصبح دورها  ،فظ السلم واألمن العاملينيحل

  . تنموي من خالل املساعدات اليت تقدمها للدول النامية خاصة األكثر فقرا 

  األمم املتحدة يف حتقيق التنمية  هيئة دور: أوال 

واألجهزة الفرعية اإلقتصادي واإلجتماعي جهاز تنظيمي من اجلمعية العامة والس كتتكون األمم املتحدة 
  . أمههاواليت من هلا  التابعة

   ؛ربا وألية االقتصاد اللجنة •
   ؛األقصى آلسيا والشرق يةاالقتصاد اللجنة •
   ؛ألمريكا الالتينيةية االقتصاد اللجنة •

                                                 
 دار اجلامعة اجلديدة ،)دراسة يف الطبيعة القانونية للقاعدة الدولية للتنمية (،الدولية املعاصرةدور األمم املتحدة يف تنمية الشعوب اإلفريقية يف ظل التطورات ، أمحد خليفةإبراهيم  1

 .58ص  ،2007، يطةزاألرا
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   ؛إلفريقياية االقتصاد اللجنة •
  . لغرب آسياية االقتصاد اللجنة •

اإلقتصادي والفروع النوعية واليت ختتص بدراسة املشاكل املتعلقة مبجاالت التعاون  للجانوبالنسبة 
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة ، جلنة املرأة ،بني الدول األعضاء واليت نذكر منها جلنة حقوق اإلنسانواإلجتماعي 

  . ...برنامج األمم املتحدة للتنمية  .والتنمية 
  ) PNUD (برنامج األمم املتحدة للتنمية: ثانيا

يعترب هذا اجلهاز من أهم أجهزة األمم املتحدة يف جمال التنمية وقد أنشئ كقاعدة عامة من أجل تقدمي 
االقتصادية واالجتماعية والفنية مما يؤدي إىل خلق الظروف  ااملساعدات املالية والفنية للدول النامية لتطوير نشاطا

  .1مار أكثر فاعليةثاليت من شأا أن جتعل اإلست
أكرب مصدر للعون الدويل متعدد األطراف  واجلمعية العامة، وه مبوجب قرار من 1965أنشأ الربنامج عام  

 وتشمل أنشطته إجراء البحوث ودراسات اجلدوى االقتصادية والفنية ومسح. وغريه مايلو مبختلف صوره من فين
وتقدمي اخلدمات االستشارية  املوارد الطبيعية وتوفري التسهيالت لتطبيق أساليب البحوث والتكنولوجيا احلديثة،

مع الوكاالت املتخصصة التابعة يتم تنفيذ الربنامج بالتعاون  .والتشغيلية والتدريبية، ودعم أجهزة التخطيط والتنمية
 ةكمواحل:  الئحة أولوياته مساعدة البلدان يف إجياد احللول للتحديات التالية ويضع على. لألمم املتحدة

 ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الطاقة والبيئة ،ومعاجلة آثارها األزماتالوقاية من  خفض الفقر، ،الدميقراطية
 ميلتقد برنامج أضخم وه اآلن وحىت نشأته منذ الربنامج هذا ويعترب .ناعة املكتسبومنع انتشار مرض نقص امل

  : األمم املتحدة للتنمية فيما يلي لخص أهم توجهات برنامجنو.  النامية الدول إىل األطراف متعددة املساعدات

  احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية  -أ

على تنسيق اجلهود الدولية واحمللية  هبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عملبالنسبة لألهداف اإلمنائية يركز 
من خالل نشاطات املناصرة  ،األهداف اإلمنائية لأللفية الوصول إىل تأييد من أجلوحشد ال الرامية للقيام حبمالت

لظروف والتحديات امع يف األهداف اإلمنائية يوتبادل أفضل اإلستراتيجيات لتحقيقها ودعم احلكومات يف تك
  . احمللية 

  احلكم الدميقراطي  -ب 

لب حيوي للتنمية البشرية املستدامة واملتكافئة لذا ينفق برنامج األمم املتحدة طمتو احلكم الدميقراطي ه 
  .2لدميقراطية يف مجيع أحناء العاململيون دوالر لدعم العمليات ا 1.5اإلمنائي سنويا ما يقارب 

  

                                                 
 .28ص ،ك، نيويور2008السنوي،  رالناس واملؤسسات، التقري برنامج األمم املتحدة، متكني 1
 .19املرجع نفسه،ص 2
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  البيئة والتنمية املستدامة  -ج 

ة بأسعار خدمات الطاقة النظيف ونقص إمكانية الوصول إىل ييتأثر فقراء العامل أكثر من غريهم بالتدهور البيئ
فقدان التنوع البيولوجي واسترتاف املوارد الطبيعية هي قضايا حملية وعاملية يف  ،ن قضايا التغري املناخيإ .  مقبولة

   .ل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تعزيز القدرات الوطنية إلدارة البيئة بأسلوب مستدام آن واحد، لذا يعم
  منع األزمات واإلنعاش-د

  . يقوم برنامج األمم املتحدة بدعم استراجتيات التنمية الوطنية ملنع الرتاعات والكوارث ولتحقيق االنتعاش 

   )PNUE(برنامج األمم املتحدة للبيئة :ثالثا

مؤمتر األمم املتحدة وقت انعقاد يف نفس ال، أنشئ األمم املتحدةجهة النشاط املعين بالبيئة والتابع ملنظمة  وه
الربنامج  ىولد كينيايف  نريويبويقع مقره يف مدينة . 1972يف العام  بالسويد ستوكهومليف مدينة  لبيئة اإلنسان

 وعلى حن البيئةربنامج لتشجيع قيام شراكات لرعاية هذا التأسس  .ستة مكاتب إقليمية يف مناطق خمتلفة من العامل
  :يتيح لألمم والشعوب حتسني نوعية حياا دون إضرار بنوعية حياة األجيال املقبلة، وأولوياته الرئيسية تشمل

   ؛لرصد والتقييم واإلنذار املبكر يف جمال البيئة حول العامللنظام  الربنامج لدي •
   ؛النشاط البيئي حول العامل وزيادة الوعي اتمعي بالقضايا البيئية تشجيع •
   ؛املعلومات عن التكنولوجيات السليمة بيئيا وإتاحتها للجميع تبادل •
  .املشورة التقنية والقانونية واملؤسساتية للحكومات واملنظمات اإلقليمية تقدمي •

  *)EFM( مرفق البيئة العاملي: رابعا
والبنك ) PNUE(و )PNUD(كة بني امقره واشنطن بشر 1991العام  )EFM(أنشأ مرفق البيئة العاملي 

العاملي من أجل ختصيص قسم ايكولوجي يف برامج التنمية اإلقليمية واحمللية خالل تقدمي املنح والقروض املنخفضة 
  . 21آلية لتمويل مشاريع األجندة و ه قالفائدة إىل الدول النامية وهذا املرف

  : ع جماالتحتويل مشاريع التنمية احمللية واإلقليمية والعاملية اليت تفيد البيئة يف أرب فقساعد هذا املر
الدولية هذا باإلضافة إىل متويل االقتصاديات احمللية  ، املياهمحاية طبقة األوزون ،التنوع البيولوجي ،التغري املناخي
كما يعمل املرفق على ربط  .املصدر الرئيسي لتحويل مشاريع حتسني البيئة  ) EFM( ثل اآلنمي .ريةللبلدان الفق

  .القضايا البيئية حمليا وقطريا وعامليا وتشجيع استعمال وسائل العيش املستدامة

                                                 
* EFM  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، البنك العاملي، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، بنك التنمية : منظمات هي  عن شراكة عشر ةعبارو ه

  .دويل للتنمية الزراعيةق الالصناعية، البنك االقريقي للتنمية، بنك التنمية األسيوي، البنك األوريب لإلنشاء والتعمري، مصرف التنمية للبلدان األمريكية، الصندو
  



 السياق النظري للمساعدات اإلنمائية الدولية واإلقليمية..  …………….… : الفصل الثاني 

 

 78 

  ) OMC(منظمة التجارة العاملية: الثاين الفرع

يف ضوء استكمال النظام االقتصادي العاملي اجلديد ألركانه ) OMC(يأيت إنشاء املنظمة العاملية للتجارة 
ق النقد التجاري إىل جانب صندوالركن و الرئيسية حيث متثل هذه املنظمة الركن الثالث من أركان هذا النظام وه

  .الدويل والبنك العاملي
  منظمة التجارة العاملية والتنمية  :أوال

ف منظمة التجارة العاملية فهي تسعى إىل رفع مستوى املعيشة للدول أهدامن بني التنمية  تعترب حتقيق
األعضاء واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية جلميع الدول األعضاء وخباصة الدول النامية اليت يزيد عدد أعضائها 

املنظمة الدول النامية  من مجلة األعضاء وتلك اليت متر مبرحلة انتقالية إىل اقتصاد السوق ومتنح 75يف املنظمة عن 
خاصة فتعطيها فترات مساح أطول من تلك اليت متنحها للدول املتقدمة ومتنحها مساعدات فنية  يليةمعاملة تفض

  . م اتفاقية منظمة التجارة العامليةمن بعض أحكا األكثر فقراي البلدان فقل تشددا من غريها وتعأ توالتزاما

  لبيئةاومنظمة التجارة العاملية : ثانيا 

القضايا اليت فرضت نفسها على سياسات ونظم التجارة الدولية،  بعد أن أصبحت اإلعتبارات البيئية من
أصبح اتمع الدويل يسعى إىل بلوغ صيغة مناسبة من التوفيق بني أهداف حترير التجارة الدولية وإزالة العوائق 

ى املبادالت التجارية وتشكل نوعا جديدا من القيود احلمائية املقيدة هلا وبني األهداف البيئية، اليت قد تضع قيودا عل
فبينما مازالت الدول النامية حتاول توفيق أوضاعها مبا يتماشى وما أسفرت عليه جولة األرغواي، تأيت . أمامها 

ال ميكنها بأي  التوجهات حنو تضمني املعايري البيئية وهو ما يثري ختوفات البلدان النامية من فرض هذه املعايري واليت
  .1حال حتملها نظرا للفجوة التكنولوجية القائمة بني العامل املتقدم والعامل النامي

إذن وبالرغم من أن تضمني املعايري البيئية أصبح ضرورة باعتبار أن املشاكل البيئية تضر جبميع جمتمعات 
بلدان العامل، إال أن تباين األهداف واالهتمامات واالحتياجات ودرجات التقدم االقتصادي بني البلدان املتقدمة 

  .يف وجه منتجاا OMCاليت وضعتها والبلدان النامية جيعل هذه األخرية تتحفظ اجتاه املعايري 

   *التجارة من أجل املساعداتمبادرة :  ثالثا
تعترب هذه املبادرة جماال جديدا لتقدمي املساعدة اإلمنائية وينظر إليها كوسيلة لتمكني البلدان النامية السيما 

 على القواعد ويستخدم التجارةيف النظام التجاري املتعدد األطراف القائم كامل لتندمج بشكل البلدان  الفقرية 
بشكل أكثر فعالية يف حتقيق اهلدف األساسي املتمثل يف احلد من الفقر يف إطار التنمية املستدامة وبعبارة أخرى 

                                                 
 .293سهيل حسني الفتالوي، مرجع سابق، ص 1
مت التوصية على إسهام املبادرة  2005الوزاري ملنطقة التجارة العاملية يف ديسمرب  هونغ كونغمن إعالن  57مبوجب الفترة   التجارة من أجل املساعداتيأيت قرار إطالق مبادرة  *

أولويات املستفدين وتقيم و جمددا خطوطا وإرشادية حول التحويل أ 2006منائي لربنامج الدولة اإلمنائي وصيغ التقرير يف شكله النهائي يف البعد اإلل أكثر فعالية يف حتقيق بشك
 .2006االحتياطات ورصدما وصادق الس العام ملنطقة التجارة العاملية على هذا التقرير يف أكتوبر 
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النتائج املتوقعة من برنامج  تقيمهاالتجارة املتزايدة اليت  صرفاالستفادة من من تساعد املبادرة البلدان النامية 
  . 1يف اليت تفرضها العوملة يإىل جانب مواكبة حتديات التكة اإلمنائي حالدو

   )EC(: *املفوضية األوربية:الفرع الثالث 

يف املائة من املساعدات اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها  56يقدم اإلحتاد األوريب والدول األعضاء فيه أكثر من 
يورو عن كل  53يورو عن كل مواطن أوريب مقابل  100البلدان الغنية وقد وصلت قيمة املساعدات حوايل 

يف املائة عن كل مواطن ياباين، وارتفعت املساعدات اليت تقدمها دول  69ومواطن يف الواليات املتحدة األمريكية 
يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل وهي نسبة مازال تقل عن النسبة املطلوبة اليت حددا  42االحتاد إىل نسبة 

املفوضية األوربية واحدة من بني أكرب اجلهات املعنية بالتنمية أمهية على مستوى يف املائة، وتعد  0.7مم املتحدة األ
واجهت  2008يف العام .شريك مهم من الناحية املالية حيث أصبحت شريكا ألكرب اجلهات املاحنة فهي  العام
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية كاألزمة املالية والزيادة و ت التقدم احملرز حنق العديد من التحديات اليت أعاملالعا

عت هذه األخرية على السنوي للمفوضية األوربية فقد س الكبرية يف أسعار املواد الغذائية والطاقة وحسب التقرير
ليون م 200الفقر واختذت اللجنة تدابري خمتلفة ملعاجلة أزمة الغذاء حيث مت حشد  منمليون شخص  100انتشال 

ملواجهة اآلثار االقتصادية الكلية واالجتماعية النامجة ) FED(من االحتياطي يف إطار صندوق التنمية األوريب و يور
اليت تعترب أكثر البلدان تضررا كما كانت  ،من ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف إفريقيا والكارييب واحمليط اهلادي

رو وبناءا على اقتراح اللجنة مت إرفاق مليار يوو ريومليون  140 بـ تقدرميزانية املساعدات اإلنسانية لألغذية 
من طرف االحتاد األوريب للتخفيف من اآلثار املترتبة على الزيادة احلادة والتقلبات يف أسعار املواد الغذائية  داعتم

التنفيذية لإلحتاد األوريب فهي  املفوضية األوربية هي الذراع. 2على السكان األكثر فقرا يف مجيع الدول النامية
  .3املسؤولة عن تنفيذ قرارات الربملان والس واإلدارة اليومية لإلحتاد األوريب وتدبري ميزانية وإنفاق األموال اإلحتاد

  

  

                                                 
 ).20/07/2010: تاريخ االطالع( متاح على املوقع االلكتروين .6ص  2007،قرير السنوي للعامالت، مركز التجارة الدولية 1

http://www.intracen.org/docman/JAG_12966.pdf 
  :ملفوضية األوربية هلا أربع وظائف تتمثل يفا*

 .إىل الربملان والس األوريب  املقترحاتتقدمي ا �

 .اإلحتاد األوريب إدارة وتنفيذ سياسات وميزانية   �

 .وضع قوانني االحتاد األوريب تعاونا مع حمكمة العدل  �

 .متثيل االحتاد األوريب على املستوى الدويل يف االتفاقيات املربمة بني الدول األخرى �

 
2 Commission européenne ,votre guide du traité les bonnée office de publication de l’union 
européenne ,luxeborgue ,2009 ,p13.  
3 Commission européenne , annuel rapport,2009 ,p18,( Date de visite : 22/04/2010)(site d’internet 
http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?page=1 
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  جهات ماحنة أخرى: املطلب الثالث

 غري منظمات ومن اإلمنائية املساعدة جلنة يف أعضاء غري رمسيني ماحنني من املقدم اإلمنائي التمويل زاد
  .كبرية زيادة األلفية إعالن اعتماد منذ املدين اتمع منظمات من أخرى دولية منظمات ومن حكومية

  اتمع املدين : الفرع األول

إن أمهية اتمع املدين واملؤسسات غري احلكومية اليت متثل اجلزء األكرب من هذا القطاع جتلت يف السنوات 
ومن  بشكل عام، نتيجة لوجود ظاهرة العوملة وما حتتاجه العامل من عوامل مادية هلا تأثريات على البيئةاألخرية 

سياسات إقتصادية تؤثر بشكل سليب على الفئات الفقرية يف اتمعات املختلفة وتعمل مؤسسات اتمع املدين 
  .الل السلمعلى الفقر وإح القضاءعلى املستوى الدويل من تقدمي املساعدة من 

   )ONG(املنظمات غري احلكومية : أوال 

  ماهية املنظمات غري احلكومية-أ

 26000إىل  6000يف العقود األخرية من القرن العشرين تزايد عدد املنظمات العاملية غري احلكومية من 
خدمات  إا تقدم، على David Brown  وهذا ما يفسر تنامي دور هذه املنظمات حيث وصفها دافيد براون

كمجموعة تقدم هذه املنظمات مساعدات أكثر مما ووتقدم معلومات وحتليالت مهمة،، وحترك العمل السياسي
وإىل جانب تقدميها املساعدات تقوم بدور جمموعات ضغط وحتريك فقد وقع على تصريح  تقدمه األمم املتحدة،

1999نة كومية سحمنظمة غري  1500معاد ملنظمة التجارة العاملية أكثر من 
1.  

ومتلك خذه املنظمات معلومات متطورة جتعلها  وتكون هذه املنظمات من خمتلف الدول الغنية والفقرية،
القضاء على الفقر،محاية البيئة،محاية املرأة، تغيري : متتلك قوة تفاوضية يف الدفاع عن قضاياها األساسية

  .إخل....املناخ،حقوق اإلنسان
   حلكومةتنامي دور املنظمات غري ا -ب

رغم التباين بني املنظمات غري احلكومية من حيث مواردها وقدراا وخرباا وإيديولوجياا ومع ذلك فإن 
وبرامج ) BM(و )FMI(حىت ضد املؤسسات املالية الدولية مثل  يالعديد منها لعب دور بل اعترب كثقل مواز

تقيم تأثري برامج التنمية على الرعاية الصحية ومياه الوكاالت الدولية األخرى فمختلف املنظمات غري احلكومية 
كما تزيد وعي الشعوب خبطر األنشطة  ،الشرب ومحاية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث واحملافظة على البيئة

 فقط يف املائة 2 حوايل اإلمنائية من التدهور البيئي والظلم االجتماعي وفساد اإلدارة والسياسة لكن من املؤسف أن
  .2من مساعدات التنمية الرمسية توجه عن طريق املنظمات غري احلكومية

                                                 
  .46ص ،2002 الرياض، مكتبة العبيكان، ،1ط العوملة،و حن مد شريف الطرح،احلكم يف عامل ينجهحم ترمجة دوناهيد، جوزين ناي،جون1

2 Joseph .H. Hulse , développement durable un avenir incertain , centre de recherche pour le développement 

international , Les Presses de l'Université Laval, Canada, 2008 , p55.  

  



 السياق النظري للمساعدات اإلنمائية الدولية واإلقليمية..  …………….… : الفصل الثاني 

 

 81 

  

 احلكومية غري املنظمات إىل )CAD( بلدان تقدمها اليت الثنائية )APD( إسهامات: )2- 2(اجلدول رقم 

  2002  2001  2000  األمريكية الدوالرات مباليني

 بلدان من احلكومية غري املنظمات إىل الثنائية الرمسية اإلمنائية املساعدات إسهامات
  اإلمنائية املساعدة جلنة يف أعضاء

1200  1137  1246  

  58724  52335  53749  الرمسية اإلمنائية املساعدات إمجايل

 % 2.12 % 2.17  %2.2  املئوية إىل إمجايل املساعدات ةالنسب

  .67ص ،مرجع سابق،البنك العاملي، دليل الربملانيني اىل العامليالبنك : علىمن إعداد الطالبة باالعتماد  :املصدر

  مؤسسات العمل اخلريي :الفرع الثاين

 ،على مدى عقود من السنوات املاضية عملت مؤسسات العمل اخلريي يف جمال القضايا املتعلقة بالصراعات
احلفاظ على وحتقيق التنمية املستدامة  ،زيادة الفرص االقتصادية، تنمية اتمعات ،التنمية البشرية ،عدم املساواة

 .*البنك العاملياا عن طريق شراكات مع اجلهات املاحنة خاصة دتقدم مؤسسات القطاع اخلريي مساع. البيئة

  خارج جلنة املساعدات اإلمنائية الرمسيةاملساعدات : الفرع الثالث

 بني وجدفتخارج الدول األعضاء يف جلنة التنمية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تتمثل يف دول 
 البلدان إىل املقدمة للمساعدة هاماً مصدراً كانت اليت الرئيسية للنفط املصدر البلدان من عدد ذاا النامية البلدان
 للمساعدة متزايدة برامج املاضية السنوات مدى على البلدان هذه برامج إىل انضمت وقد .طويل أمد منذ النامية
 البلدان معظم سهمت ذلك، على وعالوة .واهلند والصني فريقياإ وجنوب دوتايالن الربازيل قبيل من بلدان نفذا
  .األطراف املتعددة املؤسسات طريق عن املقدم اإلمنائي التمويل يف النامية

ثل ث متإضافة إىل املساعدات اإلمنائية العربية واليت أصبحت تشكل جزءا هاما من العون اإلمنائي العاملي حي 
املساعدات اليت تقدمها جلنة املساعدات  من إمجايل يف املائة 13املساعدات اإلمنائية الرمسية العربية يف املتوسط 

   .املقدمة من البلدان غري األعضاء يف جلنة املساعدات اإلمنائيةالرمسية  اإلمنائية، وقرابة ثالثة أرباع املساعدات

. ثلث إمجايل املساعدات اإلمنائية الرمسية خالل سبعينيات القرن املاضي من البلدان العربية املاحنة ووجاء حن
ومثانينيات القرن املاضي وكان ارتفاع مستويات املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان العربية يف سبعينيات 

احليز املايل للبلدان املاحنة مع مرور الوقت نتيجة  كما انكمش. انعكاسا الرتفاع أسعار النفط يف املقام األول
اإلنفاق الوطين على األجور والتحويالت وخدمة الديون واخلدمات االجتماعية  لتراجع عائدات النفط وزيادة

                                                 
 .ومن بني املصادر اهلامة موقع مركز مؤسسات العمل اخلريي االوربية  ،مؤسسات العمل اخلرييو البنك العامليبني  االنترنتموقعا على شبكة  البنك العاملييدير  *
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من حيث احلجم ومن  2002منذ عام املساعدات املقدمة فعت مستويات وارت .أعدادهم والذين تنم للسكان
حيث نسبتها من إمجايل الدخل القومي مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة احتياجات إعادة اإلعمار يف أعقاب انتهاء 

تأيت من السعودية والكويت واإلمارات على  املساعداتما جرى يف املاضي، فإن أغلب  ووعلى حن. الرتاعات
املقدمة من احلكومات إىل احلكومات، فقد أقامت البلدان العربية املاحنة عددا  املساعدات وباإلضافة إىل .الترتيب

لعدد متزايد من البلدان النامية يف خمتلف  متعددة األطراف من مؤسسات املال املتخصصة لتقدمي املساعدات اإلمنائية
وميثل الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية .  اء العاملأحن

واتسع  .اجلهات اليت هلا تركيز عاملي كبري إذ إا متول مشروعات أيضا يف كل من أوروبا وأمريكا الالتينية  الدولية
مرور الوقت ليشمل قطاعات الزراعة والصحة والتعليم نطاق تركيز املساعدات اإلمنائية الرمسية العربية مع 

باإلضافة إىل املساعدات العربية ظهرت يف اآلونة األخرية دوال كانت متلقية للمساعدات .واخلدمات االجتماعية
  .وأصبحت من أهم الدول املاحنة مثل الصنب و اهلند ودول جنوب شرق آسيا
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  الدولية و اإلقليمية دات اإلمنائيةأهداف املساع:املبحث الثالث

منذ اية احلرب العاملية الثانية قدمت مبالغ ضخمة كمساعدات للتنمية يف الدول النامية هدفها الظاهر هو 
هلا أهداف أخرى غري معلنة و  تعزيز النمو و حتقيق التنمية ذه البلدان، لكن وبتتبعنا مسرية تقدمي املساعدات جند

  . دوافع ختص الدول املاحنة أكثر مما تفيد الدول املتلقية

  دوافع منح املساعدات اإلمنائية والدولية : املطلب األول

خلق فرص وسد الفجوة التمويلية يف البلدان النامية و األساسي للمساعدات اإلمنائية ه اهلدفلقد كان 
على أرض ولكن . إنساين بالدرجة األوىل ومية والقضاء على الفقر كهدف أخالقي جل حتقيق التنأاالستثمار من 

املتمثلة يف مشروع مارشال الذي عمل فعال على تقوية ورغم جناح أول جتربة للمساعدات اإلمنائية والواقع 
سية افع منحها حسب الظروف السياخر فقد تعددت دوآجند أن املساعدات أخذت منحى  ،االقتصاد األوريب

  .األهداف اإلقتصادية اليت كانت ختدم بالدرجة األوىل الدول املاحنةو

  الدوافع االقتصادية : الفرع األول

  :تتمثل الدوافع االقتصادية لتقدمي املساعدات اإلمنائية للدول الفقرية يف عدة دوافع أمهها
  مساعدة الدول املاحنة على خلق أسواق داخل الدول النامية وتصريف فوائضها : أوال 

 اإذا أ، جيادل البعض يف أن املساعدات اإلمنائية املقدمة للبالد النامية حتقق مصاحل اقتصادية للبالد املاحنة
البالد وبالتايل  هذه شعوبزيادة دخول مما يترتب البالد املتقدمة  على سلع وخدمات طلبالتؤدي إىل زيادة 

1ا وينتعش اقتصادهاتزداد صادرا.  
يرتكز على االفتراض اخلفي القائل بأن  حيث ،ثل هذا تردادا ملا قاله االقتصادي اإلجنليزي كنيسومي

ا اإلنتاج يف العامل الثالث من ناحية أما من الناحية األخرى فإنه يؤكد علنو املساعدات تنشط التنمية االقتصادية أ
  .بأن هذا سوق يساعد بالتايل على خلق أسواق جديدة لصناعات دول الشمال اليت أصاا الركود 

وزيادة تكون مشروطة باالسترياد من الدول املاحنة  املساعداتأن  ) Llodg 2000 (كما يرى لودج 
ة اليت هي أساس منح ات السياسيدف تدعيم العالقالتجارة  الدولية وفتح أسواق الدول النامية أمام الدول 

  .2املساعدات اإلمنائية
  نشر مبادئ اقتصاد السوق: ثانيا

قادرة فيها  أصبحت لقد وصلت الرأمسالية العاملية إىل مرحلة من التطور يف الثمانينيات من القرن العشرين
على زيادة اإلنتاج وتنويعه إىل درجة كبرية جداً لكن برزت مشكلة عدم القدرة على تصريف هذا اإلنتاج املتزايد، 

                                                 
 .  8مرجع سابق، ص  ،ينحسن اخلف،فتوح هيكل  1
 .206، ص2007،القاهرة ،العربيةدار النهضة ، )التنميةوقضايا التكامل ( اإلقتصاد االفريقي،، فرج عبد الفتاح فرج 2
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يعيش يف الدول املتقدمة (وذلك بسبب حمدودية السوق الداخلية للدول املتطورة الناجتة عن حمدودية عدد السكان 
وحمدودية الطلب على منتجاا يف الدول النامية، ، يش يف الدول الناميةحواىل مليار نسمة مقابل مخسة مليارات تع

مما أدى لربوز أزمات فيض اإلنتاج الدورية يف تلك املرحلة وتفاقم انعكاساا على الدول املتطورة يف حال عدم 
بعض سياساا، حلها، فتم أخذ هذه املسألة باالعتبار عند تصميم برامج التكييف اهليكلي اليت تؤدي عن طريق 

اخل إىل ضمان استمرار ... مثل فتح أسواق الدول النامية وحرية التجارة وتضييق دور الدولة يف احلياة االقتصادية 
منط التقسيم الدويل للعمل والذي يرسخ الدول النامية كمنتج للمواد األولية والدول املتطورة كمنتج للسلع 

لرأمسايل يف الدول املتطورة عن طريق فتح منافذ تصريف هلا يف الدول الصناعية، وذلك لضمان استمرار التقدم ا
  .النامية والتوسع يف املنافذ املفتوحة سابقا لنصل إىل منط رأمسايل يعمل على إعادة اإلنتاج على املستوى الكوين

  الدوافع السياسية: الثاين الفرع

الدوافع اليت اعتمدا الدول الغنية يف ختصيصها  تعترب الدوافع السياسية يف منح املساعدات اإلمنائية أهم..
، وذلك منذ ظهرها أثناء أربعينات القرن العشرين و إىل غاية يومنا هذا، بل أن الدوافع السياسية للمساعدات

جعلت الدول املاحنة تتنافس على مناطق معينة رمبا مل تكن حباجة كبرية للمساعدات ، يف حني أمهلت مناطق هي 
  .جة إىل املساعدات لكن موقعها اجليوسياسي ال ميلك نفس األمهية بأمس احلا

  املساعدات اإلمنائية امتداد للغايات السياسية :أوال
فمثال  إن االعتبارات السياسية والعسكرية تلعب دورا كبريا يف تقدمي املساعدات اإلمنائية اإلقليمية والدولية،

ذهبت مساعدات فرنسا كلها تقريبا إىل مستعمراا السابقة كما قدمت اململكة الربيطانية مساعداا حصرا إىل 
الربيطاين أما الواليات املتحدة األمريكية فقد ذهبت مساعداا إىل  نولثمن أعضاء الكوم البلدان األكثر فقرا

 .اقتصاديات التخطيط املركزي إىلان يقدم مساعداته املالية والفنية حىت اإلحتاد السوفيايت ك .1البلدان املوالية هلا
 ،مثل الدخول يف أحالف عسكرية،و وغالبا ما يكون تقدمي املساعدات من الدول النامية مقيدا بشروط سياسية أ

ا جعل مماليات املتحدة األمريكية، الو وبشكل خاص سياسية خارجية موالية هلا عتباو إأ إقامة قواعد عسكرية،
وبالرغم من أن تقدمي املساعدات  حاجتها املاسة إليها، رغمهذه املساعدات  ترفضالكثري من البلدان النامية 

  .املساعدات اإلمنائية الدولية وحىت اإلقليميةلألغراض العسكرية يتناىف متاما مع مبادئ تقدمي 
 لماحنني حيث ارتبطت املساعدات بدعم أنظمة الدوافع السياسية ل تمراية احلرب العاملية الثانية، استوبعد

 لنعها، مثو مستخدام التهديد بوقف املساعدات إلجبار الدول على سياسة حمددة أااحلكم الصديقة واملوالية و
مت استئنافها هذه املساعدات بل مث  إيقاف املساعدات االقتصادية والعسكرية لباكستان بسبب نشاطها النووي،

مساعداا للفلبني عندما رفض  الواليات املتحدة األمريكيةوخفضت  ،2001 سبتمرب 11وزيادا بعد أحداث 

                                                 
 .136ص  رجع سابق،م حممد سحنون، 1
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 جتديد املعاهدة مع أمريكا الستمرار قواعدها العسكرية،وكذلك األمر بالنسبة لزميبابوي عام يينجملس الشيوخ الفلب
  .يف التصويت يف هيئة األمم املتحدة ات املتحدة األمريكيةالواليعند ما خالفت  1984

فذهب  يز الغايات السياسية والعسكرية،عزنية بالبترول يف تغكما سامهت املساعدات العربية من الدول ال
معظم املساعدات إىل سوريا واألردن يف خط املواجهة ضد إسرائيل،كما أن سبق ملصر أن أخذت كثريا من 

 ول األوبك واإلحتاد السوفييت إال أن قامت بتغيري معسكرها وإجراء اتفاقية السالم مع إسرائيل،ن دماملساعدات 
و لدعم غز عنهاالدفاع و ما لكبح إسرائيل أإفكانت املساعدات يف تلك الفترة امتداد تاما للسياسة العسكرية 

تشجيع كوبا و إلخضاع أ تلني للسوفيات،تدعيم باكستان اليت تفتح حدودها ملرور األسلحة إىل املقاو أ نأفغانستا
  .1وحلفائها يف البحر الكارييب

  الثالثة املساعدات اإلمنائية مع مطلع األلفية: ثانيا

حتت وطنية االحتالل األمريكي  بوقوعهامن أكثر األمور الالفتة لالنتباه يف ختصيص املساعدات أن العراق 
ومن غريها من  الواليات املتحدة األمريكيةالتنمية من  ساعداتصادرت يف نفس الوقت من أكثر الدول املتلقية مل

ألف دوالر أمريكي  116ارتفع حجم املعونات الرمسية اليت تتلقاها العراق من  .هذه مفارقة كبريةوالدول املاحنة،
ف ما كانت عليه ضعمبا يوازي أربعني  ،2004ألف دوالر أمريكي يف العام  658وليون م 4إىل  2002يف العام 

  .2هادلوح الواليات املتحدة األمريكيةمن هذه الزيادة مقدمة من  يف املائة 50خالل عامني فقط،و
  .2005توزيع املساعدات األمريكية العام ): 4-2(الشكل رقم

  
  ).01/07/2010:تاريخ االطالع(األمريكية موقع وزارة اخلارجية :املصدر 

http://www.america.gov/st/washfilearabic/2006/October/20061020150415amiwahar0.3503839.html 

                                                 
عمان،  األردين، بامركز الكت جورج نوري، مراجعة فهمي العابودي، ترمجة ،)الغنية مصادرعة دول العامل الثالث للدول(العراك الدول لتحقيق املزيد من املكاسب، برنارد نوزير،  1

 .166ص ،1989
  .13ص ،مرجع سابق ليلى مصطفى الربادعي،  2
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  الدوافع اإلنسانية : الفرع الثالث

على الرغم من أنّ أهداف املساعدات اإلمنائية القائمة على املصاحل من وراء تقدمي املساعدات اإلمنائية للدول 
فهناك من يرى يف .النامية فإننا ال نستطيع أن جنرده هذه األخرية من الرتعة اإلنسانية يف تقدمي مثل هذه املساعدات 

  :دمة أن تقدمي املساعدات واجب العتبارات عدة تتمثل يف الدول املتق
 الفقرية االستفادة واملشاركة يف ثروات العامل؛ الدولمن حق   •

 قضية التنمية كال ال يتجزأ، فال جيوز أن ينقسم العامل إىل عاملي غين وفقري؛ إعتبار •

 العوز واجلوع يف البالد الفقرية كظاهرة منطقية لسوء توزيع املوارد والدخل على املستوى العاملي ؛ حالةإعتبار  •

الدول الغنية هي املسؤولة عن تدهور أوضاع البلدان الفقرية وعليها حتمل مسؤوليتها فاملساعدات ليست صدقة  •
  .بل هي تعويض مستحق

  دوافع ثقافية: الفرع الرابع

رمسية منها التدخل يف نظام الدولة،وتغيري ودات اإلمنائية بشروط وإن مل تكن معلنة ألقد ارتبطت املساع
وشروط متويلية وإدارية شىت وبالطبع فقد أدى ذلك  السياسات واألولويات الوطنية وحماولة تغيري سياسات معينة،

  .بيةالثقافة الغروإىل تداعيات ثقافية مثل نشر القيم االستهالكية الغربية واألخالق 
 ات االمنائيةعلنا بأن الواليات املتحدة األمريكية قدمت املساعد 1961فقد أعلن الكوجنرس األمريكي العام 

لكي تتمكن هذه الشعوب من  ،من أجل تعزيز قوى احلرية وذلك بقيامها مبساعدة شعوب البلدان األقل تطورا
االقتصادي فقط بل سوف و تنشيط النم يفتطوير مواردها وحتسني مستويات معيشتها ولن تساعد املساعدات 

  .1الشعوب إىل تبين القيم الغربيةب سريتقلل حجم البؤس اجلماهريي وت

  اإلمنائيةاالنتقادات املوجهة للمساعدات : املطلب الثاين

لقد كانت املساعدات اإلمنائية حمل انتقادات الكثري من االقتصاديني و املفكرين، باعتبار مل تركز على هدفها 
األساسي و هو مساعدة الدول الفقرية من اجل التخلص من الفقر بل كان اجتاهها حنو توطيد أهداف سياسات 

  .الدول املاحنة االقتصادية و السياسية و العسكرية و الثقافية وهذا ما انعكس سلبا على بنية املساعدات 
  عدم الكفاية: األول الفرع 

يعترب مبلغا صغريا   )PIB( يف املائة من ∗ 0.7املاحنة و رغم أن مبلغ رغم التعهدات اليت التزمت ا البلدان 
  .إال أن املساعدات مل تصل أبدا إىل هذا اهلدف ، و بقيت كل تلك التعهدات حربا على ورق

                                                 
 .166، مرجع سابق، صبرنارد نوزير 1
يف تقرير شركاء يف التنمية الذي قاد فريق أعداده  1969من إمجايل ناجتها القومي للتنمية العاملية قد اقترحت أول مرة عام  يف املائة 0.7كانت فكرة وجوب تقدمي الدول الغنية  ∗

 إستراتيجيةفأصبح جزءا من  ،1970اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  وأقرته ،) APD(األسبق لستر بريسون، قبل هذا الرقم بنطاق واسع كغاية مرجعية رئيس الوزراء الكندي 
 .التنمية الدولية يف ذاك العقد
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  املساعدات جمزأة وغري كافية: أوال

لبلوغ األهداف دى كفاية املعونات خاصة بعد تسطري جدول زمين مهناك نقاشات حادة تدور حول ما 
عدم ومن إمجايل الناتج القومي مل يكن هناك أي نقص أ يف املائة 0.7ية ومنذ ظهور فكرة الوصول على نسبة ئامناإل

القدرة بل الوفاء ذا االلتزام لكن املشكلة تكمن يف اعتبار الدول الغنية يف التقصري يف دعم وعودها وأقواهلا بأفعال 
سيكون الوصول إىل األهداف اإلمنائية احملددة  حيث وحسب الدراسات فإنه بوصول إىل النسبة ، 1 والتزام فعلي

  .أمرا حمققا
يف أي سنة حىت العام  1970العام  اليت حث عليها تقرير بريسن يف املائة 0.7احلصول على نسبة  مل يتم

نسبة كبرية فترة الثمانينات بضت اخنف حيثوالنقص الكمي  املساعداتهذا ما يدل فعال على ضعف أداء  ،2011
فية مث لألاليستمر االخنفاض حىت انعقاد مؤمتر  هلاوالتسعينات بسبب انتهاء احلرب الباردة وزوال الدواعي السياسية 

لكن  ،2010العام يف املائة  36لتصل على  يف املائة 0.7رياي حيث جتدد االلتزام بالوصول إىل هدف تمؤمتر مون
د قنه ال تزال متثل أقل من ثلث ما كانت عليه خالل عإف املساعداتة امللحوظة يف نسبة تدفقات بالرغم من الزياد

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا ما قمنا بترمجة نسب  ونصف املستوى الذي ساد يف الستينات، الثمانينات،
إىل إمجايل ما يتلقاه الفرد الواحد يف إفريقيا جنوب  2005املعونات حسب ما ورد يف تقرير التنمية البشرية للعام 

ويف عام  ،1999دوالر العام  12إىل  1990دوالر لعام  24من  املساعداتالصحراء هبط نصب الفرد من 
1990،كانت تلك اجلهة ال تزال أدىن قليال من مستوى 2003

   .وهي املنطقة األشد فقرا وجوعا يف العامل، 2
  ت املالية إىل أشكال أخرىحتول التدفقا: ثانيا

وة اإلجناز فيما يتعلق الوفاء بااللتزامات اخلاصة بدعم خطة التنمية املنبثقة عن األهداف جلقد أصبحت ف
دف معاجلة مشكالت  ،اإلمنائية لأللفية أكثر عمقا بفعل الدعوات املنادية بتقدمي مساعدات إضافية ألفقر البلدان

يف بلدان كثرية تدفقات موارد أخرى  املساعداتحلت حمل تدفقات  يف الوقت نفسه،. األمن الغذائي وتغري املناخ
على أشدها  املساعداتوفجوات اإلجناز فيما خيتص بالتزامات  من بينها اإلستثمار األجنيب وحتويالت العمال،

  .3فريقيابالنسبة إل
فيما خيص أيضا مبا إذا كانت بل  املساعداتهذه االجتاهات تثري التساؤالت فيما خيص ليس فقط كفاءة 

   .هلا ياجات التمويلية اإلمنائية للبلدان األشد احتياجاحتاال معاملقدمة تناسب تناسبا كافيا املساعدات 

                                                 
  . 84صمرجع سابق،  ،2005تقرير التنمية البشرية  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ، 1
  .نفسه املرجع   2

3
United Nations, economic and social affairs, world economic and social survey 2010, retooling global 

development, New York, may 2010, pxiii, (date read :28/07/2010), ( site d’internet:  
h tt://www.ein.rg/esa/piliug/wess*wess 2010 files*wess2010,pdj 
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  املساعدات اإلمنائية مقيدة:الفرع الثاين 

مليار دوالر سنويا يف شكل منح وقروض منخفضة الفائدة،إال أن هذه  58رغم أن الدول القيمة تقدم قرابة 
على إحدى وعشرين دولة غنية تقدم "املركز العاملي للتنمية"املساعدات تكون يف الغالب مقيدة ففي دراسة أجراها

  .الدولمساعدات للدول املتخلفة اتضح أن خذه الدول تتفاوت يف مدى القيود اليت تضعها على مساعداا هلذه 
فقد اعتمد املركز على جودة ونوعية املساعدات وما إذا كانت مقيدة أم،وليس حجمها فقط،فأعتمد معيار 

ة النامجة عن سياسات الدول الغنية على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ناإلعاو قوامه مدى اتساع املساعدة أ
دولة من بينها أستراليا واليابان ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية  21الدول الفقرية املتخلفة،ومشلت الدراسة 

  .1ومعظم دول أوربا الغربية
اشترطت الدولة و وفقا هلذا املعيار تعترب املساعدات املقيدة حمدودة املفعول،وتكون املساعدات مقيدة كما ل

اء خدمات وسلع منها وهذا ما يضطر البلدان املتلقية املاحنة على الدولة املستفيدة إنفاقها هلذه املساعدات على شر
بأقل وسلع من بلدان أخرى و هلذه الدول أن حترم من فرصة احلصول على خدمات أ ميكنإىل اخلسارة فمثال 

-1962ففي الفترة  يف املائة 30وكما ميكن أن تزيد املساعدات املقيدة تكاليف مشاريع التنمية بنح.األسعار
رواندا من و بورنديو الدميقراطيةو جلمهورية الكوجن الصلبواسترياد منتجات احلديد  كانت تكلفة 1987

كما أن التقييد جيعل الدول املتلقية تقبل .، وهي من البلدان األكثر فقرا يف العامل2يف املائة 23.7وبلجيكا أعلى بنح
  .3يدة أكثر يف حالة معونة املشاريعمبشاريع قد ال تتالءم واحتياجاا التنموية احمللية وتكون املساعدات مق

  عدم التنبؤ باملساعدات اإلمنائية :الفرع الثالث  

تأثري عدم التنبؤ باملساعدات اإلمنائية على فعاليتها أثبتت  Jan walliser Oyo Calos Senراها جيف دراسة أ
ستفدين من املساعدات هم الدراسة بأن مقدار صرف املساعدات خيتلف كثريا عن املبالغ املتوقعة وألن معظم امل

كومات فإن احل ،كلمن البلدان الفقرية اليت ال ميكنها االقتراض من أسواق رأمسال عندما تقل املساعدات ونتيجة لذ
املتلقية تضطر لتعديل خطط اإلنفاق يف املدى القصري وبالتايل يؤثر هذا على سياسات اإلقتصاد الكلي ومعدالت 

يؤدي  املساعداتكما أن طول فترات تدفقات  .وخفض اإلستثمارات...الصحة والتعليم جويؤثر على برامو النم
توقف  وويل العام عند إلغاء أموات كبرية يف التجينجم عليه ف ضعاف اجلهود يف مال تعبئة اإليرادات احمللية مماإإىل 

احنرفت  يف املتوسط، 2005- 1990خالل الفترة  نحسب جمموعة البيانات اليت اعتمدها الباحثا .املساعدات
  .4من عدم التوقع يف املائة 30السنوية يف إفريقيا جنوب الصحراء تقدر بـ املساعداتمدفوعات 

                                                 
 .205ص  ،سابقمرجع د بن عمار، نه  1
  .198، ص2002، 1ط، ز اإلمارات للبحوث االستراتيجيةكمر ،اإلفريقيةو أزمة الديون اخلارجية يف الدول العربية  خضري حسن خضري،2

3 Michel Verniers , nor-sud , Renouveler la cooperation ,economica ,Paris ,1995, p30. 
4 FMI , finance and development, managing aid surprises countries, cannot make full use of aid when it is 
unpredictable, September 2008,p34. 
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  االنتقائيةواملشروطية : الثالث  املطلب

لطاملا كان اجلدل قائما حول ارتباط تقدمي املساعدات اإلمنائية بشروط أو معايري حمددة من طرف اجلهات 
، وارتبط ذه الفكرة مفهوما املشروطية و يف البلدان املتلقيةاملاحنة مما يقلل من أثرها ودورها يف حتقيق التنمية 

طرق لتحقيق فعالية اكرب للمساعدات لكن اجلدل حول مدى مصداقية هذه الفكرة بقي قائما إىل حد االنتقائية ك
   . اآلن

  املشروطية  :الفرع األول

طرحت فكرة املشروطية أواخر سبعينيات وأوائل مثانينيات القرن العشرين؛ حيث ظهر ما يعرف باسم 
اجليل الثاين للمشروطية حيث بدأت الدول املاحنة األوروبية ومع بداية التسعينيات ظهر  .اجليل األول للمشروطية 

  . »املشروطية السياسية«واألمريكية، واملؤسسات املالية النقدية ممارسة 

  خمتلف اجلهات املاحنة  منهج املشروطية: أوال

  املشروطية يف خطاب املؤسسات املالية الدولية-ا

واليت ترجع  التصحيح والتكيف اهليكلي سياسة املشروطية،إرتبط تطبيق املؤسسات املالية الدولية لربامج 
حيث ظهر ما يعرف باسم اجليل األول للمشروطية  بتارخيها إىل أواخر سبعينات وأوائل مثانينات القرن العشرين،

وقد ركز هذا اجليل على آليات اإلصالح االقتصادي مدفوعا حباجاته دول العامل الثالث من أزمات اقتصادية يف 
الوقت،مث ظهور اجليل الثاين من املشروطية مع بداية التسعينات،والذي تضمن املشروطية السياسة مما مشلته من  ذلك

شاكل البيئية أضيف د ومع تزايد خماطر املام حقوق اإلنسان ودعم احلكم الراشحتراو شروط متعلقة بالدميقراطية،
  .ة إىل بنية مشروطية املؤسسات الدوليةئيياملشروطية الب

  تنسيق املشروطية الدولية  -ب

وزادت معه ما يسمى  ،ترتب عن تزايد دور املؤسسات املالية الدولية يف إدارة شؤون االقتصاد العاملي
و أي دولة عضو حكومة أ ب أيحيث أصبح االتفاق مع صندوق النقد الدويل من جان بتنسيق املشروطية الدولية

و الثنائية أو اجلماعية أ مصادر التمويل الدويل املختلفة سواء الرمسيةشرطا ضروريا للحصول على موارد مالية من 
أعقب هذا نشوء ما يسمى و .مانية الدولية اإلئتفيما ميكن أن يطلق عليه شهادة اجلدارة ، البنوك التجارية

دى حيث أصبح احلصول على موارد من إح والبنك العاملي،باملشروطية املتبادلة بني صندوق النقد الدويل 
ال ارتباط مبدأ كل من املؤسستني القائم على اوعلى الرغم من املؤسستني يتوقف على اشتراطيه املنظمة األخرى 

   .1عدم ربط شروط أحد املنظمتني ملنح قروض بشروط املنظمة األخرىأي   لشروط كل منهماتباديل 

                                                 
 .51، ص2003 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية،أساسيات االقتصاد الدويل،حممود شهاب يعادل امحد حشيش،جمد 1
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فقد أصبحت  ،اإلمنائية الرمسية الثنائيةوأكثر من ذلك اتسع نطاق املشروطية حىت امتد إىل املساعدات 
  .من صندوق النقد الدويل مشروطة يف حاالت كثرية باحلصول على شهادة اجلدارة االئتمانية

  أنواع املشروطية -ج

  :هناك أنواع خمتلفة للمشروطية تتمثل يف
 اإلقتصادية؛ املشروطية •

 السياسية؛ املشروطية •

 .االيكولوجية املشروطية •

التمييز بني املشروطية السلبية واليت تعتمد على دعم مصاحل الدول املاحنة ومشروطية إجيابية وميكننا أيضا 
  .واليت تعمل على زيادة فعالية املساعدات املقدمة

  تأثري املشروطية على فعالية املساعدات اإلمنائية: ثانيا
لنجاح التنمية يف الدول املتلقية وبصفة خاصة  طريقاة ليست طبأن املساعدات املشرو Dollar يرى دوالر

  :حيدد دوالر ثالث مشكالت واجهت سياسة املشروطية متثلت يف
عل احلكم النهائي على ما إذا كانت الشروط قد مت تطبيقها أم ال متابعة تطبيق الشروط املفروضة مما جي صعوبة •

  ؛حكما نسبيا
ق برام اإلصالحات فقط فحكومات الدول النامية إذا ما هذه الشروط يدوم يف الغالب خالل تطبي تطبيقأن  •

تعرضت ألزمة إقتصادية قد توافق على اإلصالح وتنفذه للحصول على املوارد املالية،ولكن إذا مل تكن مقتنعة هلذه 
  ؛الشروط فلن يتحقق عنصر اإلستدامة

أن احلكم على مدى تنفيذ الشروط  لديها إلتزام بتقدمي املنح واملساعدات ومبا املالية الدولية املؤسساتأن  •
واإلصالحات نسيب،فإن املؤسسات املالية قد متيل إىل إعتبار الدولة النامية تقوم جبهد يد لتنفيذ إلتزاماا حىت إن مل 

  .تكن تلك هي احلقيقة حىت تقوم بدورها الطبيعي يف منح املساعدات

  *التحول من املشروطية إىل امللكية: ثالثا

أن املشروطية مل تكن ضمانا لتنفيذ و ؤسسات املالية الدولية هلذا التحول يف سياستها هإن تغيري امل
يف سياسات  اوعلى جانب آخر فرغم اعتراف بعض اخلرباء بأن هناك حتوال حقيقي اإلصالحات املطروحة،

على  John peuder ون بيندرجلفالنسبة  املؤسسات الدولية التنموية إال أم يفسرون هذا التحول بعوامل أخرى،
إىل أزمة حقيقية واجهت املؤسسات الدولية مع منتصف التسعينات حني جنحت  ،هذا التحول جعير سبيل املثال،

                                                 
الشرطية كمبدأ توجيهي يف اجناز  د الشرطية باإلضافة إىل التحذير من حمدوديةيبوجه عام إىل ترش صندوق النقد الدويل أيد 2007النقد الدويل للعام يف التقرير السنوي لصندوق  *

 حتث يف اغلب األحيان على زيادة ظلت منخفضة وإا مل اهليكلية التركيز على التدابري اليت تعترب حيوية لتحقيق أهداف الربنامج كما اقر بان معدالت االمتثال اىل املشروطية والربامج 
 .اإلصالحات كما دعا إىل زيادة استشارة السلطات املعنية عند وضع املشروطية لتعزيز الشعور الوطين مبلكية اإلصالحات



 السياق النظري للمساعدات اإلنمائية الدولية واإلقليمية..  …………….… : الفصل الثاني 

 

 91 

ف يللتكي البنك العاملياإلقتصادي ودون االعتماد على وصفة و دول جنوب شرق آسيا يف حتقيق معدالت النم
الصحراء واليت طبقت هذه الوصفة تعاين من أزمات اهليكلي يف الوقت الذي كانت فيه دول أفريقيا جنوب 

  .1قتصادية طاحنةا

  اإلنتقائية :الفرع الثاين

حدث هناك انتقال على مستوى املؤسسات الدولية املاحنة خاصة، من مفهوم املشروطية اىل مفهوم اخر متثل 
  .الثنائية أو متعددة األطرافيف االنتقائية وأصبح هذا املفهوم هو السائد عند تقدمي املساعدات سواء 

  :اإلنتقائية وجه جديد للمشروطية : أوال 

نقاشا واسع النطاق حول ختصيص املساعدة  املساعداتيف السنوات األخرية، أثارت البحوث املتعلقة بفعالية 
ودوالر  Burnsideاخلارجية للبلدان اليت تتمتع سياسات عامة جيدة ومؤسسات سليمة، ففي دراسة أجراها برنسايد 

Dollar  تؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي فقط يف البلدان النامية اليت تتمتع سياسات ضريبة  املساعداتخلصت إىل أن
ونقدية وجتارية جيدة ومع أن عددا من الدراسات الالحقة شككت يف هذه النتيجة إالّ أن العديد من وكاالت املساعدة 

  .ية جعلتها مربرا لتخصيص مساعداا واالنتقال من املشروطية إىل االنتقائيةاملتعددة األطراف والثنائ

  االنتقائية تتناىف ومبدأ احلاجة :ثانيا

  املساعدات اإلمنائية جمدية يف بيئات سيئة-أ

أن والواقع بأنه ميكن أن تكون املساعدات اإلمنائية فعالة يف جمموعة متنوعة من البيئات،  رضأتوحي األدلة على 
احنة ل بدل اإلنتقائية، فمثال الدول املدم مبشكلة التفضيطختطيط منح املساعدات من جانب املاحنني ميكن أن يص

 .2لغةو ثقافات أو اليت تربطها معها مصاحل أو جل منح أفضلية للدول التابعة هلاأبدأ من تستعمل هذا امل

و هاإلنتقائية و لسياساتل البنك العاملير اليت تستخدم مؤش ،∗العامليتوحي األحباث اجلديدة للبنك وهذا 
ن تدفق مساعدات التنمية يزداد أبني ونوعية املؤسسات يف البلدان املتلقية بومقياس للعالقة بني املساعدات 
كما أن البلدان املاحنة تتشدد اجتاه هذا املؤشر يف البلدان املاحنة أكثر منه يف  ،حساسية اجتاه نوعية املؤسسات

                                                 
 .40ص مرجع سابق، مصطفى كامل السيد، 1
 .92ص، مرجع سابق، 2005تقرير التنمية البشرية   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2
الذي يؤثر تأثريا قويا على و.ؤسسات القطرية واملمقياس تقييم السياسات و ه حسن الغدارةولربط العالقة بني املساعدات اإلمنائية  البنك العامليمن بني املقاييس اليت يستخدمها  ∗

نوعية املتغريات اليت يبلغ عددها  املؤسسات القطريةويقيس تقييم السياسات و لقدرة على حتمل الديون ويقع هذا التقييم يف صلب إطار. القروض املتعددة األطراف اليت تقدم للبلدان 
  :تدرج حتت أربع عناوين عامة هي ومتغري  16

 .تصادية قاإلدارة اإل �

 .السياسات اهليكلية �

 .سياسات الشمول اإلجتماعية  �

 .مؤسساتهوإدارة القطاع العام  �

الرديئة، بل هي يف غالب امتداد لسياسات و ت البلد اجليدة أواملوضوعية يف تقييم سياساولكن هذا التقييم ليس دائما يعرب عن الشمولية  متفاوتة بني البلدانويعرب عنها بدرجات معينة 
 .التكييف اهليكليواإلصالح 
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عما تشري إليه قدرا يف املائة   40تلقية حيث تقل نسبة تلقي هذه البلدان للمساعدات اإلمنائية بنسبة البلدان امل
  .املؤسسية
تغري اجتاه املساعدات إىل الدول املتوسطة الدخل على حساب الدول األكثر  التخوف حول وهذا ما يثري 

  .ن حسب منظور سياسات الدول املاحنةيف غالب األحياالبيات اجليدة اليت تكون وفقرا، بتربير مبدأ االنتقائية 
 يف اتمع اإلبقاء على السياسات السيئة يضر بالفئات األفقر-ب

ن استعمال مبدأ االنتقائية يف تربير تقدمي املساعدات اإلمنائية جيعل بلدانا كثرية من البلدان األكثر فقرا يف إ
باألخص الفئات ذات الدخل املنخفض و .رق أكثر يف مصيدة الفقرإىل الغ، كثر حاجة إىل املساعداتاألوالعامل 

الفساد كلف العائالت الفقرية ثالثة  وجد أن ،تهذه الفئات فحسب الدراسا فالفساد يضر بالدرجة األوىل
فالفقراء دائما من يتحملون . كلف العائالت ذات الدخل املرتفع يف كمبوديامقارنة مبا أضعاف من دخلها 

  . للخدمات العامةم أكثر استعماالأل التكلفة
كما أن حتول تدفقات  ؛ إنّ مبدأ اإلنتقائية ال ميكن فصله عن املشروطية فهما يدوران يف فلك واحد

جيعلها حتيد عن الغرض األساسي  لبيئة السليمةاعدم توفر وسوء السياسات واملساعدات اإلمنائية بتربير اإلنتقائية 
عن  ليس اإلحجاموالسيئة  تاملشكل هنا يكمن يف تغيري السياساو. ة الدول األكثر احتياجا هلا و مساعدهو هلا

إقامة شراكات مع حكومات البلدان و فالتوجه يكون حن مساعدة من هم اشد تضررا من هذه السياسات الن
  .ة الظهر هلذه الدولوليس إدارالقضاء على األنظمة الفاسدة وجل االلتزام مببادئ الشفافية أاملتلقية من 

  خالصة الفصل الثاين 
كانت الدول النامية والفقرية أكرب خاسر على املستوى العاملي بعد خروجها من حقبة االستعمار اليت 
استرتفت ثروات هذه الدول وأدخلتها يف حلقة مفرغة من الفقر، فليس من الغريب أن تساعد الدول الغنية الدول 

باألحرى الدول اليت كانت السبب يف ختلفها من اجل اخلروج من دائرة التخلف، وكانت املساعدات الفقرية أو 
اإلمنائية أهم وجه اعتمدت عليه الدول النامية خاصة الدول األكثر فقرا لتحقيق الوثبة التنموية واخلروج من براثن 

  .الفقر
مية حبد ذاا فقد ساد بعد احلرب العاملية الثانية مر نسق املساعدات اإلمنائية بتطور موازي لتطور مفهوم التن

اعتماد منوذج سد الفجوة التمويلية احمللية عن طريق رأمسال األجنيب وكان خمطط مارشال مثاال ناجحا لدور 
املساعدات اإلمنائية،كما مت اعتماد عدة مناذج واليت تربز أمهية رأمسال األجنيب يف حتقيق التنمية مثل منوذج هارود 

لتتحول فيما بعد إىل التركيز على التنمية البشرية فارتفاع معدالت النمويف بعض الدول املستفيدة مل . دومار –
حيقق حياة أفضل جلميع السكان كما أن فشل املساعدات يف رفع معدالت النمويف الدول األخرى جعل التحول 

ونة اخلرية فلسفات جديدة على ختصيص لتسيطر يف اآل...إىل حتسني حياة األفراد من صحة وتعليم وغذاء
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املساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية على حد السواء متثلت يف توفري السلع العمومية واحلفاظ على البيئة ومتويل 
مشاكل تغري املناخ باإلضافة إىل ترسيخ مبادئ امللكية واحلكم الراشد والدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان إىل 

اإلرهاب ومنع الصراعات ليتم التركيز وبشدة على القضاء على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية  القضاء على
  .لأللفية مع مطلع األلفية الثالثة

لكن ختلل مسار تطور نسق املساعدات اإلمنائية عدة عقبات متثلث يف دوافع الدول املاحنة من وراء 
لثقافية والسياسية خاصة فغلبت مصاحلها على مصاحل الدول ختصيص هذه املساعدات حسب غاياا اإلقتصادية وا

املستفيدة باإلضافة إىل جعل املشروطية واإلنتقائية كأساس ملنح املساعدات وعقبات أخرى مثل جتزا وعدم التنبؤ 
يف باملساعدات وعدم كفايتها،هذه كلها أسباب لطاملا أثارت اجلدل حول فعالية املساعدات اإلمنائية واإلقليمية 

  .حتقيق التنمية وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف الفصل الالحق من دراستنا
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  اإلقليميةوالنظري للمساعدات اإلمنائية الدولية  السياق: الثاين لالفص
العالقات أحد احملاور األساسية اليت ميزت  ليس من الغريب أن يشكل مبدأ التعاون الدويل من أجل التنمية

وهي الفترة اليت عرفت  .احلرب العاملية الثانية وباألخص مابني دول الشمال ودول اجلنوبالدولية لفترة ما بعد 
هوة كبرية يف مستوى التقدم مابني الدول املنتمية إىل الطائفتني وقد حظي التعاون الدويل بأمهية قصوى على 

ه تمم املتحدة اليت زادت من قيمهذه األمهية ظهرت جبالء يف إطار هيئة األ ،مستوى املنظمات الدولية واإلقليمية
الغالب شكال واحدا متثل يف صورة  يف االجتماعية والسياسية هذا املفهوم الذي أخذ ،ليشمل ااالت االقتصادية

ال  ةبعد ضرور واليت أصبحت فيما –املتلقية  –إىل الدول الفقرية  –املاحنة  –املساعدات املقدمة من الدول الغنية 
أصبح الوضع الفقرية هذه األخرية اليت ميكن االستغناء عنها ملواصلة اجلهود اإلمنائية يف الدول النامية خاصة الدول 

  .اإلنساين ا يشكل مأساة حقيقية يتحملها العامل بأسره
د طرأت القرن املاضي بعد احلرب العاملية الثانية وق تظهرت فكرة املساعدات الدولية بالضبط يف أربعينيا

وصوال  و اإلقتصاديوالسياسات والنظريات التنموية من النم النماذجتغريات كثرية على هذا النسق حسب تغري 
  . إىل التنمية املستدامة 
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  متويل التنمية املستدامةواملساعدات اإلمنائية : األولاملبحث 

هشة، ظروف اجتماعية صعبة، انعدام لقد خرجت الدول النامية من حقبة االستعمار باقتصاديات 
واجتهت الدول . للتكنولوجيا واليد العاملة املؤهلة، وكان النموذج الغريب يف ذلك الوقت هو النموذج الناجح

النامية إىل استرياد مناذج التنمية الغربية سواء الرأمسالية أو االشتراكية املعتمدة على التصنيع، الرأمسال املادي، 
ولوجي وجلأت إىل متويل براجمها التنموية عن طريق الرأمسال األجنيب، لسد فجوة التمويل اليت كانت البشري والتكن

تعاين منها وكانت املساعدات اإلمنائية أهم أنواع التمويل األجنيب بالنسبة للدول الفقرية اليت كان يصعب عليها 
بل كانت الوسيلة . يف معركتها ضد الفقراالقتراض من سوق املال الدولية، فكانت املساعدات أهم األسلحة 

  .الوحيدة للخروج من مصيدته 

  ∗∗∗∗الدولية و اإلقليمية مفهوم املساعدات اإلمنائية: املطلب األول

املتلقية و الدولية مبفاهيم خمتلفة فبينما متيل البلدان النامية أو ستخدم مفهوم املساعدات اإلمنائية اخلارجية أأ
متيل الدول  ؛ املنح اخلاصة واليت ال يترتب عنها أي التزام بالوفاء او املفهوم على املساعدات أللمساعدة إىل قصر 

الفقرية، ة إىل اعتبار املفهوم يشمل مجيع التدفقات املالية املتنقلة من هذه الدول إىل الدول و الدول املاحناملتقدمة أ
  .حمدد، يتناسب ودراستناالتوصل إىل مفهوم لذا سنحاول 

  املساعدات اإلمنائية  ماهية: الفرع األول

  .ريف شاملمنائية لذا سنحاول الوصول إىل تعهناك صعوبة يف حتديد تعريف واضح وثابت للمساعدات اإل
  تعريف املساعدات اإلمنائية : أوال

  )UN(تعريف األمم املتحدة  -ا

على أا املنح اخلاصة وصايف القروض طويلة األجل لغري  ،عرفت األمم املتحدة املساعدات اإلمنائية الدولية
ك تكون األمم املتحدة قد أقصت بقية          وبذل، 1األغراض العسكرية من احلكومات واملنظمات الدولية

واملنح غري الرمسية من املنظمات  ةوغري مباشر ةمباشر و إستثماراتالتدفقات األخرى سواء يف شكل قروض أ
  . الدولية

 )OCDE( تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -ب

الفنية من دول غنية إىل دول أقل حظا من الغىن و نية أهي تدفقات للمواد املالية أو العي املساعدات اإلمنائية
  : 2ثالثة شروط مع ضرورة استيفائها إىل

                                                 
 ....اعدات اإلمنائية الرمسبةساملعونات، مساعدات التنمية ، املساعدات اخلارجية، امل: ات مثلحبعدة مصطلن تعرف أاملساعدات اإلمنائية  ميكن  ∗
  . 120ص  ،1984 -  1983 ،، جامعة قسنطينةريست، مذكرة ماجمتويل التنمية االقتصادية ،حممد سحنون 1
أوراق عمل مؤمتر املعونات واملنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة يف الوطن  ،االجتاهات احلديثة يف إدارة املعونات التنمية الرمسية مع بداية األلفية اجلديدة ،ليلى مصطفى الربادعي  2

  . 7، ص 2007مارس  27،القاهرة ،العريب
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   جهة رمسية أخرى؛ أن تكون مقدمة من جهة رمسية حكومية إىل •
   ؛من إمجايل قيمتها يف املائة 25املنحة ا عن  أال يقل عنصر •
 .حتقيق أهداف تنموية يف الدول املتلقيةو الغرض األساسي منها ه يكونأن  •

ويعرف التقرير االقتصادي العريب املوحد عنصر املنحة على أنه الفرق بني القيمة االمسية ملبلغ القرض وبني جمموع  
أجل السداد  قساط الفوائد اليت تدفع منذ بدء عقد القرض حىت انتهاءأالقيم احلالية ملبالغ خدمة القرض من 

عند مسية للقرض علما أن سعر اخلصم املستخدم منسوبا إىل القيمة االخمصومة على أساس سعر خصم معني، 
ر يف املساعدات املقدمة سيستخدم عنصر املنحة لبيان درجة الوي .10وحساب القيم احلالية ملبالغ خدمة القرض ه

بني  الفرقعنصر املنحة بأنه  حتديدمبوجب خمتلف الشروط اليت تشمل فترة السداد وسعر الفائدة وبذلك ميكن 
  . 1نسبة مئوية من القيمة األصلية كالدين  األصلية للقرض والقيمة احلالية خلدمة مسيةاإلالقيمة 

وعودة إىل التعريف السابق فإننا جنده يلغي أيضا املساعدات غري الرمسية واليت أصبح هلا دور خصوصا مع 
يشكل جزء مهم من قيمة اآلخر و باإلضافة إىل إلغاء جزء مهم والذي أصبح ه. انتشار الفقر وااعة يف العامل
  . كما سنتطرق إليه بالتفصيل يف الدراسة ،إلغاء ديون البلدان املتلقيةو املساعدات اإلمنائية الرمسية وه

عرف املساعدات الدولية نلذلك ميكن أن  ،إذن هناك اختالف يف إعطاء مفهوم موحد للمساعدات اإلمنائية
يف املائة  25وعنصر املنحة الذي ال يقل عن  العينيةوبات املالية والفنية اهلواخلارجية على أا جمموعة قيمة املنح و أ

املصادر الرمسية للدول أو اجلهات متعددة األطراف، و ختفيف أو املقدمة من قبل  ةكاف يسرةالقروض امل املتضمن
  . ومنظمات اتمع املدين، باإلضافة إىل مساعدات املنظمات غري احلكومية الناميةإلغاء ألعباء ديون البلدان 

  حتليل التعريف: ثانيا

   :الشكل التايلذا التعريف الذي تتبناه دراستنا على ميكننا حتليل ه
  : املعونات الدولية تتكون من ثالث عناصرو املساعدات اإلمنائية أ

و آخر هاملانح إىل طرف و بالتصريح فقط تقدمي العون من طرف، هو أي أا تستهدف ول ،أا مساعدات •
  ؛املتلقي

   ؛الدول املتلقيةيف  املسامهة يف دعم عملية التنمية و أا ذات طابع تنموي مبعىن أن هدفها املعلن أيضا ه •
ن قومت يف اية املقام يف جزء منها على األقل وإعام و أا مقدمة يف الغالب من جهات ذات طابع حكومي أ •

  :اإىل القطاع اخلاص وتشمل األشخاص املقدمة هل
ة عدة صور تدفقات ثنائية أي من دولة أخرى يف عالقة يالتدفقات احلكومو وتأخذ املساعدات أ ،احلكومات - 

  . بني طرفني اثنني وتدفقات متعددة األطراف 

                                                 
  . 12ص  ،2001،الكويت،جملة سلسلة دراسات اقتصادية مركز اخلليج للدراسات اإلستراجتية،عربية التنموي لصناديق التنمية والتمويل ال فتوح هيكل حسن احلفين، الدور 1



 السياق النظري للمساعدات اإلنمائية الدولية واإلقليمية..  …………….… : الفصل الثاني 

 

 54 

  . ن مل تكن ذات طابع حكومي صرفوإعامة  هيئات - 
املدين  اتمعاهليئات التطوعية واخلريية ومنظمات و وهي املنظمات غري احلكومية، أ ،غري اهلادفة للربح املنظمات - 

  . وسنتطرق ملختلف اجلهات املاحنة يف املباحث القادمة
و أن أهم ما مييز هذا النوع من التدفقات الرأمسالية أا ال تقدم وفق املعايري السائدة وإمنا بشروط تيسريية أ •

ذا املعىن تشمل املساعدات مكوننيتسهيلية معينة و:   
  . األول، هو القروض املسرية املكون - 
  التحويالت من طرف واحد السيما التحويالت الرمسية وتضع املنح واهلبات واهلدايا العامة و ه ،الثاين املكون - 

  : يعتمد أيضا على شروط حمددة تتمثل يفو القروض املسرية فهو بالنسبة للمكون األول وه
أكثر وينعكس هذا  ثالثني أو املدة واليت تتراوح بني عشر سنوات أوإذ يتميز القرض امليسر بطول : املـدة �

مباشرة على طول فترة استهالك القرض ومن مث آجال األقساط املستحقة اليت تكون متباعدة وقيمتها 
   ؛النسبية حمدودة السقف بشكل عام

  ؛رية املختلفةتوجد فترة للسماح من حيث املبدأ وتتفاوت مدا بني القروض املس: السماحفترة  �

  ؛يكون هذا السعر عند حده األدىن بعيدا عن ظروف وشروط السوق وحىت قد يصل إىل الصفر: الفائدةسعر  �

   ؛وقد سبق ذكره :املنحة عنصر �

املباشر  حيث ميكن أن يتم سداد الدين من خالل طريقة الرد العيين بدال من التحويل النقدي: طريقة السداد �
مبعىن أن يتم تقدمي سلع وخدمات بقيمة املبالغ املستحقة ويتم ذلك يف بعض احلاالت من خالل عقد وتطبيق 

  . اتفاقيات التجارة والدفع بني الدول األطراف 
أخريا بالنسبة إىل اإلحصائيات واليت سنعتمد عليها بشكل كبري يف دراستنا سنأخذ إحصائيات املساعدات 

 . )OCDE(التابعة ملنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية   )CAD( اإلمنائيةرمسية املقدمة من جلنة املساعدة اإلمنائية ال

  مصادر املساعدات اإلمنائية : الفرع الثاين

اجلدد من غري األعضاء يف جلنة  املاحننيتنامي أمهية  املساعدات العاملية يتزايد تعقيدا معال يفتأ هيكل 
أهم مصادر املساعدة اإلمنائية يف مصدرين  خذين يف الظهور لكن ميكننا إجيازاآلخرين اآل املاحننياملساعدة اإلمنائية و

  . اثنني

  املساعدات الثنائية: أوال

ساعدات يف حيث تقوم الدول املتقدمة بتقدمي امل ،أخرى لدولة وتتمثل يف املساعدات اليت تقدمها دولة
إىل العديد من الدول النامية مبستويات ونسب متفاوتة مبوجب  عينيةشكل قروض ميسرة ومنح ومساعدات مالية و

السوق الدولية راض وفقا للشروط التجارية السائدة يف تقالدول النامية قد ال يتاح هلا اإل تفاقية ثنائية، خاصة وأنّإ
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وما يعاب على هذه املساعدات ارتباطها باالعتبارات السياسية واألمنية . 1يةاملؤسسات املالية الدولية واإلقليمومن 
  .والعسكرية 

  املساعدات اإلمنائية متعددة األطراف : ثانيا

تتمثل يف قيام املؤسسات متعددة األطراف اإلقليمية والدولية بتقدمي مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية 
وبعكس . إخل ... صندوق النقد الدويل، البنوك اإلقليمية للتنمية  ،العامليالبنك ومن هذه املؤسسات جند 

ويلية للمؤسسات املتعددة األنشطة التم يزداد ارتباط ،املساعدات الثنائية اليت يزداد ارتباطها باالعتبارات السياسية
 ،الدول املتلقية للمساعدات أكثر قدرة على حتليل البيئة االستثمارية يفباالعتبارات االقتصادية فهي  األطراف

يضاف إىل املزايا السابقة ما تتميز به مشروعات املؤسسات متعددة األطراف من سرعة التنفيذ وقلة التكاليف 
  . للمساعدات الثنائية  مقارنةاإلدارية 
  املساعدات اإلمنائيةأساليب تقدمي : الثالثالفرع 

ثالث أساليب عند ختصص املساعدات تتمثل ائية اإلمن تستخدم الدول واملؤسسات املاحنة للمساعدات
  : كاآليت

  تقدمي املساعدات بطريقة آلية : أوال 

احتياجات الدول املتلقية وقد شاع هذا األسلوب يف عقد  األخذ بعني اإلعتبار ويتم هذا األسلوب على
  . ال حيقق بصورة دائمة االستخدام األمثل للمساعدة اإلمنائية املقدمة والسبعينات من القرن العشرين وه

  منح املساعدات بطريقة مشروطة : ثانيا

استخدام هذا األسلوب  دويستخدم هذا األسلوب يف ظل وجود برنامج تنموي يف الدولة املستفيدة وقد سا
دوافع جادة يف الكثري من األحيان لدى بعض والتسعينات من القرن املاضي وذلك لعدم توفر  الثمانيناتيف عقدي 

الشؤون الداخلية للدول املاحنة للتدخل يف  الفرصةن كان هذا النمط من املساعدات يوفر إاحلكومات املتلقية و
  . للدول املستفيدة

  منح املساعدات بطريقة انتقائية  :ثالثا

ملة لرفع كفاءة استخدام املساعدات ويستخدم هذا األسلوب يف الوقت احلاضر بعد القيام بدراسات متكا
وان كان هذا األسلوب يتسم بصعوبة وضع أولويات وتقدمي ملختلف سياسات التنمية للدول املستفيدة من 

ما و التخلي جزئيا عن مبدأ االحتياج والتركيز على مبدأ اجلدارة عند تقدمي الدعم وه علىاملساعدات عالوة 
   .2ة يإلمنائالف املبدأ العام من املساعدة اخي
  

                                                 
  . 254ص ،  2007 ، دار املناهج، 1مقدمة يف املالية الدولية، ط منجد عبد اللطيف اخلشايل، ،نوازد عبد الرمحان اهلييت 1
  .208- 209ص ،املرجع نفسه2
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   الدولية و اإلقليمية أنواع املساعدات اإلمنائية: الثايناملطلب 

 تتضمن قاعدة البيانات اخلاصة بلجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
املساعدات الفنية  –مساعدات مالية  –إىل مساعدات للمشاريع والربامج  ،يف للمساعدات حسب نوعهاتصن

املساعدات من أجل ميكن إضافة ، التخفيف من عبء الديون، ائية ألغراض إمنائية والطوارئالغذ املساعدات
وسنحاول التطرق األخرية  التجارية اليت كثرت النقاشات حوهلا خصوصا خالل مفاوضات جولة الدوحة التجارة

  . املساعدات اإلمنائية كال على حدىإىل أنواع 

  املساعدات املالية :رع األولالف

 املوجهة يف شكل أغلفة مالية مليزانيات الدول املتلقيةوالقروض امليسرة وتتمثل املساعدات املالية يف املنح 
  :املساعدات املالية بني نوعني من التمييزميكن و
  اخل ...مج التعليم الصحةااليت توجه لتمويل الربامج مثل برو :مساعدات برامج -ا 

  .لتمويل مشاريع حبد ذاا اليت تقدمو :مساعدات مشاريع -ب
على مر الزمن تناقصت هذه احلصة من املساعدات اليت تقوم بتدعيم امليزانية لسد احتياجات التمويل العام 
من إمجايل املساعدات املقدمة هذه املساعدات، اليت تذهب للمشروعات والربامج، فخالل التسعينات كان 

  .1صيب الفرد من هذا النوع من املساعدات كبريا ومل يسترجع مكانته بعد ذلك االخنفاض يف ن
يعود هذا االخنفاض يف نصيب املساعدات املالية إىل تعدد أنواع املساعدات من مساعدات طوارئ وختفيف 

نمو الذي يعترب للديون واملساعدة الفنية والغذائية على حساب مساعدات الربامج واملشاريع اليت تعد مهمة لزيادة ال
كما أنّ ختصيص املساعدات اإلمنائية لتمويل املشاريع يكون أكثر منه .شرط أساسي لدفع عجلة االقتصاد إىل األمام

لتمويل الربامج على اعتبار أن املشاريع تفيد أكثر الدول املاحنة يف االستفادة من توطني شركاا والعمل على 
  .ترسيخ الرأمسالية بشكل جيد

  املساعدات الفنية : لثاينالفرع ا

الدراية اليت تقدمها البلدان املاحنة  ،ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يقصد بالتعاون الفين اوفق
إىل البلدان املتلقية من خالل توفري العاملني وبرامج التدريب والبحث والصحة وحتمل التكاليف املترتبة على ذلك 

ة وبرامج املنح التعليمية وغريها من أشكال املسامهة يف اخلرباء مباشرة من البلدان املاحنوفري ويشمل هذا التعاون ت
اليت ترتكز على تقدمي  ،للسكان احملليني وبالتايل تعترب املساعدة الفنية شكال من أشكال املساعدة البشريرأس املال 

اليت دف أساسا  املساعدات الفنيةن االقتصادي بني املعلومات واخلدمات ومتيز منظمة التعاون والتنمية يف امليدا

                                                 
 .15، ص2006، ديسمرب مصر، األهرام ،4، العدد 43الد  ،)افريقيا تبدا تقدمها( ،التنميةوالتمويل ، جملة صندوق النقد الدويل 1
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ة دف تصلة باالستثمار الذي يؤمن الدرايإىل زيادة خمزون رأمسال البشرى يف البلدان النامية واملساعدة الفنية امل
  .  1زيادة خمزون رأمسال املادي يف البلد املتلقي

زادت حصة  تالعقود املاضية فمنذ الستينياشهدت تركيبة املساعدات اإلمنائية تغريات ملحوظا خالل 
  من، خالل الفترة 2ةـالغذائية ألغراض إمنائي املساعداتة ـالربامج واملشاريع والتعاون الفين بينما اخنفضت حص

من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية للمساعدة الفنية بالرغم من  يف املائة 29خصص املاحنون حوايل  2000-2004
أكثر من و أ يف املائة 50النوع من املساعدة  هذاتبلغ حصة ، كما كبرية حيال فعالية املساعدة الفنيةاملخاوف ال

وميكن تفسري هذا . اليابان وجمموع املساعدة اإلمنائية اليت تقدمها بلدان مثل استراليا والواليات املتحدة األمريكية 
  :ية الرمسية إىلالتحول إىل املساعدات الفنية من إمجايل مساعدات التنم

وجتهيز  نفاق على القطاعات االجتماعية اليت حتتاج إىل مدخالت التعاون الفين بصفة عامة من تدريباإل زيادة •
  ؛إخل خاصة متويل األهداف اإلمنائية ... 
الدول املاحنة من تكاليف اخلربات والتدريب وتوظيف عماهلا وشركاا االستشارية خاصة وأن  إستفادة •

  تكلفتها غالبا ما تكون باهظة وتسترتف جل املساعدة املقدمة؛
مينع وصول التكنولوجيا إىل اقتصاديا  إن حصر املساعدات الفنية يف مساعدات تنمية العنصر البشري فقط، •

تفتقر إليها بشكل كبري خاصة يف ميدان اإلنتاج واالستثمار املادية جيعل الدول املاحنة تزيد من الدول الفقرية اليت 
  .تبعية الدول الفقرية وحتافظ على تقسيم العمل الدويل

 املساعدات الغذائية : لثالثالفرع ا

الغذائية هي املصدر الدويل للمواد املقدمة  املساعداتفإن  ∗FAO3حسب تقرير املنظمة العاملية لألغذية 
أا على الغذائية  املساعدات  " voubranفوبران "ويعرف  .4لتوفري أغذية و بشروط ميسرة على شكل أغذية أ

                                                 
 ،2007جانفي  04، 4العدد  ،)االجتاهات االقتصادية وآثارها املساعدة اخلارجية والتنمية يف املنطقة العربية (،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا االسكوا ،األمم املتحدة 1

  . 25نيويورك ص 
2 Saujeeo Catharine, Lepta Patella Ans Wagh , Are donor countries givin mor or less aid ? IMF paper, Washinton, 
janaury 2006 , p 13, date raed :25/07/2010. 
Web site : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0601.pdf  

 
يف كندا، وهي بذلك أوىل الوكاالت  1945أول مؤمتر هلا سنة  وعقدت الفا .غرضها املسامهة يف بناء عامل متحرر من اجلوع هي منظمة دولية (FAO) الزراعةو األغذيةمنظمة   ∗

 الزراعية اإلنتاجيةرفع مستوى التغذية واملعيشة لألهايل يف الدول األعضاء، وحتسني  تتلخص أهدافها يف العمل على. سبقت إنشاء هذه األخريةالتابعة لألمم املتحدة، بل هي  املتخصصة
الوكالة  املتخصصة يف نظام األمم املتحدة وهياليوم من أكرب الوكاالت  وتعترب منظمة الفا .والغذائية وتوزيعها، والنهوض بأحوال أهل الريف، والعمل على حترير اإلنسان من اجلوع

  .إيطاليا - روما :املركز الرئيسي. التحريش، املسمكات والتنمية الريفية القائدة يف الزراعة،
على املوقع اإللكتروين  ، متاح 3ص روما، ، )مذكرات فنية عن السياسات التجارية(،الغذائية يف سياق األسواق الدولية واحمللية وجولة الدوحة ،املساعداتمنظمة األغذية والزراعة 4
  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j5072a/j5072a00.pdf )25/07/2010:تاريخ اإلطالع (
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مجيع التدخالت الداعمة لألغذية واليت دف إىل حتسني األمن الغذائي للفقراء يف األجلني القصري والطويل سواء مت 
  . 1 ولية والقطرية العامة واخلاصةن طريق املواد الدمتويلها ع

ويشمل هذا التعريف مجيع إجراءات وتوزيع األغذية على الصعيدين الدويل والقطري واحمللي فضال عن 
أيضا على   lay"الي" يعرفهاو. املوارد غري الغذائية واملستخدمة بالترابط مع األغذية لتحقيق أغراض األمن الغذائي 

ول حمليا ودوليا واليت دف يالت املالية اليت متالتحوو التدخل يف األسواق األغذية أو ل توزيع األغذية أأا تشم
  .  2إىل حتسني األمن الغذائي

  . خاصيتني للمساعدات الغذائية صتخلالل التعريفات السابقة ميكن أن نسمن خ
  . الغذائية حبيث دف إىل حتقيق األمن الغذائي  للمساعداتاالستدامة  طابع •
  . فنية واليت دف إىل حتقيق األمن الغذائي عادية أو كل مساعدة سواء مالية أو تشمل •

الغذائية كنسبة من قيمة واردات البلدان النامية من األغذية  املساعداتاخنفضت قيمة الشحنات من 
الغذائية قد  املساعدات أن ،ية خالل العقد املاضي ويتضح من هذامن املساعدات اإلمنائية الرمسكنسبة وكذلك 

فقدت كثريا من أمهيتها كأداة من أدوات السياسة اإلمنائية يف البلدان املتلقية للمعونة وكذلك كآلية للدعم املباشر 
 فقد أصبحت ،الغذائية املساعداتالتباين يف نسب أشكال و لألسعار يف البلدان املاحنة ومما يزيد من توضيح ذلك ه

 هذه األخريةالغذائية وهذا ما يؤثر على استدامة  املساعداتشكل ما يقرب ثلثي تالغذائية الطارئة  املساعدات
 املساعداتيف حني اخنفضت  ،كما ذكرنا سابقا هلاودورها يف حتقيق األمن الغذائي ومها اخلاصيتان املميزتان 

يف اية التسعينات من القرن  يف املائة 20إىل  15م ميزات املدفوعات مابني املقدمة إىل الربامج واليت تقدم لدع
  . 3وعادة ما تكون النسبة املتبقية يف شكل مشاريع يف املائة 60نسبة باملاضي 

قرن املاضي لكنه ال سنواتالغذائية ازداد خالل  املساعداتاالعتماد على  وعموما نستطيع القول بأنّ
  . لتعدد أشكال املساعدات باإلضافة إىل ارتفاع أسعار الغذاءاخنفض بعد ذلك وذلك 

   الديون ختفيف أعباء: الفرع الرابع 
السيما أزمة سعر  –املاضي كان لألحداث الدولية اليت وقعت يف فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن

تأثري كبري يف اإلسهام يف  -السلع األولية وضعف أسعار  النفط وزيادة أسعار الفائدة والكساد يف البلدان الصناعية
  .بالكثري من البلدان منخفضة الدخل خلق مشكالت الديون اليت حلت

                                                 
 :تاريخ االطالع (متاح على املوقع االلكتروين.11، ص2006،روما ،)الغذائية االمن الغذائي املساعداتهل حتقق  ،الزراعةوحالة االغذية ( ،منظمة األغذية والزراعة 1

25/07/2010( http://www.fao.org/docrep/009/a0800a/a0800a00.HTM 
 .11املرجع نفسه، ص 2
 . 3ملساعدات الغذائية يف سياق األسواق الدولية واحمللية وجولة الدوحة، مرجع سابق، ص،امنظمة األغذية والزراعة 3
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من القرن املاضي إىل اخنفاض قيمة الصادرات،  أدى ايار أسعار السلع األولية يف بدايات الثمانينيات كما
وعليه، جلأت تلك احلكومات إىل تعويض اخللل  .ارتفاع تكلفة الواردات يف حني أدى ارتفاع أسعار النفط إىل

وأصبحت املديونية أزمة . قيمة الواردات عن الصادرات من خالل زيادة معدالت االقتراض الناتج عن زيادة
حقيقية تعيق التنمية يف الدول خاصة الفقرية اليت أصبحت خدمة الديون تثقل كاهلها، لذا أنشأت اجلهات املاحنة 

اء ديون الدول املثقلة بالديون وإدخاهلا ضمن بنود مساعدات التنمية اليت تتضمنها املساعدات آليات لتخفيف أعب
  .اإلمنائية

   املساعدة التجارية: الفرع اخلامس
تتمثل املساعدة التجارية يف التسهيالت اليت تقدمها الدول الغنية إىل الدول النامية من اجل االندماج يف نظام 

األطراف مثل فتح وتوسيع أسواق السلع من البلدان النامية واليت متكن هذه البلدان من زيادة  التجارة العاملي متعدد
صادراا إىل الدول املتقدمة أو ختفيض الرسوم اجلمركية وختفيف عبء الضرائب أو تثبيت أسعار صادرات الدول 

هر أكثر يف اآلونة األخرية وتبنته الدول هذا النوع من املساعدات ظ. 1النامية من املواد اخلام واملنتجات الزراعية
  .املتقدمة من أجل إدماج الدول الفقرية يف النظام التجاري العاملي

مسي برنامج عمل مفاوضات جولة الدوحة األخري ملنظمة التجارة العاملية بأجندة الدوحة للتنمية على اعتبار 
عاملي لصاحل العامل النامي وحتقيق حتسني اندماج أن اهلدف الرئيسي منها كان استعادة كفة النظام التجاري ال

البلدان النامية يف هذا النظام، مبا ال يتناقض مع متطلبات التنمية املستدامة لتلك الدول، إال أن الدول الصناعية اليت 
هذه  لطاملا التزمت بإعطاء املعاملة التفضيلية للبلدان النامية وخمتلف أشكال املساعدة الفنية، جند أن مجيع

التفضيالت والتسهيالت املقدمة من الدول الصناعية ال تتجاوز قيمتها ثالث مليارات دوالر سنويا بينما بلغ الدعم 
مليار يورو يف حني يبلغ الدعم الزراعي األمريكي ما يزيد عن  40الذي تقدمه دول االحتاد األوريب للمزارعني 

  . صة ملزارعي الدول الفقرية يف العامل النامي، مما يتسبب يف أضرار خا2مليار دوالر سنويا 150

  أهم الفلسفات اجلديدة يف تطور املساعدات اإلمنائية : الثالث املطلب

تأثرت تدفقات املساعدات اإلمنائية إىل الدول النامية بعدة فلسفات من طرف اجلهات املاحنة، حسب  
ونة األخرية فلسفا ختتلف حسب كل جهة فنجد وقد سيطرت يف اآل. التحوالت االقتصادية والغايات السياسية 

املساعدات األوربية تركز على الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان يف حني تتجه جهات أخرى إىل احلكم الراشد 

                                                 
 .53ص ،2006 ،مصر ،املكتبة األكادميية ،القضاء ائيا على البطالة يف الدول الناميةوالطريق إىل املعجزة االقتصادية  ،امحد علي دغيم 1
أوراق عمل املؤمتر الثالث  ،)التجارة العاملي تالصعوبات اليت تواجه الدول العربية يف تنفيذ اتفاقياواملشاكل  (،يف ظل جولة الدوحةمنظمة التجارة العاملية  ،ييت حممد خالد املهان 2

 .66ص ،2008، القاهرة ،املنظمة العربية للتنمية ،2008مارس دمشق، حول التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة الدولية يف ظل مفاوضات جولة الدوحة،
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وسنحاول التطرق إىل خمتلف الفلسفات .وحتقيق التنمية املستدامة والقضاء على اإلرهاب والصراعات العرقية
  :لتاليةاجلديدة يف النقاط ا

  احلكم الراشد وحتقيق الدميقراطية :  األولفرع ال

على  العاملييف دارسة أجراها البنك  1989أسلوب احلكم املرة األوىل عام و طرح مصطلح احلكم الراشد أ
إفريقيا جنوب الصحراء وقد عرف البنك املصطلح تعريفا عاما على أنه ممارسة السلطة  منطقة األزمة االقتصادية يف

  .  1السياسية إلدارة شؤون الدولة
ها وكاالت وهيئات التعاون الدولية واإلقليمية تنبوأصبح مصطلح مفهوم احلكم الراشد من املفاهيم اليت ت

البد وأن تؤسس على أسس جديدة أكثر حتديدا  مساعدات،لللة بمعتربة أن العالقات بني الدول املاحنة واملستق
دميقراطية التعليم وسيادة ، باإلضافة إىل تكريس الدميقراطية يف الدول النامية يف جمال حقوق اإلنسان .للمساواة
على اعتبار أن الدول  ،دور اتمع املدين ودميقراطية األحزاب، تطوير وسائل اإلعالم، مكافحة الفساد ،القانون
 من فساد واحلكم وغياب الدميقراطية وهذا ما أدى إىل فشل املسار التنموي غري أن بلة للمساعدات تعايناملستق

املسؤولية يف عدم توفري نسبة مناسبة عن طريق حتقيق احلكم الراشد والدميقراطية ليس مبسؤولية داخلية حيث ال 
كما أن احلكم الدميقراطي ميكن أن خيفي وراءه حكما .إتاحة هذه البيئةعدم جيب جتاهل املسؤولية اخلارجية يف 

فالدميقراطية شرط ضروري لتحقيق التنمية ،يعين بالضرورة انه ال يتم تزويرها وجود انتخابات مثال ال، فدكتاتوريا
  .واستحقاق كفاءة عنإذا كانت تنبع 

  الشراكة وامللكية : الفرع الثاين

للدول املتلقية  ربلكية مفهومان متكامالن من حيث اهلدف فالشراكة تتيح جماال أكمتثل الشراكة و امل
  .للمساعدة من امتالك القرار

  الشراكة :  أوال

مفهوم حديث نسبيا كثر استخدامه يف العديد من السياسات لوصف العديد من و مفهوم الشراكة ه
البنك وقد شاع استخدام هذا املصطلح يف أدبيات . 2الدويلو املستوى الوطين واإلقليمي أ علىالعالقات سواء 

وصندوق النقد الدويل لينشر فيما بعد بني مجيع اجلهات املاحنة ويرتبط هذا املفهوم مبفهوم امللكية والذي  العاملي
  . سياساا من طرف اجلهات املتلقيةيعرب عن ملكية استراتيجيات التنمية و

  امللكية: ثانيا 

امللكية على أا ممارسة احلكومة للقيادة وقدرا على حتليل املشاكل والفرص التنموية  يعرف البنك العاملي
  :والتخطيط وتنفيذ احللول هلذه املشاكل عن طريـق 

                                                 
  .27، مرجع سابق، صراوية توفيق 1
  . 33ص ، مرجع سابق،راوية توفيق 2
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  أن تأيت مبادرة التخطيط الستراتيجيات التنمية من احلكومة؛ •
  القرار الداخلي مقتنعون ذه اإلستراتيجية؛ صانعواأن يكون  •
  .دعم عام ومشاركة من املعنيني يف الداخل يف التخطيط هلذه اإلستراتيجيات هناك يكونأن  •

الترابط بني مبدأي الشراكة وامللكية  بوضوح فالدول يف ملكيتها إلستراتيجياا التنموية تعمل مبشاركة كل 
  .الفاعلني يف عملية التنمية من حكومات وجمتمع مدين وقطاع خاص

  حتقيق التنمية املستدامة  : الفرع الثالث 

تعقيدا خاصة يف ظل تغري أولويات التنمية وصعوبة حتديدها وتباين  أكثرأصبح مفهوم التنمية املستدامة 
ميكننا حتديد عدة حماور رئيسية تقوم بالرغم من هذا التعقيد فإنه . أخرى فقرية و أساليب حتقيقها بني دول غنية

  : من أجل حتقيق التنمية املستدامة نوجزها يف  عليها سياسة املساعدات اإلمنائية
  *ئيياألمن الب :أوال

كثريا من البحوث حتدثت عن أمهية البيئة يف حياة البشر لكن يف اآلونة األخرية أصبحت حمورا أساسيا يف  
تزايد ا تاليت  ةالفقريإىل الدول  و اإلقليمية دولة خاصة سياسة منح املساعدات اإلمنائية الدوليةللة يالسياسة البيئ

هم من أجل حتقيق األمن مجزء و فه قضية األمن البيئي قضية عابرة للحدود أصبحتكما  ،املشاكل البيئة تعقيدا
والسلم حقوق اإلنسان العاملية فدعم النظم اإليكولوجية ونظم توليد املياه والغذاء والدواء واهلواء النقي الذي تعترب 

 .تؤثر عليها التغريات اليت تسببها البيئة حق األجيال احلالية والقادمة

 األمن البيئي والتنمية: )1- 2(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Institute for Environmental Security, (date read :05/05/2010). ( web site  
http://www.envirosecurity.org/espa/greatlakes  

                                                 
ومع ذلك فان مفهوم األمن البيئي قد تطور على مر ،املصاحل الوطنيةوالسيادة السياسية وتتحقق من خالل محاية وحدة األرض  يتاجلماعية الو تقليديا األمن يعين السالمة الفردية أ *

 .مستويات االستقرار ووأصبح من املسلم ب هان العوامل البئية هلا تأثري على الصراعات  ،الزمن
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  السلع العامة الدولية : ثانيا

سياسات املساعدات اإلمنائية فخالل وضع  يعترب موضوع حتقيق السلع العامة من أهم املواضيع اليت تثار أثناء
دوالر سنويا يف نفقات السلع العامة  مليوينحبوايل التنمية  سامهت مساعدات تالنصف الثاين من عقد التسعينيا

أواخر عقد  يف يف املائة 3.5ت إىل سبعينايف ال املائةيف  1.5الدولية األساسية وارتفعت نسبتها من املساعدات من 
هويت حتليال موريسباي صنف كل من الباحثان يت فيلدة ووقد ، 1999خالل العام  يف املائة مثانيةإىل  تالتسعينيا

 ،املعارف، الصحة ،البيئة :هياليت صنفت إىل مخسة قطاعات  *ةنفقه املاحنون على السلع العامة الدوليما يع صالمف
د الباحثان على أن اإلنفاق على السلع العامة الدولية قد منا خالل السبعينات على كأ .1احلكم ومنع الرتاعات

  . يربز أمهيتها على الساحة الدوليةحساب أشكال املساعدات التقليدية مما 
   اتمعات احمللية التنمية املدفوعة باعتبار: ثالثا

تعترب مشاركة مجيع قطاعات اتمع ضرورية لنجاح عملية التنمية وتنفيذ أي إستراتيجية للمساعدة القطرية 
 ، كمااتمعاتهذه وتعطي التنمية املدفوعة باعتبارات اتمعات احمللية سيطرة على القرارات واملوارد لفئات 

قطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية لدارة احمللية واغالبا يف إطار شراكة مع منظمات مثل اإل األخريةتعمل هذه 
تعترب التنمية املدفوعة باالعتبارات احمللية وسيلة ترمي إىل تقدمي اخلدمات االجتماعية . املركزية  وهيئات احلكومة

ني نظام إدارة املوارد ومتكني الفقراء من أسباب القوة وحتس، وخدمات البنية األساسية وتنظيم النشاط االقتصادي 
  .تعزيز أمن أشد فئات اتمع فقرااإلدارة العامة و

  حتقيق األهداف اإلمنائية واء على الفقر إعادة التركيز على القض :خامسا

 بفضل وذلك اجلهد اإلمنائي مقدمة يف أوضح، بصورة البشرية، التنمية وحتقيق الفقر من احلد وضع عيدأ

 إستراتيجية ورقات بوضع قرار وصدر األلفية املتحدة إلعالن األمم اعتماد عقب لأللفية، اإلمنائية األهداف حتديد

أصبحت املظالت، هذه وحتت  .األفقر الدول ديون عبء ختفيف مبادرات من  القلب موضع يف الفقر من احلد 

 على لإلنفاق األولويةمن  املزيد إيالء على ينطوي مما االجتماعي، املضمار يف وضوحاً أكثر العامة السياسة تغريات

 التنمية يف االستثمار على تساعدهم والضعفاء للفقراء حوافز وتوفري القضاء على األمراضووالصحة،  التعليم

  .التسريع للوصول إىل األهداف اإلمنائيةو البشرية
  
  
  

  

                                                 
 .اخل... القضاء على التلوث اجلوي و إزالة خطر يف صاحل مجيع سكان العامل كالقضاء على مرض معدي او مفيدة آ السلعة العامة الدولية هي منفعة تقدم فائدة هي من حيث املبدأ *

 . 35-54ص ، واشنطن، رمجة هشام عبد اهللات ،التمويل ،القياس ،احلوافز ،السلع العامة الدولية ،أستوكاموديوفريوين ومارك العاملي،البنك   1
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  التطور التارخيي للمساعدات اإلمنائية): 1-2(جـدول رقم 

Source: peter hjertholm and houward white ,foreing aid and development, less learnt and  source 

:director for the future, edited bey firm farp , new york, 2000, p81. 
  

والقطاع تفعيل دور اتمع املدين مت اجلهات املاحنة و تتعددفقد ) 2010-2000(بالنسبة لأللفية الثالثة  
التركيز أكثر . ، مشاكل تغري املناخ وتوفري السلع الدولية العامةةالقضاء على الفقر ومحاية البيئ والتركيز على اخلاص

  .بشكل كبري  املساعدات الفنية واالجتماعيةواجتهت اجلهات املاحنة إىل على حتقيق األهداف اإلمنائية 
   

  

 نوعية املساعدات أهداف املاحنني إيديولوجية املاحنني املؤسسات املاحنة العشرية

بعد  رماإعادة االع )البنك العاملي ( التخطيط  خمطط مارشال 1940
 احلرب العاملية

 مساعدات الربامج

الواليات املتحدة األمريكية  1950
 واالحتاد السوفييت

معاداة الشيوعية مع إعطاء 
 دور للدولة

حتريك التنمية 
 اتمعية

املساعدات الغذائية 
 ومساعدات الربامج

برامج املؤسسات  الثنائية  1960
 وبنوك التنمية اإلقليمية

جل أتشجيع الدولة من 
االستثمار يف القطاعات 

 اإلنتاجية

تشجيع القطاع 
اإلنتاجي والثورة 

الزراعية والبنية 
 يةتالتح

املاحنني الثنائيني يتجهون إىل 
يل امليزانية واملاحنني ومت

متعددين األطراف يتجهون 
 إىل مساعدة املشاريع

مؤسسات متعددة األطراف  1970
صندوق النقد الدويل ( 

والبنك العاملي واجلهات 
 )املاحنة العربية 

جل أتشجيع الدولة من 
االستثمار يف القطاعات 

اإلنتاجية واحلاجات األساسية 
  ...)التعلم، الصحة( 
 

القضاء على الفقر 
وتنمية الزراعة 

 واحلاجات األساسية

 املساعدات الغذائية 

اتفاق أراء واشنطن املنظمات  1980
 غري احلكومية

اإلصالحات املاكرو  التصحيح اهليكلي
اقتصادية وحترر 

 األسواق

املساعدات املالية وختفيف 
 الديون

الفقر، احلوكمة، البيئة،  املؤسسات األوربية 1990
 املساواة بني اجلنسني

 العودة إىل دور
 الدولة

االجتاه حنو الدعم القطاعي يف 
 اية العقد

زيادة وكاالت املساعدات  2000
  الثنائية واملساعدات اخلاصة

 

مواءمة السياسات والتركيز 
على تنفيذ أوراق ختفيض 

  الفقر

األهداف اإلمنائية 
والصحة العاملية 

 واألمن واحلوكمة

 القطاعات اإلنتاجية
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   اعدات اإلمنائيةتطور مسار املسأهم املؤمترات البارزة يف : الفرع الرابع

التأكيد على ضرورة اإلسراع يف حتقيق األهداف اإلمنائية مع مطلع و 2000بعد مؤمتر األلفية املنعقد سنة 
املؤمترات فيما خيص زيادة واملتلقية ومت عقد جمموعة من القمم وزادت التحديات بالنسبة للدول املاحنة  ،2015سنة

   :اهم هذه املؤمترات نذكر ما يليعلى الفقر و القضاءوتعزيز دورها يف حتقيق التنمية املستدامة واملساعدات 
  ). 2002سبتمرب(والقمة العاملية للتنمية املستدامة ) 2002مارس 17،22(باملكسيك مؤمتر مونيتري :أوال

  ر مونيتريمؤمت -ا

على جنده ركز  2002مارس  22 - 17ر الدويل املنعقد يف مونيتري باملكسيك من عند تفحص تقرير املؤمت
  : 1أمهية زيادة املساعدات اإلمنائية من خالل عدة نقاط مث التطرق إليها نوجزها فيما يلي 

   ؛التركيز على أمهية إشراك القطاع اخلاص يف املشاريع املمولة عن طريق املساعدات  •
خاصة يف إفريقيا جنوب الصحراء البلدان اجلزرية الصغرية النامية والبلدان غري  األكثر فقراالبلدان على  التركيز  •

  ؛الساحلية النامية 
   ؛على حتقيق األهداف اإلمنائية  التشديد •
من الناتج القومي كمساعدة إمنائية رمسية للبلدان النامية  يف املائة 0.7على ضرورة الوصول إىل هدف  التأكيد •
 املساعداتوفك القيود على . األكثر فقرا من الناتج القومي اإلمجايل للبلدان  يف املائة 0.2إىل  ملائةيف ا 0.15و

   املساعدات؛وحث البلدان املتلقية على ضرورة االستخدام ملوارد 
   ؛على القضاء على الفقر  التركيز •
   بني الدول املاحنة واملتلقية عن طريق تبين البلدان النامية إلستراتيجيات التنمية حسب حاجاا التنموية الشراكة •

   2002القمة العاملية للتنمية املستدامة  -ب

القمة العاملية للتنمية املستدامة اليت عقدت يف مدينة جوهانزبورغ جبنوب إفريقيا يف اية شهر وبداية  حثت
من إمجايل لناتج  يف املائة 0.7اليت مل تصل إىل نسبة ) CAD( دول جلنة املساعدات اإلمنائية 2002 سبتمرب العام

هذه املساعدات  بدفعللدول النامية على أن تطبق بفعالية التزاماا  )APD( رمسيةالمنائية اإللمساعدات لالقومي 
  . للدول الفقرية خاصة 

  )2005 ،2003(وإعالن باريس إعالن روما :ثالثا

مها اتفاقان دوليان لكفالة اتساق جهود املساعدات يعترب إعالين روما وباريس بشأن التنسيق وفعالية 
ويعكس هذان اإلعالنان أغراض توافق . اجلهات املاحنة وتنسيق سياساا وأولوياا دعماً ألولويات التنمية الوطنية

  .آراء مونتريي

                                                 
  ).25/04/2010:االطالع  تاريخ(:متاح على املوقع اإللكتروين. 4ص سبتمرب، 04- أوت 26  املتحدة،تقرير مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة،جوهانزبورغ، األمم 1

http://www.unctad.org/ar/docs//aconf199d20&c1_ar.pdf 
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  ) 2003فيفري  25-24 (إعالن روما-ا

مؤسسة تنمية ثنائية ومتعددة األطراف يف  40دولة متلقية للمعونة وأكثر من  28جتمع وزراء ورؤساء إ
على ضرورة التنسيق من أجل احلد من الفقر وحتقيق  اوأكدو 2003فيفري  25-  24روما وذلك يف الفترة ما بني 

والقضاء على الفقر والتسريع يف حتقيق  املساعداتالتنمية املستدامة والتعاون اإلقليمي من أجل حتسني فعالية 
  .1 2005األهداف اإلمنائية على أن يتم مراجعة السياسات املتبناة يف العام 

  ) 2005مارس  02 (إعالن باريس -ب

 2005مارس  02جتمع وزراء التنمية للبلدان املتقدمة والنامية ورؤساء هيئات التنمية املتعددة األطراف يف إ

حيث مت على ، 2015انعقاد مؤمتر األلفية واإلعالن عن األهداف اإلمنائية لسنة من سنوات  مخسبعد مرور 
وغريها من موارد التنمية لتحقيق هذه األهداف باإلضافة إىل زيادة فعالية  املساعداتاالتفاق على زيادة حجم 

املواءمة  ،قامللكية، التنسي  :الشيء املهم الذي ركز عليه اإلعالن من خالل نقاط رئيسية هي و وه املساعدات
 إليها بالتفصيل يف الفصل الالحق من أجل حتقيق النتائج باإلضافة إىل املساءلة املشتركة واليت سيتم التطرق ةاإلدارو

  . ة الطريق يف نسق املساعدات اإلمنائية مع مطلع األلفية الثالثةطباعتبار أن إعالن باريس يعترب خار
 بل املساعداتليس فقط بزيادة حجم  ،اهتمامهو اريس حسب ما ورد فيه هوالشيء املميز إلعالن ب

حيث مت استبدال كلمة  ،عن طريق توجيه اجلهود بني الدول املاحنة والدول املتلقية يف إطار شراكة مبوضوع فعاليتها
وفق املبادئ  اتاملساعددول ماحنة وأخرى متلقية بكلمة الدول الشريكة باإلضافة إىل وضع مؤشرات تقيس فعالية 

  .  2التأكيد على األثر البيئي للمشاريع املمولة واملنصوص عليها يف اإلعالن 
   2008 مؤمتر متويل التنمية بالدوحة:رابعا 

أكثر من  تانطلقت فعاليات املتابعة الدويل لتمويل التنمية بالعاصمة القطرية الدوحة ومبشاركة قياسية ضم
هذا املؤمتر باستعراض تنفيذ آراء مونتريي  ينعمن ضمنهم رؤساء دول وحكومات وقد  ،ثالثة آالف شخص

حيث شهد التركيز على املشاكل الدولية من مكافحة الفقر وااعة عرب العامل عن طريق  2002املكسيك مارس 
ا دول اجلنوب  ولثمم وجهوقد  االلتزام بتعهدات املساعدات اإلمنائيةبجوة بني الدول الغنية والدول الفقرية فتقليص ال

رض على دوهلم يف حني فت ،اليت واكبت هذه املساعدات وجعلت بعضهما قيودا انتقادات إىل استمرار املشروطية
من جهتها عربت الدول املاحنة من خالل ممثليها يف حلقة ومشروعات أكثر فعالية، اقترح البعض آليات جديدة 

                                                 
1 Rome déclaration onlrarmorisatious, 24-25 fosbury 2003. (date raed :25/04/20100). 
 Web site :Www. Un. Org.  
2 Déclaration de paris sur l'efficacité de l'aide au développement ,OECD, 2008 P3.  ( date  de visite :25/04/20100),site 

d’internet : http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf 
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املتلقية بالشروط املتفق عليها بني الشركاء وأشاروا إىل إرساء مبادئ الشفافية واملسألة النقاش عن أمهية إلزام الدول 
 . بين سياسات التنمية يف الدول اليت ينتسبون إليها تكعوامل أساسية ل

 من أوصى التنمية متويل بشأن الدوحة إعالن وثيقة أعماله ختام يف التنمية لتمويل الدويل املؤمتر وأصدر
 رغم الفقرية الدول يف التنمية لدعم مونتريي، مدينة يف ،2002 م العا يف وضعت اليت باألهداف لتمسكبا خالهلا
  .والتجارة االستثمار وعرب املباشرة املالية املساعدات عرب وذلك العاملية، املالية األزمة

 التنمية متويل ملتابعة مؤمتر عقد إمكانية يف والنظر املقررات، تنفيذ ملتابعة دوريا اللقاء على االتفاق مت ماك
 رفع خالل من سيما ال النامية الدول جتاه التزاماا لتنفيذ حمددة أجندة املتقدمة الدول ووضعت  2013 عام حبلول
 هناك أن اآلخر البعض يرى.  2015 عامال حلول مع املائة يف 0.7 إىل القومي الدخل إىل املقدمة املساعدات نسبة
 املقدمة املساعدات حجم وألن الدولية، املالية املؤسسات إصالح يف البحث أجلت ألا،  النتائج من أمل خيبة

 مستوى ختفيض يف تقدم إحراز عدم إىل إضافة مونتريي، يف املوضوعة األهداف عن بعيداً زال ما النامية للدول
  .الدخل متوسطة الدول ديون وارتفاع الدخل، ضعيفة الدول مديونية

متابعة مل يسفر عن أي  مترر جنده مل يأت باجلديد باعتباره كان فعال جمرد مؤمنا ملا جاء به هذا املؤمتتقييما 
  . نتائج تفيد يف حل املشاكل الدول الفقرية عرب العامل 

رغم كل املؤمترات والقمم الدولية والقطرية من أجل زيادة دور املساعدات اإلمنائية يف حتقيق التنمية 
 الدول النامية، خاصة املناطق األكثر فقرا يف العامل، ومبشاركة كل اجلهات املاحنة وبالرغم من أا املستدامة يف

استطاعت أن تقف على العراقيل اليت تعيق عمل املساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية لتحقيق دورها اليت أنشأت 
جل حتقيق التنمية إال أا مل حتقق الفعالية املطلوبة أمن  من اجله وهو مساعدة الدول الفقرية و احملتاجة إىل التمويل

باعتبارها مل تكن ملزمة بالدرجة املطلوبة بل يف كل مرة كانت الدول املاحنة تعطي وعود وأرقام مث تتقاعس عن 
  .الوفاء ذه الوعود 
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  يميةللمساعدات اإلمنائية الدولية و اإلقلأهم اجلهات املاحنة : املبحث الثاين

التنمية صناعة هلا عناصر حمددة  حيث أصبحت ،مع بزوغ األلفية اجلديدة دخلت صناعة التنمية عهداً جديداً
ولعل من أبرز هؤالء هيئات ووكاالت ومنظمات . يعمل يف إطارها العديد من أصحاب املصاحل مضبوطة، وآليات

و التنمية الدولية واإلقليمية اليت تشترك مع جمموعات من الدول النامية يف عالقات شراكة وتعاون من أجل التنمية 
وعة كبرية من اجلهات املاحنة اليت ما أصبح جمال املساعدات اإلمنائية أيضا، صناعة يف حد ذاته تتشارك فيها جمم

. فتات تتزايد من ثنائية ومتعددة األطراف رمسية وغري رمسية ومنظمات اتمع املدين ومؤسسات خاصة وحىت أفراد
  .وسنحاول الوقوف يف هذا املبحث على أهم اجلهات املاحنة للمساعدات اإلمنائية

  ليمية املؤسسات املالية الدولية واإلق: املطلب األول

وصندوق النقد الدويل باإلضافة إىل  العامليالبنك إىل يشري مصطلح املؤسسات املالية والدولية واإلقليمية 
، بنك التنمية اآلسيوي ،بنك التنمية لدول أمريكا الالتينية والكارييبيف أربعة بنوك تنمية إقليمية وهذه البنوك تتمثل 

باإلضافة إىل بنوك دون إقليمية تعمل هذه البنوك .عادة اإلعمار التنمية البنك األوريب إل ،بنك التنمية اإلفريقي
وسنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل هذه املؤسسات  البنك العامليبشكل مستقل عن صندوق النقد الدويل و

  .  *والوقوف على مدى فعاليتها يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول الفقرية عرب العامل

  )FMI(صندوق النقد الدويل :ول الفرع األ 

عدة وظائف للصندوق منها تسهيل  عن طريق يضطلع صندوق النقد الدويل بتحقيق جمموعة من األهداف
سعر الصرف األجنيب دون تشديد القيود على التجارة والصرف غري راقبة التجارة الدولية منوا متوازيا ومو حركة من

هم بالنقد األجنيب الالزم ملعاجلة عجز ددالور يف مساعدة الدول األعضاء بإمتتبأن الوظيفة اليت اضطلع ا الصندوق 
قدم لتنمية فهو يبنك اقد الدويل ليس وكالة للمساعدات أوصندوق النوبالرغم من أن .موازين املدفوعات 

وكونه أهم . االقتصاديو القروض ملساعدة بلدانه األعضاء على معاجلة مشكالت ميزان املدفوعات واستعادة النم
  .مؤسسة دولية فهو ينسق جهوده مع مجيع اجلهات املاحنة

سنحاول التطرق فقط إىل اآلليات اليت يستخدمها الصندوق من اجل تقدمي املساعدة للبلدان األكثر  لذا
 ريةالفقباعتبار هدفها مساعدة البلدان ) FMI( ستخدمهايقراض اليت بني أدوات اإلمن  أداةلذا سنتطرق إىل  فقرا،

  . واحلد من الفقرو مساعدات وهي مبادرة تسهيل النمك واليت ميكن إدراجها

  

  

                                                 
دولة وتوزع احلصص حسب ثروة الدول أي أن قوة  185ن الفرق بني املؤسسات املالية الدولية واملؤسسات املالية اخلاصة يف أن املسامهني يف املؤسسات املالية الدولية يكم *

  .ني من أوربا الغربية يف حني يوجد اثنان وزراء تنفيذييتسعة التصويت وعدد املقاعد يف الس التنفيذي متيل بقوة إىل صاحل دول العامل األكثر ثراءا على سبيل املثال هناك 
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  واحلد من الفقر و تسهيل النم: أوال

فقر البلدان األعضاء اليت أتسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة و وه 1999أنشئ هذا التسهيل سنة 
للتكاليف اليت يتحملها الدول املقترضة فهي مدعمة تواجه مشكالت طويلة األجل يف ميزان املدفوعات وبالنسبة 

للذهب اململوك للصندوق إىل جانب القروض واملنح اليت يقدمها البلدان  السابقةة من املبيعات ققباملوارد املتح
يتم حتديد الدول اليت تستحق هذا النوع من التسهيل حسب دخل . األعضاء إىل الصندوق خصيصا هلذا الغرض 

  . قف حمدد يتغري بصفة دورية كل سنةالفرد وفق س

  )PPTE)initiative pays pauvres très endettés البلدان املثقلة بالديونمبادرة  :ثانيا

يف مدينة ليون الفرنسية  1996يف العام ) PPTE(أطلقت مبادرة ختفيف أعباء ديون البلدان املثقلة بالديون 
 بني كافة جهات اإلقراض الدولية الرئيسية على منح فرصة اتفاقعن  وهي عبارة أثناء قمة جمموعة السبع األغنياء،

ويف . ديوا اليت تثقل كاهلها بداية جديدة للبلدان اليت تكافح لتجد خمرجاً من خالله تستطيع أن تتواءم مع أعباء
ومت ذلك يف قمة  املعززة) PPTE( مبادرة باسم ، جرى إدخال حتسينات على هذه املبادرة وعرفت1999عام 

ؤهلة لالستفادة من أكرب من البلدان امل وذلك بغرض إتاحة إعفاء أوسع وأسرع من أعباء الديون موعة كولونيا،
وبالفعل . الربنامج واجلهود املستمرة لتخفيض أعداد الفقراء يف تلك البلدان هذه املبادرة ولتعزيز الروابط بني هذا

وأصبحت ختفيف أعباء الديون نوعا من املساعدات  اجلهات الدائنة املتعددة األطراف يف هذه املبادرة تشارك كل
. اإلمنائية الدولية رغم اجلدل القائم حول اإلضافة اليت يقدمها ختفيف أعباء الديون يف تفعيل دور املساعدات

  .وسنعود هلذه املبادرة بالتفصيل يف الفصل الالحق

 Initiative multilatérale pou l’allégement ( (IADM)املبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون  :ثالثا

de la dette(  

، من أجل ختفيض جديد لديون 2006مت إطالق املبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون يف العام 
رة البلدان الفقرية املؤهلة وتزويدها مبوارد إضافية من أجل الوصول إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهذه املباد

يف إطار هذه .  لكنها مرتبطة ا، )PPTE( هي آلية خمتلفة عن مبادرة G8اليت اقترحتها دول جمموعة الثمانية 
واملؤسسة الدولية للتنمية، وبنك التنمية اإلفريقي وبنك التنمية للبلدان األمريكية ) FMI(املبادرة يوفر كل من 

يف املائة، على املطالبات املؤهلة الصادرة عن البلدان اليت تبلغ نقطة اإلجناز يف  100ختفيف أعباء الديون بنسبة 
  .سنرجع هلذه املبادرة بشكل أوسع يف الفصل الالحق .1عززةامل) PPTE(مبادرة 

  

                                                 
   .3، ص2007،واشنطن ،)جناح االقتصاد العاملي لصاحل اجلميعإ(، التقرير السنوي ،صندوق النقد الدويل 1



 السياق النظري للمساعدات اإلنمائية الدولية واإلقليمية..  …………….… : الفصل الثاني 

 

 69 

  الفنية اتاملساعد: رابعا

السياسات الكلي واالقتصاد  سياسات األساسية املتمثلة يفاملساعدة الفنية يف جماالت خرباته ) FMI(يقدم  
نظم سعر الصرف واستقرار القطاع املايل واألطر ووالسياسات النقدية  ،الضريبية وإدارة اإليرادات والنفقات

باإلضافة إىل املنفعة املباشرة للبلدان املتلقية للمساعدة الفنية اليت  ،التشريعية واإلحصائيات االقتصادية الكلية واملالية
من املساعدة الفنية إىل  يف املائة 80ويف تقوية االقتصاد العاملي وزيادة استقراره ويوجه الصندوق حن )FMI(مها ديق

  البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريكة األدىن يف فئة الدخل املتوسط السيما يف إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا 

  )BM(البنك العاملي :الفرع الثاين  

يركز  البنك العامليات القرن العشرين حيث كان نينمية منذ منتصف تسععملية التل البنك العامليتطور فهم 
على مساعدة البلدان األعضاء يف إصالح أنظمتها االقتصادية وإقامة بنيتها األساسية كالطرق والسدود ليحول دور 
البنك إىل قضايا التنمية البشرية واإلنسانية من توفري الرعاية الصحية والتعليم اجليد والتمكني وضمان سيادة القانون 

  . وقضايا البيئة والتنمية املستدامة 
 :الشكل التايلمؤسسات رئيسية نلخصها  مخسمن  العامليمنظومة البنك  تتكون

  منظومة البنك العاملي): 2-2( الشكل رقم 

 

  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الطالبة: املصدر 

  .حاول التركيز على مؤسسة التنمية الدولية باعتبارها ختتص بالقروض امليسرةنس
  املؤسسة الدولية للتنمية : أوال

 اقتراض حتمل تستطيع ال افقر النامية العامل بلدان أشد أن جليا أصبح املاضي، القرن مخسينيات تقدم مع

 هلذه واستجابة  .والتعمري لإلنشاء البنك العاملي يتيحها اليت بالشروط التنمية لعملية الالزمة األموال رؤوس

 تقدمي ميكنها مؤسسة إنشاء والتعمري لإلنشاء البنك العاملي يف األعضاء البلدان من جمموعة قررت املشكلة،

 األعضاء هؤالء أنشأ حيث  .التيسري من عالية درجة على بشروط الفقر شديدة النامية البلدان إىل القروض

 .نفسها األسس على للتنمية الدولية واملؤسسة والتعمري لإلنشاء البنك العاملي إدارة وتتم  .للتنمية الدولية املؤسسة

 المؤسسة الدولية للتنمية )1944(البنك العالمي لإلنشاء و التعمير

 المركز الدولي لتسوية

 )1966(المنازعات
 )1956(مؤسسة التمويل الدولية )1988(االستثمارالوكالة الدولية لضمان 
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 نفسه، الرئيس إىل تقاريرمها ويرفعان ،)واشنطن ( نفسه الرئيسي واملقر نفسه، املوظفني جهاز يف انكيشتر إذ

 .مشروعاما تقييم يف نفسها املعايري ويستخدمان

 معني، مقدار عن الدخل من الفرد نصيب فيها يقل اليت البلدان إىل اقروض للتنمية الدولية املؤسسة تقدم
 املؤسسة قروض اعتمادات لتشك  .والتعمري لإلنشاء البنك العاملي من لالقتراض املالية الشروط تستويف ال واليت

 تعاجل اليت الربامج تلك والسيما التنمية، برامج على زكوتر ،البنك العاملي إقراض جمموع ربعو حن للتنمية الدولية

 والصرف للشرب الصاحلة واملياه الصحية، الرعاية وخدمات التعليم، :ربامجك للناس، األساسية االحتياجات

 مع سنة، 40 إىل 35 بني ما تتراوح استحقاق آجال للتنمية الدولية املؤسسة تتيحها اليت ولالعتمادات  . الصحي

 ارتباط رسم هناك ولكن مصرفية، فائدة بدون االعتمادات املؤسسة وتقدم  .سنوات 10 إىل تصل مساح فترات

 إىل املؤسسة عمليات من املائة يف 20 إىل يصل ما إعطاء على األخرية اآلونة يف املؤسسة أعضاء واتفق  .صغري

الدول األكثر فقرا يف العامل هي  ةوأهم الدول املتلقية ملساعدات هذه املؤسس.مباشرة منح شكل يف املعنية البلدان
  . خاصة اإلفريقية منها

  فلسفة البنك العاملي يف ظل التطورات الراهنة: ثانيا  

البنك  انك املاضي ففي .العشرين القرن تسعينيات منتصف منذ التنمية لعملية البنك العاملي فهم تطور
 الطرقك األساسية بنيتها وإقامة االقتصادية، أنظمتها إصالح يف األعضاء البلدان مساعدة على زكير العاملي

 حقهم الفقراء منح القانون، سيادة ضمان،  التعليم، الصحية الرعاية نظامي إصالح أن التجربة وأثبتت .والسدود

 يكون عن طريق الذي الفقر مكافحة يف األمهية من القدر بنفس تتسم عوامل هي وشواغلهم آرائهم عن التعبري يف

 اتمع قطاعات بني الربط إىل احلاضر الوقت يفالعاملي  البنك يسعى لذا، املوازنة وضبط التضخم مجاح بحك

 القتصاديا والنم حتقيق الزمن أنفقد خلص البنك بعد مضي عقود من .الفقر مكافحة يف جهودها يزكوتر املتباينة

اجته البنك العاملي إىل اعتماد استراتيجيات تعتمد  لذلك، ونتيجة .مستدامة تنمية حتقيق إىل بالضرورة يؤدي ال
 :بالدرجة األوىل على امللكية احمللية لربامج التنمية واليت تتلخص يف ثالث آليات هي

   1999إطار التنمية الشامل    - أ

إطار إستراتيجي يضم مجيع أوجه التنمية يف البلد املعين االجتماعية واملالية واالقتصادية عبارة عن و وه
واهليكلية والبشرية واإلنسانية وقضايا البيئة إضافة إىل نظم اإلدارة العامة ومتثل اهلدف األساسي هلذا اإلطار حتقيق 

لبلد املعين بتحقيق األهداف اإلمنائية ويف هذا أسرع وقابل لالستمرار لصاحل شعب او ختفيض أعداد الفقراء على حن
  .اإلطار يقوم البلد املعين بوضع أجندة التنمية اخلاصة به 
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  Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté  (DSRP)الفقروثائق إستراتيجية ختفيض   - ب

على منهج إطار  تعتمدإجراءات إمنائية جديدة  الدويلوصندوق النقد  البنك العامليبدأ  1999يف العام 
حبيث حتدد اخلطوط  ،ض الفقريالتنمية الشامل وتقدم هذه املبادرة على قيام البلد املعين بإعداد وثائق إستراتيجية ختف

وثائق العريضة لسياستها وبراجمها املتعلقة باالقتصاد الكلي وسياستها وبراجمها اهليكلية االجتماعية الالزمة تعترب 
أداة تستهدف حتويل الرؤية اإلستراتيجية الكلية لبلد ما نشاط حمكوم بإطار زمين ومركز  ،إستراتيجية ختفيض الفقر

  . من شأا ختفيض أعدا الفقراء وتشجيع حتقيق النمو

  القطرية املساعدة إستراتيجية -ج
 يف األولويات تقييم طريةالق املساعدة إستراتيجية تستهدف املعين، للبلد اإلستراتيجي اإلطار عمل على ابناء

 أعداد ختفيض يف األثر ربكأ فيها حتقق أن البنك العاملي ملساعدات ميكن اليت األساسية ااالت وحتديد املعين البلد

 بنظام املعنية القضايا تناول يف القُطرية املساعدة إستراتيجية يف ملحوظة زيادة األخرية السنوات وشهدت .ءالفقرا
 وحن على اآلخرين املباشرة املصاحل وأصحاب املعنية احلكومة مع بالتعاون إعدادها جيري. العام القطاع إدارة
  .املعنية البلدان يف واستمراريتها وفعاليتها املشروعات جودة حتسني يف ةكاملشار هذه وتساعد .يكتشار
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 ، متاح على موقع البنك العاملي12،صإىل البنك العاملي البنك العاملي ،دليل الربملانيني: املصدر
www.worldbank.org  
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  وصندوق النقد الدويل  العاملي البنكبني العالقة   :ثالثا

 البنك العامليفيما يتوىل *أن صندوق النقد الدويل يتوىل برامج التثبيت اهليكلي هوعلى اعتقاده  أصطلحما 
، إال أن الواقع العملي وحقيقة التطبيق واملمارسة ختتلف عن ذلك، حيث يوجد ارتباط *برامج التكييف اهليكلي

يفسر بلغة الدين بأن عجز املدين عن الوفاء بدين أحد دائنيه يعين عجزه جتاه مجيع  ما ووه. 1تباديل لعدم الوفاء
يعين يف حالتنا أن عجز الدولة عن الوفاء بشروط صندوق النقد الدويل ال خيوهلا احلق يف سحب  ووه . دائنيه

هليكلي القطاعي والعكس اإلصالح ا ولقرض من أجل اإلصالح اهليكلي أ البنك العامليالشرائح التالية من شرائح 
  .أيضاً  صحيح

ومعناه " ال ارتباط تباديل لالشتراطات " القائل  )BM(و )FMI( لكل من وعلى الرغم من النص الصريح
املنظمتان  ويف حال الربط ستبد أنه،عدم ربط شروط أحد املنظمتني ملنح قروض بشروط املنظمة األخرى، حيث 

 تتجه 1989وكأما تشكالن جبهة يف وجه الدول النامية، إال أن املمارسات الفعلية للبنك وبصفة عامة منذ عام 
من أجل اإلصالح اهليكلي مقصوراً على الدول اليت لديها يف الوقت نفسه برامج استقرار  فاالقتراضاالرتباط،  حنو

  .روطية املتبادلة تفرض أيضا على الدول األشد فقراوهذ املش. 2اقتصادي مع صندوق النقد الدويل
  بنوك التنمية اإلقليمية: الفرع الثالث

بنك التنمية : بنوك للتنمية اإلقليمية أربعة إىل» املتعددة األطراف اإلقليمية بنوك التنمية«اصطالح  يشري       
   .وجمموعة بنك التنمية للدول األمريكيةاألورويب لإلنشاء والتعمري  اإلفريقي وبنك التنمية اآلسيوي والبنك

ال ا نامية مقترضة وبلدانا ماحنة وتتميز بنوك التنمية اإلقليمية األربعة بقاعدة عريضة من األعضاء تشمل بلدان
يف إدارة عملياته  نظامه اخلاصو ولكن لكل بنك وضعه القانوين املستقل تقتصر عضويتها على بلدان إقليم حبد ذاته

  .سنتطرق إىل كل بنك على حدىوحتافظ بنوك التنمية متعددة األطراف على مستوى عال من التعاون و
  بنك التنمية اإلفريقي : أوال 

بلدا عضوا من بلدان  53تتشكل من  متعددة األطراف مؤسسة مالية تنموية إقليميةو بنك التنمية اإلفريقي ه
التطور االجتماعي وحتقيق التنمية االقتصادية و دف هذا البنك هه ،أوروبا وأمريكاوبلدا من آسيا  25وفريقية إ

العامة خاصة املنح ويشجع البنك استثمار رؤوس األموال اخلاصة ، و3مجاعيو أ للبلدان اإلفريقية بشكل فردي
تستطيع االقتراض من القروض اخلاضعة لشروط السوق  خاصة البلدان منخفضة الدخل اليت ال القروض امليسرةو

                                                 
ميزان سياسات قصرية األمد هدفها إدارة جانب الطلب من خالل إتباع سياسات مالية ونقدية انكماشية تستهدف معاجلة العجز يف املوازنة العامة و التثبيت اهليكلي عبارة عن *

 املدفوعات 
التصدير واخلصخصة وتطبيق سياسات موجهة حنالتصحيح اهليكلي عبارة عن سياسات متوسطة األمد دف إىل حترير االقتصاد والتجارة من خالل رفع السيطرة والضبط وإتباع  *

 وإجراء تعديالت على هيكل االقتصاد
 .70ص ، 2005العلمية، للدراسات والبحوث جملة جامعة تشرين ،وآثارها على الدول الناميةبرامج التكييف االقتصادي وفقاً للمنظمات الدولية ، يوسف عبد العزيز حممود 1
 .71ص ، املرجع نفسه 2

3 OCDE, perspectives economique en Afrique, OCDE,2002-2003, France. P3. 
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التجهيزات وية يف جماالت الزراعة والنقل والربامج التنموكز البنك يف حتقيق أهدافه على متويل املشاريع وير
االقتصادي مع الدول  احلفاظ على البيئة يف الدول اإلفريقية عن طريق التحاوروالصحة والتربية والصناعية 

  .األعضاء

  البنك اآلسيوي للتنمية : ثانيا

إقليمية متعددة األطراف تقوم بإقراض الدول النامية يف منطقة  ةمؤسسة مالية تنموي البنك اآلسيوي للتنمية
 لدول النامية من أعضائه واليت مت تصنيفهم يف ثالثة جمموعاتلساعدة امليقدم البنك اآلسيوي للتنمية . آسيا

   :كالتايل
ا على تسديد الدين بأقساط سنوية شديدا وتكون قدر االدول اليت ينخفض فيها إمجايل النتائج الفرد اخنفاض •

   ؛*حمدودة وتكون مستحقة للحصول على متويل الصندوق اآلسيوي للتنمية
تشمل الدول اليت يكون فيها دخل الفرد متوسط االخنفاض وحققت مستوى متوسط من التنمية االقتصادية  •

حتويل حمدودة من الصندوق تكون لديها قدرة متزايدة على خدمة ديون تكون مؤهلة للحصول على مبالغ 
   ؛اآلسيوي للتنمية

الدخل متوسط االرتفاع واملرتفع واليت تتمتع بقدرة عالية نسبيا على تسديد الدين بأقساط سنوية  ذاتالبلدان  •
   ؛وال تستحق إال احلصول على متويل من البنك

يقدم  اكملنامية، إىل الدول ا يقدم البنك اآلسيوي القروض واستمارات توظيف األموال يف األسهم
  .املساعدة الفنية لتخطيط مشروعات وبرامج التنمية وتنفيذها عالوة على تقدمي اخلدمات االستشارية

  التنمية والبنك األورويب للتعمري  :ثالثا

السابق على  السوفييتملساعدة دول االحتاد  1991يف عام  البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية تأسس
 عضوا 60سيطر على البنك أكثر من إىل الكيانات التجارية، وي م قروضايقد ووه التحول إىل اقتصاد السوق،

  . ملتحدةا الوالياتو األورويب االحتاد بينهم أعضاء مسامها

  بنك التنمية بني دول أمريكا :رابعا

دول منطقة البحر واملالية لدول أمريكا الالتينية  املساعداتيعمل بنك التنمية بني دول أمريكا على تقدمي 
اىل جانب البنك هناك جمموعة من . التنمية االجتماعيةواالقتصادي و للمساعدة يف اإلسراع بعملية النم الكارييب

 الذي أنشئ ،صندوق التنمية متعدد األطرافوئة االستثمار بني دول أمريكا ياليت تتكون من هوبنوك التنمية البينية 
للبنك صندوق للعمليات اخلاصة و تنشيط عملية التنميةواالستثمار  يف جمال لنشر اإلصالحات 1992العام 

  .الفقريةباإلقراض االمتيازي يقدمها للبلدان 

                                                 
  . مبثابة املنفذ الذي يقدم امتيازات قروض مسرية ومتوله األعضاء يف البنك اآلسيويو الصندوق اآلسيوي للتنمية ه *
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  بنوك التنمية دون اإلقليمية : الفرع الرابع 

  : واليت أنشأت ألغراض التنمية مثل يصنف عدد من بنوك التنمية دون اإلقليمية
   ؛الكارييب للتنمية نكالب •
  أمريكا للتكامل االقتصادي؛ بنك •
  إفريقيا للتنمية؛ شرقبنك  •
  ؛بنك غرب إفريقيا للتنمية •
  . بنك إفريقيا الوسطى للتنمية  •

  املنظمات الدولية احلكومية :املطلب الثاين 

منظمة التجارة  إىلاملفوضية األوربية باإلضافة و اللجنة ا، هي أهم منظمة دوليةووتتمثل يف األمم املتحدة 
وحتقيق  جل القضاء على الفقرألعاملية وسنحاول الوقوف علة خمتلف املساعدات اليت تقدمها هذه املنظمات من ا

  يف الدول النامية التنمية املستدامة
  )ONU(منظمة األمم املتحدة :الفرع األول

 1984ديسمرب  12من ميثاق احلقوق والواجبات االقتصادية الصادر عن األمم املتحدة يف  31 طبقا للمادة

فإنه جيب على مجيع الدول أن تشارك يف رخاء وتقدم االقتصاد العاملي مع مراعاة االرتباط بني الرفاهية االقتصادية 
يعتمد بصفة أساسية على  البلدان لرخاء لكلتمع الدويل يف حتقيق اللدول املتقدمة تنمية الدول النامية وأن جناح ا

  . 1أعضائهبني  مدى التعاون
أي قبل حصول احلرب العاملية الثانية  منظمة األمم املتحدة وأجهزا املختلفة قد نشأت بعد اية ونظرا ألن

أنشأت خصيصا  املنظمة اليتمعظم الدول النامية على استقالهلا أي أن هذه األخرية مل تشارك يف صناعة دور هذه 
لكن فيما بعد تطور دور األمم املتحدة خاصة يف جمال التعاون الدويل ليصبح دورها  ،فظ السلم واألمن العاملينيحل

  . تنموي من خالل املساعدات اليت تقدمها للدول النامية خاصة األكثر فقرا 

  األمم املتحدة يف حتقيق التنمية  هيئة دور: أوال 

واألجهزة الفرعية اإلقتصادي واإلجتماعي جهاز تنظيمي من اجلمعية العامة والس كتتكون األمم املتحدة 
  . أمههاواليت من هلا  التابعة

   ؛ربا وألية االقتصاد اللجنة •
   ؛األقصى آلسيا والشرق يةاالقتصاد اللجنة •
   ؛ألمريكا الالتينيةية االقتصاد اللجنة •

                                                 
 دار اجلامعة اجلديدة ،)دراسة يف الطبيعة القانونية للقاعدة الدولية للتنمية (،الدولية املعاصرةدور األمم املتحدة يف تنمية الشعوب اإلفريقية يف ظل التطورات ، أمحد خليفةإبراهيم  1

 .58ص  ،2007، يطةزاألرا



 السياق النظري للمساعدات اإلنمائية الدولية واإلقليمية..  …………….… : الفصل الثاني 

 

 76 

   ؛إلفريقياية االقتصاد اللجنة •
  . لغرب آسياية االقتصاد اللجنة •

اإلقتصادي والفروع النوعية واليت ختتص بدراسة املشاكل املتعلقة مبجاالت التعاون  للجانوبالنسبة 
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة ، جلنة املرأة ،بني الدول األعضاء واليت نذكر منها جلنة حقوق اإلنسانواإلجتماعي 

  . ...برنامج األمم املتحدة للتنمية  .والتنمية 
  ) PNUD (برنامج األمم املتحدة للتنمية: ثانيا

يعترب هذا اجلهاز من أهم أجهزة األمم املتحدة يف جمال التنمية وقد أنشئ كقاعدة عامة من أجل تقدمي 
االقتصادية واالجتماعية والفنية مما يؤدي إىل خلق الظروف  ااملساعدات املالية والفنية للدول النامية لتطوير نشاطا

  .1مار أكثر فاعليةثاليت من شأا أن جتعل اإلست
أكرب مصدر للعون الدويل متعدد األطراف  واجلمعية العامة، وه مبوجب قرار من 1965أنشأ الربنامج عام  

 وتشمل أنشطته إجراء البحوث ودراسات اجلدوى االقتصادية والفنية ومسح. وغريه مايلو مبختلف صوره من فين
وتقدمي اخلدمات االستشارية  املوارد الطبيعية وتوفري التسهيالت لتطبيق أساليب البحوث والتكنولوجيا احلديثة،

مع الوكاالت املتخصصة التابعة يتم تنفيذ الربنامج بالتعاون  .والتشغيلية والتدريبية، ودعم أجهزة التخطيط والتنمية
 ةكمواحل:  الئحة أولوياته مساعدة البلدان يف إجياد احللول للتحديات التالية ويضع على. لألمم املتحدة

 ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الطاقة والبيئة ،ومعاجلة آثارها األزماتالوقاية من  خفض الفقر، ،الدميقراطية
 ميلتقد برنامج أضخم وه اآلن وحىت نشأته منذ الربنامج هذا ويعترب .ناعة املكتسبومنع انتشار مرض نقص امل

  : األمم املتحدة للتنمية فيما يلي لخص أهم توجهات برنامجنو.  النامية الدول إىل األطراف متعددة املساعدات

  احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية  -أ

على تنسيق اجلهود الدولية واحمللية  هبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عملبالنسبة لألهداف اإلمنائية يركز 
من خالل نشاطات املناصرة  ،األهداف اإلمنائية لأللفية الوصول إىل تأييد من أجلوحشد ال الرامية للقيام حبمالت

لظروف والتحديات امع يف األهداف اإلمنائية يوتبادل أفضل اإلستراتيجيات لتحقيقها ودعم احلكومات يف تك
  . احمللية 

  احلكم الدميقراطي  -ب 

لب حيوي للتنمية البشرية املستدامة واملتكافئة لذا ينفق برنامج األمم املتحدة طمتو احلكم الدميقراطي ه 
  .2لدميقراطية يف مجيع أحناء العاململيون دوالر لدعم العمليات ا 1.5اإلمنائي سنويا ما يقارب 

  

                                                 
 .28ص ،ك، نيويور2008السنوي،  رالناس واملؤسسات، التقري برنامج األمم املتحدة، متكني 1
 .19املرجع نفسه،ص 2
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  البيئة والتنمية املستدامة  -ج 

ة بأسعار خدمات الطاقة النظيف ونقص إمكانية الوصول إىل ييتأثر فقراء العامل أكثر من غريهم بالتدهور البيئ
فقدان التنوع البيولوجي واسترتاف املوارد الطبيعية هي قضايا حملية وعاملية يف  ،ن قضايا التغري املناخيإ .  مقبولة

   .ل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تعزيز القدرات الوطنية إلدارة البيئة بأسلوب مستدام آن واحد، لذا يعم
  منع األزمات واإلنعاش-د

  . يقوم برنامج األمم املتحدة بدعم استراجتيات التنمية الوطنية ملنع الرتاعات والكوارث ولتحقيق االنتعاش 

   )PNUE(برنامج األمم املتحدة للبيئة :ثالثا

مؤمتر األمم املتحدة وقت انعقاد يف نفس ال، أنشئ األمم املتحدةجهة النشاط املعين بالبيئة والتابع ملنظمة  وه
الربنامج  ىولد كينيايف  نريويبويقع مقره يف مدينة . 1972يف العام  بالسويد ستوكهومليف مدينة  لبيئة اإلنسان

 وعلى حن البيئةربنامج لتشجيع قيام شراكات لرعاية هذا التأسس  .ستة مكاتب إقليمية يف مناطق خمتلفة من العامل
  :يتيح لألمم والشعوب حتسني نوعية حياا دون إضرار بنوعية حياة األجيال املقبلة، وأولوياته الرئيسية تشمل

   ؛لرصد والتقييم واإلنذار املبكر يف جمال البيئة حول العامللنظام  الربنامج لدي •
   ؛النشاط البيئي حول العامل وزيادة الوعي اتمعي بالقضايا البيئية تشجيع •
   ؛املعلومات عن التكنولوجيات السليمة بيئيا وإتاحتها للجميع تبادل •
  .املشورة التقنية والقانونية واملؤسساتية للحكومات واملنظمات اإلقليمية تقدمي •

  *)EFM( مرفق البيئة العاملي: رابعا
والبنك ) PNUE(و )PNUD(كة بني امقره واشنطن بشر 1991العام  )EFM(أنشأ مرفق البيئة العاملي 

العاملي من أجل ختصيص قسم ايكولوجي يف برامج التنمية اإلقليمية واحمللية خالل تقدمي املنح والقروض املنخفضة 
  . 21آلية لتمويل مشاريع األجندة و ه قالفائدة إىل الدول النامية وهذا املرف

  : ع جماالتحتويل مشاريع التنمية احمللية واإلقليمية والعاملية اليت تفيد البيئة يف أرب فقساعد هذا املر
الدولية هذا باإلضافة إىل متويل االقتصاديات احمللية  ، املياهمحاية طبقة األوزون ،التنوع البيولوجي ،التغري املناخي
كما يعمل املرفق على ربط  .املصدر الرئيسي لتحويل مشاريع حتسني البيئة  ) EFM( ثل اآلنمي .ريةللبلدان الفق

  .القضايا البيئية حمليا وقطريا وعامليا وتشجيع استعمال وسائل العيش املستدامة

                                                 
* EFM  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، البنك العاملي، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، بنك التنمية : منظمات هي  عن شراكة عشر ةعبارو ه

  .دويل للتنمية الزراعيةق الالصناعية، البنك االقريقي للتنمية، بنك التنمية األسيوي، البنك األوريب لإلنشاء والتعمري، مصرف التنمية للبلدان األمريكية، الصندو
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  ) OMC(منظمة التجارة العاملية: الثاين الفرع

يف ضوء استكمال النظام االقتصادي العاملي اجلديد ألركانه ) OMC(يأيت إنشاء املنظمة العاملية للتجارة 
ق النقد التجاري إىل جانب صندوالركن و الرئيسية حيث متثل هذه املنظمة الركن الثالث من أركان هذا النظام وه

  .الدويل والبنك العاملي
  منظمة التجارة العاملية والتنمية  :أوال

ف منظمة التجارة العاملية فهي تسعى إىل رفع مستوى املعيشة للدول أهدامن بني التنمية  تعترب حتقيق
األعضاء واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية جلميع الدول األعضاء وخباصة الدول النامية اليت يزيد عدد أعضائها 

املنظمة الدول النامية  من مجلة األعضاء وتلك اليت متر مبرحلة انتقالية إىل اقتصاد السوق ومتنح 75يف املنظمة عن 
خاصة فتعطيها فترات مساح أطول من تلك اليت متنحها للدول املتقدمة ومتنحها مساعدات فنية  يليةمعاملة تفض

  . م اتفاقية منظمة التجارة العامليةمن بعض أحكا األكثر فقراي البلدان فقل تشددا من غريها وتعأ توالتزاما

  لبيئةاومنظمة التجارة العاملية : ثانيا 

القضايا اليت فرضت نفسها على سياسات ونظم التجارة الدولية،  بعد أن أصبحت اإلعتبارات البيئية من
أصبح اتمع الدويل يسعى إىل بلوغ صيغة مناسبة من التوفيق بني أهداف حترير التجارة الدولية وإزالة العوائق 

ى املبادالت التجارية وتشكل نوعا جديدا من القيود احلمائية املقيدة هلا وبني األهداف البيئية، اليت قد تضع قيودا عل
فبينما مازالت الدول النامية حتاول توفيق أوضاعها مبا يتماشى وما أسفرت عليه جولة األرغواي، تأيت . أمامها 

ال ميكنها بأي  التوجهات حنو تضمني املعايري البيئية وهو ما يثري ختوفات البلدان النامية من فرض هذه املعايري واليت
  .1حال حتملها نظرا للفجوة التكنولوجية القائمة بني العامل املتقدم والعامل النامي

إذن وبالرغم من أن تضمني املعايري البيئية أصبح ضرورة باعتبار أن املشاكل البيئية تضر جبميع جمتمعات 
بلدان العامل، إال أن تباين األهداف واالهتمامات واالحتياجات ودرجات التقدم االقتصادي بني البلدان املتقدمة 

  .يف وجه منتجاا OMCاليت وضعتها والبلدان النامية جيعل هذه األخرية تتحفظ اجتاه املعايري 

   *التجارة من أجل املساعداتمبادرة :  ثالثا
تعترب هذه املبادرة جماال جديدا لتقدمي املساعدة اإلمنائية وينظر إليها كوسيلة لتمكني البلدان النامية السيما 

 على القواعد ويستخدم التجارةيف النظام التجاري املتعدد األطراف القائم كامل لتندمج بشكل البلدان  الفقرية 
بشكل أكثر فعالية يف حتقيق اهلدف األساسي املتمثل يف احلد من الفقر يف إطار التنمية املستدامة وبعبارة أخرى 

                                                 
 .293سهيل حسني الفتالوي، مرجع سابق، ص 1
مت التوصية على إسهام املبادرة  2005الوزاري ملنطقة التجارة العاملية يف ديسمرب  هونغ كونغمن إعالن  57مبوجب الفترة   التجارة من أجل املساعداتيأيت قرار إطالق مبادرة  *

أولويات املستفدين وتقيم و جمددا خطوطا وإرشادية حول التحويل أ 2006منائي لربنامج الدولة اإلمنائي وصيغ التقرير يف شكله النهائي يف البعد اإلل أكثر فعالية يف حتقيق بشك
 .2006االحتياطات ورصدما وصادق الس العام ملنطقة التجارة العاملية على هذا التقرير يف أكتوبر 
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النتائج املتوقعة من برنامج  تقيمهاالتجارة املتزايدة اليت  صرفاالستفادة من من تساعد املبادرة البلدان النامية 
  . 1يف اليت تفرضها العوملة يإىل جانب مواكبة حتديات التكة اإلمنائي حالدو

   )EC(: *املفوضية األوربية:الفرع الثالث 

يف املائة من املساعدات اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها  56يقدم اإلحتاد األوريب والدول األعضاء فيه أكثر من 
يورو عن كل  53يورو عن كل مواطن أوريب مقابل  100البلدان الغنية وقد وصلت قيمة املساعدات حوايل 

يف املائة عن كل مواطن ياباين، وارتفعت املساعدات اليت تقدمها دول  69ومواطن يف الواليات املتحدة األمريكية 
يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل وهي نسبة مازال تقل عن النسبة املطلوبة اليت حددا  42االحتاد إىل نسبة 

املفوضية األوربية واحدة من بني أكرب اجلهات املعنية بالتنمية أمهية على مستوى يف املائة، وتعد  0.7مم املتحدة األ
واجهت  2008يف العام .شريك مهم من الناحية املالية حيث أصبحت شريكا ألكرب اجلهات املاحنة فهي  العام
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية كاألزمة املالية والزيادة و ت التقدم احملرز حنق العديد من التحديات اليت أعاملالعا

عت هذه األخرية على السنوي للمفوضية األوربية فقد س الكبرية يف أسعار املواد الغذائية والطاقة وحسب التقرير
ليون م 200الفقر واختذت اللجنة تدابري خمتلفة ملعاجلة أزمة الغذاء حيث مت حشد  منمليون شخص  100انتشال 

ملواجهة اآلثار االقتصادية الكلية واالجتماعية النامجة ) FED(من االحتياطي يف إطار صندوق التنمية األوريب و يور
اليت تعترب أكثر البلدان تضررا كما كانت  ،من ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف إفريقيا والكارييب واحمليط اهلادي

رو وبناءا على اقتراح اللجنة مت إرفاق مليار يوو ريومليون  140 بـ تقدرميزانية املساعدات اإلنسانية لألغذية 
من طرف االحتاد األوريب للتخفيف من اآلثار املترتبة على الزيادة احلادة والتقلبات يف أسعار املواد الغذائية  داعتم

التنفيذية لإلحتاد األوريب فهي  املفوضية األوربية هي الذراع. 2على السكان األكثر فقرا يف مجيع الدول النامية
  .3املسؤولة عن تنفيذ قرارات الربملان والس واإلدارة اليومية لإلحتاد األوريب وتدبري ميزانية وإنفاق األموال اإلحتاد

  

  

                                                 
 ).20/07/2010: تاريخ االطالع( متاح على املوقع االلكتروين .6ص  2007،قرير السنوي للعامالت، مركز التجارة الدولية 1

http://www.intracen.org/docman/JAG_12966.pdf 
  :ملفوضية األوربية هلا أربع وظائف تتمثل يفا*

 .إىل الربملان والس األوريب  املقترحاتتقدمي ا �

 .اإلحتاد األوريب إدارة وتنفيذ سياسات وميزانية   �

 .وضع قوانني االحتاد األوريب تعاونا مع حمكمة العدل  �

 .متثيل االحتاد األوريب على املستوى الدويل يف االتفاقيات املربمة بني الدول األخرى �

 
2 Commission européenne ,votre guide du traité les bonnée office de publication de l’union 
européenne ,luxeborgue ,2009 ,p13.  
3 Commission européenne , annuel rapport,2009 ,p18,( Date de visite : 22/04/2010)(site d’internet 
http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?page=1 
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  جهات ماحنة أخرى: املطلب الثالث

 غري منظمات ومن اإلمنائية املساعدة جلنة يف أعضاء غري رمسيني ماحنني من املقدم اإلمنائي التمويل زاد
  .كبرية زيادة األلفية إعالن اعتماد منذ املدين اتمع منظمات من أخرى دولية منظمات ومن حكومية

  اتمع املدين : الفرع األول

إن أمهية اتمع املدين واملؤسسات غري احلكومية اليت متثل اجلزء األكرب من هذا القطاع جتلت يف السنوات 
ومن  بشكل عام، نتيجة لوجود ظاهرة العوملة وما حتتاجه العامل من عوامل مادية هلا تأثريات على البيئةاألخرية 

سياسات إقتصادية تؤثر بشكل سليب على الفئات الفقرية يف اتمعات املختلفة وتعمل مؤسسات اتمع املدين 
  .الل السلمعلى الفقر وإح القضاءعلى املستوى الدويل من تقدمي املساعدة من 

   )ONG(املنظمات غري احلكومية : أوال 

  ماهية املنظمات غري احلكومية-أ

 26000إىل  6000يف العقود األخرية من القرن العشرين تزايد عدد املنظمات العاملية غري احلكومية من 
خدمات  إا تقدم، على David Brown  وهذا ما يفسر تنامي دور هذه املنظمات حيث وصفها دافيد براون

كمجموعة تقدم هذه املنظمات مساعدات أكثر مما ووتقدم معلومات وحتليالت مهمة،، وحترك العمل السياسي
وإىل جانب تقدميها املساعدات تقوم بدور جمموعات ضغط وحتريك فقد وقع على تصريح  تقدمه األمم املتحدة،

1999نة كومية سحمنظمة غري  1500معاد ملنظمة التجارة العاملية أكثر من 
1.  

ومتلك خذه املنظمات معلومات متطورة جتعلها  وتكون هذه املنظمات من خمتلف الدول الغنية والفقرية،
القضاء على الفقر،محاية البيئة،محاية املرأة، تغيري : متتلك قوة تفاوضية يف الدفاع عن قضاياها األساسية

  .إخل....املناخ،حقوق اإلنسان
   حلكومةتنامي دور املنظمات غري ا -ب

رغم التباين بني املنظمات غري احلكومية من حيث مواردها وقدراا وخرباا وإيديولوجياا ومع ذلك فإن 
وبرامج ) BM(و )FMI(حىت ضد املؤسسات املالية الدولية مثل  يالعديد منها لعب دور بل اعترب كثقل مواز

تقيم تأثري برامج التنمية على الرعاية الصحية ومياه الوكاالت الدولية األخرى فمختلف املنظمات غري احلكومية 
كما تزيد وعي الشعوب خبطر األنشطة  ،الشرب ومحاية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث واحملافظة على البيئة

 فقط يف املائة 2 حوايل اإلمنائية من التدهور البيئي والظلم االجتماعي وفساد اإلدارة والسياسة لكن من املؤسف أن
  .2من مساعدات التنمية الرمسية توجه عن طريق املنظمات غري احلكومية

                                                 
  .46ص ،2002 الرياض، مكتبة العبيكان، ،1ط العوملة،و حن مد شريف الطرح،احلكم يف عامل ينجهحم ترمجة دوناهيد، جوزين ناي،جون1

2 Joseph .H. Hulse , développement durable un avenir incertain , centre de recherche pour le développement 

international , Les Presses de l'Université Laval, Canada, 2008 , p55.  
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 احلكومية غري املنظمات إىل )CAD( بلدان تقدمها اليت الثنائية )APD( إسهامات: )2- 2(اجلدول رقم 

  2002  2001  2000  األمريكية الدوالرات مباليني

 بلدان من احلكومية غري املنظمات إىل الثنائية الرمسية اإلمنائية املساعدات إسهامات
  اإلمنائية املساعدة جلنة يف أعضاء

1200  1137  1246  

  58724  52335  53749  الرمسية اإلمنائية املساعدات إمجايل

 % 2.12 % 2.17  %2.2  املئوية إىل إمجايل املساعدات ةالنسب

  .67ص ،مرجع سابق،البنك العاملي، دليل الربملانيني اىل العامليالبنك : علىمن إعداد الطالبة باالعتماد  :املصدر

  مؤسسات العمل اخلريي :الفرع الثاين

 ،على مدى عقود من السنوات املاضية عملت مؤسسات العمل اخلريي يف جمال القضايا املتعلقة بالصراعات
احلفاظ على وحتقيق التنمية املستدامة  ،زيادة الفرص االقتصادية، تنمية اتمعات ،التنمية البشرية ،عدم املساواة

 .*البنك العاملياا عن طريق شراكات مع اجلهات املاحنة خاصة دتقدم مؤسسات القطاع اخلريي مساع. البيئة

  خارج جلنة املساعدات اإلمنائية الرمسيةاملساعدات : الفرع الثالث

 بني وجدفتخارج الدول األعضاء يف جلنة التنمية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تتمثل يف دول 
 البلدان إىل املقدمة للمساعدة هاماً مصدراً كانت اليت الرئيسية للنفط املصدر البلدان من عدد ذاا النامية البلدان
 للمساعدة متزايدة برامج املاضية السنوات مدى على البلدان هذه برامج إىل انضمت وقد .طويل أمد منذ النامية
 البلدان معظم سهمت ذلك، على وعالوة .واهلند والصني فريقياإ وجنوب دوتايالن الربازيل قبيل من بلدان نفذا
  .األطراف املتعددة املؤسسات طريق عن املقدم اإلمنائي التمويل يف النامية

ثل ث متإضافة إىل املساعدات اإلمنائية العربية واليت أصبحت تشكل جزءا هاما من العون اإلمنائي العاملي حي 
املساعدات اليت تقدمها جلنة املساعدات  من إمجايل يف املائة 13املساعدات اإلمنائية الرمسية العربية يف املتوسط 

   .املقدمة من البلدان غري األعضاء يف جلنة املساعدات اإلمنائيةالرمسية  اإلمنائية، وقرابة ثالثة أرباع املساعدات

. ثلث إمجايل املساعدات اإلمنائية الرمسية خالل سبعينيات القرن املاضي من البلدان العربية املاحنة ووجاء حن
ومثانينيات القرن املاضي وكان ارتفاع مستويات املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان العربية يف سبعينيات 

احليز املايل للبلدان املاحنة مع مرور الوقت نتيجة  كما انكمش. انعكاسا الرتفاع أسعار النفط يف املقام األول
اإلنفاق الوطين على األجور والتحويالت وخدمة الديون واخلدمات االجتماعية  لتراجع عائدات النفط وزيادة

                                                 
 .ومن بني املصادر اهلامة موقع مركز مؤسسات العمل اخلريي االوربية  ،مؤسسات العمل اخلرييو البنك العامليبني  االنترنتموقعا على شبكة  البنك العاملييدير  *
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من حيث احلجم ومن  2002منذ عام املساعدات املقدمة فعت مستويات وارت .أعدادهم والذين تنم للسكان
حيث نسبتها من إمجايل الدخل القومي مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة احتياجات إعادة اإلعمار يف أعقاب انتهاء 

تأيت من السعودية والكويت واإلمارات على  املساعداتما جرى يف املاضي، فإن أغلب  ووعلى حن. الرتاعات
املقدمة من احلكومات إىل احلكومات، فقد أقامت البلدان العربية املاحنة عددا  املساعدات وباإلضافة إىل .الترتيب

لعدد متزايد من البلدان النامية يف خمتلف  متعددة األطراف من مؤسسات املال املتخصصة لتقدمي املساعدات اإلمنائية
وميثل الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية .  اء العاملأحن

واتسع  .اجلهات اليت هلا تركيز عاملي كبري إذ إا متول مشروعات أيضا يف كل من أوروبا وأمريكا الالتينية  الدولية
مرور الوقت ليشمل قطاعات الزراعة والصحة والتعليم نطاق تركيز املساعدات اإلمنائية الرمسية العربية مع 

باإلضافة إىل املساعدات العربية ظهرت يف اآلونة األخرية دوال كانت متلقية للمساعدات .واخلدمات االجتماعية
  .وأصبحت من أهم الدول املاحنة مثل الصنب و اهلند ودول جنوب شرق آسيا
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  الدولية و اإلقليمية دات اإلمنائيةأهداف املساع:املبحث الثالث

منذ اية احلرب العاملية الثانية قدمت مبالغ ضخمة كمساعدات للتنمية يف الدول النامية هدفها الظاهر هو 
هلا أهداف أخرى غري معلنة و  تعزيز النمو و حتقيق التنمية ذه البلدان، لكن وبتتبعنا مسرية تقدمي املساعدات جند

  . دوافع ختص الدول املاحنة أكثر مما تفيد الدول املتلقية

  دوافع منح املساعدات اإلمنائية والدولية : املطلب األول

خلق فرص وسد الفجوة التمويلية يف البلدان النامية و األساسي للمساعدات اإلمنائية ه اهلدفلقد كان 
على أرض ولكن . إنساين بالدرجة األوىل ومية والقضاء على الفقر كهدف أخالقي جل حتقيق التنأاالستثمار من 

املتمثلة يف مشروع مارشال الذي عمل فعال على تقوية ورغم جناح أول جتربة للمساعدات اإلمنائية والواقع 
سية افع منحها حسب الظروف السياخر فقد تعددت دوآجند أن املساعدات أخذت منحى  ،االقتصاد األوريب

  .األهداف اإلقتصادية اليت كانت ختدم بالدرجة األوىل الدول املاحنةو

  الدوافع االقتصادية : الفرع األول

  :تتمثل الدوافع االقتصادية لتقدمي املساعدات اإلمنائية للدول الفقرية يف عدة دوافع أمهها
  مساعدة الدول املاحنة على خلق أسواق داخل الدول النامية وتصريف فوائضها : أوال 

 اإذا أ، جيادل البعض يف أن املساعدات اإلمنائية املقدمة للبالد النامية حتقق مصاحل اقتصادية للبالد املاحنة
البالد وبالتايل  هذه شعوبزيادة دخول مما يترتب البالد املتقدمة  على سلع وخدمات طلبالتؤدي إىل زيادة 

1ا وينتعش اقتصادهاتزداد صادرا.  
يرتكز على االفتراض اخلفي القائل بأن  حيث ،ثل هذا تردادا ملا قاله االقتصادي اإلجنليزي كنيسومي

ا اإلنتاج يف العامل الثالث من ناحية أما من الناحية األخرى فإنه يؤكد علنو املساعدات تنشط التنمية االقتصادية أ
  .بأن هذا سوق يساعد بالتايل على خلق أسواق جديدة لصناعات دول الشمال اليت أصاا الركود 

وزيادة تكون مشروطة باالسترياد من الدول املاحنة  املساعداتأن  ) Llodg 2000 (كما يرى لودج 
ة اليت هي أساس منح ات السياسيدف تدعيم العالقالتجارة  الدولية وفتح أسواق الدول النامية أمام الدول 

  .2املساعدات اإلمنائية
  نشر مبادئ اقتصاد السوق: ثانيا

قادرة فيها  أصبحت لقد وصلت الرأمسالية العاملية إىل مرحلة من التطور يف الثمانينيات من القرن العشرين
على زيادة اإلنتاج وتنويعه إىل درجة كبرية جداً لكن برزت مشكلة عدم القدرة على تصريف هذا اإلنتاج املتزايد، 

                                                 
 .  8مرجع سابق، ص  ،ينحسن اخلف،فتوح هيكل  1
 .206، ص2007،القاهرة ،العربيةدار النهضة ، )التنميةوقضايا التكامل ( اإلقتصاد االفريقي،، فرج عبد الفتاح فرج 2
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يعيش يف الدول املتقدمة (وذلك بسبب حمدودية السوق الداخلية للدول املتطورة الناجتة عن حمدودية عدد السكان 
وحمدودية الطلب على منتجاا يف الدول النامية، ، يش يف الدول الناميةحواىل مليار نسمة مقابل مخسة مليارات تع

مما أدى لربوز أزمات فيض اإلنتاج الدورية يف تلك املرحلة وتفاقم انعكاساا على الدول املتطورة يف حال عدم 
بعض سياساا، حلها، فتم أخذ هذه املسألة باالعتبار عند تصميم برامج التكييف اهليكلي اليت تؤدي عن طريق 

اخل إىل ضمان استمرار ... مثل فتح أسواق الدول النامية وحرية التجارة وتضييق دور الدولة يف احلياة االقتصادية 
منط التقسيم الدويل للعمل والذي يرسخ الدول النامية كمنتج للمواد األولية والدول املتطورة كمنتج للسلع 

لرأمسايل يف الدول املتطورة عن طريق فتح منافذ تصريف هلا يف الدول الصناعية، وذلك لضمان استمرار التقدم ا
  .النامية والتوسع يف املنافذ املفتوحة سابقا لنصل إىل منط رأمسايل يعمل على إعادة اإلنتاج على املستوى الكوين

  الدوافع السياسية: الثاين الفرع

الدوافع اليت اعتمدا الدول الغنية يف ختصيصها  تعترب الدوافع السياسية يف منح املساعدات اإلمنائية أهم..
، وذلك منذ ظهرها أثناء أربعينات القرن العشرين و إىل غاية يومنا هذا، بل أن الدوافع السياسية للمساعدات

جعلت الدول املاحنة تتنافس على مناطق معينة رمبا مل تكن حباجة كبرية للمساعدات ، يف حني أمهلت مناطق هي 
  .جة إىل املساعدات لكن موقعها اجليوسياسي ال ميلك نفس األمهية بأمس احلا

  املساعدات اإلمنائية امتداد للغايات السياسية :أوال
فمثال  إن االعتبارات السياسية والعسكرية تلعب دورا كبريا يف تقدمي املساعدات اإلمنائية اإلقليمية والدولية،

ذهبت مساعدات فرنسا كلها تقريبا إىل مستعمراا السابقة كما قدمت اململكة الربيطانية مساعداا حصرا إىل 
الربيطاين أما الواليات املتحدة األمريكية فقد ذهبت مساعداا إىل  نولثمن أعضاء الكوم البلدان األكثر فقرا

 .اقتصاديات التخطيط املركزي إىلان يقدم مساعداته املالية والفنية حىت اإلحتاد السوفيايت ك .1البلدان املوالية هلا
 ،مثل الدخول يف أحالف عسكرية،و وغالبا ما يكون تقدمي املساعدات من الدول النامية مقيدا بشروط سياسية أ

ا جعل مماليات املتحدة األمريكية، الو وبشكل خاص سياسية خارجية موالية هلا عتباو إأ إقامة قواعد عسكرية،
وبالرغم من أن تقدمي املساعدات  حاجتها املاسة إليها، رغمهذه املساعدات  ترفضالكثري من البلدان النامية 

  .املساعدات اإلمنائية الدولية وحىت اإلقليميةلألغراض العسكرية يتناىف متاما مع مبادئ تقدمي 
 لماحنني حيث ارتبطت املساعدات بدعم أنظمة الدوافع السياسية ل تمراية احلرب العاملية الثانية، استوبعد

 لنعها، مثو مستخدام التهديد بوقف املساعدات إلجبار الدول على سياسة حمددة أااحلكم الصديقة واملوالية و
مت استئنافها هذه املساعدات بل مث  إيقاف املساعدات االقتصادية والعسكرية لباكستان بسبب نشاطها النووي،

مساعداا للفلبني عندما رفض  الواليات املتحدة األمريكيةوخفضت  ،2001 سبتمرب 11وزيادا بعد أحداث 

                                                 
 .136ص  رجع سابق،م حممد سحنون، 1
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 جتديد املعاهدة مع أمريكا الستمرار قواعدها العسكرية،وكذلك األمر بالنسبة لزميبابوي عام يينجملس الشيوخ الفلب
  .يف التصويت يف هيئة األمم املتحدة ات املتحدة األمريكيةالواليعند ما خالفت  1984

فذهب  يز الغايات السياسية والعسكرية،عزنية بالبترول يف تغكما سامهت املساعدات العربية من الدول ال
معظم املساعدات إىل سوريا واألردن يف خط املواجهة ضد إسرائيل،كما أن سبق ملصر أن أخذت كثريا من 

 ول األوبك واإلحتاد السوفييت إال أن قامت بتغيري معسكرها وإجراء اتفاقية السالم مع إسرائيل،ن دماملساعدات 
و لدعم غز عنهاالدفاع و ما لكبح إسرائيل أإفكانت املساعدات يف تلك الفترة امتداد تاما للسياسة العسكرية 

تشجيع كوبا و إلخضاع أ تلني للسوفيات،تدعيم باكستان اليت تفتح حدودها ملرور األسلحة إىل املقاو أ نأفغانستا
  .1وحلفائها يف البحر الكارييب

  الثالثة املساعدات اإلمنائية مع مطلع األلفية: ثانيا

حتت وطنية االحتالل األمريكي  بوقوعهامن أكثر األمور الالفتة لالنتباه يف ختصيص املساعدات أن العراق 
ومن غريها من  الواليات املتحدة األمريكيةالتنمية من  ساعداتصادرت يف نفس الوقت من أكثر الدول املتلقية مل

ألف دوالر أمريكي  116ارتفع حجم املعونات الرمسية اليت تتلقاها العراق من  .هذه مفارقة كبريةوالدول املاحنة،
ف ما كانت عليه ضعمبا يوازي أربعني  ،2004ألف دوالر أمريكي يف العام  658وليون م 4إىل  2002يف العام 

  .2هادلوح الواليات املتحدة األمريكيةمن هذه الزيادة مقدمة من  يف املائة 50خالل عامني فقط،و
  .2005توزيع املساعدات األمريكية العام ): 4-2(الشكل رقم

  
  ).01/07/2010:تاريخ االطالع(األمريكية موقع وزارة اخلارجية :املصدر 

http://www.america.gov/st/washfilearabic/2006/October/20061020150415amiwahar0.3503839.html 

                                                 
عمان،  األردين، بامركز الكت جورج نوري، مراجعة فهمي العابودي، ترمجة ،)الغنية مصادرعة دول العامل الثالث للدول(العراك الدول لتحقيق املزيد من املكاسب، برنارد نوزير،  1

 .166ص ،1989
  .13ص ،مرجع سابق ليلى مصطفى الربادعي،  2
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  الدوافع اإلنسانية : الفرع الثالث

على الرغم من أنّ أهداف املساعدات اإلمنائية القائمة على املصاحل من وراء تقدمي املساعدات اإلمنائية للدول 
فهناك من يرى يف .النامية فإننا ال نستطيع أن جنرده هذه األخرية من الرتعة اإلنسانية يف تقدمي مثل هذه املساعدات 

  :دمة أن تقدمي املساعدات واجب العتبارات عدة تتمثل يف الدول املتق
 الفقرية االستفادة واملشاركة يف ثروات العامل؛ الدولمن حق   •

 قضية التنمية كال ال يتجزأ، فال جيوز أن ينقسم العامل إىل عاملي غين وفقري؛ إعتبار •

 العوز واجلوع يف البالد الفقرية كظاهرة منطقية لسوء توزيع املوارد والدخل على املستوى العاملي ؛ حالةإعتبار  •

الدول الغنية هي املسؤولة عن تدهور أوضاع البلدان الفقرية وعليها حتمل مسؤوليتها فاملساعدات ليست صدقة  •
  .بل هي تعويض مستحق

  دوافع ثقافية: الفرع الرابع

رمسية منها التدخل يف نظام الدولة،وتغيري ودات اإلمنائية بشروط وإن مل تكن معلنة ألقد ارتبطت املساع
وشروط متويلية وإدارية شىت وبالطبع فقد أدى ذلك  السياسات واألولويات الوطنية وحماولة تغيري سياسات معينة،

  .بيةالثقافة الغروإىل تداعيات ثقافية مثل نشر القيم االستهالكية الغربية واألخالق 
 ات االمنائيةعلنا بأن الواليات املتحدة األمريكية قدمت املساعد 1961فقد أعلن الكوجنرس األمريكي العام 

لكي تتمكن هذه الشعوب من  ،من أجل تعزيز قوى احلرية وذلك بقيامها مبساعدة شعوب البلدان األقل تطورا
االقتصادي فقط بل سوف و تنشيط النم يفتطوير مواردها وحتسني مستويات معيشتها ولن تساعد املساعدات 

  .1الشعوب إىل تبين القيم الغربيةب سريتقلل حجم البؤس اجلماهريي وت

  اإلمنائيةاالنتقادات املوجهة للمساعدات : املطلب الثاين

لقد كانت املساعدات اإلمنائية حمل انتقادات الكثري من االقتصاديني و املفكرين، باعتبار مل تركز على هدفها 
األساسي و هو مساعدة الدول الفقرية من اجل التخلص من الفقر بل كان اجتاهها حنو توطيد أهداف سياسات 

  .الدول املاحنة االقتصادية و السياسية و العسكرية و الثقافية وهذا ما انعكس سلبا على بنية املساعدات 
  عدم الكفاية: األول الفرع 

يعترب مبلغا صغريا   )PIB( يف املائة من ∗ 0.7املاحنة و رغم أن مبلغ رغم التعهدات اليت التزمت ا البلدان 
  .إال أن املساعدات مل تصل أبدا إىل هذا اهلدف ، و بقيت كل تلك التعهدات حربا على ورق

                                                 
 .166، مرجع سابق، صبرنارد نوزير 1
يف تقرير شركاء يف التنمية الذي قاد فريق أعداده  1969من إمجايل ناجتها القومي للتنمية العاملية قد اقترحت أول مرة عام  يف املائة 0.7كانت فكرة وجوب تقدمي الدول الغنية  ∗

 إستراتيجيةفأصبح جزءا من  ،1970اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  وأقرته ،) APD(األسبق لستر بريسون، قبل هذا الرقم بنطاق واسع كغاية مرجعية رئيس الوزراء الكندي 
 .التنمية الدولية يف ذاك العقد
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  املساعدات جمزأة وغري كافية: أوال

لبلوغ األهداف دى كفاية املعونات خاصة بعد تسطري جدول زمين مهناك نقاشات حادة تدور حول ما 
عدم ومن إمجايل الناتج القومي مل يكن هناك أي نقص أ يف املائة 0.7ية ومنذ ظهور فكرة الوصول على نسبة ئامناإل

القدرة بل الوفاء ذا االلتزام لكن املشكلة تكمن يف اعتبار الدول الغنية يف التقصري يف دعم وعودها وأقواهلا بأفعال 
سيكون الوصول إىل األهداف اإلمنائية احملددة  حيث وحسب الدراسات فإنه بوصول إىل النسبة ، 1 والتزام فعلي

  .أمرا حمققا
يف أي سنة حىت العام  1970العام  اليت حث عليها تقرير بريسن يف املائة 0.7احلصول على نسبة  مل يتم

نسبة كبرية فترة الثمانينات بضت اخنف حيثوالنقص الكمي  املساعداتهذا ما يدل فعال على ضعف أداء  ،2011
فية مث لألاليستمر االخنفاض حىت انعقاد مؤمتر  هلاوالتسعينات بسبب انتهاء احلرب الباردة وزوال الدواعي السياسية 

لكن  ،2010العام يف املائة  36لتصل على  يف املائة 0.7رياي حيث جتدد االلتزام بالوصول إىل هدف تمؤمتر مون
د قنه ال تزال متثل أقل من ثلث ما كانت عليه خالل عإف املساعداتة امللحوظة يف نسبة تدفقات بالرغم من الزياد

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا ما قمنا بترمجة نسب  ونصف املستوى الذي ساد يف الستينات، الثمانينات،
إىل إمجايل ما يتلقاه الفرد الواحد يف إفريقيا جنوب  2005املعونات حسب ما ورد يف تقرير التنمية البشرية للعام 

ويف عام  ،1999دوالر العام  12إىل  1990دوالر لعام  24من  املساعداتالصحراء هبط نصب الفرد من 
1990،كانت تلك اجلهة ال تزال أدىن قليال من مستوى 2003

   .وهي املنطقة األشد فقرا وجوعا يف العامل، 2
  ت املالية إىل أشكال أخرىحتول التدفقا: ثانيا

وة اإلجناز فيما يتعلق الوفاء بااللتزامات اخلاصة بدعم خطة التنمية املنبثقة عن األهداف جلقد أصبحت ف
دف معاجلة مشكالت  ،اإلمنائية لأللفية أكثر عمقا بفعل الدعوات املنادية بتقدمي مساعدات إضافية ألفقر البلدان

يف بلدان كثرية تدفقات موارد أخرى  املساعداتحلت حمل تدفقات  يف الوقت نفسه،. األمن الغذائي وتغري املناخ
على أشدها  املساعداتوفجوات اإلجناز فيما خيتص بالتزامات  من بينها اإلستثمار األجنيب وحتويالت العمال،

  .3فريقيابالنسبة إل
فيما خيص أيضا مبا إذا كانت بل  املساعداتهذه االجتاهات تثري التساؤالت فيما خيص ليس فقط كفاءة 

   .هلا ياجات التمويلية اإلمنائية للبلدان األشد احتياجاحتاال معاملقدمة تناسب تناسبا كافيا املساعدات 

                                                 
  . 84صمرجع سابق،  ،2005تقرير التنمية البشرية  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ، 1
  .نفسه املرجع   2

3
United Nations, economic and social affairs, world economic and social survey 2010, retooling global 

development, New York, may 2010, pxiii, (date read :28/07/2010), ( site d’internet:  
h tt://www.ein.rg/esa/piliug/wess*wess 2010 files*wess2010,pdj 
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  املساعدات اإلمنائية مقيدة:الفرع الثاين 

مليار دوالر سنويا يف شكل منح وقروض منخفضة الفائدة،إال أن هذه  58رغم أن الدول القيمة تقدم قرابة 
على إحدى وعشرين دولة غنية تقدم "املركز العاملي للتنمية"املساعدات تكون يف الغالب مقيدة ففي دراسة أجراها

  .الدولمساعدات للدول املتخلفة اتضح أن خذه الدول تتفاوت يف مدى القيود اليت تضعها على مساعداا هلذه 
فقد اعتمد املركز على جودة ونوعية املساعدات وما إذا كانت مقيدة أم،وليس حجمها فقط،فأعتمد معيار 

ة النامجة عن سياسات الدول الغنية على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ناإلعاو قوامه مدى اتساع املساعدة أ
دولة من بينها أستراليا واليابان ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية  21الدول الفقرية املتخلفة،ومشلت الدراسة 

  .1ومعظم دول أوربا الغربية
اشترطت الدولة و وفقا هلذا املعيار تعترب املساعدات املقيدة حمدودة املفعول،وتكون املساعدات مقيدة كما ل

اء خدمات وسلع منها وهذا ما يضطر البلدان املتلقية املاحنة على الدولة املستفيدة إنفاقها هلذه املساعدات على شر
بأقل وسلع من بلدان أخرى و هلذه الدول أن حترم من فرصة احلصول على خدمات أ ميكنإىل اخلسارة فمثال 

-1962ففي الفترة  يف املائة 30وكما ميكن أن تزيد املساعدات املقيدة تكاليف مشاريع التنمية بنح.األسعار
رواندا من و بورنديو الدميقراطيةو جلمهورية الكوجن الصلبواسترياد منتجات احلديد  كانت تكلفة 1987

كما أن التقييد جيعل الدول املتلقية تقبل .، وهي من البلدان األكثر فقرا يف العامل2يف املائة 23.7وبلجيكا أعلى بنح
  .3يدة أكثر يف حالة معونة املشاريعمبشاريع قد ال تتالءم واحتياجاا التنموية احمللية وتكون املساعدات مق

  عدم التنبؤ باملساعدات اإلمنائية :الفرع الثالث  

تأثري عدم التنبؤ باملساعدات اإلمنائية على فعاليتها أثبتت  Jan walliser Oyo Calos Senراها جيف دراسة أ
ستفدين من املساعدات هم الدراسة بأن مقدار صرف املساعدات خيتلف كثريا عن املبالغ املتوقعة وألن معظم امل

كومات فإن احل ،كلمن البلدان الفقرية اليت ال ميكنها االقتراض من أسواق رأمسال عندما تقل املساعدات ونتيجة لذ
املتلقية تضطر لتعديل خطط اإلنفاق يف املدى القصري وبالتايل يؤثر هذا على سياسات اإلقتصاد الكلي ومعدالت 

يؤدي  املساعداتكما أن طول فترات تدفقات  .وخفض اإلستثمارات...الصحة والتعليم جويؤثر على برامو النم
توقف  وويل العام عند إلغاء أموات كبرية يف التجينجم عليه ف ضعاف اجلهود يف مال تعبئة اإليرادات احمللية مماإإىل 

احنرفت  يف املتوسط، 2005- 1990خالل الفترة  نحسب جمموعة البيانات اليت اعتمدها الباحثا .املساعدات
  .4من عدم التوقع يف املائة 30السنوية يف إفريقيا جنوب الصحراء تقدر بـ املساعداتمدفوعات 

                                                 
 .205ص  ،سابقمرجع د بن عمار، نه  1
  .198، ص2002، 1ط، ز اإلمارات للبحوث االستراتيجيةكمر ،اإلفريقيةو أزمة الديون اخلارجية يف الدول العربية  خضري حسن خضري،2

3 Michel Verniers , nor-sud , Renouveler la cooperation ,economica ,Paris ,1995, p30. 
4 FMI , finance and development, managing aid surprises countries, cannot make full use of aid when it is 
unpredictable, September 2008,p34. 
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  االنتقائيةواملشروطية : الثالث  املطلب

لطاملا كان اجلدل قائما حول ارتباط تقدمي املساعدات اإلمنائية بشروط أو معايري حمددة من طرف اجلهات 
، وارتبط ذه الفكرة مفهوما املشروطية و يف البلدان املتلقيةاملاحنة مما يقلل من أثرها ودورها يف حتقيق التنمية 

طرق لتحقيق فعالية اكرب للمساعدات لكن اجلدل حول مدى مصداقية هذه الفكرة بقي قائما إىل حد االنتقائية ك
   . اآلن

  املشروطية  :الفرع األول

طرحت فكرة املشروطية أواخر سبعينيات وأوائل مثانينيات القرن العشرين؛ حيث ظهر ما يعرف باسم 
اجليل الثاين للمشروطية حيث بدأت الدول املاحنة األوروبية ومع بداية التسعينيات ظهر  .اجليل األول للمشروطية 

  . »املشروطية السياسية«واألمريكية، واملؤسسات املالية النقدية ممارسة 

  خمتلف اجلهات املاحنة  منهج املشروطية: أوال

  املشروطية يف خطاب املؤسسات املالية الدولية-ا

واليت ترجع  التصحيح والتكيف اهليكلي سياسة املشروطية،إرتبط تطبيق املؤسسات املالية الدولية لربامج 
حيث ظهر ما يعرف باسم اجليل األول للمشروطية  بتارخيها إىل أواخر سبعينات وأوائل مثانينات القرن العشرين،

وقد ركز هذا اجليل على آليات اإلصالح االقتصادي مدفوعا حباجاته دول العامل الثالث من أزمات اقتصادية يف 
الوقت،مث ظهور اجليل الثاين من املشروطية مع بداية التسعينات،والذي تضمن املشروطية السياسة مما مشلته من  ذلك

شاكل البيئية أضيف د ومع تزايد خماطر املام حقوق اإلنسان ودعم احلكم الراشحتراو شروط متعلقة بالدميقراطية،
  .ة إىل بنية مشروطية املؤسسات الدوليةئيياملشروطية الب

  تنسيق املشروطية الدولية  -ب

وزادت معه ما يسمى  ،ترتب عن تزايد دور املؤسسات املالية الدولية يف إدارة شؤون االقتصاد العاملي
و أي دولة عضو حكومة أ ب أيحيث أصبح االتفاق مع صندوق النقد الدويل من جان بتنسيق املشروطية الدولية

و الثنائية أو اجلماعية أ مصادر التمويل الدويل املختلفة سواء الرمسيةشرطا ضروريا للحصول على موارد مالية من 
أعقب هذا نشوء ما يسمى و .مانية الدولية اإلئتفيما ميكن أن يطلق عليه شهادة اجلدارة ، البنوك التجارية

دى حيث أصبح احلصول على موارد من إح والبنك العاملي،باملشروطية املتبادلة بني صندوق النقد الدويل 
ال ارتباط مبدأ كل من املؤسستني القائم على اوعلى الرغم من املؤسستني يتوقف على اشتراطيه املنظمة األخرى 

   .1عدم ربط شروط أحد املنظمتني ملنح قروض بشروط املنظمة األخرىأي   لشروط كل منهماتباديل 

                                                 
 .51، ص2003 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية،أساسيات االقتصاد الدويل،حممود شهاب يعادل امحد حشيش،جمد 1
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فقد أصبحت  ،اإلمنائية الرمسية الثنائيةوأكثر من ذلك اتسع نطاق املشروطية حىت امتد إىل املساعدات 
  .من صندوق النقد الدويل مشروطة يف حاالت كثرية باحلصول على شهادة اجلدارة االئتمانية

  أنواع املشروطية -ج

  :هناك أنواع خمتلفة للمشروطية تتمثل يف
 اإلقتصادية؛ املشروطية •

 السياسية؛ املشروطية •

 .االيكولوجية املشروطية •

التمييز بني املشروطية السلبية واليت تعتمد على دعم مصاحل الدول املاحنة ومشروطية إجيابية وميكننا أيضا 
  .واليت تعمل على زيادة فعالية املساعدات املقدمة

  تأثري املشروطية على فعالية املساعدات اإلمنائية: ثانيا
لنجاح التنمية يف الدول املتلقية وبصفة خاصة  طريقاة ليست طبأن املساعدات املشرو Dollar يرى دوالر

  :حيدد دوالر ثالث مشكالت واجهت سياسة املشروطية متثلت يف
عل احلكم النهائي على ما إذا كانت الشروط قد مت تطبيقها أم ال متابعة تطبيق الشروط املفروضة مما جي صعوبة •

  ؛حكما نسبيا
ق برام اإلصالحات فقط فحكومات الدول النامية إذا ما هذه الشروط يدوم يف الغالب خالل تطبي تطبيقأن  •

تعرضت ألزمة إقتصادية قد توافق على اإلصالح وتنفذه للحصول على املوارد املالية،ولكن إذا مل تكن مقتنعة هلذه 
  ؛الشروط فلن يتحقق عنصر اإلستدامة

أن احلكم على مدى تنفيذ الشروط  لديها إلتزام بتقدمي املنح واملساعدات ومبا املالية الدولية املؤسساتأن  •
واإلصالحات نسيب،فإن املؤسسات املالية قد متيل إىل إعتبار الدولة النامية تقوم جبهد يد لتنفيذ إلتزاماا حىت إن مل 

  .تكن تلك هي احلقيقة حىت تقوم بدورها الطبيعي يف منح املساعدات

  *التحول من املشروطية إىل امللكية: ثالثا

أن املشروطية مل تكن ضمانا لتنفيذ و ؤسسات املالية الدولية هلذا التحول يف سياستها هإن تغيري امل
يف سياسات  اوعلى جانب آخر فرغم اعتراف بعض اخلرباء بأن هناك حتوال حقيقي اإلصالحات املطروحة،

على  John peuder ون بيندرجلفالنسبة  املؤسسات الدولية التنموية إال أم يفسرون هذا التحول بعوامل أخرى،
إىل أزمة حقيقية واجهت املؤسسات الدولية مع منتصف التسعينات حني جنحت  ،هذا التحول جعير سبيل املثال،

                                                 
الشرطية كمبدأ توجيهي يف اجناز  د الشرطية باإلضافة إىل التحذير من حمدوديةيبوجه عام إىل ترش صندوق النقد الدويل أيد 2007النقد الدويل للعام يف التقرير السنوي لصندوق  *

 حتث يف اغلب األحيان على زيادة ظلت منخفضة وإا مل اهليكلية التركيز على التدابري اليت تعترب حيوية لتحقيق أهداف الربنامج كما اقر بان معدالت االمتثال اىل املشروطية والربامج 
 .اإلصالحات كما دعا إىل زيادة استشارة السلطات املعنية عند وضع املشروطية لتعزيز الشعور الوطين مبلكية اإلصالحات
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ف يللتكي البنك العاملياإلقتصادي ودون االعتماد على وصفة و دول جنوب شرق آسيا يف حتقيق معدالت النم
الصحراء واليت طبقت هذه الوصفة تعاين من أزمات اهليكلي يف الوقت الذي كانت فيه دول أفريقيا جنوب 

  .1قتصادية طاحنةا

  اإلنتقائية :الفرع الثاين

حدث هناك انتقال على مستوى املؤسسات الدولية املاحنة خاصة، من مفهوم املشروطية اىل مفهوم اخر متثل 
  .الثنائية أو متعددة األطرافيف االنتقائية وأصبح هذا املفهوم هو السائد عند تقدمي املساعدات سواء 

  :اإلنتقائية وجه جديد للمشروطية : أوال 

نقاشا واسع النطاق حول ختصيص املساعدة  املساعداتيف السنوات األخرية، أثارت البحوث املتعلقة بفعالية 
ودوالر  Burnsideاخلارجية للبلدان اليت تتمتع سياسات عامة جيدة ومؤسسات سليمة، ففي دراسة أجراها برنسايد 

Dollar  تؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي فقط يف البلدان النامية اليت تتمتع سياسات ضريبة  املساعداتخلصت إىل أن
ونقدية وجتارية جيدة ومع أن عددا من الدراسات الالحقة شككت يف هذه النتيجة إالّ أن العديد من وكاالت املساعدة 

  .ية جعلتها مربرا لتخصيص مساعداا واالنتقال من املشروطية إىل االنتقائيةاملتعددة األطراف والثنائ

  االنتقائية تتناىف ومبدأ احلاجة :ثانيا

  املساعدات اإلمنائية جمدية يف بيئات سيئة-أ

أن والواقع بأنه ميكن أن تكون املساعدات اإلمنائية فعالة يف جمموعة متنوعة من البيئات،  رضأتوحي األدلة على 
احنة ل بدل اإلنتقائية، فمثال الدول املدم مبشكلة التفضيطختطيط منح املساعدات من جانب املاحنني ميكن أن يص

 .2لغةو ثقافات أو اليت تربطها معها مصاحل أو جل منح أفضلية للدول التابعة هلاأبدأ من تستعمل هذا امل

و هاإلنتقائية و لسياساتل البنك العاملير اليت تستخدم مؤش ،∗العامليتوحي األحباث اجلديدة للبنك وهذا 
ن تدفق مساعدات التنمية يزداد أبني ونوعية املؤسسات يف البلدان املتلقية بومقياس للعالقة بني املساعدات 
كما أن البلدان املاحنة تتشدد اجتاه هذا املؤشر يف البلدان املاحنة أكثر منه يف  ،حساسية اجتاه نوعية املؤسسات

                                                 
 .40ص مرجع سابق، مصطفى كامل السيد، 1
 .92ص، مرجع سابق، 2005تقرير التنمية البشرية   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2
الذي يؤثر تأثريا قويا على و.ؤسسات القطرية واملمقياس تقييم السياسات و ه حسن الغدارةولربط العالقة بني املساعدات اإلمنائية  البنك العامليمن بني املقاييس اليت يستخدمها  ∗

نوعية املتغريات اليت يبلغ عددها  املؤسسات القطريةويقيس تقييم السياسات و لقدرة على حتمل الديون ويقع هذا التقييم يف صلب إطار. القروض املتعددة األطراف اليت تقدم للبلدان 
  :تدرج حتت أربع عناوين عامة هي ومتغري  16

 .تصادية قاإلدارة اإل �

 .السياسات اهليكلية �

 .سياسات الشمول اإلجتماعية  �

 .مؤسساتهوإدارة القطاع العام  �

الرديئة، بل هي يف غالب امتداد لسياسات و ت البلد اجليدة أواملوضوعية يف تقييم سياساولكن هذا التقييم ليس دائما يعرب عن الشمولية  متفاوتة بني البلدانويعرب عنها بدرجات معينة 
 .التكييف اهليكليواإلصالح 
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عما تشري إليه قدرا يف املائة   40تلقية حيث تقل نسبة تلقي هذه البلدان للمساعدات اإلمنائية بنسبة البلدان امل
  .املؤسسية
تغري اجتاه املساعدات إىل الدول املتوسطة الدخل على حساب الدول األكثر  التخوف حول وهذا ما يثري 

  .ن حسب منظور سياسات الدول املاحنةيف غالب األحياالبيات اجليدة اليت تكون وفقرا، بتربير مبدأ االنتقائية 
 يف اتمع اإلبقاء على السياسات السيئة يضر بالفئات األفقر-ب

ن استعمال مبدأ االنتقائية يف تربير تقدمي املساعدات اإلمنائية جيعل بلدانا كثرية من البلدان األكثر فقرا يف إ
باألخص الفئات ذات الدخل املنخفض و .رق أكثر يف مصيدة الفقرإىل الغ، كثر حاجة إىل املساعداتاألوالعامل 

الفساد كلف العائالت الفقرية ثالثة  وجد أن ،تهذه الفئات فحسب الدراسا فالفساد يضر بالدرجة األوىل
فالفقراء دائما من يتحملون . كلف العائالت ذات الدخل املرتفع يف كمبوديامقارنة مبا أضعاف من دخلها 

  . للخدمات العامةم أكثر استعماالأل التكلفة
كما أن حتول تدفقات  ؛ إنّ مبدأ اإلنتقائية ال ميكن فصله عن املشروطية فهما يدوران يف فلك واحد

جيعلها حتيد عن الغرض األساسي  لبيئة السليمةاعدم توفر وسوء السياسات واملساعدات اإلمنائية بتربير اإلنتقائية 
عن  ليس اإلحجاموالسيئة  تاملشكل هنا يكمن يف تغيري السياساو. ة الدول األكثر احتياجا هلا و مساعدهو هلا

إقامة شراكات مع حكومات البلدان و فالتوجه يكون حن مساعدة من هم اشد تضررا من هذه السياسات الن
  .ة الظهر هلذه الدولوليس إدارالقضاء على األنظمة الفاسدة وجل االلتزام مببادئ الشفافية أاملتلقية من 
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  خالصة الفصل الثاين
كانت الدول النامية والفقرية أكرب خاسر على املستوى العاملي بعد خروجها من حقبة االستعمار اليت 
استرتفت ثروات هذه الدول وأدخلتها يف حلقة مفرغة من الفقر، فليس من الغريب أن تساعد الدول الغنية الدول 

باألحرى الدول اليت كانت السبب يف ختلفها من اجل اخلروج من دائرة التخلف، وكانت املساعدات الفقرية أو 
اإلمنائية أهم وجه اعتمدت عليه الدول النامية خاصة الدول األكثر فقرا لتحقيق الوثبة التنموية واخلروج من براثن 

  .الفقر
مية حبد ذاا فقد ساد بعد احلرب العاملية الثانية مر نسق املساعدات اإلمنائية بتطور موازي لتطور مفهوم التن

اعتماد منوذج سد الفجوة التمويلية احمللية عن طريق رأمسال األجنيب وكان خمطط مارشال مثاال ناجحا لدور 
املساعدات اإلمنائية،كما مت اعتماد عدة مناذج واليت تربز أمهية رأمسال األجنيب يف حتقيق التنمية مثل منوذج هارود 

لتتحول فيما بعد إىل التركيز على التنمية البشرية فارتفاع معدالت النمويف بعض الدول املستفيدة مل . دومار –
حيقق حياة أفضل جلميع السكان كما أن فشل املساعدات يف رفع معدالت النمويف الدول األخرى جعل التحول 

ونة اخلرية فلسفات جديدة على ختصيص لتسيطر يف اآل...إىل حتسني حياة األفراد من صحة وتعليم وغذاء
املساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية على حد السواء متثلت يف توفري السلع العمومية واحلفاظ على البيئة ومتويل 
مشاكل تغري املناخ باإلضافة إىل ترسيخ مبادئ امللكية واحلكم الراشد والدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان إىل 

اإلرهاب ومنع الصراعات ليتم التركيز وبشدة على القضاء على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية  القضاء على
  .لأللفية مع مطلع األلفية الثالثة

لكن ختلل مسار تطور نسق املساعدات اإلمنائية عدة عقبات متثلث يف دوافع الدول املاحنة من وراء 
لثقافية والسياسية خاصة فغلبت مصاحلها على مصاحل الدول ختصيص هذه املساعدات حسب غاياا اإلقتصادية وا

املستفيدة باإلضافة إىل جعل املشروطية واإلنتقائية كأساس ملنح املساعدات وعقبات أخرى مثل جتزا وعدم التنبؤ 
يف باملساعدات وعدم كفايتها،هذه كلها أسباب لطاملا أثارت اجلدل حول فعالية املساعدات اإلمنائية واإلقليمية 

  .حتقيق التنمية وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف الفصل الالحق من دراستنا
  

 



الفقر على القضاء و المستدامة التنمية تحقيق في اإلنمائية المساعدات فعالية:...................... الثالث الفصل  

 

 94 

  يف حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر اإلمنائيةفعالية املساعدات : الفصل الثالث

متكاملة للتنمية بالنسبة لكثري مـن دول  وتعرب عن رؤية شاملة  اإلمنائية األهداف أصبحت األلفية إعالنمنذ 
جمـاالت   وأصـبحت  ،القضاء على الفقر املدقعوج فجوة التمويل يف حتسني حياة الشعوب  أمهيةالعامل وزادت 

على  بأثرهاميكن حصر تقييمها  الو ،متكني كلها قيمة يف حد ذااومساواة وتعليم والتنمية االجتماعية من صحة 
يف خمتلـف  و ،عرب خمتلف املؤمترات املنعقدة عرب العامل اإلمنائيةزيادة املساعدات  إىلالدعوات النمو، وبينما كثرت 

النقاشات حول فعالية املساعدات خصوصا وان  أيضازادت  ،املتلقنيوأمستوى املاحنني  ىخطابات التنمية سواء عل
الدول الفقرية ذات االقتصاديات اهلشة  إىل اإلمنائيةبالنجاحات فزيادة تدفق املساعدات  كماتارخيها حافال بالفشل 

  .اإلدارة وضعف البنية وحتقيق األهداف املرجوةتطرح الكثري من مشاكل 
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 املستدام ويف حتقيق النم اإلمنائية املساعداتفعالية : األولاملبحث 

 حتقيـق  أجل من ليس إليها، الوافدة األجنبية الرأمسالية التدفقات على تعتمد الفقرية، النامية تزال البلدان ال
 النفقـات  ودعـم  ،أسـرع  ومن حتقيق بغية احمللي االستثمار لزيادة أيضاً وإمنا فحسب، لأللفية اإلمنائية األهداف

حتظـى   اإلمنائيةاملساعدات  فعاليةتزال  السلع العامة الدولية،كما الوواستدامة التنمية مع مشاكل البيئة  االجتماعية
 ونوعيـة  املسـاعدات  بتقدمي اخلاصة اإلجراءات منظور من الغالب يف املساعدات فعالية إىل رظوين باهتمام كبري،

أصبح احتماال يكثر  املستمر وللنم اإلمنائيةكما أن حتقيق املساعدات  .هلا املتلقية البلدان يف السياساتو املؤسسات
 .اإلمنائيةاجلديدة للمساعدات واجلدل عليه نظرا للتحديات الكبرية 

   اإلمنائيةتدفقات املساعدات :  األولاملطلب 

اهلدف املتفـق   إىلالوصول  أن إال اإلمنائيةزيادة املساعدات  أجلمن  ،رغم اجلهود املبذولة للدول املتقدمة
مع حلول العام  اإلمنائية األهدافمازال بعيدا رغم حتديد اإلطار الزمين لبلوغ من الناتج القومي   يف املائة 0.7عليه 

 .ثلث املدةفصلنا عن املوعد سوى ي وال 2010العام  يف املائة 0.36 إىلفالنسبة وصلت فقط . 2015

  اإلقليميةمنائية الدولية و إلتدفق املساعدات ا : األولالفرع  

دون سواء من حيث النسـبة أو القيمـة    ) CAD(تبقى املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة من طرف جلنة 
  .املستوى املطلوب

 )RNB(الدخل القومي الصايف ت من نسبة املساعدا: أوال

كمساعدة دولية رمسية تقدمها الدول الغنية األعضاء يف جلنة  يف املائة 0.7نسبة  رغم أن هدف الوصول إىل
)CAD (ال سنة الوصـول إليـه  ومل يتم  2010 العام غاية وإىلنه أإال ،  1970 مت تبنيه العام من الدخل القومي 

  .والشكل  التايل ميثل كال من نسبة  املقدمة وقيمتها باملقابل
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 2010العام )CAD(  املقدمة من املساعدات اإلمنائية :)1-3( الشكل رقم

    
Source : OECD ,CAD, http://www.oecd.org   )22/02/2010:االطالع تاريخ(
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 اإلمنائيـة تزال بعيدة عن حتقيق اهلدف املطلوب من املسـاعدات   السابق جند أن هناك دول ما من الشكل 
فبالنسبة  اليابان،ومثل الواليات املتحدة األمريكية  ،اقتصاديااكرب الدول  من اجتا كبريا وتعتربنحتقق  أابالرغم من 

مـن  لكنها تكون يف مؤخرة الدول املاحنة  ،األمريكية جندها تتصدر دول اللجنة من حيث القيمةللواليات املتحدة 
 0.19فنسبة  .اليت تقدمها بالرغم من الناتج الكبري اليت حتققه ت، هذا دليل على صغر نسبة املساعدا حيث النسبة

 األمـم تعدت النسبة احملددة من طرف  قد أخرىمليار دوالر، يف حني جند أن دوال  13.98كانت قيمتها  يف املائة
القومي  الدخلقيمة هذه النسب صغرية نظرا لصغر  أن إال، الدامنركوالنرويج و لوكسمبورغواملتحدة مثل السويد 

الكبري،  الدخلمن خالل زيادة البلدان ذات  ،فعاليةوجدوى  أكثريكون  املساعداتلذا فزيادة تدفق ، هلذه الدول
للـدول   اإلمنائيةيف املقابل تتخاذل يف تقدمي املساعدات  ،خاصة الواليات املتحدة اليت تسيطر على اإلقتصاد العاملي

  .الفقرية احملتاجة

الـيت  وهي البلدان غري األعضاء يف جلنة التنمية االقتصادية وهناك جهات ماحنة أخرى أخذت أمهيتها تتزايد 
املتمثلة يف الصني، اهلند، فرتويال، اململكة العربيـة  ومن املساعدات العاملية  يف املائة 10ىل إ 8 تصل مسامهاا حوايل

  .1مسامهات هذه الدول يف تزايد مستمروتايالند والسعودية ومن أمريكا اجلنوبية جند الربازيل 

  النسبة تنخفضوقيمة املساعدات تزيد : ثالثا

  .قيمة يف تزايد الن النسبة تنخفض، باملقابل أبالرغم من الزيادة اهلائلة للناتج احمللي للدول املتقدمة إال 

  )2010- 1970(للفترة  )RNB (من  ية الرمسيةئمنااملساعدات اإلنسبة وقيمة : )1-3( رقم اجلدول

  ) RNB(النسبة من  2008مبليار دوالر بأسعار العام  )APD(قيمة   السنة

1970  41.55  0.33  

1980  26.19  0.35  

1990  81.67  0.32  

2000  79.46  0.22  

2010  123.25  0.31  

 ).23/01/2011: تاريخ اإلطالع(املتاحة على املوقع اإللكتروين) CAD(من إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات  :املصدر

http://webnet.oecd.org/dcdgraphs/ODAhistory/   

                                                           
1
 United Nations, world economic situation and prospects, 2010 , New York, 2010, p84. 
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دول نالحظ بأنه رغم الزيادة يف قيمـة املسـاعدات الرمسيـة    لألرقام الواردة يف اجلإذن من خالل قراءتنا 
 ،للدول املاحنة )RNB (الزيادة املستمرة يف من رغم بالنه أهذا يدل على  .املقدمة، إال أن النسبة كانت يف تناقص 

ومل يتماشى مع الزيادة يف الناتج وهذا ما يؤكد أن اخنفـاض   يف تناقص مستمرختصيصها للمساعدات كان  أنإال 
 بسبب ختاذل تلك الدول وعدم الوفاء بالتزاماـا  هو بل ،للدول املاحنة )RNB (املساعدات ليس نتيجة الخنفاض 

  .يوما بعد يوم رغم أا تزداد ثراءا

  اإلمنائيةالتوزيع اجلغرايف للمساعدات :   الثاينالفرع 

نظرا للتناقضات اليت تظهر مـن خاللـه    اإلمنائيةيف ختصيص املساعدات  حلقة مهمةيلعب التوزيع اجلغرايف 
  .)2-3(رقموهذا ما نوضحه يف اجلدول 

  2007 العام )APD( لــالدول العشر األوىل املتلقية : )2-3(اجلدول رقم

  )مليون دوالر أمريكي( القيمة   )APD(الدول العشر املتلقية 

  9462  العراق

  3475  أفغنستان

  2601  الصني

  2543  أندونيسا

  2263  اهلند

  1745  فيتنام

  1743  السودان

  1603  ترتانيا

  1551  اثيوبيا

  1396  الكامرون

  نسبة املساعدات الثنائية حسب حصة البلدان املتلقية

  % 22 : األوىلالدول اخلمس 

  % 31:األوىلالدول ا العشر 

  % 43:األوىلالدول العشرين 

Source :OECD ,CAD,(date de visite :12/02/2011) http://www.oecd.org/dataoecd/42/30/44285539.gif 



الفقر على القضاء و المستدامة التنمية تحقيق في اإلنمائية المساعدات فعالية:...................... الثالث الفصل  

 

 99 

بالرغم من أن دخـل الفـرد ـا     ،2007عامال الرمسية اإلمنائية للمساعدة يةمتلقدولة  أكرب العراق تكان
وتلقـت هـاتني الـدولتني     أفغانسـتان  يوه ،ةمستفيددولة  أكرب ثاين هتتلق ما ضعفي من أكثر ىوتلق ،متوسط

ال  مـن أـا  املساعدات املقدمة بالرغم  إمجايلمن  يف املائة 40نسبة  2007املتصدرتني لقائمة الدول املتلقية للعام 
هذا ما يؤكـد  ، كما تعترب الغراق دولة متوسطة الدخل  العامل النامي سكان جمموعمن نسبة ضئيلة يضمان سوى 

وهذا مـاينقص   األوىلبالدرجة للدول املاحنة  تتحكم فيه املصاحل السياسية اإلمنائيةالتوزيع اجلغرايف للمساعدات  أن
  .من فعالية املساعدات

  الرمسيةاإلمنائية التوزيع القطاعي للمساعدات :   لثالفرع الثا

زيـادة   إىلفبعد أن كان االجتاه  ،حسب القطاعات مع تغري الفكر التنموي يف حد ذاته )APD(تغري توزيع 
والشـكل   املستدامةومتطلبات التنمية البشرية واالستثمار يف القطاعات اإلنتاجية أصبح التوزيع القطاعي يتماشى 

  .)CAD(املساعدات خارج  مصادر على بقيةينطبق  هذا ما ،حسب القطاعات )APD(التايل يبني توزيع 

  )2005(للعام  حسب خمتلف القطاعات اإلمنائيةتوجهات املساعدات : )2-3(الشكل رقم

  
 Source :OECD ,CAD, http://www.oecd.org/dataoecd/42/30/44285539.gif  

 

 ، حوايلالقطاعات االجتماعية إىلتذهب  اإلمنائيةمن املساعدات  األكرباجلزء  ن نالحظ  )2-3(من الشكل
يف املائـة  12و يف املائة 6حوايل اليت متثل االقتصادية و اإلنتاجيةعلى حساب القطاعات  2005سنة  يف املائة 33

 ذلـك ومتويل القطاعات االجتماعية  إىل األطرافمتعددة واجتاه اجلهات املاحنة  إىلويرجع تفسري هذا . على التوايل
    متزايـد  املاحنة بشـكل  اجلهات خصصت الفقر، من للحد املبذول اجلهد من وكجزء األلفية، إعالن اعتماد منذ
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(APD)  تشري دالئل وجود عدم املساواة حتت تربيراتووالتعليم  الصحة قبيل من األساسية االجتماعية للخدمات 
 مسـارات  أكثـر  أن اصة،اخل صادرامل بينها ومن املاحنة، اجلهات تشعر ما افغالب الفقر، من دحتوالنم زيادة أن إىل

   .بالدخل املتعلقة غري الفقر ألبعاد التصدي أجل من اخلدمات االجتماعية دعموه فعالية العمل

ـ  -كما ذكرنا سابقا -ب اعلى حس أتتهذه الزيادة يف حصة املساعدات االجتماعية  أنرغم   وتعزيز النم
يف املقـام   وهدف التمويل اخلارجي ه أنهذه االجتاهات هي خروج عن االفتراض التقليدي القائم على  أنورغم 
تبقى التنمية البشرية متثل حجر الزاويـة   نلك.رفع مستوى االستثمار احمللي يف القطاعات اإلنتاجية  أجلمن  األول

وجيب أن يكون التمويل بالتوازي بني القطاعات املعززة للنمو اإلقتصادب  مستدامة ةاليت يتم من خالهلا حتقيق تنمي
 .و القطاعات املعززة للتنمية البشرية

  اإلمنائية حسب نوعها اتمساعدللتوزيع :  الرابعالفرع 

فيـف  فئات جديدة مثل خت توظهر واإلقليميةالدولية  اإلمنائيةتزايدت يف اآلونة األخرية أنواع املساعدات 
تغري توزيع املساعدات حسـب   أدى إىل التجارة ، هذا ما أجلمن  تاملساعداوأعباء ديون البلدان املثقلة بالديون 

  ).2006-1990( املساعدات يف الفترة  عالشكل املوايل يبني توزيوأنواعها 

 )2006-1990(توزيع املساعدات حسب النوع للفترة 3- 3: الشكل

                                                 

     

  

  

  

  

  

  

املتحـدة،جنيف،   األمـم ساسية والتمويل واالستثمار،منشورات األ السلع أسعاراملتحدة للتجارة والتنمية،  األمممؤمتر  :املصدر
  .136، ص2008
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التخفيف من عبء الـديون يف  ونالحظ أن الزيادة كانت ختص املساعدات الفنية  )3-3(من خالل الشكل
يف حـني  ، ..)تعليم وصحة ( اإلمنائية األهدافأمهية املساعدات الفنية يف حتقيق  إىلوهذا نظرا . السنوات األخرية 

الزيـادة يف  كما  نشري هنا بأن .اإلمنائية  املساعداتاعتباره فئة من فئات ونالحظ أيضا زيادة ختفيف أعباء الديون 
حني نالحظ اخنفـاض املسـاعدات   يف  .نظرا لتخفيف أعباء دولة نيجرييا 2005كبرية يف سنة كانت  هذه الفئة

هذا ما يعود سـلبا  و كانت يف تراجع مستمر االستثماروبرفع اإلنتاجية  أكثراليت تعىن والربامج واملتعلقة باملشاريع 
  .على دعم النمو

  ائيةبشأن فعالية املساعدات اإلمن باريس إعالن:  اخلامسالفرع 

صياغة التعبري عـن   إعادة حيث مت الدول املتلقية،والشراكة بني الدول املاحنة  مبدأ باريس على إعالنركز  
  .بتعبري الدول الشريكة الدول الفقريةوالتعاون الدويل بني الدول الغنية 

 باريس إعالنمبادئ : أوال

اإلمنائية والقضاء على الفقر وحتقيـق التنميـة    األهدافباريس خارطة الطريق بالنسبة لتحقيق  إعالنيعترب 
  :1التايلوعلى النحوبالتفصيل  إليهانتطرق  أساسيةحيث مت التركيز على مخس نقاط  املستدامة،

  :على مساعدة الدول الشريكة على تدعيم قدرا ملمارسة القيادة عن طريق االلتزامويقوم هذا املبدأ أو :امللكية -أ

برامج عمل مدفوعة بتحقيق  إىلتنفيذ استراتيجياا الوطنية يف جمال التنمية وترمجة هذه اإلستراتيجيات وإعداد  •
 ؛ األولوياتالنتائج وفق 

 .قطاع خاصوتويل القيادة يف تنسيق املساعدات املقدمة، من خالل مجيع العناصر املشاركة من جمتمع مدين  •

ـ    من االلتزامعلى  املبدأويقوم هذا  :ملواءمةا-ب ن أالدول املاحنة مبساندة االستراتيجيات القطريـة واحلـوار بش
  :ات وبرامج التعاون يف جمال التنمية وهذا عن طريقسالسيا

 ؛إستراتيجيات البلدان املتلقية ومكان مبا يتماشى مواءمة الشروط قدر اإل •
لكل  تكون أنهذا يعين وحتقيق نتائج دائمة  إىلمبسط يهدف وربط التمويل بإطار واحد من الشروط مشترك  •

 إداريـا ختفيف األعباء على الدول املتلقية خاصة بالنسبة للدول اهلشـة   أجلمن  ،اجلهات املاحنة شروط متطابقة
 ؛مؤسساتياو

                                                           
1
 Paris Declaration On Aid Effectiveness and Accra Agenda for Action , OECD, Paris, 2005, p11-12(date 

read :22/02/201) 

http://www.oecd.org/dataoecd/30/63/43911948.pdf 
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هذه األخرية أن تكون  أجلمن  ،األهدافتقليص وضمان التنسيق بني اجلهات املاحنة  أجلالتعاون القطري من  •
 ؛ضاربة بالنسبة للدول املتلقيةغري مت

 .متابعة تنفيذ املشاريع والتقليص قدر اإلمكان من العراقيل اليت تنتج عن املصاريف املفرطة لإلدارة  •

تثقـل كاهـل    يقوم هذا املبدأ على ضرورة تنسيق اإلجراءات ومتابعة تنفيذ برامج التنمية حىت ال :التنسيق  -ج
  :الدول املتلقية، وهذا عن طريق 

 ؛فتقل فعاليتها جمزأةيث ال تكون املساعدات حماولة التنسيق بني اجلهات املاحنة حب •
 ؛العمل على خفض تكاليف متابعة تنفيذ الربامج  •
املشـتركة  ت ستراتيجيااإلوالتقييم املشترك ونشطة التحليل املسبق أحماولة التنسيق بني اجلهات املاحنة من حيث  •
 ؛مكاتب مشتركة للجهات املاحنةاملبادرات العملية مثل إنشاء و
 .ة املستدامة يالبيئي لتحقيق مبادئ التنم األثرتدعيم عمليات تقييم  •

دارة وتقدمي املساعدات على حنويركز علـى حتقيـق   إويقوم هذا املبدأ على : اإلدارة من أجل حتقيق النتائج  -د
  :القرار عن طريق  اختاذالنتائج املنشودة واستخدام املعلومات املتاحة من أجل حتسني عملية 

 ؛النتائجواملوارد القطرية ومساندة الدول النامية للربط بني الربامج  •
  ؛املوضوعة تنفيذ الربامج وفق املؤشرات ومساندة الدول النامية على مراقبة  •

التنسيق مع البلدان النامية ألقصى حد ممكن بشان منـاذج مشـتركة   واإلبالغ وتنسيق متطلباا بشان الرصد  •
 .تقييمورصد وإحصاء  أنظمةحىت تتمكن من إنشاء ، لإلبالغ الدوري

املوارد وذلك من  استخدامتركة والشفافية عند شويقوم هذا املبدأ على تعزيز املساءلة امل :املساءلة املشتركة  -ه  
  :خالل 

 ؛قطاع خاص وجمتمع مدين وة مجيع الفاعلني يف التنمية من حكومات كمشار •
 .إجراء عمليات تقييم مشتركة •

  .2010األهداف املتوخاة مع العام وإعالن باريس  ومؤشرات يلخص مبادئ )1-3 (:امللحق رقمو

 اإلمنائيـة خطوة مهمة يف جمال املساعدات ه أنخلص تنس ،باريس ودراسة مؤشراته إعالن ئمن خالل قراءتنا ملباد
  :حتسني فعالية املساعدات من خالل الوقوف النقاط الرئيسية التالية  وحبيث يعترب خارطة الطريق حن

 ؛زيادة تدفقها إىلباإلضافة  اإلمنائيةالتركيز على فعالية املساعدات   •
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الـدول  وتلقية حيث مت إستبدال املصطلحني مبصطلح واحـد ه املوالعمل يف إطار املشاركة بني اجلهات املاحنة  •
 ؛الشريكة

 ؛ارتفاع تكاليف إداراوعدم التنبؤ وخمتلف النقائص اليت لطاملا عرقلت فعالية املساعدات كالتجزئة  إىلالتطرق  •
 .البيئي يف تقييم دور املساعدات تدعيما ملبدأ التنمية املستدامة األثردمج  •

  التقدم احملرز يف إعالن باريسو )2008( إجتماع أكرا: ثانيا 

، على مدى التقدم الـذي مت إحـرازه بالنسـبة    2008يف سبتمرب العام  )غانا(مت التأكيد يف إجتماع أكرا 
 54 إىل 2005العـام   34زيادة عدد الدول املشاركة من واملالحظ يف هذا اإلجتماع هوملؤشرات إعالن باريس 

  .1املقدمة اعتمادا على مؤشرات اإلعالن املساعداتومت تقييم نصف  2008 العام

 اإلمنائيةملا جاء به هذا اإلجتماع جنده فعال قد عزز من شرعية املناقشات الدولية حول املساعدات  قراءة منا
غائبا يف إعـالن  الذي كان واتمع املدين وومسح بزيادة مشاركة املؤسسات غري احلكومية  ،معا واإلقليميةالدولية 
هـذا  . بقاء القطاع اخلاص على هامش االجتماع  إىللكن هذا احلضور مل يكن بالقوة املطلوبة، باإلضافة  ،باريس

القطاعات فمازالت املساعدات ومتفاوت بني الشركاء وبطيء و التقدم احملرز فه إىلمن جهة املشاركة، أما بالنسبة 
  .08ما يتناىف مع املؤشر رقم وهواخلدمات من البلد املانح وجزئيا بشراء السلع ومرتبطة كليا أ) CAD(املقدمة من

  على النمو أثرهاو اإلمنائية اتاملساعد: املطلب الثاين 

ج فجـوة التمويـل    إىلالدول الفقرية  إىلمن الدول الغنية  اإلمنائيةترتكز احلجة املؤدية لتدفق املساعدات 
ونظرا لعدم قدرا . البشري واملادي  رأمسال إىلالبلدان النامية تفتقر  أنمفاد هذه النظرية و)  األولنظر الفصل أ(

بالتايل اخلروج واخلارجية   اتباملساعد إالميكن سدها  على االقتراض بشروط السوق فان فجوة التمويل احمللية  ال
لكن هناك من يشكك يف صحة . قت مستداماالذي يصبح مع مرور الو ومن احللقة املفرغة للفقر  ومنه حتقيق النم

  .هذه النظرية ، بل هناك من يذهب إىل أبعد من هذا حيث يرى أن للمساعدات اخلارجية أثر سليب على النمو

  أثر املساعدات اإلمنائية على النمو:  األولالفرع 

االقتصادي عندما تسد فجويت املـدخرات  وعلى النم أثراحتدث  ات اخلارجيةاعدسن املأذكرنا ب أنسبق و
  : 2ريان تساؤالت كثرية مهاثافتراضني ي إىلهذا النموذج يستند  أنالعمالت اخلارجية غري و

                                                           
1
 Paris Declaration , aid effectiveness and Accra agenda for action, op.cit, p33. 

2
 william easterly , can foreign aid buy growth, journal of economic perspectives,volume 17, Number 3, Summer 

2003, P 23,( date read:25/07/2010). http://www.nyu.edu/fas/institute/dri/Easterly/File/EasterlyJEP03.pdf 



الفقر على القضاء و المستدامة التنمية تحقيق في اإلنمائية المساعدات فعالية:...................... الثالث الفصل  

 

 104 

  . املتوسطوالقصري  نيجلاألمستمرة يف والنموالعالقة بني االستثمار  •
 .ليس االستهالكوجنبية تستعمل بكاملها يف االستثمار األ املساعدات إن •

  :التايلوعلى النحوالنمو اتضعف هذا النموذج ظهرت دراسات عديدة تدرس العالقة بني املساعدنظرا لو

  تضعف النمو اإلمنائية املساعدات:  أوال

نظرية سد الفجوة التمويلية موضع تساؤل فقـد بـادر موسـلي     أصبحتيف بداية مثانينات القرن املاضي 
)Mosley1980 (ـ وطرح التناقض بني منظور االقتصاد الكلي  إىل ن العالقـة بـني   أمنظور االقتصاد اجلزئي بش

 ،اجيابية أثارظهر وجود ي ين تقييم كل مشروع على املستوى اجلزئإف الباحث،وفقا ملا طرحه و ،النموو املساعدات
ثـر  أعدد من الباحثني ضعف وقد برر  ،على مستوى االقتصاد الكلي األثرعلى وجود هذا  أدلةال توجد  باملقابل

 ،1السـلبية  اآلثارغريها من وانتشار الفساد، انعدام روح املبادرة يف القطاع العام  إىلوعلى النم اإلمنائيةاملساعدات 
جراها الباحث بـون  أغري واضحة ويف دراسة ومبهمة والنمو اتاملساعدبني  ةالتسعينات ظلت العالق أواخرحىت و
)Boon 1996 ( املمتدة بني  فترة يف البلدا  117وباستعمال عينة تتكون من)مل جيد يف دراسـته  ) 1990-1971

 Rajan et)2007-2005(( سـوبرمانيان  والباحثان رجـان   أجراهايف دراسة و النمو،و املساعداتأي عالقة بني 
Subramanian(،  إجيابا تأثرال  اتاملساعد أننتيجة  إىل وصال ات،املساعدخمتلفة من  أنواعومصادر  إىلباالستناد 

  .2السلبية للمرض اهلولندي اآلثار إىلهذا  ارجعوأووعلى النم

  يف وجود شروط معينةونملل حمفزة اإلمنائيةاملساعدات : ثانيا

لقـت  و )BM( أجراهـا ظهرت خالل النصف الثاين من التسعينات القرن املاضي جمموعة من الدراسات 
 وواملسـاعدات وجود عالقة شرطية بني النم إىلخلصت  ،الثنائية معاو األطرافاهتماما من اجلهات املاحنة متعددة 

 Dollar et(الدراسـات دراسـة    أهـم املساعدات جنحت يف مناطق دون سواها ومـن   أنعلى اعتبار  اإلمنائية

Burnside(  جيـايب فقـط يف   إيكون هلا اثـر   اإلمنائيةعدات املسا أنخلص الباحثان من خالهلا إىل .  2004العام
جتارية جيدة وهي احلجـة الـيت اسـتعملتها    وة ينقدو ضريبية سةحسنة وتتمتع بسيا إدارةالبلدان اليت يكون فيها 

  .االنتقائية يف توزيع املساعدات  مبدأيف تربير املاحنة اجلهات و اتاملساعدوكاالت 

  

  

                                                           
  .142،ص2008املتحدة،جنيف،  األمممنشورات  ،االستثماروالتمويل واالساسية  السلع أسعارالتنمية، واملتحدة للتجارة  األمممؤمتر  1

.43، صمرجع سابق ،)اخلارجية والتنمية يف املنطقة العربية املساعداتاالجتاهات االقتصادية وآثارها  (،سيا االسكواآاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب  املتحدة ، األمم   2
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  للنمو حمفزة اإلمنائية املساعدات: ثالثا 

 اإلمنائيـة  املسـاعدات  أنجيابية لكنها غري خطية باعتبار إوجود عالقة  إىلخلصت جمموعة من الدراسات  
 .من الدوالر السابق أقلثر أله  املساعداتمن  إضايففكل دوالر . ولكن بعوائد خمتلفة  وتعزز النم

بالنسبة  خصوصا ،واضحة ووالنم الكلي االقتصاد على اخلارجية اإلمنائية للمساعدات اإلجيابية التأثريات إنّ 
 تقلـص  أن اخلارجية اإلمنائية للمساعدات ميكنحيث  األجنيب الصرف على قيود لديها اليت الفقرية للدول النامية

 وفجوة املدخرات، فجوةهذه الفجوات تتمثل يف .  ممكنوه ما دونووالنم احمللية االستثمارات تبقي فجوات ثالث
 حرية ضوء يف النامية للدول مهما يعد مل الفجوات ذه التفكري إن أحيانا يقالو املالية والفجوة األجنيب، الصرف
 حـىت  العاملية املال رأس أسواق إىل النفاذ تستطيع ال النامية الدول من برياك عددا لكن، العاملي املال لرأس احلركة

 املسـاعدات  فـإن  لـذلك ، األجنيب الصرف يف ضمينوأ حقيقي نقص من املعاناة يف وتستمر ذلك، يف رغبتول
 ترغـب  الـيت  تلك خصوصا ،الفقرية للدول بريةك أمهية ذات تكون وقد أعاله املذكورة الفجوات متأل اخلارجية

 هـذا  مثـل  يـؤدي  أن ميكن أنه ولوال مستقرة بطريقة أعلى ليك اقتصادي ومن لتوليد العام االستثمار باستخدام
 حمليـا  املعروض على قيود هنالك يكون عندما الداخلي التضخم و إىلأ املدفوعات ميزان يف لكمشا إىل االستثمار

 مـن  ربكأ مبالغ بإنفاق للحكومة وتسمح إضافية، حملية مدخرات بأا فعليا اخلارجية اإلمنائية املساعدات وتعترب
 خـالل  مـن  ربكأ مكترا بتحقيق تسمح أن ميكن إذا وهي .أخرى مصادر وأ الضريبة من اآلتية اإليرادات ميةك

 مثـل  اجتماعية، إنتاجية آثار مع احليوي االجتماعي واإلنفاق التحتية البنية مثل حمورية نواحي يف العام االستثمار
  .والتعليم الصحة

ـ  تأثر أنالبحث عن الوسائل املختلفة اليت ميكن  إىلكما اجته بعض الباحثون  يف و وا املساعدات على النم
حيـث قـاموا   ، ) Radelet et Bhavnani et Clements(ن فناين وكليمرت ورادلت والباحث أجراهادراسة هامة 

:  املساعدات أنواعمن  اًبني ثالث اوميزو وعلى النم املساعداتثر أفترة زمنية واقعية ميكن من خالهلا قياس  بتحديد
القصـرية   واملسـاعدات مباشرا  آثرهايكون  أناليت يتوقع  اإلنسانية واملساعداتيف حاالت الطوارئ  املساعدات

 واملسـاعدات قطاع الزراعـة  واالستثمار يف البنية التحتية وميزان املدفوعات ون مدعمة للميزانية واليت تك جلاأل
ن خالل تبني موالتعليم والصحة والبيئة والدميقراطية و السلم املخصصة لتعزيز املساعداتمبا يف ذلك  ،األثرالبعيدة 

  .1اجيابيا متثل يف زيادة النمو أثرا أحدثتقد  األثرالقصرية  املساعداتن أب )2001-1973( الفترة

                                                           
1
  .43ص ،رجع السابقامل ا، سيا االسكوآ اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب ،املتحدة األمم 
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عنصر خاضـع حلـوافز   و ويعزز النم إمنائيعنصر : يف عنصرين  اتاملساعد ثارآ أخرىوحصرت دراسة 
  .1جيوسياسية قد يضعف النمو

اإلسـتنتاجات،  والدراسات  هااليت تضاربت في وواملساعداتإذن ومن خالل تتبعنا ملسار العالقة بني النم 
دوافع تقدميها وتقدميها  آلياتاملساعدات و أنواعانب بتعدد تأثري متعدد اجلووه التأثريهذا  ،أن إىلخنلص  أنميكننا 

الـيت  وفعالية  أكثر اإلمنائيةعجز هذه الدراسات عن تقدمي القنوات البديلة اليت جتعل من املساعدات  إىلباإلضافة . 
 الـيت ال و الفقـرية خاصة يف البلدان  ،ميكنها حتقيق النمو اإلمنائيةفاملساعدات .وتؤثر على النم أنميكن من خالهلا 

القنوات اليت ميكن مـن   إجيادلكن املشكلة تكمن يف  .اإلمنائيةباملساعدات  إالتستطيع سد الفجوة التمويلية احمللية 
الذي هوشـرط أساسـي    املستداموخلق النم أجلمن  ،يدا عن مصاحل الدول املاحنةبع اتاملساعدخالهلا استخدام 

  .لتحقيق تنمية مستدامة تتجه تدرجييا إىل حتقيق تنمية ذاتية مستدامة

  النمو على اإلمنائية اتللمساعد ةالتوجهات اجلديدتأثري  : ينالفرع الثا

تشـكل  و اإلمنائيةاليت تواجه املساعدات  تزادت أيضا  التحديا ،مع زيادة حتديات التنمية يف األلفية الثالثة
هي األخرى ضرورة ملحة ال ميكن تناسيها، هذه التحديات أدت إىل توجه املساعدات حنوهـا علـى حسـاب    

   .املساعدات املعززة للنمو

 اإلمنائية األهدافومتويل القطاعات االجتماعية  والتوجه حن: أوال

 فقدا قد اهليكلي والتغيريوالنم" أن CNUCED( 2008(والتنمية املتحدة للتجارة األمميف تقرير مؤمتر جاء  
 إىل تسـتند  أاويبـد  وسياسية فكرية بيئة يف ظل اإلمنائية السياسة أهداف من صرحيني كهدفني البارزة مكانتهما
 معـومل و حمرر اقتصاد ظل يف تلقائيا السوق قوى حتققهم أمران مها اهليكلي والتغيري والنم أن مفاده ضمين افتراض
 نسبة حساب على كبرية زيادة سجلت قد االجتماعية األغراض على قفتن اليت   (APD) نسبة فإن لذلك، ونتيجة

(APD) وهونفس الشئ ينطبق على  . اإلنتاجية القطاعات وتدعيم االقتصادية األساسية اهلياكل لتحسني املخصصة
 األغـراض  من وغريها والتعليم للصحة املخصصة) (APDمنح  أن) CNUCED( ويرى املساعدات غري الرمسية

 حتقيـق  على أكرب بدرجة يتوقف، مامستدوحن على الفقر من احلد أن إىليشري  لكنه، ومربرة ضرورية االجتماعية
 النمو، تعزيز يف املساعدات إىل (APD) تؤد مل ما أنه إىل التقرير ويذهب .فرص العمل وخلق الدخل يف أسرعومن

 إطـار  يف املستهدفة  2015سنة بعد ما إىل الطويل املدى على الفقر من احلد يف فعالة تكون احملتمل أن غري فمن
على أساس أن االستدامة  ،املستدامو هذا يتناىف مع مبدأ أن املساعدات هدفها تعزيز النم2.لأللفية اإلمنائية األهداف

                                                           
1
  .46املرجع نفسه، ص  

  .145ص،مرجع سابق ، االستثماروالتمويل واالساسية  السلع أسعارالتنمية، واملتحدة للتجارة  األمممؤمتر  2
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كـرب متلقيـة   أحتقيق التنمية فبلدان كـثرية كانـت    أجلمن  املساعداتهنا تعين أن يتم التخلي شيئا فشيئا عن 
  .بسخاءوللمساعدات أصبحت اآلن تقد م املساعدات للدول الفقرية 

  السلع الدوليةومتويل مشاكل تغري املناخ والتوجه حن: ثانيا

التصـدي  وهوعلى حد سواء و بأسرهبات يهدد العامل  ،الثالثة األلفيةيف  اإلمنائيةللمساعدات  خرآحتدي  
ففي .توفري السلع الدولية العامة و، هذه القضايا املتمثلة يف تغري املناخ اإلمنائية األهداف إىل باإلضافةلقضايا جديدة 

مساعدة الدول النامية للتصدي لـه، عـن   وعلى ضرورة متويل هذا اجلانب  التأكيدمت  )2009( كوبنهاجن إعالن
متويل السلع الدولية العامـة  ووهيف الظهور  ذاخهناك توجه عام  أنكما .طريق توجيه قدر كايف من املساعدات 

فخالل التسعينات شهد هذا النوع من املساعدات زيادة بالرغم  ،من املساعدات أخرى أشكالهذا على حساب و
 األنـواع هذه الزيادة كانت على حسـاب   أنمما يدل على  اإلمنائيةاملساعدات  يلإمجامن االخنفاض امللحوظ يف 

  .1التقليدية للمساعدات

التوجه وواثر على النم اإلمنائيةاملساعدات كجزء من دخوهلا  أن إال أمهيتهابالرغم من  ،هذه القضايا اجلديدة
 أكثرت الدول الفقرية هي املتسببة فيها بل هي سهذه القضايا لي أنواالقتصادية خصوصا و اإلنتاجيةالقطاعات  إىل

متويلية مبتكرة لكن الدول املتقدمة تتقاعس يف تطبيقها لكي  أخرىويلها عن طريق طرق ميكن متومنها املتضررين 
  .عنها  ولاملسؤول األ أاتزيد من تكاليفها بالرغم من  ال

يف دراسة الفئات اجلديدة اليت أصبحت  أكثر درجناها يف هذا املبحث سنحاول التعمقأوهلذا ومن خالل ما 
 أجـل مـن   واملساعداتخاصة فيما خيص ختفيف عبء الديون  اإلمنائيةتشكل جزء مهم من إمجايل املساعدات 

  .التجارة

  كنوع من املساعدات اإلمنائيةختفيف عبء الديون : املطلب الثالث  

 هذا يف فارقة عالمة 1996 عام يف بالديون املثقلة البلدان الفقرية ديون أعباء ختفيف مبادرة إطالق شكل 
 فحـىت  .أهدافها مجيع حتقيق يف تنفيذها، بدء على سنوات عدة مرور بعد مل تنجح، املبادرة هذه أن إال . الصدد
 إطـار  يف املتاح الديون عبء لتخفيف الكامل املقدار من املؤهلة البلدان نصف عن يقل ما سوى مل يستفد اآلن،
 عتبـات  لتتجاوز تعود أن يتوقع وأ ميكن حتملها ال ديون مستويات من تعاين بلدان هناك تزال وال املبادرة، هذه

 على واضحة أدلة اآلن حىت توجد ال أنه ذلك إىل ويضاف . السنوات القادمة يف الديون أعباء حتمل على القدرة
وسـنحاول  . مجيع املساعدات الرمسية وغري الرمسية تدفقات إىل إضافة مبثابة بالكامل كان ،أعباء الديون ختفيف أن

                                                           

.35ص ،مرجع سابق،اشوكامودي،ماركوفريوينالينك العاملي،   1
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من خالل هذا املطلب تتبع ما مدى حتقيق املبادرات املختلفة املتضمنة ختفيف أعباء ديون الدول الفقـرية يف حـل   
  .استدامة الديونومشكل املديونية 

  الديون  أزمةحل :  األولالفرع 

من  األكربتلتهم احلصة  أصبحتالسلبية على البلدان النامية قد  أثارهااملديونية احلادة اليت انعكست  أزمة إن
احملددة، مما جيعلها عاجزة عـن   أجاهلاالديون املستحقة يف  أعباءاالستمرار يف الوفاء بدفع  أجلمواردها سنويا من 

لى قروض جديدة ذلك لصعوبة احلصول ع ،الرأمساليةاملواد الوسيطة والسلع و األغذيةمتويل وارداا الضرورية من 
ـ تدين نو األسعارارتفاع معدالت واليت تنعكس يف صورة تزايد معدالت البطالة واملتأزمة  األوضاعبسبب  يب ص

  . 1تنامي االضطرابات االجتماعية والسياسيةواالقتصادي وتراجع معدالت النمو اإلنتاجاستخدام قدرات 

  إعادة اجلدولة كحل ألزمة املديونية: أوال

الفوائد الذين يصل موعد سدادمها خالل فترة معينة والدين الرئيسي أو اجلدولة الدين الرئيسي  إعادةتغطي 
لدفع  تأجيلهناك  أنأي . متديد رزنامة الدفع وتعويض قيمة االهتالك  تأجيلاجلدولة على  إعادةحتتوي  أنميكن و

 إعـادة وتترتب عـن  . يدفع خالل سنة  أنع للدفع عرب عدة سنوات ملبلغ كان من املفروض يكذلك توزوالدين 
  .2يسوي الدين بكامله أن إىلبطبيعة احلال مادام البلد سيدفع الفوائد اليت حتسب  إضافيةاجلدولة كلفة 

  مظاهر عدم جدوى عملية إعادة اجلدولة:ثانيا

لظهـور  ا إىلء الدين، ولكن سرعان ما تعود املشكلة بختفيف مؤقت يف ع إىلاجلدولة  إعادةدف عملية 
 إعـادة يف دوامة املديونية اخلارجية، فعملية  أخرىالدخول مرة  إىل إىلكرب مما يدفع بالدولة أبدرجة ومرة أخرى 
ويتضمن ذلك تكلفة تزيد مـن  .  أعوامتحقة يف عام ما على عدة سالفائدة املو لألقساطتوزيع  إالهي  اجلدولة ما

، وخاصة آلخرد من مشكلة الدين وخاصة عند تكرارها من عام يتلك العملية تز أنأن يسدد، أي  إىلعبء الدين 
  .قابالفائدة املستحقة على الديون املعاد جدولتها ساووان كل اتفاق جديد يغطي مدفوعات األصل 

  : 3املديونية فيما يلي أزمةجدولة الديون يف التخفيف من  آليةوتتمثل مظاهر عدم جدوى 

اليت يلتزم املدين بسدادها حىت يف فترة السـماح  و) فوائد +أقساط (سدادها على املبالغ املؤجل  التأخريفائدة  •
 ؛املتعلقة بإعادة اجلدولة

                                                           
1
 .9ص ، دار اخللدونية،  1999العدد  ،اقتصادية جملة دراساتإصالح صندوق النقد الدويل وتثمني دوره يف مواجهة التحديات احلالية واملستقبلية، صاحل صاحلي،  
2
 .146-145ص ،2005 ،دار هومة ،1ط صندوق النقد الدويل،قادري عبد العزيز،  
  .190خضري حسن خضري، مرجع سابق، ص3
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 ؛رمسلة الفائدة على املبالغ املعاد جدولتها، ورسوم عملية اجلدولة  •
 ؛تطبيق سعر الفائدة التجاري على املبالغ املعاد جدولتها •
رمسلة إلتزامات خدمة الـدين غـري   والفائدة السارية بالسوق  أسعاراجلدولة يف ظل تطبيق  إعادةتكرار عملية  •

 ؛املدفوعة بأسعار فائدة أعلى

اـال لالعتبـارات    إفساحوبعني االعتبار االحتياجات االقتصادية  األخذمظاهر تتعلق بعدم  إىل باإلضافة
  .الوقت يف املفاوضات الطويلة إهدار إىل ضافة، إالسياسية

  حتقيق التنمية املستدامة أجلالديون من  ستدامةإ: الفرع الثاين 

اليت الميكن هلذه العملية من حـل  ونظرا للمشاكل املتعلقة بإعادة جدولة الديون الشاقة على الدول الفقرية 
أتت فكرة وجوب استدامة الديون خبيث تكـون  . التنموية اومشكلة ديوا، بقدر ما تفاقم املشاكل االقتصادية 

  .قادرة على حتمل أقساط الديونالدول الدائنة 

  مفهوم استدامة الديون: أوال 

يعين حتليل القدرة على حتمل الـديون لبلـد مـا،    والديون املستدامة هي شرط مسبق للتنمية املستدامة وه
  :قضية جد معقدة ألسباب نلخصها فيما يلي وهو

  ؛التزامات خدمة الدين املستقبلية والديون الفعلية  حتديد مشكلة •
  ؛اإلستدامة احلقيقية  مؤشرات حتديد •
اسعار الفائـدة، معـدالت   والصادرات  توقع متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج احمللي االمجايل، عدم مشكلة •

   ؛هذه التوقعات تعترب حامسة لتحليل استدامة الديونوالتضخم 

  اإلمنائية األهدافمتويل وختفيف عبء الديون : ثانيا

 الـديون  حتمـل  من الدخل منخفضة الدول لتمكني جديدا نظاما  )BM(و  (FMI) أقر ،2005 العام يف 
 ال اجلديـد،  النظام هلذا فقاوو . أعبائهاو الديون حتمل على القدرة حتدي مواجهة إىل النظام هذا يسعى أعبائها،و

 انتكول وحىت جديدة، ديونا مكترا أن الديون لتخفيف األطراف املتعددة املبادرة إطار يف املؤهلة بالبلدان يفترض
 هذا حيصرها أن من بالقلق املنخفضة البلدان هذه تشعر .النظام هذا يف احملددة املستويات من أقل ديوا مستويات

 تعريف إعادة لألمم العام األمني اقترح السبب هلذا " . منخفضومن - منخفضة ديون "وسيناري داخل اجلديد النظام
 لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف بتحقيق للبلد يسمح الذي الديون مستوى لتصبح أعباءهاو الديون على حتمل القدرة

 اقتراحات املتحدة األمم طلبت العام، األمني إقتراح عقب . الديون نسب يف زيادة دون 2015 عام إىل والوصول
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 الديون شطب يعترب.  1لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق مع املتوافقة الديون حتمل على القدرة ملفهوم جديد رولتص
 قيود هناك لكن ،أفضلهاو احللول أول من لأللفية، اإلمنائية لألهداف املطلوبة النفقات لتمويل املنح تقدمي يليه الذي

 ذلك يف مبا املوعودة املساعدات معظم تزال بينما، الالزمة باملنح التمويل زيادة على املاحنة البلدان يف بريةك سياسية
 ميكـن  ال أنه حني يف، قروض شكل على 2009جانفي  يف )G20( عشرينال جمموعة قمة يف قطعت اليت الوعود
 للبلدان القروض من املزيد تقدمي املنطقي فمن املديونية، زيادة دون من التنمية استراتيجيات يف الديون متويل زيادة
   . الديون من املزيد تتحمل أن ميكن اليت

 وجود على جتريبية أدلة مؤخرا ( Gunter, Rahman et Shi (2009) ) شيو ،رمحنو غونتر، منكل  مقد
 الدراسـة  نتيجة انتك قدو. الديون حتمل على ربكأ قدرة وجودو لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق بني قوية عالقة

 بآثار اإلحصائي التحكم بعد حىتو. االجتماعية التنمية جمال يف احملقق بالتقدم مرتبطة الديون حتمل على القدرة أن
 ذاتو طردية عالقة االجتماعية التنميةو الديون حتمل على القدرة بني العالقة بقيت واملؤسسات، اجليدة السياسات

 اإلمنائيـة  األهداف مع املتوافق الديون حتمل على القدرة مفهوم أن إىل اإلشارة جتدر لكنو .هامة إحصائية داللة
 املبـادرة  مـن  لالستفادة ؤهلةامل غري الفقرية البلدان عن الديون عبء يزيل لنوفه، القيود بعض من يعاين لأللفية
 ال الـيت  للبلدان بالنسبة قليلة فائدته أن ما،كالفقرية الدول عن الديون عبء فيفخت مبادرة منوأ األطراف املتعددة

 متويـل  ألن نظـرا  حل، أي يقدم ال البلدان هلذه الديون فتقدمي ،لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق وحن تقدما حترز
 الـدول  لتحديد كآلية النظام هذا بإعتماد التوصية ميكن الو . وأعبائها الديون مكترا إىل سيؤدي املتزايدة الديون

 النقـاط  أخذ ومع .الديون تقدمي نظام عن خمتلف املساعدات توزيع فنظام .املساعدات على احلصول تستحق اليت
  :تتمثل يف  آثار له اإلمنائية األهداف مع املتوافق الديون نظام أن القول ميكن احلسبان، يف أعاله ورةكاملذ

 اإلمجالية للمساعدات االمسية القيمة يزيد قد لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق يف تقدم مؤشر له إطار وجود •

 القروض طريق عن املساعدات لزيادة املاحنة اجلهات على احلقيقية التكلفة ألن هذا .املاحنة الدول من املقدمة
 للماحنني بالنسبة السياسة هلذه الرئيسي فاألثر .منح شكل يف للمساعدات االمسي املبلغ نفس تقدمي تكلفة من أقل
 .للقروض احلالية احلدود خارج ميسرة بشروط اإلقراض إمكانية وه

 مـن  متويلها بزيادة لأللفية، اإلمنائية األهداف حتقيق وحن تقدما حترز اليت للدول املقترح اجلديد النظام سيسمح  •
 . أجنبيةو حملية مصادر من ميسرة الغريو املكلفة البدائل بتجنب أيضا هلا سيسمح امك امليسرة، القروض خالل

                                                           
1
 Bernhard G. Gunter ,Towards an MDG-Consistent Debt Sustainability Concept, International Policy Centre for 

Inclusive Growth , Poverty Practice, Bureau for Development Policy, UNDP, Brazil, July, 2009.(site d’internet 

http://www.ipc-undp.org/pub/IPCOnePager87.pdf 
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 بالسياسـات  ولـيس  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهداف بتمويل مباشر بشكل الديون حتمل على القدرة سترتبط •
 النظـام  مـن  أكثر موضوعي بشكل لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق قياس يتم وأخريا،. فقط اجليدة واملؤسسات

 . )BM(و) FMI( قدمه الذيو السياسة إىل املستند

  ) .MDRI( و) PPTE( يتمبادرختفيف الديون يف إطار  : لثالفرع الثا

 )FMI(الـيت يتزعمهـا   ومبادرتني مهمتني يف جمال ختفيف أعباء ديون البلدان الفقرية  إىلسنحاول التطرق 
  .نتائج هاتني املبادرتني من خالل ما نورده يف هذا الفرعو، وحناول الوقوف على حدود )BM(و

 )PPTE(ديون البلدان املثقلة بالديون أعباءمبادرة ختفيف : أوال 

على البلدان اليت تريد االستفادة من هـذه   أوال. ختفيف عبء دين دولة ما  إىلهناك عدة مراحل للوصول 
 )FMI(الـيت ينـادي    اإلصالحاتن تكون تساير أو ،درجة كبرية من عسر الديون إىلتكون وصلت  أناملبادرة 

 الـيت واليت يتطلب حتريرها وقتا طـويال  و )DSRP(ملدة ثالث سنوات على ويوقع  أنحيث على البلد  ،)BM(و
، )توافق أراء واشنطن(غريها من سياسة املؤسستني والتخلي على تنظيم الدولة لالقتصاد  ،ةصتتضمن حالة اخلصخ

بإجراء اإلصـالحات الالزمـة؛    ويتم بلوغ نقطة اختاذ القرار بشأن املشاركة يف هذه املبادرة عندما يتعهد بلد ما
بعـد  ومث  ،الفقر إستراتيجية مؤقتة لتخفيض  وثيقة عدادبإ وحيقق سجل أداء يثبت استقرار االقتصاد الكلي؛ ويقوم

إذا كان اقتصاد البلـد  وأ يف املائة 150ذا كانت تفوق إاملدة املطلوبة تقارن نسبة املديونية بنسبة الصادرات ف ءانتها
فقط قد ال يعكس بصورة كافية عبء املاليـة العامـة    شديد االنفتاح وإذا كان االعتماد على املؤشرات اخلارجية

كون البلـد  ي.1 يف املائة 250 إيرادات احلكومة أعلى من إىلتكون نسبة الديون  الذي ميثله الدين اخلارجي وعندما
بعـد  ومتس فقط خدمة الـدين   أوليةد البلد من ختفيضات يخالل هذه املرحلة يستف. قابل لالستفادة من املبادرة 

املطلوبة يبلغ البلد نقطة اإلجناز حيث يستفيد البلد مـن   اإلصالحتنفيذ سياسات و) DSRP( لـ التحرير النهائي
من جممل ديوا اخلارجية اخلارجة عن  يف املائة 90أي  جاء يف قمة كولونيا حسب ما األطرافائية نديون ثلل إلغاء
يبني مراحل ) 4-3(والشكل رقم للديون ياإللغاء احلقيق إىلالديون دون اللجوء  أقساط إلغاءيتم  .2)APD( إطار

  .املبادرة

  

  

                                                           
 .27/1/2010 :تاريخ االطالع ،عباء الديون،متاح على املوقع االلكتروينأختفيف ،نك الدويلالب 1

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTFAQSARABIC/0,,contentMDK:204
20995~pagePK:283622~piPK:3544780~theSitePK:727307,00.html.  

  . 142ص ،2005ط دمشق، ،دار الطليعة اجلديدة ،مراجعة رندة بعث ،ترمجة خمتار بن حفصة ،إريك توسان،دامييان مييه، خدعة الديون 2
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النهائي إلستراتيجية 

 ختفيض الفقر

الوصول إىل نقطة اختاذ 

  القرار

 

التوقيع على أوراق 

إستراتيجية ختفيض 

  املثقلة بالديون مبادرة البلدان الفقرية

إلغاء يف أول املدة ال رجعة فيـه   حتصل على
. وبنك التنمية للدول األمريكية )FMI(فريقي للتنمية، و

مساعدات ختفيف أعباء الديون اليت مت بالفعل االلتـزام  

  ختفيض الديون املتعددة األطراف

                                                  

 Source : Otaviano Canuto, Reza Moghadam, heavily indebted poor countries (hipc) initiative and 

multilateral debt relief initiative (MDRI), status of implement

 بنك للتنمية ألمريكا الالتينية

 بنك التنمية اإلفريقي
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إختيار البلدان الفقرية املثقلة 

)استدامة الدين معيار(

 

النهائي إلستراتيجية 

 

وصول إىل نقطة ال

  النهاية

 

التوقيع على أوراق 

إستراتيجية ختفيض 

 الفقر

مبادرة البلدان الفقرية): 4-3(الشكل رقم

  

  من إعداد الطالبة

  (IADM) الديون املتعددة األطراف

حتصل على نقطة اإلجناز إىلالبلدان اليت وصلت فإن  ،املبادرة 
فريقي للتنمية، وللدين املستحق لكل من املؤسسة الدولية للتنمية، والبنك اإل

مساعدات ختفيف أعباء الديون اليت مت بالفعل االلتـزام   إىلوسوف تضاف قيمة الديون امللغاة يف إطار هذه املبادرة 
  .)PPTE(بتقدميها يف إطار مبادرة

ختفيض الديون املتعددة األطراف اجلهات املشاركة يف) : 5- 3( الشكل رقم

   

 
        

Otaviano Canuto, Reza Moghadam, heavily indebted poor countries (hipc) initiative and 

(MDRI), status of implement , IFM and IDA,15 September 

 املؤسسة الدولية للتنمية 

(FMI) 

:...................... الثالث الفصل  

إختيار البلدان الفقرية املثقلة 

(بالديون   

  

  

  

  

  

  

  

من إعداد الطالبة: املصدر

الديون املتعددة األطراف إلغاءمبادرة  :ثانيا

 هذه إطاريف 
للدين املستحق لكل من املؤسسة الدولية للتنمية، والبنك اإل

وسوف تضاف قيمة الديون امللغاة يف إطار هذه املبادرة 
بتقدميها يف إطار مبادرة

  

 

 
  

Otaviano Canuto, Reza Moghadam, heavily indebted poor countries (hipc) initiative and 

 September 2009, p8. 
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  (IADM)و)PPTE(يتمبادرحدود :ثالثا 

اهلدف منها ال يكـون   أنجند  ،املثقلة بالديونديون البلدان  أعباءن ختفيف أتتبعنا لنتائج املبادرتني بشعند 
  :طرح االنتقادات التاليةن خالل وذلك محتقيق مصلحة البلدان الدائنة وحتقيق التنمية يف هذه البلدان بقدر ما ه

خاصـة  وال يتعلق بتحرير التنمية يف البلدان الفقرية ذات املديونية الكبرية، بل يتعلق جبعل الديون حمتملة  األمر •
 أنميكن  الون فقرية جدا البلدا أنيعترب يف صاحل البلدان املاحنة على اعتبار  ال قساطهاو أأد الديون يعدم تسد أنو

، فالبلدان الدائنة تقوم عن طريق هذه املبادرة بإلغاء ما أخرىأي وسيلة وأهلا  بأمالكتعوض عن عدم تسديد ديوا 
  ؛1ئيفيدها بش عدم التسديد ال أندوام التسديد يف ظل  نتعجز تلك البلدان عن تسديده، فهي تعمل على ضما

ـ والداخلية للبلدان املعنية  ساتاستمرار املديونية يزيد من حتكم البلدان املدينة يف السيا إن • خ سياسـات  يترس
                                                                 ؛بلدان الشمال إىل األموالمن مث حتويل وشركاا  أمامفتحها واألسواق حترير واملزعومة  اإلصالحات

الديون يف ظل عدم  بأعباءتكون فقرية جدا ومثقلة  أناملستفيدة من هذه املبادرة جيب  نن البلداأما اعتربنا ب إذا •
بلـدان ناميـة   ومع ذلك مل تستفد من هذه املبادرة، وهناك بلدان فقرية جدا  أننالحظ  القدرة على حتمل الدين،

الصـني  وء العامل مثـل اهلنـد   عدد كبري من فقرا اتعترب من البلدان ذات املديونية الكبرية لكن يعيش  ال أخرى
  .اخل..املكسيكو األرجنتنيو

  اإلمنائيةللمساعدات  كإضافة ختفيف الديونتقييم  :الرابع الفرع

 تسديد ديوا جدال ، فهناك منغري القادرة على وأثار تضمني ختفيف أعباء ديون البلدان املنخفضة الدخل 
  .اإلمنائيةمن يرى فيه مساعدة حقيقية تضاف لقيمة املساعدات هناك ينتقد هذا التضمني و

  *القيمة االمسية للديونوالفرق بني القيمة احلالية :  أوال

 شـوفني  ديبتـريس  وضع الباحثـان  وقد االمسيةبكثري من قيمتها  أقلغالبا ما تكون القيمة احلالية للدين  
 الدائنني من مقدمة بيانات إىل حدمها يستندأ مقياسني ،(Depetris Chauvin et Kraay, 2005)وكراي مقياسني 

 بني املقارنة وأما  .عبء الديون لتخفيف الفعلية القيمة تقدير دفبه ،املدينني من بيانات مقدمة إىل يستند واآلخر
 للقيمـة  هذين البـاحثني  وتقديرات الديون عبء لتخفيف االمسية بالقيمة املتعلقة " العاملية التنمية متويل" بيانات
 بنسـب و االمسية، القيمة عن دائماً تقل احلالية القيمة أن فتبني املدينني من ابه املبلغ الديون عبء لتخفيف احلالية
 البلدان أن إىل) 2003-1979 (للفترة "العاملية التنمية متويل" بيانات وتشري ،يف املائة 25و يف املائة15 بني تتراوح

                                                           
  .147ص مرجع سابق، خدعة الديون، توسان،دامييان مييه، ايريك 1
عر سلكن  مليون دوالر100بلد ب ايضا مدين مببلغ و ،2100ه يف أجلسعر الفائدة يساوي ومليون دوالر  100ن مببلغ يمد  «ا »بلد :هذه املشكلة ميكن توضيحها باملثال التايل  *

بلغت  الغراض اخلصم من املدفوات هلذين الدينني يف املائة7كان سعر الفائدة يف السوق  إذاو،2100يف العام  هأجلينتهي ونصف سعر السوق فقط  الفائدة على هذا الدين يساوي
 .مليون دوالر 50الدين ب و مليون دوالر 100القيمة احلالية للدين أ 
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 الباحثني حلسابات ووفقا تقريبا دوالرمليار  138 قيمتها بلغت الديون عبء لتخفيف مساعدات تلقت قد النامية
  .دوالر مليار 86وحن اتهذا الفترة يف املدينني قبل من عنها املبلغ الديون عبء ختفيف قيمة بلغت

  اإلمنائيةالديون يستبعد املساعدات  ءختفيف عب: ثانيا

 إضافة باعتباره عبء الديون ختفيف مفهوم على قام قد الديون عبء من للتخفيف) PPTE(تصور أن رغم
ضا اخنفا املبادرة هذه أعقبت إطالق اليت األوىل اخلمس السنوات شهدت ،) (APD ـل اإلمجايل احلجم إىل صافية
 يستعيد)  (APDإمجايل وبدأ .يف السابق التحويالت هذه باجتاهات مقارنة)  (APDحتويالت صايف إمجايل يف احاد

 ال هذا لكن ،اتاملساعد فئات مجيع يف زيادات ضخمة يشهد أخذ عندما 2002 العام منا اعتبار األصليةحالته 
 .األخرى املساعدات أشكال إىل إضافة يشكل الديون عبء أن ختفيف على دليال مديق

 )PPTE( إطار يف الديون عبء ختفيف يكن مل (Arslanalp and Henry2006) وهنري ألرسالنالب وفقا
 أصـبح مث ،1999 العام حىت إضافيا يكن مل أنه 2006يف دراسة أجراها العام  يرى )BM( لكن ،إضافيا بالديون
 يطبـق  حتليال بالتحليل كإضافة الديون عبء تناول ختفيفت مل الدراستني هاتني من أيا أن غري . ذلك بعد إضافيا

  .1الرياضي منهجية االقتصاد

 أي معـاكس،  وبسيناري تهمقارن فيتطلب عبء الديون لتخفيف املمنوحة اتاملساعد ةضافدى إم تقييم أما
 2005 العام يف )OCDE( وضعت ويف هذا اإلطار عبء الديون ختفيف غياب يف قدمتول) (APD بقيمة مقارنة

 البلـدان  مجيع إىل املاحنة اجلهات من وغريها (G8)جمموعة الثماين تقدمها اليت الرمسية اإلمنائية للمساعدة تقديرات
 2004 العام يف بلغه الذي املستوى 2010 العام يف املساعدات هذه حجم يتجاوز أن أساسها على النامية وتوقعت

 قورنـت  وإذا عام، اجتاه وفقًا خلط سنوية زيادات إىل التقديرات هذه ترمجت إذا أما .دوالر مليار 50 من أكثرب
 اكثري أقل الديون، عبء مساعدات ختفيف منه اخمصوم ،APD) ( جمموع الفعلية، كان باملدفوعات الزيادات هذه
 ختفيف أن إىلتشري الدراسات و.) املاحنة اجلهات التزامات أساس على العام االجتاه خلط وفقًا املفترضة الزيادة من

 بستبعد الديون عبء من للتخفيف مقدم دوالر التحديد، فإن كل سبيل وعلى . كاملة إضافة ليس الديون عبء
  .الديون عبء من بالتخفيف تتصل ال اليت (APD) من سنتا27ًو  22بني ما

  اإلمنائيةاملساعدات  إطارخارج  إضافةختفيف عبء الديون : ثالثا 

 بالديون املثقلة البلدان الفقرية مبادرة مبوجب املوفرة الديون عبء لتخفيف املرصودة املبالغ تكون أن يتعني
 احملاسـبية  التدابري مبوجب فإنه ذلك، ومع .املستفيدة البلدان إىل تقدم اليت للموارد احلالية للتدفقات إضافية مبالغ
     ضـمن  املثقلة بالديون الفقرية البلدان ديون أعباء ختفيف تكاليف بعض تدرج ، اإلمنائية املساعدات جلنة يف املتبعة

                                                           
1
  .138،مرجع سابق،صاالستثماروالتمويل واالساسية  السلع أسعارالتنمية، واملتحدة للتجارة  األمممؤمتر  
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(APD)  ا االلتزامات املتعهد مع متاشياو .املاحنة البلدان عنها أبلغت اليت أجل ومن األلفية بشأن اإلعالن مبوجب 
 املبـالغ  ختفيض إن .الديون أعباء ختفيف باستبعاد APD) (ـل أدق على قياس احلصول ميكن املزدوج العد تفادي

 مسـتوى  علـى  جزئيا اخلطر هذا ويتوقف .الديون سداد يف التعثر خطر لتفادي يكفي ال الدين خلدمة املسددة
 علـى  القدرة حتليالت وتبني .اإليرادات هذه على األخرى املتنافسة والطلبات واستقراره للبلد التصدير إيرادات

 نقطـة  بعـد  ما إىل وصلت اليت بالديون املثقلة الفقرية البلدان من عدد الديون يف أوضاع أن الديون أعباء حتمل
تكلفـة   على تؤثر اليت والعوامل التجارية اهلزات خاصة، اخلارجية اهلزات مواجهة يف ضعيفة للغاية تزال ال اإلجناز

 لنقصان بالتايل وعرضة األساسية السلعصادرات  على كبري بقدر معتمدا البلدان هذه من كثري يزال وال .االقتراض
  .  2008 عام منتصف منذ حدثا اللذين العاملي املستوى على واألسعار الطلب

 اإلمنائيةنوع من أنواع املساعدات وقيمنا تضمني ختفيف أعباء الديون كفئة أ ما من خالل ماسبق و إذا إذن
اإلمنائية وهذا خيص مجيع أنـواع املسـاعدات   جنده مل يقدم إضافة بالرغم من أمهيته لكن خارج إطار املساعدات 

  . الرمسية و غري الرمسية

  التجارة من أجل اتاملساعد: املطلب الرابع 

التجارة والـيت سـنحاول    أجلوهي املساعدات من  اإلمنائيةفئة أخرى أصبحت تدخل ضمن املساعدات 
 .يف تعزيز النمو اإلمنائيةدراسة اإلضافة اليت تقدمها لتفعيل دور املساعدات 

  .الفقرو والنموالتجارة : الفرع األول 

املناطق الـيت  والحظا فيها بان البلدان )  ,2003Andrew Berg et Anne Krueger(حسب دراسة اجراها 
سنويا  يف املائة 2ترتبط بينها عالقات جتارية غالبا ما تتقارب مستويات الدخل بينها مع مرور الوقت، كانت نسبة 

ثراءا يف الواليات املتحـدة   كثراملستويات املقابلة يف البلدان األوالبلدان األفقر أو من مستويات الدخل يف املناطق 
املناطق الفقرية علـى وجـه   ون البلدان أبل  .)OECD(مناطق خمتلفة من أوربا والبلدان األعضاء يف وريكية األم

ـ والعموم حققت منوا أسرع من جرياا ومن املنطقي أن يكون االنفتاح التجاري ه  و، وقـد السبب يف حتقيق النم
 إىلفبالرغم من االنفتاح التجاري ال يضمن الوصول و، أن حترير التجارة يرفع معدالت النم دراسات كثريةأثبتت 

ن كل من البلدان اليت شهدت انطالقة اقتصادية يف العشرين عاما املاضية كانت تضـع االنفتـاح   إف. أسرع و من
  .التجاري ضمن براجمها اإلصالحية

 . د مـن الفقـر  بالتايل احلو وصحيح أن التجارب يف دول كثرية أثبتت أن التجارة عامل مهم لزيادة النم
لكن هل كان هـذا   ،مرتفعة جدا بفضل االنفتاح التجاريو اهلند استطاعت حتقيق معدالت منوفبلدان مثل الصني 



الفقر على القضاء و المستدامة التنمية تحقيق في اإلنمائية المساعدات فعالية:...................... الثالث الفصل  

 

 116 

علـى  أو  -الفقـرية وأي بني الدول الغنيـة  -مصحوبا مبساواة يف توزيع الدخل سواء على املستوى الدويل والنم
يلقي بثماره فقط علـى الطبقـة    فإن هذا االنفتاحاملساواة  ذه،  و يف انعدام همستوى السكان يف الدولة الواحدة

  .الغنية يف حني يزداد الفقراء فقرا

فان جيب أن يكون هذا األخري مصحوبا بتوزيع عادل للـدخل  وأن تكون التجارة حمددا مهما للنم أجلمن 
  .مع وجود سياسات إصالحية مكملة تكون اجتماعية بالدرجة األوىل

  )أجندة الدوحة للتنمية( جولة الدوحة ملنظمة التجارة العاملية  :الفرع الثاين  

الذي ووعلى اعتبار االسم الرباق للجولة  )OMC(خر جوالت اإن سبب تطرقنا هلذه اجلولة على اعتبار أا 
  .يف االقتصاد العاملي األكثر فقرايتضمن موضوع التنمية كمحور أساسي الندماج البلدان 

حتسني إدماج البلدان النامية خاصة الفقرية يف نظام التجارة العاملية  إىل) OMC(عاية دف جولة الدوحة بر
يقوم البعد التنموي هلذه اجلولة على تقدمي املسـاعدات  و. هلذا السبب تسمى هذه اجلولة بأجندة الدوحة للتنمية و

أهم مـا   ،اج يف النظام التجاري العاملياالندمومساعدات إمنائية مقابل حترير األسواق والفنية يف شكل منح واملالية 
اليت وحترير التجارة يف السلع الغذائية نظرا ملا يرجى منه من مكاسب يف الرفاهية العاملية وإليه جولة الدوحة هوتصب

كرب املستفيدين ألكن هذه الرفاهية ستصب على البلدان الغنية اليت ستكون . 1مليار دوالر 125ب )FMI(يقدرها 
جنـاح   أجـل ومن أهم املبادرات اليت جاءت ا الدول الغنية من . اخلاسرين ربكأفقرا هي  كثرالبلدان األفيما أن 

  : إىلجولة الدوحة نتطرق 

  املساعدات من أجل التجارةمبادرة -ا

ـ حت كـي التحتية  يةنببلدان الفقرية على بناء القدرات وتشييد اللاملبادرة يف مساعدة ا يتمثل الغرض من ق ق
 واملساعدات احلواجز يف التجارة العاملية من دص على احلنمن جناح دورة مفاوضات الدوحة، اليت ت ةكامل ةاستفاد

ليسـت نـوع   والدولية الرمسية  اإلمنائيةهي جزء من املساعدات  واملساعدات من أجل التجارةة أرالتجا أجلمن 
  .مثلها مثل ختفيف أعباء الديوناملساعدات جديد من 

علـى   )BM(و )FMI(هي هيئة إستشارية متثل البلدان األعضـاء يف  وصادقت جلنة التنمية  2005يف العام 
 األخـرى اإلمـدادات  واقتراحات بزيادة املساعدات للبلدان الفقرية كي تتمكن من تلبية احتياجات البنية التحتية 

املتكامل باالعتمـاد علـى عـدة     اإلطارالالزمة حىت يتسىن هلا فرصة التجارة احلرة، ومن هذه االقتراحات تعزيز 

                                                           
1
  .30، ص2005،مطابع االهرام التجارية، مصر، مارس )رقل جولة الدوحةعذي يالما (عامل اخلوف صندوق النقد الدويل،التمويل والتنمية،  
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الوزاري الـذي  ) OMC(يف اجتماع و. خطة واضحة  أساسالتمويل متعدد السنوات على  إتاحةوسائل من بينها 
املساعدات  بإدخالحتديد السبل الكفيلة  إىلبرنامج عمل يهدف  إنشاءمت  2005انعقد يف هونغ كونغ يف ديسمرب

ـ   ةدعت املنظم .اليت تضمن زيادة مستويات التمويل  واليات التمويل التجارية حيز التنفيذ ة إىل األطـراف املاحن
على دمج البلدان النامية علـى   ارتباط بالتجارة، عمالأنشطة ذات  على مخسة تركيز جهود املساعدات خصيصا

رصـها  ف ناالستفادة من حترير التجارة وحتساألطراف، حبيث تتمكن تلك من  ةالتجارة املتعدد أفضل يف نظامو حن
  :1يف وتتمثل هذه ااالت . األسواق العاملية إىلللنفاذ 

التفـاوض  واملساعدات الفنية وتشمل على سبيل املثال مساعدة البلدان النامية على تنمية استراتيجيات جتارية  •
 ؛حول االتفاقيات التجارية

الالسلكية جلعـل األسـواق   والسلكية  البنية التحتية املتصلة بالتجارة مثل بناء املوانئ وتوفري شبكات االتصال •
 ؛احمللية على اتصال باالقتصاد العاملي

 ؛تنويع الصادراتوتعزيز القدرة اإلنتاجية عن طريق منح الدعم للقطاع اخلاص  •
  ،التكيف املتصل بالتجارة مثل ختفيض الرسوم اجلمركية •
ة بالتجارة من طرف البلـدان املتلقيـة   حاجات أخرى متعلقة بالتجارة مثل ملكية استراتيجيات التنمية املتعلق •

  .البلدان الشريكة وأ ساعداتللم

 )2008- 2002(التجارة وتوزيعها عرب العامل الفترة  املساعدات من أجلأهم جماالت  ):7- 3(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : WTO and OECD, aid for trad at a glance2009,P2,OECD,date read( 22/05/2010),wib sit 

 http://www.oecd.org/dataoecd/30/36/45581702.pdf 

                                                           
1
Aid for trade at a glance 2009( Maintaining Momentum) , OECD,WTO,2009,p53, (date read :25/12/2010) ,web 

site : http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4trade09_e.pdf  
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سيا وهذا دليل على آجل التجارة ذهبت إىل دول أكرب نسبة من املساعدات من أ أنمن خالل الشكل نالحظ 
.تغلب الدوافع االقتصادية يف منح املساعدات  

  الفنية املتعلقة بالتجارة  اتار املتكامل للمساعداإلط-ب

طمر جدول أعمال جتاري داخل إستراتيجية التنمية الكلية للبلـدان،  و الغرض األساسي من هذا الربنامج ه
 اإلطار إن .بناء القدرة يتفقان مع أهداف السياسة التجارية للبلد املعينوالتأكد من أن التصحيح املرتبط بالتجارة و

 ، وإدخـال التنمية القومية إستراتيجية يف الفقريةتكامل السياسة التجارية للدول  املساعدات يف إىلاملتكامل يهدف 
 القـدرة التجاريـة يف   إدخالىف  املساعداتض الفقر ويفخت إستراتيجيةخطط التنمية القطاعية كورقة  التجارة يف

 أكثـر قد تقدم و. الفقريةلالحتياجات التنموية للدول  الفنية ذات الصلة بالتجارة وفقا برنامج املاحنني للمساعدات
  . 1نامجمن هذا الرب لالستفادةبلد  40من 

  التجارة أجلمن  املساعداتتقييم :  الثالث الفرع

ماج يف التجارة العاملية، لكنها ال دالبنية التحتية من أجل االنرغم أمهية املساعدات من أجل التجارة يف دعم 
  .الدول األكثر فقرا فعال من النظام التجاري العاملي ميكن اعتبارها خطوة جادة من أجل استفادة 

  التجارة أجلمهية املساعدات من أتنامي : وال أ

، مؤخرا بطـرح خارطـة   )OMC( قامتالتجارة،  أجلمن  اتاملساعدحتققها  تعظيم املنافع اليت أجلمن 
التأكيد على أمهية رصد أوجه التحسن، ومتابعة  ، مع2008التجارة لعام  أجلمن  املساعداتطريق جديدة بشأن 

 .وتوجهاا  اتاملساعدإحساس البلدان مبلكية  جوانب التنفيذ، والتشديد على أمهية

 املسـاعدات بروزا يف جمال تقدمي  كثروالواليات املتحدة بأداء الدور األ ، قامت اليابان(OCDE)لـوطبقا 
 وكانت املفوضية األوروبية أكرب جهة ماحنة متعددة األطـراف، . 2006حسب حجمها يف عام  التجارة أجلمن 

التجـارة يف   أجلللمعونة امليسرة من  ، من خالل املؤسسة الدولية للتنمية، رابع أكرب جهة ماحنة )BM( بينما كان
، )2006-2002(متعددة األطراف لتقدمي هذه املساعدات يف الفتـرة   أيضا أكرب جهة )BM( وكان 2006عام 

إمجـايل   مـن  يف املائـة  BM( 24( هلـا ا املساعدات اليت قـدمه حيث شكلت  الفقرية وأكرب جهة ماحنة للبلدان
للتنمية والبنك األفريقي للتنمية من  كما يعترب البنك اآلسيوي. التجارة اليت تلقتها هذه البلدان أجلمن  املساعدات

التجارة يف املنطقة اليت يعمل فيها كل منهما، كما أما ينـدرجان   أجلمن  املساعداتبني اجلهات املهمة لتقدمي 

                                                           
1
  .17ص مرجع سابق، ،)رقل جولة الدوحةما الذي يع(، عامل اخلوف التنميةولتمويل ، اصندوق النقد الدويل 
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بقيـة البنـوك   و) PNUD( إىلباإلضافة .على مستوى العامل املساعداتجهات ماحنة هلذه  عشرضمن قائمة أكرب 
 لـدعم  التجـارة  أجل من املساعدات يف الزيادة أغلبية واجتهت.1كالبنك اإلسالمي مثال اإلقليميةدون و اإلقليمية

  2.الكربى الصحراء جنوب األفريقية الواقعة البلدان يف التحتية البنية

 التنمية حساب على التجارية باملصاحل االهتمام: ثانيا

ن الغرض منها إالرباق الذي جاءت حتته مفاوضاا، فالعنوان و اإلمنائيةإذن ومن خالل تتبعنا جلولة الدوحة 
مل يكن غرضا تنمويا بقدر ما كان يصب يف صاحل الدول الغنية وهذا أمر منطقي فمنظمة التجارة العاملية حتركهـا  
الرتعة التجارية أي رغبة األعضاء يف حتسني معدل تبادهلم التجاري عن طريق وصول أفضل ألسـواق األعضـاء   

 أثـر  بني التمييز عدم عمدتوت التجارية املصاحل مقابل ،لالقتصاد اهليكلي التغيري وأ التنمية درن فهي إذاآلخرين، 
 مـن  إذ ،القـومي  الناتج هيكل تغيري يف وأثره النمو، معدل رفع يف األجنبية واالستثمارات الدولية التجارة حترير

 إىلأمـا بالنسـبة   .بالتنميـة  يتعلق فيما سلبيا والنم مبعدل يتعلق فيما إجيابيا التحرير هذا أثر يكون أن جدا املمكن
التجارة هي وسيلة لفرض قواعد منظمة التجارة العامليـة   أجلمن  املساعدات وأ املعونةمقابل  املساعداتمبادرة 

 .على مجيع دول العامل

هي أيضا تـنقص مـن   والتجارة هي جمرد بديل غري فعال للمعاملة التفضيلية  املساعدات من أجلفمبادرة  
  .وتعترب جزء منها اإلمنائيةألا تدخل ضمن املساعدات  اإلمنائيةفعالية املساعدات 

 كرب اخلاسرينأالبلدان الفقرية : ثالثا

املتمثلة يف قبول البلـدان  ويعين بالضرورة إصالح سياساا التجارية ) OMC( إىلإن انضمام البلدان الفقرية 
 ،تشمل مبدأ الدولة األوىل بالرعايـة  ،موعة أساسية من الضوابط اليت تتعلق بدخول السوقالفقرية غري املشروط 

، مقابـل  3ككل من حيث املبـدأ )OMC(جانب قبول إىلااللتزام بتخفيضها يف املستقبل  ،ربط الرسوم اجلمركية
ـ  .اإلصالحات الالزمة حتقيق أجلالفنية اليت تقدمها الدول الغنية للدول الفقرية من واملساعدات املالية  ن إباملقابل ف

  :من خاللامتيازات كثرية كانت تتمتع ا الدول النامية خاصة الفقرية ستزول 

  

  
                                                           
1
 WORLD TRADE ORGANIZATION, Second global review of aid for trade, 6 - 7 JULY 2009, Committee on Trade and 

Development. 

.37-36ص نيويورك، ،2009، تقريراإلمنائية األهداففرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق  ،املتحدة األمم  2  
3
  .16، ص الرجع نفسه 
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  فضليات تناقص األ-أ

دة يشكل تعريفـات مجركيـة صـفرية أوشـد     يتمتع عدد كبري من البلدان النامية من أفضليات جتارية يف
باإلضافة .)OCDE(أسواق إىلتصدره للبلدان الغنية كما يتيح نظام االفضليات فرصة النفاذ  على كل ما االخنفاض

 أسـواق  إىلالكاريبية الباسيفيكية من مبعاملة تفضيلية للنفاذ وء يف اموعة اإلفريقية االبلدان األعضذلك تتمتع  إىل
 أسـواق  إىلتستطيع الـدخول  واألرز واملوز وعدا السكر  الدول األكثر فقرااإلحتاد األوريب، كما أن صادرات 

مبعاملة تفضـيلية ختـول هلـا     اإلفريقيةكما حتظى الدول . اإلحتاد األوريب بإعفاء شبه كامل من الرسوم اجلمركية
فضـليات  كـل هـذه األ  .الفرص إلفريقياو ومبوجب قانون النم األمريكيةالواليات املتحدة  أسواق إىلالدخول 

لتعريفاا اجلمركية الواردة من كافة شـركائها التجـاريني وفقـا     )OCDE(يض بلدان ستتناقص قيمتها مع ختف
  . OMC(1(بالرعاية الصادرة عن  األوىللشروط الدولة 

  ختفيض اإليرادات الضريبية -ب

التحرير التجاري علـى   أثارأن  إىلخلصت  2000و 1985بني عامي  ملا )FMI(يف البحوث اليت أجراها  
 مل. من إمجايل الناتج احمللي للبلدان منخفضة الدخل يف املائة 2.5بلدا متثلت يف ضياع ما نسبته  150اإليرادات يف 

 قـدرا  بسبب التجارية الفرص من كامل بشكل االستفادة من ،الفقرية وخاصة النامية، البلدان من كثري تتمكن
 أجـل  من املساعدات ودف .اإلنتاجية القدرات وضعف حتتية بنية توافر عدم تشمل اليت االجتار، على احملدودة
 يف الـدخل  املنخفضـة  البلدان مساعدة يف اخلصوص وجه وعلى التجارية قدرا بناء يف البلدان دعم إىل التجارة

 البلدان مساعدة األهم من أصبح احلايل، املتدهور العاملي االقتصادي الوضع ويف .الدوحة جولة نتائج من االستفادة
  .بالعرض املتصلة وقدراا بالتجارة املتصلة التحتية بنيتها بناء على الدخل املنخفضة النامية

  

  

  

  

  

                                                           
1
 International monétary fund , integration poor contries into the world trading system,economicissues, 

Washington,2006,p9. 
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  حتقيق التنمية املستدامةو اإلمنائيةاملساعدات  :املبحث الثاين

ـ املستدامة تبين منهج التنمية  إىل األخرية اآلونةيف التنموي االجتاه  حتول اجلهـات املاحنـة    فكمنهج خمتل
ـ أقل من ثاليت بات يفصلنا عنها  اإلمنائية وحتقيق األهدافبغية القضاء على الفقر  اإلمنائيةللمساعدات  ث املـدة  ل

  .الفقراء عرب العاملحقا يف حتسني حياة  اإلمنائيةفهل سامهت املساعدات  املطلوبة لبلوغها،

  التنمية البشريةو اإلمنائية املساعدات: األولاملطلب 

االجتماعية والبشرية منهج مجيع اجلهات املاحنة الثنائية منها واملتعـددة باإلضـافة إىل   لقد أصبحت التنمية 
املاحنني اجلدد من منظمات غري حكومية، وذلك دف التسريع بالوصول إىل األهداف اإلمنائية  لكن التقدم احملرز 

 .ريةمل يكن باملستوى املطلوب وعلى مستوى مجيع القطاعات املعنية بالتنمية البش

  تباطؤ التنمية البشرية :  األولالفرع 

شـهدت فتـرة    ، باملقابلا،السيما عند قياسها بدليل التنمية البشريةملحوظشهدت التنمية البشرية حتسنا 
بسبب اخنفاض املساعدات بزوال املربرات السياسية هلا  ،تدهورا ال سابق هلماوالتسعينات من القرن املاضي ركودا 

ختفيض متوسط العمر املتوقع  إىلدى أمر الذي األ ،مرض فقدان املناعة البشرية انتشار إىلذلك  إرجاعكما يرجع 
شـرق  وايار املداخيل نتيجة لذلك حدث تباطؤ يف دليل التنمية البشرية وكان التباطؤ كبريا يف جنوب  إىل أدىو

ـ   ، ومفشل الن إىلكما يكمن السبب الرئيسي . جنوب الصحراء إفريقيادول و أسيا  وحيث يكمـن فشـل النم
قاليم على ختفيض فقر املـداخيل  األواإلقتصادي خلف اضطراب دليل التنمية البشرية وعدم قدرة كثري من البلدان 

  .الفقر البشري و

  حتسني حياة البشرو اإلمنائية املساعدات:  الثاينالفرع 

 مـن  متكينـها  مع بالقيمة تتسم حياة حتيا بأن للشعوب فرصة بإتاحة األول املقام يف البشرية التنمية تعىن
  .من خالل توجيه املساعدات اإلمنائية للدول الفقرية ليه اجلهات املاحنةإتصبو  ، وهذا ما البشرية إمكانياا

  الرعاية الصحية: أوال

  الثالثة األلفيةالصحة العاملية املستدامة حتدي -أ

 أنعلى الرغم مـن  و األلفية ألهداف األوىلحد الدوافع لزيادة التمويل املخصص للصحة كان بالدرجة أ إن
ل عدد من املشاكل اليت تؤرق البلدان الفقرية حلالفنية وركزت املوارد املالية  فإا ،غري ملزمة قانونيا األهدافهذه 
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بشكل غري مباشر على الصـحة   أخرى أهدافتؤثر وخاصة بالصحة،  اإلمنائية األهدافثالثة من  أناحلقيقة هي و
من  اإلمنائيةشهدت السنوات األخرية زيادة معتربة يف املساعدات . للمعيشة  أفضلكدرجة االرتقاء حنوى مستوى 

حمددة تشمل مـرض فقـدان املناعـة املكتسـبة      أمراض إىلحتسني الرعاية الصحية، مع توجيه الكثري منها  أجل
  :حتد من فعالية املساعدات يف جمال الصحة تتمثل يف  أسبابلكن هناك .الريااملو، السل )االيدز(

 إىليف البلدان الفقـرية   األوبئةو األمراضيف القضاء على  اإلمنائيةرغم النتائج امللحوظة اليت حققتها املساعدات  •
ينة مؤشـر جيـد بـل    مع أمراضالرعاية الصحية فالقضاء على  أنظمةمساندة  إىلاملساعدات مل تكن موجهة  أن

شامل يعمل علة وترسيخ نظام صحي متكامل  إىلنه مت التوصل أال يعين  هذا لكن ،ضروري لتعزيز الرعاية الصحية
 ؛التصدي جلميع املشاكل الصحية اليت تعاين منها الدول الفقرية

، فالظروف اهليكلية مثل الفقر وعدم املساواة بني األهمالتركيز على معاجلة أمراض معينة قد حيجب الصورة  إن •
 ،مستوى الرعاية الصحية اخنفاض إىل أيضااجلنسني تؤدي 

السكان يف العامل املتقدم فإن التغذية الصحية غري كافية بالنسبة لكثري من  ألغلببالرغم من وفرة الغذاء بالنسبة  •
 ؛الفقراء عرب دول العامل

ـ  أن د، جنأخرىمن جهة وهذا من جهة  • هلـذا   ةمتويل الصحة منخفض جدا مقارنة مع االحتياجات التمويلي
بينما يتراوح املتوسـط يف  .دوالر  11على الصحة يف البلدان الفقرية يبلغ قرابة  اإلنفاقمتوسط  أنحيث ، القطاع
تقـدر   األساسيةتكلفة توفري الرعاية الصحية  أندوالر علما  1و 3بني  الدول اإلفريقية الفقرية منها خاصةمعظم 

  ؛دوالر 30وبنح
 صغرية نسبة إال الصحي التأمني يغطي النامية، وال البلدان يف األدوية تكلفة من ضئيالءا جز احلكومات تتحمل •

 ؛النامية البلدان سكان من
 هناك أن أوهلما ،رئيسيني لسببني األساسية األدوية من كثري على احلصول النامية البلدان يف الفقراء على يتعذر •

 مرتفعـة  املتـوافرة  األدوية أسعار أن وثانيهما واخلاص؛ العام القطاعني من كل يف األدوية توافر يف ضخما نقصا
 مراض غري املعدية مثـل داء اإليدز بل مع األوفاملشكلة ليس فقط مع املالريا  .الدولية املرجعية بأسعارها باملقارنة

 لكن البلدان الفقرية، يف للوفاة الرئيسية األسباب منوهي  الدموية  واألوعية القلب واضطرابات ووالرب السكري
 العاملني أدىن مرتب من أيام عدة أجر توازي ما غالبا املزمنة األمراض هذه لعالج الالزمة لألدوية الشهرية التكلفة

  .احلكومة يف أجرا
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  نظام صحي مستدام وحن -ب

يضمن توفر املستشفيات و األوبئةو األمراضاحلصول على نظام صحي مستدام يضمن القضاء على خمتلف 
املتلقية للمساعدات وتوفر دائم للقاحات، جيعل من الواجب على الدول املاحنة ووسائل الرعاية الصحية و األطباءو

علـى اسـتدامة االسـتثمارات     فاما يتوقعل النظام الصحي مستدجف.  2015بعد العام  ما إىلالتفكري  اإلمنائية
  :1ذلك عن طريقوالفنية  ،البشرية، الصحية سواء املادية

تنسـيق وكـاالت   وتضع خطط الصحة القومية الالزمة لتحقيقهـا  والصحية  أولويااتقرر البلدان الفقرية  نأ •
  ؛يدعمها وهذه اخلطط وعملها مبا يتوافق  املساعدات

  ؛داريةاملتطلبات اإلومجع املعلومات والتقارير  إعدادتزيد الوكاالت تكاليف املساعدات خاصة الفنية مثل  الأ •
املتلقية باملشاكل اهليكلية إلقامة نظام صحي مستدام وليس حلل املشاكل الطارئة فقـط  وتم اجلهات املاحنة  أن •
 .ي الصحي العامل األمناليت دد خاصة  األوبئةالقضاء على و أ

   ليمالتع: ثانيا

  االبتدائيتعميم التعليم -أ

ذا احلق قرر زعمـاء   واعترافا من حق األطفال أن حيصلوا على مستوى جيد من التعليم األساسي ااين،
اجلديـدة،   األلفيـة التنمية يف  أهدافحد أ 2015حبلول العام  االبتدائيتعميم التعليم  إىلالعامل أن يكون الوصول 

  .احلال بالنسبة لكثري من البلدان الفقرية واهلدف مازال بعيدا كما ه أن إىلرغم اجلهود املبذولة و

  2004و 2000عامي  لاملخصصة للتعليم حسب فئات الدخ )APD( إمجايل تقدير):3- 3(اجلدول رقم 

  البلدان منخفضة الدخل  البلدان النامية  

2000  

  2.48  4.60  مساعدة مباشرة

  0.93  1.00  دعم امليزانيةمساعدة من 

  3.41  5.60  اموع

2004  

  5.53  8.55  مساعدة مباشرة
                                                           

1
  .38، ص2007ديسمرب  ،مصر ،االهرام ،احلوكمة العاملية من املسؤول عنها ،التنميةوالتمويل  ، صندوق النقد الدويل 
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  0.85  0.94  مساعدة من دعم امليزانية

  6.38  9.49  اموع

  يف املائة 87.2  يف املائة 69.3  التغري منذ العام

، 2007إرساء أسس متينة من خالل الرعاية و التربية يف مرحلة الطفولة املبكرة، (اليونيسكو، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع،:  املصدر
  .20ص

يف مجيع البلدان النامية إذ ارتفعـت   املباشرة املخصصة للتعليم املساعدات زدادتامن خالل أرقام اجلدول 
كرب يف تـدفقات  وا أ، وقد حصل من2004مليار دوالر العام  8.5 إىل 2000 مليار دوالر أمريكي العام 4.6من 

مليـار دوالر كمـا ازدادت    5.5 إىلمليـار دوالر   205البلدان منخفضة الدخل إذ ارتفعت من  املساعدات إىل
العـام   يف املائـة  13.6إىل  2000ام العيف املائة  10.6املخصصة للتعليم بالنسبة لباقي القطاعات من  املساعدات

2004.  

يف كامل مناطق العامل عن طريق مجلـة مـن تـدفقات     االبتدائيةرغم التشديد على وجوب تعميم التعليم 
قصور يف النشاط الدويل فيما  ليس هناكنه أاهودات بني مجيع اجلهات املاحنة، هذا يعين واحلمالت و املساعدات

مهما  أصبحن التعليم قد أالرغم من التقدم احملرز خالل العقدين املاضيني فال ميكن القول بعلى وخيص جمال التعليم 
بعد ما يكون عن التعميم املنشود خصوصا يف حاالت البنات ومـا زال  أ، فااللتحاق بالتعليم  بلدان العامل  أفقريف 

 كثريا ممن يلتحقون باملـدارس ال  إنبل  ،من الدراسة قبل استكمال التعليم االبتدائي ونيتسرب األطفالالكثري من 
ب املدرسني، واخنفاض الرواتـب الـيت يتقاضـوا،    دريحيصلون على مستوى مالئم من التعليم، بسبب ضعف ت

  .األساسيةالتعليم  أدوات إىلافتقار املدارس  إىل باإلضافةوإزدحام الفصول الدراسية 

 يكمن اخللل أين-ب

رجل من وامرأة وطفل و ةالدولية لتمكني كل فتا االستجابةاأللفية فان  إعالنبعد مرور عشر سنوات عن 
 اإلمنائيـة الذي لعبته املسـاعدات   ررغم الدو االحتياجاتال تزال بعيدة عن الوفاء ذه  ،حتقيق التعليم األساسي

  :1إىلر الذي لعبته احلكومات احمللية يف جتسيد خمتلف املبادرات ويرجع هذا ورغم الدو

الواقع الدويل فيما يتعلق مبستويات كل من التمويل الدويل للتعلـيم  والواضحة بني اخلطب الرنانة  الفجوة •
  ؛الرغبة احلقيقية يف التعاون بشكل شديد التنسيق وللجميع 

  .حتقيق النتائج املطلوبة  أجلوثبة من  إحداثسياسية كثرية على ووجود قيود فنية  •

                                                           
1
  .263، ص2004-2003 ،خاص بالتعليم للجميع اليونيسكو، تقرير متابعة عامل 
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  املياه : ثالثا

احلـادة، يصـل    إىلويعيش ثلث سكان العامل تقريبا يف دول تعاين من ندرة مياه تتراوح بـني املتوسـطة   
دولـة   80التسعينات حوايل  أواسطقد عانت يف ومن موارد املياه العذبة املتجددة  يف املائة 10 إىلاالستهالك فيها 

  . من سكان العامل من ندرة املياه يف املائة 40يقطنها 

  الزراعةواه املي -ا

 يف امليـاه  أمن يشمل .معيشي كواقع البشرية املياه والتنمية بني االرتباط قوة الزراعة جمال يف الفقراء يلمس
 .معيشـتهم  كسب يف لفقراءا عليها يعتمد اليت األصول واملياه األرض ومتثل .التنمية البشرية جوانب كل الزراعة

 األصـول  احلصول علـى  عنوأ والتعليم، الصحة مثل األكرب اإلمكانيات عن مبعزل املياه إىل النظر ميكن ال كما
 شـديد  عـامال  ميثل املائي األمن انعدام أن إال .األساسية املال واهلياكل ورأس األرض فيها مبا األخرى، املنتجة

  .للضرر والتعرض الفقر إىل يؤدي اخلطورة

  اإلمنائيةاملساعدات وأزمة املياه -ب

 فتحقيقا ضروري اأمر الفقرية البلدان من للعديد بالنسبةلتوفري املياه موردا مهما   اإلمنائية املساعداتتعترب  
 ولكـن  .العائدات لتحصيل طويلة فترات مع كبرية مسبقة استثمارات يتطلب الصحي والصرف املياه يف التقدم
 الفقـر  مسـتويات  حتد بينما ،الفقرية البلدان من للعديد التمويلية القدرة من حتد احلكومة إليرادات املكبلة القيود

 الصحي، والصرف املياه أمهية يدركون املاحنني معظم أن من الرغم وعلى .التكاليف استرداد إمكانية من املرتفعة
 القطاع هذا يضعون من هم املاحنني من فقط وقلة املاضي، العقد مدار على اخنفضت قد اإلمنائية املساعدات أن إال
 .اإلمنائيـة  املساعدات من يف املائة5 من أقل سوى يتلقى ال اآلن القطاع هذا أصبح فقد وبالتايل .األولويات بني

  .1لأللفية اإلمنائي اهلدف إىل الوصول من أجل اتقريب الضعف إىل املساعدات تدفقات زيادة من البد لذلك ونتيجة

  اإلمنائية األهداف والتقدم احملرز حن: الفرع الثالث 

 اإلمنائية األهداف يف املطروحة العريضة الرؤية يف البشرية للتنمية املعياري اإلطار ينعكس الراهن الوقت يف
 بني املساواة نطاق وتوسيع املدقع الفقر وطأة من للحد ادولي عليها واملتفق ازمني احملددة األهداف وجمموعة لأللفية

 اتمـع  عزم لتقييم مرجعية نقطة األهداف هذه وحن تقدم إحراز ويعد .والتعليم الصحة بفرص والنهوض اجلنسني
  .أفعال إىل االلتزامات هذه ترمجة على الدويل

                                                           
1
  .7،ص2006،،القاهرة)الفقر وأزمة املياهوالقوة  ابعد من الندرة وه ما(،برنامج االمم املتحدة للتنمية، تقرير التنمية البشرية 
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  اإلمنائية األهدافمتويل :أوال

  عدم كفاية التمويل -أ

ن ذلك يتطلب احلصول على معلومات أل ،اإلمنائية األهدافيصعب تقدير التمويل اخلارجي املطلوب لبلوغ 
اخلارجية  املساعداتقدرت دراسات عدة وجوب زياد و. آخر إىلحول التكاليف اليت ختتلف بشكل كبري من بلد 

املتحدة يستشهد  لألممالتابعة  و،وهناك تقدير متحفظ للجنة سدي دوالر سنويا مليار 100 إىلدوالر  مليار 4من 
يتطلب ذلك و، )BM(هذا يتماشى مع دراساتويف العام  إضافيادوالر  مليار 50زيادة  إىل ويدع تكرارو ا مراراً
 مليـار  165أي حـوايل   يف املائة 0.7مت بلوغ اهلدف  إذانه أ إىل اإلشارةجتدر واملقدمة حاليا   )APD(مضاعفة 

للعام  يف املائة 0.36التدفقات احلالية حوايل  معأما  .2015مع مطلع العام  اإلمنائية األهدافبلوغ  ، فإنه يتمدوالر
 . 1األهداف إىلالوصول  أجلمن غري املمكن متويل الفجوة من فإنه  2010

  )2008 (املالية العاملية األزمة تأثري-أ

 2008سنة وأوروبا أمريكا مشال يف املتقدم العامل اقتصاديات يف بدأت واليت ∗االقتصادية العاملية األزمة أدت

 معـدالت  يف اخنفاض إىل باإلضافة العامل النامي من املصدرة السلع وأسعار نسبة من كل يف مفاجئ اخنفاض إىل 
 الـيت  التقـديرات  وتشـري  .النامية الدول يف والنم معدالت تباطؤ إىل مما أدى، واالستثمارات اخلارجية التجارة
 فقر يف يعيشون الذين عدد إىل مليون نسمة 50 ستضيف احلالية العاملية االقتصادية األزمة أن إىل)  (BMأصدرها

 األزمـة  وسـيناري  حـدوث  حالة عـدم  يف باملقارنة ،2010 عام بنهاية نسمة مليون 64و 2009 عام يف مدقع
 على وعالوة .آسيا شرق وجنوب يفوأ أفريقيا يف الكربى الصحراء جنوب يف مناطق بالذات العاملية، االقتصادية

 وما 2010 عام قليال يف أعلى ستكون الفقر معدالت أن حيث األزمة، هذه يستمر تأثري أن املرجح من فإن هذا،
  .2األزمة املالية حدوث قبل كان كما باضطراد العاملي االقتصاد واستمر من إذا وذلك ،2020 عام وحىت بعدها

  

                                                           
1
  .148ص ،مرجع سابق،االستثماروالتمويل و األساسية السلع أسعارالتنمية، واملتحدة للتجارة  األمممؤمتر  
∗
 1929أزمة مالية حقيقية عصفت باألسواق املالية الدولية وأثرت على البنوك واملؤسسات بصفة خاصة وبشكل مل يسبق له مثيل منذ أزمة  2008واجه االقتصاد العاملي يف الفترة  

الرهون العقارية دون املمتازة حيث توسعت املؤسسات يف منح قروض سكنية لعدد كبري من األفراد  وعرب ما يسمى بأزمة الرهن العقاري، أ 2007أوت  إىلوتعود بداية األزمة 
الستثمار طويل  اوأي ضمانات ولقد أقبل األمريكيون أفرادا ومؤسسات على شراء العقارات دف السكن أ إىللتمويل شراء سكنات ة يقدمون لك أفضل أسعار الفائدة دون احلاجة 

استخدام املشتقات املالية لتوليد مصادر جديدة للتمويل وبالتايل التوسع يف  إىلدرجة كبرية والبنوك مل تكتفي ذا بل جلأت  إىلضاربة واتسعت التسهيالت العقارية امل وأ جلاأل
درجة ارتفاع األسعار بدرجة ليس هلا عالقة بالقيمة  إىلصل بالفعل تزايد الطلب على العقارات وزيادة أسعارها وهذا ما ح إىلاإلقراض ومن الطبيعي أن تقود هذه السهولة يف التمويل 

  .اقتصادية عاملية أزمة إىلاملالية  األزمةوانتهت  أسعارهاعرض العقارات واخنفاض  إىل أدىومل يتمكن املالكون من دفع الفوائد نتيجة ارتفاعها مما 

  
2
  .7ص ،قمرجع ساب، 2010األمم املتحدة، تقرير األهداف االمنائية  
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   األهدافحتقيق  وتقاعس الدول الغنية وراء التباطؤ حن -ج

 إىلعدم الوصول  أنعلى  التأكيد أجلمقارنته مبستويات املساعدات من والتمويل العسكري  نأخذ أنميكن 
عنـد   األولوياتالتمويل التنموي ضمن  إدراجبل لسبب عدم  ،ليس لعدم كفاية التمويل اإلمنائية األهدافحتقيق 

ر يسـتثمر يف املسـاعدات   ن مقابل كـل دوال أ إىل اإلحصائياتحيث تشري .يف الدول املتقدمة  توضع امليزانيا
 اإلنفـاق تزيد فيها نسـبة   G7فجميع دول السبعة  على امليزانيات العسكرية، أخرىدوالرات  10تنفق  اإلمنائية

بالنسبة للواليات املتحدة  1/25وبالنسبة لربيطانيا  1/13 إىلفيما ترتفع النسبة  1/4عن  املساعدات إىلالعسكري 
زانيات يف الدول الغنية ال تعكس التزاما يفامل.غري حقيقية مقابل التمويل التنموي كأاوواألمريكية وهذه النسب تبد

التنموية يضع احتمال حتمل التكاليف احتماال ضـيقا  وتنمويا اجتاه الدول الفقرية فالتباين بني امليزانيات العسكري 
للمسـاعدات   2003-2000يت العسكري بـني سـن   اإلنفاقمليار دوالر على  118خصصت الزيادة البالغة وفل

 أجـل مـن   األرقاملكن على الدول الغنية اليت تبالغ يف وضع .يف املائة 0.7لكانت املساعدات اليوم متثل  اإلمنائية
الـدويل   اإلرهـاب انتشار ظاهرة والعاملي  األمنديد وتضع يف احلسبان مشكلة الرتاعات  أنالعسكري  اإلنفاق

  .1ش يف الدول الفقرية التهميوالذي يكمن وراءه الفقر 

 اإلمنائية األهدافحتقيق  وحن زالتقدم احملر: ثانيا 

 وبعد مخس سنوات، يبد ، أي2015لأللفية يف عام  اإلمنائية األهدافمع اقتراب املوعد املستهدف لتحقيق 
فمن املرجح أن يعجز كثري من البلدان عن . الطريق فيما يتعلق مبا مت إحرازه من تقدم على املشهد العاملي متباينا

بالنسبة  أكثر طموحاعترب األهداف الشاملة تومن األمهية مالحظة أن . احملدد يف املوعد األهدافحتقيق العديد من 
بعيدة متاما عن حتقيق أي هذه  .أخر، وكذلك ظروف كل بلد إىلالفقرية، وأن نقاط البدء ختتلف من بلد  للبلدان

و يعتمد سنوات وه 05ة قبل حاملرج األهدافحتقيق  إىليوضح نقطة الوصول  )2-3(و امللحق رقم . دافاأله
   .2010للعام  اإلمنائيةهداف األعلى تقرير 

  احلفاظ على االستدامة البيئية و اإلمنائية املساعدات: املطلب الثاين 

 بأسعار النظيفة الطاقة خدمات إىل إمكانية الوصول ونقص البيئي بالتدهور غريهم من أكثر العامل فقراء يتأثر
 آن يف وعاملية حملية قضايا الطبيعية هي املوارد واسترتاف التنوع البيولوجي وفقدان املناخي، قضايا التغري إن .مقبولة
 ويف مسـتدام،  بأسلوب البيئة إلدارة القدرات الوطنية تعزيز عن طريق .مجيع البلدان بني التعاون وتتطلب واحد،

                                                           
1
  .94،مرجع سابق،ص2005،تقرير التنمية البشرية اإلمنائياملتحدة  األممبرنامج  
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 املشـورة  وتوفري املمارسات ونشرها، أفضل حتديد خالل من للفقراء، وذلك الكافية ضمان احلماية نفسه الوقت
  . اإلمنائيةوتعزيز دور املساعدات  اإلقليميةوالشراكات الدولية  وإقامة السياسية،

  الدول املتقدمة املسؤولة عن مشكلة تغرب املناخ :ول الفرع األ

 أوضاع يف الكبري ذلك العدد وجود شخص ومع املليار اجلياع عدد مع ختطي هائلة، االحتياجات ال تزال 
 تغـري  ولكـن  .النامية للبلدان بالنسبة أمهية كثراألولوية األ الفقر حدة وختفيف والنم مازال حتقيق واجلوع، الفقر
 احنباس األمطـار،  ازدياد يف تتجلى وهي الظهور يف فعال فاملشكلة أخذت ،تعقيدا أكثرالتحدي  ذلك جيعل املناخ

ـ  كما واحلكومات، األفراد والشركات على عبئا يشكل مما احلر العواصف، وموجات وشدة والفيضانات،  ؤديي
 الشدة متزايدة يثري حتديات أن الراهنة باملعدالت املناخ تغري شأن استمرار منو .التنمية عملية عن إبعاد املوارد إىل

 .الفقرية الدولالتنمية يف  عملية أمام

فمنـذ   .∗األرضارتفاع درجة حرارة وعن مشاكل تغري املناخ  األولالصناعية املسؤول وتعترب الدول الغنية 
 عدد يبلغ اليت الدخل العالية املوارد الطبيعية فالبلدان استرتافعلى  أمريكاو األوربيةالثورة الصناعية عملت البلدان 

 لالحتبـاس  املسـببة  الغازات جمموع ثلثي تناهز انبعاثات إصدار عن مسؤولة العامل سكان جمموع سدس سكاا
 نتيجـة  تواجـه  أن ميكن النامية البلدان أن )OCDE( أجرا دراسةيف املقابل تبني . اجلوي الغالف إىل احلراري

  .الصناعية العامل بلدان تواجهه مما بكثري أكرب احمللي إمجايل الناتج يف خسائر التخفيف إلجراءات

  يف جمال تغري املناخ اإلمنائيةدور املساعدات  :الفرع الثاين

 االحتياجات يعاجل عاملي إذا كان على أساس اتفاق الالزم إال النطاق على التعاون العاملي حيدث أن ميكن ال
 ختفيض االنبعاثـات  فيه جيري الذي املكان بني ميكنه الفصل كان إذا وإال النامية، البلدان منها اليت تعاين والقيود

 ختفـيض  عمليـة  لتشجيع وتسهيل الالزمة املالية األدوات خيلق كان وإال إذا اجلهد، ذلك عبء حيمل من وبني
 تغري يف تارخيياتسهم  ملوأ قليال أسهمت اليتوأ والفقرية بالدخل احلجري بالفحم الغنية البلدان يف حىت االنبعاثات

 لالسـتدامة  قابلية أكثر للتنمية يف سبيل السري فرصة ستغتنم البلدان تلك إذا كانت ما يتأثر أن من بد وال .املناخ
 عمليـة  ذلك، تكـاليف  فبخالف .الدخل عالية البلدان أن تقدمها ميكن اليت والفنية املالية باملساندة تأثراً شديداً

  .حتمله ميكن مما أكرب أن تكون ميكن هلا بالنسبة التحول

 واخنفـاض  احلراري لالحتباس املسببة االنبعاثات يف تركزات تارخييا النامية البلدان مسامهة الخنفاض ونظرا
 إىل هلـا حتو لتمويـل  تعاونيا ترتيبا تتوقع فإا املناخ، تغري ضها آلثارتعر وارتفاع الفرد بنسبة فيها الطاقة استخدام

 وأجندة الطاقة، مصادر على احلصول على قدرا من بكل يضر الوحن على الكربون غاز انبعاثات منخفض والنم
 األمانة تقديرات وتفيد .منها لكل املتمايزة ةكاملشتر املسؤولية ملبدأ وذلك وفقا ف،التكي حتقيق يف وجهودها منوها
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 الناميـة  البلدان إىل املالية التدفقات تكون أن جيب 2030 العام حبلول بأنه اإلطارية املتحدة األمم التفاقية العامة
ة املـوارد املقدمـة   دون مزامح فالتكي أنشطة ألغراض دوالر مليار 67ب ، منها سنويا دوالر مليار 100 تعادل

   .اإلمنائية األهدافلتحقيق 

  )2009ديسمرب  18-7( مؤمتر كوبنهاجن :الفرع الثالث

 وتضمن اهلدف األساسي املعلن خفض ارتفاع) 2009ديسمرب  18-7(أنعقد املؤمتر ملدة حوايل أسبوعني 
لكـن  ، باإلضافة إىل وضع آلية ملعاهدة ملزمة قانونيا لربوتوكول كيوتو ،معدل حرارة األرض إىل درجتني مئويتني

مساعدة الدول النامية والفقرية، عن طريق ضخ كميات إضافية من املساعدات اإلمنائية يف جمـال   االجتاه كان حنو
كان خميبا آلمال الدول النامية، حيث أن التعهدات بالتحويـل  التغري البيئي وحتمل املخاطر البيئية حىت هذا اهلدف 

ول عن زيادة درجة حرارة األرض وبالتايل من ؤكانت حمتشمة جدا وانتهى املؤمتر خبالف بني الدول على من املس
املسئول عن خفضها وكان االتفاق يف األخري على ما يعرف باتفاق كوبنهاجن الذي اعتربه الكثريين جمرد نـص  

  . إعالن للنوايا فقط رغم الزخم اإلعالمي الذي رافقه  سي مبهم أوسيا
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  املساعدات اإلمنائية والقضاء على الفقر عرب العامل: الثالثاملبحث 

من جهود التنمية اليت كانت تبـذهلا املؤسسـات    جزء كبري من التسعينات وجه العديدوالثمانينات  خالل
ـ  األسواق ،نأاعتقادا ب )CAD(البلدان املاحنة الرئيسية و واإلقليميةاملالية الدولية   وهي اليت تسري بالدول النامية حن

. حكم راشد وذلك يف ظل سيادة بيئة مالئمة من سياسات اقتصادية صحيحة و.املستدامة ذاتيا  االقتصاديةالتنمية 
نظرة التقليدية للتنميـة مل تثبـت   لكن هذه ال اخلصخصة،ومتنح لنشر سياسة التحرير  اإلمنائيةكانت املساعدات و

 . الفقريةخاصة الدول  ،كفاءا يف القضاء على الفقر الذي بات يهدد معظم سكان املعمورة

  أوراق إستراتيجية ختفيض الفقرالعالقة بني املساعدات اإلمنائية و : املطلب األول 

 اإلمنائيـة نتج عنه من مشاكل اجتماعية من طرف املؤسسات  وما وبدأت االهتمامات حول قضية الفقر  
كانت منظمة اليونسيف وبرنامج األمم املتحدة أول املهتمني مبوضوع الفقر يف حني كانـت  والتابعة لالم املتحدة 

، ناتالثمانی يف الضائع التنمیة عقد خاللوودز منهمكة يف إدارة أزمة املديونية يف البلدان النامية  مؤسسيت بروتن
انعقد مؤمتر كوبنهاجن للتنمية االجتماعية الذي أعطى هـذه   1995يف العام و. وبعيدة عن فلسفة تقليص الفقر 

ى الفقر، وبعد فشل سياسات التثبيـت   سنة للقضاء عل 1996الفلسفة أمهية بالغة وبعدها بعام مت اعتماد العام 
ا ذكرنا سابقا ليصبح القضاء على مالذي غري فلسفته ك )BM( التصحيح اهليكلي أصبح التوجه خاصة من طرفو

حتت عنوان شن هجوم على الفقر، مت مـن   2000/2001الفقر أولوية توجهاته، وبالفعل فقد صدر تقرير العام 
أبعـاد   إىلخالله التحسيس خبطورة تفاقم مشكلة الفقر الذي أصبح متعدد األبعاد فقد تعـدى البعـد املـادي    

  .القدرة على حتقيق الذاتوالتهميش وعدم التمكني وة األوىل لفقر احلريات سيكولوجية بالدرج

  الفقر ختفيف إستراتيجية ماهية أوراق: الفرع األول 

 عيمج تكن مل إن ةيغالب حاولت نيالعشر القرن ناتيتسع يف الفقر صيبتقل التزامه ديبتجد  )BM( اميق منذ
 وذلك ةيللتنم املتحدة األمم وهيئات مؤسسيت بروتن وودز مبساعدة الفقر صيتقل برامج قيتطب النامي العامل دول

 ةيواالجتماع ةياالقتصاد اساتيالس من جمموعة عن الفقر صيتقل اساتيس وتعرب .املدين اتمع منظمات مبشاركة
 زمين مدى خالل ةياخلارج يةونيواملد الفقر معدالت صيوتقل االقتصادي والنم معدل رفع إىل دف اليت ةيكلهليا

  .سواء حد على ةيواألجنب ةياحملل املتاحة املوارد استخدام كفاءة على زيبالترك ،أكثرف سنوات ثالث من بدأي حمدد
  :تتمثل يف ةيسيرئ ثالث دعائم على اساتيالس تلك وتؤسس

 ؛ليالتشغ وكفاءة مستوى رفع على عملي ومستدام شامل مرتفع اقتصادي ومن معدل قيحتق •
 ية منها؛   ميوالتعل ةيالطب مايوالس ةياألساس اخلدمات بإتاحة ةيالبشر ةيالتنم اساتيس ليتفع •
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  .اجاياحت األكثر الفئات باستهداف ةياالجتماع ةياحلما اساتيس قيتطب •

 ختفيض اساتيلس ةيقياحلق ةيالبدا ،نيالعشر القرن ناتيتسع يف  )BM( رهاابتك اليت الفقر مييتق جلان تعد 
ـ القطاع واإلصالحات ةياالقتصاد اإلدارة أوضاع بدراسة قامت ثيح ؛ البنك إطار يف الفقر ـ الرعا ونظـم  ةي  ةي

 قيبـالتطب  وذلك ناتيالتسع منتصف حبلول ةيالعمل اوخربيتها مصداق اكتسبت مث ة،يالنام الدول يف ةياالجتماع
                                                                                                                              .الصحراء جنوب ايقيأفر دول من دولة 25 على

 سياسـة  وبرامج إنفاق برامج وخلق الفقر ختفيف أهداف وحتديد البلد يف الفقر قياس إىل ) )DSRPدف
 تكـون  أن الفقرض ختفي إستراتيجية أوراق تضمن أن جيب والبنك، للصندوق وفقا .األهداف هذه إىل للوصول
 والتنميـة  الفقـر  ضختفي أهداف مع متسقة ما لبلد واالجتماعية اهليكلية والسياسات الكلي االقتصاد سياسات

 أـا  غـري  سنوات، ثالث لك الفقر ضختفي إلستراتيجية جديدة أوراق تكتب أن بالدول ويفترض .االجتماعية
 التقدم مدى تقرير" باستخدام سنة لك ا اخلاصة الفقر ضختفي إستراتيجية أوراق على تعديالت إدخال تستطيع
  ."السنوي

  واملساعدات اإلمنائية االرتباط بني أوراق إستراتيجية احلد من الفقر : ينالفرع الثا 

 الفقـرية،  للـدول  يقدماا اليت القروض إلدارة 1999 يف) DSRP( باستخدام )FMI(و  )BM( أبد
 للحصول أو )PPTE( مبادرة مبوجب دين من إعفاء على للحصول مؤهلة دولة أليها تقدمي اآلن ويقتضيان

 نسـق  الدويل، للبنك وفقا )DSRP( دولة  67 أعدت ،2008  عام وحبلول بامتيازات جديدة قروض على
 ألوليـات  احملددة املهمة العوامل أحد تطبيقها أن يعين مما ، )DSRP( مع براجمها املاحنة الدول من متزايد عدد

   .اإلقليميةكما  .الثنائية املساعدات

ـ  لسياسات "واشنطن إمجاع" بأن الدولية املاحنة املؤسسات هذه تصرح  للثمانينيـات  اهليكلـي  فالتكي
 من العديد فرض يف تستمر أا غري ،غري صاحل حلل مشاكل العام الثالث أصبح قد املنصرم القرن من والتسعينيات

 يطلب حيث .املساعدات على تفرضها اليت الشروط خالل من النامية الدول على اهليكلي التكيف برامج عناصر
 حمـددة  شروطا تنفذ أنالتجارة  أجلمن  و مساعداتأدين  من اإعفاء وحىت ومنحا قروضا ىتتلق اليت الدول من

 مـن  املسـاعدات  علـى  احلصول دف التجارة، حترير وأ العامة املشاريع خصخصة مثل االقتصادية، للسياسة
  .وودز اكرب دليل على ذلك وزيادة الفقر خالل الفترة اليت طبقت فيها برامج توأم بروتن.ةاملالي املؤسسات

 إعـداد  لعملية الدولة وملكية املدين اتمع ةكمشار على الدولية املالية املؤسسات يزكتر من الرغم وعلى
)DSRP(، يمن تزال ما املؤسسات لتلك التقليدية اهليكلي فيالتكي سياسات أن إال هامن الكثري على .  
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  ظهور الدول األكثر فقرا :املطلب الثاين

 يشهد ومل اهليكلي فييالتك برامج تنفيذ يف الدولية املالية املؤسسات بدء على تمض سنة عشرين من أكثر
 قـد  املؤسسـات  هذه سياسات تكون رمبا أنه على عديدة حاالت تدل احلقيقة، ويف طفيفاً تقدما سوى الفقراء
  .حققته الذي النفع من ربكأ أذى أحلقت

  تزايد نسبة الفقر عرب العامل:  األولالفرع 

 افـة ك يف ازداد قد (يوميا دوالرين عن منهم الفرد دخل يقل الذين الفقراء عدد فإن الدويل البنك حسب
 حيصـل  قلاأل على واحد شخص الفقرية األسر معظم لدى والباسيفيك ويوجد آسيا شرق منطقة باستثناء املناطق

 ،الفقـرية  اإلفريقيـة  الدول ويف .للفقر الرئيسي السبب هي للعامالت وخاصة الزهيدة األجور ولكن .أجر على
 مـن  عقـدين  مـن  أكثر خالل لليوم واحد دوالر من أقل مدقع فقر يف يعيشون الذين األشخاص عدد تضاعف

  .و املساعدات اهليكلي فييالتك

  )2015-1990(تطور الفقر يف العامل حسب املناطق اجلغرافية للفترة) :4-3(رقماجلدول 

Sourse :Jean-Pierre Cling, Mireille Raza findrakoto, Françoi Rouba , Les Nouvelles Strategie Internationales De 

Lutte Contre La Pauvreté, 2e édition,economica,paris,p30. 

  )باملليون (دوالر 2السكان الذين يعيشون بأقل من   )باملليون( دوالر 1السكان الذين يعيشون بأقل من   

  *2015  1999  1990  *2015  1999  1990  السنوات/املنطقة

  284  849  1084  59  260  425  شرق آسيا واحمليط اهلادي

  93  236  285  6  46  92  باستثناء الصني

  42  91  44  4  17  7  أوربا واسيا الوسطى

الالتينية والبحر  أمريكا
  الكارييب

74  77  60  167  168  146  

ومشال  األوسطالشرق 
  افريقيا

6  7  6  59  87  65  

  1098  1098  976  179  490  495  سياآجنوب 

  597  484  388  345  300  242  جنوب الصحراء أفريقيا

  2230  2777  2718  753  1151  1276  اموع

  2040  2164  1919  700  936  916  اموع باستثناء الصني
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كثـر املنـاطق   أو امل فيما خيص انتشار الفقر،عمن خالل أرقام اجلدول نالحظ أن هناك تفاوتا بني مناطق ال
ب وهو العام الذ 2015ام عجنوب الصحراء، وكمتوسط عاملي فإن الفقر يف تزايد مع حلول ال إفريقيارا هي تضر

  .ولأىل النصف كهدف إامل قد خفض نسبة اجلوع عمن املفترض أن يكون ال

  فقرا يف العامل كثراألتنامي الدول  :الفرع الثاين 

يف أواخـر   )PMA(يغرف أيضا بالدول األكثر فقرا  أو ما الدول األكثر فقرااعترفت األمم املتحدة أوال ب
ومشلت إستراتيجية التنميـة  . اتمع الدويل حيث حتتاج إىل اهتمام تنموي خاص الستينات كمجموعة ضعيفة يف

ويف . الدول األكثر فقـرا  إجراءات خاصة لصاحل1970 لعقد التنمية الثاين التابع لألمم املتحدة للسبعينات الدولية
  ومنذ . اإلنتاج احمللي العام ومعدل تعليم الكبار بناءا على أكثر فقرادولة  24حددت األمم املتحدة  ،1971عام 

 مع برامج عمل حمـددة علـى   اآلنإىل غاية  الدول األكثر فقرااملتحدة حول  مؤمترات لألمم أربعذلك، مت عقد 

الدول األكثر واليوم تزايد عدد  .يف تلك الدول التوايل؛ لكنه حتقق تقدم بسيط يف التنمية احلقيقية واستئصال الفقر
 وتكافح هذه الدول. ، ودولة واحدة من أمريكا الالتينية والكارييبأسيا يف 14يف إفريقيا، و 33منها  48إىل  فقرا

  .ضد املشاكل البنيوية املزمنة يف اقتصادياا والتنمية واملوارد البشرية

 وضـع  الدوليـة  اجلماعة عاتق على وقع الدولية، االقتصادية العالقات مستوى على الفئة هذه  ظهور بعد
 تتخـبط  اليت السيئة الوضعية من إلخراجها الالزمة التدابري اختاذ ذلك بعد مث ، وفورية الزمة كخطوة هلا تعريف

 املتناقضة لبلدان ا مصاحل فرضته وما متضادة، اقتراحات من املناقشات ته واجه ملا سهال ذلك يكن مل ،لكن افيه
 .ككل الدولية للجماعة حتديا العف وكان

 مـن  املقدمة االقتراحات أساس على 1971 سنة املتحدة لألمم العامة اجلمعية طرف من الفئة هذه عرفت
 طريق عن 1971 نوفمرب 18 ـل الالئحة يف االجتماعي االقتصادي للمجلس التابعة والتنمية التخطيط جلنة طرف
، ضـعيفة  صـناعة ، ضعيفة إنتاجية، الضعيف الدخل مثل والنم لقلة خصائص عدة على بناءا دولة 24 تضم قائمة

 : 1مايلي على ذلك يف وارتكزت.… والثقافية اإلدارية املنشآت ضعف

 ؛دوالر 100 ـال عن يقل وأ يساوي الفردي الداخلي املنتوج •
 يف املائة؛ 10عن يقل وأ يساوي اخلام اإلمجايل الداخلي املنتوج يف الصناعة نسبة •
 يف املائة؛ 20 تتجاوز ال سنة 15 عن أعمارهم تقل ال الذين للسكان التعليم نسبة •

                                                           
  .53،ص2006-2005يف العالقات االقتصادية الدولية،مذكرة ماجستري،كلية احلقوق،جامعة بن عكنون ، اجلزائر، الدول األكثر فقراوماحنوس فاطمة، مفهوم   1
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 السكان تأهيل نقص ب يتعلق فيما خاصة اخلطأ، هامش فيها روعي إحصائيات على مبنية املعايري هذه إن
 األكثر القارة هي إفريقيا وكانت نسمةن مليو 142 ب تقدر إمجايل سكاين حبجم دولة 24 تضم قائمة على بناءا
شرات املتدنية للنماء االجتماعي ؤالبلدان ذات امليعترب الدول األكثر فقرا على أا ) 2010(تصنيف  آخرأما ، فقرا

ضمن يتم تصنيف بلد . يف العامل التنمية البشرية مؤشر ، وأدىن ترتيب حسباملتحدة األمم االقتصادي وفق منظمة
 :1ثالثة معاير إذا حقق هذه الفئة

يف السنة؛ وجيـب    دوالرا 900من  أقلخالل ثالث سنوات  القومي اإلمجايل الدخل متوسط(اخنفاض الدخل  •
   ؛القائمة يف السنة حلذف البلد من دوالرا 1086أن يتجاوز 

   ؛بني البالغني ةواألمي والتعليم التغذية على مؤشرات ابناء البشرية املوارد ضعف •
ـ نسب ،...ج الزراعي وتصدير السلع واخلدماتعدم استقرار اإلنتا(التأثر االقتصادي  سرعة • رين ة السكان املهج

  ).بالكوارث الطبيعية

ـ ئمة إذا حقق املعاير الثالثة معاالقا إىل يضاف بلد ـ ا، ويتم حذفه منها إذا جتاوز احلد األدىن ملعي نني رين اث
كما أن هناك حد لعدد السكان، حيـث  . التقييمات جترى مرة يف ثالث سنوات أن خالل تقييمني متتاليني، علما

بلـد يف العـام    39 إىل 1971بلد العـام   24من  الدول األكثر فقراكما زاد عدد   .مليونا 75 جيب أال يتجاوز
دولـة   16يف املائة من سكان العامل وحسب األمم املتحدة فـان هنـاك    10تشكل  2011العام  48 إىل 2001

  .مرشحة ألن تكون ضمن هذه الفئة يف املستقبل القريب

  2011الدول األكثر فقرا يف العامل العام ): 5-3(اجلدول رقم

  وقانيساأ  أمريكا الالتينيةأسيا                                                                                                                                   إفريقيا

 ،الدميقراطية مجهورية الكونغو ،النيجر ،مدغشقر ،ليبرييا
 جزر القمر ،بوركينافاسو، نداروا، الوسطى مجهورية إفريقيا

، مايل، غينيا بيساو، غينيا االستوائية، غينيا، غامبيا، ايريترييا
، ماالويإثيوبيا، بورندي ، بنني، ترتانيا، سرياليون، موزامبيق
 ،انغوال، زامبيا، تومي وبرانسييب سان، السينيغال، موريطانيا

  السودانجيبويت ،تشاد، توغو، أوغندا، الصومال،  ،لوسوتو

أفغنستان، الوس،نيبال، 
بنغالدبش،ميامنار،بوتان، 

اليمن، تيمور 
  الشرقية،كمبوديا

جزر سليمان،   هايييت
سامو، فانواتو، 

  كرييباس

  .موقع برنامج األمم املتحدة للتجارة و التنمية: املصدر

  .  )01/01/2011( املالديف ،)2007( ،الرأس األخضر)1994( بستوانا:خرجت من اموعة البلدان التالية:مالحظة
                                                           
1
 CNUCED, rapport 2010 sur les pays les moins avancés,( vers une nouvelle architecture internationale 

du developpement pour les PMA),2010,p3.  
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 كثر فقرالدان األباملخصصة لل برامج عمل األمم املتحدة:الفرع الثالث 

يف العقود الثالثة املاضية مع بـرامج عمـل   األكثر فقرا  املتحدة حول الدول مؤمترات لألمم ثالث مت عقد
  الفقر يف تلك الدولالتوايل؛ لكنه حتقق تقدم بسيط يف التنمية احلقيقية واستئصال  حمددة على

  )1990-1981(ول للثمانيناتبرنامج عمل املؤمتر األ:أوال

ويف ذلك املؤمتر، اعتمد . يف باريس 1981مؤمتر األمم املتحدة األول املعين بأكثر البلدان فقرا يف عام  انعقد
ي اشـتمل علـى مبـادئ    ، الذهذه الدولاتمع الدويل باإلمجاع برنامج العمل اجلديد الكبري للثمانينات لصاحل 

، وتقرر إكمال هذه اإلجراءات بتـدابري دعـم   أكثر البلدان فقراتوجيهية لإلجراءات احمللية اليت ينبغي أن تتخذها 
ولكن رغم اإلصالحات الكبرية اليت بدأا يف جمال السياسات العامة بلدان كثرية دف إحـداث حتـول   . دولية

الداخلية، ورغم التدابري الداعمة اليت اختذها عدد من املاحنني يف جماالت من قبيل املساعدات  اقتصاديااهيكلي يف 
  .اإلمنائية، والديون، والتجارة، فقد ساءت احلالة االقتصادية هلذه البلدان ككل يف أثناء الثمانينات

  )2000-1991(رنامج عمل املؤمتر الثاين للتسعينياتب: ثانيا

واضطلع املؤمتر باسـتعراض التقـدم   . 1990سبتمرب  14إىل  3 باريس فـي الفترة من عقد هذا املؤمتر يف
االجتماعي  االقتصادي الذي أحرز يف أكثر البلدان فقرا يف أثناء فترة الثمانينات، وكذلك التقدم الذي أحرز فيما 

اسات وتـدابري وطنيـة ودوليـة    يتعلق بتدابري الدعم الدولية يف أثناء ذلك العقد؛ كما اضطلع املؤمتر بصياغة سي
واستنادا إىل اخلربة املكتسبة والدروس املسـتفادة مـن فتـرة    . لإلسراع خبطى العملية اإلمنائية يف فترة التسعينات

. الثمانينات، متكن املؤمتر من االتفاق على االستراتيجيات واألولويات اإلمنائية هلذه البلـدان لفتـرة التسـعينات   
لص إليها املؤمتر يف إعالن باريس وبرنامج العمل لصاحل أكثـر البلـدان فقـرا يف فتـرة     ووردت النتائج اليت خ

املسـؤولية   أاتمع الدويل باختاذ إجراءات عاجلة وفعالة، تستند إىل مبـد  لتزماويف هاتني الوثيقتني، . التسعينات
االقتصادية، وعكس  واملشتركة والشراكات املعززة من أجل وضع حد للتدهور الذي طرأ على احلالة االجتماعية 

  .مساره وتنشيط النمو والتنمية فيها

  )2010-2001(برنامج عمل املؤمتر الثالث : ثالثا

   :أهداف الربنامج-ا

إىل الترويج للنمو االقتصادي املستدام و إدماج البلدان  حدد برنامج عمل بروكسل سبعة التزامات حمددة ، دف
ومت التركيز غلى القضاء على الفقر و املساواة بني اجلنسني و العمالة  و احلكـم   . األكثر فقرا يف االقتصاد العاملي



الفقر على القضاء و المستدامة التنمية تحقيق في اإلنمائية المساعدات فعالية:...................... الثالث الفصل  

 

 136 

تنفي هذا الربنـامج  كل شركاء التنمية بالتزاماته اجتاه  مكرب هو التزابناء القدرات و التنمية املستدامة و التحدي األ
ساسية  أمل تنجز بصورة  أهدافهما أنحيث  كما اكد برنامج عمل بروكسل على عدم جناعة الربناجمني السابقني،.

اليت تقوض جهـود التنميـة أمـا     و الدليل هو بقاء البلدان األكثر فقرا مهمشة ومعرضة لقائمة من نقاط الضعف
  : 1بالنسبة لاللتزامات اليت جاء ا الربنامج فتتمثل يف

  .الناس على يركز العامة للسياسة إطار وضع على التشجيع: األولااللتزام   •
  .والدويل الوطين الصعيدين على الرشيد احلكم:االلتزام الثاين  •

  . واملؤسسية البشرية القدرات بناء :الثالث االلتزام •

  . . منوا البلدان ألقل جمدية العوملة جلعل اإلنتاجية القدرات بناء :الرابع االلتزام •

  . التنمية يف التجارة دور تعزيز :اخلامس االلتزام •
  .البيئة ومحاية الضعف من احلد :السادس االلتزام •

 . املالية املوارد تعبئة :السابع االلتزام •

  برنامج عمل بروكسلة يف ياملساعدات اإلمنائ-ب

الثالث من أجل الدول األكثر فقرا اهتماما كبريا لزيادة املساعدات االمنائية باعتبارها مورد مـايل   الربنامجأعطى  
و باملقابـل  .كيفية استعماهلا بواسطة أنظمة رقابة فعالة للقطاع العـام  إىل وإرشادهاهام لتحقيق التزامات الربنامج 

يف املائـة   0.15يف املائة، و تبقى البلدان اليت مل تصل نسبة  0.20صت نسبة مساعدة البلدان اليت ختص تضاعفت
  .تسعى لبلوغها

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .2،ص2003مم املتحدة،الس االقتصادية و اإلجتماعي،تنفيذ يرنامج العمل لصاحل اقل البلدان منوا،جنيف،األ 
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  خالصة الفصل الثالث

 اإلمنائيـة على جمموعة من عوامل خمتلفة تتعلق بتدفقات املسـاعدات   اإلمنائيةإذن تعتمد فعالية املساعدات 
مـا مت   إىلحسب دخل الفرد يف البلد املتلقي، إضافة  والقطاعي أ وختصيصها سواء من حيث التوزيع اجلغرايف أو

بالرغم من أن إعالن باريس يعترب خطوة مهمة يف وإدراجه يف الفصل السابق حول الدوافع غري املعلنة للمساعدات 
علـى   حتقيق االستفادة العظمى من هذه املوارد باعتبـاره يركـز   إىلهذا اال باعتباره خارطة الطريق للوصول 

 اليت تعترب كترشيد الستخدام املساعدات،و... التنسيقواملشاركة وامللكية وحوكمة املساعدات عن طريق املواءمة 
و ما تعهدت به البلدان املاحنـة أ  واإلعالن مازال دون املستوى املطلوب أ اجاء به هذ تطبيق ماو إال أن املسار حن

  .الشريكة

وعة مـن املبـادرات   مالتجارة بواسطة جم أجلمن  املساعداتوتقدمي وبالرغم من أن ختفيف أعباء الديون 
التكاليف يف البلدان الفقرية وتساعدها على االندماج يف االقتصاد العاملي الذي بـات   ض منفخت واإلقليميةالدولية 

التحديات  كثرة إىلباإلضافة  فعاليتها،ويضعف دورها  )APD(أمرا ضروريا هلذه البلدان غري اعتمادها كجزء من 
اجلديدة وتناقضها يف بعض األحيان مع بروز قضايا جديدة مع اية القرن العشرين مثل توفري السـلع األساسـية   

كغاية زمنية جيـب   اإلمنائية األهدافومع اعتماد .)APD(التلوث اليت أيضا متويلها جزء من وقضايا تغري املناخ و
ومع زيادة مسؤولية اتمع الدويل إزاء حتقيقها جيعل متويلها يأخذ االهتمام األكرب،  2015حتقيقها مع املطلع العام 

دورها يف حتقيق التنمية املستدامة قد حيدث تشوهات فعاليـة املسـاعدات   وكل هذه القضايا ورغم أمهيتها البالغة 
  .وتحقيق النماليت جاءت أساسا ل اإلمنائية

سواء من طـر ف   كثرالقضاء على الفقر يف الدول األ أجلمن  واإلقليميةوال تزال االستراتيجيات الدولية 
إجياد احللول املناسبة للتخلص من مصـيدة   اإلقليميةاملؤسسات  وأ )BM(و )FMI(املتمثلة يف واملؤسسات الدولية 

اليت أصـبح  فقرا  كثرالسيكولوجية خاصة يف الدول األوده املادية االرتفاع يف مستوى الفقر بأبعا والدليل هوالفقر 
  .دولة أغلبها يف أفقر قارة وهي القارة اإلفريقية 48عددها 
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املساعدات اإلمنائية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول  دور :الفصل الرابع

  األكثر فقرا اإلفريقية

 منـوا يعرف أيضا بالدول اإلفريقيـة األقـل    أو ما فقراالدول اإلفريقية األكثر  يفالتنمية املستدامة  تشكل

)PAMA(  مـن  أكثر منذ السياسي استقالهلا على حصول مجيع هذه الدول من الرغم علىيف العامل حتديا كبريا، ف 
ـ  دون حتول اليت العقبات من بالعديد تصطدم تزال الو معطلة تبقى ا التنمية مسرية أن إالّ ،عقود مخسة  هخروج
 أبعـاده  مبختلف البشري الفقر التمعد ارتفاع يف التحديات تلك أهم تتمثل ،للفقر املفرغة ائرةالد من ولالد هذه

وارتفـاع    , و اخنفاض مؤشرات التنمية البشـرية    اجلوع تشارانو الدخل فاضاخن من دول اموعة اينتع حيث
  .ناهيك عن التدهور البيئي رغم ما تزخر به هذه الدول من موارد ناضبة و متجددةالوفيات، 

أكرب متلقي للمساعدات اإلمنائية الدوليـة واإلقليميـة    )PAMA(بعد عدة عقود كانت فيها دول جمموعة 
الثنائية ومتعددة األطراف والصناديق العاملية واملؤسسات الدولية والبنوك اإلقليمية واملنظمـات غـري احلكوميـة    

ا عالمات التقدم، رغم الرفاه العاملي الـيت  الدول الوحيدة اليت مل تظهر عليه )PAMA(واملؤسسات اخلريية، بقيت 
بنسب متفاوتة، لقد أصبح الوضع يف  هذه البلدان ينذر باخلطر بالرغم حترك  استفادت منه مجيع مناطق العامل ولو

، وذلك بزيادة تدفقات املساعدات إىل هذه الـدول  )PAMA(اتمع الدويل من أجل إقامة شراكة عاملية من أجل
ألهداف اإلمنائية، رغم ذلك بقيت متخلفة عن الركب العاملي فهي مل تصل بعد إىل نصف الطريق من أجل حتقيق ا

  .فيما خيص حتقيق األهداف اإلمنائية
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  اإلفريقية األكثر فقرا الدولالتنمية يف  أزمة: لواألاملبحث  

أو املعروفة بالدول األكثر ∗ )PAMA(املصنفة فيما بعد ضمن  دولالت معظم انية كانبعد احلرب العاملية الث
تبعيـة تامـة   و ضعيف ياتاقتصادو مؤسسات هشة منه، ، لكنها ورثتقد حتررت من السيطرة االستعمارية فقرا

بلدان  التخلص من براثن الفقر الذي بات مسة و حتقيق التنمية إىلعمدت هذه الدول ، ...الصحةو عدام للتعليمانو
د اتمـع الـدويل   هـو رغم ج. 2011دولة العام  48 إىلاموعة اليت كان عددها يف تزايد مستمر حىت وصل 

  .التخلص من احللقة املفرغة للفقر على اموعةساعدة هذه مل

   بالدول اإلفريقية األكثر فقرا حتديات التنمية:  لواألاملطلب 

يف  33دولـة منـها    48 علـى ) 2011( تشمل البلدان األكثر فقرا أو األقل منوا حسب آخر تصـنيف 
)PAMA( يف آسيا باإلضافة إىل هايييت  14و ) 1-4(أنظر امللحق رقم(.(  

سنقوم يف دراستنا بدراسة الدول اإلفريقية اليت تنتمي إىل الدول األكثر فقرا  واليت سـنرمز هلـا بـالرمز    
)PAMA(  العامل لسببني اثنني يتمثالن يفيف:  

 السبب األول يف أن هناك مسات مرتبطة أكثر بني هذه الدول نظرا لالعتبارات اجلغرافية والسياسية والثقافيـة   •
 واالقتصادية؛

السبب الثاين هو أن جمموعة هذه الدول بالتحديد كانت أكرب متلقي للمساعدات اإلمنائية منذ  ايـة احلـرب    •
 .انيةالعاملية الث

  : تتمثل البلدان اإلفريقية األكثر فقرا يف العامل  الثالثة والثالثني حمل الدراسة فـي 

جـزر   ،بوركينافاسو، رواندا، الوسطى رية إفريقياهومج ،الدميقراطية ورية الكونغهومج ،النيجر ،مدغشقر ،ليبرييا
بورنـدي  ، بـنني ، ترتانيا، سرياليون، موزامبيق، مايل، غينيا بيساو، غينيا االستوائية، غينيا، غامبيا، ايريترييا، القمر
جيبويت، تشـاد، توغـو،    ،لوسوتو ،نغوال، أزامبيا، تومي وبرانسييب سان، السينيغال، موريطانيا، ماالوي، إثيوبيا

  .∗السودانأوغندا، الصومال، 

                                                           
∗
  .(PAMA) قل منواالدول اإلفريقية االكثر فقرا معروفة أيضا بالدول اإلفريقية األ 

، غري أننا سنستعمل  09/07/2011بالنسبة للسودان فقد مت تقسيمها إىل دولتني نتيجة الصراعات، السودان عاصمتها اخلرطوم و جنوب السودان و عاصمتها بوجا و ذلك يف  ∗
  .ودان قبل االنقساماإلحصائيات اخلاصة بدول الس
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 منذ عقود عدة يف مشاكل سياسية وعرقية واقتصـادية معقـدة أدت النـدالع    هذه الدول تتخبط حيث 
غياب بوادر تنمويـة فعليـة    وأبعدا عن الركب العاملي يف ظل اإلفريقية القارة وأعاقت من، حروب أهلية وإقليمية

 .)PMA(الذاتية وهذا ما جعلها تتصدر قائمة  تعتمد على الثروات البشرية والطبيعية

  اخلصائص السياسية :لواألالفرع 

ميثل  ،)1885-1884(روبية الكربى يف مؤمتر برلني وبني القوى االستعمارية األ اإلفريقيةلعل تقسيم القارة 
بدأت فيه مرحلة من االستعمار وب الثـروات ومـيش    نقطة فارقة يف التطور السياسي واالجتماعي اإلفريقي

 .للقارة 

 رهومن تد خلفته ماو حقبة االستعمار:  الأو

وجـد   االسـتعماري ففي ظل احلكم  ،عقبة يف سبيل تطوير الشعوب أكرب )PAMA(االستعمار يف  انك
  :1هذه املثبطات يف  أهمالسياسي ونوجز ، االجتماعي، البناء االقتصاديو عوامل مثبطة للتطور

العناية بالتعليم والصحة والتدريب الفين والتطور التكنولـوجي وتطـوير    أنجند  ،االستعماريظل احلكم  يف •
 ؛اتمع اإلفريقي قليلة ال تكاد تذكر

ارجع إىل نظريـة  (  ،االقتصاديةواستخدام أقاليمها كمصادر للمواد اخلام إلمداد القوى الدول اإلفريقية تقسيم  •
وبدال مـن   ،يقليماإل أولتطور على املستوى الوطين مل يسمح بوضع خطة ل ،)لواألطراف يف الفصل األواملركز 

مما جعلها تتصدر قائمة  األخرى األقاليممبعزل عن  إقليممعاجلة كل  إىل أدتذلك فان التقسيمات االستعمارية قد 
 .وهي يف تزايد مستمر منذ ذلك الوقت 1971الدول األكثر فقرا يف العامل مع أول تصنيف العام 

اليت جعلت مـن الـدول   ، )ل وارجع إىل نظرية التبعية يف الفصل األ(  ةة االقتصادية والثقافيباإلضافة إىل التبعي •
 ،مواد اسـتهالكية  أوثقافية  أفكار أويت من الغرب سواء مناذج تنموية أي بعد االستقالل مستقبال لكل ما اإلفريقية

  .وبقائه دائما كممون للمركز املتقدم باملواد اخلام

يف القارة اإلفريقية و بالضبط يف منطقة إفريقيا  األكثر فقراللدول  اجلغرايف التجمع أننلحظ  أنإذن ميكننا  
 اخلاصة احملركة العوامل تتفاعل مع اليت املشتركة اجلذرية األسباب بعض وجود على يدل جنوب الصحراء الكربى،

بعـض   إدخال يف االستعمارية الدول تكوين ساهمحيث .ةالدول مؤسسات هلشاشة مهدت الطريق د اليتبل بكل
وال  السياسي االستقالل على احلصول يؤد ومل .اآلن السائدة الدولة هياكل يف ماثلة تزال ال اليت املؤسسية السمات

  .)PAMA( بالنسبة لـ التبعية للدول املستعمرة شديد التطور يف ملحوظ تغيري إحداث إىل عليه عقود مرور

                                                           
  .15ص،مصر،الدار القومية،مراجعة ابراهيم محد،صاحل انترمجة عبد الرمح،تتكلم إفريقيا ،زرانروبرت م،جيمس ديف 1
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  الدينيةو الصراعات العرقية:ياانث

روبا عكست باألساس مصـاحل القـوى   أواحلدود االستعمارية اليت رمست على خرائط يف  أنمن املالحظ 
تقسيم اجلماعـات   إىلاحلدود املوروثة عن االستعمار أدت  انوعليه ف اإلفريقية،ومل تعترف باملصاحل  ،االستعمارية

وجود مجاعات عرقية ذات تـاريخ مـن العـداء     إىلمن جهة أخرى أدت  اأكما  ،أكثر أوالعرقية بني دولتني 
األمر الذي شجع على تزايد حدة الصراعات العرقية يف كـثري مـن   هو ؛ و ية واحدةإقليموالصراع داخل حدود 

  .)PAMA(الدول خاصة 

أكـدت   ،يف مرحلة ما بعد االستقالل اإلفريقيةأحد املبادئ احلاكمة للعالقات الدولية  أنوعلى الرغم من 
شهدت نزاعات حدودية عنيفـة   اإلفريقيةالقارة  أنإال  ،رعن االستعما» حلدود املوروثةعدم املساس با«على مبدأ 

 ...، السودان، انغوالالسنغال ، اريتريا:ي ــحيدث ف لعل من أبرزها ما

تغـيري   إىلاحلكومات االستعمارية قد جلـأت   أنجند  ،وعلى صعيد اإلدارة واحلكم يف العهد االستعماري
كمـا شـجع االسـتعمار    ،التركيب أوسواء من حيث عمليات الفك  ،اإلفريقيةاخلريطة العرقية يف املستعمرات 

وجرى التأكيد على االختالفات بني اجلماعات العرقية خاصـة يف جمـال    ،رويب املشاعر العرقية بني األفارقةواأل
جـه  أوومل يكشف أي شيء عن  ،لسياسة فرق تسد كمدخل))2-4 (ظر امللحق رقمنأ(ات  اناستغالل تعدد الدي

يف الوقـت   اإلفريقية ان العديد من البلداينتعكما الزالت .تباه عن االستغالل االستعمارينالتشابه بغية صرف اال
وتتمثل مظـاهر الصـراعات يف   . البعض اآلخر خرج لتوه من ذلك أن يف حني  ،من الصراعات العنيفة الراهن 

)PAMA(1فيما يلي :  

 ؛ ناآلغاية  إىلمن مخس ماليني شخص  أكثرالذي خلف  مجهورية الكونغو الدميقراطيةالصراع  يف  •
فريـل  أاملئات يف  مقتل إىلالتشادية والقوات احلكومية يف العاصمة  االقتتال العنيف بني املتمردين أدى ،تشاديف  •

 ؛2008
، 2002-1997يف الفتـرة املمتـدة مـابني     مائيت ألـف مقتل حوايل  إىلالرتاع يف دارفور  أدى انالسوديف   •

 .2011وانقسمت السودان إىل دولتني العام
يف  ،ما يقرب مـن نصـف الوفيـات    )PAMA(مثلت  ،2005و 1990بني عامي   أن إىل اإلحصائياتتشري  •

ي، الصـح  النظـام  يـار اوسوء التغذية  ،املرض أوفأكثر الناس ميوتون من اجلوع  ناآلحاالت الصراع حىت 

                                                           
1  African Bank , conflict resolution , peace and reconstruction in africa , african development report2008/2009, 

Oxford University Press, New York,2008,p xi. 
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هـروب  ، وانسناإلحلقوق  عداموان، تدمري البنية التحتية، وخيلفه الصراع من خسارة يف االقتصاد ما إىل باإلضافة
  ...املساعدات الدولية  واخنفاض األجنيباملال  رأس

ضاع املترديـة  والصراع والعنف السياسي ويف ظل هذه األ اجتاهيسري يف  للمنطقةاملستقبل املرئي  أن وويبد
. العنف السياسي يزداد يوما بعد يوم  ولعل زيادة عدد الالجئني دليل علـى ذلـك   انتعيشها القارة اليوم  فاليت 

   .اجلدول التايل ميثل نسبة الصراعات يف  والوفيات النامجة عنها 
  والوفيات النامجة عنها )PAMA(نسبة  الصراعات يف :)1- 4( اجلدول رقم

  )(%)PAMA(نسبة الوفيات الناجتة عن الصراعات يف    ))(%PAMA(نسبة الصراعات يف   السنة

1970  31  5  

1975  27  16  

1980  30  24  

1985  29  28  

1986  29  28  

1987  29  30  

1988  28  30  

1989  26  52  

1990  29  62  

1995  31  26  

2000  46  69  
Source : African Bank , conflict resolution, peace and reconstruction in africa , african 

development report 2008/2009, Oxford University Press, New York,2008, p96-97. 

حيـث  ، 1970الفقرية منذ العـام   اإلفريقيةمن خالل اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة الصراعات يف الدول 
مع زيادة نسبة الوفيات الناجتة عن تلك  %46إىل أن أصبحت متثل %5 مع نسبة وفيات %31كانت النسبة تبلغ  

  .يف الوقت الذي كانت فيه الدول الغربية و املتقدمة تقيم التكامالت االقتصادية،  %69 الصراعات إىل

  وغياب احلكم الراشد الفساد: ثالثا 

  :ويشمل نوعني من الفساد تتمثل يف
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  احلاكمة  األنظمةفساد   -أ

 ،)PAMA(لـــ  احمللي  السياق على دخيلة تانك مؤسسية هياكل روبيةواأل االستعمارية القوى زرعت
 تنبثـق  فلم ،روباأو يف انك خمتلف عما بشكل يسري االستعمار قبل ما زمن يف الدولة مؤسسات تطور انكما ك
 عن النامجة اخلالفات وتسوية الرمسية غري املؤسسات توطيد على تعمل الزمن عرب ممتدة عملية عن املستعمرة الدول

 انللبلـد  العسـكرية  القـوة  بفعـل  اخلارج من فرضها مت فقد ،ذلك من وبدال .تمعا داخل املصاحل املتعارضة
  .روبيةواأل

يديولوجية التنموية اليت تقـوم علـى تـرابط    فرض اإل إىلما بعد  الفترة االستعمارية  )PAMA(ـجلأت ال
سيما سياسات القمع ن مالمح الفترة االستعمارية، والاحتفظت بكثري م اأكما  ،العمليتني السياسية واالقتصادية

أغلبية الشعب ممـن   انوعليه ف ،التنمية هي جمرد تربير لسلطة احلزب الواحد أن اواضح انلقد ك ،واإلكراه املادي
مؤسسات اتمع املدين قـد   أنكما  ،متت تعبئتهم ضد االستعمار أصبحوا مبعزل عن املشاركة السياسية احلقيقية

والنتيجة كانت  ،مت إدماجها يف مؤسسات وهياكل الدولة ذاا قلعلى األ أو ،حرمت من فرص التعبري عن نفسها
 األمثـل يعيـق االسـتخدام   و يزيد من تقويض عملية التنمية هذا مابشكل كبري،   )PAMA(انتشار الفساد  يف 

  ))3-4(ظر امللحق رقمان ( .ة اخلارجي أوللموارد سواء احمللية 

  الفساد الناعم -ب

الفسـاد   أن ،تقرير صادر عن البنك الدويل هوو" 2010 إفريقيامؤشرات التنمية يف "يشري التقرير املعنون 
مثنها  ∗ويف مجيع ااالت ت احلكوماتاليت دفع اخلدمات أوالناعم أي إخفاق املوظفني العموميني يف توريد السلع 

 ،غري متناسـب علـى الفقـراء    له تأثريا أنالدول اإلفريقية األكثر فقرا، كما  اءأحنيف مجيع  يعترب شائعا ومنتشرا
 . وعواقب طويلة املدى على عملية التنمية

ـ   أن إىلالتقرير  نفسويشري  ذوي  إىلى املاليـة  اومعظم الدراسات املعنية بالفساد تركز على تقـدمي الرش
لكن التقرير يركز بدالً مـن  . ونيةانحصول املوظفني العموميني على عموالت غري ق أو ،اسية النافذةاملناصب السي

 ،تقدمي اخلدمات ظمةأنبزيادة التوقعات السلبية املرتبطة  إىلمن خالهلا  ذلك على الطريقة اليت يؤدي الفساد الناعم
ممن يعتمدون أكثر من غريهم علـى اخلـدمات احلكوميـة     الغا خاصة بالفقراء األكثر ضعفا،ب يلحق ضررافهو 
  . العامة لتلبية احتياجام األساسية ظمةنواأل

                                                           
∗
 االت االجتماعية كالصحة و التعليماااالت املادية كاإلنتاج ، أو اا ا الت هنا يقصد...  
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. حول ممارسات الفساد الناعم يف قطاعات الصحة والتعليم والزراعة بيانات وحبوثا يورد التقرير نفسهكما 
  : 1ويشمل ذلك على سبيل املثال

يف  الفقـرية، يف املائة من األمسدة اليت مت بيعها يف بلدان غرب إفريقيـا   43نسبة املغذيات يف  أندراسة  كشفت •
نتيجة لضعف الضوابط املطبقـة   ،كانت أدىن من املستوى املتوقع ،تسعينيات القرن العشرين واليت جرى حتليلها
  .كانت عدمية الفعالية  أاعلى مستوى املنتجني وجتار اجلملة، مما يعين 

فالطفل الـذي  . يف املدى الطويل املدمرة للفساد الناعم يكمن يف اآلثار اليت قد تنجم عنه بانأحد أكثر اجلو إن •
 يف مرحلة النضج من ضعف مهاراته اينسيع ،على السلوك القومي بسبب تغيب املعلمنيورم من التربية والتعليم حي

بدوره وقوع حاالت وفـاة غـري   عدم توافر األدوية واألطباء يعين  أنكما . اإلدراكية ومستوى حتصيله العلمي
  .)PAMA(و اجلدول التايل يبني ارتفاع نسبة الفساد الناعم يف بعض دول . األمراضبمرغوبة بسبب اإلصابة 

  )PAMA(انتشار الفساد الناعم يف قطاع التعليم لعدد من : )2-4(اجلدول رقم

  )يوم(التغيب يف الشهر أيامعدد   (%)نسبة تغيب املعلمني  البلد

    27  )2003( غنداأو

    20 )2007(زامبيا 

   2.2   )1998-1995(بوركينافاسو

   2.5    )1998-1995( مدغشقر

   4.7    )1998-1995( السينيغال

Source :Banque mondiale, Indicateurs du développement  en Afrique 2010,( La corruption 
discrète entrave les efforts de développement de l’Afrique), Washington,2010,p8. 

  اخلصائص االقتصادية  : اينالفرع الث 

و ية االقتصادية وحتقيق معدالت منماالقتصادية املشتركة اليت تعرقل التن جبملة من اخلصائص )PAMA(تتميز 
 :وتشتمل مجلة هذه اخلصائص على واستثمار مرتفعة

  

  

                                                           
1 Banque mondiale, Indicateurs du développement en Afrique 2010, La corruption discrète entrave les efforts de 

développement de l’Afrique, Washington, 2010, p2-8, (  date de visite :22/02/2011). site 
d’internet :http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/english_essay_adi2010.pdf 
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 اخلارجية املوارد على واالعتماد احمللية املوارد تعبئة عن العجز: الأو

 تشـكل  ما ونادراً. الضرائب من كبرية مالية إيرادات وحتقيق احمللية املوارد تعبئة عن الفقرية انالبلد تعجز
 . اإلمجايل احمللي ناجتها من يف املائة 20 من أكثر )PAMA( ـل ،املنح باستثناء ،احلكومية اإليرادات

 واالقتصـادية  السياسية عالقاا أو ،اخلارج وحن توجهها إىل )PAMA( يف اإليرادات تدين إرجاع وميكن
 اخلارجية املصادر على تعتمد ،راالستعما عهد يف وباألخص التاريخ مر على انالبلد هذه تانك فقد .البالد خارج
 والتحـويالت  املباشرة األجنبية واالستثمارات املساعدات اخلارجية تشكل ، )PAMA( ألغلب وبالنسبة. للدخل
 املسـاعدات  ومتثل انالبلد بني فيما حىت كثريا خيتلف التكوين لكن ،اإلمجايل احمللي الناتج من كبرية حصة املالية

 إريتريـا  ووالكونغ ريةهوبوروندي ومج مثل  اننصيب بلد أن جند إذ .انالبلد هذه ملعظم الرئيسي العائد اإلمنائية
 .احلكومية إيراداا يفوق أو اإلمجايل ويقارب احمللي ناجتها يفوق املساعدات من وسرياليون وليبرييااو بيس-وغينيا

 وغامبيا االستوائية غينيا مثل ،أخرى لدول وبالنسبة .وتوغو ليبرييا يف صةاخ حامسا دورا التحويالت املالية وتلعب
 املـوارد  من قليلة واعأن تصدير من اإليرادات اخلارجية تتولد ان،والسود وبرينسييب تومي انوس ياانوموريت وتشاد

 .1نفسها املوارد عن الباحثة املباشرة األجنبية االستثمارات ومن واملعادن كالنفط ،الطبيعية
 فـرض  خـالل  من حمليا، املوارد تعبئة يف احلكومات رغبة إضعاف يف اخلارجية املصادر هذه تتسبب وقد
 الضـرائب أن يكون التوجه إىل فرض املزيد من  ميكن ،احلكوماتللقادة السياسيني أو  فبالنسبة. العامة الضرائب

مما جيعل هذه األخرية تتجه إىل اخلارج من اجل    .فاقهاإن عن اتاحلكوم مبساءلةيقومون  املواطنون جعل إىل مثال
 .يبني نسبة حتصيل هذه الدول من الضرائب ) 3-4(اجلدول رقم . تفادي هذه املساءلة

  

  )PAMA(ل اإلمجايلنسبة حتصيل الضرائب من الناتج احمللي :)3- 4(اجلدول رقم

 PIBمن  %20من  أكثر  PIB من %20إىل% 15من  PIB من% 15إىل%10من    PIB من  %10أقل من 

ــا ــقر -ليبريي  -مدغش
ــر ــة  -النيج مجهوري

 -الكونغو الدميقراطيـة 
ــا   ــة إفريقي ــو ري مجه

  .تشاد-رواندا -الوسطى

 -جزر القمـر  -بوركينافاسو
-غينيـا  -غامبيا- -ايريترييا

-سرياليون-موزامبيق -مايل
 -التوغـو -ترتانيـا -السودان
  .أوغندا

-اثيوبيـا   -بورنـدي -بنني
ــاالوي  ــا-م -موريطاني
ــينيغال ــومي -الس ــان ت س

  .زامبيا -وبرانسييب

 -االسـتوائية غينيا  -انغوال
    .لوسوتو

Source : Union européenne, Rapport européen sur le développement 2009, op.cit, p31 

                                                           
1Union européenne, Rapport européen sur le développement 2009, Vaincre la fragilité en Afrique, une nouvelle 

approche européenne, Institut universitaire européen, San Domenico di Fiesole,2009, p31. 
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يف املائـة فقـط يف    20تعترب نسبة حتصيل الضرائب من الناتج احمللي اإلمجايل ضئيلة جدا فهي تتعدى نسبة 
دول مـن الـدول   يف املائة يف سبع  10ثالث دول هي انغوال وغينيا االستوائية ولوسوتو، يف حني بلغت أقل من 

وهذا يدل على ضعف هذا املورد الداخلي يف هذه الدول رغم أمهيته يف تعبئة النفقات احلكوميـة  . املعنية بالدراسة
  .وشبه االعتمادية على املصادر  اخلارجية للتمويل

  ىل واقتصاديات زراعية بالدرجة األ: ياانث

الفقراء يف املناطق الريفيـة   ويعيش معظم ،االقتصادي وحوايل ثلث إمجايل النم )PAMA( ل الزراعة يفتشك
يف  89كمـا يعـيش    يف اليوم من دوالر أمريكي واحد أقلمنهم على  يف املائة 49 يعيش؛ حيث انمن تلك البلد

  يف وخاصـة  ،اإلمجايل احمللي الناتج يف كبرية حبصة الزراعة وتسهم .1املائة من سكان الريف يف املناطق الزراعية
)PAMA( الزراعة تزال وال ،الصادرات يف كبرية الزراعية مسامهة املنتجات تسهم كما .طبيعية مبوارد تنعم ال اليت 

  .وسرياليون وغامبيا وإثيوبيا بوروندي مثل انلبلد بالنسبة التصدير لعائدات الرئيسي املصدر هي

 كما .األسواق إىل الوصول وصعوبة التقنية وبدائية تاجيةناإل فاضاخن من (PAMA) انبلد يف الزراعة اينتع
عوامل  كلها ؛ األسواق اكتمال وعدم ،السوق يف الفاعلني من قليل البالغ لعدد والنفوذ ،املعلومات إىل االفتقار أن

  :لزراعة كما يليلالسمات اهليكلية املشتركة  إبرازوميكن هذه البلدان، تنمية القطاع الزراعي يف  تعرقل

  احملليةضاع وتنوع األ-أ

شـديدة التعـرض لألزمـات    هي و ،على مياه األمطار تعتمد )PAMA(من الزراعة يف  يف املائة 96نسبة  
الزراعة القائمة  ظمةأنضاع الزراعية البيئية عن جمموعة واسعة من وتنوع األ كما يسفر. النامجة عن األحوال اجلوية

تـزرع  األراضـي   مـن   يف املائة 3 أن إىل باإلضافةاملواشي  العديد من املواد الغذائية األساسية وتربية تاجإن على
  .2عامليا يف املائة 20بأكثر من  ةبالري، مقارن

  

  

                                                           
1 World Bank , The Agenda for Agriculture-Based Countries of Sub-Saharan Africa ,world  developement report 

2008,p1. http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/Brief_AgBased_SubSahara_web.pdf;(date 
raed :30/01/2011) 

تاريخ (متاحة على املوقع االلكتروين،28/09/2009،روما ،ورقة للمناقشة الدول اإلفريقية األكثر فقرا،مواجهة حتدي الغذاء يف  ،منظمة االغذية والزراعة 2
  )20/02/2011:االطالع

http://www.fao.org/news/story/ar/item/35770/icode/ 
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  الساحلية الصغرية انالبلد-ب

مما جيعل من الصعب عليهـا حتقيـق    ،صغرية انالقائم اقتصادها على الزراعة هي بلد  )PAMA( معظم  
اإلقليمية، ستكون األسواق وما مل يتم حتسني تكامل األسواق  .البحوث والتدريب إنتاجية جيدة عن طريق تطوير

وحمدودة مما يزيد من صعوبة التبادل مع البلدان ااورة باإلضافة إىل مشكلة انعدام البنية التحتية مما يزيد من  صغرية
  . تكاليف النقل

  يةانفاض الكثافة السكاخن-ج

جعل التجارة وإتاحة البنية  إىل انيؤدي )PAMA( انمن بلد ية يف العديدانالكثافة السكفاض اخناتساع املسافات و 
 .ضعف التنافسية إىل انيؤدي ماأ باإلضافة إىل، باهظة التكلفة وتقدمي اخلدمات أمورا األساسية

  الزراعية البشرية املوارد-د

كمـا انـه     آخذ يف الدخول يف طور الشيخوخة  )PAMA( يف  املال البشري العامل يف مهنة الزراعة رأس 
التطـورات   ولكـن . العقود املاضيةالتدريب يف  شطةأن فاضخننتيجة ال يتصف بنقص املعرفة التدريب و املهارة،

وجود جيل من القادرين علـى القـراءة    أخذت تضمن ،الكبرية اليت يشهدها التعليم االبتدائي يف املناطق الريفية
 .)PAMA( مشروعات العمل احلر غري الزراعي يف  الصغرية وأصحاب األمالك والكتابة من بني أصحاب 

  الغذائي األمنعدام ان:ثالثا

 خلطر معرضة اأ على "2008العامل يف الغذائي األمن حالة" تقرير يف حتديدها مت اليت انالبلد معظم تانك
 )PAMA( انسـك  والسبب هو زيادة.)PAMA( هي  املواد الغذائية أسعار ارتفاع بسبب الغذائي األمن رهوتد

شكل عبئـا علـى    ما ،غري كافية يف القطاع الزراعيمترافقة مع تنمية  ادة الكبريةجاءت هذه الزيبسرعة، حيث 
  . 1ختفيض اجلوع

يف املائة مـن   32 أنوالتغذية  حيث تشري تقديرات منظمة الزراعة ،الغذائي األمن )PAMA( ال حتقق مجيع 
ون من سوء التغذيـة  انالعدد املطلق ملن يع  أنإىل جلاأللة يوتشري االجتاهات طو ،ون من نقص التغذيةانيع السكان
ما اختفى مـع الزيـادة    انسرع املعنيةالدول اإلفريقية فاض يف خنلكن هذا اال ،فاضااخنالنامية قد شهد  انيف البلد

   .2يةانالسك

                                                           
  .12ص،2008،روما ،)والفرص األخطار:  األغذية أسعارارتفاع (،2008الغذائي يف العامل األمنعدام انحالة  ،والزراعةمنظمة األغذية  1
  .83ص ،مرجع سابق ،والزراعة األغذيةحالة  ،منظمة األغذية والزراعة 2
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 األقاليمالفرعية  فقد حققت مجيع  األقاليمتا ملموسا بني اوالكلية ختفي وراءها تف اإلقليمية االجتاهات حىت
 56 إىلالوسطى حيث وصلت النسـبة   إفريقيامجهورية  باستثناء ،فاضا ملموسا يف نسبة ناقصي التغذيةاخنالفرعية 
ت انمعظم الزيادة يف أعداد اجلياع ك أنحيث جند ؛  ائل التسعيناتأويف  يف املائة 36مقابل  2006العام  يف املائة

  .1الدميقراطية والكونغهو مجهورية يف بلد واحد 

 الوصول يةانإمك حسب الريفية واألسر احلضرية األسر على الغذائية املواد أسعار يف التطورات تأثري وخيتلف
 ارتفاع من تضرراً األكثر هي نساء تعيلها اليت األسر الريفية أن كما .املال ورأس التكنولوجيا وتوافر األسواق إىل

 األسـر  عدد زيادة إىل وزامبيا يوالام يف الذرة سعر يف يف املائة 50 نسبته ارتفاع يؤدي إذ .الغذائية املواد أسعار
  خـط  حتت يعيشون الذين انالسك عدد ويزيد ،املتوسط يف يف املائة 5وبنح الغذائي األمن عدامان من اينتع اليت

 .2يف املائة 50 بنسبة الغذائية املواد أسعار ارتفاع حالة يف يف املائة 3.5 بنسبة الفقر
  للغذاء واملصدرة املستوردة )PAMA(الدول  بلدان قائمة:)4- 4(اجلدول رقم 

  الدول املصدرة للغذاء  الدول املستوردة للغذاء

 -مـايل   -بورونـدي  -مـاالوي  -بنني -ليبرييا -انغوال
 جزر-موزامبيق -تشاد - إفريقيا الوسطى ريةهو مج -موريتانيا

 غينيا-رواندا - مجهورية الكونغو الدميقراطية -النيجر– القمر
 -إثيوبيا -السنغال -إريتريا-وبرينسييب تومي سان -االستوائية
ـ -اغيني - غينيا-توغو - ترتانيا -غامبيا -سرياليون  –أوبيس
  .أوغندا-ليسوتو

  .زامبيا -مدغشقر -فاسو بوركينا

Source : Union européenne, Rapport européen sur le développement 2009, op, cit,p31. 

هـي بلـدان    )PAMA( املنتمية إىل فئة  اإلفريقيةنالحظ أن معظم الدول )4-4(من خالل اجلدول رقم 
  .زامبياومدغشقر  ،بوركينافاسو:مستوردة للغذاء فيما عدا ثالث دول فقط تتمثل يف 

  لية واالعتماد على املنتجات األ:رابعا

 كالصناعات.تقلبا قلاأل الزراعية غري للمنتجات تصدير يقابله ال الذي الغذائية الواردات على االعتماد إن
 فترات يف خاص بشكل ذلك ويتضح .)PAMA( ضعف تزيد من أن ميكن اليت اهليكلية العوامل أحدهو  التحويلية

 أكثر )PAMA( ت دول اناليت كو 2007الغذاء العاملية العام أزمةحدث يف  وهذا ما ،الغذائية املواد أسعار ارتفاع
  .املتضررين منها

  

  

                                                           

.املرجع نفسه 
1
  

2  Union européenne, Rapport européen sur le développement 2009, op, cit, p31. 
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  ليةوحسب توافرها على املواد األ )PAMA(تصنيف : )5-4(جدول رقم

  ليةوالبلدان الفقرية للمواد األ  ليةوباملواد األ البلدان الغنية

  غري الساحلية  الساحلية  غري النفطية  النفطية

  تشاد –انغوال 
  . غينيا االستوائية

غينيا -غامبيا -جزر القمر-بنني   زامبيا -سرياليون -غينيا 
-موزامبيـق -مدغشقر -اوبيس
-ترتانيـا - سييبتومي وبرانساو
  . سينيغالال- -توغو

هو مج-بوراندي-بوكينافاسو
هـو  مج-رية إفريقيا الوسطى

ـ  -الدميقراطيـة  ورية الكونغ
-مـاالوي -ليسوتو-اثيوبيا
   .أوغندا  – رواندا―النيجر

Source :FMI, regional economic outlook,( Sub-Saharan Africa , back to high growth?), 
Washington ,2010,p64. 

 األوليةهي دول فقرية من حيث املواد  ،)PAMA( إىلالدول املنتمية  أغلبيةالل اجلدول نالحظ خإذن ومن 
غينيا االستوائية و غري النفطيـة املتمثـل يف غينيـا ،    ، تشاد، نغوالأو املتمثلة يف  األربعةفيما عدا البلدان النفطية 

تمادية عدة االيشد فإامن ذلك فيما عدا هذه الدول فان البقية هي دول فقرية ، ولكن بالرغم  ،سرياليون و زامبيا
 .يف صادراا األوليةعلى املواد 

  التجارة :خامسا

غري  أو احملروقات من تانك سواءهذه األخرية  شكلت إذ ؛ ليةواأل املنتجات تصدير على )PAMA( تعتمد
يف  26.2 وحـدها  احملروقات ومثلت . 2006 عام يف صادراا من يف املائة 80 من أكثر املتوسط يف -احملروقات

 احملروقـات  من بعائدات ،االستوائية وغينيا وتشاد غوالانمثل  انالبلد بعض متتع مع ،الصادرات عائدات من املائة
 كـبرية  حصة تشكل ،ليةواأل سلة السلع يف املتضمنة األساسية الغذائية املواد أن كما .يف املائة 90 من أكثر بلغت

او بيس وغينيا غامبيا يف املائة يف 80 إىل وتصل يف املائة، 27 املتوسط يف تبلغ حيث ،الصادرات عائدات إمجايل من
 املنتجات نإف ،وسرياليون وغينيا الدميقراطية والكونغ ريةهومج مثل ،أخرى انلبلد وبالنسبة .تومي وبرينسييبواوس

 حيث ،الصورة هلذه استثناءات ووتوغ وليبرييا إريتريا وتعترب .تصديرها يتم اليت الرئيسية ليةواأل السلع هي املعدنية
 درجة أيضا ترتفع كما.صادراا عائدات نصف من أكثر عن 2006 عام يف التحويلية املنتجات صادرات أمثرت
 الصادرات من صادراا عائدات نصف من أكثر )PAMA(  من 15 جتين للصادرات؛ إذ املستقبلة األسواق تركيز

 عائداا من يف املائة 50 من أكثر على انبلد تسعة حتصل ،التحديد وجه على .واحدة جغرافية منطقة إىل املوجهة
 اإلفريقية، البينية التجارة تنتشر - وزميبابوي وجيبويت وتوغ هي - انبلد لثالثة وبالنسبة .روباأو إىل الصادرات من

  .1الصادرات إمجايل من يف املائة 50 من أكثر تشكل حيث

                                                           
1 Union européenne, rapport européen sur le développement 2009, op,cit,p38. 
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 .إىل املواد األولية  )PAMA( يبني تبعية بعض  )6-4(واجلدول رقم   
  )PAMA( لــ التبعية للمواد التصديرية: )6-4(اجلدول رقم

  

حصة هذه املادة من عائدات التصدير سنة  املادة األساسية املصدرة البلد

2000 (%) 

  84 القطن  بنني

  56 النب  أوغندا

  39 القطن بوركينا فاسو

  43 النب  رواندا

  40 النب  إثيوبيا

  78 اوالكاك   تومي وبرينسييباوس

  61 التبغ  ماالوي

  54 اخلوخ  موريتانيا

  25 اخلوخ  السنغال

  37 البوكسيت  غينيا

  48 النحاس  زامبيا

  51 األورانيوم   النيجر

  

Source : Damien Millet , Eric Toussaint, Les chiffres de la dette 2009, comite pour 

l’annulation de la dette du tiers monde ( CADTM) ,p13. 
نلحظ االعتمادية  بالنسبة ملنتج واحد من املنتجات األوليـة حيـث بلـغ    ) 6-4(من خالل اجلدول رقم 

يرجـع  .الثين عشرة دولة مذكورة يف اجلدول وهي نسبة كبرية كمتوسط  %51متوسط هذه االعتمادية حوايل 
  :1العقبات التالية إىل )PAMA( اناالعتمادية يف بلد أوهذا االختالل 

  الوضع االقتصادي الكلي غري املستقر-أ

عجز كـبري يف امليزانيـات احلكوميـة    وتعاين من تضخم مرتفع  )PAMA(حىت وقت قريب كانت بلدان 
ضـعف األداء االقتصـادي   واليت وقع عليها اللوم فيما يتعلق باخنفاض الصادرات و ،اجلارية اخلارجية احلساباتو

 .الشامل

                                                           
1
  .23ص ،مرجع سابقإفريقيا تبدأ تقدمها،  ،التنميةوالتمويل  ،صندوق النقد الدويل 
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  مناخ أعمال غري موات-ب

ىل بالرعاية إال أا مل تستطع خلق مناخ أعمال مريح ؛ وعلى الرغم من أن بلدان املنطقة خفضت رسوم الدولة األ 
من املبيعـات يف   يف املائة 7إىل 6سائر النامجة عن االنقطاع يف الكهرباء  حوايلفعلى سبيل املثال يبلغ متوسط اخل

 .كما أن الفساد ميثل عائقا كبريا ملستثمري قطاع األعمال ،يف ايريترييا  يف املائة 10وزامبيا وإثيوبيا 

  نقص القدرة على املنافسة -ج

إنتاجية من مثيالا يف باقي األقاليم وهذا راجـع   أقل الدول املعنية بالدراسةتعد شركات الصناعات التحويلية يف  
 .نقص املهاراتوضعف التكنولوجيات احلديثة وإىل عدم القدرة على التنبؤ بسعر الصرف 

  ارتفاع التكاليف غري املباشر-د

كلها تكاليف تنقص مـن القيمـة   ،التسويقوالتامني واألمن واالتصاالت والنقل واألراضي واليت تشمل الطاقة و 
 .بالتايل تنقص أرباحها واملضافة للشركات 

  فقر البنية التحتية :سادسا

   :املشاكل يف أهمو تتمثل  )PAMA( بني املشتركة األخرى السمات من املادية التحتية البنية ختلف يعد

  حالة النقل-أ

وما دامت اهلياكل األساسية اخلاصـة   ،اإلجتماعيةو حد العناصر الضرورية للتنمية االقتصاديةأيشكل النقل 
كما  ،األفرادو ليا لتسيري املبادالت وتنقل السلعأوتشكل شرطا  اإف ،بالنقل عنصرا أساسيا يف التكامل االقتصادي

ـ فيف التحول  خذةآيف بيئة دولية  ،العامليةو هذه اهلياكل األساسية أداة مساعدة للمبادالت التجارية  أن ـ  اإ ل تظ
 .وخفض الفقر وزيادة وترية النم إىلالرامية املستدامة  ركائز التنمية  إحدى

 من تأخر كبري من حيث تنميـة مبادالـا   اينتع )PAMA( انالتحديات املنبثقة عن العوملة  ف إىلوبالنظر 
ت انك ،الدول املعنيةخاصة يف  ،طرق ووسائل النقل املوجودة أنوالواقع  ،االقتصادية؛ نتيجة لغياب هياكل النقل

حيث مت حتديد  ،اتمع الدويل على هذا القطاع وبالرغم من تركيز ،اخلارج إىلمكرسة خلدمة جتارة موجهة كلها 
 ،)2001-1991(و )1988-1978( أغلبيتها )PAMA(افريقيا جنوب الصحراء اليت متثل  أجلعقدين للنقل من 

حيث يتسـم   ،واعهأنالبعد عن خلق بنية حتتية مستدامة يف جمال النقل جبميع  لتزال بعيدة كال  هذه الدول أن إال
 :1ا يليمبقطاع النقل 

                                                           
  )20/02/2011: تاريخ االطالع ( متاح على املوقع االلكتروين .7-5، ص2007افريقيا ،نيويورك، أكتوبر حالة النقل ب،يااللجنة االقتصادية إلفريق ،املتحدة األمم 1

http://www.uneca.org/crci/5th/The-transport-situation-AfricaARABIC.pdf 
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 أمريكـا يف حني جندها يف  2كلم100/كلم 6.84حيث جند نسبة كثافة الطرق :ضعف النقل الربي -1-أ
-4 (امللحق رقـم  إفريقيا ظر شبكة النقل الربي يفان( ،2كلم100/كلم18 سياآيف و 2كلم100/كلم12الالتينية 

لتبقـى  ، إفريقيايف مشال  أكثرها اإلفريقيةبالنسبة للقارة  يف املائة 24.56دة حوايل بكما متثل شبكة الطرق املع).4
)PAMA( من ضعف كبري يف الطرق املعبدة حسب اجلدول التايلاينتع : 

 إفريقيا نسبة الطرق املعبدة يف:)7-4(اجلدول رقم

  )%( املعبدةنسبة الطرق   املنطقة

  4.1   إفريقياوسط 

  9.5  إفريقياشرق 

  64.1  إفريقيامشال 

  20.7  إفريقياجنوب 

  22.6  إفريقياغرب 

  24.5  اموع

  .2،ص2007يف إفريقيا، نيويورك،اكتوبرحالة النقل ،يافريقاللجنة االقتصادية إل ،املتحدة األمم :ملصدرا

وهـي تضـم    )PAMA(إفريقيا هي أكثر املناطق اليت حتوي ومن خالل اجلدول جند أن مناطق مثل وسط وشرق 
  .صغر نسبة للطرقات املعبدة أ

  .بقلة الترابط )PAMA( تتميز شبكة السكك احلديدة يف منطقة: شبكة السكك احلديدية 2-أ

مشاكل التلـوث   إىل باإلضافة ،التلفو املعدات تأكل من اينتع )PAMA(ئ انمعظم  مو :البحري  النقل 3 -أ
 ...عدام القدرات البشريةانعدم كفاية التسيري التدريب وو تاجيةناإلوضعف 

تسـتويف    املعدات البالية الـيت ال ، األساسيةر اهلياكل هوبتد )PAMA(بيتسم النقل اجلوي :  اجلوي النقل 4-أ
 .النقص الفادح يف الطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية إىل باإلضافة ،املعايري املطبقة عامليا

يف  األساسيةحد اللبنات أالنقل  أناملعيقات تعيق التنمية املستدامة يف هذه الدول باعتبار و كل هذه املشاكل
  .تنمية مستدامةو مستدام وبالتايل خلق من، وبناء اقتصاد قوي منافس لالقتصاديات الدولية

 التحتيـة  البنيـة  يف بكثافة تستثمر الصني بدأت املاضية القليلة السنوات دم حيث ويفلكن هناك بعض التق
 بـرامج  مع انوباالقتر .إليها الوصول يةانوإمك الطبيعية املوارد نوعية لتحسني ،)PAMA( يف وخاصة اإلفريقية،

 من اخلارجة انالبلد يف والطرق والسدود ئاناملو بناء إعادة يف الصينية االستثمار مشروعات تسارع ،الصينية املعونة
  . مجهورية الكونغو الدميقراطيةو غوالان مثل ،الصراعات
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  ضعف قطاع االتصاالت-ب

 اتفواهل خطوط شهدت إذ .والالسلكية السلكية االتصاالت جمال يف الركب عن PAMA)(بلدان  تتخلف
 تأيت ،الشكل وذا .ملحوظا منوا النقالة اتفواهل مشتركي عدد شهد فيما ،املاضية السنوات العشر يف ركودا الثابتة
 حتتاج النقالة اتفواهل خطوط نال ؛ النقالة إىل الثابتة اتفواهل من التحول معدل حيث من الصدارة يف انالبلد هذه
ـ  ،التغريات هذه من الرغم وعلى .أجنبية شركات تتوالها ما غالبا اليت ،ليةواأل االستثمارات من أقل قدر إىل  نإف

مقابـل   PAMA)( انسك من يف املائة 3 من أقل األنترنتو مستخدم ويشكل ،يبقى ضعيفا النقالة عدد اخلطوط
  .1العامل انسك من يف املائة 23

 )شبكة املياه،االتصاالت( )(PAMAحالة البنية التحتية يف : )8-4(اجلدول رقم

                                                           
1  Union européenne, Rapport européen sur le développement 2009, op,cit, p31. 

  (%)احملرومون من الوصول إىل شبكة املياه احملسنةنسبة السكان   خطوط اهلاتف النقال  اسم البلد

  49  29.1  انغوال

  36  13.6  أوغندا

  29  2.9  بورندي

  25  3  الوسطى  افريقيامجهو رية 

  52  7.5  تشاد 

  15  4.7  جزر القمر

  29  34.2  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  7  5.3  جيبويت

  57  43.4  غينيا االستوائية

  40  1.7  اريترييا

  58  1.5  اثيوبيا

  14  46.8  غامبيا

  30  21.3  غينيا

  43  17.5  اوغينيا بيس

  32  15  ليبرييا

  40  41.6  موريطانيا

  58  6.3  النيجر

  35  6.5  رواندا
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Source : Union européenne, Rapport européen sur le développement 2009, op,cit,p31 

حيث   املذكورة  )PAMA(ار اهلواتف النقالة كان متفاوتا بنيشمن خالل اجلدول نالحظ ان التطور يف انت
يف حـني كانـت   % 40كانت مرتفعة يف دول مثل غامبيا وموريطانيا وغينيا االستوائية اليت فاقت ـا النسـبة   

، وهذا التفـاوات برجـع اىل    ومجهورية افريقيا الوسطى و جزر القمرثل روانداو النيجر  مرى أخمنخفضة يف دول 

  .انتشار الشركات املختصة يف دول وعزوفها عن االستثمار يف دول اخرى

  اخلصائص املؤسساتية : الفرع الثالث

 2001ففـي العـام    ،م اهلشاشةهومبف )PAMA( منه دول اينميكن التعبري عن الضعف املؤسسايت الذي تع 
خاصـة فيمـا يتعلـق      ،ج خاص يف التنميـة  إىلحدد اتمع الدويل الدول اهلشة بوصفها جمموعة معينة حتتاج 

ـ  اناهلشة على البلد انوينطوي مصطلح البلد .القدرة على البناءو واإلصالحات ،بالتمويل مـن   واليت خرجت للت
 من ايندول منخفضة الدخل وتع اأاليت يصنفها البنك الدويل على  انالبلدو بعد الصراع  دول ماالصراعات أي 

يف جمـال االحتياجـات   االفتقار الشديد اهلشة ب انكما تتصف البلد. سات ضعيفةوسيا سم مبؤسساتوتت الكساد
 ،املديونية الشديدة إىل باإلضافةالناجم عن ضعف املؤسسات  األداءمشاكل ضعف  إىلوتتعرض  ،الطبيةو يةانسناإل

 ناوالتع منظمة حددا بلدا 33أصل من 23؛ حيث تشمل *الدول اإلفريقية األكثر فقراوتقع معظم هذه الدول يف 
  .)PAMA(يف هشة انبلد اأ على 2009 العام االقتصادي انامليد يف والتنمية

  

  اهلشةالدول اإلفريقية األكثر فقرا : )9-4(اجلدول رقم

  ليبرييا  انغوال

  موريطانيا  بورندي

  النيجر  رية إفريقيا الوسطىهو مج

  رواندا  تشاد

  سان تومي وبرينسييب  جزر القمر

  سرياليون  مجهورية الكونغو الدميقراطية

                                                           
 مجع نتيجة القائمة وجاءت هذه .ناآل حىت رمسياً تقرها مل املنظمة أن إال ،2009 القائمة هذه قدمت اليت هي ( OECD ) االقتصادي انامليد يف والتنمية نأوالتع منظمة تانوك *

 النامي العامل يف الدولة لضعف بروكينغز معهد ومؤشر ،الدويل البنك عن الصادر 2008 لعام القطرية واملؤسسات السياسات تقييم حددها اليت اخلمس الفئات من األخريتني الفئتني
  .2008 لعام اخلارجية للسياسة كارلتون جامعة ومؤشرات 2008 لعام

  

  14  19.1  سان تومي وبرينسييب

  47  13.2  سرياليون

  30  21.2  السودان

  41  18.1  توغو
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  السودان  جيبويت

  توغو  غينيا االستوائية

  اوغينيا بيس  اريترييا

  غامبيا  اثيوبيا

  الصومال  غينيا

    أوغندا
Source : Union européenne, Rapport européen sur le développement 2009, op, cit, p1. 

  )دولة33صل أمن 23(هي دول هشة مؤسساتيا )PAMA(من خالل اجلدول جند ان معظم 

  اخلصائص البيئية:الفرع الرابع

  :أمهها يفميكن تلخيص و ئيةيمن مشاكل تدهو ر املوارد البيف العامل  )PAMA( مجيع دول اينتع

  التصحر : أوال

  :1أنمبشكلة التصحر حيث  التأثريف مقدمة قارات العامل من حيث  هذه تأيت
  ؛الدول هذه العامل اجلافة يف  أراضيمن  يف املائة 22 •
  ؛التعرية أو التآكل أصاازراعية قد  ألغراضاملستخدمة  )PAMA( باجلافة  األراضيمن  يف املائة73 •
 ،غينيـا  ،ليبرييا ،ياانموريتو سرياليون: خاصة يف  )PAMA(موجودة يف  اإلفريقيةأكثر األراضي تأثرا يف القارة  •

 .ناالسود ،النيجر ،اثيوبيا ،الوسطى  إفريقيارية هو مج ،نيجرييا
تفقد ما يزيد قيمته عن  اإلفريقيةالقارة  أن إىل ،)النيباد(افريقيا  أجلالشراكة اجلديدة من  مبادرة  تقديرات تؤكد •

كثري  ن إبل  ،مليار دوالر من عناصر التربة الغذائية كل عام مما يؤدي إيل تآكل قدرة القارة علي تغذية نفسها 4
ا كارثية فاملزارعون الزالوا غري قادرين علي احلصول علي القدر أب )PAMA(علماء وصفوا حالة التربة يف من ال

الكايف من املخصبات اليت تبعث احلياة يف التربة مرة أخري وغري قادرين علي توفريها ماديا فبينما يصل متوسـط  
يؤكد  كيلوغرام فقط مما PAMA( 8(توسط املكيلوغرام لكل هكتار الزال  140استخدام األمسدة يف العامل إيل 
 .ضعف استغالل املوارد املتاحة

أخشاب دون مراعاة عمليات التعويض الالزمة الستمرار الغابات يف  إىل لغابات بتحويلهاكبري ل استرتافهناك   •
 1900من أراضـيها عـام    يف املائة 40ففي إثيوبيا كانت الغابات تغطي  ،االيكولوجيالتوازن أداء دورها يف 

 .فقط من مساحتها ائةيف امل 4وأصبحت االن تغطي 

  

  

                                                           
  . 63ص،مرجع سابق ،األرضالعوملة ومستقبل  ،باتر حممد علي وردم 1
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  ندرة املياه :ثانيا

األكثر تضررا من اجلفاف باإلضافة إىل استمرار االجتاه  هي الدول )PAMA(بان  فيزيائيواجلي ثبت املسحأ
و معظم  هذه البلدان هي األكثر عرضة .، بسبب تغري املناخ واالحتباس احلراري1950الرتويل لألمطار منذ العام 

الدورية، وأكثر املتضررين هم املزارعون الذين اليتحصلون على الدعم مثل أمثـاهلم يف الـدول   حلاالت اجلفاف 
  .1الغنية، كل هذا جيعل من املستحيل حساب التكلفة احلقيقية الصحية والبشرية للجفاف يف هذه الدول

  املناخ  تغري: ثالثا

 وات والتغريات يف مواسم النمانوالفيضوقد يؤدي اجلفاف . )PAMA(على تغري املناخ يؤثر بشكل خطري 
قـد  ، ووالفقـر  انسناإلوالعائد على رفاهية  ،وتوافر املياه واألمن الغذائي ،التربة تاجيةإنعكاسات هامة على ان إىل

وخيمة على التنوع البيولوجي ال  أثار إىليؤدي  -يف كثري من احلاالتو –يكون هلا أيضا آثار سلبية على الصحة 
صغرية من حيـث األمهيـة علـى      هذه الدولبعاثات احلالية من غازات الدفيئة يف ناال أنالرغم من ب فيه،رجعة 

ومع ذلك يبقى . بكميات ضئيلة يف خلق غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي ناآلحد  إىلوسامهت  ،الصعيد العاملي
مماثلة لتلك  املنبعثـة   ات بعاثناالقد تصبح  و ،زيد بشكل كبري يف املستقبلتبعاثات العاملية قد نمن اإل  تهاحص أن

  .  يف مناطق أخرى
 إنتـاج  مسـات  يف اوتغـري  ،األمطار هطول يف اتزايد )PAMA( من العديد يشهد قد ،املناخ لتغري ونتيجة

 أخـرى  بلـدان  ويف . الفيضـانات  يف اوتزايد الزراعة فصول فترة يف اوتناقص ،املطر فصل يف الغذائية احملاصيل
)PAMA(، وإىل ،اجلفاف إىل يؤدي وقد ،أطول فصوال اجلفاف فصول جعل إىل األمطار هطول تناقص يؤدي قد 

 وهـذان  .الكفـاف  زراعـة  متارس السابق يف كانت رمبا اليت املناطق يف للبقاء قابل غري الزراعي اإلنتاج جعل
 كبرية دهو ج بذل غياب يف الغذائي وأمنها لبلدان ا هذه اقتصادات على سلبيا تأثريا يؤثران سوف السيناريوهان

  .للتكيف

  الفقر وضعف التنمية البشرية:  ايناملطلب الث

هناك عالقة ارتباط وثيقة بني التنمية البشرية والفقر واألهداف اإلمنائية يف الفصل األول وهذا ما يتجسد يف 
  .الدول اإلفريقية األكثر فقرا

  مصائد الفقر : ل والفرع األ

حيث ان كـال  ،هي يف عالقة تبادل مستمر معه ونقصد مبصائد الفقر املشاكل اليت تعمل على زيادة الفقر 
  :املصائد اليت تزيد من شدة الفقر يف املنطقة فيما يلي أكربمنهما يفاقم اآلخر وتتمثل 

                                                           
1 Joseph.H.Hulse ,op.cit, p209. 
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  مصيدة الفجوة التكنولوجية: الأو

  النامية انالبلد يف األرواح قاذإن يف حيوية أمهية هلا اليت األدوية توريد يف كبرية زيادات السابق العقد شهد
 هـذه  وتظهـر  . شاسعة زالت مااألدوية  متاح منهو  وما الزمهو  ما بني الفجوة نإف ،ذلك من الرغم وعلى

 ،يدزاإل واملتمثلة يف،تشاراان سعهاأوو األمراض أخطر من الالزمة لثالثة باألدوية يتعلق فيما وضوح بأقصى الفجوة
 أمـراض  لعـالج  اجلودة مضمونة أساسية أدوية على احلصول فرص شح انف ،نفسه الوقت ويف . السل ،املالريا
  .)PAMA( على اكبري اعبئ ليشك يزال ال أخرى

  الفجوة بني اجلنسني: ياانث

احلصـول علـى   و قوية بني الفقر والتمييز بني اجلنسني بالنسبة للقدرة على املشاركة يف التنميةهناك عالقة 
 .الفقرو ميثل مصيدة الفجوة بني اجلنسني وهذا ما األساسيةمتطلبات احلياة 

لة جهود احلد من الفقـر  زاد من عرق الدولهذه  الكربى يف )PAMA( يف بالنسبة للنساء املساواةعدام ان إن
بل العشرين عاما املاضية وقد متكنت دول قليلة من احلد  ،خالل العشرة أعوام املاضيةانتشاره فالفقر قد اتسع  .ا

واضحا ليس فقط فيما يتعلـق   ووهذا يبد .من الفقر بشكل حقيقي وواقعي واألمر له عالقة بالتمييز بني اجلنسني
 يفافتقار املرأة  يفأيضا  اإمنمهات واألطفال وحديثي الوالدة، بالصحة ومستويات التعليم وارتفاع معدل وفيات األ

)PAMA( احلصـول علـى   و السياسي توالصو وحرية التعبري.احلكومات املركزية واحمللية يفالتمثيل املناسب  إىل
مـن   أكربقدر  إىلهذا مل يترجم  أنأحد أسس املوارد االقتصادية إال  )PAMA( يفتعد املرأة حيث  ،العمل الالئق

مـن   قـل على األ يف املائة 70 تقوم مبا يعادل  املرأة  أنحيث  ؛ فالفالحون هم من النساء .بني اجلنسني املساواة
ولكن معظم الدخل القادم من العمالـة االقتصـادية    اوالزراعة هي أحد مصادر العمل اهلامة  ،األعمال الزراعية

 15ويف نسبة من بلغوا  –سنة  14 إىلسنوات  6كما متيل الفجوة يف االلتحاق باملدارس من  ،يسيطر عليه الرجال
كمـا  ،الدول اإلفريقية األكثر فقرا يف وسط وغرب رين تكون أكرب بكثأل-لصف اخلامسا اوأكملسنة ممن 19 إىل

  .1فقط من الفروع التنفيذية يف احلكومة يف املائة 6أقل من متثل النساء 
هم تكاليف التمييز بني اجلنسني هي تكاليفها على احلياة البشرية وليس من السهل التعرف علـى تلـك   أو

  من التمييز الكـبري ايناتمعات اليت تع نأاملستقاة عرب خمتلف دول العامل تظهر ب األدلةلكن  ،قياسها أوالتكاليف 
  . أقلتعليم و األمراضمزيد من و الفقر وسوء التغذية يف  تدفع الثمن على شكل زيادة ،املستمر بني اجلنسنيو

  

  

                                                           
  .80ص ،مرجع سابق،النوع االجتماعي يف التنمية إدماجتقرير  ،البنك الدويل 1
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  املالرياو مصيدة االيدز: ثالثا

زيادة الفقر   إىل يباإليدز تؤد  اإلصابة أنحيث  ؛ الفقر يف تكوين حلقة مفرغةو تكمن العالقة بني االيدز
زيادة التعرض للعدوى بفريوس نقـص    إىل اناالجتماعي يؤدي انالفقر واحلرم إنيف حني   ،االجتماعي انواحلرم

هو و "املنبع"و  اإليدز على الفقر آثارهو و" املصب"ـبأواملصيدة يطلق على هذه العالقة  أنميكن . املناعة البشرية

احلصول على فريوس نقص املناعة البشرية آثار الفقر على خطر
1

تشـار الفـريوس   انهناك عالقة ظاهرة بني نسبة  .

 .ميثل التطرف يف توزيع الدخلوهو  ،الواحدو فمعامل جيين له قيمة بني الصفر )PAMA( ت يف الدخل يفاووالتف
 نأيف حـني   ان،ي بالنسبة جلميع السكاوحيث عند القيمة صفر يتوافق مع احلالة اليت يكون فيها دخل الفرد متس

يف  املسـاواة مزيد من عـدم   إىلقيمة عالية تشري . تتوافق مع التركيز الشديد للدخل لشخص واحد الواحدقيمة 

  . )6-4  (ظر امللحقنأ )PAMA( الواضحة جدا  للتعرف على هذه العالقة.توزيع الدخل

 نأل عرضة أكثر يكونونوومحاية  بتوجيه حيظونينتشر املرض وسط األطفال بشكل كبري، هذا ماال جيعلهم 
 واملـرض  التغذيـة  سوء عن النامجة األضرار من ذلك وغري واالجتار والتمييز واالستغالل للعنف ضحايا يصبحوا

 .2والعاطفي املعريف والنم وضعف ،البدنية والنفسية والصدمات
تأثري الوبـاء علـى   هو وما يتم جتاهله يف   . البقاء أجلمن  كبريحتد  إىل )PAMA(حتول مرض اإليدز يف 

فتسـبب  . )PAMA( بالوبـاء يف    تـأثرا بأكثر البلدان  وواهلياكل االجتماعية والنم االقتصاديةاهلياكل  مستقبل
 ،الريفيـة أوسواء يف املناطق احلضـرية   ،من القوة العاملة  معدالت الوفيات بالغة االرتفاع يف استرتاف نسبة كبرية

 . تنهض عليها االقتصاديات وإدارة الدولة ومباشر على األسس اليت  وتكون للخسائر تأثري عميق

 2007حىت نوفمرب  معدالت انتشار فريوس ومرض اإليدزإحصاءات عن :)10-4(اجلدول رقم

 15من  أكثر(البالغون   البلدان

  املصابني باملرض) سنة

) سنة 15من  أكثر(البالغون 

  املصابني حديثا باملرض

النسبة املئوية النتشار املرض 

  )سنة 49-15(بني البالغني 

الوفيات بني  البالغون 

  ) سنة 15أكثر من (

عدد 

  األيتام

افريقيا جنوب  دول
 منها(الصحراء 

)PAMA(   

 11.4  مليون 1.6  يف املائة 5  مليون 1.7  مليون 22.5
  مليون

 www.worldbank.org )30/03/2011(تاريخ االطالع  موقع البنك الدويل:املصدر
                                                           
1 Peter Piot, Robert Greener, Sarah Russell, Squaring the Circle: AIDS, Poverty, and Human Development ,  PLoS 

Medicine, Volume 4 , October 2007, p1571. 
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  http://www.iauiraq.org/reports/Arabic.pdf ).22/02/2011:تاريخ االطالع:(متاح على املوقع االلكتروين  ،12ص ،2010
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  مصيدة البيئة:رابعا 

يعتمدون مباشـرة   ،يعيشون يف ظل اقتصاديات فقرية )PAMA( انالغالبية العظمى من سك أنمن املؤكد 
الساحقة من عائدات الصـادرات كمـا    األغلبيةحيث تشكل  ،ليةووصادرات املنتجات األ ،على املوارد الطبيعية

الريـف بالدرجـة    انيعتمد سك .كرباألتشكل اجلزء  أساسيتنيسلعتني أوكما تعتمد على سلعة ،وضحنا سابقا 
احلصول على الوقود الذي يستخرج من و  األمساكتربية املاشية وصيد و الزراعة أجلىل على املوارد البيئية من واأل

حيث  ؛ شبكات الصرف الصحي وفقر البنية التحتيةو يف ظل نقص املياه النظيفة ،األساسيةاخلشب لتلبية احلاجات 
 وفعال فقد مت زوال الـنظم الرئيسـية يف    رهويف التد خذةاآل ،االعتماد غري املستدام للبيئة إىلتؤدي هذه العوامل 

)PAMA( ر هو السبب الرئيسي يف تـد هو قر فالف ،الغابات االستوائية بنسب كبريةو يةاناملتمثلة يف الشعاب املرج
  .  البيئة و وهذا ما يوصف مبصيدة الفقرالدول هذه البيئة يف 

 األسـر باعتبارها عملية ذات اجتاهني فالفقر يـدفع   )PAMA( يف  البيئةو تصور وجود مصيدة الفقر إذن
 التأكيدد مت وق .الفقر فاقمير البيئة يف وقت الحق هواملوارد البيئية بشكل غري مستدام وتد إهدار إىلخاصة الفقرية 

البقـاء   أجليف استغالل موارد البيئة  من  اإلفراط إىل يضطر الفقراء:"د كالتايلنعلى هذه الفكرة يف تقرير بروتنال
صعوبة مـن  و غموضا أكثروجيعل من بقائهم على قيد احلياة  ،إفقارهم إىلهذا االستغالل يؤدي  ،أخر إىلمن يوم 

  ." أي وقت مضى

  املؤسساتومصيدة التجارة : خامسا

  مصيدة التجارة-أ

علـى   هي مشكلة الوقوع يف مصيدة التجارة ؛ حيث تعتمد )PAMA(إن أكثر املشاكل اليت تعيق تقدم دول  
ثابتة أوومع ذلك تبقى أسعار هذه املنتجات حمدودة  ،املعدنية كأساس لبقائهاأولية الزراعية وتصدير املنتجات األ

تات اوهكذا تتوسع الفجوة التجارية نتيجة التفوغلب األحيان وبعيدة عن أسعار املنتجات املصنعة املرتفعة أيف 
هي قادرة علـى خلـق   و ،ب أمواال أكثر بكثري من الدول الفقريةن البلدان املتقدمة تنتج سلعا جتلأل ،املوجودة

غندا الذي يعتمـد  أوواقتصاد  اليت ال تزال تعاين التبعية للمواد األساسيةالدول  هذهعكس ، التنوع يف صادراا
إىل زيـادة االقتـراض مبجـرد     البلدفقد اضطر هذا  ،لية هي النب أحسن دليل على هذه املصيدةأوعلى مادة 

 .))6-4(رقم    راجع اجلدول( . 1يف املائة 53اخنفاض أسعار النب إىل 

  

                                                           
  .177ص،2005 ،الدار العربية للعلوم ،سنيةترمجة سعيد احل ،)فقرا أكثرالفقراء و ثراء أكثر ءاألثرياكيف يصبح (،خماطر العوملة،إسحاقروبرت  1
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  املصيدة املؤسساتية -ب

 ،سيكون من الصعب اجتذاب االستثمارات األجنبية ،من دون وجود مؤسسات شفافة خالية متاما من الفساد
هذا  .بالتايل البقاء يف احللقة املفرغة للفقرو ،بالنسبة للفقراءاألفضل وفرص التحرك حنواالقتصادي وزيادة النمأو 

حيث انعدام املؤسسات اخلدميـة واملاليـة   )PAMA(جليا يف و بدت هي ،ما يعرب عنه باملصيدة املؤسساتية للفقر
، مناسـب جتهيز ويؤدي إىل انعدام البينة التحتية وعدم تلقي تدريب ، التجاريةووالتعليمية والسياسية  الثقافية 

ومثلمـا   ،كما يبقيها بعيدة عن االستفادة من السوق العاملية ،بالتايل االعتماد الدائم على املساعدات اخلارجيةو
األصول املؤسساتية الثابتة املوجودة فعال يف الدول املتقدمة تكشـف  بأن  لسالحظت خبرية التنمية نانسي بريد
بينمـا ذهـب    ،االستثمارات األجنبية يف ما بني هذه البلدانمن  يف املائة 80الكثري عن األسباب اليت جعلت 

  .20011العام  الدول األكثر فقرا يف فقط إىل يف املائة  0.1مانسبته

  ضعف التنمية البشرية:   اينالفرع الث

 يف املائة 93حيث إىل حد أقصى قدره  ،األبعادشار الفقر متعدد تانمعدالت  أعلى )PAMA( انتشهد بلد
هـذه   أنما ك. 2يف النيجر يف املائة 69و ،يف لوسوتو يف املائة 45 بني انح متوسط معدل احلرماوويتر. يف النيجر

اجلدول ، وفهي دائما يف مؤخرة الترتيب العاملي ةاليت هلا سجل سيئ يف جمال التنمية البشري انالبلد أكثرهي  انالبلد
باإلضـافة إىل   2010اليت وردت يف تقرير التنمية البشرية للعام البلدان وهلذه التايل يبني مؤشرات التنمية البشرية 

  .ترتيب كل بلد

  2010 العام )PAMA(مؤشرات التنمية البشرية :)11-4(اجلدول رقم

 الترتيب  البلد
قيمة دليل التنمية 

  البشرية

متوسط العمر املتوقع عند 

  الوالدة

متوسط سنوات 

  الدراسة

متوسط 

سنوات 

  املتوقعالدراسة 

نصيب الفرد من 

PIB 

  6.323  11.8  7.4  62.1  0.606  105  ناميبيا

  22.218  8.1  5.4  51.0  0.538  117  غينيا االستوائية

سان تومي 
  وبرينسييب

127  0.488  66.1  4.2  10.2  1.918  

  1.499  9.2  3.5  62.3  0.435  134  بنني

  953  10.2  5.2  61.2  0.435  135  مدغشقر

  2.118  8.1  3.7  57.3  0.433  136  موريتانيا

  844  9.6  5.3  63.3  0.428  139  توغو

                                                           

.174ص،نقسه املرجع  1  
 .8ص ،مرجع سابق ،2010 تقرير التنمية البشرية ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 2
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  1.176  10.7  2.8  66.2  0.428  140  جزر القمر

  2.021  10.3  5.8  45.9  0.427  141  ليسوتو

  1.816  7.5  3.5  56.2  0.411  144  السنغال

  4.941  4.4  4.4  48.1  0.403  146  انغوال

  2.471  4.7  3.8  56.1  0.402  147  جيبويت

  1.344  5.3  5.1  56.9  0.398  148  ترتانيا

  1.359  7.2  6.5  47.3  0.395  150  زامبيا

  1.358  8.6  2.8  56.6  0.390  151  غامبيا

  1.190  10.6  3.3  51.1  0.385  152  رواندا

  911  8.9  4.3  54.6  0.385  153  ماالوي

  2.051  4.4  2.9  58.9  0.379  154  السودان

  953  8.6  1.6  58.9  0.340  156  غينيا

  992  8.3  1.5  56.1  0.328  157  أثيوبيا

  809  7.2  2.9  48.2  0.317  158  سرياليون

مجهوريةإفريقيا 
  الوسطى

159  0.315  47.7  3.5  6.3  758  

  1.224  10.4  4.7  54.1  0.422  143  أوغندا

  1.215  5.8  1.3  53.7  0.305  161  بوركينافاسو

  320  11.0  3.9  59.1  0.300  162  ليربيا

  1.067  6.0  1.5  49.2  0.295  163  تشاد

  538  9.1  2.3  48.6  0.289  164  غينيا بيساو

  854  8.2  1.2  48.4  0.284  165  موزامبيق

  402  9.6  2.7  51.4  0.282  166  بوروندي

  675  4.3  1.4  52.5  0.261  167  النيجر

مجهوريةالكونغو 
  الدميقراطية

168  0.239  48.0  3.8  7.8  291  

  643  5.5  ----   60.4  ----   ---   ايريتريا

  ----------   .1.81  -----   50.4  ------   ---   الصومال

  .150-148، مرجع سابق، ص2010ة برنامج االمم املتحدة االمنائي،تقرير التنمية البشري :املصدر

      املديونية املثقلة : املطلب الثالث

ومتثل املديونيـة   ،اليت متثل هذه الفئة ةاملثقلة بالديون من بني الدول النامي انثلث البلد )PAMA(متثل دول 
  .هذه الدول منه اينالتخلص من الركود االقتصادي الذي تعوعائقا أساسيا يف حتقيق التنمية 
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  الدول اإلفريقية األكثر فقرااملديونية يف دول  أزمةفجار ان: لوالفرع األ

 أسعار زادت عندما ، 1973 عام النفط أسعار يف حدثت اليت الطفرة مع )PAMA(يف  الديون أزمة بدأت
 انالبلـد  من الودائع تدفقت عليها اليت ،التجارية املصارف وسعت .تقريبا الضعف إىل  رهوش غضون يفالطاقة 
 الوقـت  ويف .الديون تلك ستسدد انهأ شك يف أدىن خيامرها أن دون من هذه البلدان إقراض إىل ،للنفط املنتجة
 .نخفضة وغري ثابتةم فائدة بأسعار ضخمة مبالغ اقتراضهلا أتيح  اليت املستدينة انالبلد لدى قبوال ذلك لقي ،نفسه

 اقتصادياا إلبطاء الفائدة أسعار الصناعية انالبلد رفعت ،1979 عام يف أخرى مرة النفط أسعار تضاعفت وعندما
 .التضخم من احلد بغرض

 تنتجها اخلام اليت املواد على الطلب تباطؤ إىل بدوره أدى العاملي الصعيد على كسادا اإلجراء هذا وأحدث
يف  ،املتبقية انهديو أقساط قيمة يف ارتفاعا دينةملا )PAMA( واجهت ،الفائدة أسعار ارتفاع ومع .اإلفريقية انالبلد
 اجلارية اتهالوفاء بالتزاما على قادرة غري نفسها كثرية انبلد ووجدت .الديون تلك منه تسدد الذي الدخل قل حني

 اسلب رأث مما ،العامة السياسات ل أهدافأو الديون تسديد وأصبح .جديدة قروض على احلصول على ةقدر أقلو
 .الديون لتسديد صصخي انالبلد من الكثري عائدات من كبري جزء ومازال .واخلاص احلكومي القطاعني فاقإن على

إعـادة   إىلمما اضطرت بعض هذه الدول الدول  هذه تزايد وتراكم الفوائد وخدمات الديون على ستمراوهكذا 
  .جدولة الديون 

كذلك إعـادة االقتـراض مـن    ،)PAMA( لـ تزايد الفوائد وخدمات الديون بالنسبة أنوخالصة القول 
 انلدرجة أصبحت هذه الديون وخدماا تفوق بكثري قيمة القروض األصلية اليت حصـلت عليهـا البلـد    ،جديد

يف  تتخـبط بقيت هذه الدول  ختفيف عبء هذه الديون أجللت من ذملساعي اليت بد واهوبالرغم من اجل اإلفريقية
  . أزمة املديونية

  عوامل تفاقم املديونية :اينالفرع الث 

  :ما يليفينلخصها  )PAMA(ت على تراكم ديون دهناك عدة عوامل ساع

  فساد  احلكومات: الأو

ة من انعلى االستد اإلفريقيةالتراكم عندما تكالبت احلكومات الوطنية  يفقد بدأت  )PAMA(ديون ت انك 
نسبة إهدار كبرية أصابت القروض اليت حصلت عليهـا الـدول    أنغري  ،دف متويل مشروعات تنموية ،اخلارج

ه الـدول يف  واجلدول التايل يوضح الفرق بني املساعدات الرمسية املقدمة للدول النامية وأرصدة أغنياء هذ اإلفريقية
 .إىل حوايل ضـعف املسـاعدات املقدمـة     )PAMA(بنوك دول الشمال ؛ حيث بلغت هذه األرصدة يف حالة 
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وتلك اليت بتـها بريوقراطيـات    ،يف جماالت تنموية فعال فقتأنواجلدال احلقيقي يدور حول حتديد النسب اليت 
اليت تعدت مبالغ املساعدات إىل اإليرادات احمللية واجلدول التايل  يبني مقارنة مبالغ  الفاسدة اإلفريقيةونظم الدول 

   .املساعدات اخلارجية بثروات األغنياء املهربة إىل اخلارج 

  

  األغنياءمقارنة الديون الرمسية لدول نامية بثروات :)12-4(اجلدول رقم

  الديون الرمسية  مبليارات الدوالرات 2007العام 
ن طرف أغنياء اجلنوب يف املبالغ املودعة م

  الشمالل بنوك دو

  490  400  يبالالتينية والكاري أمريكا-1

  360  110   إفريقياسط ومشال والشرق األ-2

من بينها الدول (دول إفريقيا جنوب الصحراء -3
  )األكثر فقرا

130  230  

  190  160  أسياجنوب -4

  450  260  والباسيفيك أسياشرق -5

  1720  1060  اموع
Source : Damien Millet , Eric Toussaint, Les chiffres de la dette 2009, CADTM ,p13 

خدمة التنميـة   إىلبأن توجه  يفترضية اليت كان اخلارجكد بيانات اجلدول  الفرق بني قيمة املساعدات أت
 إليهـا جنوب الصحراء اليت تنتمي  إفريقياخرية  يف دول الدول املتلقية هلا، فقد بلغت هذه األ أغنياءمقارنة بثروة 

)PAMA( 230  يدل علـى   وهذا ما املقدمة يف نفس العام وهي تفوق قيمة املساعدات  2007مليار دوالر العام
  .ن مجيع قيمة املساعدات قد مت بها بالكاملأ

  جشع الدول املتقدمة: ياانث

 ،مبقتضى اتفاقيات القروض ذاـا  اوالقروض مت إهداره املساعداتمن  جزءا أنبعض الدراسات إىل  تشري
إلـزام   إىلهذا باإلضافة . بانجزء من القروض كأجور ومكافآت خلرباء أج فاقإناليت تفرض على الدول النامية 

ما يثري  ودائما. هو األفضل يف السوق العامليما ال يكون سعرها  ء سلع الدول املقرضة واليت غالباهذه الدول بشرا
ف ديوا، جـدال  يختف أوقروض  أو ساعداتاملفروضة على الدول الفقرية لكي حتصل على م املشروطيةموضوع 

 أناملشكلة هـي   أن إال ،على الرغم من نبل هدف مكافحة الفساد. يف الدول الصناعية الكربى سياسيا وأخالقيا
فريقية متهمـة بـأعلى   إقدمت مساعدات لدول  اأيكشف  اإلفريقيةسجل الدول الصناعية يف مساعدة الدول 

على ميثاق مكافحـة الفسـاد الـذي     ناآلبينما مل توقع الدول الصناعية الكربى حىت  ،معدالت للفساد يف العامل
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يف إفسـاد السياسـيني    شركات الدول الكربى متورطة متامـا بعض  انيفسر ذلك بهو و. اقترحته األمم املتحدة
  .تسهيل أعماهلا أجلمن  اوىاألفارقة مبنحهم رش

 الدول املتقدمة يزيد من مديونية الدول الفقرية فنفقات دول العامل املتقدم على التسـلح  فاقإنمنط  أنكما 
اجلدول التايل يبني  النفقات املرتبطة بنمط و ،)PAMA( لـ جتارة املخدرات تفوق بكثري تلك الديون اليت قدمتهاو

بلغت النفقات العسكرية للدول املتقدمة أضعاف مبالغ املسـاعدات املقدمـة إىل   ؛ فقد  العيش يف الدول املتقدمة
)PAMA(  إىل غاية يومنا هذا  1950منذ العام.  

  نفقات مرتبطة بنمط العيش يف الدول املتقدمة:)13- 4(اجلدول رقم 

 دوالر يارمل 486 لإلعالنات  نفقات سنوية 

 دوالر يارمل 1339 النفقات العسكرية السنوية

 دوالر يارمل 190 خدمة الدين اخلارجي العمومي للبلدان النامية 

 دوالر يارمل 400 املخدرات  النفقات السنوية املرتبطة بتجارة

قبـل ايـة     جمموع نفقات الواليات املتحدة املخصصة مباشرة باحلرب يف العراق
2007 

 دوالر يارمل  400 

Source : Damien Millet , Eric Toussaint, Les chiffres de la dette 2009, CADTM ,p16.        

مـن مسـاعدة الشـعوب     أمهيةقل أمن خالل اجلدول نالحظ الفرق الكبري بني نفقات الدول املتقدم يف جماالت 
كثر أدين جلميع الدول املدينة، جتارة املخدرات متثل الضعاف خدمة أاليت وصلت نفقاا ثالثة  كاإلعالناتالفقرية 

تلغـي   أنانه باستطاعة الدول املدينة  أي، أضعافأكثر من مخسة ني تشكل النفقات العسكرية حمن الضعفني يف 
  .ضرر يخدمة الدين دون أ

  اقتصادية  أسباب: ثالثا

  :يف ألزمة املديونية االقتصاديةاألسباب  تتمثل

 رهووتـد  ،املتقدمة الدول يف واألزمات االقتصادية الفائدة وأسعار النفط أسعار وارتفاع التبادل حدود رهوتد •
 ؛                 ليةواأل السلع أسعار

 املـدفوعات  انميز عجز تفاقم إىل أدت توسعية سياسات بتبين الديون هذه تراكم يف دورا احمللية العوامل لعبت •
  ؛االدخارفاض اخنو  احلكومية واملوازنة

 إىل ـدف  جديـدة  ودون سياسات السابقة السياسات تغيري دون اناألحي أغلب ويف واسع بشكل االستدانة •
 ؛املديونية استدامة
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 ؛انالبلد هذه ديون إلدارة مستدامة مقدرة  توفر وعدم املوارد هدر •
مديونيـة   تفاقم من زادت كلها انعدام احلكم الراشد،و السياسات وسوء األهليةاجلفاف واحلروب و ةئالبيتدين   •

)PAMA(.  

  البلدان اإلفريقية األكثر فقرا أزمة جديدة لديون  وحن:الفرع الثالث

، )املرحلة املالية لألزمة(من األزمة املالية اليت حدثت يف العامل املتقدم يف مرحلتها األوىل  )PAMA(مل تتأثر 
، بسبب اهلبوط احلاد يف الصادرات واخنفاض أسـعار  )ةاملرحلة االقتصادي(لكن التأثر بدا واضحا يف املرحلة الثانية 

من جراء تبعات األزمة  )PAMA(السلع األساسية الناتج عن اخنفاض الطلب يف البلدان املتقدمة، وتأثرت مديونية 
فقد تدهورت مؤشرات عبء الديون بشكل كبري ويف مجيع الدول  وزادت املشروطية املالية بسبب نقص السيولة 

  .هذه املؤشرات تنذر بأزمة جديدة للديون متس مجيع هذه الدول . العاملية 

  للتصدير املوجهة لية واملنتجات الزراعيةوعائدات املواد األ ايار:)14-4(اجلدول رقم

ــعر ارتفاعا األكثرتاريخ    سنةالارتفاعا منذ  األكثر  الوحدة املواد   يف  الســ

17/02/2009 

 36,78 15/07/2008 146,35 الربميل/ دوالر   البترول

 406 3 03/07/2008 980 8 الطن/ دوالر  النحاس

 44,60 04/03/2008 86,88 سنتيمات اللرية القطن

 12,49 24/04/2008 24,68 سنتيمات اللرية األرز

 535 13/03/2008 1275 )عشرة لريات(صاع/ سنتيمات  القمح

 363,50 26/06/2008 757,75 )عشرة لريات(صاع/ سنتيمات  الذرة

Source : Damien Millet , Eric Toussaint, Les chiffres de la dette 2009, CADTM ,p19. 

 )PAMA(و املنتجات الزراعية اليت تعتمد عليها دول  األوليةاملواد  أسعار ايارمن خالل اجلدول نالحظ  
  . %74.86بنسبة  البترولكصادرات لتغطية وارداا، فقد اخنفض 
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  كثر فقرااأل اإلفريقيةالبلدان  تنميةيف  اإلمنائيةاملساعدات  دور :املبحث الثاين

 إطارأي أضعاف املبلغ املقدم يف ،1الفقريةالدول اإلفريقية  إىلمليار دوالر  580مت تقدمي حنو 1960منذ سنة 
له املسـاعدات مـن    أضيفما  إذا أكثرويكون املبلغ  ،يةانبعد احلرب العاملية الثللدول األوربية مشروع مارشال 

هـل  هـو  والسـؤال املطـروح    .دورا مهما  تأخذ أصبحتواليت  ،)CAD(ة اجلديدة خارج احنطرف الدول امل
  استدامتها؟ اناستخدمت كل املبالغ يف حتقيق التنمية وضم

  إىل الدول اإلفريقية األكثر فقرا تدفق املساعدات: ل واملطلب األ

بعيدة عن ، الرمسية حتكمها دوافع سياسية واقتصادية اإلمنائيةتدفقات املساعدات  أنرأينا يف الفصل السابق ب
القيمة املتدفقة ليست يف املستوى املطلوب فهل ميكننا إسقاط هذه النتيجة على التدفقات اليت  أنكما ،مبدأ احلاجة
  ؟)PAMA(تصل دول 

  املقدمة  اإلمنائيةقيمة املساعدات :لوالفرع األ

لكـن التقيـيم    واإلقليميـة غري الرمسية الدولية والرمسية  اإلمنائيةمتلقي للمساعدات  أكرب)PAMA(لطاملا كانت 
  .اإلحصائي وحده غري كايف للتقييم الفعلي هلذه املساعدات 

  ملساعدات القارة اإلفريقيةمتلقي  أكربفقرا  األكثرالدول اإلفريقية  :الأو

من التدفقات املالية  األساسيةة الكتلة احنامل انمن البلد )PAMA( إىلاملقدمة  اإلمنائيةاملساعدات  إمجايلميثل 
بصفة  األجنبيةرغم زيادة االستثمارات ف ،أسفلهات اجلدول املبني انحسب بي اعنه اإلبالغمت  يتال ،اإلفريقيةللقارة 

 انبالنسبة ملعظم بلـد  ةاإلمنائيتزال املساعدات  وال انتتركز بشكل شديد يف عدد صغري من البلد اأ إالملحوظة 
)PAMA( نصف صايف تـدفقات خمتلـف رؤوس    واملال اخلارجية وتسهم بنح رأسمصدر منفرد لتدفقات  أكرب

  .بالنسبة للمساعدات غري الرمسية إحصائياتلعدم توفر ) APD(لـ بالنسبة، هذا  األموال

  

  

  

                                                           
1  Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, le développement économiques  ,en 

Afrique,(doublement de l’aide :assurer la grand poussée),Genève,2006,p15.  
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  )مليار دوالر(اإلفريقيةاملتدفقة للقارة  اإلمنائيةمن املساعدات )PAMA(حصة بلدان :)15-4(اجلدول رقم

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

دول إفريقيا جنوب الصحراء 
  )PAMA(املتضمنة (

  )ب(31.6  26.2  )ا(24.6  19.2  14.3  13.5

  غري متاح  29.1  26.8  21.5  16.7  15.7   إفريقيا

Source :OCDE, financer le Développement aide publique et autre flux ,2007 ,p26. 

 .مجهورية الكونغو الدميقراطيةمليار دوالر متعلقة بتخفيف ديون  4.5منها  2003اخلاصة بسنة  النتيجة) أ( •

  .مليار دوالر منها متعلقة بتخفيف ديون نيجرييا 5منها  2005اخلاصة بسنة  النتيجة) ب( •

تـدفقات   معظـم  تستحوذ علـى  منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تستحوذ  أنمن خالل اجلدول نالحظ 
تتمثل يف ختفيف أعبـاء   ت، لكن من خالل نفس اجلدول جند أن هذه التدفقااإلفريقيةللقارة  اإلمنائيةاملساعدات 

ديون بلد ال يـدخل   ختفيففالزيادة كانت متثل  2005أما العام . 2003الدميقراطية للعام و ديون مجهورية الكونغ
 األجـنيب املتمثلة يف االستثمار  األخرىمقارنة بالتدفقات ) APD(كما تعترب نسبة .وهو نيجرييا  )PAMA(ضمن 
حتويالت املهـاجرين اىل بلـدام األصـلية للفتـرة     ) 16-4(يبني  اجلدول رقم .أكرب نسبة التحويالتو املباشر

)2000-2004(.  

 )مليون دوالر( )2004-2000(للفترة)PAMA(حتويالت العمال املهاجرين إىل بلدام يف :)16-4(رقم اجلدول

200  2003  2002  2001  2000  الدول
4  

النســـبة مـــن 
(PIB))%(  

769  6762  5159  4746  4935  الفقريةالدول اإلفريقية 
6  

1.5  

Source :OCDE, financer le Développement aide publique et autre flux ,op.cit ,p40            
يف املائـة   1.5مثلت  حتويال ت املهاجرين األفارقة إىل بلدام األصلية حوايل  أنجند ) 16-4(من خالل اجلدول 

  .مهيتهأوهذا يدل على ضعف هذا املورد رغم ، )  2004-2000( من التدفقات يف الفترة املمتدة مابني

  للمساعداتقياس القيمة احلقيقية : ياانث

جتعل القيمة احلقيقية اليت تصـل   أسبابكبري لكن هناك عدة  للدول الفقريةاملبلغ  أنىل جند ومن الوهلة األ
  :كالتايل األسبابوميكننا تلخيص هذه  ،املتلقية غري تلك املعلن عنها انالبلد إىل
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اليت تشكل جزاءا صغريا إىل القـروض   تة بني اهلباتاواملتف اإلمنائيةاملختلفة للمساعدات  األشكالبني  االختالف •
اهلبـة مشـروطة    أنأي )ظر الفصل الثايننا(متضمنة يف القرض امليسر  يف املائة 25نسبة  أنحيث جند  ،امليسرة

 ؛باالقتراض ومقترنة به
ميكن التحقق من مصداقيتها من طـرف   واليت ال )CAD(طرف فقط واملقدمة من) APD(املتوفرة هي  البيانات •

 ؛وصوهلاباملتعلقة  املستفيدين نظرا لكثرة النفقات
ا كسـوق  هلة من كال املعسكرين لرحباوحم ةاحلرب البارد أثناءعرفت ارتفاعا  للدول اإلفريقية اإلمنائية املساعدة •

 ،لكن مع اية احلرب اخنفضت املساعدات لتعود لالرتفاع مع اية التسعينات وبداية األلفيـة الثالثـة   ،جديد
وودز والبنـوك   املقدمة من طرف مؤسسـيت بـروتن   األطرافومعظم هذا االرتفاع يعود للمساعدات متعددة 

كنوع  إدراجهماللمساعدات يف حالة  إضافةتشكالن  واللتان ال) MDRI(و  )PPTE(مبادريت  إطاريف  اإلقليمية
 ؛متضمن للمساعدات

 أنكمـا   اإلفريقية،الدول من دوالر  مليار 40ـب أكثر )2004-1960( الفترة املمتدة ألسيا املتدفقةاملبالغ  إن •
 .1قمنا بقياس املساعدات بالنسبة للدخل برية إذا ماكختالالت إهناك 

 )2004-1970(للفترة  الفقرية اإلفريقيةالدول يف ) RNB( نسبة املساعدات اإلمنائية من):17-4(اجلدول رقم

  2004-2000  1999-1990  1989-1980  1979-1970  الفترة

% RNB 2.8%  4.7%  5.5%  4.8%  

Source : CNUCED, Le développement économiques en Afrique,( doublement de l’aide : assurer 
la  grande poussee),op.cit,p20.  

      إىل ختفيف الديون يف إطار مبادرة يف املائة 5.5يعود االرتفاع يف النسبة يف سنوات التسعينات حيث بلغت :مالحظة

) (PPTE.  

ى نسبة ضئيلة مقارنـة  وال متثل س اإلفريقيةن املساعدات االمنائية املقدمة اىل الدول أمن خالل اجلدول جند 
  .بدخل هذه الدول 

 ) RNB(من  يف املائة 0.2  إىلونسبة الوصول  اإلمنائيةاملساعدات :ثالثا

، 2008 عـام  ويف 2005 عام منذ متواضع بقدر إالترتفع  مل )PMA( إىل املقدمة الرمسية اإلمنائية املساعدة
 ،PMA)( إىل املقدمـة ) APD(جمموع  انك؛ حيث العاملية )APD(يف الزيادة من يف املائة 30حوايل هذه  تلقت

                                                           
1
 CNUCED, Le Développement Economique En Afrique,( Doublement De L’aide : Assurer La  Grande Poussée), 

New York,2006,p1. 
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ـ  اتانبي تتوافر وال ،)(2005 - 2004  الفترة عن دوالر فقط ماليني  8وبنح أعلى ،2004 عام بأسعار  نأبش
 17.4 مقـدارها  ثغرة تزال هناك ال ذلك ومع ،2010و 2009 لعامي) APD( بنفقات فيما يتعلق نياحنامل خطط

 2008 عام يف االلتزام تنفيذ بني 2008 بأسعار عام دوالر مليون 20.6 ومبلغ ،2004  عام بأسعار دوالر مليون
يف  60 نسبة عن مسؤول  (PMA)إىل) APD( تدفقات يف والنقص ) .اسكتلندا( غلزنيغل يف املستهدفة الغاية وبني
  .20101 لعام احملددة العاملية االلتزامات ويف ،2008 عام يف ازجناال يف النقص من املائة

  التوزيع اجلغرايف للمساعدات:  اينالفرع الث

خالل العـام   )CAD(يف جلنة ميكننا إبراز التوزيع اجلغرايف للمساعدات املقدمة من الدول املتقدمة و املتمثلة 
  :من خالل أرقام اجلدول التايل 2009

  .2009العام  القارة اإلفريقيةاستفادة من املساعدات اإلمنائية يف  األكثرالدول :)18-4(اجلدول رقم

  )%( النسبة   )مليون دوالر أمريكي( القيمة  البلد

  8  3820  إثيوبيا

  6  2934  ترتانيا

  5  2366  كوديفوار

  5  2354  الكونغو الدميقراطيةمجهورية 

  5  2289  السودان

  4  2013  موزامبيق

  4  1786  أوغندا

  4  1778  كينيا

  3  1659  نيجرييا

  3  1583  غانا

  53  25028  متلقون آخرون

                                                           
  .ي ص،مرجع سابق،األزمة أثناءالتنمية  أجلتعزيز الشراكة العاملية من  ،املتحدة األمم 1
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  100  47609  جمموع القارة اإلفريقية

Source :OCDE, ODA to africa (summary),Paris.2009,sited’internet (date de visite : 
05/03/2001). http://www.oecd.org/dataoecd/40/27/42139250.pdf  

 ،غـري عـادل   اإلمنائيةالتوزيع اجلغرايف للمساعدات  أننالحظ  ، )18-4 (رقم  اجلدول أرقاممن خالل 
الثقافية مازالت حتكـم ختصـيص   و الدوافع السياسية واالقتصادية أن إال )PAMA(فبالرغم من الفقر الذي تعيشه 

وبالنسـبة   من املسـاعدات يف عشـر دول فقـط    يف املائة 50 هذا ما يفسر تركز حوايل اإلمنائية واملساعدات 
جنوب الصحراء فبلدان مثل نيجرييا  إفريقيافإن هناك ستة دول فقط ضمن الدول العشر يف منطقة ، )PAMA(لـ

قية األكثر فقرا يف العامل ورغم ذلك فهي تتصدر القائمـة  يال تدخل ضمن الدول اإلفر...وغانا وكوديفوار وكينيا
  ...بدال من بلدان أخرى مثل سرياليون تشاد وغينيا ولوسوتو

جند أن هناك أيضا تفاوتـا  ) (PAMAبعة هذا على مستوى القارة اإلفريقية ككل، وإذا ما أخذا الدول التا
مجهورية الكونغو الدميقراطية، السودان وموزامبيق تسـتحوذ   ،ترتانياحيث أن الدول املتلقية واملتمثلة يف إثيوبيا ، 

األخـرى  ) (PAMAيف املائة من املساعدات املقدمة إىل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يف حني تبقـى   33على 
  .املائة مع املتلقون من خمتلف القارة اإلفريقيةيف  50تتقاسم نسبة 

  التوزيع القطاعي للمساعدات:الفرع الثالث

الوحيدة الـيت مل حتـرز    الدول هي )PAMA( نأخاصة و ،اإلمنائية األهدافصب االهتمام على ان أنمنذ 
التعليم و القطاعات االجتماعية مثل الصحة إىلذهب تركيز املساعدات  أسفلهوحسب اجلدول املبني  ،تقدما مهما
، )ظر الفصل الثالـث نأ( تعزيز النموهو من املساعدات و األساسيوهذا على حساب اهلدف  ،...املياه وإمدادات

التقنية والـيت تكـون يف   أواملشكلة تكمن يف احتواء املساعدة االجتماعية على نسبة كبرية من املساعدات الفنية و
ونستثين هنـا  ...التدريب و تزيد نفقات التجهيز(ة احنللدول امل أكثرلنسبة للدول املتلقية ومفيدة الغالب مكلفة با

ظـر  نأ ،على السيطرة التكنولوجية لإلبقاءة احننقل التكنولوجيا اليت ال تعترب مساعدة فنية من وجهة نظر الدول امل
 يف الزراعـة  تـاج ناإلزيادا على حساب قطاعـات   نإف ،املساعدة االجتماعية أمهيةوبالرغم من  ،)اينالث لالفص

 األخريةهذه  أناعدات غري واردة باعتبار سباالقتصاد جتعل من استدامة امل ضهوالبنية التحتية الالزمة للنو الصناعةو
التايل اجلدول .مث التنمية املستدامة ،املؤسسات القويةو املستمر وتعين التخلي تدرجييا عن املساعدات فور حتقيق النم

  . 2009العام ) APD(القطاعي لـ يبني التوزيع

  

  



فقرا األكثر اإلفريقية الدول في المستدامة التنمية تحقيق في  اإلنمائية المساعدات دور:الرابع الفصل  

 

 171 

  .2009العام )PAMA( اإلمنائيةالتوزيع القطاعي للمساعدات :)19-4(اجلدول رقم

  (%) النسبة  القطاع 

  42  القطاعات االجتماعية

  18  القطاعات االقتصادية

  09  اإلنتاجيةالقطاعات 

  05  قطاعات متعددة

  12  برامج املساعدة العامة

  04  فيف الديونخت

  08  اإلنسانيةاملساعدة 

  01  أخرىقطاعات 

Source : OCDE, ODA to africa (summary),Paris.2009,sited’internet (date de visite : 

05/03/2001) http://www.oecd.org/dataoecd/40/27/42139250.pdf 

للقطاعـات  % 18املسـاعدات مقابـل    إمجـايل من % 42نسبة  )PAMA(املقدمة اىل  متثل املساعدات
خصوصا مـع تـبين    االجتماعي، وهذا يدل على تنامي االهتمام باجلانب اإلنتاجيةللقطاعات % 9االقتصادية و

  .جديدمنائية كتوجه تنموي هداف اإلاأل

  األكثر فقرا اإلفريقيةللدول املقدمة ضعف بنية املساعدات : الرابعالفرع 

 يعترف هنإف ،اإلقليميةالدولية و  اإلمنائية املساعدة حجم زيادة إىل باحلاجة الدويل اتمع اعتراف بانج إىل
 قطعهـا  اليت االلتزامات إطاريف وهذا ما ورد يف إعالن باريس و ،املعونة فعالية أو نوعية حتسني إىل باحلاجة أيضا

 أجل من منهم املقدمة للمساعدة كإطار ذاا ،)PAMA( اإلمنائية االستراتيجيات باستخدام فسهمأن على وناحنامل
 وتنسـيق  )املتلقيـة (الشريكة انالبلد إىل املخططة معونتهم انمسبقة بش معلومات وتقدمي مساعدم جتزئة تقليل

ال وأن هـذه البلـدان   خاصة  .بشروط هاربط وعدم املساعدات  املستفيد لتقدمي البلد ظمةأن واستخدام شطتهمأن
تقائية وبـدون  ناحلاجة وليس اال أساسيكون على جيب أن ختصيص املساعدات  أنحيث  ،متلك مؤسسات جيدة

خـالل  وميكننا الوقوف على هذا الضعف من . )PAMA(يظهر ضعف بنية املساعدات اإلمنائية جليا يف  .شروط
التطرق إىل حقيقة املبادئ اليت جاء ا إعالن باريس فيما خيص فعالية املساعدات باعتبارها أهم النقائص اليت تعاين 

  .املوجهة إىل الدول اإلفريقية) APD(منها

 امللكية:الأو

 املثلـى  الفكرة بني استمرار الثغرة يف) APD( فعالية حتسني تعترض اليت الرئيسية التحديات إحدى تتمثل
 الذي االستقصاء مشلها اليت املستفيدة انالبلد عينة ويف .الواقع وبني )APD(ل القوية املستفيد البلد مبلكية املتعلقة
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 تعـد  للتنمية الوطنيـة  استراتيجيات لديها اليت هي انالبلد ربع من أقل تانك ،2008 عامال يف )OCDE( أجرته
 ارتبـاط  إال ،اخلصوص وجه على ،يوجد ال ما باوغال .)APD( لربجمة وفعاال تنفيذيا أساسا لتشك استراتيجيات

 هذه البلدان أن على ويتعني )PAMA(خاصة يف دول .الوطنية التنمية واستراتيجيات الوطنية ياتانامليز بني ضعيف
 قبيـل  مـن  ،اآلخرين املصلحة أصحاب مشاركة تزيد من أن وينبغي الوطنية ياتانامليز يف اإلمنائية أهدافها جتسد
 أن نياحنامل على يتعني ،نفسه الوقت ويف .اإلمنائية شطةناأل ورصد وتنفيذ يف ختطيط ،اخلاص والقطاع املدين اتمع
 .)APD( ختصيص عند مستفيد بلد لكل السياسات لوياتأو إقرار يف أكثر مرونة يكونوا

 التجزئة:ثانيا

 بشـكل  ةاحنامل اجلهات لتزايد نتيجة اإلمنائيةاملساعدات  إدارة صعوبات )PAMA( انلبلد بالنسبة تفاقمت
 واجلهـات  القطـاعي  والتمويل الثنائية املساعدة ومن عن التجزئة هذه نتجت وقد )CAD( خاصة خارج .مفرط

دولة إفريقية باعتبارها أكرب متلقي للمسـاعدات أن هنـاك    30وأثبتت دراسة أجريت على . التقليدية ة غرياحنامل
وبالتايل زيادة التكـاليف واخنفـاض   . 1عالقة سلبية بني جتزئة املساعدات والتغيريات يف نوعية اجلهاز البريوقراطي

  .فعالية املساعدات
 جتميع يف املتعددة ؤسساتدور امل األطراف املتعددة الرمسية اإلمنائية املساعدة تدفق يف النسيب فاضخناال لوقل

ـ  علـى  أساسـا  إليها نظري قد التجزئة تقليل إىل الرامية دهواجل أن ورغم .املختلفة ةاحنامل اجلهات من أموال اأ 
 إجراء أي نأل نظرا املستفيدة واجلهات ةاحنامل اجلهات بني حوار إىل تستند أن ينبغي اإف ،ةاحناجلهات امل مسؤولية

 .حاجة للمساعدات األكثر البلدش يم إىليؤدي  قد التجزئة تقليل أجل من أحادية بصفة ةاحنم جهة تتخذه

 املساعدات بتدفقات التنبؤ على القدرة:ثالثا

 عليهـا دول  الديون واليت تعتمـد   أعباء وختفيف يةانسناإل املساعدة قبيل من ،املساعدات عناصر بعض تعد
)PAMA( حـىت  بـل  ،مستقرة بطبيعتـها  غري عناصر الكوارث الطبيعيةو نظرا للفقر الذي تعيشه ،بشكل دائم 

 الـدوام  على املستفيدة انالبلد من بلد كل ديزو ال حيث متقلبة اأ يثبت ما غالبا أجال األطول اإلمنائية املساعدة
 الذي الشكل أو املستقبل يف عليها احلصول يتوقع أن ميكن اليت املساعدة مقدار حينها عن ويف منتظمة مبعلومات

الثورات الـيت  و كالعراق أخرىيف االخنفاض بظهور خطوط  أبد السياسي )PAMA(دور  نأخاصة و، تأخذه قد
 .هذه الدولة عن احنقد تغض نظر اجلهات امل ،...)تونس، ليبيا، مصر، اليمن( حتدث يف الوطن العريب

                                                           

 
 ،)للمعونة املتلقية انالبلد يف البريوقراطي اجلهاز نوعية على ةاحنامل اجلهات دهو ج جتزئة عن الناجتة اآلثار( ،جمموعة حبوث اقتصاديات التنميةالبنك الدويل،   1

   )22/03/2001:تاريخ االطالع(متاحة على املوقع االلكتروين ،2006نوفمرب
http://siteresources.worldbank.org/INTPUBSERV/Resources/4772501165612792742/Knack.Donor_Fragmentati

on.Arabic.final.pdf. 
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 ات اإلمنائيةاملساعد تنسيق :رابعا

 وخاصة ،التنمية شركاء بني شطةناأل تنسيق يف حتقق قد التقدم من اقدر أن إىل 2008 عام استقصاء خلص
 بالفعل زاووج التقين ناوتنسيق التع اخلصوص وجه على حتسن وقد .التمويل وآليات املشتركة بالتدابري يتعلق فيما

 .باريس نإعال يف احملددة الغاية أسرع لتلبية تقدم حتقيق يلزم ،ذلك ومع 2010 لعام احملددة القائمة الغاية

 املواءمة:خامسا

 ظمةأن الستخدام دهواجل من مزيدا وناحنيبذل امل أن ،باريس نإعال يف املناظرة الغايات تلبية أجل من يتعني
 القيام على ينيانامليد املوظفني تشجع إجراءات اختاذ يف ذلك مبا ،منهم املقدمة املساعدات إلدارة املستفيدة انالبلد

 . اإلحصائيةالقدرات و تفتقد للمهارات البشرية )PAMA(دول  نأبذلك خاصة و

 بشروط املساعدات تقييد عدم:سادسا

 ،الشروط مازالت قائمة ومتغلغلة عرب طرق خمتلفة نأ إال بشروط املعونة ربط عدم يف كبري تقدم إحراز رغم
بالرغم مـن   )PAMA(لـ املساعداتون يف ختصيص احنالذي يعتمد عليه امل األساسفاملشروطية السياسية الزالت 

  .الفقر الذي تعيشه

  املساعدات اإلمنائية واالستراتيجيات الدولية واإلقليمية يف الدول اإلفريقية األكثر فقرا: ايناملطلب الث

ملختلـف   ةوتشري كل التقـديرات اإلحصـائي   ،تعزيز النموهو  اإلمنائيةاهلدف األساسي للمساعدات  إن 
 إىلالوصـول  وحىت تتمكن من حتقيق التنمية  يف املائة 7وحتقق معدل من أن )PAMA( لعلى دوه أناالقتصاديني ب

  .2008 املالية أصبح األمر أكثر صعوبة بعد أزمةو نغاية اآل إىلوهذا ما مل يتم التوصل إليه  اإلمنائية األهداف

  األكثر فقرا اإلفريقيةالدول يف  املساعدات والنمو: الفرع األول 

رفـع االسـتثمار    أجلمن وتعزيز النمهو  اإلمنائيةه املساعدات أجلإن اهلدف األساسي الذي ظهرت من 
وهذا ما  تنشيط الدورة االقتصادية بشكل مطرد يقود يف النهاية إىل التخلص ائيا من االعتماد على هذه األخريةو

  .)PAMA(مل حيصل يف 

  األكثر فقراالدول اإلفريقية ر االقتصادي يف هوالتد:أوال

فض نصيب اخن ،1990و 1980بني عامي أكرب تأثري، ف الفقرية اإلفريقيةالدول على أثرت أزمة الثمانينات  
 للتعبري عن أمهيةاملؤشرات  أكثرهو و(ونصيب الفرد من االستهالك  يف املائة،  42.5الفرد من الناتج احمللي بنسبة 

كمـا   يف املائـة،  29.7كما تناقصت االستثمارات احمللية مبقدار  املائة،يف  40 وفض بنحاخن ،) يةانسناإلالرفاهية 
بينما ارتفـع الـدين    يف املائة، 12.2بنسبة  تاجاإلنوهبط نصيب الفرد من  يف املائة، 34.5فضت الصادرات اخن
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الفقـر خـالل   وارتفع معدل  . بأكمله قليملإلالناتج القومي  إمجايليعادل  ماهو و يف املائة 162اخلارجي بنسبة 
فضـت  اخنخالل نفـس الفتـرة   ، ومليون نسمة 220ما يعادل  أو يف املائة 40 إىلنات ليصل يالتسعو يناتانالثم

فضـت مسـامهة   اخنوعلى املستوى الدويل فقد  أما . تشرت البطالةيف املائة وان 30يزيد عن  احلقيقية مبا األجور
 يف املائة 10حتوي  اأرغم  ،1996العام  يف املائة 1 إىل 1960من الناتج العاملي العام  يف املائة 1.9بنسبة  املنطقة

  .1ر املؤشرات االقتصادية هلذه الدولواجلدول التايل يبني تدهو العامل انمن سك

  )1990-1980( بني ما جنوب الصحراء إفريقيالدول  االقتصادية حالة بعض املؤشرات: )20-4(رقم  اجلدول

  (%)تغري  1990  1980  املؤشر االقتصادي

  42.5-  335  582  )بالدوالر(نصيب الفرد من الناتج

  40-  279  465  االستهالكنصيب الفرد من 

  29.7-  14.2  20.2  االستثمارات كنسبة من الناتج احمللي

  34.5-  31.9  48.7  )دوالر مليار(صادرات السلع 

  12.2-  94  107  الغذاء إنتاجنصيب الفرد من 

  16.2+  147  56.2  املديونية اخلارجية إمجايل

    39.6  //  )حتت خط الفقر % (الفقر 

  .805ميشال تودارو، مرجع سابق،ص.د :املصدر

مل حتقـق تعافيـا يف السـنوات     )PAMA(بالرغم من تعرض خمتلف الدول النامية ألزمة الثمانينات إال أن 
األخرى استطاعت التغلب على الركود االقتصـادي وبيانـات    الالحقة لالزمة إىل غاية اآلن، يف حني جند املناطق

 .اجلدول التايل تبني بأن إفريقيا كانت تعاين من حالة مخول اقتصادي 

   )1997-1970( التصدير ملختلف املناطق النامية يف الفترةواالستثمار و)RNB( تطور نسبة: )21-4(اجلدول رقم

املتضمنة  فريقيا جنوب الصحراءإدول   

)PAMA(   

  مريكا الالتينيةأ  آسياشرق   آسياجنوب 

  (%)  1997  1970  يف املائة1997  1970  يف املائة  1997  1970  (%)  1997  1970

RNB 525  326  -36  239  449  88  157  715  355  1216  1890  55  

االستثمار 

  بالنسبة للفرد

80  73  -9  48  105  118  37  252  581  367  504  37  

  188  601  209  765  199  23  264  51  14  00  105  105  الفرد/التصدير

Source : Jean-Pierre Cling, Mireille Raza findrakoto, Françoi  Rouba, op.cit,p113. 

                                                           
  .805سابق، ص رجعم،توداروميشال .د 1
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  .1987الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار  والتصدير مقاسة  بسعر الدوالر العام :مالحظة
هـي   دولة من الدول األكثر فقـرا  33جنوب الصحراء املتضمنة  إفريقيادول  من خالل أرقام اجلدول نالحظ بأن

و االستثمار و التصـدير،   )RNB(مهمة و املتمثلة يف  اقتصاديةف يف مؤشرات املنطقة الوحيدة اليت سجلت ضع
  .لنفس املؤشرات  بالنسبةيف حني استطاعت باقي املناطق النامية حتقيق تطور اجيايب 

  النمو ومعدل كثر فقرااأل اإلفريقيةالدول يف  اإلمنائيةاملساعدات :ثانيا

 1985يبني اجلدول التايل االختالف الكبري الذي حدث يف تطور الناتج اإلمجايل يف الفترة املمتدة من العام 
خاسر من العوملة اليت كانـت لصـاحل    أكرب )PAMA(ملناطق خمتلفة من العامل النامي كانت فيها  1994إىل العام 

  .شد أو أمناطق أخرى كانت تعاين نفس الظروف االقتصادية 
  )%(احلقيقي حسب املناطق اإلمجايليف الناتج  ومعدل النم): 22-4(جدول رقم

   )PAMA(فريقيا جنوب الصحراء متضمةإ  أسياجنوب وشرق   الالتينية أمريكا  السنة

1985  3.60  3.6  1.9  

1986  4.2  6.2  2.6  

1987  3.0  6.9  0.6  

1988  0.7  8.5  2.9  

1989  1.1  6.1  1.6  

1990  -1.1  6.4  1.2  

1991  2.8  5.3  0.4  

1992  2.1  5.2  0.3  

1993  3.3  5.4  1.8  

1994  2.8  6.3  2.3  

  .806ميشال تودارو،مرجع سابق،ص.د :املصدر

 وبالرغم من ،الدول اإلفريقية املساعدات اخلارجية يف فترات متزامنة  أسياكال من دول جنوب شرق  تلقت
ـ ف أزمة الثمانيناتمن تلك الدول يف الفترة اليت سبقت  أعلىا  ومعدل النم انلطاملا ك )PAMA(دول  أن مل  اإ

اخلارجية  يتناسب عكسيا مع تدفق املساعدات ، فكان معدل النمواليت استمرت طويال أزمتهاتستطع اخلروج من 
يف أغلب البلدان يف حني جند أن دول جنوب شرق أسيا استطاعت اخلروج من ركودها وهي اآلن أقل اعتمـادا  

االستغناء عنها ائيا أي أا حققت اهلدف من املساعدات اإلمنائية وهو تعزيز  على املساعدات اإلمنائية وتسري حنو
  .النمو املستدام

  ة
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  )2005-1970( للفترة )PAMA(يف  وومعدل النم اإلمنائيةاملساعدات :)23-4(اجلدول رقم

  معدل النمو  )%( RNBاملساعدة من   اسم البلد  معدل النمو  )%(RNBاملساعدة من   اسم البلد

  1.45-  9.16  مدغشقر  0,01   6,06  انغوال

  0.65  22.90  موريطانيا 0,35  9,66  بنني

  1.53-  13.22  النيجر 1,06  12,47  بوركينافاسو

  1.08  18.33  رواندا  0.32  17.36  بورندي

ــا  هومج ــة إفريقي ري
  الوسطى

  0.34  71.99  سان تومي وبرينسييب  1.10-  12.07

  3.06  11.02  السينيغال  0.75  11.81  تشاد 

  0.05  3.68  ناميبيا  0.24-  24.98  جزر القمر

ــو  ــة الكونغ مجهوري
   الدميقراطية

  2.08  30.69  موزامبيق  3.66-  7.81

  0.74  19.05  ماالوي  10.55  21.47  االستوائية غينيا

  0.85  16.18  مايل  2.15  27.56  اريترييا

  1.46-  14.31  سرياليون  0.64  12.46  اثيوبيا

  0.01  37.39  الصومال  0.65  20.25  غامبيا

  1.69  4.91  السودان  0.95  10.3  غينيا

  0.42-  9.73  توغو  0.43-  40.75  واغينيا بيس

  1.94  9.06  غنداأو  3.94  10.89  لوسوتو

  1.30-  15.03  زامبيا  2.93-  12.98  ليبرييا

)PAMA(  14.6  0.8        

Source : Amewoa Agbessi Komla , L’aide au développement aide-t-elle le développement, 
Thèse de doctorat es sciences économiques, Université de Limoges,2008,p114. 

مـع قيمـة    تتناسب  يف معظم الدول عكسـيا  )PAMA(يف دول  ونسب النم أنمن خالل اجلدول نالحظ 
 :سـليب مثـل   وهناك دول تلقت مبالغ كبرية من املساعدات لكنها حققت معدل منف ،املقدمة اإلمنائيةاملساعدات 

   ....مدغشقر ،النيجر ،ليبرييا ،زامبيا

من مصيدة الفقر وحلقته املفرغة وبالتايل عدم حتقيـق   )PAMA( إخراجيف  اإلمنائيةفشلت املساعدات  إذن
  .بشرية مستدامةو تنمية اقتصادية إىلمنوا مستمرا يفضي فيما بعد 
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  ختفيض الفقر  إستراتيجيةو البنك الدويل: اينالفر ع الث 

ـ ك ،ما بني مرحلة اإلعداد والتطبيق ،دولة إفريقية 29أوراق إستراتيجية ختفيض الفقر طبقت  هلـا  أوت ان
ـ  ،ت آخرها موزمبيقانوك ،2000 أفريل العام يا واليت بدأت مرحلة اإلعداد يف انترت يف مـارس  ووبوركينا فاس

  .م2004

 كل من بوكينافاسو وزامبياإستراتيجية ختفيض الفقر يف مرتكزات  :)24-4(اجلدول رقم

  البلد
الناتج 

  الفردي
  املساواةتشخيص الفقر وعدم   معامل جيين

 إستراتيجيةيف  األساسيةر اواحمل

  ختفيض الفقر

  احلصول على التعليم بشكل عاد  بني اجلنسني املساواةوعدم   اإلقليمية املساواةعدم   55.1  210  بوركينافاسو

  52.6  300  زامبيا
بني  املساواةيف الدخل مع عدم  املساواةزيادة عدم 

  اجلنسني
  اناألمشبكات  األساسيةحمور اخلدمات 
  .،االيدزاألرضحقوق ملكية 

Source : Jean-Pierre Cling, Mireille Raza findrakoto, Françoi  Rouba , op.cit, p214.  

  :تقادات نوجزها فيما يلينالعديد من اال )PAMA(الفقر يف منطقة  إستراتيجية ختفيضوقد واجهت 

، تعد ذاتية الصـياغة  اإلستراتيجية أنالتنموية فبالرغم التأكيد على  اآلليةهي فهم  اإلستراتيجيةيف هذه  املشكلة  •
والطرق  ،لرؤية فقرائها ألسباب فقرهم ا، ووفقضاعها االقتصادية واالجتماعية الداخليةوأل تضعها كل دولة وفقا

 اإلستراتيجيةعلى ) FMIو  BM(اشتراط موافقة املؤسسات املالية الدولية  أنإال . والقضاء عليه ،املثلى ملواجهته
 اإلسـتراتيجية وتنفيـذ   ،ومدى تدخلها يف عملية صياغة ،قبل تنفيذها يثري الشكوك حول دور هذه املؤسسات

ن مبدى هو اشتراط ختفيف الديون يبقى مر أنوودز حيث تن استمرار تشابك العالقات بني مؤسسيت برو وأيضا
المتلك نظام  عنيةبلدان املالن أوقياس هذا التقدم يكون وفق مؤشرات غامضة اعتبار  اإلستراتيجيةالتقدم يف تطبيق 
 جلمع البيانات ؛

من ناحية ثانية أثبتت العديد من الدراسات إغفال أغلب االستراتيجيات اليت تقدمت ا الـدول للعديـد مـن     •
وحتليل اآلثار االجتماعيـة   ،وإدارة البيئة ،أةالقضايا اليت تعد هامة لتحقيق التنمية املستدامة؛ فقد أغفلت دور املر

 .لإلصالح االقتصادي
اقتصادية كتحرير التجـارة وحتقيـق   واملاكرالسياسات  إصالحيف طياا على تناقضات بني  اإلستراتيجيةحتتوي  •

 ...االجتماعي من تعليم وصحة اإلنفاقاالستقرار املايل وسياسات احلد من الفقر اليت تتطلب زيادة 
 ؛القرار  وأصحابالذي يعترب الوسيط بني الفقراء اإلفريقي  اتمع املدين  دور لإمها •
 ؛رض الواقع أعلى  اإلستراتيجيةدور الدولة يف هذه الورقات جيعلها غري مؤهلة لتنفيذ  وضوحعدم  •
 ؛)PAMA(التمييز مستمر وبشكل كبري يف  أنالنوع االجتماعي جند  لقضيةبالنسبة  •
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ـ وانتشـار الفسـاد وتركي  ة عن معاجلة مشكلة انعدام احلكم الراشد وضعف اخلدمة العمومي قصورها •  اإلدارةة ب
  .)PAMA(يف  وضعف املؤسسات

جدية يف إدخـال هـذه   وشاملة  إصالحاتن بتطبيق هومر )PAMA(يف  يةاإلستراتيجويبقى جناح هذه  
سيأيت باجلديد الـذي يكفـل للـدول     اإلستراتيجيةتطبيق  اناإلصالحات هي وحدها الكفيلة بتحديد ما إذ ك

للتجارب  راراتصبح تك اأأما  ،اجلديدة األلفيةيف  وحتقيقهاو املرج األهدافوحتقيق  ،اخلروج من مأزقها اإلفريقية
  .ولكن هذه املرة حتت مسمى جديد واجهته الفقر ومضمونه التبعية ،السابقة نفسها املفروضة من اخلارج

  مبادرة ختفيف الديون: الثالثالفرع 

الديون وال ه الدول مثقلة ب>مجيع ه أن،باعتبار  )PAMA(ضمن  )PPTE( مبادرةدولة من  28استفادت  
  .وا ميكنها تسديد أقساط دي

  التقدم احملرز: الأو

  :حسب اجلدول التايل)PPTE ( براز التقدم احملرز بالنسبة ملبادرةإميكننا 

  )PAMA(يف  )PPTE( جناز فيما خيص مبادرةاإل: )25-4(اجلدول رقم

  )ماقبل اختاذ القرار( يف االنتظار  التاريخ  نقطة اختاذ القرار                                                                                                                             التاريخ         )االكتمال(ة االجنازطنق

  جزر القمر  2000ديسمرب  اوغينيا بيس  2000ماي   أوغندا

  يريتريياإ  2000ديسمرب  غينيا  2001نوفمرب  ترتانيا

  الصومال  2001ماي   تشاد  2002فريل أ  بوركينافاسو

  السودان   2003جويلية   مجهورية الكونغو الدميقراطية  2002 جوان  موريطانيا

    2008مارس   ليبرييا  2003مارس  مايل

    2009  لطوغوظز3ا  2003مارس   بنني

        2004فريل أ  النيجر

        2004فريل أ  السنيغال

        2004فريل أ  ثيوبياإ
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        2004أكتوبر  مدغشقر

        2005فريلأ  زامبيا

        2005فريلأ  رواندا

        2006سبتمرب  ماالوي

        2006ديسمرب  سرياليون

        2007مارس  وبرينسييبسان تومي 

        2007ديسمرب  غامبيا

        2009  مجهو رية افريقيا الوسطى

        2009  بورندي

  04    06  18  اموع

Sourse :Damien Millet ,Erik Oussait ,60 Questions 60questions Sur La Dette ,Le FMI Et La Banque 
Mondiale,Cadtm,Paris ,2008 ,P211. 

  .34،كوت ديفوار،مركز االهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، ص2010ماي  28-27البنك االفريقي،التقرير السنوي 

حيث وصلت كل مـن   ،ازجننقطة اال إىل )PAMA(دولة من دول  18ت قد وصلت انك 2009يف العام 
يف حني  ،نقطة اختاذ القرار إىل ووغتالمن از يف حني وصلت كل جننقطة اال إىلالوسطى  إفريقيارية هومجو بورندي
  .انالسود ،الصومال ،ايريترييا ،هي كل من جزر القمرو تظارندول يف مرحلة اال أربعبقيت 

  لتخفيف عبء الديون األطرافاملبادرة متعددة : ياانث

ومبوجـب يلتـزم    )PPTE( از فيما خيص مبادرةجننقطة اال إىلاليت وصلت  )PAMA( توفر هذه املبادرة ل
  .2004 تاريخ واملنصرمة حىت بالنسبة للديون القائمة اإلفريقيلغاء قروض صندوق التنمية إبون احنامل

الواحد   )PAMA(مليون دوالر لدول  75.8مليار دوالر وقد مت ختصيص مبلغ  8.92وتبلغ تكلفة املبادرة 
 )PPTE( النقائص اليت حتملها مبادرةوتبقى هذه املبادرة تعاين من نفس . 1ازجنمرحلة اال إىلاليت وصلت  والعشرين

  .ا تتعلق األ

                                                           
  .35ص ،القاهرة ،للنشر والتوزيع األهراممركز ،2010ماي  28-2009،27التقرير السنوي ،اإلفريقيالبنك  1
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   للديونالتخفيف الكاذب : ثالثا

  نسبة الدين بالنسبة للصادرات-أ

نسبة القيمة الصـافية احلاليـة للـدين مـن      إرجاعهو  املثقلة بالديونالغرض من مبادرة الدول الفقرية   
  . تبني العكس) 26 -4( رقم ات اجلدولانلكن بي يف املائة 150 ما دون إىلالصادرات 

  نسبة القيمة الصافية للدين من الصادرات: )26-4(اجلدول رقم

 النسبة احملققة عند نقطة اإلمتام  املتوقعة عند نقطة القرار   النسبة سنة اإلمتام  البلدان

 207,5 185,5 2002 بوركينا فاسو

 218,4 173,5 2004 أثيوبيا

 208,7 184,8 2004 النيجر

 326,5 193,2 2005 داانرو

 229,1 169,0 2006 ماالوي

 298,7 139,7 2007 وبرينيسييب  توميأوس

تاريخ (: متاح على املوقع االلكتروين)CADTM(إلغاء ديون العامل الثالث  أجلالشبكة العاملية من  :املصدر  
  http://www.cadtm.org/Afrique-subsaharienne?lang=fr) 15/02/2011:االطالع

من املبـادرة فيمـا   و ات اجلدول ال توجد أي دولة من هذه الدول حققت اهلدف املرجانإذن من خالل بي
  .أي اخلروج من فئة الدول املثقلة بالديونيف املائة 150 إىلالصادرات  إىلخيص إرجاع نسبة الدين 

  اإلمنائيةإىل املساعدات ) PPTE(إضافة مبادرة-ب

 إىلهذا راجع دائمـا  و انت بني البلداوهناك تفعملية ختفيف الدين  مستوى اإلضافة اليت تضيفهاهذا  على
مقارنـة بنسـبة    )PPTE( مبـادرة املبالغ احملررة من قبـل  ميثل )27-4(، و اجلدول رقم ميثلاحملركات السياسية 

)APD(. 

  )APD(مقارنة بنسبة  )PPTE( املبالغ احملررة من قبل مبادرة)27-4(اجلدول رقم

  البلد

توسط مل السنوي اإللغاء

 سنوات األوىللخدمة الدين ل

  )أمريكيمليون دوالر (

املبلغ السنوي 

)APD (1991  

املبلغ السنوي 

)APD (1996  

املبلغ السنوي 

)APD (1999  

الدين  ختفيضنسبة 

 )APD(مقارنة ب

(%) 

  9.5  211  288  266  20  بنني

  11.7  398  415  420  47  بوركينافاسو

   18.4  434  411  517  80  الكامريون

  15.2  633  817  1095  97  اثيوبيا
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  30.3  33  37  101  10  غامبيا

  16.8  238  299  379  40  غينيا

   76  52  178  115  40  اوبيس–غينيا 

  17.3  358  357  456  62  مدغشقر

  11.2  446  492  523  50  ماالوي

  12.4  354  491  452  44  مايل

  16.4  219  272  218  36  موريطانيا

  31.9  675  931  1069  92  موزامبيق

  21.4  187  254  373  40  النيجر

  10.7  373  467  361  40  رواندا

  35.7  28  47  51  10  وبريسنيب تومياوس

  8  534  579  635  43  السنيغال

  64.2  74  184  104  48  سرياليون

  15.2  990  877  1080  150  تانزانيا

  6.9  188  296  264  13  تشاد

  14.7  590  676  665  87  غنداأو

  41.7  623  610  883  260  زامبيا

Source : Jean-Pierre Cling, Mireille Raza findrakoto, Françoi  Rouba , op.cit,p288. 

 الدول اإلفريقية األكثر فقرااالجتماعي يف  لإلنفاق)PPTE( نسبة املبالغ احملررة يف إطار مبادرة-ج

 إطـار  يف االجتمـاعي  فاقناإل أغراض يف الستخدامها حررت انهأ اليت يفترض الديون خدمة تدفقات إن

 إلغاء يف ائيةإمن مساعدة باعتبارها عنها يبلغ اليت الديون مبالغ رصيد من كثريا أقل تدفقات هي  )PPTE( مبادرة
رغـم   ،الديون عبء ختفيف عمليات نإف وعليه . املقدمة فيها للمساعدة مبالغ تقديرات إىل يؤدي وهذا ،الديون
اسـتخدامها   ميكـن  اليت اجلديدة املوارد من حمدودا مقدارا إال تؤمن مل ،الديون خلدمة املقبلة املالية األعباء ختفيفها

   .االجتماعي فاقناإل أو االستثمار ألغراض فورا

  لإلنفاق االجتماعي )PPTE(نسبة املبالغ احملررة يف إطار مبادرة  :)28-4(اجلدول رقم

  

التخفيض السنوي ملتوسط   النفقات االجتماعية

الدين خالل السنوات  ءعب

  األوىل

  التخفيض املتوسط السنوي

نسبة مئوية من النفقات 

  (%)االجتماعية
1999  2000  2001  2002  

  12.4  20  ----   161  110  115  بنني

  32.5  47  207  143  121  141  بوركينافاسو

   13.9  97  1007  694  534  268  اثيوبيا
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   43.5   10  23  23  22  24  غامبيا

   58.8  40  72  68  73  85  غينيا

   48.2  40  92  82  89  70  اوبيس غينيا

   27.00  62  298  230  188  156  مدغشقر

   24.4  50  226  205  167  209  ماالوي

   35.8  44  136  123  105  103  مايل

   42.9  36  117  84  95  85  موريطانيا

   26.8  92  336  343  312  259  موزامبيق

   42.1   40  122  95  88  104  النيجر

   44.4  40  96  90  73  75  رواندا

   111.1  10  10  9  8  8  توميوسا

   14.5  43  ---   293  226  254  السنيغال

   190.0  48  46  25  15  15  سرياليون

   24.1  150  837  622  352  289  تانزانيا

   5.6  13  298  231  186  190  تشاد

   19.9  87  569  438  401  306  غنداأو

   126.8  260  231  205  149  166  زامبيا

Source : Jean-Pierre Cling, Mireille Raza findrakoto, Françoi  Rouba , op.cit,p291. 

  اإليرادات احلكوميةإىل )PPTE(نسبة املبالغ احملررة يف إطار مبادرة  -د

 اإلفريقيـة  تاحلكومـا  إيرادات أنفبالرغم من  انتا واضحا بني البلداوهناك تف أنعلى هذا املستوى جند 
 اإليـرادات نسبة ضئيلة من هذه  إالنسبة  ختفيف الديون مل متثل  أنذلك جند  إىل إضافةمنخفضة  باألساست انك

  .مثالاو يف غينيا بيس يف املائة100حني فاقت النسبة  يف..) بوكينافاسو،تشاد،الكامريون ،بنني(مثل انيف بلد

  باإليرادات احلكومية مقارنة   )PPTE(ة مبادر إطارنسبة املبالغ احملررة يف :)29-4( اجلدول رقم

  البلد
توسط خدمة الدين لسنوات مل السنوي اإللغاء

  )أمريكيمليون دوالر (األوىل

 العمومية اإليرادات

  2001لسنة 
  باإليراداتفيض الدين مقارنة نسبة خت

   5.3  380  20  بنني

   14.8  314  47  بوركينافاسو

   7.8   1235  97  اثيوبيا

   15.4  65  10  غامبيا

   11.2  356  40  غينيا
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   109.3  36  40  وابيس–غينيا 

   11.6  536  62  مدغشقر

   15.5  322  50  ماالوي

   10.2  431  44  مايل

   17.1  210  36  موريطانيا

   21.5  428  92  موزامبيق

   21.9  182  40  النيجر

   21.1  189  40  رواندا

   93.6  11  10  وبريسنيب توميواس

   5.2  822  43  السنيغال

   47.2  101  48  سرياليون

   13.3   1128  150  تانزانيا

   10.6  123  13  تشاد

   14.5  600  87  أوغندا

   38.2  680  260  زامبيا

Source : Jean-Pierre Cling, Mireille Raza findrakoto, Françoi  Rouba , op.cit,p291. 

لكن بالقصور يف حل  ،بالفشل التام )PPTE(مبادرة  لىحنكم ع أنات السابقة ال ميكننا انالل البيخإذن من 
يـق  العقبات بالنسـبة لتحق  أكرباليت تشكل والنامية  انصغر ديون البلدأاليت متثل  )PAMA( انمشكلة ديون بلد
  . االتنمية املستدامة 

  كثر فقرااأل اإلفريقيةالدول يف  اإلمنائية األهدافحتقيق اإلمنائية واملساعدات :الفرع الرابع 

 جـل أل )PAMA(علـى   اإلمنائيـة رغم تركيز اتمع الدويل يف مؤمتر األلفية الذي انبثقت عنه األهداف 
 .ال تزال بعيدة عن الركب العاملي وبالنسبة جلميع األهداف بالدراسةالبلدان املعنية التعجيل بتحقيقها غري أن 

  النصف إىلالذين يعيشون يف فقر مدقع  انخفض نسبة السك لواهلدف األ:أوال

دوالر للفـرد يف   1.25من  أقل تقلصت نسبة األفارقة الذين يعيشون على ،)PAMA(يف  وتعاش النمانمع 
 296ة للفقراء ارتفعت من لكن األعداد املطلق2005 عام  يف يف املائة 51 إىل 1990يف عام  يف املائة 58اليوم من 
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 اثيوبيا، واليت سجلت بعض التحسـن، فـان بـاقي    : باستثناء عدد قليل من البلدان مثل.1مليونا 388إىل  مليونا
)PAMA(    لن تصل إىل اهلدف املرجووال تزال نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحـد يف اليـوم

  . 2يف املائة  50تفوق 

  ت يف حتقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائيةاوالتف:)1- 4(الشكل رقم 

 

  

    

  

  

    

Source : The World Bank , Global Monitoring Report , ‘Millennium Development Goals 
After The Crisis,  op.cit ,. 

  حتقيق التعليم االبتدائي للجميع: ثانيا

، وهذا هو اهلدف الوحيد الـذي أمكـن    )PAMA( زادت معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف مجيع 
يف  90لبعض البلدان حتقيقه فقد بلغت النسبة يف كل من بنني، بورندي، مدغشقر، رواندا،أوغنـدا، زامبيـا إىل   

  .، يف حني يبقى هناك تعثر يف باقي الدول3املائة

  املساواة بني اجلنسني: ثالثا 

ة، االقتصاد؛ فبالنسبة للتعليم مت حتقيق هذا اهلدف يف ويشمل ثالث جماالت رئيسية تتمثل يف التعليم، السياس
الطور االبتدائي فيما يبقى النقص يف باقي األطوار األخرى اليت يبقى فيها التفاوت خطريا، يف حني تبقى مشاركة 

  .البطءاملراة يف االقتصاد والسياسة منخفضة جدا ولن تصل هذه الدول  إىل اهلدف إطالقا إذا ما استمر املسار ذا 

                                                           
1 The World Bank , Global Monitoring Report , ‘Millennium Development Goals After The Crisis , op.cit ,p. 
2Banque africaine de développement, Indicateurs sur le genre, la pauvreté et l'environnement , sur les pays 
africains, Tunisie,2010,p23.  

3
 Edem   .  
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  الصحة أهداف:رابعا 

حتقيق وحن ماملالريا من بني العوامل اليت تعرقل التقدوال يزال االيدز  ،بالنسبة لتخفيض الوفيات دون سن اخلامسة •
 ،ر مؤشرات البيئـة هو تدوالفقر وت بني اجلنسني أواستمرت االجتاهات احلالية يف التف ما إذاه اناهلدف يف حني 

 .من مخس سنوات قلتبقى نصف  الوفيات حتدث لدى األطفال األولن حتقق اهلدف  )PAMA( انف
، بسبب األوضـاع االقتصـادية    )PAMA(بالنسبة لتحسني صحة األم فان هذه املسألة ال تلقى اهتماما بالغا يف •

تفعـة وال  واالجتماعية والتهميش الذي تعاين منه هذه الدول، لذا تبقى نسبة وفيات األمهات عند الـوالدة مر 
 .2011يوجد أي تقدم واضح حنو حتقيق هذا اهلدف وحنن يف العام 

نه من غري احملتمل وقف انتشار مرض أجند  ،غريها من األمراضواملالريا والسل وبالنسبة ملكافحة فريوس االيدز  •
صبح السبب الرئيسي للوفيـات املبكـرة   أفااليدز  ،2015مع مطلع العام  )PAMA(املالريا يف والسل وااليدز 

أما املالريا فهناك حتسـن لكـن تكـاليف    ، الطبية لألدوبةمة اور سالالت مقهوبالنسبة ملرض السل يعززه ظو
 .تبقى غري حمتملة لدى الكثري من الفقراء تاحلصول على الناموسيا

  اإلستدامة البيئية: خامسا 

احلصول على ميـاه الشـرب الصـاحلة    ، فقدان املوارد البيئيةواملتمثلة يف اهلدف السابع وهو عكس اجتاه 
، وتكاد تنعـدم   )PAMA( بالنسبة إىل املياه فان التغطية ال تزال منخفضة يف .والصرف الصحي وتوفري سكن الئق

م يف املناطق الريفية، واألحياء الفقرية يف تزايد نتيجة التحضر السريع والعشوائي، والتقدم بطيء فيما خيـص الـنظ  
  :الصحية، بالنسبة لالستدامة البيئية واليت ترتكز على هدفني

احلـد   أجلواملفتاح من ، ية يف احلفاظ على التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجيةاواحملميات اليت تعترب حجر الز •
الكونغـو  مجهوريـة  بالرغم من الركود الذي تعيشه املنطقة فقد حتققت بعض النجاحات فقد متكنت  ،من الفقر

  .2كلم9000هي متثل ملطرية يف العامل وجعلها حممية والغابات ا أكربمن احلفاظ على  2007 سنة الدميقراطية
 ،ادةهـو بال  )PAMA(لكن تبقى إزالة الغابات يف منطقة  ،األمهية اليت تلعبها يف احلد من تغري املناخوالغابات     •

وميثل  ،غينيا ،بورندي ،بوكينافاسو: يف كل من يف املائة 10حبوايل  2010فضت مساحة الغابات العام اخنحيث 
  .1 يف املائة 17.4إزالة الغابات حوايل 

 )PAMA(تلتزم  سوفبالوترية احلالية ف يبقى استشراف حتقيق األهداف اإلمنائية غري متفائال على اإلطالق،

 إىل األطفـال اهلدف املعين بتخفيض وفيـات  . 2129 العام وحن اإلمنائية األهداف من ايناهلدف الث إىلبالوصول 

                                                           
1
 Ibid, p24. 
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الصرف الصحي ال ميكن تعيني و فقر الدخلو متمثلة يف اجلوع أهدافبالنسبة لثالث  .2100 العام وحنالثلثني يف 
ية خاصة فيما اوسأتكاسة مانيشكل  األمر انالصحة الثالثة ف ألهدافبالنسبة   .1يزداد سوءا األمر نزمن معني ال
الدول اإلفريقيـة   نأب 2005يا العام اناحلياة املنعقد يف اسب أجلضح مؤمتر املياه من أوكما  .الريااملو خيص االيدز

أما هدف الوصول لتحسني خـدمات   ،2040 الشرب حبلول عام هذه املعدالت بالنسبة ملياه إىلستصل  ،الفقرية
 .20762 عام فسيتم حبلول ،الصرف الصحي

كن ميجند أنه هناك تقدم بطيء جدا، وهذا التقدم ، )PAMA(االمنائية يف  األهدافإذن من خالل إستشراف 
، رغم تعهدات اتمع الدويل من أجل وصول الدول األكثر فقرا إىل ميالتعلبحصره فقط يف اهلدف الثاين واخلاص 

ها، فشلت يف حتقيق هذه األهداف و التعهدات اخلاصة بالقارة اإلفريقية األكثر فقرا، فإن املساعدات مبختلف أنواع
  .)PAMA(يف  لأللفيةاألهداف اإلمنائية 

  التجارة  مقابل املساعدة :اخلامسالفرع 

لأللفية اليت  اإلمنائية األهدافمل يتحقق سوى تقدم بطئ على صعيد بلوغ الغاية الثامنة من  ،يف جمال التجارة
يفيـد   أنه نأمما من ش ،القواعد وموثوق وغري قائم على التمييز إىلتتعلق بتهيئة نظام جتاري ومايل منفتح ويستند 

مل يتحقق اتفاق فيمـا يتعلـق    ،2001ضات التجارية يف عام اوومنذ الشروع يف جولة الدوحة للمف. خطة التنمية
باالتفاقات االسـتثمارية   انيزداد التزام البلد ،وبدال من ذلك ، )PAMA( لبإجياد نظام جتاري يوفر منافع ملموسة 

 .أيضا اإلقليميةواالقتصادية فيما يتصل بالتجارة الثنائية واملتعددة األطراف و

اليت متثـل دول  ) PMA( معاجلة االحتياجات اخلاصة ل انمل حيرز إال تقدم ضئيل يف ميد ،ويف ذات الوقت
)PAMA( تقلصـت درجـة    حيث. لأللفية اإلمنائية األهدافمن اهلدف الثامن من  16املذكورة يف الغاية  ثلثها

من جراء تكاثر املخططات التفضيلية املمنوحـة مـن    -النامية  انالبلد إىلبالقياس  - انالتفضيل املقدمة هلذه البلد
مـن حيـث    ،كبري إال يف جمال الزراعة وحـده  نأذات ش) PMA(لومل تعد املعاملة التفضيلية . املتقدمة انالبلد

ال يشمل  ،وباستثناء التجارة يف األسلحة والنفط. ن رسوم ومتوسط معدل التعريفات املطبقةالوصول لألسواق بدو
مما يقل بكثري عن ذلـك   ،)PMA(فقط من صادرات  يف املائة 79املتقدمة إال  انالوصول بال رسوم ألسواق البلد

                                                           
1 UNDP ,Human development report2004 ,cultural in today’s diverse world, New York, 2004, p132. 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2004/chapters/arabic/ 

  )11/04/2011تاريح االطالع (متاحة على املوقع االلكتروين  ،2005 إفريقيا،قراءة يف نتائج املؤمتر الدويل حول املياه يف  ،جملة املياه 2
http://www.almyah.net/mag/news.php?action=show&id=229    
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الوزاري الصادر عن املؤمتر الوزاري السادس ملنظمة التجـارة   نوالوارد يف اإلعال يف املائة 97اهلدف احملدد بنسبة 
 نغ كونغو العاملية الذي عقد.  

 19ومل تستفد سوى  التجارة سوى موارد حمدودة للغاية مقابل املساعداتمل ختصص ملبادرة  ،وحىت اليوم
  .1ادرة املساعدات مقابل التجارةببلد من م 33من أصل  )PAMA(بلدا من 

  اإلقليميةالدول اإلفريقية األكثر فقرا ضمن برامج عمل األمم املتحدة و الربامج : السادسالفرع 

  برامج عمل األمم املتحدة :أوال

السبعة الـواردة يف   االلتزاماتقل منوا جهودا كبرية بالنسبة لتحقيق و األأكثر فقرا فريقية األبذلت الدول اإل
، ويف  يف املائة 5ىل إخري ارتفاع يف معدل النمو حيث وصل املعدل  برنامج عمل بروكسل، حيث شهد العقد األ

كان حيث . النمو مل يساهم يف احلد من الفقر وال يف حتقيق تنمية مستدامة  ن هذاأغري  ، يف املائة 7بعض البلدان 
خلق مناصب شغل مقتصرا على االستثمارات كثيفة رأمسال الناجتة عن الصناعات االستخراجية مما مل يتجاوز أثره 

ات ضـئيلة  يىل مستوإ ىأخردى إىل اخنفاض النمو مرة أقد  2008زمة املالية ن حدوث األأ إىلضافة ضئيلة، باإل
تزال يف مسـتوى   وبالنسبة للمساعدات اإلمنائية الرمسية فهي ال .ن هذا النمو مل يكن مستداماأدل على ي وهذا ما

يف املائة الذي حددته األمـم   0.20-0.15عن اهلدف املسطر وهو، وهي نسبة تقل RNB(2(يف املائة من  0.09
املتحدة يف برنامج عمل بروكسل، باإلضافة إىل ذلك فإن هذه املساعدات كانت معظمها يف شـكل مسـاعدات    
إنسانية طارئة و غذائية وختفيف أعباء الدين، ويتزايد استخدام املساعدات يف اإلنفاق االجتماعي علـى حسـاب   

  .اإلنتاجية القطاعات

  شراكة بدل املساعداتي قليمالعمل على املستوى اإل:  ثانيا

يف شـراكتني مهمـتني    اليت تضم الدول األكثر فقرا اإلفريقيةالدول تنمية  أجلن الدويل من اويتجلى التع
  :يف  نتتمثال

  

  

                                                           
1
  WTO and OECD, aid for trad at a glance2009 ,p32. 

  . 4،ص2011جانفي  14-10قرير االجتماع التحضريي إلفريقيا وهايييت،نيويورك، ، ت2011ماي13-9األمم املتحدة،مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بآفل البلدان منوا،2
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  *)2000(مبادرة كوتونو:الأو

تـهاء  نكبديل ال 2000عام اPQRSTUVW  دول الو رويبوبني االحتاد األ وعمل اتفاقية كوتون إطارمت التوقيع على 
ـ . القواعد اجلديدة ملنظمة التجارة العاملية  أمامكل مزاياها   تآكلبعد  ،اتفاقية لومي الرابعة  وركزت اتفاقية كوتون

  :تتمثل يف   اإلفريقيةلتحقيق التنمية ) جماالت (ر اوعلى وضع حم

الـدول  هائلة من دول  عداداأالقضاء على التهميش الذي يصيب و قياإفريحملاربة الفقر يف  إستراتيجيةيث حتد •
  رعاية صحية متكاملة؛و ؛ وذلك بالتركيز على التنمية البشرية من تعليم جيداإلفريقية 

احلكم يف الدول املتلقيـة  و اإلدارة  أساليب إصالحعن طريق التركيز على : إطار عمل للتجارة الدولية  تنقيح •
قضـايا التسـليح وتشـجيع     إىلاملسـاعدات   األموالتشجيع العمل على عدم ذهاب بذلك للمساعدات ؛ 

  قضايا التنمية املستدامة؛ إىلبل . الرتاعات
 األداءوتركز االتفاقية يف هذا اال على توقف تقدمي املساعدات علـى  : اإلمنائيةترشيد استخدام املساعدات  •

مراعـاة   إىل باإلضافة ،وضرورة مشاركة اتمع املدين حلكوماتاجليد للدول املتلقية ؛ عن طريق مراقبة أداء ا
  ؛والسياسات القطاعية وترشيد استخدام املساعدات املقدمة  وختفيف حدة الفقرأداء االقتصاد الكلي 

ومتديد القروض خاصة القـروض طويلـة     أكثرعن طريق منح تسهيالت : جديدة للتمويل  أدوات استخدام •
  .للحكومات جلاأل

  ؛ )PPTE(ذات املديونية الكبري ضمن مبادرة انديون البلد ءعب ختفيف •
  ؛برامج التعديل اهليكلي  تدعيم •
 .يقليماإلتعزيز برامج التكامل  •

  

                                                           
 .العامل فقراء ثلث فيها يعيش اليت ،فقرا األكثر والدول الصعبة للشراكات استجابته بتحسني رويبواأل االحتادسيقوم " 2005التنمية  أجلرويب من واأل اإلمجاعمقتطفات من  *

 وبناء مؤسسات الفساد مكافحة وتدابري ونانالق وسيادة احلكم إصالحات خالل من الدولة هشاشة من الوقاية ويدعم الصراعات منع جمال يف دههوج من رويبواأل االحتاد وسيكثف
 حيثما ،الدولة واستراتيجيات نظم خالل من رويبواالحتاد األ وسيعمل .مواطنيها احتياجات وتلبية األساسية الوظائف من جمموعة حتقيق على مساعدا أجل من للحياة قابلة دولة

 .الفاشلة الدول رهوظ ملنع ،الظروف أصعب يف حىت ،دهواجل هذه مواصلة بضرورة رويبواأل االحتاد ويؤمن .اهلشة الدول يف القدرات لزيادة ،أمكن
 ستستند ،أزمات من اخلارجة ويف الدول .جلاأل طويلة والتنمية التأهيل وإعادة الطارئة املساعدات بني الروابط تعزيز على رويبواأل االحتاد سيعمل ،تقاليةان مبرحلة متر اليت الدول يف •

 لالجئني مستدامة حلول وتقدمي ،الغذائي األمن وزيادة ،االجتماعية األساسية واخلدمات التحية والبنية املؤسسية القدرات بناء إعادة إىل دف متكاملة تقاليةان استراتيجيات إىل التنمية
 امللكية مبادئ إرساء إعادة إىل وستهدف ،السالم لبناء املتحدة األمم جلنة فيها مبا األطراف متعددة دهواجل يف إطار رويبواأل االحتاد أعمال وستنفذ .للمواطنني العام واألمن والنازحني
 .والشراكة

 من الوقاية دعم على الدول األعضاء ستعمل لذا .اخلارجية االقتصادية والصدمات البيئي رهووالتد املناخ وتغري الطبيعية للكوارث خاص بشكل معرضة النامية انالبلد بعض ان •
  ".التحديات هذه مواجهة يف مرونتها زيادة دف ان،البلد هذه يف هلا والتأهب الكوارث
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  )النيباد(الشراكة اجلديدة من أجل إفريقيا  :يا انث

، )OMEGA(ميجـا  أووخطـة   ،)مـاب (هي  )PAMA( إلحياءثالث وثائق  إىلاستندت مبادرة النيباد 

ثابومبيكي صياغة خطـة   )PAMA(وقد توىل رئيس جنوب  الدول اإلفريقية األكثر فقرا، إلحياءالتعاهد العاملي و
ومتت املوافقة عليهـا يف   ،نيجريياو مث شارك فيها كل من اجلزائر ،يقيةراإلفاليت تعكس رؤيته حول النهضة ، وماب

الرئيس السينيغايل  أعدهاميجا فقد  أوخطة  ماأ. 2001 بسرت يف مارس اإلفريقيةالقمة االستثنائية ملنظمة الوحدة 
 ،املتحـدة  لألممالتابعة   اإلفريقية األكثر فقرا للدول والتعاهد العاملي هم نتاج عمل اللجنة االقتصادية ،عبد هللا واد

                                                                                                                             2001.1التخطيط الذي عقد باجلزائر يف ماي و مؤمتر وزراء املالية إىلوقدم 

مبادرة النيباد  نإف ،اإلفريقيو رويبومتثل حقوقا والتزامات متبادلة بني الطرفني األ وت اتفاقية كوتونانك إذاو
رؤيـة  أكـرب و نابع من اعتقـاد   اإلفريقيةب القارة انتعهد من جىل  من مقدمتها هي وجاء يف الفقرة األ وفق ما

ال  فهـي  ،التواصل مع اإلقتصاد العاملي وسياساتهو وحتقيق التنمية املستدامة ،مشتركة بضرورة القضاء على الفقر
 ملشـتركة م املسؤولية اهو تؤسس على مف اوإمناإلمنائية،  تاتقوم على استمرار املزيد من التبعية عن طريق املساعد

هـو  الفلسفي الذي بنيت عليـه و  األساسقة يف مقدمتها يلوثوتوضع ا.العامل و )PAMA(االهتمام املتبادل بني و
التنمية املرتكزة على املواطنني وقد ركزت على فلسفات و  انسناإلبالنظام الدميقراطي امللزم حبماية حقوق  األخذ

  :وتركز مبادرة النيباد على ثالث جماالت هي . حتقيق التنمية املستدامةو عدة كاملوارد البشرية

 المسمبادرة ال: رعية هي فوقد اشتمل هذا اال ثالث مبادرات : الشروط اخلاصة بتحقيق التنمية املستدامة  •
  .املنشات  إدارةو االقتصادية اإلدارةمبادرة  ،واملبادرة السياسية الدميوقراطي األمنو

عكـس   ،سد الثغرات يف التعليم ،ختفيف الفقر أمههار اووقد اشتمل على عدة حم:تنمية املوارد البشرية  مبادرة •
  ...تعبئة املوارد  ،نقل التكنولوجيا  ،ةيفا، الثقالبيئة ،الزراعة ،الصحة ،هجرة العقول

 األموالدفقات رؤوس ت اإلمنائية،الديون تفعيل املساعدات  ءتتمثل يف قضايا ختفيف عبو :املال رأستدفقات  •
  ... األسواق إىلالوصول و

تشـجيع القطـاع    ،تنفيذ هذه الشراكة اجلديدة من خالل مشروعات الزراعـة  آليةاملبادرة  حددتكما 
عرب  )FMI(الشروط اخلارجية اليت فرضها  نإرض الواقع فأعلى و لكن.  يقليماإلالبنية التحتية والتكامل  ،اخلاص

انينات عـادت  يف العقود الضائعة من الثم )PAMA(فشلها خاصة يف دول  أثبتتاليت و خطط التكييف اهليكلي 
وتكمن أسباب عدم وضـوح    فسهمأن األفارقةلكن هذه املرة باقتراح من القادة  ،ا عرب هذه املبادرةانكلتجد هلا م

  :أهداف الشراكة اإلفريقية من خالل املظاهر التالية
                                                           

  .110ص ،مرجع سابقالدول اإلفريقية األكثر فقرا،احلكم الرشيد والتنمية يف ،ية توفيقوار 1
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األكثر فقرا يف القارة بل اهتمت أكثر بإقامة الشراكات واملشاريع التجاريـة  مل تم بتحسني أوضاع البلدان  •
فاملشاريع املدروسـة   اليت تربطها أكثر بالدول املتقدمة أكثر ما تساعد على التعاون البيين بني الدول اإلفريقية،

تـرابط السـكك    ،ميناجناو نيجرييا وطريق سريعة بني دكارو غاز بني اجلزائر بوبأن: املنطق نفسه إىلتستند 
 ... الطاقةو النيجر ومشاريع النفطو احلديدة لبنني

إىل غايـة   يف املائـة  7 ــبومليار دوالر سنويا ونسبة من 64عولت شراكة النيباد على استثمارات تقدر ب •
  اآلن ؛إىل حد  ال تزال بعيدة املنال األرقاملكن هذه  ،2015

  .الذي ال نكاد نرى له دور يف املبادرة  اإلفريقيدور اتمع  إمهال •
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تفعيل دور املساعدات اإلمنائية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول : املبحث الثالث

  األكثر فقرا اإلفريقية

نتج عن حيادة املساعدات عن دورها  )PAMA(يف حتقيق التنمية املستدامة يف  اإلمنائيةاعدات سل املشف إن
وهو تعزيز النمو يف الدول اليت تعاين من نقص يف املدخرات احمللية، لذا تلجأ إىل هذا النوع ما التمويـل    األساسي

يف حني أن هذه املساعدات ال تعترب صدقة بل هي جمرد تعويض بسيط ملا عانته من ب للثـروات ومـيش دام   
خفاق الذي دام مخس عقود أن يعيد النظر يف حوكمتها هلذا جيب على اتمع الدويل بعد هذا اإل. عقود من الزمن

عن طريق إقامة شراكة عاملية من أجل الدول األكثر فقرا خاصة الدول اإلفريقية منها، الذي أصبح الوضع فيهـا  
  .يشكل الكارثة 

  اإلمنائيةت احوكمة املساعد : األول املطلب

خصوصا يف تسريع  ،جعل املساعدات أكثر فعالية إىلكيف السبيل  ،السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بإحلاح
 .2015الثالثة حبلول عام  األلفيةالتقدم صوب حتقيق أهداف التنمية يف 

وقدرا على حتقيق التقدم االقتصادي واالجتمـاعي يف الـدول    اإلمنائيةتعتمد كفاءة استخدام املساعدات 
وبـرامج   ،التنموية لأللفية على مدى توفر مناخ اقتصادي مالئـم  األهدافاز اجنومبا يساعدها يف  ،املستفيدة منها

 إىلباإلضافة  ،مؤسسيت بروتن وودز اقتصادي وطنية نابعة من احتياجات الدولة وليس بناء على وصفات  إصالح
  .توفر احلكم الصاحل القائم على الشفافية واملساءلة 

  ئيةاإلمنا األهدافزيادة التدفقات وحتقيق : لوالفرع األ 

 لتنمية تلـك  خاصا اهتماما األلفية انبش ناإلعال كرس ،أساسية حتديات من (PAMA) تواجهه مبا اعترافا
، يف حني تبقى املساعدات غري الرمسيـة يشـويها   الرمسية اإلمنائية للمساعدة كمية غايات أي حيدد مل هنأ إال القارة

 يف الفقرية انالبلد لدعم املساعدات تدفقات بزيادة نياحنامل من الكثري وبالرغم من التزام.  عدم التنسيق و الوضوح
مبضاعفة املساعدات  املقدمة إىل إفريقيا حبلول ورغم التعهد  . لأللفية اإلمنائية األهداف لتحقيق دهو ج من تبذله ما

غلز إال أن هذا التعهـد مل  جمموعة الثمانية يف غلينيف قمة على املساعدات األساسية للتنمية يف املنطقة  2010العام 
يف املائة سنويا منذ العـام   5بنسبة  (PAMA)وتزيد املساعدات املقدمة إىل إفريقيا معظمها إىل. اآلنإىل غاية  ننفذ

، وليس يف شـكل متويـل   وإنسانيةمساعدات طارئة  لكن اجلزء األكرب منها يف شكل ختفيف للديون أو. 2000
  . جديد
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  للمساعدات بنية جديدة: اينالفرع الث

حتديد السياسة العامة املناسبة ملنح املساعدات واليت  اإلمنائيةاملساعدات  ستخدامايتطلب حتقيق الكفاءة يف    
ن أوميكـن  . ن تكون مزيج من عدة سياسات وفقا لرؤى الدول املاحنة والوضع يف الدول املستفيدة أميكن 

مع وضع نظام  ،اجلغرايف والقطاعي وج تقدمي املساعداتلويات على الصعيد وتبني هذه السياسة حتديد األ
  :املقدمة وفقا لآليت  والتنبؤ ا اإلمنائيةلتحليل ودراسة وتقومي املساعدات 

   لويات الدول املتلقية للمساعداتأوحتديد  :أوال 

 األكثرلوية للدول أوحيث يتم حتديد  ،على مبدأ االحتياج واالستحقاق يف وقت واحد باالستنادويتم ذلك 

ومبا يضمن حسن  ،وذات إدارة عامة رشيدة وكفوءة ،يةنفقرا واليت متارس سياسات تنموية واقتصادية فعالة وعقال
مما يعين ضرورة وجود مجلة من الشروط تتوفر يف الدول املتلقية للمساعدات من أمهها مـا   ،التصرف باملساعدات

  :يلي 

  على سيادة احلكم الراشد مشاركة مجيع الفاعلني يف التنمية؛مواتية تعتمد  بيئة سياسية  وجود •
  ،وجود برنامج للتنمية حمدد وواضح املعامل  •
  إدماج سياسات القضاء على الفقر ضمن أولويات السياسات واخلطط التنموية؛ •
  ؛سياسات اقتصاد كلي سليمة  وجود •

  لويات القطاعات املستفيدة أو  :ثانيا

رؤية الدولة املاحنة واحتياجات الدولة املستفيدة وبنـاءا علـى معـايري التنميـة     ويستند هذا التحديد على 
حماربـة الفقـر   أو ،تنمية الصناعةأوالتنموية على تطوير الزراعة  إستراتيجيتهاكالتركيز يف ،االقتصادية واالجتماعية

  .والتعليم  الصحةعلى تطوير قطاعي أو ،واألمية ومحاية البيئة

   املساعدات أسلوب تقدمي :ثالثا

ويكون التقدمي أما دعـم   ،ة والوضع القائم يف الدولة املستفيدةاحنالدولة امل رؤيةويعتمد تبين األسلوب على 
املسامهة يف تنفيذ بعض الربامج املوضوعة يف اخلطـط التنمويـة    أو ،مساعدات يف مشاريع مستقلة أو ،مايل مباشر

للتنمية يف  إستراتيجيةويفضل األسلوب األخري خصوصا يف ظل وجود  .لتلبية احتياجات مدروسة للدول املستفيدة
جمرد توجيه املساعدات صوب قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والبنية التحتيـة الحيقـق    أنالدولة املتلقية ذلك 
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بنتائج اجيابية ولكن يفضل دخول املساعدات كعنصر داعم وفـق   انملفرده الكفاءة يف استخدام املساعدات واإلتي
التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة مـن خـالل     حتقيق إىلعام يهدف  ائيإمنبرنامج  أوسياسة عامة للدولة 

  .مشاريع معينة هلا خمططة ومدروسة وفقا إلطار زمين حمدد 

   ات واهليئات الدوليةالتنسيق مع احلكومات املعنية واملنظم :رابعا

د احلكومات املعنية هووتدعم فيه املساعدات ج ،شامل تشارك فيه اجلهات كافة لربنامجوجيري ذلك طبقا 
القطـاع اخلـاص    التكامـل بـني  وتشجيع  ،واملنظمات الدولية يف التنمية من خالل رفع كفاءة األداء احلكومي

 .و الدولة يف نفس الوقت ومؤسسات اتمع املدين

  الدول اإلفريقية األكثر فقراديون  إلغاء: الثاين املطلب

جيـري  اليت   ،الفقرية انالديون من اآلليات الرئيسية اليت جيري عربها استعمار اقتصادي على حساب البلد
 انالتارخيية اليت تسببت ا البلـد  ضراراأل إىلوهي تضاف  ،الفقرية انساب البلدحعربها استعمار اقتصادي على 

  ...األصليني انالسك إبادة ،اخلرياتو ب املوارد الطبيعية،الغنية من عبودية

ـ ألفهذه الديون غري شرعية  ،تتوقف عن تسديد ديوا أناجلنوب  انجيب على بلد:"تقول ليدي نابسيل ا 
نتيجة ب الشمال لثرواتنا  أيضاملصاحلها اخلاصة وهي  األموالحلكومات فاسدة حولت  األموالمنحت يف معظم 

 للهيمنـة  أداةالذي يبقى  ،هذا العبء أبداحتتمل  أنمل يعد يتوجب على شعوب اجلنوب  ،طيلة قرون االستغالل
  .1..."فقرا األكثر انالغنية للبلد انملراقبة البلدو

  الديون إللغاءالداعية  احلجج : ل والفرع األ

  .ة تنميتهاهم عقبة يف مسريأاليت متثل خدمات الديون الديون  (PAMA)اء ديون غتتعدد احلجج الداعية إلل

  السياسيةو األخالقيةاحلجج : ال أو

ـ ناإلاحلاجـات   إشباع مأما أساسياميثل تسديد الديون عائقا :  األخالقيةاحلجج   -  أ  ،(PAMA)يف  يةانس
التغلب على ، وواملسكن الالئق التعليم للجميعو العناية الصحيةو الغذاء اجليدو كاحلصول على املاء الصاحل للشرب

يتفوق على أي اعتبار  أنينبغي  األساسية يةانسناإلاحلاجات  إشباعن أشك يف  أدىنليس هناك  ،فقر البنية التحتية

                                                           

.174مرجع سابق، ص،إريك توسان،دامييان مييه، خدعة الديون  .1
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ـ  ،حقوق الدائنني نإف األخالقيعلى املستوى و .جتاريا أوماليا  أوسواء سياسيا  ،آخر  أووا حكومـات  انسواء ك
 .القليل من ديون العامل الغين الإي اوتس فهي ال أشخاص أوبنوك 

دوالر دون حساب الضحايا غري املـرئيني  1من  أقلبيعيشون  إفريقيمليون  320من  أكثر 2002يف العام 
 أخالقيه شيء غري نإ ،1تستعمل لتسديد خدمة الديون )PAMA(يات دول انمن ميز يف املائة 38 أنللفقر يف حني 

  . الفقرية اإلفريقيةنطلب من الدول الغنية استرداد ديون جشعة من هذه الشعوب  أن

  احلجج السياسية  - ب

للسياسـة   األساسـي حيث جيري اختاذ اجلـزء   النامية ملتطلبات واشنطن انالديون البلد آلية أخضعتلقد 
ضها مؤسسيت بروتن وودز على املعنية بالرغم من عدم وجود سبب مقنع للهيمنة اليت تفر اناالقتصادية خارج البلد

 .2حكومات الدول املدينة وبالتايل عدم وجود سيادة حقيقية للدول

  احلجج االقتصادية:  ياانث 

               )PAMA( انفقـد سـددت بلـد    ،مـن مـرة   أكثرالفقرية  انمن طرف البلد الديون قد مت تعويضهاإن 

 .دوالر 20.5ب ناآلمدينـة   وأصبحتدوالر  1ـب1980ت مدية العام انك اأدوالر حيث 1دوالرات لكل  4
ة علـى  وعال. األموالوب  بتزازاالو للمقامرة أداة جمرد الديون ال تسدد بكل مستدام وعادل ن بل هي أصبحت

مبوازاة ذلك يفقـد   ،ة يف التنمية املستدامة الذاتيةياحلكومية عوامل قو األساسيةاخلدمات و ذلك متثل البنية التحتية
فاض النفقات احلكومية علـى  اخن إىل باإلضافة ،ستثمار اخلاص جناعته يف ظل غياب استثمارات حكومية مالئمةاال

 وأساسـي ضـروري   والنم أنكما  ،بسبب االلتزام بتسديد خدمات الديون ،...)تعليم ،صحة( التنمية البشرية 
 أصـبحت مجيع االسـتثمارات احلكوميـة    أنواحلقيقة هي  )PAMA( جمموعة اخلاصة يف األموالجلذب رؤوس 

ميثـل  -إلغاؤها–الكبرية  ديون البلدان أمامئا يمتثل ش اليت ال هذه الدولديون  فإلغاء ،مستحيلة يف ظل ثقل الديون
  .العامليو اإلفريقيينعش االقتصادي و الفريق

  

  

  

                                                           
1
 Damien Millet ,L’Afrique sans dette , CADTM,Paris,2005,p196. 

2 Damien Millet ,Erik Oussait ,60 Questions 60questions Sur La Dette ,Le FMI Et La Banque Mondiale,op.cit,p280. 
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  العاملببقية دول العام دول  )PAMA(مقارنة  الديون العمومية ل: )30-4(اجلدول رقم

  مبليارات الدوالرات   2007املبلغ لسنة 

  1800  الديون العمومية لفرنسا-1

  410  الديون العمومية لبلجيكا-2

  130  للدول اإلفريقية الفقرية الديون العمومية-3

  9300  الديون العمومية  للواليات املتحدة االمريكية-4

  400  الديون العمومية  المريكا الالتينية-5

  8000  العمومية  لليابان الديون-6

  420  الديون العمومية جلنوب وشرق اسيا-7

Source : Damien Millet , Eric Toussaint, Les chiffres de la dette 2009, CADTM ,p16.  

المتثل سوى جزء بسيط من  (PAMA)و املتضمنة   اإلفريقيةن ديون الدول أمن خالل أرقام اجلدول  جند 
  .أ.م.من ديون الو %1حوايل ديون البلدان املتقدمة، فهي متثل 

 احلجج البيئية: ثالثا

ز استغالل الثـروات فيهـا   اواالستهالك فيتجو تاجناإليف  اإلفراطعامل الشمال  أوالغنية  انيهيمن يف البلد
مما  يف املائة 40من  ربأكثيف جمملها تستهلك الثروات  يةانسناإلالسبب الذي جيعل هو وهذا  ،قدرات جتددها بكثري

تتمثـل يف   ،ضارة جـدا  تأثرياتيرافق ذلك ول، مت توضيحه يف الفصل األ بشكل مستدام وهذا ما تاجهإنميكنها 
الغنية املسؤولية كاملة  يف  انوتتحمل البلد ،اختفاء املساحات اخلضراءو تراكم النفايات السامةو املاءو اءوتلوث اهل

الفقرية تتحمل  اإلفريقية اناملهدر للبيئة تقوم الشركات متعددة اجلنسيات جبعل البلد تاجناإلبدال من ختفيض  ،ذلك
اء درجة ويبلغ مستوى نوعية اهل ،قليلة التلوث )PAMA(ففي .املسؤولية عن طريق رمي النفايات  وتصدير التلوث 

يف . انهذه البلـد  وه جيب تشجيع هجرة الصناعات امللوثة حننأحكومات الدول املتقدمة  مرتفعة لذا فمن منظور
رت مقارنة  باخلمسـني سـنة   هوتد األراضيمن  يف املائة 65فـر البيئة هومن تد أيضا اينتع انهذه البلد أنحني 

دوالر كـل   مليـار  1.5 إهـدار ويتم  وهكتار من الغابات تزال يف حوض الكونغ 800.000كل سنة  ،املاضية
نقص البنية التحتية يف جمال الصحة  واملاء الصـاحل للشـرب    نأكما  ،معاجلة املشاكل الغابية أجلسنوات من 10

بلدا مـن دول   14وحاليا تشكوتعاجل  نأدون  اراألو تلوث املياه بسبب رمي الفضالت يف البحار إليهايضاف 
)PAMA( 1 2025العام  25ه تصبح نأ إىلقات الطبيعية وتشري التقديرات ومن نقص املياه حىت يف األ.  

                                                           
1 Damien Millet,l’afriqe sans dette,CADTM,paris,2005,p200. 
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دول  إىلتدين بـه الـدول اجلنـوب     ،)منذ الثورة الصناعية خاصة(هناك دين بيئي يتراكم من عقود  إذن
ـ فقرا من تعويضه أل األكثرمجيع الديون املستحقة على الدول النامية وليس  إللغاءالذي ال ميكن  حىت و الشمال ه ن

  .يعوض ال

  الديون دون شروط إلغاء: اينالفرع الث

يوجـد   نأعلى املشروطية االجيابية حيث ميكن إللغاء الـديون   اإلبقاءو نقصد هنا إلغاء املشروطية السلبية
حيث تذهب قيمة الديون امللغاة لتمويل مشاريع التنمية البشرية  ،مت ذلك وفق مسار دميقراطي ما إذايت بثماره أوي

املشاريع اليت حتافظ  إىل باإلضافة (PAMA)اليت تنتشر يف  األساسيةدوية توفري األو من بناء مدارس ومراكز صحية
 كوميـة يكون بيد الشعوب الفقرية يف حد ذاا مبشاركة املنظمـات غـري احل   نألكن القرار هنا جيب  .عل البيئة

راقبة مة هم احنمؤسسات اتمع املدين اإلفريقي الشرعية وليس يف يد رؤساء احلكومات  ويكون دور اجلهات املو
  .موال كما يف السابقسرقة األو الفساد خالدميقراطي وعدم السقوط يف ف اهاالجتالسري يف  انضمو اخلطط العامة

  نظام جتاري عادل إقامة: الثالثاملطلب 

 (PAMA) الصحراء الـيت تضـم كـل    جنويبفريقيا إمنطقة أن  2005جاء يف تقرير التنمية البشرية العام 
ه  فهـذ . على الرغم من ذلك تتزايد ميشا يف السـوق العامليـة   ،حققت مكاسب متواضعة يف الصادرات لكنها

تقل فيه اليوم حصته من الصادرات العاملية عن حصة بلجيكا اليت ميثل  ،مليونا 689ه انالذي يبلغ عدد سكاملنطقة 
على نسبتها من الصادرات العاملية  اليت نعمت  إفريقياحافظت و ه لنإسب التقرير فوحب. ماليني نسمة  10ا اسك

ـ  ويوازي حنوهذا املبلغ . مليار دوالر أعلى مما هي عليه 119ت قيمة صادراا اليوم انلك ،1980ا العام   سمخ
  .20021الغنية منذ العام  اناملنطقة من البلد إىلاملتدفقة  املساعداتف اأضع

 الدعم إلغاء: لوالفرع األ

نتيجـة   ،ا من املداخيل الزراعيـة يمليار دوالر سنو 24النامية ختسر حنو انالبلد أنتشري التقديرات احلديثة  
 أن )PAMA(يف  أحباث أظهرت .األخرىاليت تطال ااالت  اآلثاراملتطورة؛ دون حساب  انالرتعة احلمائية للبلد

ذلك  نأومن ش. يف السوق احمللية أخرىثالث دوالرات  تاجإنالريفي  لالقتصادالر إضايف يف الدخل يتيح وكل د
ه التكلفـة  ذه ،غىن األكثر اننتيجة للدعم الزراعي يف البلد )PAMA( يدل على التكلفة احلقيقية اليت تتحملها  أن

ه مـن  نإلذا ف.2 2003يف عام  اإلمنائيةي مجيع تدفقات املساعدات اومبلغ يسهو و مليار دوالر سنويا 72قد تبلغ 

                                                           
1
  .124، مرجع سابق،ص2005تقرير التنمية البشرية  ،األمم املتحدة 

  .131ص  ،نفسهرجع امل  2
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على صغار املـزارعني يف   اإلبقاء أجلالكلي للدعم الزراعي من طرف الدول املتطورة وذلك من  اإللغاءالضروري 
  . من النظام التجاري القائم كرباألاملعتمدة على الزراعة كليا واليت ستكون اخلاسر و فقرا األكثرالدول 

 ،عرب إزالة احلواجز التجاريـة  منوا قلومساعدة الدول األ ،ضات دعم االقتصاد العامليوااهلدف من املف انك
ليت تنفـذها الـدول   وزيادة التبادالت بشكل أكثر عدال عن طريق خفض الدعم الزراعي واإلجراءات احلمائية ا

 وخفض الضرائب والتعريفات اجلمركية على السلع الصناعية ،وأسواقها الداخلية تاجهاإنالصناعية الكربى حلماية 
فالواليات املتحدة امتنعـت  . ضاتاواملف ضات ظلت تتعثر بسبب خالفات جوهرية وعميقة بني طريفاولكن املف

وهـي تسـبب    ،الدعم واملساعدة واعأنوتشمل تلك املعونات .عن خفض املعونات الكبرية اليت تقدمها ملزارعيها
خسارة كبرية للقطاعات الزراعية يف الدول النامية اليت ال تتوفر فيها أدىن شروط التنافس احلر مع القطاع الزراعي 

خبفض الضـرائب والتعريفـات    والدول الصناعية الكربى متسكت أنكما .لرمسي اهلائلاألمريكي يف ظل الدعم ا
أي اتفاق جيب  انوأصرت على  ،اجلمركية اليت تفرضها الدول النامية على الواردات الزراعية واملنتجات الصناعية

ية ظلت متتنع يف املقابل لكن تلك الدول الغن.يتضمن فتحا لألسواق وحتريرا للتجارة على مستوى الدول النامية ان
  .وحترير التجارة، عن فتح أسواقها الداخلية

  سد الفجوة التكنولوجية:  اينالفرع الث

مع زيـادة   اليت هي يف تزايد مستمر خاصةوإذا كانت املساعدات الفنية  املقيدة ضمن املساعدات الرمسية 
يبقى حصر هذا النوع من املسـاعدات يف   ،فنية تتطلبه من مساعدات تقنية و ماول التجارة االهتمام باملعونة مقاب

بل يزيد من التبعية يف هذا اال وتكـاليف   ،حيقق التطور التكنولوجي املستدام ال... التجهيزوجماالت التدريب 
ستحيل أن تصل إليها ضرورة استيعاب التكنولوجيا النظيفة اليت من املوخاصة مع تزايد مشاكل البيئة  ،املساعدات

الزراعة الن هذا والتصنيع ولذا جيب أن تكون املساعدات الفنية متثل نقل أساليب اإلنتاج املنطقة، دول بفقر دول 
  .املنافسةوما حيقق خلق مؤسسات حقيقية قادرة على اإلنتاج 

  األساسية  األدويةتوفري :الفرع الثالث

بـني   حاوتتر اأب األساسية األدوية هذه لشراء الفرد يتكبدها اليت السنوية التكلفة أن إىل التقديرات تشري 
 حيول ما هناك يكون أال وينبغي  2015 عام يف دوالرين وحن إىل 2009 عام يف الدوالر من 0.50 من بقليل أقل

 حتقيقـه  ميكـن  أمر املبالغ هذه تعبئة؛ فاألساسية على األدوية احلصول ثغرات سد بتكلفة الوفاء من التمكن دون
 ،(PAMA) يف واخلـاص  العام القطاعني من كل يف األدوية توافر يف ضخمة ثغرات هناك ،التمويل املناسبة بآليات

 اسـتحالة  يف كالمهـا  نالعامال ويتسبب .لألدوية الدولية املرجعية باألسعار يتعلق فيما كبرية تاتاوتف وكذلك
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 التقـدم  تعجيل يف ضخمة هذا عقبة ليشك وال.للفقراء بالنسبة وخاصة ،األساسية األدوية من كثري على احلصول
السـادس مـن   و اخلـامس و الرابع األهداف حتقيق أمام عائقا يعد بل لأللفية اإلمنائية يةانالثم األهداف بلوغ وحن

  .(PAMA)يف  لأللفية اإلمنائية األهداف

  أخرى مصادر متويل : الفرع الرابع

ا مصادر ميكن أن تزيد من  تفعيل دور أها ، إال ريكثر تأثأهناك عدة مصادر أخرى جديدة وإن مل يتضح 
   .(PAMA) ة يف حتقيق التنمية املستدامة و القضاء على الفقر يفياملساعدات اإلمنائ

  االعتماد على القطاع اخلاص يف تعيئة موارد جديدة :الأو

 نإ .احلالية التمويل قنوات إىل مشجعة إضافاتميثل  للتمويل والعام اخلاص بني القطاعني شراكات قامةإن إ
ففي الفترة املمتدة  ،باألمل واعدا انطاق ويبد ،(PAMA)  إىل اخلاص من القطاع املتزايدة املساعدات توجيه نطاق
 عبء ختفيف منها خمصوما )APD( ومن وترية من أسرع بوترية اخلاص القطاع تربعات زادت 2005-1996بني 

 القطـاع  مـن  املقدمة التربعات نأ إىلتشري اليت   )CAD( اتانبي أساس على القائمة التقديرات وأما . الديون
 يف املائـة  20 يعادل أي 2005 العام يف دوالرمليار 5.14 بلغت قد النامية انالبلد إىلاألعضاء  انالبلد يف اخلاص

   1.عبء الديون ختفيف منه خمصوما) APD(من 

  مصادر مبتكرة : ثانيا 

التمويل بواسطة الديون خيار مهـم لتعبئـة    ، )PAMA(خصوصا يف : مقايضة الديون مقابل صون الطبيعة -أ
تسمح بشطب الديون الدولية الواقعة على البلـدان   اآلليةهذه  ،املوارد لالستثمار  العام واخلاص يف املشاريع البيئية

 أنضحت الدراسـات  أووقد ،التمويل البيئي لقضايا تغري املناخ وتوفري السلع العاملية والفقرية خاصة  وحتويلها حن
الديون على البيئة بالشكل  تأثرياملثقلة بالديون وهذا دليل على  )PAMA(الغابات وجد يف بلدان  إلزالةمعدل  أكرب

التشـجري   إعادةفع العامة عن طريق باملنا هوضوالنالغابات   إزالةلوقف  إمكانيةهناك  أن أيضاومعىن هذا ،السليب
  .يشمل الدين وليس قسط الدين اإللغاءيكون  أناألراضي يف تلك املناطق شرط  وإدارة

ن تغري املناخ يكون على البلدان املتقدمـة  والبلـدان   أاملتحدة بش األمممبوجب اتفاقية : صندوق تغري املناخ-ب
 األكثـر تغري املناخ ملساعدة الدول لصندوق  بإنشاءوذلك  ،الكربون أكسيدالنامية ختفيض انبعاثاا من غاز ثاين 
وقد تعهدت بعض البلـدان الغنيـة بـدفع    . اخلاصة بتلك االتفاقية  األحكامفقرا على بناء قدراا ومتويل تنفيذ 

 .مسامهاا يف هذا الصندوق

                                                           
1
  .150ص ،مرجع سابق ،2008تقرير ،التنميةومؤمتر األمم املتحدة للتجارة  
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املتحدة لتغري املناخ والتنوع  األممعدد من البلدان صناديق بيئية مبوجب اتفاقييت  أنشأت :صناديق بيئية قطرية -ج
  .كومية يف العادةاحل ظمات غرينوتكون هذه الصناديق حتت إدارة امل. البيولوجي وعدد هذه البلدان اخذ يف التزايد
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  خالصة الفصل الرابع

إذن رغم أن قصص جناحات املساعدات اإلمنائية متجسدة على أرض الواقع بدءا من مشرع مارشال ودول 
كانت عقيمة يف حتقيق اهلدف األساسي اليت وضعت  )PAMA(جنوب شرق أسيا، إال أن املساعدات املقدمة إىل 

طة على املساعدات مثلما حدث لدول من أجله، وهو تعزيز النمواملستدام بغية التخلص تدرجييا من االعتمادية املفر
كانت متلقية للمساعدات الدولية وأصبحت مع الوقت أكثر الدول سـخاءا يف مـنح املسـاعدات،كما هنـاك     
قصوريالنسبة للمساعدات يف توجهها االجتماعي والبيئي، وذلك بتحسني التنمية البشرية مـن تعلـيم وصـحة    

تحديات اليت باتت دد العامل أمجع مثل توفري السلع العموميـة وتغـري   واحلفاظ على املوارد الطبيعية، إضافة إىل ال
  .املناخ

راجـع إىل   )PAMA(لقد كانت أسباب قصور املساعدات اإلمنائية يف حتقيق التنمية املستدامة يف جمموعـة  
اليت تتبعتها الـدول   املشاكل التقليدية اليت ختص بنية املساعدات املتمثلة يف املشروطية املفرطة خاصة منها السياسية

املاحنة، التجزئة، عدم التنبؤ بتدفق املساعدات باإلضافة إىل تضمني ختفيف الديون واملساعدات مقابـل التجـارة   
لكن هذا ال ميكنه أن خيفي األسباب الداخلية اليت تعاين منـها  . كنوع من املساعدات وليس إضافة إىل املساعدات

)PAMA(  املساعدات واملتمثلة أساسا يف انعدام احلكم الرشيد وانتشار الفساد وعدم واليت عملت على تثبيط عمل
  .توفر إطار مؤسسي وتشريعي جيد وضعف الدولة

  

 

 



 الخاتمة 
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  ة ــاخلامت

تناولنا من خالل دراستنا موضوع دور املساعدات اإلمنائية الدولية و اإلقليمية يف حتقيق التنمية املستدامة يف 

لفية الثالثة، وملسنا من مطلع األمهية بالغة خاصة مع أصبحت تكتسي أاضيع اليت وكثر فقرا، وهو من املالدول األ

 فبعد أن.تقدمة للدول الفقريةعدات اليت تقدمها الدول املن هناك عالقة بني التنمية املستدامة و املساأخالل الدراسة 

كان اهلدف األساسي من ظهور املساعدات اإلمنائية بعد احلرب العاملية الثانية، هو زيادة النمو يف البلدان النامية، 

يق تعزيز املدخرات احمللية غري الكافية من أجل زيادة االستثمار و حتقيق الدفعة القوية للتخلص من حلقة عن طر

، ومع تطور مفهوم التنمية الذي أصبح يشمل حتقيق لفكرة املساعداتالفقر وهذا ما جاءت به النظريات الداعمة 

ة وزيادة حتدياا، خاصة مع ظهور قضايا جديدة أصبحت التنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية و البيئي

تشكل حتديات عاملية واملتمثلة يف مشاكل التدهور البيئي و توفري السلع األساسية وحتقيق األهداف اإلمنائية شكلت 

  .هي األخرى حتديات جديدة للمساعدات اإلمنائية يف ظل تفاقم الفقر مبختلف أبعاده

الدول األكثر فقرا أو لقد أصبحت مشكلة الفقر وعدم استدامة التنمية أمران يثريان القلق وبصفة خاصة يف  

على أا الدول  1971، هذه األخرية اليت أصبحت متثل فئة جديدة منذ تصنيفها العام )PMA(قل منوااألالبلدان 

الستقرار السياسي و الزيادة املستمرة للفقر، مما اليت تعاين من عدم القدرة على حتقيق معدالت منو يف ظل عدم ا

يف  33دولة منها  48غاية اآلن  إىلجعل هلا خصوصية يف اتمع الدويل وعددها يف تزايد مستمر حيث بلغت 

  .يف أسيا و دولة واحدة يف قارة أمريكا الالتينية  14القارة  اإلفريقية ، 

را اليت متثل أكثر من ثلثي اموعة،كانت أكرب متلقي كما الحظنا بأن الدول اإلفريقية األكثر فق 

الثنائية و متعددة األطراف والصناديق العاملية و املؤسسات الدولية و البنوك للمساعدات اإلمنائية الدولية و اإلقليمية 

ر عليها عقود من تلقي املساعدات بقيت الدول الوحيدة اليت مل تظهمنذ  اإلقليمية و املنظمات غري احلكومية،

 ليصبحعالمات التقدم، رغم الرفاه العاملي اليت استفادت منه مجيع مناطق العامل ولو بنسب متفاوتة يف زمن العوملة، 

الوضع يف هذه الفئة من الدول النامية ينذر باخلطر بالرغم حترك اتمع الدويل من أجل إقامة شراكة عاملية من 

أجل القضاء على الفقر و حتقيق التنمية املستدامة، وذلك بزيادة تدفقات املساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية 

  .وحتسني فعاليتها

اعدات اإلمنائية إىل الدول اإلفريقية األكثر فقرا إىل فشل هذه املساعدات خلصنا من خالل تتبع تدفق املس

ضمن خمتلف املبادرات و الربامج اليت استفادت منها هذه الدول واليت من أمهها برامج عمل األمم املتحدة ومبادرة 

بتطبيق حكومات الدول  ختفيف ديون البلدان املثقلة بالديون واملساعدات من أجل التجارة وربط تقدمي املساعدات

مبادرة الشراكة اجلديدة من اجل  أمههامبادرات إقليمية  إىلاملتلقية ألوراق استراتيحية ختفيض الفقر، باإلضافة 
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، كل هذه الربامج و املبادرات مل تنجح يف جعل املساعدات اإلمنائية  حتقق التنمية املستدامة )النيباد(  إفريقيا

  .اإلفريقية األكثر فقرا وتقضي على الفقر يف الدول

  :وقد توصل البحث إىل مجلة من النتائج ندرجها يف النقاط التالية

التنمية املستدامة هي املفهوم الذي مجع بني متناقضات ثالث فعالية اقتصادية، عدالة اجتماعية و استدامة  •

لزم التعاون أفة فقط مما وجعل من التنمية قضية عاملية بعد أن كانت مرتبطة بواقع الدول املتخل بيئية،

 .جل إعماهلاأالدويل من 

الفنية من دول غنية إىل دول أقل حظا من و نية أهي تدفقات للموارد املالية أو العي املساعدات اإلمنائية •

من أجل سد الفجوة التمويلية اليت تعاين منها هذه األخرية نتيجة ضعف مدخراا احمللية وصعوبة  الغىن

بالضبط يف  اإلمنائيةظهرت فكرة املساعدات .ق الدولية نظرا الرتفاع أسعار الفائدةاالقتراض من السو

القرن املاضي بعد احلرب العاملية الثانية وقد طرأت تغريات كثرية على هذا النسق حسب تغري  تأربعينيا

 .وصوال إىل التنمية املستدامة  االقتصاديو والسياسات والنظريات التنموية من النم النماذج

يف أواخر  )PMA(قل منوا يعرف أيضا بالدول األ أو ما اعترفت األمم املتحدة بالدول األكثر فقرا •

  . اتمع الدويل حيث حتتاج إىل اهتمام تنموي خاص الستينات كمجموعة ضعيفة يف

العديد من املقومات اليت تسمح هلا باخلروج من دائرة  الدول األكثر فقرا خاصة اإلفريقية منها،متتلك  •

إال أا يف  .متكّنها من أن تلحق بركب التنميةاليت  الفقر؛ فهي غنية باملوارد املعدنية، والثروات الطبيعية،

الوقت نفسه تشهد العديد من املعوقات اليت تعترض طريقها للتنمية،تتعدد هذه املعوقات ما بني معوقات 

فريقية على تصدير السلع ية من ختلف يف األوضاع االقتصادية، واعتماد أغلب االقتصاديات اإلاقتصاد

، وانتشار الفساد ، وضعف املؤسسات تدين مؤشرات التنمية البشريةاألساسية، ومعوقات اجتماعية من 

 و الصراعات  ة،واتمع املدين، ومعوقات سياسية من وجود نظم سياسية دكتاتورية تقمع املشاركة الشعبي

وتغري املناخ  األمراضمعوقات جديدة و سريعة التنامي مثل مشكلة التدهور البيئي وانتشار  إىل باإلضافة

 .يف هذه الفئة من الدول كلها حتديات تزيد من تكاليف متويل التنمية 

ائية الدولية واإلقليمية لطاملا كانت الدول اإلفريقية األكثر فقرا أو األقل منوا أكرب متلقي للمساعدات اإلمن  •

مبختلف أشكاهلا الرمسية وغري الرمسية، الثنائية ومتعددة األطراف وعلى مر عقود، تزامنا مع تلقي دول 

أخرى كانت أسوا منها حاال، لكنها حققت اهلدف من املساعدات وأصبحت أكثر دول العامل سخاءا يف 

 .تقدمي املساعدات
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 ة املرجو األهداف عامة بصفة حتقق ال األكثر فقرا يف العامل اإلفريقية انالبلد يف املساعدات اإلمنائية إن •

 ضعف ظل يف هلا الكفء االستخدام عدم البلدان هذه تواجه إذ املطلوب، الدور تؤدي ال كما منها،

 اليت لبلدانل بالنسبة ،خاصة جدا ضعيفة وحوكمة بسياسات ومتيزها واالجتماعية االقتصادية املؤشرات

 االحتياجات توفري و األساسية البنية إنشاء إلعادة حباجة تكون واليت ،يف إفريقيا الرتاع أوضاع من خرجت

 . االجتماعية و اإلنسانية

فشلت املساعدات اإلمنائية يف حتقيق معدالت منو مطردة بالنسبة ملعظم اقتصاديات الدول اإلفريقية األكثر  •

الذي أمجع مجيع اخلرباء على وجوب حتقيق من أجل حتقيق  %7 فقرا يف العامل ، حيث مل تصل إىل معدل

 .األهداف اإلمنائية

فشلت املساعدات اإلمنائية يف حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية يف هذه الدول حيث أن هذه األخرية هي مل  •

أقل من مخس سنوات، ومجيع التقديرات  2015تصل حىت إىل منتصف الطريق وحنن ال يفصلنا عن العام 

 .2015د بان  لن تصل أي دولة من هذه الدول إىل أي هدف العام تأك

مازالت هناك شكوك حول مدى  املسامهة الفعلية لالستراتيجيات الدولية احلالية اليت نادت ا مؤسسيت  •

بروتن وودز من خالل مبادريت ختفيف ديون البلدان املثقلة بالديون  و املبادرة املتعددة األطراف إللغاء 

اليت أصبحت متضمنة كنوع من املساعدات حيث انه ثبت ال تشكل إضافة إذا ما بقيت كنوع من  الديون

و شرط التوقيع على أوراق إستراتيجية التخفيض من الفقر كأساس لتلقي . املساعدات اإلمنائية الرمسية 

يف العامل مازال املساعدات وان كان احلكم على جناح أو فشل هذه االستراتيجيات يف الدول األكثر فقرا 

 .غري واضح

 مع برامج عمل حمددة على اآلنإىل غاية  الدول األكثر فقرااملتحدة حول  مؤمترات لألمم أربعمت عقد  •

 تبالنسبة للمبادرا أما. التوايل؛ لكنه حتقق تقدم بسيط يف التنمية احلقيقية واستئصال الفقر يف تلك الدول

اإلقليمية على مستوى القارة، فهي تم باملصاحل التجارية و االقتصادية أكثر منها مبشكلة الفقر يف الدول 

 .األكثر فقرا اإلفريقية

مازلت فعالية املساعدات اإلمنائية املتدفقة إىل الدول اإلفريقية األكثر فقرا تعاين من املشاكل التقليدية من  •

تقرار و املشروطية املفرطة خاصة السياسية  التجزؤ و اعتماد مبدأ عدم كفاية وعدم التنبؤ و االس

 .و مل يكن هناك تقدم مهم فيما خيص ما جاء به إعالن باريس ... االنتقائية

اتسع نطاق املشروطية وتعددت أنواعها ، فامتدت إىل خارج اال االقتصادي و السياسي  وأصبحت  •

قائبة اليت تقوم على التدخل يف جماالت اإلدارة و املؤسسات و تشمل اال احمللي بالتحول إىل اإلنت

 ...السياسات املالية
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ة و متعددة األطراف ،احلاجات اإلمنائية األساسية للدول اإلفريقية األكثر يجتاهلت اجلهات املاحنة الثنائ •

 .فقرا 

 .ظلت مدفوعات املساعدات اإلمنائية الرمسية دون املستوى املطلوب •

حث حلقة اجيابية قوامها ارتفاع معدالت االدخار و االستثمار و  إىلالدفعة القوية الرامية  أنيف حني  •

تعزيز التنمية البشرية و املستدامة وحتقيق  إىل باإلضافةالنمو االقتصادي الزم للحد من الفقر بشكل مستدام 

يقدمها املاحنون و السياسات  ، فان نوعية كل من املساعدات اليت 2015مع مطلع العام  اإلمنائية األهداف

املساعدات يف حتقيق التنمية هدف هذه  إجناح أولفشل  أساسيةهي عوامل  إمنااليت ينتهجها املتلقون 

 :و على ضوء نتائج الدراسة نقدم التوصيات التاليةومنه الدول اإلفريقية األكثر فقرا ستدامة يف امل

  بالنسبة إىل الدول املاحنة :أوال

بالنسبة للدول  اإلمنائية األهدافالوسيلة الوحيدة لبلوغ  ألا اإلمنائيةالزيادة السريعة يف حجم املساعدات  •

  .األكثر فقرا يف العامل خاصة الدول اإلفريقية منها

اال للحكومات بوضع  إفساحملكية استراتيجيات التنمية للدول املتلقية للمساعدة عن طريق  مبدأتعزيز  •

مجيع الفاعلني يف العملية التنموية من قطاع خاص  مبشاركة ، األولوياتتنموية حسب احلاجات و اخلطط ال

  . و الفقراء يف حد ذام تمع املدينسات امؤس و

أصبح السبب املميتة خاصة مرض االيدز الذي  األمراضجيب زيادة املساعدات فيما خيص القضاء على  •

  .األول يف ارتفاع معدل الوفيات

  .حلكومات الدول املتلقيةأكرب من اخليارات  قدرفك قيود منح املساعدات من اجل منح    •

 – األكثر فقراوالسيما املثقلة باملديونية أو  – الدول الفقريةينبغي أن تكون املساعدات املمنوحة ملعظم    •

  .على شكل هبات 

تؤدي جتزئة  جهود تقدمي املساعدات إىل زيادة تكاليف املعامالت وزيادة خماطر اإلنفاق غري اخلاضع   •

من األعباء اإلدارية على احلكومات يف الدول الفقرية حبيث خيفف  التنسيق بني املاحنني للرقابة لذا جيب 

 .وختفيض التكاليف البريوقراطية 

دفقاا لدول املنطقة وذلك من اجل استخدام مستدام للمساعدات املساعدات و استقرار ت تنبؤيةزيادة  •

  .توقفها  أووعدم تقطع املشاريع التنموية 

اهلشة اليت تعاين من ضعف للدول األكثر فقرا  التقليل من املشروطية اخلاصة جبودة املؤسسات  بالنسبة  •

  .هذه الدول وقوية يفمن اجل خلق مؤسسات جيدة  اإلمنائيةاملؤسسات بل جيب وضع املساعدات 
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بشكل  2015بعد العام  ما إىلالرمسية فعالة يف احلد من الفقر  اإلمنائيةتكون املساعدات  أنال يرجح  •

 أساسيكشرط  وذلك بزيادة املساعدات اليت تعزز النمو 2015فيما بعد العام  مستدام لذا جيب التفكري

باملوازاة مع خاصة القطاع الزراعي   اإلنتاجيةوالقطاعات  املوجهة للهياكل االقتصادية أيللتنمية 

  .املساعدات االجتماعية

من أجل التصدي ملشكلة تغري املناخ اليت باتت دد دول  إضافيةيف تعبئة موارد  هذه الدولمساعدة  •

   .املنطقة وباستمرار

نطقة خاصة منها املنتشرة يف دول امل باألمراضو املستحضرات الصيدالنية اخلاصة  األدوية إتاحةضرورة  •

  االيدز و املالريا و السل

تشجيع نقل التكنولوجيا ونقلها عن طريق املساعدة الفنية اليت تعتمد على نقل التكنولوجيات املتطورة و  •

  .النظيفة وليس فيما خيص التجهيزات و التدريب فقط

خارج جلنة مساعدات  أوداخل  األطرافمتعددة  أوانت ني مجيع اجلهات املاحنة ثنائية كضرورة التنسيق ب •

  .للدول األكثر فقرا يف العامل واإلفريقية خاصةالتنمية مناجل وضع مالمح املساعدات 

خارج  إضافةفيف الديون يكون خت أنالرمسية و ختفيف الديون حيث جيب  اإلمنائيةالفصل بني املساعدات  •

  .املساعدات إطار

  بالنسبة للدول املتلقية :ثانيا 

تكون احملرك الرئيس  أن،  األقرب إىل الفقراء و األدرى مبشاكلهم كومات احمللية ، وهي احل جيب على •

  .يف توسيع اخلدمات الصحية والتعليمية وغريها من اخلدمات األساسية 

  .دميقراطية تعطي الناس حق املشاركة يف القرار ومؤسسات قوية ،  عن طريق خلقحماربة الفساد    •

 ، خصوصا لصاحل الفئات األكثر فقرا الفقر ضمن أولويات سياسات الدولةدمج سياسات مكافحة  •

 .بالتشاور مع مؤسسات اتمع املدين وزيادة شرعية هذه األخرية

  .إعطاء املرأة دور أساسي يف التعليم و االقتصاد و السياسة  •

القرار فيما يرتبط املواطنني كافة تعد مسألة جوهرية لضمان حماسبة املؤسسات العامة وصانعي وعي     •

 . اإلمنائية لأللفية األهدافخيدم حتقيق  الرشيد والكفء للمساعدات اإلمنائية مبا باالستخدام

من هذا املنطلق فإننا نرى أنّ ، إن إاء الدراسة عند هذا احلد ال يعين أبدا اية البحث يف املوضوع 

مواضيع تتمثل يزال مفتوح على آفاق حبثية مستقبلية مكملة تتناول بالتقييم و التحليل  موضوع الدراسة ال

  :فـي
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 .دور املساعدات اإلمنائية يف حتقيق النمو املستدام •

 .دور املساعدات اإلمنائية ضمن اإلستراتيجيات الدولية و اإلقليمية اجلديدة يف احلد من الفقر  •

 .ائية الدولية واإلقليمية يف األلفية الثالثةالتحديات اجلديدة للمساعدات اإلمن •
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  األهداف اإلمنائية لأللفية: )1-1 (رقم  امللحق

القضاء على الفقر املدقع واجلوع: اهلدف األول  

1- 1الغاية  .2015و 1990ختفيض نسبة الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم إىل النصف يف الفترة بني    

2- 1الغاية  .النساء والشباب فيهم مبا للجميع مناسب عمل توفري مع منتجة كاملة عمالة حتقيق   

3- 1الغاية  .2015و1990ختفيض نسبة الذين يعانون اجلوع إىل النصف بني عامي    

ضمان تعليم ابتدائي للجميع:اهلدف الثاين   

1- 2الغاية  .2015ذكور وإناث ويف كل أرجاء العامل مع حلول العام ضمان حتقيق التعليم االبتدائي جلميع األطفال،    

:ترقية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة:اهلدف الثالث  

1- 3الغاية   
إن أمكن ذلك، ويف مجيع  2005إزالة التفاوت بني اجلنسني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي حبلول العام 

.2015مراحل التعليم إىل غاية عام   

خفض معدالت وفيات األطفال: اهلدف الرابع  

1- 4الغاية  . 2015و 1990ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني بني عامي    

حتسني صحة األمهات: اهلدف اخلامس   

1- 5الغاية  .2015و 1990ختفيض نسبة وفيات األمهات مبقدار ثالثة أرباع بني عامي    

5- 2الغاية  .2015تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية حبلول العام    

.مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية، واملال ريا وأمراض أخرى: اهلدف السادس   

      1- 6الغاية 

                  

               

.2015 االيدز، إىل غاية عام/ العمل على وقف وعكس اجتاه انتشار فريوس نقص املناعة البشرية   

2- 6الغاية  .2010إتاحة عالج مرض االيدز لكل من حيتاجونه حبلول العام    
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3- 6الغاية    2015وعكس اجتاه انتشارها، إىل غاية  ،يف مرض املال ريا وأمراض أخرى التحكم 

كفالة االستدامة البيئية: اهلدف السابع   

1- 7الغاية  الوطنية، وعكس اجتاهات استنفاذ املوارد الطبيعيةإدراج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات    

2- 7الغاية  .2010احلد بقدر ملموس من فقدان التنوع البيولوجي حبلول العام    

3- 7الغاية  .2015ختفيض نسبة األشخاص الذين ال حيصلون على مياه شرب، مبقدار النصف إىل غاية    

4- 7الغاية  .  2020مليون من سكان األحياء الفقرية حبلول عام  100حتسني حياة    

إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية:اهلدف الثامن   

1- 8الغاية  .املضي يف تطبيق نظام جتاري ومايل متعدد األطراف ومنفتح، مبين على قواعد متوقعة وغري متييزية   

2-  8الغاية  

دخول صادرا البلدان األقل منوا إىل أسواق الدول املتقدمة (وهي تشمل معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان األقل منوا 
دون اخلضوع إىل التعريفات اجلمركية ونظام احلصص، ختفيف أعباء البلدان املثقلة بالديون،زيادة املساعدات اإلمنائية 

) .وإلغاء الديون الثنائية الرمسية  

3- 8الغاية   
معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان غري الساحلية والدول اجلزرية من خالل العمل على برنامج العمل من التنمية 

.املستدامة للدول اجلزرية والصغرية  

4- 8الغاية  . بالتعاون مع الدول النامية، يتم بناء وتطبيق استراتيجيات متكن من توفري العمل الالئق واملنتج للشباب   

5- 8الغاية  .بالتعاون مع شركات األدوية، يتم العمل جلعل األدوية الضرورية متوفرة ويف متناول الدول النامية   

6- 8الغاية   
بالتعاون مع القطاع اخلاص، يتم العمل على تعميم االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة، خاصة منها تكنولوجيات 

.اإلعالم واالتصال  

 Source : World Bank , global monitoring report, ‘millennium development goals after the crisis’ 

Washington,2010,p xvi. 
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  واشنطون توافقركائز ):  1-2( رقم لحقامل

 

  اجلديدة االقتصادية الليربالية منوذج عناصر

 : التالية العشر النقاط ىف واشنطون توافق عناصر تلخيص ميكن

 طريـق  عن وذلك ، األول املقام يف للدولة العامة املوازنة عجز ختفيض به ويقصد : العامة املالية انضباط .1
 بفـرض  العامة اإليرادات وزيادة ، الدعم شامال ياالجتماع العام اإلنفاق ، السيما العام اإلنفاق ختفيض
 ورفع التكلفة استرداد سياسة بتطبيق وذلك ، السابق يف اجمان تقدم كانت اليت العامة اخلدمات على رسوم
 اهليئـات  خسـائر  سد بدعوى ، ذلك إىل وما والوقود والكهرباء كاملياه العامة املرافق خدمات أسعار

 ذلـك  إىل وما باألداء اإلنفاق لربط جديدة قواعد وضع االنضباط يتضمن أن وميكن . العامة االقتصادية
 . النفقات ترشيد سبل من

 يف االستثمار عن وبعيدا ، األساسية والبنية والصحة التعليم حنو: العام اإلنفاق أولويات ترتيب إعادة   .2
 . واخلدمات للسلع املباشر اإلنتاج عمليات

 حـوافز  لتعزيز احلدية الضرائب معدالت وختفيض الضريبية القاعدة توسيع ويشمل :الضرييب اإلصالح .3
 . الضرييب التهرب من واحلد واالستثمار اإلنتاج

 على عادة يينطو ما وهو ، موحدة تنافسية صرف أسعار إىل للتوصل : األجنيب الصرف نظام إصالح   .4
 . والطلب للعرض وفقًا يتحدد السعر ترك مع الصرف أسعار يف التعدد وإلغاء العملة قيمة ختفيض

 املنازعـات  ىف البت وسرعة ، األصول ملكية ونقل تسجيل إجراءات تيسري يأ :امللكية حقوق تأمني   .5
 أمـواهلم  على الرأمساليني طمأنة وكذلك ، البنوك يف للقروض كضمانات استعماهلا يسهل حىت ، حوهلا
 . تأميمها أو مصادرا جواز عدم على الدستور يف بالنص

 أو االئتمـان  مـنح  أو األسعار حتديد يف اإلدارية التدخالت من التخلص يأ :اإلدارية القيود تفكيك   .6
 . إليها وما األمور هذه لتتوىل السوق لقوى اال إفساح يعىن ما وهو .. العام القطاع شركات توجيه

 معـدالت  وختفـيض  والصادرات الواردات على الكمية القيود بإلغاء وذلك :اخلارجية التجارة حترير   .7
 ، التعريفيـة  غري كالقيود الواردات لتقييد األخرى السبل من والتخلص الواردات على اجلمركية التعريفة

 مـن  معينة نسبة بشراء األجانب املستثمرين أو احملليني املنتجني إلزام وعدم ، إليها وما الصحية أو الفنية
 مـن  معينة نسبة بتصدير أيضا األجنبية الشركات إلزامهم عدم أو ، احمللية املصادر من اإلنتاج مدخالت

  اخل .. إنتاجها
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 جمـال  يف تعمـل  شـركات  أكانت سواء ، للدولة اململوكة واهليئات الشركات بيع يأ : اخلصخصة   .8
 والربيد واالتصاالت والكهرباء كاملياه العامة املرافق خدمات توفر هيئات أو شركات أم ، للسوق اإلنتاج

 تـوىل  عـدم  ليشمل اخلصخصة معىن يف يتوسع وقد . العامة التأمني وشركات املصارف بيع وكذلك ،
 وتـوفري  تقدميها على األجنيب أو احمللى اخلاص القطاع مع التعاقد على واالقتصار اخلدمة تقدمي احلكومة
 األساسـية  البنية مشروعات إقامة على اخلاص القطاع مع التعاقد يشمل قد كما . لذلك الالزم التمويل
 أجل انقضاء بعد الدولة إىل امللكية حتويل مث والتشغيل والتملك البناء بنظام واملطارات واملوانئ كالطرق

 .معني

 القصوى كاحلدود األجانب املستثمرين على تفرض قد اليت القيود إلغاء أي : األجنيب االستثمار حترير   .9
 علـى  وكالقيود ، غريها يف أو اخلصخصة حالة يف ، الوطنية الشركات أسهم متلك على توضع قد اليت

 وكذلك ، ذلك إىل وما التصدير أو للمنتج احمللى باحملتوى اخلاصة والقيود ، املال رأس أو األرباح حتويل
 . البورصة يف األجانب تعامالت على القيود

 وإلغاء ، السوق يف والطلب العرض لعوامل تركها يأ ، الفائدة أسعار حترير به ويقصد :املايل التحرير   .10
 . ياملركـز  للبنك االستقاللية وكفالة ، االئتمان ختصيص على الضوابط من وغريها االئتمانية السقوف

 انتقـال  علـى  القيود إلغاء يأ ، املدفوعات ميزان يف املال رأس حساب حترير املايل التحرير يشمل كما
  .لةللدو الوطنية احلدود عرب األموال

  .52،صالعومله زمن ىف تطبيقه وإمكانية واشنطون لتوافق املستقلة البديل التنمية العيسوى، منوذج إبراهيم :املصدر

  .2005مبادئ إعالن باريس  :)1-3(رقم  امللحق

  2010األهداف للعام   امللكية  الرقم

1  

   –عدد من البلدان هلا استراتيجيات تنمية وطنية  –لتطبيق للشركاء استراتيجيات تنمية جاهزة ل

                         مبا يف ذلك وثائق استراتيجيات ختفيض أعداد الفقراء ذات أولويات إستراتيجية واضحة ومرتبطة 

  .بإطار نفقات متوسط األمد وتشملها املوازنات السنوية  

  *يف املائة 75ما اليقل عن 

  من البلدان الشريكة

  2010أهداف لعام   املواءمة  الرقم

2  
  :وهي إما عدد من البلدان الشريكة لديها أنظمة للتوريدات وإدارة املالية العامة، -يعول عليها أنظمة قطرية

  .لديها برنامج إصالح جاهز للوصول إىل تلك املمارسات - بتلتزم مبمارسة جيدة مقبولة على نطاق واسع أو-أ
  2005حتديد اهلدف من التحسني حبلول سبتمرب 

3  
  نسبة مئوية من تدفقات للقطاع احلكومي برنامج يف املوازيات  -تدفقات املساعدة تتواءم مع األولويات الوطنية 

  .الوطنية للبلدان الشريكة

  من تدفقات املساعدة مسجلة *يف املائة 85

  تنايف املواز
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4  
  ة لتنمية القدرات تقدم نسبة مئوية من مساندة اجلهات املاحن –تدعيم القدرات عن طريق تنسيق للمساندة 

  .عن طريق برامج منسقة مع استراتيجيات التنمية الوطنية يف البلدان الشريكة 
  2005حتديد اهلدف من التحسني حبلول سبتمرب 

5  

  استخدام األنظمة القطرية نسبة مئوية من اجلهات املاحنة وتدفقات املساعدة اليت تستخدم أنظمة 

  :اليت إما  ،املالية العامة يف البلدان الشريكةأو إدارة / التوريدات و

  .لديها برنامج إصالح جاري لتحقيق تلك املمارسات  -ب و تلتزم مبمارسة جيدة ومقبولة على نطاق واسع- ا

  2005حتديد اهلدف من التحسني حبلول سبتمرب 

  2005حتديد اهلدف من التحسني حبلول سبتمرب املشروعات املتوازنة لكل بلد معين  عدد من وحدات تنفيذ –تدعيم القدرات عن طريق جتنب هياكل التنفيذ املتوازنة   6

7  
  نسبة مئوية من مدفوعات املساعدة تدفع وفقا جلداول متفق عليها يف أطر سنوية  –املعونات أكثر استقرارا 

  .أو متعددة السنوات

  يف املائة من هذه املعونات تدفع  75ما ال يقل عن 

  زمنيةحسب جداول 

  تقدم مستمر  .إلغاء ربط نسبة مئوية من املعونات الثنائية  –إلغاء ربط املعونات   8

  2010لعام اأهداف   التنسيــــق  الرقم

  .نسبة مئوية من املعونات مقدمة يف إطار ج مستندة إىل برامج  –استخدام ترتيبات أو إجراءات مشتركة   9
   *يف املائة 25ما ال يقل عن 

  

10  
  :نسبة مئوية من  –تشجيع التحليل املشترك 

  العمل التحليلي القطري مبا يف ذلك عمليات التشخيص التحليلي املشتركة –أو ب / البعثات امليدانية و -أ
  2005حتديد اهلدف من التحسني حبلول سبتمرب 

  2010أهداف لعام   االدارة من اجل حتقيق النتائج  الرقم

11  

  لديها أطر لتقدمي األداء تتسم بالشفافية  لداننتائج عدد من الباطر موجهة حنو حتقيق ال

  :وميكن رصدها وذلك لتقييم مدى التقدم احملرز مقارنة مبا يلي

  الربامج القطاعية- بو  استراتيجيات التنمية الوطنية- ا

  

  الشريكة من البلدان *يف املائة 75

  

  2010أهداف لعام   املساءلة املشتركة  الرقم

12  
  عدد من البلدان الشريكة تضطلع بعمليات تقييم مشتركة للتقدم احملرز  -املساءلة املشتركة 

  .يف تنفيذ االلتزامات املتفق عليها بشأن فعالية املعونات مبا يف ذلك االلتزامات الواردة يف هذا اإلعالن
  2005حتديد اهلدف من التحسني حبلول سبتمرب 

  .هذه األرقام قابلة للتعديل*

Source : Paris Declaration On Aid Effectiveness and Accra Agenda for Action , OECD ,  

Paris,2005,p11-12.( http://www.oecd.org/dataoecd/30/63/43911948.pdf) 
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  استراتيجية ختفيض الفقرهيكل اوراق ): 2-3(امللحق رقم
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 .2010العام  اإلمنائية األهدافالتقدم احملرز حنو حتقيق : )3- 3(اجلدول رقم

  التقدم احملرز   اهلدف األول 

 مليون 50 ستضيف 2008 العاملية االقتصادية األزمةفإن  BMحسب تقديرات-  
  2009 عام يف مدقع فقر يف يعيشون الذين عدد إىل نسمة

 قد العمال إنتاجية معدل أن إىل باإلضافة للسكان، بالنسبة العمالة نسبة اخنفاض-
   .2009 عام خالل أيضاً اخنفض-

  .مليون 623ليصل إىل  2007مليون شخص سنة  70زاد عدد من يعانون اجلوع املزمن حبوايل 

 يف يف املائة 79 إىل لتصل االرتفاع يف االبتدائي التعليم مبرحلة االلتحاق استمر  الثاين اهلدف
  .يف حني مل حيدث تقدم مهم بالنسبة لألطوار األخرى خاصة يف صفوف الفتيات .النامي العامل

  .املنال بعيد يزال ال للفتيات بالنسبة املناطق بعض يف التعليم يف احلق أن إال التعليم، حق يف املطرد التقدم من الرغم على  اهلدف الثالث

تبقى السيطرة على امراض كثرية مثل احلصبة و االسهال و اإللتهاب الرئوي ليست يف املتناول هذا مايهدد حياة املاليني من االطفال   اهلدف الرابع 
  .خاصة يف افريقيا جنوب الصحراء

 بدون يلدن النساء معظم حيث وأفريقيا، - الكربى الصحراء جنوب جنوبآسيا يف خاصة باملخاطر، حمفوف أمر الوالدة تزال ال-  اهلدف اخلامس 
  .املتمكنة الرعاية خدمات توفر

 على احلصول حيث من أضعاف بثالثة الفقرية األسر نساء فرص تفوق الغنية األسر نساء فرص فإن ككل، النامية املناطق ويف-

  .الوالدة أثناء متمرسون أخصائيون من الصحية الرعاية

  العالج يف التوسع عن يزيد يزال ال البشرية املناعة نقص بفريوس اجلديدة اإلصابات معدل-  اهلدف السادس 
 مرض حاالت عدد ويقدر املالريا، مرض خلطر عرضة العامل سكان نصف إن-

  .أفريقيا يف كانتيف املائة 79 حالة، مليون 243 بنحو 2007 عام يف املالريا
  .املالريا من العالج لتلقي احتماال األقل هم فقرا، األكثر األسر من األطفال-

  

ضمان :السابع اهلدف

استدامة املوارد 

  البيئية

 وأفريقيا اجلنوبية أمريكا تزال وال للخوف مثري بشكل التصحر تزالنسبة ال ولكن التصحر، معدل اخنفاض على دالئل ظهور-
   اخلسائر من األكرب الكم تشهدان

 مبياه املتعلق لأللفية اإلمنائي اهلدف يتخطى حىت أو يصل سوف العامل فإن الشرب، مبياه املتعلقة احلالية االجتاهات استمرت إذا-
   .يف إفريقيا جنوب الصحراء الفوارق أكربوتبقى  .2015عام حبلول وذلك الشرب

  .البيولوجي التنوع علىاظ احلف يف 2010 لعام املنشودة الغاية إىل العامل يصل مل-
 األحياء سكان عدد احلضرية املناطق يف الفقراء من املتزايدة األعداد مواكبة يف الكثري عجز من بالرغم الفقرية، األحياء حتسني-

   .القريب املستقبل يف االرتفاع يف يستمر وسوف ارتفع، قد النامي العامل يف الفقرية
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، أما يف الدول 2008يف املائة عام 80إىل  1998يف املائة عام  54الدول املتقدمة من الدول النامية من ارتفعت نسبة واردات -  اهلدف الثامن 
  .يف املائة يف نفس الفترة     81يف املائة إىل 78األقل منوا فكانت زيادة هامشية من 

  فقط مخسة دول ماحنة حققت أهداف األمم املتحدة للمساعدات الرمسية-

 وكانت .تقريبا النامية الدول جلميع التجاري التبادل وحجم قيمة يف اخنفاض إىل املالية األزمة تسببت ،2009 و 2008 عام يف-
   .الرئيسية وصادراا واملعادن، للنفط العاملية األسعار يف االخنفاض من تضرراً األكثر هي منوا الدول أقل
  .شخص 100من كل  67عدد املشتركني يف خدمات اهلواتف احملمولة ليصل  زاد-

  العامليف املائة من إمجايل عدد السكان 23بلغت نسبة مستخدمي اإلنترنت عامليا -

  من اعداد الطالبة باالعتماد على املصادر التالية: املصدر 
  .2010للعام  اإلمنائية األهدافاالمم املتحدة،تقرير * 
  .2007ارتفاع أسعار الغذاء و األمن الغذائي، الزراعة و التغدية،منظمة *

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  2011الدول األكثر فقرا يف العامل العام 

  فقرا يف العامل األكثرالدول  بعض

  اجنيليون  بروتستانت  كاثوليك

15  20  

10  15  

5  10  

10  20  

15  10  

20  15  

 )15/01/2011(تاريخ االطالع : ع متاح على املوق

215 

الدول األكثر فقرا يف العامل العام خريطة ): 1- 4(امللحق رقم

  

  

  

  .ويكابيديا املوسوعة احلرة

بعض بيانات تقريبية لتوزيع الدين يف):2-4(امللحق رقم 

  

السكان 

مليون 

  

كاثوليك  مسلمون  إحيائيون

25  -  40  

35  -  40  

-  45  40  

20  5  45  

35  15  25  

15  15  35  

متاح على املوق ، مقالترمجة هبة احلسيين ، فرنسوا جورج دريفوس
 http://telliabdelmalek.maktoobblog.co     
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ويكابيديا املوسوعة احلرة: املصدر 

امللحق رقم  

  

  اسم البلد

السكان 

مليون (

  )نسمة

  13  انغوال

مجهورية 
الكونغو 

  الدميقراطية 

72  

  75  اثيوبيا

  5  غامبيا

  5  توجو

  27  اوغندا

فرنسوا جورج دريفوس: املصدر
http://telliabdelmalek.maktoobblog.com
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l'Indice de corruption dans le monde

Tendances Africaines

y = -5E-05x2 - 0.0107x + 7.4031

R2 = 0.2505
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Source:  CPI , Genève, Suisse

  .تطور مؤشر الفساد يف العامل :  )3- 4(امللحق رقم

                                                                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

 

Source : Philippe LeBel, Gérer des risques en Afrique par des réformes institutionnelles, 

http://www.slidefinder.net/g/g%C3%A9rer_des_risques_afrique_par/25442363 

  

  صادرات البلدان األكثر فقرا يف العامل) : 4-4(امللحق رقم

  

مؤشر تنوع   اسم البلد

  الصادرات

الصادرات 

  PIBمن 

 األوليةالسلع 

  باستثناء احلروقات

املواد   احملروقات

الغذائية 

  األساسية

السلع   املعادن

  املصنعة

  0.4  1.8  0.1  97.5  2  72.7  1.1  انغوال

  2.9  50.8  42  00  97  9.6  2.6  بورندي

مجهورية افريقيا 
  الوسطى

5.5  13.6  95.5  0.2  1.1  60.7  1.7  

  0.2  00  00  94.6  4.5  12.8  1.1  تشاد 

            15.2  4.9  جزر القمر

مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية 

7.6  80.7  83.4  12.6  1.4  73  2.7  
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  15.1  2.7  11.6  0.7  16.9  ------   5.9  جيبويت

  3.7  00  00  94.5  1.4  88.6  1.3  غينيا االستوائية

  52  6.2  27.5  00  43.6  6.4  2.1  اريترييا

  6  6.8  70.5  00  93.9  14.2  4.7  اثيوبيا

  14.1  0.9  80.7  00  85.9  44.2  6.6  غامبيا

  3.1  78  8.8  5.5  89.4  30.1  3.2  غينيا

  17  0.6  80  0.5  82.3  27.9  1.2  غينيا بيساو

  69.1  0.7  0.4  14.6  15.8  34.2  3.5  ليبرييا

  00  64.7  28.3  ----   93.1  ----   3.9  موريطانيا

.600  22.6  1.5  87.4  17.4  1.4  النيجر
1  

9.8  

  6.5  34  54.7  0.7  93.3  9.6  4.1  رواندا

  4.9  00  91.7  00  95.5  13.3  3.9  سان تومي وبرينسييب

  7.3  80.4  9.1  0.1  90.4  23.6  7.3  سرياليون

  9.1  10.3  55  0.2  86.4  ----   6.6  الصومال

  1.2  3.1  5.4  87.5  10.8  ----   1.2  السودان

  .50  11.2  20.1  0.8  45.5  41.9  9.3  توجو

  18.5  15  50.3  4.4  77.1  14.1  10.4  اوغندا

  29.1  29.5  8.4  1.1  69.8  3.1  10.8  زميبابوي

  13.8  21.5  27  26.2  58.3  31.1  5  اموع

Source : Union européenne, Rapport européen sur le développement 2009, 

op,cit,p31. 
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  14......................................................................ماهية التنمية البشرية:املطلب األول 

 14....................................................................مفهوم التنمية البشرية : الفرع األول 

 15......................................................................ركائز التنمية البشرية : الفرع الثاين

  17.............................................................ة البشريةمؤشرات قياس التنمي:  املطلب الثاين

  17...............................................................(IDH)مؤشر التنمية البشرية : الفرع األول

  IPH(.................................................................19 (مؤشر الفقر البشري:الفرع الثاين 

 20.............................................. (ISDH)مؤشر التنمية البشرية املرتبط باجلنس :الفرع الثالث 

  20......................................................................(IPF)مؤشر مشاركة املرأة : الفرع الرابع  
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  21....................................................................األهداف اإلمنائية لأللفية: املطلب الثالث   

  21................................................................يةماهية األهداف اإلمنائية لأللف: الفرع األول 

  22...........................................................االنتقادات املوجهة لألهداف اإلمنائية: الفرع الثاين

  24..............................................................التنمية املستدامة مفهوم متطور: املبحث الثالث

  24............................................................................التنمية املستدامة : املطلب األول

  24..................................................................نشأة مفهوم التنمية املستدامة: الفرع األول

  28......................................................................تعريف التنمية املستدامة : الفرع الثاين

  29............................................................أهداف ومبادئ التنمية املستدامة : الفرع الثالث 

  30.....................................................البشرية والتنمية املستدامةالعالقة بني التنمية : الفرع الرابع

  31...................................................................مؤشرات التنمية املستدامة : املطلب الثاين

  31...........................................................خصائص مؤشرات التنمية املستدامة :الفرع األول

  32..........................................................................املؤشرات االقتصادية: الفرع الثاين

  33.......................................................................املؤشرات االجتماعية:  لثالفرع الثا

  35.............................................................................املؤشرات البيئية : رابعالفرع ال

  37.......................................................................أبعاد التنمية املستدامة: املطلب الثالث

   37..............................................................للتنمية املستدامةالبعد االقتصادي : الفرع األول

  38.............................................................البعد االجتماعي للتنمية املستدامة : الفرع الثاين

  38.................................................................البعد البيئي للتنمية املستدامة: الفر ع الثالث

  40......................................................التعاون الدويل من أجل التنمية املستدامة: املبحث الرابع

  40................................................................. ظهور فكرة التعاون الدويل: املطلب األول

  40................................................مسؤولية الدول املتقدمة يف ختلف الدول النامية : الفرع األول

  42......................................................................املشاكل العاملية املشتركة :الفرع الثاين
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  44........................................................تفاقم مشكلة الفقر واجلوع يف العامل: الفرع الثالث

  46...............................................التعاون الدويل من أجل متويل التنمية املستدامة: املطلب الثاين

  46........................................................................أهم جماالت التعاون: الفرع األول

  48.............................................................التمويل الدويل للتنمية املستدامة : الفرع الثاين

  50...................................................................................خالصة الفصل األول

  51........................................النظري للمساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية السياق: الفصل الثاين

  52................................................املساعدات اإلمنائية ومتويل التنمية املستدامة : املبحث األول

  52.................................................الدولية واإلقليمية مفهوم املساعدات اإلمنائية: املطلب األول

  52..................................................................ية ماهية املساعدات اإلمنائ: الفرع األول

  54.................................................................مصادر املساعدات اإلمنائية : الفرع الثاين

  55.......................................................... ساعدات اإلمنائيةأساليب تقدمي امل: الفرع الثالث

  56................................................أنواع املساعدات اإلمنائية الدولية و اإلقليمية : املطلب الثاين

  56...........................................................................املساعدات املالية: الفرع األول

  56..........................................................................املساعدات الفنية : الفرع الثاين

 57.......................................................................املساعدات الغذائية : الفرع الثالث

  58...................................................................... ختفيف أعباء الديون: الفرع الرابع 

  59.......................................................................التجارية  ةاملساعد: الفرع اخلامس

  59........................................أهم الفلسفات اجلديدة يف تطور املساعدات اإلمنائية :املطلب الثالث 

  60..........................................................احلكم الراشد وحتقيق الدميقراطية : الفرع األول 

  60..........................................................................الشراكة وامللكية : الفرع الثاين
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  61...................................................................حتقيق التنمية املستدامة :  الفرع الثالث

  64.......................................أهم املؤمترات البارزة يف تطور مسار املساعدات اإلمنائية: الفرع الرابع

  67....................................للمساعدات اإلمنائية الدولية و اإلقليميةأهم اجلهات املاحنة : املبحث الثاين

  67........................................................املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية : املطلب األول

  FMI(..............................................................67(صندوق النقد الدويل :الفرع األول 

  BM(.......................................................................69(البنك العاملي :الثاين الفرع 

  73......................................................................بنوك التنمية اإلقليمية: الفرع الثالث

  75...............................................................بنوك التنمية دون اإلقليمية  : الفرع الرابع 

  75................................................................املنظمات الدولية احلكومية: املطلب الثاين 

  ONU(..............................................................75(منظمة األمم املتحدة: الفرع األول

  OMC (............................................................78(منظمة التجارة العاملية: الثاين الفرع

  EC( ..................................................................79(املفوضية األوربية :الفرع الثالث 

  80......................................................................أخرىجهات ماحنة : املطلب الثالث

  80..............................................................................اتمع املدين : الفرع األول

 81....................................................................يمؤسسات العمل اخلري: الفرع الثاين

  81............................................اتخارج جلنة املساعد اإلمنائية الرمسيةاملساعدات : الفرع الثالث

  83...............................................أهداف املساعدات اإلمنائية الدولية واإلقليمية :املبحث الثالث

  83....................................................دوافع منح املساعدات اإلمنائية والدولية : املطلب األول

  83........................................................................الدوافع االقتصادية : الفرع األول
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  84...........................................................................الدوافع السياسية: الفرع الثاين

  86.........................................................................الدوافع اإلنسانية : الفرع الثالث

  86............................................................................ثقافيةالدوافع ال: الفرع الرابع

  86.....................................................االنتقادات املوجهة للمساعدات اإلمنائية: املطلب الثاين

  86..............................................................................عدم الكفاية: الفرع األول 

  88...................................................................املساعدات اإلمنائية مقيدة:الفرع الثاين 

  88............................................................عدم التنبؤ باملساعدات اإلمنائية: الفرع الثالث 

  89....................................................................املشروطية واالنتقائية: املطلب الثالث 

  89................................................................................املشروطية : الفرع األول

  91...................................................................................اإلنتقائية: الفرع الثاين

  93...................................................................................خالصة الفصل الثاين 

  94.......................يف حتقيق التنمية املستدامة و القضاء على الفقرفعالية املساعدات اإلمنائية : الفصل الثالث

 95........................................... املستدام يف حتقيق النمو اإلمنائيةفعالية املساعدات : األولاملبحث 

  95.............................................................. اإلمنائيةتدفقات املساعدات :  األولاملطلب 

  95.................................................قليميةمنائية الدولية و اإلتدفق املساعدات اإل : األولالفرع 

 98...................................................... اإلمنائيةالتوزيع اجلغرايف للمساعدات :   الثاينالفرع 

  99..............................................اإلمنائية الرمسيةالتوزيع القطاعي للمساعدات :   لثالفرع الثا

  100.................................................اإلمنائية حسب نوعها اتمساعدللتوزيع :  الرابعالفرع  

  101...................................................بشأن فعالية املساعدات باريس إعالن:  اخلامسالفرع 
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  103.....................................................على النمو أثرهاو اإلمنائية اتاملساعد: املطلب الثاين 

  103........................................................أثر املساعدات اإلمنائية على النمو:  األولالفرع 

  106.....................................النمو على اإلمنائية اتللمساعد ةالتوجهات اجلديدتأثري  : ينالفرع الثا

  107.........................................اإلمنائيةنوع من املساعدات ختفيف عبء الديون : املطلب الثالث 

  108.......................................................................الديون  أزمةحل :  األولالفرع 

  109............................................ستدامة الديون من أجل حتقيق التنمية املستدامةإ: الفرع الثاين 

  MDRI(.....................................112( و )PPTE( يتمبادرختفيف الديون يف إطار  : لثالفرع الثا

  114..........................................للمساعدات اإلمنائية كإضافة ختفيف الديونتقييم  :الرابع الفرع

  116............................................................التجارة من أجل اتاملساعد: املطلب الرابع 

  116...................................................................التجارة والنمو والفقر: الفرع األول 

  117................................)أجندة الدوحة للتنمية( جولة الدوحة ملنظمة التجارة العاملية : الفرع الثاين 

  119.......................................................تقييم املساعدات من أجل التجارة: الفرع الثالث 

  121................................................املساعدات اإلمنائية وحتقيق التنمية املستدامة: املبحث الثاين

  122.......................................................والتنمية البشرية اإلمنائيةاملساعدات : األولاملطلب 

 122...................................................................تباطؤ التنمية البشرية :  األولالفرع 

  122...................................................املساعدات اإلمنائية و حتسني حياة البشر:الفرع الثاين 

  125........................................................اإلمنائية األهداف التقدم احملرز حنو: الفرع الثالث 

  127........................................املساعدات اإلمنائية واحلفاظ على االستدامة البيئية : املطلب الثاين 

  128.............................................الدول املتقدمة املسؤولة عن مشكلة تغرب املناخ: ول الفرع األ

  128.................................................دور املساعدات اإلمنائية يف جمال تغري املناخ :الفرع الثاين
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  129......................................................................كوبنهاجنمؤمتر : الفرع الثالث

  130..........................................املساعدات اإلمنائية والقضاء على الفقر عرب العامل: الثالثاملبحث 

  130.............................فيض الفقرأوراق إستراتيجية ختالعالقة بني املساعدات اإلمنائية و: املطلب األول

  130.....................................................الفقر ختفيف إستراتيجية ماهية أوراق: الفرع األول

  131.............................الفقر واملساعدات اإلمنائية ختفيضاالرتباط بني أوراق إستراتيجية : الفرع الثاين

  132...............................................................ظهور الدول األكثر فقرا :املطلب الثاين

  132...............................................................تزايد نسبة الفقر عري العامل:الفرع األول

  133.........................................................العاملتنامي الدول األكثر فقرا يف : الفرع الثاين 

 135....................................برامج عمل األمم املتحدة املخصصة للبلدان األكثر فقرا:الفرع الثالث

  137...............................................................................الفصل الثالث خالصة

  138............األكثر فقرا اإلفريقية املساعدات اإلمنائية  يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول  دور :الفصل الرابع

  139.............................................اإلفريقية األكثر فقرا  التنمية يف الدول أزمة: األولاملبحث 

  139............................................اإلفريقية األكثر فقرا الدولبحتديات التنمية :  األولاملطلب 

  140....................................................................اخلصائص السياسية :األولالفرع 

  144..................................................................اخلصائص االقتصادية  :الفرع الثاين 

  154..................................................................اخلصائص املؤسساتية : الفرع الثالث

  155.........................................................................اخلصائص البيئية:الفرع الرابع

  156.............................................................الفقر وضعف التنمية البشرية: املطلب الثاين 

  156...........................................................................مصائد الفقر : الفرع األول 

  160...................................................................التنمية البشريةضعف :  الفرع الثاين 

  161.........................................................................املديونية املثقلة : املطلب الثالث
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  162....................................املديونية يف دول الدول اإلفريقية األكثر فقرا أزمةانفجار : الفرع األول

  162.....................................................................عوامل تفاقم املديونية :الفرع الثاين

  165........................................البلدان اإلفريقية األكثر فقرا أزمة جديدة لديون  وحن:الفرع الثالث

  166............................... األكثر فقرا البلدان اإلفريقية تنميةيف  اإلمنائيةاملساعدات دور  :املبحث الثاين

  167.........................................إىل الدول اإلفريقية األكثر فقراتدفق املساعدات : املطلب األول 

  167..........................................................املقدمة  اإلمنائيةقيمة املساعدات  :الفرع األول

  169..............................................................التوزيع اجلغرايف للمساعدات: الفرع الثاين 

  170............................................................التوزيع القطاعي للمساعدات:الفرع الثالث

  171...................................للدول اإلفريقية األكثر فقراضعف بنية املساعدات املقدمة : الرابعالفرع 

  173..........املساعدات اإلمنائية واالستراتيجيات الدولية واإلقليمية يف الدول اإلفريقية األكثر فقرا: املطلب الثاين

  173...........................................الدول اإلفريقية األكثر فقرايف  املساعدات والنمو :الفرع األول

  177..................................................ختفيض الفقر  وإستراتيجيةالبنك الدويل :الفر ع الثاين 

  178...................................................................مبادرة ختفيف الديون: الفرع الثالث

  183....................الدول اإلفريقية األكثر فقرااملساعدات اإلمنائية وحتقيق األهداف اإلمنائية يف :الفرع الرابع

  186................................................................التجارة  مقابل املساعدة :اخلامسالفرع 

  187.............الدول اإلفريقية األكثر فقرا ضمن برامج عمل األمم املتحدة و الربامج االقليمية: الفرع السادس

  191.........اإلفريقية األكثر فقراتفعيل دور املساعدات اإلمنائية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول : املبحث الثالث

  191 ............................................................حوكمة املساعدات اإلمنائية: املطلب األول

  191................................................زيادة التدفقات وحتقيق األهداف اإلمنائية: الفرع األول 

  192.................................................................بنية جديدة للمساعدات :الفرع الثاين
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  193....................................................ديون الدول اإلفريقية األكثر فقرا إلغاء: الثاين املطلب

  193............................................................الديون إللغاءالداعية  احلجج : الفرع األول 

  196.................................................................لغاء الديون دون شروطإ: الفرع الثاين

  196.................................................................قامة نظام جتاري عادلإ: الثالثاملطلب 

 196.............................................................................الدعم إلغاء: الفرع األول

  197.................................................................سد الفجوة التكنولوجية: الفرع الثاين 

  197..................................................................األساسية  األدويةتوفري :الفرع الثالث

  198....................................................................أخرى مصادر متويل : الفرع الرابع 

  200..................................................................................خالصة الفصل الرابع

  201..............................................................................................ـةاخلامت

  207............................................................................................ـقاملالح

  218.......................................................................................عـقائمة املراج

  داولــقائمة اجل

  الــقائمة األشك

  قـــقائمة املالح

  اتــاحملتويفهرس 

  

  

  

     


