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   *حيمبسم اهللا الرحمن الر* 

  
  و قل رب أدخلني مدخل صدق"

و أخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا 
  "نصيرا
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  شكـــر و تقدیـــر 

  
  أتقدم بجزیل الشكر إلى األستاذ

  المشرف على آل نصائحه القيمة و مساعداته،
  و إلى آل من ساعدني من قریب أو بعيد إلتمام هذا البحث

  .ي أبو األنوار قویدري           أخص ذآرا أستاذ

  
  
  

  
  اإلهـــــــــداء

    
  : إلى

       قرة عيني أمي الحبيبة، من سقتني حبا و غمرتني بدفء حنانها، و  
  .شجعتني بكبر تضحياتها

  روح أبي الطاهرة، من تسكن ذآراه أفكاري، و تالزمني في آل خطواتي 
           .آنور یضيء لي الدرب و یدفعني دوما إلى رفع التحدي
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: واحترامهم لي أجمل هدایا الكون، إخوتي الرائعون روعة حبهم       
  .       محمد، فتيحة، حليمة، سوسو، صدیق و فضيلة

 فوزیة، صبرینة، ویزة، فتيحة، وهيبة، مریم، ليلى ،آسيا،:        صدیقاتي 
ي ومعلم.     صوفيا، جميلة، زهرة، دليلة، دهكالة، و أخص بالذآر المية 

  .     الشيخ العيد
      أخوالي وأعمامي و آل من تربطني به صلة القرابة في هذه األرض 

  .الطيبة و في المغرب
          

  أهــدي ثمــرة جهــدي                                             
  :قائمة املختصرات

  .تجارةاإلتفاقية العامة للتعريفات الجمركية وال): GATTت .ج.ت.ع.إ(- 

  .اإلستثمار األجنبي المباشر): IEDم .أ.إ(-

  .الباسيفيك- الكراييب-إفريقيا): ACPب .كـ.إ(-

  .إتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا): ALENAأ  .ش.ح.ت.إ(-

 .ةالمتعدد  األليافاتفاقية):    AMFم.أ.إ(-

  .تاتفاقية المالبس و المنسوجا): ATVم  .م.إ( -

  . بالتجارة المرتبطة الفكرية ية حقوق الملكيةاتفاق):ADPICت .ف.م.ح.إ(-

  .الخدماتالتجارة في  العام حول االتفاق:)AGCS خ .ت.ع.إ( -

  . حماية االستثمارات المرتبطة بالتجارةإجراءات: )TRIMS ت.إ.ح.إ(-

  .اإلستراتجية الدولية للتنمية): SIDت .د.إ(-

  .البلدان األقل نمواً):PMAن .أ.ب(-

  .بلدان المصنعة الجديدةال): NPIج .م.ب(-

  .البلدان الفقيرة المثقلة بالديون): PPTEد  .م.ف.ب(-

  .برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمية):PNUD ت .ت.م.أ.ب(-

  .البنك العالمي): BMع .ب(-

  .برنامج العمل الجديد والجوهري):NPSAج .ج.ع.ب(-
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  باسيفيكي األسيو التعاون االقتصادي):APEC  ب.أ.إ.ت(-

  .الجمعية الالتينوأمريكية للتجارة الحرة): ALALCح .ت.أ.ل.ج(-

  .الجمعية الالتينوأمريكية لالندماج): ALADIإ  .أ.ل.ج(-

  .الجمعية الدولية للتنمية): AIDت .د.ج(-

  .جمعية حرية التبادل لألنتيل): CARIFIAأ .ت.ح.ج(-

  .الدخل الوطني):RNو  .د(-

  .لخامالمنتوج الداخلي ا ):  PIBخ .د.م(-

  .المنتوج الوطني الخام): PNBخ .و.م(-

  .المنتوج الوطني الصافي):PNNص .و.م(-

  .مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية):CNUCEDت .ت.م.أ.م(-

  .منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية): OCDEإ .ت.ت.م(-

  .المنظمة العالمية للتجارة):OMCت .ع.م(-

  .لمية للتغذية والزراعةالمنظمة العا): FAOز .ت.ع.م(-

  .المنظمة العالمية للصحة): OMSص .ع.م(-

  .منظمة األمم المتحدة): ONU م .أ.م(-

  .مؤشر التنمية البشرية): IHDب .ت.م(-

  .منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة):UNESCOث .ع.ت.م.أ.م(-

  .نظمة بلدان أمريكا الجنوبيةم): ANDINج  .أ.ب.م(-

  .المساعدة العمومية للتنمية): APDت .ع.م(-

  .مجموعة الكراييب): CARICOMكـ .م (-

  .لجنة المساعدة للتنمية): CADت .م.ل(-

  .النظام المعمم لألفضليات): SGPأ .م.ن(-

  .النظام االقتصادي الالتينوأمريكي):  SELAأ .ل.إ.ن(-

  . السوق المشتركة للجنوب):MERCOSUR ج .م.س(-

  .وق األوروبي للتنميةالصند):FEDت .أ.ص(-

  .صندوق النقد الدولي):FMIد .ن.ص(-
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  .وثيقة إستراتجية تخفيض عدد الفقراء): DSPRف .ت.إ.و(-

  

  

  

  
 
  

  المقدمة         

 على قدم المساواة باعتبارهـا      بلدانعامل القانون الدولي من الناحية النظرية مجموع ال             

ا يعتبر ذلـك ضـربا مـن    دة طويلة، ولكن عمليالمكون الرئيسي والوحيد للمجتمع الدولي لم     

 غنيـة جـدا،     بلـداناً التجانس الشديد من الناحية االقتصادية إذ نجد هناك         عدم  الخيال نتيجة   

 وبعد أن اقتصرت تركيبة المجتمـع الـدولي         .وأخرى تضرب بجذورها في أعماق التخلف     

ف الخاصة والمشتركة التي     المتقدمة، فرضت الظرو   بلدان النامية وال  بلداناالقتصادي على ال  

 األقـل   بلدانال" لتكون شريكا جديدا يدعى      األمبلدان االنفصال عن المجموعة     التعيشها بعض   

 خاللهذا المفهوم على مستوى العالقات االقتصادية الدولية         ظهر،وقد  )PMAن  .أ.ب("نموا

 هتهـا جن وا لك، ه وضبط هالسبعينات ووقع في نفس الوقت على عاتق الجماعة الدولية تحديد         

 من معوقات كثيرة كضعف الـدخل  بلدان رغم ما يجمع هذه ال     ، ذلك كثير من الصعوبات في   ال

والضعف )  …األمية –نقص التغذية   ( عدم كفاية الموارد البشرية      ،الفردي من الناتج القومي   

)  عدم استقرار صادرات الـسلع والخـدمات       – الزراعي   اإلنتاجعدم االستقرار   (االقتصادي  

  . نائيةجزيرةلى إصابتها بالتشوهات الجغرافية فمعظمها بلدان غير ساحلية أو بلدان إضافة إ

 باإلجمـاع ثالثـة   اعتمدت الجماعة الدولية    ،  في هذه البلدان   من أجل المضي بعملية التنمية    و

 والبرنامج  1990 سنة   هماثانيو،  1981كان أولها سنة    ، األقل نموا    بلدانبرامج عمل لصالح ال   

 بلـدان ، ولكن بالمقابل تردت الحالة االقتـصادية واالجتماعيـة لهـذه ال           2001األخير سنة   

 المتقدمة، إضـافة إلـى      بلدان ناهيك عن ال   ، النامية بلدانوازدادت الهوة اتساعا بينها وبين ال     
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 سنة  بلد 43، تزايد ليصل    1970 سنة   بلداً 24 كانالتضاعف السريع لعدد بلدان الفئة بعد أن        

  .1)2003 ديسمبر 4بعد إضافة تيمور الشرقية في  (بلد 50 اًالي حها عدد ويبلغ1990

 لدراسته من أجل الكشف عن حقيقة الخلـل، وإن           للموضوع ودفعاً  األمر الذي أعطى أهميةً   

 دافعا إضـافيا   بل أضعف الشركاء الدوليين، ال يعني مطلقا إهمالها       )PMAن  .أ.ب( اعتبرت

  :حاولة في متتمحور أهداف البحثو.لتحديد مفهومها

  . اًلتصنيفات المعتمدة دوليا على اً بناء)PMAن .أ.ب( ضبط مفهوم فئة -

  . المترتبة عن هذا المفهوم على مستوى العالقات االقتصادية الدوليةاآلثارتحديد -

  

معرفة الخلل الموجود بين ما هو مبذول على المستوى الدولي من جهود من أجل تنميتهـا                -

  .ة وتردي أوضاعها مع تضاعف عددها من جهة أخرىوإخراجها من القائمة من جه

  .يلية المالية والتجاريةض من المعاملة التفهذه البلدانمحاولة الكشف عن الفائدة التي جنتها -

رصد عملية التضامن الدولي على تقاسم المسؤولية وتعزيز المشاركة لتحقيـق األهـداف             -

  .التنموية لهذه البلدان

 اإلحصائيبحث العديد من الصعوبات خاصة تلك المتعلقة بالجانب         اعترى بلوغ أهداف ال   وقد  

ة الدخل  ض منخف بلدان في كثير من التقارير في فئة ال       إلدماجها نظرا   بلدان،لرصد وتتبع هذه ال   

 ،  )PNUD ت.ت.م.أ.ب(مثل التقارير الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمية        (

مما يحدث صـعوبة    ) )FMIد    .ن.ص ( النقد الدولي  الصندوق و )BM ع.ب (البنك العالمي 

 الدخل  منخفضة بلدان باعتبار أن ليس كل ال     )PMAن  .أ.ب(ـفي تحديد المعدالت المتعلقة ب    

 خاصـة   ، االمتيازات الممنوحة  وتقييم أقل نموا،إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بدراسة        بلداناً

 -) DSRPف  .ت.إ.و(عـدد الفقـراء   وثائق إستراتيجية تخفيض     (األخيرةنتائج المبادرات   

لقصر مدة العمل بهما وقلة المعلومات المتعلقـة        ) PPTE)د  .م.ف.ب(مبادرة تخفيض ديون  

 لإلحـصائيات  في حد ذاتهـا      بلدانعدم تقديم ال  بسبب   ،ة في التقارير الصادرة   حققبالنتائج الم 

  .واألرقام أحياناً

                                           
1 - Rapport sur les PMA, CNUCED, New york, Geneve, 2004, p.xv. 
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         األقـل نمـوا     بلـدان  لتحديد مفهوم ال   ما هي التصنيفات الدولية المعتمدة    : إشكالية الموضوع 

   المترتبة عليه على مستوى العالقات االقتصادية الدولية ؟اآلثارما هي و

  :طرح العديد من التساؤالتإلى وتقودنا هذه اإلشكالية 

   وما مدى كفايتها؟ في عملية التحديدا عليهةالمعتمدما هي المعايير -  

         من المعاملة التفضيلية الممنوحة من طرف شـركاء التنميـة           بلدان هذه ال  استفادةما مدى   -  

  ؟)دول، منظمات دولية ومؤسسات مالية(

  ؟هاما مدى فعالية برامج العمل الموضوعة لصالح-  
 
  

  

  :تاليةلخطة الل اًتتم اإلجابة عن هذه اإلشكالية وفقسو

عرض نثم  ،   نموا األقل بلدان ال مفهوم لوضعنتطرق فيه لألسباب الدافعة     : األولالفصل  

 الموضوعة ةبرامج العمل الثالثل التطرق  البلدان األقل نموا،مع   تحديد فئة  ل التصنيفات المعتمدة 

  .لصالحها

علـى   نمـوا    األقل بلدان نتطرق فيه إلى اآلثار المترتبة على مفهوم ال        :الفصل الثاني 

 المالية والتجارية في ظـل نظـام        ةالتفضيليالمعاملة   (،مستوى العالقات االقتصادية الدولية   

 فعاليتها وفعالية برامج العمل مع توضيح مكامن الخلل فـي           ثم تقييم مدى  )  القواعد ازدواجية

  .خضم ذلك
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    وتطوره األقل نموا البلدانمفهوم:الفصل األول
ـ    المتحدة منذ الخمـسينات،      األمم مستوى   ىالنامية عل ظهر مفهوم البلدان      يتعتبـر ف

خـصائص  مجموعة مـن ال    وتشترك في  بمختلف صوره،    ر خضعت لالستعما  بلدانًامعظمها  

جعلها في درجة أدنى    ت تي المتعلقة بمظاهر التخلف ال    ك المتقدمة خاصة تل   بلدانتميزها عن ال  

ممـا فـرض     المتقدمة،   بلدانلمن حيث مستوى النمو بالنظر إلى التطور الفائق الذي بلغته ا          

عدم التجانس الواقعي    بسبب    العالقات االقتصادية الدولية   علىقواعد  ال ازدواجية نظام   تطبيق

  . القانونية المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدةرغم المساواة

 دون  بلـدانا  النامية من حيث التطور الـذي بلغتـه          بلدان ال ةومن جهة أخرى تباينت مجموع    

إنـشاء فئـات فرعيـة      ببرزت تبعا لذلك مطالب عديدة      خارجية، و سباب داخلية أو     أل أخرى

ولـم  ) ت.ت.م.أ.م(والتنميـة   للتجارة   المتحدة   األمم لمؤتمر   األولى النامية منذ الدورة     بلدانلل

 بلدانال" فئة جديدة تدعى     ئت أين أنش  1979 الطريق إلى الرسمية إال في سنة        يجد هذا المطلب  

  . الناميةبلدانمجموعة متميزة عن باقي الك" األقل نموا

لنصل إلـى   ها الفرعية، تصنيفات،وتوضيح ذلك بالتطرق إلى مفهوم البلدان النامية      ب نقومسوف  

 األقل نموا وكذلك الجهود الدولية المبذولة عـن طريـق بـرامج العمـل               بلدانتحديد فئة ال  

  .الموضوعة لصالحها
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   من أصناف البلدان الناميةالبلدان األقل نموا كصنف: المبحث األول
إن البلدان المتحررة من التبعية االستعمارية في كل من آسيا، أمريكا الالتينية وإفريقيا             

 واحدة فمنها من سلك الطريق الرأسمالي ومنها من اتبع الطريق االشتراكي            ةريال تتطور بوت  

نها من حيث التطـور      أدى إلى وجود فوارق بي      ما هذا. 1 بينهما اًوبقي البعض اآلخر متأرجح   

ع الفجوة شيئا فشيئا بين البلدان النامية بسبب عوامل كثيرة          اتس ا و… االقتصادي، االجتماعي   

  .جعلنا أمام عالم رابع يستوجب التحديد

  

  )التخلف وعوامله(السمات المشتركة للبلدان النامية : المطلب األول
ري، وحصول عـشرات الـدول       النامية بعد انهيار النظام االستعما     بلدانظهرت فئة ال  

  .المتقدم الرأسمالي واالشتراكيعالم الفتية على االستقالل كعالم جديد يختلف عن ال

 من النـواحي االقتـصادية،      بلدانتطبع هذه الفئة خصائص مشتركة نسبيا تميزها عن بقية ال         

إلـى   إضـافة    ، هو التخلف في معظم الميادين     ااالجتماعية والسياسية، ولعل أكبر ما يجمعه     

  .االتبعية االقتصادية وسمات الفقر التي تهدد شعوبه

مجموعة الظواهر المعقدة والمتبادلة والتي تبرز فـي        :"وقد عرف إيف الكوست التخلف بأنه     

نسبي لبعض الدول التي لها قدرة      التخلف  العدم التكافؤ الحاد للثروة والفقر وفي الركود وفي         

قيقيـة لتبعيتهـا الثقافيـة والـسياسية واالقتـصادية          تها الح اإنتاجية كامنة تنمو حسب إمكاني    

  .2"والتكنولوجية

ساهم في ازدياد الهـوة     تي ت ه ال ل أن التخلف يتجسد في عوام      لنا من خالل هذا التعريف يتبين    

  .ىنغبين األكثر فقرا واألكثر 

 نلقي الضوء على بعض المصطلحات التي تخـص          سوف وقبل التحدث عن ظاهرة التخلف    

  .خلفالتقدم والت

  

                                           
 1982عبد المولى محمود، العالم الثالث ونمو التخلف، نظريات، وقائع، آفاق، الدار العربية، ليبيا، .  د- 1

  .26ص
  .25، ص 1981باريس، محمد بجاوي، من أجل نظام اقتصادي دولي جديد، .  د- 2
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  مصطلحات التخلف والتقدم: الفرع األول

شاع استعمال عدة مصطلحات لغوية تفيد معنى التقدم والتخلف، منها ما يبعث علـى              

ستعمل كثيـرا   أ المتخلفة الذي    انصطلح البلد كم ينطوي على التشاؤم     اآلخرالتفاؤل والبعض   

: فة إلى مصطلحات أخـرى      إضا،1بعد الحرب العالمية الثانية داخل الهيئات الدولية وخارجها       

 بلـدان  ال – الناميـة    بلـدان  ال – العالم الثالث    بلدان –قليلة النمو   ال بلدان ال – المتأخرة   بلدانال

 البلدان ذات االقتصاد المشوه     – الجنوب   بلدان – المتنامية   بلدان ال –السائرة في طريق النمو     

  . اآلخذ– المعطي –العالم الفقير … 

 من الحـرج لـشعوبها      ا تحمل كثير   التي مصطلحاتال العديد من  ك هنا  أن بلدانرأت بعض ال  

  متخلـف   لفـظ   مـا  بلدوتتضمن مهانا لكرامتها السيما عندما يطلق على        ،أمام شعوب أخرى  

  .3 استعمالهاإذا أسيئؤدي الغرض منها ت ال وقد ،2متأخروأ

  المصطلحات ذات البعد التشاؤمي-أ

 الرأسمالية التـي    ةاإليديولوجي تعبرعن ،4ة خشنة يهي تسمية غرب  : المتخلفة بلدانال)1

 حتى تبقـي  تتناسب مع نهاية االستعمار، حيث لجأت الدول االستعمارية إلى الطرق الملتوية            

  . لها المستقلةبلدان تبعية النالمالية وتضموجودها السياسي عن طريق المساعدات 

لم الثالث وحتـى الكتـاب      ه اللفظ من أخطاء لم يستعمله الكثير من كتاب العا         احتواونظرا لما   

 للتعبير  اًصفه بأنه اصطالح جديد   و الذي   )مبلتهايشارل  (الغربيين من بينهم الكاتب الماركسي      

م من يستعمل هذا اللفظ ضمنيا بأن البلدان المتخلفة توجـد فـي             يسلّوعن حقيقة قديمة نسبيا،   

 وهـذا ال يعكـس      ،مة المتقد بلدانمرحلة مختلفة من النمو االقتصادي عن تلك التي بلغتها ال         

                                           
  .36عبد المولى محمود، المرجع السابق، ص .  د- 1
علي وهب، خصائص الفقر واألزمات االقتصادية في العالم الثالث، الطبعة األولى، دار الفكر .  د- 2

  .71 و70، ص 1996اللبناني، 
المعارف، مصر  مطابع ،نميةإبراهيم نافع، ماذا يجري في العالم الغني والعالم الفقير شركاء في الت.  د- 3

  .14  ص1971
  .36ص ،، المرجع نفسه  محمودعبد المولى.  د- 4



 11

 نظرا الختالف الوضعية السابقة لكل منهما حيث البلدان التي أصبحت صـناعية لـم               1الواقع

  …تكن بالدا تابعة اقتصاديا أو مرتبطة باألسواق األجنبية 

 األستاذ محمود عبد المولى أن استعمال لفظ التخلف يحمل نظـرة سـطحية تمامـا       كما رأى 

وبالمقابل ظاهرة التخلـف تـستوجب      ،   في مستوى المعيشة   ضواالنخفاتعتمد على االرتفاع    

ـ         المـسماة  دانتحليل علمي تاريخي ومناقشة جادة لتبين خصائصه فـي ظـل أوضـاع البل

  .لفةخبالمت

 مـن  المنخفضة التي تسودها المستويات البلدانفت بأنها تلك   عر: المتـأخرة  بلدانال)2

  .2ين سكانهابك شيوع الفقرحيث يترتب على ذل،التقدم االقتصادي والتكنولوجي 

ن السبب الرئيسي في بؤس     ،أللطابع العملي    ا فقدانهبنتقد المصطلح من الناحية االقتصادية      او

 التي تساعد على رفـع      اإلنتاجيةلوسائل  لوشقاء الشعوب المتأخرة يكمن في افتقار المنتجين        

ضافة إلـى اعتمـاد     باإلاإلنتاج، وليس في المستوى المنخفض لقوى       لإلنتاجالمستوى التقني   

  .3 الزراعةىاقتصادياتها عل

 ف تعـددت تعـاري     الفقر في حد ذاتـه     فهومم  في لإلختالف نظرا :الفقيرةدان  البل)3

فها بأنها تلـك    عرهناك من   وة   للثروات الطبيعي  ها فقر هناك من حصرها في   ف الفقيرة،   نالبلدا

 البلدانقع ينفي ذلك فكثيرا من      لكن الوا ،4 التي يكون فيها متوسط الدخل الفردي ضعيفا       لبلدانا

  .نالياباكالغنية تفتقر للموارد الطبيعية 

  :المصطلحات ذات البعد التفاؤلي-ب

 بلـدان ال( تعبير في بادئ األمر كان يطلق عليها      : السائرة في طريق النمو    بلدانال-1

 تخلصت مـن خـصائص   بلدانالهذه الذي يعني أن ) Pays développé(بالفرنسية ) النامية

  . المتحدة منذ الخمسيناتاألمم اعتماده من طرف وقد تمواسب التخلف وأصبحت نامية،ور

                                           
  .38 السابق، صعبد المولى محمود، المرجع .  د- 1
  .30 ، ص1995العربية ، دار النهضة والتخلف، التنمية ،عمرو محي الدين.  د- 2
  .62 و 61السابق، صعلي وهب، المرجع .  د- 3
  .131 ص،1990ي للتنمية، الجزائر، سنة ، القانون الدولعمر سعد اهللا.  د- 4
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  تلك   هي فعال ألن البلدان النامية     ،1نتقد هذا التعبير خاصة من حيث معناه اللغوي الظاهري        أ 

لمصطلح مدلول ينسب للتقدم أكثـر  فلالتي قطعت شوطا كبيرا من النمو أي أصبحت متقدمة،      

ـ       حيث  ملية التنمية   منه للبدء في ع    التـي  ( الناميـة    دانال يمكن االعتماد عليه للتمييز بين البل

  . في طريقها إلى تحقيق التنمية هي التيدان البلو) حققت فعال تنمية كبيرة

 العالم الثالث التي تعيش في مستويات       بلدانر بمضمونه على خصائص     يعبال    اللفظ إذ أن هذا  

  .لمتقدمة ابلدان ال تلك التي فيتختلف عن

باعتبـاره أكثـر منطقيـة      "  السائرة في طريق النمو    بلدانال" لفظ   األمر الذي أدى إلي اعتماد    

 شعور شعوبها، ورأى الدكتور علي وهـب        حرج كما أنه ال ي    بلدانوتعبيرا عن صفات هذه ال    

  ". المتناميةبلدانال " فيختصرها اللفظ طويل جدا لذلك اأن هذ

مـدلول  ن خالل تعريف الكوست للتخلف يتبين لنـا         م:  المتنامية بلدانمصطلح ال -ب

 مة بين التزايد الـسكاني    ء العالم الثالث حالة تتصف بعدم المال      بلدانالتخلف في   " بقوله   لفظ،ال

  ". وبين التزايد القليل نسبيا في إنتاج الموارد التي يحتاجها السكاننسبيا

 بلـدان الفمـوارد والـسكان،    هناك تركيز على التفاوت العملي بـين ال    ومما سبق نالحظ أن   

ية هي التي تنمو مواردها بنسبة أقل من تزايد سكانها أي لها مستوى إنمائي أقل منـه                 مالمتنا

  . المتقدمةبلدانفي ال

  مصطلحات أخرى)ج

 التي ظهرت بعد مؤتمر بوندنغ للـسالم  بلدانيقصد بها تلك ال  : العالم الثالـث   بلدان-1

م الرأسمالي واالشتراكي، أستخدم هذا المفهوم سياسيا        كعالم جديد يختلف عن العال     1955سنة  

أوائل السبعينات أضاف له البنك الدولي مفهوما اقتصاديا حـين           وفي،2)مبدأ الحياد السياسي  (

ذات دخـل    أخـرى   و  ذات دخل فردي منخفض    بلدان:  العالم الثالث إلى قسمين      بلدانم  قس 

   .فردي متوسط

                                           
  .42 ص ،عبد المولى محمود، المرجع السابق .  د- 1
  مجلة الج،التضخم السكاني في العالم الثالث، األبعاد والنتائج وأوجه الع"صالح الدين نامق . د.  أ- 2

  .27 ص ،1984 ،مصر المعاصرة 
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نفـسه  لالمـستعمر   يتجلى في فرض      عميق،  واجتماعي دي مدلول اقتصا  عبارة العالم الثالث  ل

  .1على شعوبها باستعمال سياسة البقاء عن طريق االستعمار االقتصادي

 يالرأسـمال (للتفريق بين هذه المستعمرات والعـالم المتقـدم         كان   كما أن استعمال هذا اللفظ    

ل ازفلقد   م اليو ،أمارية موضوعا للعملية االستعما    البلدان كانت  ه باعتبار أن هذ   2)واالشتراكي

رغـم   بدل التقسيم الثالثي،      ثنائي  تقسيم منجد أنفسنا أما   إذ   ةاالشتراكيمبرر استعماله بزوال    

  . ما يثيره من صعوباترغمإمكانية استخدامه حاليا ر  الكثيتأييد

هذا التعبير ذو صيغة جغرافية، ال ينطوي على أي         : الجنوب بلدان الشمال و  بلدان-2

ويقـصد  .3 والساسةنوالدبلوماسييكثيرا ما نجده في لغة الصحافة ، أو فكري مضمون سياسي   

 أو ما يعـرف     4ين أطراف الحوار من أجل نظام اقتصادي دولي جديد        يمن وراء استعماله تب   

  .)جنوب-شمال(بحوار 

 عالية التطور صناعيا تقع شمال خط االستواء في حين        بلدان   ال  أن دالجغرافية نج  ومن الناحية 

 تـشمل أساسـا    وعموما دان ذات التطور المنخفض تقع جميعها في الحزام االستوائي   ن البل أ

على نوع مـن     ينطوي،لكن هذا   )دول منطقة األعاصير  ( الالتينية   وأمريكا إفريقيا، آسيا    بلدان

 بلـد  وة وه يقع جنوب الكرة األرض   يالتناقض إذ ليست كل بلدان الجنوب بلدانا نامية فاليابان          

  .متقدم

         

  عوامل التخلف: الفرع الثاني       

 حول مسألة التخلف وأسبابه باختالف المصطلحات التي أطلقت علـى           اآلراءاختلفت  

 أخـرى عوامل اقتصادية و  :  التي تتميز بخصائصه، ويمكن تقسيم عوامل التخلف إلى          لبلدانا

  .غير اقتصادية

                                           
  .83 ص، المرجع السابق ،علي وهب .  د- 1
  .8ص ، 1996،وبرت، النظام العالمي الجديد ومشاكل العالم الثالث، بيروتن هارلد - 2
  .4 ص ،عبد المولى محمود، المرجع السابق.  د- 3

4 - Bérangère, Taxil, L’OMC et les payes en developpment,centre de droit 
international, Paris, 1998 , p.3. 
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جتماعية التي تؤثر سلبا على      واال طبيعية مجموعة العوامل ال   هي:قتصاديةإعوامل غير -أ     

  .تطور المجتمعات

  وتتمثل في العامل الجغرافي وعامل نقص الموارد الطبيعية:العوامل الطبيعية)1

  :العامل الجغرافي-*

 أما البلـدان    ، في القسم الشمالي من األرض في المناخ المعتدل         البلدان المتقدمة   تتواجد     

مما يؤثر سلبا   ) مناخ حار ورطب  (طقة ما بين المدارين     النامية تقع في القسم الجنوبي في من      

 واألوبئة األمراض عمل شعوبها بسبب الحرارة العالية التي تساعد على انتشار       ةمردوديعلى  

  .1)…كوليرا، تيفويد (

 كتركيا، إسبانيا يشمالال  في القسم تقعألن هناك بلداناالواقع يبين عدم دقة هذا الطرح لكن 

 اأما تاريخي ،المتقدمة لها مناخ معتدلبلدان ليس كل ال،و متقدمةبلدان بتليس اواليونان لكنه

نستشهد بالحضارة اإلسالمية التي نشأت في المنطقة الحارة وكانت سندا فيما بعد للحضارات 

  .التي نشأت في مناطق أخرى

  .2موجودةالوسائل مادامت  عائقا نسبيا ليبقى هذا العامو

  :يعية الموارد الطب نقصعامل-*

 المتقدمة غنيـة    لبلدان ا  أن هناك من يعتبر نقص الثروات الطبيعية سببا للتخلف، حيث        

  .3ة االقتصاديتنميةفي حين تفتقر لها البلدان النامية التي تحتاجها في عملية الها ب

 كأمريكـا واالتحـاد   بلدان المتقدمـة إن صدق على بعض الفهذا الطرح أقل دعما من سابقه      

والعكـس  )ألمانيـا إنجلترا،  ،ناليابـا (مثل  لكثير منها يفتقر للموارد الطبيعية       نجد ا  السوفياتي

 ، إيران ، الكويت ،السعودية ( النفط صةصحيح بالنسبة لكثير من البلدان النامية الغنية بها خا     

                                           
الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر ) نظرية النمو والتنمية(مقدمة في اقتصاد التنمية  إسماعيل شعباني، - 1

  .42ص ، 1997
  .42ص ، إسماعيل شعباني، المرجع السابق- 2
  .134ص ،علي وهب، المرجع السابق .  د- 3
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ل علـى طـرق     وحـص ال ا تمكّنا مـن    عائقا نسبيا إذ   ل أيضا  العام اويعتبر هذ ).… فنزويال  

  .1 اإلمكانات الطبيعية بها قلةنواجهاالستعمال التي 

وتتمثل في النمو الديمغرافي، نقـص التغذية،تـدني        :والثقافيةالعوامل االجتماعية   ) 2

  .المستوى الصحي،نقص العمل وارتفاع نسبة البطالة إضافة إلي العوامل الثقافية

  :العوامل المرتبطة بالديمغرافيا-*

 ارتفـاع    الذي يتمثل فـي    ديمغرافي السريع النمو ال ب  عن المتقدمة   البلدان النامية  تتميز

تجاء إلى وسـائل    ل عدم اال   بسبب 2نسبة الوالدات ألسباب دينية واجتماعية، اقتصادية ونفسية      

  .… النسل تحديد

ويؤكد مالتوس ذلك بنظريته القائلة أن هناك تزايد كبير في السكان أكثر منـه فـي الـسلع                  

 ال   تبعا لذلك، لكـن    تنتشر المشاكل االجتماعية   عدد الشباب البطال و     معه  يتزايد ،والمنتجات

أن   فإننـا نجـد    1910-1870 الفترة ما بين     نايمكن التسليم المطلق بهذا العامل ألن لو أخذ       

 في حين في الهند    % 1.8 لم يتجاوز نسبة     إذ المتخلفة   بلداننمو السكاني بطيء في بعض ال     ال

ومـع   %5.8وألمانيا حيث وصلت إلى       لسكانية كانت أكبر في كل من بريطانيا        الزيادة ا أن  

  .3 كل من بريطانيا وألمانيا وتأخرت الهندذلك تطورت 

  :نقص التغذية-*

 ال يعود إلـى     سببهيتولد الجوع عن سوء التغذية وهو من أخطر أعراض التخلف، و          

منظمـة  الوفي دراسة نـشرتها     . عدم إمكانية العالم إنتاج غذاء كافي لسكانه وإنما سببه الفقر         

 العالم الثالث بلدان حول الغذاء في 1973 سنة ) FAOز.ت.ع.م(  والزراعةللتغذية الميةعال

 مليون  400 بالنسبة لـ    1971-1969 أن ما يتناوله الفرد من السعرات خالل سنوات          بينت

أقل مما هو الزم للـصحة      )  العالم الثالث باستثناء الصين وكوريا الشمالية      بلدانمن  (شخص  

  .4الجيدة

                                           
1 - Dand. W. Curran, Tiers monde, évolution et stratégies de développement,  

collection ESG, Paris, 1990,  p. 95. 
  .82 ص  السابق،على وهب، المرجع.  د- 2
  .44إسماعيل شعبان، المرجع السابق، ص.  د- 3
  .115ص ،1988إفريت، هاجن، اقتصاديات التنمية، مركز الكتاب األردني، .  د- 4
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  :ي المستوى الصحيتدن-*

يتميز القطاع الصحي في البلدان النامية بانتشار الوقاية الصحية البدائية التـي كانـت          

 قلةالنقص الكبير لألطباء سببا في      ان  كو. األمراضسببا في ارتفاع وفيات األطفال، وتفشي       

  شخص في  16000كان هناك طبيب واحد لكل       1980حيث في سنة    ،  العناية الطبية العالجية  

طبيب لكل  (والصين  )  شخص 3600طبيب واحد لكل    ( الدخل باستثناء الهند     منخفضة بلدانال

 الحياة في   معدلينعكس سلبا على    الذي  تدني المستوى الصحي    باإلضافة إلى   .) شخص 1900

  .1بلدانهذه ال

  :نقص العمل وارتفاع نسبة البطالة-*

فـي القطـاع    ؤهلة للعمـل    اليد العاملة الم  قلة   و   ضعف قوى اإلنتاج الزراعي   يعتبر  

 عـن العمـل   ين في كثرة عدد العاطل    ا إضافة إلى العامل الديمغرافي أسباب     ،الصناعي الحديث 

قبول أي عمل وبأي شرط يفرض علـيهم،        ى  ل إ عر المدق فقال الماسة و  ةحاجال  بهم  تدفع نالذي

ـ   الشاقة والخطـرة،   واألعمال في سن مبكر إلى سوق العمل        األطفالدفع  ناهيك عن    فة ص فب

البطالة المقنعة، البطالة الموسمية والبطالة     : النامية كل أوجه البطالة      عامة تنتشر في البلدان   

  .الفنية والدورية

  :العوامل الثقافية-*     

 كبيرا بسبب تمسكها بالتقاليـد والعـادات        انغالقا النامية تعيش    بلدانيرى الكثير أن ال   

لكن .  لها يق دخول التقنيات والتكنولوجيا الحديثة    مما يع ، 2القديمة التي تقف في وجه كل جديد      

تقليـد  (الدول النامية تخلت عن تقاليدها، وتمسكت بقـشور الحـضارة           فالواقع يثبت العكس،    

 من  تبديل اللباس التقليدي  حيث لم يعمل    ،  )العلم والتكنولوجيا ( عن ما هو أهم      ادتوح) أعمى

 في حين تمسك اليابان بتقاليدها جعـل         باللباس األوروبي على تطوير تركيا،     طرف أتاتورك 

  .منها بلدا متطورا

  

                                           
  .116السابق،صإفريت هاجن، المرجع .  د- 1
  .45ص ،المرجع السابق،إسماعيل شعباني .  د- 2
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  : المستوى العلميانخفاض-*

 72تراوحت ما بـين    بلغت نسب األمية معدالت مرتفعة مقارنة بالبلدان المتقدمة حيث        

 سنة في كل من السودان والـصومال علـى          15من السكان الذين تتجاوز أعمارهم      %  73و

 أخـرى    بلـدان   في تنعدما المتقدمة و   البلدان في معظم  % 2ة   تتجاوز نسب  مالترتيب بينما ل  

 كفايـة   عـدم : إلى عدة أسـباب نـذكر منهـا         في هذه البلدان    األمية انتشارويعود  .1كالسويد

  .2…التجهيزات المدرسية، قلة المعلمين وانعدام التخطيط 

  :يمكن تقسيمها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية :العوامل االقتصادية-ب

  :باب الخارجيةاألس)1

 النامية ممـا    بلدان المتقدمة على ال   البلدانها  تن السيطرة التي فرض   مالتخلف    لقد نتج 

ق عملية االنتقال إلى وضع أحسن ومتقدم أو ما يعـرف بنظريـة الـسيطرة والتبعيـة                 اعأ

  : بثالث مراحلاالمبرياليةمرت السيطرة ،حيث 3)… التجارية -االمبرياليةالسيطرة (

  :ستعمار المباشرمرحلة اال-*

شعوبها  والعمل على نهب خيرات      نامية ال  البلدان  في شؤون         تتمثل في التدخل المباشر   

،كالذي  ةالصناعية الموجود  استغالل الثروات الطبيعية والبشرية، وتحطيم الفعاليات        ةبواسط

طـورا  بلغـت ت   عملت على إضعاف الصناعة الحريرية الهندية التي         را عندما  إنجلت قامت به 

  .هاما

  :االستعمار الجديد-*

ستعمار المباشر إلى   إلتم التحول من ا     النامية على استقاللها الظاهري    لبلدانحصول ا ب

عدة اسـتراتيجيات مـن بينهـا       في ذلك    المتقدمة   البلدان ، واستخدمت ستعمار االقتصادي اإل

 التي تبادلها بأسـعار     ةاألولي النامية في إنتاج المواد      البلدانتخصصت  ف ،التقسيم الدولي للعمل  

 المتقدمة في المواد المصنعة التي تعيد تصديرها بأسعار          البلدان رخيصة في حين تخصصت   

                                           
  .207، ص1994 عام ، تقرير التنمية البشرية- 1
  .95 ص ،علي وهب، المرجع السابق.  د- 2
  .34ص ،قالمرجع السابإسماعيل شعباني، .  د- 3
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تقديم بـرامج   على   المتقدمة   بلدانتعمد ال ،كما  )متكافئالتبادل غير   ال ثوهنا يحد (مرتفعة جدا   

ت التي تدر عليهـا     قتصادياتها عن طريق االستثمارا   إ من  تسيير   ها النامية تمكن  لبلدانتنموية ل 

ويعتبـر خيـر مثـال علـى مظـاهر           هائلـة نتيجـة اليـد العاملـة الرخيـصة،            اأرباح

  ).الشركات متعددة الجنسيات( الذي يلف العالم اإلستعماراإلقتصادي األخطبوط

  :مرحلة التكتالت-*

 المتعـددة  طريق الشركات    نشوكتها ع لتكتل من أجل تقوية     للجأت الدول الرأسمالية    

 والتكتالت االقتصادية كالسوق األوروبية المـشتركة وعمليـات الـشراكة بـين             الجنسيات،

 السيطرة األمريكية على حقـول      نفتين المطلتين على البحر األبيض المتوسط، ناهيك ع       ضال

  . كرس االستعمار في أحدث صورهاألمر الذي األوسطالبترول في الشرق 

 Nowak 1ير من الخطـأ حـسب نـواك          فيه الكث  ،لتخلفلالتسليم بأن االستعمار سبب     لكن  

 ذات تفوق تكنولـوجي     ا فرنسا وبريطانيا كانت    كما أن   المتخلفة وجدت قبل االستعمار،    بلدانفال

  تخلف بعض  فسرن فمن جهة أخرى كي    و ،وعسكري حتى قبل نهب ثروات الدول المستعمرة      

 ضع لالستعمار بتاتا   لم تخ  رغم أنها    ..) السعودية   – تيالندا   – تركيا   –أفغانستان  (كـ   البلدان

  ؟..) أستراليا ،كندا،الواليات المتحدة األمريكية(متقدمةاآلن وأخرى كانت مستعمرة وأصبحت 

  :مشكلة التبعية االقتصادية-*

 للتبعيةستقالل السياسي لم يكن مؤداه تخفيف حدة خضوعها         إلإن تبوء البلدان النامية ا    

 التبعية الحضارية، الثقافيـة، العلميـة       : صور  عدة كرست في وإنما ت  ،إزاء المجتمع الغربي  

تيقنت البلدان النامية أن استقاللها منقوص أو يقوم على ساق        ، حيث   والتقنية وحتى االجتماعية  

)  التقنيـة  – الماليـة    –اإلنتاجيـة   ( مادامت تعاني من جميع أنواع التبعية االقتصادية         2واحدة

تكارية مثل الشركات األوروبية خاصـة       سيطرة الشركات االح   في اإلنتاجية   ة،وتظهر التبعي 

التي تسيطر على الصناعة ..)  شركة فولسفاغن – فارين الكيماوية –شركة أي، ج (األلمانية 

 بلـدان  في معظم    األجنبية األموالأما التبعية المالية تتجسد من خالل هيمنة رؤوس         ،الكيماوية

                                           
  .37ص ، إسماعيل شعباني، المرجع السابق.  د- 1
مكتبة ) نمائياإلاألوروبي  البنك : دراسة في القانون الدولي (،ازم محمد عتلم، اتفاقيات لوميح.  د- 2

  .136ص ،2001، القاهرة ،اآلداب
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ة إلى التبعية التقنية التي تتجلى في        إضاف االئتمان،العالم الثالث على النظام المصرفي ونظام       

 المتقدمة تمنح الوسائل    لبلدانراد التكنولوجية، براءات االختراع ونتائج بعض األبحاث فا       ياست

  .1 ها من طرف مسيرة تبقىنالتقنية والمساعدات التكنولوجية لك

  :األسباب الداخلية)2

العامة التي يوجـد عليهـا       كالحالة   ، نفسه بلدتتمثل في العوامل التي تنبع من داخل ال       

 االقتصادية، تدني الدخل الـوطني والفـردي نتيجـة          البنى من تفكك في     بلداناقتصاد هذه ال  

ممـا  ،  الل الثروات الموجودة  غ النشاط االقتصادي من الناحية المادية بسبب عدم است        انخفاض

 مـن قلـة     دانبلكما تعاني هذه ال   .2 فيها يؤثر على مستوى التراكم ووتائر نمو الدخل الوطني       

 تبذل جهودا كبيرة من أجل توفيرها إضافة إلى مشاكل أخـرى نـذكر              حيثرؤوس األموال   

 السياسية لهـذه    األنظمة التوجيه السليم وهشاشة     انعدامالتخلف التقني واإلداري بسبب     : منها

 العسكرية مما يضفي حاالت عدم االستقرار       تاألهلية واالنقالبا كثرة الحروب   ل نظراالبلدان  

  .لسياسي عليها ويبقيها دائما في حلقة التخلفا

  

  عدم التجانس بين البلدان النامية: المطلب الثاني
 أن التخلف، الفقر والجوع أهم ما يميز البلدان النامية لكـن             على ما سبق م ااستخلصن

 مـن بلـداناً لهـا      نسبيا حيث يتباين بعضها عن اآلخر بفعل عوامل كثيرة جعلت            ذلكيبقى  

 إفريقيـا جنـوب     بلـدان (وأخرى تعاني الجوع والفقر   ) البلدان النفطية (ي مرتفع مستوى معيش 

 البلـدان ( الناميـة    البلـدان  المتقدمة و  البلدان، وهناك من تقع في مركز وسط بين         )الصحراء

)  الحبيـسة  لبلـدان رية، ا ي الجز البلدان( متضررة جغرافيا     بلدان  إضافة إلى  ) الحديثة مصنعةال

  .وأخرى أوفر حظا طبيعيا

 النامية التي أتاحت للـبعض      البلدان بين   االختالفنحاول تبيين نقاط    سمن خالل هذا المطلب     

 السؤال  ناالتكيف بصورة أكثر فعالية من غيرها في العالقات االقتصادية الدولية بطرح           فرص

   ؟ لشعوب أخرى نموهخل الفردي لبعض الشعوب أسرع منداذا ينمو المل:التالي

                                           
  .136ص ، علي وهب، المرجع السابق.  د- 1
  .82 ص ،  السابقعلي وهب، المرجع.  د- 2
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  لتجانس من حيث العامل الطبيعيعدم ا: الفرع األول
الثروات ، المـساحة  البلدان من حيـث    كبيرة فيما بين     اختالفات العامل الطبيعي    ئينش

، األخـرى  أكثر حظا مـن       البلدان جعل بعض ي على البحر ف   اإلطاللةالمناخ وكذلك    ، الطبيعية

 .نميةة العوائق الموجودة بدال من المضي فى عملية التدفع البعض اآلخر إلى مواجهيو

  : المناخي عدم التجانس-أ

 ميـل   1600 تقع بين مدار الجدي على بعد         حيث  مدارية اًتعتبر البلدان النامية أقطار   

 هـذا   يتصف،تقريبا جنوب خط االستواء ومدار السرطان الذي يقع على نفس المسافة شماله           

  :هيوثة  الثاله البلدان على أنواع هذهتتوزعو 1 على العموم بحرارته المرتفعةالمناخ

 ميل من خط االسـتواء تتميـز        1000 هي الواقعة ضمن نطاق      :المناطق الرطبة -1

  . لألمطاربالسقوط الدائم 

 المناطق الرطبة فـي نطـاق       أطراف تلك  تلك الواقعة على     :المناطق شبه الرطبة  -2

  . في موسم سنوي واحد فقطاألمطار ميل، تتساقط فيها 500عرضه 

 1000 التقع وراء مدار الجدي ومدار السرطان خارج         :المناطق المدارية الجافة  -3

 – ونيومكـسيك  – أريزوناصحراء  ( صحراوية قاحلة    هاميل من خط االستواء، أكثر أراضي     

  ).…الصحراء اإلفريقية 

 تعتبر استثناءا علـى موقـع المنـاخ    :المناطق الواقعة خارج المناطق المداريـة    -4

 والـشيلي   ن االرغواي،أقسام واسعة من األرجنتـين     المداري للبلدان النامية تنتمي لها كال م      

  .وقسم كبير من الصين وكوريا

 األكثـر    هـي  مناطق المناخ المداري أن المناطق المدارية الجافة      ل نانالحظ من خالل عرض   

ال المناطق الواقعة جنوب الصحراء اإلفريقيـة،     ألن   األخرى،تضررا بالمقارنة مع المناطق     

األوبئـة  ر   الحشرات وانتشا   لألمراض الطفيلية،  ةذلك تكون عرض  تسقط بها األمطار بتاتا وب    

 –التـصحر    (، البشر، الحيوانات،وتطبعها أيضا هشاشة النظم االيكولوجية      التي تفتك بالنبات  

يرة الكـوارث الطبيعيـة     ت،زد على ذلك تصاعد و    ) تدهور كميات المياه ونوعيتها    –الجفاف  

                                           
  .82ص ،إفريت هاجن، المرجع السابق.  د- 1
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 في األعـالي    الواقعة المناطق األسياوية    ،كما أن  1األرضر  المرتبطة بالتغير المناخي واحترا   

   .لتربة وتعرضها الدائم لألعاصير والفيضاناتاراف جوانألحراج ا من إزالة  تعانيالجبلية

 توجه هـذه     من  فبدال ،االقتصاديو  لعامل المناخي وااليكولوجي عالقة وطيدة بعملية النم      لإن  

كبيرا ا   جهد ةقداجل التغلب على هذه العوائق ف     أ  تبقى تثابر من   ، إلى الزيادة في نموها    البلدان

  .بلدلكل   النمو االقتصادي،و تبعا لذلك يتأثرمن حيث الوسائل والموارد الالزمة

  : الجغرافيعدم التجانس-ب

 تختلـف   ، الالتينية يكا وأمر آسياإفريقيا،  :  على القارات الثالثة     لنامية ا البلدانتتوزع  

  )حبيـسة ال البلـدان و  الـساحلية  البلـدان (على البحر طاللة  ا من حيث اإل    جغرافي البلدان هذه

 ساعفها الحـظ جغرافيـا دون الـبعض         بلدانأي  ) رخبيليةاألو ريةيجزالبلدان  ال(اجيولوجيو

  .اآلخر

  : على البحراإلطاللةاالختالف من حيث -1

 من مساحة الكرة األرضية، والباقي عبارة عن محيطـات          2/5 إن اليابسة ال تمثل إالّ    

من ،   بعضها تحيط بكل جوانب  ويمكن أن   ،  لبلدان ال تصل هذه المياه إلى كل ا        قد لكن،اروبح

 حيث أدرجـت فـي      حبيسةوبلدان   ساحلية   بلدان ،رية  ي جز خالل ذلك تم تقسيمها إلى بلدان     

 عند وضع الحقـوق وااللتزامـات المتعلقـة         1982تفاقية األمم المتحدة لقانون البحار سنة       إ

  : وعرفتها كالتالي المناطق البحريةباالستفادة من ثروات

تتمتع بحقوق واسعة سواء في المناطق الـسيادية أو          هي التي      : الساحلية البلدان-*

  .نها من استغالل الثروات الطبيعيةخارجها تمكّ

 األمـر بكل هذه الحقوق وإنما يقتصر       ال تتمتع  : )الحبيسة ( غير الساحلية  البلدان-*

 مناطق التـراث    ىحقوقها عل  أو استعمال    ،2 الساحلية تجاه الغير   لبلدانلتزامات ا إعلى بعض   

نها مـن    ذات التطور التكنولوجي الهائل الذي يمكّ      للبلدان المشترك لإلنسانية غير المتاحة إالّ    

                                           
  .132ص ،1990 ،سنة المتحدة للتجارة والتنمية حول البلدان األقل نموااألمم تقرير مؤتمر - 1
  .1982 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 57/1 المادة -2
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 الحقـوق   انتظـار الضعيفة فـي    لبلدان  تبقى ا و ،الوصول إلى أعالي البحار وقاع المحيطات     

  .1المنطقة االقتصادية الخالصة الساحلية في البلدانالممنوحة من 

 المتحدة لقانون البحار حول استغالل الموارد الحيـة مـن           األمم من اتفاقية    69المادة  تبين  و

 غير الساحلية الحق في المشاركة على       بلدانيكون لل  ": التي تنص   غير الساحلية  لبلدانطرف ا 

ق االقتـصادية   أساس منصف في استغالل جزء مناسب من فائض الموارد الحيـة للمنـاط            

أن إمكانية االستغالل تقتصر على جزء مناسب من فائض الموارد الحية دون            ،"… الخالصة  

ثنائيـة وإن   التفاقيات   اإل  يتم تنظيم هذا الحق عن طريق      حيث ،)المعادن(الموارد غير الحية    

 إمكانيـة    الساحلي مع منحه   بلدتوقف ممارسته على الموافقة المسبقة لل     ت فإنه   2اً ثابت اًعتبر حق أ

  .ة في منطقتهكيالرقابة الفعالة على استغالل الثروة السم

 الساحلية من   بلدان تستفيد ال  حيث، تختلف من حيث محاذاتها للبحر     نامية ال البلدان نصل إلي أن  

 في حين ال تـستفيد البلـدان        ،)1982حسب اتفاقية قانون البحار     (الموارد الحية وغير الحية     

 على  ة البلدان  قدر تزيد من التي   في مجال النقل والمواصالت      اصة خ لبحر ا أهميةالحبيسة من   

منهـا  3 اقتـصادية سـيئة    أوضـاع  ذات   بلد نـام   20 الدولية ،ويبلغ عددها  ممارسة التجارة   

  ) … بوتسوانا – بوتان – أوغندا – النيجر – مالوي – مالي – وجمهورية ل(

  :االختالفات من حيث التركيبة الجيولوجية-2

ريـة وأخـرى    ي جز بلدان:  من حيث جيولوجيتها فتوجد      نامية ال لبلداناتختلف كذلك   

  .1982لسنة المتحدة لقانون البحاراألممتفاقية إأرخبيلية جاء تعريفها في 

أرخبيـل واحـد أو     من  ن كليا    تلك التي تكو   األرخبيليةالدولة  " ٍ : من االتفاقية  46حسب المادة   

موعة من الجزر والمياه الواصـلة بينهـا،         وقد تضم جزرا أخرى ويعني األرخبيل مج       ،أكثر

 هذه الجزر   ا التي يكون الترابط فيما بينها وثيقا إلى حد تشكل معه          األخرىوالمعالم الطبيعية   

 اعتبرت كيانا جغرافيا اقتصاديا وسياسيا قائما بذاته أو التي          األخرىوالمياه والمعالم الطبيعية    

  ."كذلك تاريخيا

                                           
وحقوق أخرى على المنطقة االقتصادية ) البحر اإلقليمي والمجاور( حق المرور البرئ والعابر - 1

  .الخالصة
  .221، ص المرجع السابق بجاوي، دمحم.  د- 2
  .221 ص ، نفسهمحمد بجاوي، المرجع .  د- 3
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هي رقعـة مـن األرض       ":كاآلتي من نفس االتفاقية     121/1ة  فت الجزيرة بواسطة الماد   عر

  ".متكونة طبيعيا ومحاطة بالماء وتعلو عليه في حالة المد

 – فالمالـدي  – جـزر القمـر      – سامو   –الرأس األخضر   : رية نذكر   ي الجز البلدانمن بين   

 بصغر الحجـم مـن حيـث األراضـي وتباعـدها فـي حالـة                لبلدان تتميز هذه ا   ،هايتي

 إلى األسواق العالمية البد لها من وضع روابـط النقـل            حتى تتمكن من الوصول   و.لاألرخبي

 هذه الصعوبات بدال مـن العمـل        ةتستنزف بذلك موارد كبيرة لمواجه    و ،الداخلي والخارجي 

  .على تنمية اقتصادياتها

   من حيث الموارد الطبيعيةاالختالف-ج

فيهـا   تتفاوت إذ ،طاقوية أو المعدنية النامية في ثروتها الطبيعية سواء ال   البلدانتختلف  

تم  بلد نامي    96 ـ دراسة استقصائية أجرتها األمم المتحدة ل      ،وحسب الطاقة تفاوتا بارزا   ةحال

  :1تقسيمها إلى

 المنتجة للنفط،  تمتلك     البلدان بما فيها    بلد 31وعددها  " : البلدان الطاقوية : "المجموعة األولى 

 التـي تقـدر ب       جميع احتياطات البلدان النامية من الـنفط       هذه المجموعة من الناحية الفعلية    

  .حتياطاتها فحمإ  من %50غاز وأكثر من  اتهاطحتياإ  من90%

من استهالكها، تتمثل فـي      % 75إلى   % 25 وهي البلدان التي تستورد      :الثانيةالمجموعة   

  .طبيعيةال دبتوفر الموارتتمتع على وجه العموم ، ثمانية بلدان فقط

من استهالكها فهي تعاني من قلة       % 75تستورد أكثر من    ،   بلدا 57 تشمل   :عة الثالثة المجمو

  .الموارد الطبيعية باستثناء القدرة الكهربائية

 حيـث تخـتص فـي       ، ذات األساس المعـدني    البلدان إضافة إلى المجموعات السابقة توجد      

 تتمثل في كل من     2اتها اقتصادي مناستخراج وتصدير المعادن الفلزية التي تشكل جزءا هاما         

 - جمايكا في أمريكا الالتينية أما في إفريقيا نجد كل من المغرب           – بيرو   – التشيلي   –بوليفيا  

 زمبابوي، في آسيا نجـد      – زمبيا   – الزائير   – توغو   - النيجر – ليبيريا   – غينيا   –انيا  يتمور

  .)غينيا الجديدةبابوا (دويلة وحيدة جديدة
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 تحقيق قيمـة عاليـة      نبواسطتها م  في مجموعها تتمكن     كبيرةبيعية   الط بلدإذا كانت موارد ال   

 ر، قط ، كالكويتالنفطية نتيجة صادراتها البترولية     لبلدان  للدخل الفردي وهو ما حصل في ا      

خر، كما قد تشكل هـذه الـصادرات        آ بلد15الغابون إضافة إلى    و العربية المتحدة    اإلمارات

ـ قسما هاما من الـدخل الـوطني لـبعض ال          إيـران  ،  العراق،نيجيريـا دان كأندونيـسيا،    بل

 حـين   1972 المتقدمة مثلما حصل سنة      لبلدانتجاوز دخول العديد من ا    من  فتتمكن  ،وفنزويال

  . المتقدمةبلدان النفطية مثيله في البلدانتجاوز متوسط الدخل الفردي لبعض ال

 تبقى الثـروات    ،ودية ستدوم لفترة كبيرة مثل السع     هاحتياطات النفطية لبعض  إل كانت ا  لكن إذا 

 مثلما استنزف القصدير فـي البيـرو        ،الطبيعية تستنزف باإلنتاج بخالف األراضي الزراعية     

  .واحتياطات النفط في إيران

لثروات الطبيعية بسرعة عنـد الزيـادة فـي         ل الفقيرة   البلدان النامية تتأثر   ومن جهة أخرى    

لسبعينات عند الزيادة فـي أسـعار       هذا ما حصل خالل ا    وأسعارها باعتبارها مستوردة لها،     

قابلها زيادة في فاتورة واردات البلدان النامية بمقـدار         ، 1973النفط بمقدار أربعة أمثال سنة      

 ما بين   1975-1973 ديونها في الفترة     ةاديزب اً مما سبب لها عبء إضافي     1اليين دوالر ب 10

 74تهـا إلـى     ا حيث وصلت وارد   1986-1979 عامي   اوساء الوضع فيه   % 60و % 40

أما معاناة أكثر البلدان فقرا أشد كثيرا من أفضلها حاال فقد هبط معـدل نموهـا                ،ليون دوالر ب

  .2 بين الستينات والسبعينات1/3حوالي 

مستوردة للنفط والبلدان المصدرة له     ال واضح بين البلدان النامية      تباين  وجود مما سبق نالحظ  

  ).يتقارير البنك الدول(دولية في تقاريرها  المؤسسات المالية العتمدت عليهوهو ما ا

  

  االختالف من حيث طبيعة الحكم االستعماري المطبق: الفرع الثاني
اختلفت طبيعة الحكم االستعماري المطبق بسبب مواقف الدول االمبريالية واخـتالف           

رأى كل من البريطانيين ضرورة تدريب الشعوب المستعمرة         حيث   الشعوب المحكومة ذاتها  

  ٍ.حين باقي القوى االستعمارية اعتبرتهم شعوبا تستوجب الحكم واالستفادة منهم ال غيرفي 
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  بمدى اهتمام الدول االستعمارية بمـستعمراتها      نامية ال لبلدانربط رينولدز النمو االقتصادي ل    

-2اليابـان   -1: ن درجة االهتمام كالتـالي     وأعطى ترتيب تنازلي يبي    1ها تطور والعمل على 

 المـستعمرة مـن     بلـدان  البرتغال وبالتالي ال    و هولندا،بلجيكا  -4فرنسا  -3لمانيا  بريطانيا وأ 

تختلف عن تلك المستعمرة من طرف هولندا، و يمكن تقـسيم           ) كوريا وتايوان (طرف اليابان   

 نجـد أن   ، بحسب خضوعها لالستعمار أو االستدمار وإن كانت النتيجة واحدة           نامية ال البلدان

  تـابع ومـضطهد    بلد أوإما مستعمرة للدول العظمى     ها كان   سكانا من  واألكثر   األعظمالقسم  

  .2 بشباك التبعية االقتصاديةتلتعتبر مستقلة سياسيا كبالتي قوميا وحتى تلك البلدان 

  : الخاضعة لالستعمارالبلدان-أ      

لفظ جد أن ال  ،ن حيث أن المحتلين جاءوا ليدمروا ال ليعمروا       إشكاالترغم ما تثيره الكلمة من      

ية والمنشآت التعليمية خدمـة     تي المعنى المطلوب من حيث إعمار المستعمرات بالبنى التح        بيل

ومن بين  ، وإن اضطرت فيما بعد عن التخلي عنها بعد منحها االستقالل            اإلمبرياليةألهدافها  

 والبريطانيـة   ةالياباني من المستعمرات     الخاضعة لالستعمار إن صح التعبير نجد كالً       البلدان

 بإنشاء حيث قامت بريطانيا       ,التي استفادت في الجانب التعليمي والعمالة عن طريق التدريب        

 المتفوقـة إلـى   األكاديميةهب واالمدارس االبتدائية والثانوية وحتى الجامعات وبعث ذوي الم   

فـي المـستوى    ،وفي جانب العمالة قامت بتدريب الهنود ليـصبحوا رجـال إدارة            بريطانيا

 أمـا فـي جانـب الـسياسة       ،وسط رغم احتكار المناصب العليا مـن طرفهم       المنخفض والمت 

ا من حرية التـصرف،  عليها ومنحها نوع  والديمقراطية أنشأت البرلمانات مع إحكام السيطرة       

 موجهـة عـن طريـق       األعضاءأعمال  و  المناصب الهامة تتم عن طريق التعيين       لكن تبقى   

التي تعتبر أسـبابا    هرتي الغش والرشوة     بالمناصب المريحة وتفشي ظا    واإلغراءاتالضغط  

ببنـاء  قامت  في جانب إنشاء البنى التحتية      و . التي تعيشها هذه البلدان اآلن     الالديمقراطيةفي  

  إيـصال  منها هو    األول وإن كان الهدف  الموانئ، السكك الحديدية وشبكات الطاقة الكهربائية       

 حيث كان  ،لموانئ ثم إلى المستعمرات   ى  ا  الماد الخام ، المواد الزراعية من مناطق إنتاجها إل        
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منح االستقالل لهـذه     ب و، لمدة غير محددة     غاللهاست بهدف ضخما االستثمار في البنى التحتية   

 –وان  ايالت(الخاضعة لالستعمار   ومن أمثلة البلدان     ، تستفيد من ذلك    هذه األخيرة   جعل لبلدانا

خاللهـا   سـنة اسـتعمل      40 وكوريا لمدة     سنة 50تايوان لمدة   ال استعمر اليابان    ،)الكوريتين

 المنطقتين  هذيناعتبر إنتاج   حيث   في مستعمراتهم    األوروبيون استعمارية لم يستعملها     ةسياس

 مـصانع    أقـام  -ماعدا تكرير الـسكر   -  بهما  بقيام الصناعة  ه رغم عدم سماح   إلنتاجه مكمالً

ت المـستعمرتان    علـى اإلنتـاج فـازدهر      امختلفة في النصف الجنوبي من كوريا ودربهم      

  .اقتصاديا

  :ستدمارإل الخاضعة لالبلدان-ب        

ـ           البلدان تلك  خاصـة فـي     ت التي استعملت فيها سياسـة األرض المحروقـة وتمثل

  . البلجيكية والهولنديةالفرنسية،المستعمرات 

  ، خيرات الـبالد   بمار ونه د الهدف النهائي لالستعمار يتمثل في االست       أن  في اثنانال يختلف   

 النفسي على شـعوبها حيـث طمـست         التأثيرعدام إمكانية النمو االقتصادي فيها بدءا من        إب

 بعدم توفير أي    كتٍفتلم  هولندا التي   ه  تإبقائهم في ظلمات الجهل مثلما فعل     من أجل   حضارتهم  

 لم تـشجع    ،وسفر لتلقي العلم خارج البالد    ال السماح لهم ب   تفضو إنما ر  تدريب متقدم لألهالي    

ة كانت تعود   أ األرباح الناجمة عن البنى التحتية المنش       ،أما  بكميات قليلة في الهند    التصنيع إال 

   .ستعمرين ال للمستعمراتملل

 مـداخيل  باسـتنزاف    البلدانإلى أن الحكم االستدماري أعاق النمو االقتصادي في تلك           نصل

 نالحـظ أن    كمـا ،1المستعمرة التي لو بقيت في بالدها لساهمت في تكوين رأسمال هام فيها           

ية أحرزت تقدما فائق السرعة بالمقارنة مع المـستعمرات الغربيـة،           بالمستعمرات غير الغر  

كوريا الجنوبية وتايوان إضافة إلى هونغ كونـغ وسـنغافورة          : يظهر ذلك جليا في كل من       و

تين لكنهما لم تكونا إال مركزين تجاريين لتوزيع السلع وتـوفير           ي مستعمرتين غرب  كانتان  االلت

 ا نجحتا اقتصاديا وإن كانت    انلتل وماليزيا ا  تايالنداوما حصل في    … لخدمات للتجار الغربيين    ا

  .اميهتأكثر بطء من سابق
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  :االختالف من حيث طرق االنفتاح على الغرب-ج

 الناميـة بطـرق     البلدانإن االتصال بالغرب هو أحد الفروق األساسية حيث اتصلت          

  .1االتصال ذاته االتصال وتقبل صمتفاوتة بحسب فر

  :بالنسبة إلفريقيا-1      

مارسـة مختلـف   م، و منهـا  م قربها من أوروبا وقيام هذه األخيرة بشراء العبيـد         غر       

 فـإن   ،التجارات في المدن الساحلية مع إحكام سيطرتها على المساحات المحاذية للـسواحل           

 عشر نظرا المتناع الطرفين     إفريقيا جنوب الصحراء لم تتصل بها إال في نهاية القرن التاسع          

 أوروبا لم تر فـي إفريقيـا        أماريقيا  ف باستثناء منطقة جنوب إ    ،باعتبار الطرف اآلخر همجي   

  .جنوب الصحراء منطقة جذابة إلحكام سيطرتها عليها

  :بالنسبة ألمريكا الالتينية-2

ـ ذلـك    حافظ   ، قرون 5 األوربي في أمريكا الالتينية منذ أكثر من         ناالستيطاتم   ى عل

  .تقدمهم إلى مستويات دخل كبيرةواتصالهم بموطنهم األصلي، 

  :بالنسبة آلسيا-3

 عالقة حكم واندونيسيااتصالها بالغرب جد معقد، فالعالقة بين الدول الغربية والهند         إن  

 بحسب  اً اقتصادي اً كانت تحرز تقدم   باقي البلدان استعماري، أما الصين كانت في حالة عزلة و       

)  ماليزيـا  – تايالندا   – هونغ كونغ    – تايوان   –كوريا  (مار الغربي عليها    عدم سيطرة االستع  

  ).ما وضحناه سابقا(

  

  تصنيف البلدان النامية: المطلب الثالث      
 وضـع تـصنيف   دإن سهولة الفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ال نجدها عن     

هذه العملية بدءا من إشكالية خلق فئـة        داخل فئة البلدان النامية،نظرا للمشاكل التي تطرحها        

واحدة أو عدة فئات داخل هذه المجموعة، وصوال إلى إيجاد معيار ثابت يمكن االعتماد عليه               

ـ                   ىللتعرف على البلدان األكثر فقرا منها من األكثر غنى لتحديد أكثـر البلـدان حاجـة إل
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هـت عمليـة التـصنيف    االمتيازات الممنوحة من طرف الدول والمنظمات الدولية لـذا واج      

  .صعوبات كثيرة  واختلفت من منظمة إلى أخرى حسب تقنيات العمل المستعملة من قبلها 

  :في دراستنا سوف نعتمد على تصنيفين أساسين

  التصنيف الموضوع من طرف المنظمات الدولية للبلدان النامية-1

  التصنيف الموضوع حسب الوضعيات الخاصة للبلدان النامية-2

  

  معايير تحديد البلدان النامية: ألولالفرع ا
قبل التطرق إلى معايير التحديد أو التصنيف، البد أن نعرف هذه العملية في حد ذاتها،                     

 أو   إلى مجموعات وفقا لبعض المعايير االقتـصادية       البلدانتنميط التنمية يقصد به تصنيف      ف

عمليـة  هذه ال تهدف  ومجموعة التنمية السائد في كل       صنف  بغرض التعرف على   االجتماعية

  : إلى 

  .تحديد األساليب األساسية للتنمية وأهم المشاكل التي تعترض سبيلها-1

  .فهم األسباب الحقيقية لالختالفات في األداء االقتصادي بين الدول المختلفة-2

اء  النامية مع إجـر    البلدان المتقدمة إلى    البلدانتحديد عناصر النجاح التي يمكن نقلها من        -3

  .1بعض التعديالت الالزمة

  :بلد نام أو متقدم أحد المعايير اآلتيةلتحديد ستعمل نو

 كالمنتوج الوطني الخام    اثنتينترتكز على مواصفة واحدة أو      : المعايير ذات الطابع المجرد   )أ

  .للفرد إضافة إلى نسبة األمية مثال) PNBخ .و.م(

تكـون  و النامية أو المتقدمـة،      البلدانيها  دد ف يحتكون بوضع قائمة معينة     : طريقة القائمة )ب

  ". L’auto  élection" نفسها في هذه الفئة فن طرمموضوعة من طرف منظمة ما أو 

  .ندرس من خالل هذا الفرع معايير التحديد ونقف عند االنتقادات الموجهة إليها

  :المعايير ذات الطبيعة المجردة-أ

دة، المعـايير االقتـصادية، االجتماعيـة       تدخل في إطار المعايير ذات الطبيعة المجر      

 المعايير االقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالمنتوج الوطني الخام         إلي كثيرا   و نلتجئ والثقافية،  
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ذلك كمعيار جامع مـانع      و) PIBخ  .د.م(لكل فرد، أو المنتوج الداخلي الخام       ) PNB خ.و.م(

  .يعة اجتماعية أو ثقافيةوفي بعض األحيان تضاف له معايير أخرى قد تكون ذات طب

ارين نعـرف كـل     يالمع  عن الحديثقبل  :)PIBخ  .د.م(أو  ) PNBخ  .و.م(معيار  -1

  :  حيثمنهما لنقف على االختالف بينهما

داخل الوطن  ( الشركات الوطنية    إنتاجللفرد في قسمة مجموع     ) PNBخ  .و.م( يتمثل معيار  -

  .على تعداد سكان البلد) أو خارجه

 ال يأخذ في حسبانه إال ما هو منتج في اإلقليم الوطني مقسوم على عدد               فهو) PIBخ  .د.م (-

  .السكان

مضاف إليه الموارد المحصل عليهـا مـن   )   PNBخ.و.م (هو: )RNو .د( الدخل الوطني-

للفـرد يـساوي الـدخل      ) RNو  .د(الخارج ومخصومة منها الموارد المستحقة للخارج إذا        

  .الوطني مقسوم على عدد السكان

ناقص الـضرائب غيـر   )  PNBخ.و.م(يتمثل في) PNNص .و.م(نتوج الوطني الصافيالم-

  .المباشرة إضافة إلى المساعدات

 )RNو .د(األكثر استعماال إضافة إلـى )   PNBخ.و.م(من بين المعايير السابقة يعتبر معيار

 .1لكل ساكن

 اإلحـصائي نـب    المعايير من بلد آلخر ومن سنة ألخرى ألنها تعتمد على الجا           هذهتختلف   

/  المتقدمـة    لبلـدان ا( يميز بين الفئتين     اً واحد اًع المنظمات الدولية رقم   ض،غالبا ما ت  )األرقام(

 بلـدان  يبدأ منه تصنيف ال    ، للفرد )RNو  .د(ـ دوالر ك  500 مقداروقد حددت   )  النامية البلدان

  . المتقدمة، وبقي هذا الحد لمدة طويلة ثم بدأ في االرتفاعالبلدانفي فئة 

ضاف إلى هذا المعيار معايير أخرى تكون مترابطـة ببعـضها الـبعض أو تـضاف                يقد  و

قـد  ف التي تصبوا إليها المنظمـة  واألهداف للفرد حسب الضرورات )   PNBخ.و.م(لمعيار

 االدخـار  نسبة األمية ونسبة الوجبات الغذائية اليومية،ونـسب         –الزيادة السكانية   : تستعمل  

                                           
1 - Guy Feuer, Hervé Cassan, Droit international de développement, 

Dalloz ,Paris1985, p. 51. 
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 حجـم   ومتوسط الدخل الزراعـي     ،نسبة استهالك الطاقة    ،داخلي  الوطني مقارنة بالمنتوج ال   

  .1االستثمار لكل فرد 

تمكن مـن معرفـة التخلـف       ) هيكلية(معايير بنيوية   : ويمكن تصنيف هذه المعايير كما يلي       

ـ ل تـي  ال )كاستهالك الطاقة ( مؤشرات الفعالية    –) التوزيع القطاعي للنشاطات  (االقتصادي    اه

 الطاقة مـن    ي حيث تأت  ،ونظام اإلنتاج  ح نمط المعيشة في الداخل    ا توض  ألنه 2ايجابيات كبيرة 

سـنويا فيـستهلك المـواطن      ) TEC( طن من وزن الفحم      ـمصادر متعددة وغالبا ما تقدر ب     

 فـي كوريـا     (TEC) 2 للمواطن األوربي و     (TEC) 04 سنويا مقابل    (TEC) 10األمريكي  

) … واإلنتاجيـة الفالحيـة       بنيجريا – )TEC(0,16 في الباكستان،    (TEC) 0,25الجنوبية،  

ـ        حمستوى استهالك األغذية حيث     (مؤشرات النتائج   أو  ـدد االسـتهالك العـالمي للغـذاء ب

كل من المنظمة العالمية للتغذية والزراعـة        من طرف    1989حسب أرقام عام    حريرة  2711

الغنيـة  ربع سكان البلدان    ، إن   )OMSع  .ص.م(منظمة الصحة العالمية     و )FAO ز.ت.ع.م(

ستهالك السعرات الحراريـة    إنسبة  و بلغت    أكثر من نصف الموارد الغذائية العالمية        كستهلت

) حريره 3671(أ .م.والو) حريره 3482( كندا أما حريره 2000 ومالي وبنغالدشفي هايتي 

  .)  …الحالة الصحية  ومستوى التعليم ،متوسط العمل ،إضافة إلى مؤشر الزيادة السكانية 

   . سياسية على المستوى الدولي، مالية ، مؤشرات ذات طبيعة تجارية توجدو 

  : الطبيعة المجردةتللمعايير ذااالنتقادات الموجهة -*

نه حدوث زيادة في متوسـط      أ الدخل للنمو االقتصادي على      عياربصفة عامة ينظر م    

تمع، كمـا ال    الدخل الحقيقي ويهمل من جهة أخرى كيفية توزيع هذه الزيادة بين طبقات المج            

لتحسن في نوعية الحياة البشرية فالشخص قد يكون له دخل مرتفع ولكـن قدراتـه               ليتعرض  

  .3 بصحة جيدةاًتمتعم أو اً كأن ال يكون متعلمة،البشرية محدود

                                           
  .42ص مرجع السابق،عمروا محي الدين، ال.  د- 1

2 - Renaud Bouret, Relations économiques internationales, édition saint lawent, 
(Québec) , 1998,  p. 324. 

علي نصار، مسح تطورات التنمية . رودالديشتي، د. عادل عبد اهللا، د. محمد عدنان وديع، د.  د- 3

  .50، ص 1997،ونظرياتها، المعهد العربي للتخطيط، دار طالس للدراسات، دمشق
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ن مقارنة الناتج القومي ال يبين مستوى النشاط االقتـصادي و التنميـة ألن عـدد الـسكان        إ

حصل على دخل الفـرد     ت دخل البلد على عدد سكانه ن      نا قسم إذا،ف1المختلف يشوه هذه المقارنة   

 ذات الخـصائص االقتـصادية واالجتماعيـة        بلدانالذي له قدرة عملية على المقارنة بين ال       

يفقد هذا المقياس أهميته كلما ارتفعت نـسبة        و   ، ال يكشف توزيع الدخل الفعلي     لكنهالمتنوعة  

 الغالبية العظمى من السكان دخلهم أقل مـن         ألنعنه   يبتعد دخلهم الفعلي كثيرا      ذينالسكان ال 

أي متوسط الدخل الفردي يخفي     ( نسبة منه    بأعلىمتوسط الدخل المحسوب مع استئثار األقلية       

  ).الفوارق بين الدخول

يشوب متوسط الدخل الفردي الكثير من العيوب ألنه ال يبين بوضوح المصادر التي يأتي              كما  

يخفي حجم العمالة  و  ).…ةمصنعا أم موارد أولية، زراعي     (ا متنوعا منها الدخل إن كانت إنتاج    

 وغالبا ما يكون نتيجـة    إذ يكون قد تحقق نتيجة استعمال تقنية عالية         ل،  التي أنتجت هذا الدخ   

  . 2تخلف في الصناعة والزراعة عموماالبطالة والظروف 

 للفرد بابتعادها )RN و.د(أو ) PNBخ.و.م(  لـ الطريقة الحسابية المحضة والمجردةأنتقدت

يبقي عتبة التخلف مرهونـة     الذي   األمريكيعتمد على الدوالر    تألنها  عن الواقع المحسوس،    

في فترة وجيزة يمكن نسبة التغير فـي العملـة أن تحـدث             ( أو العكس    تهوفق انخفاض قيم  

يمتـه   ق ترتفعا إلى أن    1970فمثال كان الدوالر األمريكي في أدنى مستوياته منذ         ) تآالمفاج

  .المنقدةكما لوحظ عدم إمكانية تطبيقه على االقتصاديات غير ،الحقا خاصة في الثمانينات

نها من الحصول على     النامية بشكل عادل يمكّ    البلدانتصنيف  من  معيار الدخل   لال يمكن   ومنه  

 هذا ما جعله محل انتقاد الكثير من المنظمات الدوليـة لعـدم             التي تستحقها المعاملة الخاصة   

 ت.ت.م.أ.ب(برنامج األمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة       ايته حيث تم استبداله من طرف       كف

PNUD (   بـ معيار)ص  .و.مPNN(    خاصـة أنـه   ، الذي لم يسلم هو اآلخر من االنتقـادات 

 .يؤدي إلى إفادة أكبر لبعض البلدان التي لها دخل مرتفع نسبيا مادامت تستفيد من خصم أكبر               

المـستوى  بأخـذ   الـذي   ، إلى مدخل التنمية البشرية      )PNUD ت.ت.م.أ.ب( وجه   األمرهذا  

                                           
 .36ص السابق،، المرجع نصارعلي .تي ،درودالديش. عادل عبد اهللا، د. محمد عدنان وديع، د.  د- 1
رسالة ماجستير، الطالب بوبترة علي، المساواة في السيادة بين الدول وعدم التكافؤ االقتصادي سنة  -  2

 .124ص ،1983
 



 32

وضع اإلنسان محور   أي  ( من سنوات التسعينات     ابتدءاالصحي و التعليمي إضافة إلى الدخل       

  ).عملية التنمية

  :ةمائطريقة الق-ب

 بعـض   إعفاء امتيازات تجارية أو     وعندما تعزم أي منظمة تقديم المساعدات المالية        

 نفسها  البلدان تعين المعنية، كما يمكن أن      نقائمة للبلدا امات معينة تقوم بوضع      من التز  البلدان

 االنتخـاب ا توضع القائمة من طرف منظمة دولية معينة أو عن طريق             إذً ،)االنتخاب الذاتي (

  .الذاتي

  :من طرف المنظمة-1

النامية من بين المنظمات الدولية التي وضعت قائمة لتصنيف البلدان المتقدمة والبلدان            

 )A.I.Dت  .د.ج( الجمعية الدولية للتنمية    من سواء بطريقة القائمة السلبية أو اإليجابية نجد كالً       

 ).ONUم .أ.م(منظمة األمم المتحدة و

  : وضعت قائمة تضم قسمين)A.I.Dت .د.ج (لـبالنسبة -

  :القسم األول

 ،لة الصعبة القابلة للتحويـل     الغنية التي يجب عليها تقديم مساهماتها بالعم       البلدانيضم  

  : التاليةالبلدان 1 تابعة لهذا القسمبلدان ك1980 جوان 30حيث حدد في 

ـ -كنـدا -بلجيكا-النمسا-أستراليا-الجمهورية الفيدرالية األلمانية  -إفريقيا الجنوبية  -نماركدال

-اليـا إيط-إيـسالندا   -نـدا إرال-فرنسا-فنلندا-األمريكيةالواليات المتحدة   -اإلمارات العربية 

  .السويد-بريطانيا-هولندا-زيلندا الجديدة-النرويج-اللكسمبورغ-الكويت-اليابان

  .)A.I.Dت .د.ج( بكل حرية من طرف البلدان مساهمات هذه أنتستعملو

  :القسم الثاني

 الواقعة  البلدان بما فيها  109عددها   التي بلغ     النامية البلدان األقل غنى أي     لبلدانيضم ا 

من مساهماتها بالعملة الـصعبة والبـاقي        % 10هذه الفئة إال    تقدم بلدان   ،  2في حدود الفئتين  

  .البلدانإال بعد موافقة هذه ) A.I.Dت .د.ج( هستعملتبالعملة الوطنية، وال 

                                           
  . القسم الثانيبلدان القسم األول و بلدان كل سنة تقوم الجمعية الدولية للتنمية بنشر قائمة يحدد فيها- 1
  .يوغسالفيا-كوريا الجنوبية-قبرص-الصين-تركيا-إسرائيل-اليونان- نجد كل من إسبانيا- 2
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  :استعملت طريقة القوائم عند بحثها تمويل عملياتها في مناسبتين: )ONUم .أ.م( لـ بالنسبة-

 إثر حرب السويس سـنة      األوسطالمتحدة في الشرق     األمم عند بحث تمويل عمليات      األولى

  .1963 والثانية عند تمويل عملياتها في الكونغو سنة 1956

وقـرار  ) 11 –د   (1963 قـرار    :قرارينخالل هاتين المناسبتين أصدرت الجمعية العامة       

  .1يحتويان على قائمتين للبلدان النامية والبلدان المتقدمة) 15 –د  (1775

تبوا في هذه القائمـة كـل       ره العمليات و  ذ الفقيرة من المساهمة في تمويل ه      دانالبلتم إعفاء   

الذي سيساهم فـي    2ا اقتصاديا  أعتبر متقدم  بلد26 األعضاء في المنظمة األممية ماعدا       البلدان

  ).مايسمى بالقائمة السلبية(عملية التمويل

موجـودة  ال البلدانت على    التي احتو  )A.I.Dت  .د.ج(لو قارنا هذه القائمة بما جاءت به قائمة       

 شرق  بلدان األول كالكويت غير موجودة في قائمة األمم المتحدة التي احتوت على              القسم في

  .أوروبا ماعدا بلغاريا

  :االنتقادات الموجهة لطريقة القوائم الموضوعة من طرف المنظمة-*

) PMAن  .أ.ب( البلـدان األقـل نمـوا      كان لقائمـة  " القائمة"أكبر انتقاد تلقته طريقة     

 دولة من بينها دولة واحـدة       25 ت ضم التي من طرف لجنة التخطيط والتنمية و      الموضوعة

األمر الذي جعلها محل انتقاد شديد من طـرف الالتينـوأمركيين           ) هايتي(من أمريكا الالتينية  

 القائمة  تعديلألنها ال تخدم مصالحهم، وطالبوا بعدة تعديالت لها من الجمعية العامة كإمكانية             

 ، ال على أساس عـام وشـامل       3وتعيين تلك البلدان داخل مناطقها الجغرافية     ) الصفة المؤقتة (

نظرا لهذه الخالفات حـول     .المقترحات الفردية المقدمة من غواتيماال واألرغواي     عن  ناهيك  

                                           
  .135 مرجع السابق، صعمر سعد اهللا، ال.  د- 1
لصالح هذه الالئحة كل الدول األعضاء …  : " 1963 أكتوبر 18ل ) XVIII (1885 حسب الالئحة - 2

-الدنمارك-بلجيكا كندا-النمسا-ارالياست-جنوب إفريقيا: تعتبر قليلة النمو ماعدا القائمة السلبية التي تضم 

زيالندا -النرويج-اللكسنبورغ-اليابان-إيطاليا-إيسالندا-إيرلندا-المجر-فرنسا-فنلندا-الواليات المتحدة

االتحاد -تشيكوسلوفاكيا-السويد- الشماليةايرلندا-بريطانيا-رومانيا-أوكرانيا-بولونيا-هولندا-الجديدة

  "السوفياتي
3- P. Dallier, La réforme du programme des Nations Unies pour le développement, 
comtinuté et renationalisation, AFDI , paris1971, p .471. 
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الطابع المؤقـت   ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية      القائمة منح   

 التي لم تستبعد مراجعة القائمة      )64( (III)هذا ما جاء في الالئحة      . تها للمراجعة لها مع قابلي  

 من منظمة  باختالفها أيضاوانتقدت.المختارة وفقهابلدان  ، وال طتطوير الشرو الحقا مع إمكانية    

ألخرى حسب النشاط الذي تقوم به ومجاله الذي يحدد القائمة المناسبة له، فال تؤسس القوائم               

  .1 استحالة تحديد فئة عامة ومجردة تطبق عليها قواعد ثابتةأمام القواعد مما يجعلنا على نفس

  :ذاتيطريقة التصويت ال-2

عين نفسه كواحد من البلدان النامية      ي المعني    البلد  الذاتي في أن   االنتخابتتمثل طريقة   

هـو اخـتالف    السبب في استعمال هذه الطريقة      ،ستفيد بذلك من المزايا التي تنتج عن ذلك       يو

) SGP. أ.م.ن ( النظام المعمم لألفضليات    حول الطرق الموضوعة لالستفادة من مزايا      البلدان

لكن ،772 بناءا على اقتراح مجموعة الـ        ألول مرة  )CNUCED ت.ت.م.أ.م (هااستعملحيث  

كامل الحرية في االعتـراف أو عدمـه بطريقـة االنتخـاب            ) المتقدمة( المانحة   للبلدانيبقى  

) OCDEإ  .ت.ت.م ( منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية    ،هذا ما طرح من طرف بلدان     الذاتي

 رفـض   انفراديـا نستطيع  : "وذلك بالقول   ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م( لـ   الدورة الثانية  خالل

  واإلقصاء راها الزمة ي أقل تقدما ألسباب     هعتبر نفس ي معين    بلد المعاملة الجمركية بخصوص  

  .3" على أساس اعتبارات تنافسيةاًيالمقصود هنا ال يكون مبن

  :أعتبر كل من" االنتخاب الذاتي"تطبيقا لمبدأ و 

 في ليما بتاريخ نـوفمبر      96 التي كانت من بين األعضاء       77 األعضاء في مجموعة     البلدان

 ال تنتمـي لهـذه      التـي البلـدان   إضافة لبعض   ) SGP. أ.م.ن( في مزايا    الحق، لهم   1971

ـ ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م( للهيئـات المختـصة فـي        ا أحقيته  و أعلنت  المجموعة  : يوه

                                           
1 - Guny Feuer, Herve Cassan, op.cit, p. 57. 

 األخذ بنظام األفضليات قد أقترح في الدورة الثانية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية - 2

إن المعاملة الخاصة تطبق على صادرات كل البلدان واألقاليم أو :  العبارات التاليةفي) ت.ت.م.أ.م(

وكرس هذا المبدأ في االتفاق المنشئ للنظام المعمم لألفضليات "  المطالبة بوضع الدولة األقل تقدماالمناطق

لدول المانحة موقفها عادة حسب فيما يتعلق بالدول المستفيدة، تحدد ا" وذلك بالقول 1970 أكتوبر 12في 

  ".ذاتيمبدأ االنتخاب ال
3 - P. Dallier, op.cit ,AFDI,1971, p.465. 
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إسبانيا بينمـا حكومـة منغوليـا       –مالطا  –اليونان  -إسرائيل-تركيا-بلغاريا-تايوان-رومانيا

  . تاريخ آخر في إالهاحق إعالن موقفعلى تحفظت 

 1971 في جويليـة     األوروبيةالمخطط الموضوع من طرف المجموعة االقتصادية       و أقصى   

 : لبلدان وهـي   المستفيدة منها مجموعة من ا     واألطراف الملتزم بها    التفضيالت لتحديد نطاق 

 التي  البلدان على   اإلبقاءمع  "  رومانيا – كوبا   –فورموز  –تركيا  –اليونان  –تغال  رالب–إسبانيا  "

البرتغـال،  و  إسبانيا  ، كل من إسرائيل     اعتراضرغم  ) PMAن  .أ.ب(عينت نفسها في إطار     

ها مع إمكانية دراسة الموضوع فـي وقـت         ف على موق  األوربيةتصادية  أبقت المجموعة االق  و

  .الحق

 بلـدان  التي عينت نفـسها ك     البلدان لفائدة   1971 أوت 1منذ  ) SGP. أ.م.ن( طبقت  اليابان أما

 والتجـارة    الجمركية تفاقية العامة للتعريفات  اال من   XXXVوهذا باستعمال المادة    ،قليلة النمو 

 اليونان  – إسبانيا   – كوبا   – كل من فورموز     ةاليابانيالقائمة  ،وضمت  GATT(1 ت.ج.ت.ع.إ(

  . تركيا– مالطا – إسرائيل –

ـ       البلدان   من هذا النظام لفائدة      االستفادةالسويد  و منحت     77 ـاألعـضاء فـي مجموعـة ال

أخذت بصفة واضحة وسهلة مبدأ       زيلندا الجديدة  ،أما منغوليا   – كوبا   –باإلضافة إلى إسرائيل    

  . الذاتي دون أي استثناءاالنتخاب

، حيـث أعلنـت      الذاتي مع بعض المالحظـات     االنتخابأخذت الكتلة الشرقية آنذاك بمبدأ      و

 ألسباب  بلد مع إمكانية إقصاء أي      1972منذ بداية سنة    ) SGP. أ.م.ن( تطبيق اتشيكوسلوفاكي

 النامية في   بلدانال على المواد القادمة من      هذا النظام تطبق  ) هنغاريا(أما المجر   ،تجدها معقولة 

 أمريكا الالتينية التي دخلها الوطني لكل ساكن أقل من مثيلـه فـي              – إفريقيا   –كل من آسيا    

يدة معها، وأن ال تكـون قـد طبقـت ضـدها تـدابير ال                ج وأ لها عالقات عادية      و المجر

 االستفادة في   أحقيتها اعتراضات على النظام حيث حافظت على         أي بلغاريا،ولم تقدم   ترضيها

  . على اقتصاد السوقالمعتمدة المتقدمة البلدانمن التفضيالت التي تمنحها 

  

  

                                           
1 - P. Dallier, op.cit, p.465. 
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  :االنتقادات الموجهة لطريقة االنتخاب الذاتي-*

  :إن صح القول تعتبر هذه الطريقة غير عملية لسببين

ـ     البلدانكون في فئة    ي أن   بلدوافق أي   يال  من المنطقي أن    -1 مـن  ه   المتقدمة ألن ذلك يحرم

  . الناميةالبلدانبها تحضى والحصول على المساعدات التي ) SGP. أ.م.ن(مزايا 

 نفسه ذاتيا يؤدي إلى وضع قوائم بناءا على معايير مختلفة بحسب الحاالت،             بلدتعيين كل   -2

  .1 أخرى أو منظمات دولية ليس كذلكننظر بلدا في و ما نفسه نامي وهبلدعتبر يكما قد 

فيما يخص االستثناءات الواردة     وهذا   مشكوك فيها الو  واضحة أ الهناك بعض الحاالت غير     و  

 تركيا نجـد أن     – اليونان   – إسبانيا   – معينة كإسرائيل    بلدان الذاتي لفائدة    االنتخابعلى مبدأ   

 اليابان  أما ا ألسباب قد ال تكون متعلقة بمستوى نموه       ا تقصيه األوروبيةالمجموعة االقتصادية   

ومن جهة أخرى لم     األخرى، بلدانأضافت إسرائيل دون ال   السويد  أن   في حين    ، للقائمة اتضمه

 أيالـصين   لـن    لم تع   و  المتطورة البلداننفسها في قائمة    ) االشتراكية( الكتلة الشرقية    تعتبر

 النامية مع اختالف مواقف كـل مـن بلغاريـا           البلدانموقف صريح يفيد تصنيفها في قائمة       

، كل هذا يوضح عدم التوافق بين حكومـات         ورومانيا والصمت واالنتظار الذي أبدته منغوليا     

  .2 االشتراكية في أن تضع نفسها في قائمة واحدةالبلدان

 التي تقع فـي  البلدانتجدر اإلشارة أيضا إلى الصعوبات التي تعتري هذا المعيار فيما يخص            

إ .ت.ت.م( األعـضاء فـي      ةاألوروبي البلدانحالة  ك،  )من الناحية االقتصادية  (حدود الفئتين   

OCDE(        وليست عضوا في المجموعة االقتصادية األوروبية)دولتـي   – إسرائيل –يوغسالفيا 

إضـافة  )  أرجنتين – برازيل   –مكسيك  ( الالتينوأمريكية   البلدانو)  بلغاريا –رومانيا  (الشرق  

 البترولية التي حصلت على رؤوس أموال كبيرة دون أن تكون لها القدرة علـى               البلدانإلى  

 التطور التكنولـوجي    سإن م ،ف) ليبيا – اإلمارات   – الكويت   – السعودية   العربية(امتصاصها  

 محدود جدا ببعض الجهـات الجغرافيـة،        فهو،  ) البرازيل –مكسيك   (لبلدان مثل بعض هذه ا  

إضافة إلى ،تخبط في مشاكل التخلفي لبلد ا إبقاء معبعض القطاعات أو الطبقات االجتماعية،      و

                                           
1 - Guy Feuer, Herve Cassan, op-cit, pp.56-57. 
2 - P. Dallier, op.cit, AFDI,p .467. 
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 النامية بعـد التطـور      البلدان ال يمكن اعتبارهما من      نتيلّلوضعية كل من إسبانيا وإسرائيل ا     

  .1تاهالذي عرف

         

  بلدان الناميةللالمشاكل المطروحة حول خلق فئات فرعية :الفرع الثاني       

على مستوى العالقات التجارية الدولية فتح الصراع حـول         ) SGP. أ.م.ن(إن ظهور 

 الفئات المـستفيدة منهـا،      كوتبعا لذل يالت،  ضهذه التف  لمنحالمعايير المأخوذة بعين االعتبار     

هـا  ئ أو إبقا  ة البلـدان الناميـة    هل البد من خلق فئات فرعية لمجموع      : فطرح السؤال التالي  

  كمجموعة واحدة ؟

 بين مؤيد للتقسيم ورافض له، وهناك مـن طالـب   البلدان باختالف مصالح  لقد تباينت اآلراء  

أنصار التقسيم طالبوا   ،فيالتض هذه التف   منح  عند بلد كل   بمعالجة كل حالة على حدى وبحسب     

 هو إيجاد إصالح حقيقي مع      نا إذا كان هدف   نامية ال  البلدان بضرورة خلق فئات فرعية لمجموع    

 من غير المنطقي والعـدل أن نعـالج وضـعيات           حيث ،ضمان فعالية االمتيازات الممنوحة   

األكثر فقرا واألكثر غنا  بين   الهوة   اتساع من   مختلفة بطريقة واحدة ألن من شأن ذلك أن يزيد        

وبذلك يمكن لنا    وحتى بين األكثر غنا من الفقراء واألكثر فقرا من األغنياء،          لنامية ا من البلدان 

 2ربرا سـو  هذا ما ذهب إليه مخطط      ،و المستويات المختلفة حتى في المجموعة الواحدة      تحديد

)Plan Brasseur (وعدم تركهـا كمجموعـة   دان النامية لبلالذي يقضي بخلق فئات فرعية ل 

 دون تمييز لعدم التجانس الواضح بينهـا مـن حيـث الموقـع              بلد 90تتكون من أكثر من     

أي البد أن تعـالج كـل       … الجغرافي، الثروات الطبيعية، التصنيع، الطاقة التجارية والمالية        

 أن تمـنح     الغنيـة  البلـدان حالة على حدى وحتى حسب كل مادة، كما إقترح براسور على            

 مخطط براسور مساندة    قيلوقد  . المستفيدة البلدانمتيازات تجارية متفاوتة بحسب درجة نمو       إ

 دورة  أول األكثـر فقـرا فـي        البلـدان قوية من طرف كل من فرنسا وبلجيكـا وبعـض           

  .3لقانون الدولي للتنميةل ليفعالس يتكرال  تمحيث) CNUCEDت .ت.م.أ.م(لـ

                                           
1 - Guy Feuer, Herve Cassan, op.cit, p.57. 

  . وزير خارجية بلجيكااسم - 2
3 - Guy Feuer, Herve Cassan, Idem, p. 59. 
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جل الفائدة الكبيرة التي تجنيها هذه األخيرة       ألمبدأ كانت من    على ا  أما الموافقة الشديدة لفرنسا   

 اإلفريقية التـي    البلدانن  وجود فئة واحدة قد ال يمكّ     ،حيث   بلدان النامية من خلق عدة فئات لل    

متيازات،التي قد تكون حكرا على األقويـاء       إلستفادة من هذه ا   إلتربطها بها عالقات متميزة ا    

  .ممنه

األكثر ب مقارنة األكثر فقرا    البلدان عدم كفاءة وخبرة      بينت التشاورية الدولية االجتماعات  لكن  

 أمـام  الدفاع عن برامجها والمطالبة بحقوقها       علٍىيجعلها عاجزة   مما  ،البلدان النامية غنى في   

 تم تمريـر أفكـار      األولى، األكثر فقرا بالدرجة     البلدان يخدم   هان تقسيم ورغم أ .البلدانأقوى  

من التي تحتاج إلى التكتل في مواجهة األغنياء        ، البلدان النامية ذلك باسم اتحاد    تقضي بعكس   

  . الفقيرة في الدرجة الثانيةالبلدان مما يضع حاجيات ،متيازات منهمإلا كبرأنتزاع أجل إ

، ويضعف صـفها،     بينها تقسيم سوف يخلق شروخا كبيرة    ال  هذا  بأن إن إقتناع البلدان الفقيرة   

 هبناءا على ذلك تم إلغاء مبدأ براسور، حيث أبعد         و  تأجيل حاجياتها الخاصة    على جعلها توافق 

 أين رفض حتى دراسة الفئات الفرعيـة لهـذه          ىفي دورته األول  ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(

ـ  لاألول التنفيذي األمين  رغم تأكيد البلدان علـى   Mr : PREBICH شوييرلمؤتمر الـسيد ب

 لما تريـد    انتباهه مع    منها  خاصة فئة األكثر فقرا    1ةلنامي ا للبلدانضرورة خلق فئات فرعية     

) CARIFIAأ  .ت.ح.ج(تيل  ن الالتينوأمريكية من خالل جمعية حرية التبادل لأل       البلدانتمريره  

، ) في طريق النمو    بلدان سائرة   هي بلدانهاكل  (التي تعتمد على التجارة الحرة، حسب تعريفها        

  :وقسمتها إلى فئتين هما

  . النمو االقتصادي قليلةالبلدان)1

  . ذات السوق الداخلي المنكمشالبلدان)2

 ضـخمة  أموال بعدما حققت بعضها نموا كبيرا ورؤوس  ذاتها الناميةالبلدانزاد الخالف بين   

 المصدرة للبترول    البلدان  حيث برزت  ، المتقدمة البلدانوفاق الدخل الفردي فيها دخول بعض       

 المتقدمة، وحقق الـبعض     البلدان في مصاف    ذات متوسط دخل فردي مرتفع دون أن تصنف       

مع بقاء متوسـط الـدخل      )  األسياوية الحديثة  رالنمو(درجة معتبرة من التصنيع     ها   من اآلخر

                                           
من الضروري االعتراف … " أنه ) ت.ت.م.ا.م (األولى كتب في مقاله المشهور الذي قدم في الندوة - 1

  ".أن الدول في طريق النمو توجد في حالة مختلفة حسب درجة النمو التي وصلوا إليها
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 في جمود دون أي تقدم، وهناك مـن تقهقـر عـن             اآلخرالفردي فيها ضعيفا، وبقي البعض      

ـ      تختلفا لذلك  ،وتبعا 1وضعيته السابقة   بلـدان صادي لهـذه ال    معاملة المجتمع الـدولي االقت

لبلـدان  فرعيـة ل  الفئـات   الظهرت  ،إذ  باختالف الوضعيات الموجود عليها على أرض الواقع      

المنظمـات الدوليـة،    بهـا    قامتشيئا،من خالل االجتماعات والمناقشات التي      النامية شيئا ف  

 الخاصـة   األوضـاع  عالجـت   أين  على المستوى العالمي أو الجهوي     هاوالندوات التي تعقد  

ـ   البلدان لبعض ـ  ت حيث أعط ـ  اً مفهوم ـ   خاص   قبـل الـدورة الثانيـة      )PMAن  .أ.ب(اً لـ

 بوضع إجراءات خاصـة     1967سنة خالل ندوة الجزائر نهاية   ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(لـ

 … ة، والتفضيالت التي تخص المواد المصنعة ونصف المصنعة         وليتتعلق بسياسة المواد األ   

اً لهـذه   مجرداً يعط ميثاق الجزائر مفهوم لمن لك ، االقتصاد الجهوي  وذلك من أجل دمجها في    

  .ها اتفاق جماعي بينالفئة حيث ترك المسألة إلى وقت آخر عندما يحصل

  ،)CNUCEDت .ت.م.أ.م(بالتدريج حسب دورات لهذه البلدان فرعية الفئات الإنشاء   جاءإذاً

البـد   " :نص على   حيث  أقر بمبدأ التفرقة بين البلدان النامية      1964في دورته األولى سنة     ف

من األخذ بعين االعتبار أثناء المصادقة على السياسات والتدابير الدولية للتنمية االقتـصادية             

 بالبلـدان مع االهتمام الخـاص     ، ولنمل النامية، المميزات الخاصة والدرجات المختلفة       للبلدان

  : وهما فئتين،وأظهرت هذه الدورة2"األقل نموا

  )PMA( األقل نموا البلدان)1

  . النامية الحبيسةالبلدان)2

خالل الدورة الثالثة للمؤتمر بناءا على الالئحة       " ريةي النامية الجز  البلدان"وأنشأت الفئة الثالثة    

III) 65 (  نما عملـت علـى     إلم تضف الدورات الالحقة فئات جديدة و      ،و1972 ماي   19لـ

لجمعية العامة الفئة الرابعة     ا وأضافت.توضيح الفئات السابقة خاصة الدورة الرابعة والخامسة      

  .1974 ماي 1 لـ SWI (3202(بناءا على الالئحة "  األكثر تضررا من األزمةالبلدان"

 في  اً جديد اً تعتبر مفهوم   التي ")NPIٍٍج  .م.ب(البلدان المصنعة الجديدة     " هي أما الفئة الخامسة  

ا فـي قائمـة رسـمية       القانون الدولي االقتصادي والقانون الدولي للتنمية رغم عدم وضـعه         

                                           
1 - Guy Feuer,Hervé Cassan ;op-cit  p 59. 
2 - Guy Feuer,Hervé Cassen, Idem p 63. 
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إ .ت.ت.م( المنظمات الدولية اتفقت على تحديد مجموعة بلدان هذه الفئة مثل          أنوموحدة، إال   

OCDE( بلدان نامية صناعية جديدة ومنه نكون أمام خمس فئات للبلـدان            10 اعتبرت   ي الت 

كـتالت   فئات أخرى تبقى قائمة سواء من طرف المنظمات الدولية أوالت          قالنامية والقابلية لخل  

  .ةاالقتصادية الدولي

  

  تصنيفات البلدان النامية من طرف المنظمات الدولية: الثالفرع الث
البلـدان  عمدت الكثير من المنظمات الدولية إلى وضع تصنيفات فرعية داخـل فئـة                     

لكن اختلفت هذه التصنيفات من منظمة      ، 1النامية حسب درجة النمو ووفقا لمؤشرات معلومة      

ومن بين التصنيفات التـي سـوف       ، والتقنيات المستعملة من قبلها    األهدافحسب  إلى أخرى   

  :نتطرق إليها

) م.ع.ت OMC( وما أخذت به المنظمة العالميـة للتجـارة  )GATT ت.ج.ت.ع.إ(تصنيف-

  .الحقا

  ).BMع .ب( تصنيف البنك العالمي-

  .)PNUD ت.ت.م.أ.ب( لتنمية البشريةوفقا لتصنيف األمم المتحدة -

 ح.ت.أ.ل.ج(نوأمريكية للتجارة الحـرة  يالجمعية الالت  بعض التكتالت االقتصاديةتصنيف-

ALALC.(  

 األقـل   البلـدان النامية و  وهما البلدان    وبصفة عامة وضعت المنظمات الدولية فئتين كبيرتين      

ت .ت.م.أ.م ( به مع وجود فئات مختلفة بحسب المنظمات الدولية وأهدافها مثل ما جاء          ،  نموا

CNUCED (2 …ساحلية غير البلدانرية والي الجزلبلدانلذي فرق بين اا.  

 OMC( ومـا أخـذت بـه   )GATT ت.ج.ت.ع.إ(التصنيف الموضوع من طرف- أ     

   : الحقا)ت.ع.م

 النامية حسب درجة نموها     بلدانطرحت ألول مرة وبصفة رسمية فكرة التفريق بين ال        

، حيث  1955ن االتفاقية سنة    م) XVIII( إثر تعديل المادة     )GATT ت.ج.ت.ع.إ(من طرف 

                                           
1  - Guy Feur, Herve Cassan, op.cit ,p. 60. 
2 - Bérangère Taxil, op.cit, p. 40. 
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التي ال يستطيع   " النامية وإنما يقتصر على تلك       البلدانأصبح النص الجديد ال يطبق على كل        

 األولاقتصادها توفير سوى مستوى ضعيف ومتدني من المعيشة للسكان وهي في المستوى             

 التفرقـة   ن بقيـت  لك,  النامية  البلدان على كل   من هذه المادة   األولىطبقت الفقرة   ،  "من نموها 

 البلـدان على نظـام  1994 سنة هابعد قيام) م.ع.ت OMC(تحافظوقد .1 بينهاغير واضحة

لتفادي صعوبات   االلتزامات الموجودة في االتفاقات المبرمة     النامية حسب القدرة على تحمل    

 بحـسب    المنظمـة  في الجانب العملي يختلف تطبيق االتفاقـات       لها، ف  تعريف الفئات المكونة  

 قادرة على الوفاء بالتزاماتها بسرعة وأخرى تقف عاجزة أمام          بلدان هناك   ألن التنمية   مستوى

 حيـث  2أنه تصنيف عملي لكنه غير كامـل ) م.ع.ت OMC(قول على تصنيفاليمكن و.ذلك

هو عمليـة  ) Punta del este(من بين اإلنجازات الكبرى لقرار "أن ) Tiebaut Flory(الحظ 

 نظـام أكثـر     اتجاه النامية في    بلدانظر إلى مختلف الفئات المكونة لل     التفريق لهذا النظام بالن   

ـ  ال بلـدان  األقل نموا ونظام أقل تفضيال بالنسبة لل       بلدانتفضيال على األقل بالنسبة لل     عة نصم

 تخاطـب    كانت التصنيف بالمفهوم الضيق إال أن كل اتفاق تقوم به        ) OMC(لم تتبن   ".ةيددجال

، )PMAن  .أ.ب( النامية و  بلدانها، إذ هناك تفريق عام بين ال      من خالله أحد الفئات دون غير     

 خالل )م.ع.ت OMC( عضوا فيبلد 32هذه األخيرة تم تحديدها دون غيرها في قائمة تضم 

 وضع  ااستثناءو1996اإلعالم المنعقد في ديسمبر     وسائل   المتعلق ب  ةبسنغافور الوزراءمؤتمر  

ن .أ.ب(معايير التي أخذت بها األمم المتحدة لتحديـد        وفقا لل   قائمة االتفاق المتعلق بالمساعدات  

PMA()   ن  .أ.ب( النامية و  بلدانالتفريق بين ال   كما يتجلى ). دولة 20القائمة تضمPMA (  مـن

هـا خاصـة االتفاقـات      بمن خالل تطبيق االتفاقات والمهل المحددة       )م.ع.تOMC (طرف

)  والتـصدير  اإلنتاج( الفقيرة لدانالب منتجاتتشجيع  ل(كثرة انعقادها بسبب  المتعلقة بالمساعدات   

  3 معفية من هذا االلتزام استثناءا من النظام العام)PMAن .أ.ب(  أن، نجد)

                                           
1 - Guy Feuer, Herve Cassan, op.cit, p.61. 
2 - Bérangère Taxil, Idem, p. 41. 

  :ل أشكال لتمديد المهGuy 3 أعطى األستاذ - 3

  .)PMAن .أ.ب(استثناء عن النظام العام -ا

  . النامية لتأجيل الوفاء بالتزاماتهابلدانمهلة متعلقة بال-ب

  ). األخرىبلدانال(التثبيت المباشر للمهلة -ج
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  .1 سنوات للوفاء8 النامية األخرى منحت لها مهلة بلدان أما ال

  ):BMع .ب( التصنيف الموضوع من طرف البنك العالمي-ب

 الجيدة للحالـة االقتـصادية    تقسيما له طابع بياني يسمح بالمعرفة    )BMع  .ب( وضع

ويمكن أن  ،النامية  بلدان   فهو الوحيد الذي يجمع ال     ,، وإن كان يفتقد المضمون القانوني     بلدانلل

 مجموعـة مـن الحقـوق       هـا  لمنح فئة معينة من    ،تلجأ إليه أي منظمة دولية في وقت الحق       

  : هي فئات3إلى  النامية بلدانقسم البنك العالمي الو2.والواجبات على المستوى القانوني

   منخفضة الدخلبلدانال-1

   متوسطة الدخلبلدانال-2

   المصدرة للبترول ذات الدخل المرتفعبلدانال-3

  : الدخلمنخفضة بلدانال-1

 لكل فـرد    )PNB  خ.و.م ( منخفضة الدخل تلك التي يقل     البلدان) BMع  .ب( عتبر  إ

 ويقـل   )1983سنة  ل الم التنمية في الع   ل حو تقريرحسب   (1981 ذلك سنة    3 دوالر 400عن  

 حسب نفس التقرير    ا ويبلغ عدده  )1993حسب تقرير سنة  (1991 دوالر وذلك سنة     635عن  

حيث أن أغلب بلـدان      دولة مع انتماء كل من جمهورية مصر العربية واليمن لهذه الفئة،           55

 ثلثـي    يمثالن اللذين من الصين والهند      وتضم كذلك كالً   هذه الفئة تنتمي إلى القارة اإلفريقية،     

 التي قدمها البنك العالمي لسنة      اإلحصائيات  آخر أما،4دخالسكان مجموعة االقتصاديات األقل     

 745 لكـل فـرد عـن        )PNB  خ.و.م(منخفضة الدخل تلك التي يقل      البلدان  ،اعتبر   2001

  . بلدا66 هادوالر ويبلغ عدد

  : متوسطة الدخلالبلدان-2

 :قـسمين لمستوردة للبترول و تنقسم إلى       المصدرة أو ا    البلدان  تدخل ضمن هذه الفئة   

  .األعلىمجموعة الدخل المتوسط -ب      مجموعة الدخل المتوسط األدنى-أ

                                           
1 - Berangère Taxil, op.cit, p.42. 
2 - Guy Feuer, Herve Cassan, op.cit, p.64. 

  ). دوالر400(إلى غانا )  دوالر80(قراطية  تحدد هذه الفئة من كمبوديا الديم- 3
  ،1999ة،اتجاهات حديثة في التنمية، طبع ونشر اإلسكندري،عبد القادر محمد عبد القادر عطية.  د- 4

  .34ص 
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 1983حسب التقرير الصادر عن البنك العـالمي لـسنة          :مجموعة الدخل المتوسط األدنى   -أ

  ). راغوايا( دوالر 1630إلى ) كينيا( دوالر 420تحدد المجموعة من 

  . دوالر2555 دوالر إلى 636 حدد هذه الفئة من 1993أما تقرير سنة 

إلـى  ) جمهوريـة كوريـا   ( دوالر   1700 من   حددت :األعلىمجموعة الدخل المتوسط    -ب

 تقرير سـنة    و) 1983حسب تقرير التنمية حول العالم لسنة       ) (يدا توباكو نتر( دوالر   5670

لبنك العـالمي لـسنة      بالنسبة لتقرير ا    دوالر،أما 7910 دوالر إلى    2555 من   ها حدد 1993

 746 مـن     )RNBخ  .و.د( يتراوح متوسطة الدخل تلك التي      بلدان حدد بصفة عامة ال    2002

  .الجزائربلد من بينها  86 وتضم 2001 دوالر سنة 9205دوالر إلى 

  : المصدرة للبترول ذات الدخل المرتفعلبلدانا-3

 –)  دوالر 12600( العربيـة الـسعودية      –)  دوالر 8450( نجد ضمنها كل من ليبيا      

  ). دوالر24660( اإلمارات العربية –)  دوالر20900(الكويت 

  )برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمية: ( المتحدةاألممتصنيفات  -ج

 اهتماما   فيه  أولت   1990أصدرت األمم المتحدة أول تقرير حول التنمية البشرية سنة          

ن القدرات وجانب االستفادة من هذه القـدرات        جانب تكوي : بالتنمية البشرية التي لها جانبان      

فيما يتعلق بالجانب األول فالتنمية البشرية تعني تكوين القدرات من خـالل االسـتثمار فـي                

… أما الجانب الثاني يعني استخدام هذه القدرات فـي زيـادة اإلنتـاج              … التعليم والصحة   

ور عمليـة التنميـة، وسـيلتها       المشاركة في الشؤون السياسية واالجتماعية فاإلنسان هو مح       

 Index. Humain développant2 األمم المتحدة مؤشر التنميـة البـشرية   تستخدم،وا1وهدفها

  .3 مجموعات3 إلى البلدانكمعيار لتصنيف  ) IDH ب.ت.م(

فيهـا    )IDH ب.ت.م( يتـراوح  ذات التنمية البشرية العالية التي  البلدان :األولىالمجموعة  

 في العالم وفقا لهذا األولىكانت كندا  (1994 وفقا لتقدير بلد 64ت هذه ضمو 1 إلى 1,8بين 

                                           
 المرجع ،رعلي نصا. روالديتشي، د. عادل عبد اهللا، د. محمد عدنان وديع، د.  د.البحثفريق  -1

  .49 صالسابق،
 متوسط – المستوى التعليمي – المستوى الصحي :للتنمية جوانب 3  منياس مركب يعتبر هذا المق- 2

  .الدخل الحقيقي
  .97ص،لمرجع السابقعطية، ا محمد عبد القادر.  د- 3
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 المتقدمة في هذه المجموعة باإلضافة إلى       البلدانتقع جميع   ،  )0,96المقياس حيث وصل إلى     

 العربية، الكويت، قطر    اإلمارات، البحرين، ي واألورجوا  النامية مثل األرجنتين   البلدانبعض  

  .0,80قياس  بمهاوتقع ليبيا في آخر

 ) IDH ب.ت.م( يتراوح ذات التنمية البشرية المتوسطة التي  البلدان هي:المجموعة الثانيـة  

  .10,6 مصر بمقياسمن بينها بلد 66 حويت و0,79 إلى 0,50 فيما بين 

 )IDH ب.ت.م( ذات التنمية البشرية المنخفضة التي يقل فيها       البلدانهي   :المجموعة الثالثة 

  .0,17 آخرها سيراليون بمقياس بلد 45لمجموعة ما يقرب من، تضم هذه ا0,50 نع

  :)   ALALC ح.ت.أ.ل.ج( الحرة تصنيف الجمعية الالتنو أمريكية للتجارة -  د       

 المؤسـسة   1960 فيفـري    10ظهرت التفرقة بوضوح في اتفاقية مونتيفـديو لــ          

البلـدان  تفـاق  إث تم التي أقرت بإنشاء منطقة للتبادل الحر، حي)  ALALC ح.ت.أ.ل.ج(لـ

ـ  األعضاء على األخذ بعين االعتبار الحالة االقتصادية       ـ    )PMAن  .أ.ب( لـ تدعي س التـي ت

 من االتفاقية الحق لألطراف المتعاقدة في أخـذ         32 المادة   ومنحت ،إجراءات مالئمة لفائدتها    

تفاقية  من طرف اال   البلدانتدابير لفائدة طرف دون األخر، وهذا راجع إلى عدم تحديد هذه            ال

عها،وأنشأت فيما بعد فئة أخرى تـسمى        بمجمو اسميةلم تعط أي معيار لذلك أو قائمة        ألنها  ،

 خرىاألتفاقيات  االالتصنيفات في   ،وُأخذ بهذه   )EXIGU(منكمش  الوطني  السوق  ال ذات البلدان

يـة   والكارييب مثـل اتفاق    ةأمريكا الالتيني  بلدان بين   1للتعاون أواالندماج االقتصادي الجهوي   

نظمة بلدان أمريكـا   المؤسسة لم1969 ماي 26لـ ) Sous régionale(لجهوي االندماج شبه

ـ  سشقراما واتفاقية)ANDINج    .أ.ب.م(الجنوبية المؤسـسة لمجموعـة    1973 جويليـة  4ـ

ــب  ــى  )CARICOM(الكاريي ــافة إل ــصادي   إلاإض ــام االقت ــس للنظ ــاق المؤس تف

ـ تفاقية مونتيفديو ،وإ1975 أكتوبر 17في ما ببانا قعالموS.E.L.A ( أ.ل.إ.ن(نوأمريكييالالت  لـ

نوأمركية لالنـدماج  ي الجمعية الالتـب) ALALC ح.ت.أ.ل.ج(عوضت  التي1980 أوت 12

  ).ALADIإ .أ.ل.ج(

       

       

                                           
1 - Guy Feuer, Herve Cassan, op.cit , pp. 61-62. 
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  حسب وضعياتها الخاصة لبلدان الناميةتصنيفات ا: رابعالفرع ال 
ت .ت.م.أ.م(من خالل هذا الفرع نركز علـى التـصنيف الموضـوع مـن طـرف              

CNUCED(      للبلدان ببعض الحاالت الخاصـة وفقـا        ي الذي أخذ زيادة على المستوى التنمو 

وقد أكدت الجمعية العامة لألمم المتحـدة       ).البلدان الحبيسة -البلدان الجزرية (للمعيار الجغرافي 

  .ذلك وأضافت له فئة البلدان األكثر تضررا 

  :)غير الساحلية( النامية الحبيسة البلدان-أ

 على مستوى األمم المتحدة فـي       1957 النامية غير الساحلية سنة      البلدانح مشكل   طر

 لفت نظـر     في دور أساسي ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(لعب،حيث  10281)  XI(نص الالئحة   

دعي معاملة خاصة تمكنها من الوصول إلـى        ست التي ت  البلدانالمجموعة الدولية لمشاكل هذه     

ن .أ.ب( اإلشارة إلى أن المنظمات الدولية تعتبـر فئـة           تجدرو.البحر وتسهل تجارتها الدولية   

PMA (دام الشاطئ من معايير    نع النامية غير الساحلية يتدخالن أحيانا، بل يعتبر ا        البلدان وفئة

 لكن لم يلغ    )CNUCEDت  .ت.م.أ.م(لـ  ) 11 (IIحسب الالئحة   ،  ) PMAن  .أ.ب(تحديد فئة 

عدم إطاللتها  ( بخصوصية العائق الجغرافي     عنها متميزة هذا التداخل ضرورة وضعها في فئة     

 بوركينافاسو  –بوتسوانا– بوليفيا –بوتان– نأفغانستا: وهي بلد 21تضم هذه الفئة     و )رالبحعلى  

 المـالي  – ماالوي – لوزوتو  – الالووس   – التشاد – جمهورية إفريقيا الوسطى   – البورندي   –

ـ  – روانـدا    – يباراغوا – النيجر   – النيبال   – منغوليا   –  – زامبيـا    – أوغنـدا    –وايلندا   س

ت هذه المجموعة بجهود كبيرة     يحض). تقع في إفريقيا   البلداننالحظ أن معظم هذه     (زيمبابوي  

 البلدان مشكل هذه    األولىناقش منذ دورته    حيث  ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(خاصة من طرف  

والووس والنيبال  نأفغانستاعلى طلب كل من      بناء ، علـى   هذه الجهـود بالمـصادقة   جت تو 

،لكنه  في الوصول إلى البحر مع تنظـيم ممارسـته         ها المتضمنة حق  1965 جويلية   8تفاقية  إ

 للقانون الدولي التقليـدي مـن القـانون الـدولي            منها  بنوع من العمومية أقرب    عولج ذلك 

                                           
دان أن ا1028 تنص الالئحة - 1       غير الساحلية تستفيد منلبل

  .للبلدان النامية ككلالنظام المخصص -أ

  .النظام المخصص للبلدان الحبيسة مهما كانت درجة نموها-ب

  .النظام المخصص للبلدان النامية الحبيسة-ج
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 بواسطة اللوائح الصادرة عن الجمعية العامة مثل تلـك          ها فيما بعد   تطوير إن تم االقتصادي و 

 وكذلك النصوص المتعلقة    1980 و   1970 المتحدة للتنمية لسنتي     األممتراتيجيات  سبإالمتعلقة  

كـان   )CNUCEDت  .ت.م.أ.م(أما التطور على مستوى     ،1بالنظام االقتصادي الدولي الجديد   

الصادرة في  ) IV(الالئحة 1972 ماي   19 الصادرة في    63 ) III (الالئحة: التالية عبر اللوائح 

الـصادرة فـي    ) VI(،والالئحـة 1979 جوان   3الصادرة في   ) V(الالئحة و   1976 ماي   31

 أما ،من وجهة نظر تنموية     النامية غير الساحلية    البلدان وهي لوائح تناولت   …1983جويلية  

 المتحدة الثالث لقـانون     األمم مؤتمر    المشاركة في  لبلدانل ت معالجته تركلها  الوضع القانوني   

بتحديد آثار تلك المبـادئ العامـة علـى         ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(قام مستوى   كما  .2البحار

 النامية غير الساحلية ووضع اإلجراءات الواجب اتخاذها علـى المـستوى الـدولي              البلدان

على توجيه العمل نحو تلـك البلـدان فـي ميـدان            ) V) 123لصالحها حيث نصت الالئحة     

  :3 التاليةاألهدافالحاجيات والوسائل لتحقيق 

  . العالميةواألسواقالبحر تخفيض كلفة وصولها إلى -أ

 حاجيـات   ر بعين اإلعتبـا   خذاألتحسين نوعية وفعالية خدمات النقل المتعلق بالعبور مع         -ب

  .المجاورةووسائل كل من البلدان الحبيسة وبلدان العبور 

                                           
1 - Guy Feuer, Herve Cassan, op.cit, p. 77. 

 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة ) 132 إلى 124من المادة ) (X( تجسد ذلك في القسم العاشر - 2

تحت عنوان حق الوصول إلى البحر وحرية المرور ( من االتفاقية على أن 125صت المادة حيث ن

  ):العابر

غير الساحلية حق الوصول إلى البحر ومنه لغرض ممارسة الحقوق المنصوص عليها في بلدان يكون لل-ا

وتحقيقا لهذه الغاية، . ةهذه االتفاقية بما فيها تلك المتعلقة بحرية أعالي البحار وبالتراث المشترك لإلنساني

  . غير الساحلية بحرية المرور العابر عبر أراضي دول المرور العابر بكافة وسائل النقلبلدانتتمتع ال

 المرور بلدان غير الساحلية وبلدان وصور ممارسة حرية المرور العابر بين الأحكاميتم االتفاق على -ب

  . إقليمية أو إقليميةالعابر المعنية عن طريق اتفاقات ثنائية أو دون

 كل ما يلزم من اتخاذالمرور العابر، في ممارسة سيادتها الكاملة على إقليمها، الحق في بلدان يكون ل

 غير الساحلية ال تشكل بلدانالتدابير التي تضمن أن الحقوق والتسهيالت المنصوص عليها في هذا الجزء لل

  ".بأية صورة كانت تعديا على مصالحها المشروعة
3 - Guy Feuer, Herve Cassan, op. cit. 79. 
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إعادة هيكلة اقتصادها بهدف تخفيف إعاقتها الجغرافية وتجاوز اآلثار السلبية عن طريـق             -ج

ة وتطور الموجود منها مع أخذ مخططات التنمية الوطنية وتكوين العمالـة            إنشاء بنيات تحتي  

ولتحقيق ذلك وضعت تلـك     ".عتبار بهدف االستعمال الكامل للموارد المتوفرة     الوطنية بعين اإل  

  :اللوائح آلية مزدوجة وهي

 بلدان الحبيسة و البلدانجهوية بينالو) Sous régionaux(جهوية ال ثنائية دونإبرام اتفاقيات -

  .العبور

  .دعم البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية عن طريق المساعدة التقنية والمالية-

، النقـل واالتـصاالت   ،  كما احتوت تلك اللوائح على تفاصيل التعاون في مجاالت العبـور     

 المـواد   ،أمـا تعويضية والتخطيط الجهوي ودون الجهوي    الصناعات  ال ، إنشاء إعداد الموانئ   

،  المنـاطق الحـرة    فـي  هذه المادة، شرحت المسائل المتعلقة بالحقوق الجمركيـة  التي تلي 

  .…التعاون في ميدان النقل والمساواة في المعاملة داخل الموانئ 

 النامية غير الساحلية بعد الدورة الثالثة        بالبلدان  المتحدة خاص  لألمم صندوق   إنشاءتم إقرار   و

جمعية العامة على نظامه األساسـي بالئحتهـا        الذي وافقت ال   )CNUCEDت  .ت.م.أ.م(لـ  

تعويض النفقات اإلضافية التـي     إلى  هدف هذا الصندوق    ،ي 1977 ديسمبر   21 في   177/31

يمول عـن طريـق االشـتراكات        و ةنالمسافو   العبور   ، في مجال النقل     هذه البلدان تتحملها  

دوق في مشاكل كبيـرة      عدم إلزامية تقديم االشتراكات وضع هذا الصن       لكن،  بلدانالطوعية لل 

 المتطـورة والمؤسـسات الماليـة دفـع         بلـدان  طالبت من ال    حيث نبهت لها الجمعية العامة   

 19 لــ   38/174 و   1982 ديسمبر   20 لـ   37/230 تينهذا ما جاء في الالئح    واشتراكاتها  

  .1983ديسمبر 

  :ريةي النامية الجزالبلدان-ب

 الـصادرة   III (65( الالئحـة    ريـة أول مـرة بواسـطة      ي النامية الجز  بلدانأشير لل 

 من خالل هذه الالئحة فرضت هذه الفئة        ،1972 ماي   19في  ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(عن

 صعوبات  ممساحتها وتباعد جزرها وتعرضها للكوارث الطبيعية مما يضعها أما        لصغر  نفسها  

 صـغر الـسوق      ، النقل نظرا لبعد المسافة التي تفصلهم عن األسـواق        ب خاصة تلك المتعلقة  

 1976 مـاي    31 الـصادرة فـي      IV (98(الالئحة  و أقرت   .لداخلي وقلة الثروات الطبيعية   ا

- اإلعالم واالتـصال   -تدابير تتعلق بالنقل الجوي   ،   1979 جوان   3 لـ   V (111(والالئحة  
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 السياسة التجارية   - األساسية   دالموا المداخيل المحصل عليها من تصدير       -الثروات البحرية 

 – ن التامي – السياحة   – الصغيرة الجغرافيا اإلنسانية للجزر     –ستيراد   التعاون في مجال اال    –

تطبيق هذه التدابير   ل) IV(ته  رمن خالل دو  ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(سعىكما  .1إعادة التأمين 

 من بـين البلـدان       نذكر  و  في مختلف المجاالت   البلدان هذهوتوفير المساعدة المالية والتقنية ل    

  . هايتي– المالديف – جزر القمر –سامو  –الرأس األخضر :الجزيرية

  : األكثر تضرراالبلدان-ج

رتفـاع أسـعار    إ نتيجـة    البلدانتدهور ميزان مدفوعات هذه     العامة  عتبرت الجمعية   إ

، حيـث    في إطار النظام االقتصادي الدولي الجديـد          مشكل هيكلي ال يتم حله إالّ      اصادراته

 بلـدان  وبينت انه ليس فقط ال     هذه البلدان د   معايير لتحدي  7 بـ   SWI (3202(جاءت الالئحة   

 لبلـدان  غير الساحلية أو ضعيفة الدخل هي األكثر تضررا وإنما كذلك ا           البلدان نموا أو    األقل

 االقتصادية الحالية والكوارث الطبيعية،     األزمة التي تأثرت اقتصادياتها جراء      األخرىالنامية  

 تعتبر الالئحة    هذه فات الموضوعة من طرف    المواص ،أما)االستعمار(وجراء االعتداء عليها    

  :قتصادي مالي وهيإذات طابع 

 مـستوى    وانخفـاض  ضعف اإلنتاجية ،عن مستوى الفقر   ي الضعيف كمؤشر  دالدخل الفر -1

  .التقنيات والتنمية

  .الزيادة في أسعار استيراد المواد األساسية مقارنة بالمداخيل المترتبة عن التصدير-2

  قارنة بالموارد المترتبة عن التصديرحجم خدمات الديون م-3

  . القابل للتصديرائض توسيع مداخيل الصادرات، وقلة الف،عدم كفاية وقلة اإلمكانيات-4

  .حتياطات من العملة الصعبة، أو عدم كفايتها مقارنة بحاجيات البلد المعنيضآلة حجم اإل-5

  . نفقات النقل والعبورفيالتأثير السلبي للزيادة -6

  .تجارة الخارجية في مسار التنميةحجم ال-7

 البنـين  – ساحل العـاج – الكامرون–البنغالديش (هذه البلدان كمايليوتبعا لذلك حددت قائمة     

 –) بوركينـا فاسـو   ( فولتـا العليـا    – هايتي – غويانا – غينيا – غانا – السلفادو –)الدارهومي(

 جمهورية  – الباكستان –جرالني- موريتانيا –يلما – مدغشقر – البنين – كينيا – الهند –الهندوراس

                                           
1 - Guy Feuer, Herve Cassan,  op . cit , p.80. 
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 –التـشاد   -سـيريالنكا  – السودان – الصومال –سيراليون –السنغال–تنزانيا –إفريقيا الوسطى 

  . بلدا29أي ) اليمن الديمقراطية سابقا (–اليمن

 بعث برنامج خاص يحتوي على تقديم مـساعدات طارئـة           SW1 (3202(قررت الالئحة   و

 النامية القادرة على    بلدان المتطورة وال   من البلدان  لكه   يشارك في  البلدانتساعد في تنمية هذه     

لبلـدان األكثـر     ل اإلسـتعجالية لعملية  اعث  باألمين العام   من  كما طلبت الجمعية العامة     ،ذلك

 من اإلبقاء علـى     انه تمكّ إستعجاليه مساعدات    منحها  في إطار هذا البرنامج بواسطة     تضررا

ـ       لذلك تدعي و  شهرا قادمة  12 األساسية لمدة    اوارداته ( ه كل المؤسسات المالية للمشاركة في

 ت.ت.م.أ.ب(و)CNUCEDت .ت.م.أ.م( إلى  باإلضافة .ع   BM )ب(و )FMI د.ن.ص(

PNUD((وقد      الذي جباريةاإلات غير   كترااإلشل من    زود هذا البرنامج بصندوق خاص يمو  

   1983  ألغي من طرف الجمعية العامة سنةأنلم يلبث 

  ):I.P.Nج .م.ب( ديدةج الالمصنعة البلدان-د

هو مفهوم جديد ظهر في أواخر السبعينات، رغم عدم وجود فئة خاصـة بهـا لكـن                 

 كوريا الجنوبية   –كونغ  غ   هون –العديد من المنظمات الدولية تتفق على اعتبار كل من تايوان           

والمكسيك البرازيل واألرجنتين   ) النمور األسياوية األربعة  ) (جنوب شرق آسيا   (ةسنغافور –

 بلـدان  10بوجـود   ) OCDEإ  .ت.ت.م (قرتأو،  )N.P.Iج  .م.ب(من أمريكا الالتينية من     

 تايوان مع إضافة في كل مرة بعـض         ، كوريا الجنوبية    ، بما فيها المكسيك      1جديدة مصنعة

ـ  النامية بلدانال أو  ،)تايالنـدا -الفلبين-باكستان- ماليزيا - الهند -مصر-األرجنتين  الشيلي  ( ك

 حيث تتميز هـذه     ،))سابقا(يوغسالفيا  -اليونان-البرتغال-إسبانيا (وروبية كا األ بلدانبعض ال 

 الـذي   األمر بالنمو الصناعي السريع والمستديم واعتمادها على استراتجيات التصدير          بلدانال

بينهـا  جعلها تحتل مكانة هامة في األسواق العالمية، ويمكن إجمال الخـصائص المـشتركة              

  2:فيمايلي

 قفزت حصتها في صادرات العـالم       إذعلى للصادرات من السلع المصنوعة      ت نمو أ  المعد -

  .1990عام  % 21 إلى 1965سنة  % 9من السلع المصنوعة من 

                                           
1 -  Michel, Bélanger, Institutions économiques internationals, la mondialisation 

économique et ses limites, Paris,6 emesedition,1997,p .203. 
   .2ص،1994 مارس، مجلة التمويل والتنمية،)س للنموابناء أس(ق آسيا معجزة بلدان شرجون بيغ،- 2
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  .نمو أسرع للمنتجات واإلنتاجية الزراعية-

من الناتج المحلي اإلجمـالي فـي        % 20معدالت نمو أعلى لرأس المال المادي، تجاوز         -

  . في المدخرات المحليةأعلى مدعم بمعدالت 1990 و 1960المتوسط بين عامي 

  . لرأس المال البشريأعلىمعدالت نمو   -

 لهذه النتائج المذهلة جعل البعض يطلـق عليهـا وصـف    جديدةتحقيق البلدان المصنعة ال  إن  

 عـدة   بفضل وكان ذلك    1)األولالجيل  (خاصة لما حققته النمور األسياوية األربعة       " المعجزة"

  :2نهاعوامل نذكر م

 أدائهـا  نتيجـة    البلـدان في اقتصاديات هـذه     )  البشري أوسواء المادي   (تراكم رأس المال  *

  .المتفوق

  اعتمدت كما ،بناء رأس المال البشري بطريقة سريعة جعلها تتفوق على باقي البلدان النامية           *

  وكورياااندونيسي سياسات واضحة لالستثمار في التعليم األساسي مثال خصصت كل من        علي

  .من ميزانية التعليم للتعليم األساسي % 80 منتصف الثمانينات اوتايالند

 إلى أنـشطة    األموالإنشاء نظم مالية فعالة ومضمونة عن طريق زيادة المدخرات وتوجيه           *

تكون ذات عائد اجتماعي مرتفع، كما استخدمت بعض الحكومات مجموعـة متنوعـة مـن               

  .خراتجل زيادة المدأ من  تدخالًأكثر اآلليات

 بنيـة أساسـية     ء مواتية لالستثمار بعد إنشا    ةبيئخلق  ك طرقزيادة االستثمار باستعمال عدة     *

وذلك بمزيج من السياسات الضريبية والتدابير الالزمة السـتقرار         ،ستثمار الخاص   إلمكملة ل 

  .أسعار السلع بقيم منخفضة

ادي والبشري البـد مـن      فبعد تراكم رأس المال الم    ،لكن توفر هذه العوامل ال يكفي لوحده        

مد مزيجا من   تعبلدان ت  ال ذه اقتصاديات ه  مما جعل تخصيصه في األنشطة ذات الربح المرتفع       

 سوق العمل تميل إلى استخدام الـسوق وتـدعيم          في حيث   ،آليات السوق والتدخل الحكومي   

سوق رأس المال كانت الحكومات تتدخل بشكل منهجـي لمراقبـة أسـعار             في  أما  ،مرونتها  

                                           
 الجيل و ،)النمور األسياوية( كوريا الجنوبية ،ةسنغافور ،هونغ كونغ،تايوان:  يتمثل في األول الجيل - 1

  ).األشبال األسياوية(تايالندا ،ا،اندونيسيماليزيا :  فيالثاني
  .3 صجون بيغ ،المرجع السابق، - 2
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 بمـا فـي ذلـك       اإلنتاجية إلى تعزيز    بلدان ال  هذه عمدت اقتصادات  و ئدة وتوجيه االئتمان  الفا

 بلدانرحبت جميع هذه ال   انتقائية وقد   استيعاب التكنولوجيا األجنبية، وتطبيق سياسات صناعية       

 إقتنـاء  على االستثمار المباشر مـن  االنفتاح، عن طريق  األجنبيبنقل التكنولوجيا والتدريب    

 تـم   ،و ومنذ عهد قريب اندونيـسيا وتيالنـدا       ةوسنغافورماليزيا  ،جيا في هونغ كونغ     التكنولو

دعم الصناعات الثقيلة في سنوات الخمسينات من طرف كوريا فيمـا           لمحاكاة سياسية اليابان    

 وتـايوان وحتـى     ةوسنغافورت كل من ماليزيا     ضع كما و  ،صناعات معينة ل هايخص تعزيز 

 علـى   بلـدان  هذه ال  تالمتقدمة واعتمد يل بتنمية الصناعات    جل التعج أهونغ كونغ برامج من     

استراتيجيات تشجيع التصدير حيث تعتبر الصادرات المصنعة مصدرا هاما للتغير الـسريع            

نجاحها في التغلغل في األسواق العالمية وتحقيـق        على  في إنتاجية هذه االقتصاديات، زيادة      

  .البلدان الناميةتقدم ملحوظ في توسيع نطاق التجارة بعكس باقي 

  :البلدان األقل نموا-هـ       

 ا اثنـاء  ، وإن كان موجـود    1979عرف مفهوم البلدان األقل نموا في ندوة مانيال سنة        

  .)1(وفي ميثاق الجزائر) CNUCEDت .ت.م.أ.م(تأسيس

  .سوف نتطرق لعملية بلورة هذا المفهوم في العناصر الالحقةو

  

  

  

       

  

  

  

  

                                           
)1( Jacques Fontanel ,Organisations économiques 

internationales ,2emesedition ,Paris,1995,p.25. 
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   والعمل علي ترقيتها مفهوم البلدان األقل نموابلورة:المبحث الثاني 
، الـذي   )PMAن  .أ.ب("البلدان األقل نموا  " عرفت الجماعة الدولية مصطلح جديد هو     

خاصةً  الصعوبات   صادفها في عملية تحديده الكثير من     يدل على أحد فئات البلدان النامية،وقد       

ية في مجـال العالقـات االقتـصادية        ن القانون الدولي لم يعرف  البلدان المتقدمة وال النام         أ

الدولية وإنما وضح فقط أن البلدان الناميـة تحظـى بنظـام تفـضيلي بالمقارنـة بالبلـدان                  

 الساحة االقتصادية الدولية جعل المجموعـة الدوليـة          على مصطلحهذا ال بروز  إن  .المتطورة

ت .ت.م.أ.م ( فيهـا  الفئـة، لعـب     لـصالح هـذه     تحضير برامج عمل    تعمد إلي  االقتصادية

CNUCED (        ـ والم هادورا بارزا من خالل الندوات الثالثة التي عقدها لصالح  بثالثـة   ةتوج

  ). 1979 لسنةاإلستعجاليلبرنامج بعد ا ( برامج عمل

   

  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والبلدان األقل نموا:المطلب األول     
،رفعت أصـوات مطالبـة   )CNUCEDت  .ت.م.أ.م( وفي الدورة األولي لـ      1964     منذ  

 ،لكن لم توضح هذه البلدان      )1()البلدان لمهمشة () PMAن  .أ.ب(ببذل جهود خاصة لمساعدة     

 يخص هـذا الـشأن منهـا        اعدة تقارير فيم  )CNUCEDت  .ت.م.أ.م(أو مميزاتها،وقد تبنى    

بنيودلهي حـول قـضية المقـاييس الخاصـة والتميزيـة لهـذه             1968التقرير المتبنى في      

 من  فوعقد عدة ندوات لمعالجة الحالة الخاصة لها مع وضع برامج من أجل التخفي            )2(لدانالب

  . الصعبةةحالتها االقتصادي

  

  عملية تحديد فئة البلدان األقل نموا: األولالفرع      
تلك المطروحة فـي    خاصة  ،  الكثير من المشاكل   )PMAن  .أ.ب (واجهت عملية تحديد       

 المـستفيدة مـن األنظمـة       البلدان في عملية التحديد و    المأخوذةمعايير  بال المتعلقة   المناقشات

  .بينهافي ظل التنافس الكبير خاصة  ةالتفضيلي

                                           
)1( P.Dominique Carreau et Patrick Juillar, Manuel de droit international 

économique, L.G.D.J,1998, P.22. 
  .)"2(24تقرير"، )CNUCEDت .ت.م.أ.م(الدورة الثانية لـ ) )2(
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على بعض المشاكل التي واجهت المجتمع الدولي      نلقي الضوء   من خالل هذا المطلب سوف      ف 

وليـة   لنصل الي تحديد هذه البلدان مـن خـالل التـصنيفات الد            فيما يخص معايير التحديد   

  .المعتمدة

  : البلدان األقل نموادبمعايير تحديالمشاكل المتعلقة -أ

فئة على مستوى العالقات االقتصادية الدولية، وقـع علـى عـاتق            ال  هذه بعد ظهور 

تخاذ التدابير الالزمة   إ ثم بعد ذلك     ،كخطوة الزمة وفورية  ا   وضع تعريف له    الدولية الجماعة

 المناقشات  ته لم يكن ذلك سهال لما واجه      لكن،1تخبط فيها  من الوضعية السيئة التي ت     إلخراجها

 تحـديا للجماعـة      المتناقضة وكان فعـالً    بلدانقتراحات متضادة، وما فرضته مصالح ال     إمن  

  .الدولية ككل

قتراحات  على أساس اإل   1971 من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة         لفئةاهذه  فت  عر

تنمية التابعة للمجلس االقتصادي االجتماعي في الالئحة       المقدمة من طرف لجنة التخطيط وال     

2768) XXVI (  دولة بنـاءا علـى عـدة        25 عن طريق قائمة تضم      1971 نوفمبر   18لـ 

 المنشآت  ضعف-صناعة ضعيفة -إنتاجية ضعيفة -الدخل الضعيف : مثلخصائص لقلة النمو    

  :2وارتكزت في ذلك على مايلي.…اإلدارية والثقافية 

  . دوالر100اخلي الفردي يساوي أو يقل عن الـ المنتوج الد-1

  %.10 الخام يساوي أو يقل عن اإلجمالينسبة الصناعة في المنتوج الداخلي -2

   %.20 سنة ال تتجاوز 15نسبة التعليم للسكان الذين ال تقل أعمارهم عن -3

ـ  تعلق خاصة فيما ي   ، روعي فيها هامش الخطأ    إحصائياتهذه المعايير مبنية على     إن   نقص ب

 مليـون  142 دولة بحجم سكاني إجمـالي تقـدر ب   25تأهيل السكان بناءا على قائمة تضم   

  . وكانت إفريقيا هي القارة األكثر فقرا)3(نسمة

 فـي   77 وزراء مجموعة    اجتماع لقي تقرير لجنة التخطيط والتنمية هجوما حقيقيا خالل          وقد

 25 الحظوا أنه من بـين       الذين ناألميركيي نو ليما خاصة من طرف الالتي     بـ 1971نوفمبر  

                                           
1 - Ch. A. Glliard, Satellites de diffusion direct, Paris , AFDI, 1972, p. 663. 
2 - Ch. A. Glliard, Idem, p. 664. 

مثال فيما يتعلق بالمنتوج الداخلي  % 20أكدت اللجنة بوجوب تطبيق تلك المعايير بمرونة وبهامش  )3(

 ). دوالرا120 و100بين (الخام 
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حيث طـالبوا   ،" هايتي"هو على عضو واحد      التي تضمنتها القائمة ال تحتوي منطقتهم إالّ       بلدا

 ما حـصل  هو و، على المستوى العالمي  اقتصارهبتقديم تعريف على المستوى الجهوي وعدم       

نفس المنطقـة    في    البلدان  تم إضافة نصوص متعلقة بإعطاء تعريف لهذه        أين في إعالن ليما  

ة الخاصة  ملمع األخذ بعين االعتبار المعا    ،عد مراجعة اللجان االقتصادية الجهوية      بالجغرافية  

  . حسب االتفاقيات الجهويةبلدانالتي تحصلت عليها هذه ال

 المتعلقـة   5 بتعديل المادة    اقتراحانوأمركيون خالل الدورة الثالثة للجمعية العامة       يقدم الالت و  

من لجنة التخطيط والتنمية    الجمعية العامة    ت طلب ،حيث )PMAن  .أ.ب(بـة  بالالئحة الخاص 

 إمكانيـة القيـام     أيدراسة الشروط المعمول بها، وزيادة ما تراه مناسب من شروط أخرى            

  .بتعديالت في القائمة

 من خالل مطالبهم الجماعية وحتـى الفرديـة حيـث           نأمريكيو الالتينو رضيتأكد عدم   لكن  

بـداخل منـاطقهم الجهويـة      " السلفادور إضافة عبارة     – بوليفيا   –كواتور  طالبت كل من اال   

بلدان في طريق النمو األقل تطورا بداخل       "فأصبح التعريف على النحو التالي       ، )1("الجغرافية

  .لكن هذا التعديل لم يلبث حتى سحب من طرف أصحابه،"مناطقهم الجهوية الجغرافية

عتبار القائمة التي وافقت عليهـا      بإ غواتيماال   هادمت علي أقالتي    تلك ومن المحاوالت الفردية  

 من طرف الجمعية العامة في حين وافقت        ت رفض ها لكن ،لجنة التخطيط والتنمية قائمة مؤقتة    

 األرغواي المتمثل في أن للوضعية الحالية مواصفات أخرى تضاف للتي هـي             اقتراحعلى  

  ".مستعملة حاليا"

البـد  "رج القارة األمريكية من طرف مدغشقر بقولهـا         غير مثمرة خا  وجاءت محولة أخرى    

 بلدانالتأكيد على الشروط الموضوعية حاليا مع إضافة شروط جديدة لوضع قائمة خاصة بال            

  ". وجود قطاعات اقتصادية كبيرة متدهورةةبمراعاالمقهورة والمغلوبة على أمرها 

، وعملوا ما في وسعهم     قائمةتة لل  على الصيغة المؤق   نأمريكيي إصرار الالتينو    يتبينمما تقدم   

  .)1 (ةتيحت لهم الفرصإلعادة دراستها كل ما ُأ

                                           
)1( - Maurice Flory , Droit international du developpment , presse universitaire 

France ,1ere edition,1977,p.62. 
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 ، على الشروط المحددة لهـا     قةموافال على القائمة المختارة رغم      اإلعتراضات الكثيرة بعد   و  

 ، الموافـق    )1("النـواة "تم أخيرا الترحيب بتقرير لجنة التخطيط والتنمية الذي يتضمن قائمة           

وتبعـا لـذلك القائمـة      ، تطوير الشروط المستعملة للتعريف      إلمكانية المجال   عليها مع ترك  

 ،  )2( منها أوغنـدا   حيثُ أخرجت  وهو ما حدث عند مراجعة تلك القائمة ألول مرة           ،المختارة

  )3(.ةالغربي سامو

 بلـدان بواسـطة     4جاء بصفة متتاليـة حيـث ُأضـيفت          )PMAن  .أ.ب( أما توسيع قائمة  

-غامبيـا -وهي البـنغالداش   بلد   29 ليصبح عددها    12/12/1975  في xxx(3487(الالئحة

 بلدا بإضافة   31 أصبح العدد    1977 في سنة    واليمن الديمقراطية، -جمهورية إفريقيا الوسطى  

ضيفت جيبوتي ليصبح    أُ 1978 وبعد سنة أي في      ،كل من جزر الرأس األخضر وجزر القمر      

  .  بلدا32 هاعدد

 هاناءا على اقتراح لجنة تخطيط التنمية حيث وصل عـدد          ب 1982لت كذلك القائمة سنة     دعو

 سيراليون وتوغو -برنسيب-ساوتومي-غينيا االستوائية -جيبوتي:بلدا بإضافة كل من    36إلى  

وقـد   ،1982ديسمبر  / 17 الصادرة عن الجمعية العامة في       133/37طريق الالئحة   عن   ،

  .سينغالالضافة عد إ ب2003 سنة بلد 49 بلغت

  :ديد فئة البلدان األقل نموا من خالل التصنيفات المعتمدةتح-ب        

 نـوفمبر   18الـصادرة فـي     ) XXVI( في الالئحة    )PMAن  .أ.ب ( تجسد تحديد فئة  

  :قتراح لجنة التخطيط والتنمية وهيإ  من معايير3 بناءا على 1971

الفقر أو  داللة على درجة    ( دوالر   100المنتوج الداخلي الفردي الخام يساوي أو يقل عن         -1

  ).التنمية اإلجمالية

داللة على   % (10نسبة الصناعة في المنتوج الداخلي اإلجمالي الخام تساوي أو تقل عن            -2

  .درجة التحوالت البنيوية لالقتصاد

                                           
  بلدا25 تضم القائمة XXVI (2768( الذي كرسته الجمعية العامة في الالئحة - )1(
  دوالر120 الداخلي الخام لكل فرد يفوق منتجوهاألن  -)2(
  ى معلومات غير دقيقة في القائمة بناءا علإلدراجها - )3(



 56

 سنة من العمر على األقل نـسبة        15معرفة القراءة والكتابة من طرف السكان الذين لهم         -3

إلمكانيـات المتاحـة لتوسـيع المـوارد البـشرية          داللة على ا   % (20تساوي أو تقل عن     

  .1المتخصصة

  :2 في الخصائص التاليةهذه البلدانإضافة إلى هذه المعايير الثالثة تشترك مجموع 

 مما ،النمو السكاني السريعمع رنة اقلة نسبة النمو االقتصادي بالمقب البلدان معظم هذه تتميز-

  .يجعلها في حالة ركود دائم

  .بالزراعة مع محدودية النشاط المالي واالقتصادي الحديثها يرة من سكانتختص نسبة كب-

قلة وسائل النقل واالتصال يفرض العزلة على األغلبية الـساحقة للـسكان فـي المنـاطق                -

  .الريفية

رية كمـا   ي جز بلدان 5حبيسة و بلدان  هي  ها   من بلد 15 تعاني من عوائق جغرافية،      تهاأغلبي-

  . التربةوانجراف) التصحر(توبوغرافية ال من هشاشة اعاني معظمهت

 الذي يظهر   بلدان اإلدارية المؤهلة والضرورية لتسيير عملية التنمية في هذه ال         اإلطاراتقلة  -

  .…من النسب العالية لالمية 

 كنسبة هامة تدخل في الموارد الـضرورية        ةالخارجيتعتمد أساسا على المساعدات     تها  أغلبي-

  .اوارداتهية تغط وهاستثماراتإلتمويل 

  . واستعمالهاالتكنولوجياتعاني من مشكل نقل أغلبيتها -

 …قتصاديات ضعيفة معرضة لألزمة إأنها تعتبر بصفة عامة -

ـ     المجتمع الدولي االقتصادي ككل أمام ضـرورة        )PMAن  .أ.ب(وضعت الحالة المتردية لل

 ةت الوطنيـة المتخـذ     المعبر عنها في التوجيها    هالتصدي الحتياجات شعوب  من أجل ا  التعاون  

 .3ةتنميال في ئهاتحت وصاية شركا

                                           
1 - Guy Feuer, Herve cassan, op.cit, p.67. 
2 - Eric  Sottas, Les payes les moins avancé, introduction au PMA et au nouveau 

programme substantiel d’action en leur faveur; nations unies,1984,p.6.  
3 - Olivier de Solage, Croissance ou developpment des tiers monde, G. Lharmattan,  

1997, p. 247. 
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وفقا للتصنيفات المعتمدة من طـرف المنظمـات الدوليـة          ) PMAن  .أ.ب(ويمكن ضبط فئة  

  :المختلفة كالتالي

معيار :  دولة وفقا لمعيار مركب      49ستعملت الجمعية العامة طريقة القائمة التي تضم حاليا         إ

المنتـوج   نسبة الصناعة فـي      –) معيار الثقافي (بة األمية    نس –) PIB( الخام   فرديالمنتوج ال 

  .1)المعايير الثالثة) (اقتصاديمعيار (الداخلي الخام

  :كمايلي) PMAن .أ.ب(تحديد يمكن  األخرىمن خالل تصنيفات المنظمات الدوليةو 

 تنتمي لفئة البلدان منخفضة الـدخل       )PMAن  .أ.ب( البنك العالمي فإن   اتمن خالل تصنيف  -1

  ).فة عامةبص(

 إلى فئـة    هذه البلدان من خالل تصنيفات األمم المتحدة وفقا لمؤشر للتنمية البشرية تنتمي           -2

  . ذات التنمية البشرية المنخفضةالبلدان

  .بلد 32بقائمة تضم هذه البلدان  )OMC ت .ع.م(وحددت  -3

فيحـدث   تنتمي إلى فئات خاصة      أخرى بلدانًا) PMAن  .أ.ب(يمكن أن يدخل ضمن فئة     كما  

 تـضررا مـن     األكثر البلدان – الحبيسة   البلدان –رية  ي الجز بلدانال( تدخل   كأنالتداخل بينها   

تـستفيد بـذلك مـن      ،و توفرت فيها المعـايير الثالثة     ا إذ )PMAن  .أ.ب( ضمن فئة    )األزمة

 دانبل حبيسة مثال باإلضافة إلى امتيازاتها باعتبارها        بلداناًاالمتيازات الممنوحة لها باعتبارها     

تنقسم بدورها إلى فئـات فرعيـة       ) PMAن  .أ.ب(وما يجدر مالحظته أيضا أن فئة     .أقل نموا 

أنظر الـشكل    (PNUDأخرى وهذا ما جاء في تقرير برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمية            

1(2.  

  

  

  

  

  

                                           
  ).CNUCED ت.ت.م.أ.م( ما جاء به مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية - 1
  .129 ص،2002 تقرير برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة - 2
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         )PMAن .أ.ب(للـ) PIB خ .د.م(نسبة الموارد المالية الخارجية المتاجة في  
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-جيبـوتي -بورنـدي -بوركينافاسو-انغوال: األكثر فقرا تضم     )PMAن  .أ.ب(حيث مجموعة 

-اوغنـا -نيجـر -موزنبيق-مالي-مالوي-مدغشقر-ليبيريا-هايتي-غينيابيساو-غينيا-اثيوبيا

-التوغـو -التشاد-الصومال-سيراليون-رواندا-تانزانيا-الكونغو-جمهورية إفريقيا الوسطى  

  .زامبيا

-الـرأس األخـضر   -البوتـان -البينين-البنغالداش:م الفقيرة تض  )PMAن  .أ.ب(أما مجموعة 

-الـسينغال -الجمهورية الديمقراطية االو  -النيبال-ماينمار-موريتانيا-جزر السالمون -غامبيا

  .فانيوتي-السودان
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هـذه  مـن    )PMAن  .أ.ب(ات الالزمة لخروج    يمكن أن نتساءل في األخير عن المؤشر       و

  الفئة؟ 

  هـي التـي تقـوم       لجنة سياسات التنمية التابعة للمجلس الدولي االقتصادي و االجتماعي         إن

 هابناءا على المواصفات التي حـددت     و ، التي سوف تدخل القائمة أو تخرج منها       بلدانبتحديد ال 

 75 أقـل مـن      ه   عدد سكان  ا كان إذ )PMAن  .أ.ب ( ما في فئة   بلديتم تسجيل    ، 2003سنة  

  :وتوفر على الشروط التاليةو  مليون نسمة

  . دوالر750 أقل من )RNB  خ.و.د( للفردقيمة الدخل الوطني الخام-

   55أقل من ) التعليم-الصحة-التغذية(نسب على رتكزالم ) IDH ب.ت.م(-

نتائج المحصلة  ال  عدم استقرار  -تركيز الصادرات السلع  (  على   رتكزالمؤشر االقتصادي الم  -

 ) تطوير الخـدمات - حصة المنتوج المصنع- عدم استقرار اإلنتاج الفالحي –من الصادرات   

   .37 أكثر من )PIB خ .د.م( لـبالنسبة

 التي تتمثل   بلغ عتبة الخروج  ي أنالخروج من القائمة ال بد      من   ااألقل نمو بلد  تمكن ال يو حتى   

  : في الحصول علي شرطين من الشروط التالية

  . دوالر900أكبر من   للفرد)RNB  خ.و.د(-1

  .61أكبر من  ) IDH ب.ت.م(-2

  . 33أقل من ) vulnérabilité économique(ثر االقتصاديأالت  مؤشر- 3

 RNB) خ.و.د(  بـو قد تحصلت كل من ما لدين و الرأس األخضر على شرطين المتعلقين

االقتـصادي و    المجلس الـدولي   لجنة سياسات التنمية إلى      ترفع، حيث    )IDH ب.ت.م(و 

-سامو- تمكنت كل من كريبتي2003 وخالل دراسات اللجنة سنة هما،بشأنتقرير االجتماعي 

 و من جهة أخرى تـم إدخـال تيمـور           ،بلوغ عتبة الخروج  ) ريةي أقل نموا جز   بلدان(تيفالو

  ليصبح عـدد   ، لبلوغها عتبة الدخول   2003 ديسمبر   4 في   )PMAن  .أ.ب(الشرقية في قائمة  

  .بلداً 50 بلدان هذه الفئة
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   والتنمية كإطار تنظيمي للبلدان   مؤتمر األمم المتحدة للتجارة     : فرع الثاني ال       

ا األقل نمو  
ـ  طرح المشكل الخـاص    ـ  دورة   أولب فـي     )PMAن  .أ.ب(  بـ  ت.ت.م.أ.م(لـ

CNUCED(، بإيجـاد   وذلـك  1970 لم يكن إال في سنة     ا برنامج عمل لمساعدته    اتخاذ  أما  

 من الوضعية السيئة التي يتخبطون      إلخراجهم ثم دراسة الحلول والتدابير      بلدانتعريف لهذه ال  

  .1فيها

 باتخـاذه اإلجـراءات الالزمـة       )PMAن  .أ.ب( حالة   )CNUCED ت.ت.م.أ.م( لقد تتبع 

 دائما بالمـصادقة علـى      والتي كانت تنتهي   المؤتمرات الدورية التي عقدها،    لتنميتها بواسطة 

  :2هذه البلدان وتتمثل هذه اللوائح فيمايلي بالئحة خاصة

، )PMAن  .أ.ب( مسألة التدابير الخاصة لفائـدة     تضمنت هي الالئحة التي  :)II (24الالئحة  -

، وبعدها بـسنة قامـت      1968 الدورة الثانية للمؤتمر بنيودلهي سنة       والتي صودق عليها في   

  .البلدان الحالة العامة لهذه مجموعة من الخبراء تابعة للمجلس التجارة والتنمية بدراسة

، وقد  )PMAن  .أ.ب(حول التدابير الخاصة لفائدة   تمحورت هذه الالئحة     :)III (62 الالئحة   -

، بنـاءا علـى هـذه       1972سنة  " الشيلي"صودق عليها في الدورة الثالثة للمؤتمر بسانتياغو        

كـومي مكلـف    ح غيـر ال    فريـق  إجتمـاع الالئحة قام مجلس التجارة والتنمية بالدعوة إلى        

الالئحة على اإلجـراءات    هذه   تحتو، وا 1975 جويلية   13 إلى   7من )PMAن  .أ.ب(بمسألة

تعلق بالمواد األساسية، تمويل التنمية والمـساعدة   ت التي،)PMAن  .أ.ب(الممكن تطبيقها على    

  .…، النقل البحري، التعاون واالندماج المحلي االتكنولوجيالتقنية، تحويل 

 في الدورة الرابعة للمؤتمر فـي       1976 سنة   صودق على هذه الالئحة     :)IV (98الالئحة  -

 بجنيـف  بلدانلمساعدة التقنية لهذه المن أجل ا  تم اجتماع متعدد األطراف     ا  نيروبي وتطبيقا له  

يمة قرست فيه المشاكل المتعلقة بالمساعدة من حيث ال       ، د 1977 نوفمبر   9 أكتوبر إلى    31من  

  . شكل هباتفي  هذه المساعدات  أن تكون)PMAن .أ.ب(طالب ممثليحيث والشروط، 

                                           
1 - Cl. A. Glliard, op.cit, AFDI , Paris ,1971, p .663. 
2 - Alain  Brouillet, La conférence des Nations unies sur les PMA, AFDI, 

Paris,1981, p. 589. 
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 الدورة الخامسة للمؤتمر بمـانيال سـنة        صودق على هذه الالئحة في    : V(1 (122الالئحة   -

 على النقاط األساسـية     لبلدان، وقد ركزت   ا  هذه  على برنامج عمل جديد لفائدة     احتوت،1979

تفق فيه على   ،ُأ77 راء مجموعة المصادق عليه في اجتماع وز    " أورشا" التي جاء بها مشروع   

 -الـصحة –معايير خاصة في تحقيق األمن الغـذائي        ال أدنى   )PMAن  .أ.ب( بلوغضرورة  

  :ويرتكز هذا المشروع على مرحلتين. …التعليم 

 مـن   بلـدان تعتمد على المساعدة الخارجية الكبيرة من أجل تمكين هـذه ال          : ىالمرحلة األول 

 تحت   وجاء   1981 – 79 لسنوات   االستعجاليبالمشروع  رف   في عملية التنمية، ع    االنطالق

  ".المتطلبات األساسية"عنوان 

   . لسنوات الثمانينات)PMAن .أ.ب(وضع برنامج عمل جديد لصالح : المرحلة الثانية

ن .أ.ب(ي مبادرة تقـام لـصالح       األساسي أل محرك  ال )CNUCED ت.ت.م.أ.م( يعتبر كما

PMA(      مكن من خالله   تت الذي    التنظيمي  اإلطار ئهاإعطا ب وذلك، خاصة في جانبها التنظيمي

عـدة   )CNUCED ت.ت.م.أ.م( عقدوقد  .المطالبة بحقوقها و من إسماع صوتها     بلدانهذه ال 

 بعــد البرنــامج اإلســتعجالي 1981 كانــت أولهــا ســنة )PMAن .أ.ب(نــدوات حــول

ريس الثانية  ، ثم ندوة با   )1981 سبتمبر 14 إلى 1من(،واتبعت بندوة باريس األولى     1979لسنة

 مـاي   20 إلـى    14مـن   (،وأخيراً الندوة الثالثـة ببروكـسل       )1990 سبتمبر   14 إلى 3من(

 ت.ت.م.أ.م(،والتي توجت بـثالث بـرامج عمـل لـصالحها، حيـث لعـب فيهـا               )2001

CNUCED(       تحـضير  ال في   البارز ه دور لى ع دورا هاما في عملية التحضير لها، وسنركز

  34/203 الالئحـة    ، فبناءا على  2 األولى عرف بندوة باريس  لثمانينات أو ما ي   ل العمللبرنامج  

الجمعية العامة أن تكون اللجنة التحضيرية للندوة من بين المجموعة الحكومية المكلفة            قررت  

وبنفس الالئحة تم تعيين األمـين      ،)CNUCED ت.ت.م.أ.م(  داخل  )PMAن  .أ.ب (بمسألة

                                           
 أوضحت خطورة المشاكل الهيكلية واالقتصادية األساسية التي تتخبط فيها الدول األقل نموا مما - 1

 إلى نظام  وجذرية في إطار برنامج عام يمثل دعما أساسيا للوصولاستعجاليهيستوجب اتخاذ إجراءات 

  .دولي اقتصادي جديد
 باعتبارها 1981في التحضير ندوة باريس )  CNUCED ت.ت.م.أ.م( لـ ركزنا على الدور الفعال- 2

  ).1981-1979 (االستعجالي بعد البرنامج )PMAن .أ.ب( لوضع برامج العمل لصالحاالنطالقنقطة 
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دورا هاما مـن خـالل      1بت اللجنة التحضيرية  لع، وقد   ا لندوة باريس  ا عام العام للمؤتمر أمينً  

  : التي قامت بها وهي الثالثةالدورات

  . بجنيف1980 فيفري 6 و 4عقدت ما بين : الدورة األولى

  .1980 أكتوبر 17 و 9عقدت ما بين : الدورة الثانية

  .1981 جويلية 10 جوان إلى 29عقدت ما بين : الدورة الثالثة واألخيرة

 انتظار في   أساسيتين دولة، صادقت اللجنة على قاعدتين       92عت ممثلي   جم: الدورة األولى - 

  :الندوة

وضع مخططات وبرامج التنمية مع المطالبة بعقد اجتماعات مشتركة بين الدول األقل نموا             -أ

  .لدراسة المشاريع الوطنية للتنمية

  .1979) مانيال( الفوري جالبرنامدراسة التقدم المسجل في تطبيق -ب

للعـشرية  ) SIDت  .د.إ( الدولية للتنميـة     اإلستراتيجيةاللجنة مساهمتها في وضع     كما قدمت   

  : أهداف8الثالثة لألمم المتحدة للتنمية وذلك في الئحة تضم 

  .)PMAن .أ.ب(  بـعلى برنامج خاص )SIDت .د.إ(يجب أن تحتوي-1

  .لتسعينات بمضاعفة دخلها السنوي مع مطلع ا)PMAن .أ.ب( البرنامجان هذالبد أن يمكّ-2

ضع برنامج وطني محدد ألهدافه مع ضبط التكاليف الالزمـة          ي أن   بلد أقل نموا  البد لكل   -3

  .د من المنشآت القاعدية في ميدان النقليستفحتى يباألرقام 

وجوب المساندة المادية من طرف المجموعة الدولية للمجهودات التخطيط على المـستوى        -4

  .الوطني والجهوي

                                           
المصادق عليها في ) V(ا في الالئحة تم النص عليه، اللجنة التحضيرية مكونة من مجموعة خبراء - 1

اقتراحات هذه األخيرة كانت بمثابة عناصر أساسية في البرنامج المصادق عليه في باريس حيث مانيال، 

  :وتتمثل في

 يوضح مشاريعه األساسية وبرامجه االستعجالية وتكلفة ا أقل نموبلدوضع مخطط وطني واضح لكل -أ

  .إنجازها

 حيث تكون ،)PMAن .أ.ب( للـتوى الدولي تدعم مجهودات التنميةوضع اتفاقيات على المس-ب

المساعدة الدولية منسقة في إطار نظام األمم المتحدة مع المطالبة بتسهيل طرق المساعدة ومضاعفتها إلى 

  .1990 مرات في عام 4
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  .ق المساعدة أكثر مرونة وسهولةيجب أن تكون طر-5

  . من التصديرومداخليها زيادة إنتاجها على أن تعمل )PMAن .أ.ب(البد على -6

  . غير الساحلية من المساعدات الخاصةبلدانيجب أن تستفيد ال-7

  . الناميةبلدان قدر المستطاع من االتفاقيات المبرمة مع ال)PMAن .أ.ب( إستفادة-8

 الدولية  اإلستراتيجية عند الموافقة على     األهداف بهذه   1980عامة سنة   أخذت الجمعية ال  و قد   

مع إضافة بعض اإلجراءات التي تساهم في تـدعيم القـدرات التكنولوجيـة             ) SID(للتنمية  

 بلـدان زت على ضـرورة تـضامن ال       ركّ ،كما الذاتي اكتفائهاوزيادة  هذه البلدان   واإلنتاجية ل 

 اإلنـضمام إلـى    فـي طلـب   ضيرية خالل هذه الدورة      اللجنة التح  نظرت ،و1المتقدمة معها 

 – االسـتوائية  غينيـا    –جيبوتي  (وهي  بلدان   6 المقدم من طرف   )PMAن  .أ.ب(مجموعة  

  .بلد 31 صبح، حيث تم قبول فقط غينيا بيساو، لت) تونقا– السيشل – ساوتومي –غينيا بيساو 

سـبقت هـذه     بلد،وقد 107 بمشاركة   1980 أكتوبر   17 إلى   9عقدت من   : الدورة الثانية -

 أكتـوبر   8 إلـى    6 بجنيف مـن     )PMAن  .أ.ب( باجتماع أكبر مسؤولي التخطيط في     الدورة

 بلدانالواجب تقديمها خالل الندوة حول إمكانية إقناع ال       بلدان  المتعلق بالبرامج الوطنية لهذه ال    

  .المانحة بها

 المتوصل  النتائجن خالل    م االستعجاليهذه الدورة البرنامج    اللجنة التحضيرية خالل    درست  

توصيات فيما يخص االجتماعات التشاورية لدراسة البـرامج الوطنيـة          بعدة  وخرجت  ،إليها

  :المانحة وهي بلدان وذلك بحضور ال )PMAن .أ.ب(المقدمة من طرف

تنسيق االجتماعات التشاورية بطريقة منظمة على شكل سلسلة جهويـة أو شـبه جهويـة               -

)Sous régional.(  

) PNUD ت .ت.أ.ب( و الندوة بالتعاون مع اللجان الجهوية المختصةأمانةة كل من مساعد-

  .في تنظيم هذه االجتماعات

ذلك  فيما يخص ،و على حدىبلدتحضير وتنظيم هذه االجتماعات يكون من طرف كل -

 العام المساعد السيد أمينها طريق عن)CNUCED ت.ت.م.أ.م (للـ العامةاألمانةتدخلت 

                                           
 من الناتج 0,15 األقل نمو حيث قدرت المساعدة بـ بلدانلفائدة ال" مساعدة ألجل التنمية" ذلك في بند - 1

  .للنصف الثاني % 20الوطني الخام للدول المتقدمة وهذا للنصف األول لثمانينات و 
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من أجل أن تكون هذه االجتماعات بشكل نظامي وبمثابة آلية متابعة تطبيق ) جون برونك(

 المصنعة على  تدخل بلدانض الاعترمع تسجيل إ،بلدانالبرامج الموضوعة لصالح هذه ال

  .بعد ندوة باريس) CNUCED ت.ت.م.أ.م(

لة  دو112 وحضرتها   1981 جويلية   10 جوان إلى    29عقدت من   : الدورة الثالثة واألخيرة  -

 حيـث  المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكوميـة،        لألمموأغلب الهيئات التابعة    

ن  .أ.ب( جـدوال عامـا لحالـة         خالل هـذه الـدورة      العامة للندوة  األمانةحت  وضPMA( 

  . )CNUCED ت.ت.م.أ.م( مانة، مع المحافظة على الدور الهام ألتهاوإجراءات مساعد

ـ  المجموعات األربع  ةهذه الدور وقد  تنازعت خالل      حـول  )CNUCED ت.ت.م.أ.م(ة للـ

 النامية الفقيرة منح مساعدات محددة      بلدان ال  حيث خشيت  جدول أعمال الندوة وبرنامج العمل    

ـ    النامية األكثر تطورا     بلدان وال )PMAن  .أ.ب(مسبقا لفائدة     أمريكـا   بلـدان  تمنهـا وخاف

 أمـا ،  في هذه الفئة   الوحيد   بلدهي ال " يهايت"الالتينية اإلنقاص التدريجي للمساعدة خاصة أن       

 رغم اسـتعداد بعـضها      بلدان النامية النفطية أرادت التملص من التزاماتها تجاه هذه ال         بلدانال

  .،على تقديم المساعدة

تفاق حول مشاريع البـرامج     إرغم انقسام المواقف تم الحصول خالل الجلسة الختامية على          و

 ووضع  األطرافتمكنها من جمع كل     لية أعمالها بنجاح    أنهت اللجنة التحضير  ، حيث   المقدمة

  في تنظيم   كبير    قامت اللجنة بدور   إذا.جدول أعمال الندوة ونظامها الداخلي مع تنظيم أشغالها       

 وتنظـيم إطـار   التحقيق مـشاريعه ها  نفس )PMAن  .أ.ب( توضيح مسؤوليات    و الندوة، هذه

 التنمية الدولية خالل الـدورة      إلستراتيجيةالمانحة إضافة إلى تعريفها     بلدان  المشاورات مع ال  

ـ  بعمق وتب  هذه البلدان  خلقت حوار جاد بين كل المشاركين بتحليل مشاكل          ،وبالتاليالثانية ين ي

  .التحديات التي تواجهه الندوة
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  ا األقل نمولبلدان لصالح ا الموضوعةمج العملابر: المطلب الثاني
تعاني من مشاكل كثيـرة فـي       التي   )PMAن  .أ.ب( ةإن وضع قائمة تضم مجموع    

  .العديد من المجاالت، يتطلب وضع إجراءات خاصة لصالحها

ياغوا تننسبالثالثة والرابعة   )CNUCED ت.ت.م.أ.م(إن االجتماعات المبرمة خالل دورات      

 هذه الفئة في ظل قصور      بلدانونيروبي على الترتيب، بينت الصعوبات الحقيقية التي تواجه         

  فئـة عامـة      )PMAن  .أ.ب( في اعتبار فئة   األول يتمثل   :لمتخذة خاللها لسببين  اإلجراءات ا 

 إجراءات في شـكل توصـيات       اقتراحوواحدة تطبق عليها حلوال مشتركة والثاني يكمن في         

 فـي  تتخـبط    هذه البلـدان   بقاءاألمر الذي أدى إلى     ة،متابعالعامة دون وجود آلية لتطبيق و     

وألّـح هـذا     ، باستثناء بوستوانا التي سجلت نموا ملحوظا       التي تعاني منها   الوضعية الصعبة 

  .تهاكبر تمكن من تنميأتخاذ جهود إالمجموعة الدولية الوضع على 

  

  ا للثمانينات األقل نموبلدان برنامج العمل لصالح ال: الفرع األول       

البلدان لصالح  ) NPSAج    .ج.ع.ب( الجديد والجوهري  قبل الخوض في برنامج العمل    

 االستعجاليتجدر اإلشارة إلى البرنامج     ، 1981المصادق عليه خالل ندوة باريس       ألقل نموا ا

 والمؤكد مـن طـرف      V (122( النامية بأروشا بناءا على تقرير       بلدانالمقترح من طرف ال   

حيث أن خالل الدورة    ، 1979 ديسمبر   19 لـ   203/34الجمعية العامة لألمم المتحدة بتقرير      

ـ الخامسة  أن وضعية بلدانهم ال يمكنها      هذه البلدان  وا الحظ ممثل  )CNUCED ت.ت.م.أ.م( ل

  :على مرحلتين  برنامج عملاقترحو فا1981 وضعه سنة زمع البرنامج الم1إنتظار

على مـدى سـنتين مـن       هذه البلدان    برنامج عمل فوري يحتوي على مساعدات كبيرة ل        -1

جتماعية األكثر استعجاال والعمـل      بطريقة تلبي الضروريات اال    1981  سنة  إلى غاية  1979

  .على الدفع الفوري القتصاديات هذه البلدان 

                                           
1 - Eric Sottas ,op.cit, p .35. 
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 من أجل مواجهة األسباب الهيكلية للوضعية السيئة التـي          ها برنامج عمل لصالح    ثم اتخاذ  -2

  .يعانون منها لعشرية الثمانينات

 م أمـا  )PMAن  .أ.ب( المتحـدة حـول      األمموجد المجتمعون أنفسهم عند افتتاح ندوة        لكن  

 كل البعد عن أهدافه المرجوة، فتم        ان البرنامج الفوري كان بعيد    أل،  V (122(تقرير  الإخفاق  

ة الـسياسية   راد المعنيـة واإل   بلـدان  جديدة تأخذ بعين االعتبار الحقائق الوطنية لل       آلية اقتراح

ة  مدعو لعرض مذكر   بلدكان كل   وقطاعات،  ال  مختلف جذري في الير  يتغمن أجل ال   للمانحين

حتياجات إ و من األزمة     فيها عانيي على التنمية، الميادين التي      تهوضح فيها مدى قدر   يخاصة  

   …الثمانيناتالمساعدة لسنوات 

 تكمن في خطة عمل تحمل مجموعـة مـن          هذا البرنامج إن العناصر األساسية التي جاء بها       

و   ، سنوات 10 م تبينها باإلجماع لمدة   حيث ت  نفسها) PMAن  .أ.ب(اإلجراءات على مستوى  

 ممـا يجعـل مـساعدة       ا بنفسه ا تنمية نفسه  في بلدانفي التمهيد إلى مسؤولية هذه ال     قد ُأشير   

،تركزت هذه  1 المعينة بلدان المتطورة سوى دعم للمجهودات التي قامت بها ال        بلدانحكومات ال 

 ال تقع   التي و ،2 النقل واالتصاالت  ، تحويل التكنولوجيا  ،مساعدات خاصة في ميدان التجارة      ال

 بلـدان أيـضا ال  إنما تشمل   وفقط  ة والمؤسسات المتعددة األطراف     قدم المت بلدانعلى عاتق ال  

 المجهود الدولي المبذول لصالح هذه الفئة بصورة تلقائية بين كل أقـسام             ، حيث يكون  النامية

ـ    على  )NPSAج    .ج.ع.ب(يحتويو.بدون استثناء والمؤسسات الدولية    يتم عدة إجـراءات س

  : زوايا ثالثةإحاطتها من

  ).ا نفسه)PMAن .أ.ب(إجراءات تتخذ من طرف(إجراءات ذات طابع وطني -أ

  .دوليةالدعم الإجراءات -ب

  . وتتبعهرنامج تطبيق البآليات-ج

  :اإلجراءات ذات الطابع الوطني-أ

 وضحت الجدول العـام     التي)NPSAج    .ج.ع.ب(منهذا ما جاءت به الفقرة األولى       

ـ     و) PMAن  .أ.ب(للـللوضعية العامة    صـد األهـداف    مع ر ،اذكرت أسباب تفـسر تخلفه

                                           
1 -  Eric Sottas, op.cit, p. 36. 
2 - Alain Brouillet, op.cit, p. 612. 
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) auto centré( هذه الفقرة إستراتيجية للتطور تسمى التركيز الذاتي تسكرإذ المتوصل إليها، 

  : ميادين مدعوة التخاذ مجهودات في أربعةهذه البلدان حيث أن

  .قطاع التغذية والفالحة-1

  .البشريةتطور الموارد -2

  .الطبيعية والطاقةد رمواالتنمية -3

  .البنية التحتية والقدرة االقتصادية والتجارية-4

تنمية الفالحية من أجل    إلى ال  الرئيسية للوصول    األولويات تم تحديد    : في المجال الفالحي   -1

 تـضمن مـن   إجـراءات اتخاذ إلى   هذه البلدان حكوماتحيث دعيت التقليص الفعلي للتبعية    

في القطـاع الفالحـي      % 4 ـ ب  يقدر بتحقيق نمو سنوي  وذلك   ابلدانه الغذائي ل  األمنخاللها  

 )PMAن  .أ.ب(، وباعتبـار أن   ) النامية بلدان الدولية لتنمية ال   اإلستراتيجيةمثبت من طرف    (

 للثمانينـات العمـل   برنـامج   جاء  ،ن مواردها الفالحية والطاقوية بشكل غير كافي        متعيش  

كتربية المواشي، سياسة سعر المداخيل،     بمجموعة من اإلجراءات تطبق على كل المستويات        

 أما فيما يخص التسويق يجب االعتمـاد        ،)الجيني( البحث الوراثي    ، الصيد ر تطوي ،الشراكة  

 تسيير المؤسـسات    ، سياسة الشحن    ،بعد الجني   ما  على منح مبالغ للمنتجين لمكافحة خسائر       

  .…المنتجة للحبوب والبقول من أجل المساعدة الغذائية 

 مشاركة كل طبقات المجتمع من أجـل        بواسطة البشريةتطوير الموارد   : رد البشرية الموا-2

  : عن طريقاتنمية بلدانه

 1990 يصبح إبتداءا من سنة        االبتدائيتطوير التعليم في جميع المستويات حيث أن التعليم         -

  .مجانا وإجباريا

  .مؤسساتهيكلة الموارد البشرية من أجل تطوير التكوين المهني، وتسيير ال-

  .االجتماعيةمكافحة اآلفات  وةيتحسين الوقاية الصح-

  . األراضيإستغاللتحسين السكن الريفي والمدني مع حسن -

خطر النـزوح الريفـي،     ،بصفة عامة على التنمية الريفية      ) NPSAج    .ج.ع.ب(إذا يرتكز   

   ...مشاكل الصحة، التعليم، التكوين والثقافة، السياسة الديمغرافية والسكن

معنيـة بحمايـة    )PMAن  .أ.ب(فيما يخص الموارد الطبيعية     : الموارد الطبيعية والطاقة  -3

هـذه   غلما في مجال الطاقة يجب أن تـست       أالغابات الموجودة وتشجير المناطق الصحراوية      
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 تها فـي  رفـع حـص   ل مواردها الطبيعية وتوجيه موارد الطاقة المحلية غير المتجددة            البلدان

  .الميدان التحويلي

نظرا لعدم كفاية التجهيزات القاعدية مـن       : البنية التحتية والقدرة االقتصادية والتجارية    -4

بد من تطوير البنية التحتية عن طريـق        ال، توفير المياه، المستشفيات، المدارس،      إتصالنقل  

 % 9 من الفالحة من أجل الحصول على نتيجـة       إنطالقاالشروع في برنامج للنمو الصناعي      

 الذي يعتمـد    )NPSAج    .ج.ع.ب( وهذا ال يتعارض مع ما يطمح إليه         ،صناعيمن النمو ال  

 على تنمية الصناعة المعتمدة على الزراعة، تقوية الـصناعة نـصف             الصناعي في الجانب 

  .بلدانالثقيلة والنصف الخفيفة لتلبية االحتياجات المتزايدة لشعوب هذه ال

 عن  نفسها )PMAن  .أ.ب( من عمل كبير تجدر اإلشارة إلى القطاع التجاري الذي يتطلب        و  

طريق مضاعفة حجم الصادرات واعتماد استراتيجيات النمو، هذا النشاط يجب أن يربط مع             

  .إجراءات الدعم على المستوى العالمي

على التغييرات الهيكلية الهامة     يتضح لنا تأكيده      األول لهذا البرنامج  لباب  من خالل دراستنا ل   

 بـين   األولوياتلب في نظام    ق تضمن   سلطاتها و مقبولة من طرف    ون  التي تك  بلدانفي هذه ال  

ضـمن وثيقـة     و دون تحفظ  من    ألول مرة    تنححيث م ،القطاع الفالحي والقطاع الصناعي     

  .البلدانهذه  للقطاع الفالحي باعتباره المحفز الحقيقي لتنمية األولويةرسمية لألمم المتحدة 

  )اعدة وتحسين شروط منحهازيادة المس: (إجراءات الدعم الدولي-ب

بمقدمة تذكر فيها االهتمامات األساسـية   )NPSAج   .ج.ع.ب(منجاءت الفقرة الثانية    

 تكون من أجل مساندة  التي )PMAن  .أ.ب(لصالح  الدولي  إجراءات الدعم   قدمة و    المت بلدانلل

ـ ،و المبذولة على المستوى الوطني وليس لتحل محلها       المجهوداتوتقوية   مج  البرنـا  هاصلخّ

  : هي عناصر أساسية4ضمن 

  .)PMAن .أ.ب(تحويل الموارد نحو-1

  .)NPSAج  .ج.ع.ب ( لـعامل النشاط الفوري-2

  الشراكة التقنية-3

 للسياسة االقتصادية على المستوى الدولي التي يجب أن تطبق لصالح           األخرىاإلجراءات  -4

  .هذه البلدان
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  :ا األقل نموبلداننقل الموارد نحو ال-1

 فيمـا يخـص المـساعدة       1981 لـسنة    باريس تخذ نوعان من االلتزامات في ندوة       ُأ     

خ .و.م % (0,15 إلـى    ا برفع مساعدته  بلدان تقوم أغلبية ال   )APD ت.ع.م ( للتنمية العمومية

PNB ( الوطني  منتجوها تضاعف مساعدتها الفعلية التي تمثل نسبة ضعيفة من          بلدانوباقي ال 

  .1الخام

 مـرات   4 بمضاعفة المـساعدات     77امات على ضوء مطالبات مجموعة      هذه االلتز وكانت  

خمـس الـسنوات    مع  المقارنة  بفي السنوات القادمة     % 85بحوالي  ها  خالل الثمانينات ورفع  

خ .و.م(مـن % 1 باإلضافة إلى نـسبة      ، مليار دوالر في السنة    5,7 ـ ب تالماضية التي قدر  

PNB(   لـ )ت.ع.م APD(  المتقدمة في أقرب وقت ونسبة      لدانب من طرف ال   ها الواجب بلوغ 

 سنوات  5خالل   % 0,20 للثمانينات و    األولىقدم في الخمس السنوات     على األقل تُ   % 0,15

 كعدم كفاية قـرار مـضاعفة       )APD ت.ع.م(لكن بالنظر إلى المشاكل التي تواجه     .2األخيرة

ـ   مـساعدة بـسيطة      كما أن إعتماد   ، عليها بلدانالمساعدة وعدم موافقة بعض ال     ن .أ.ب(للـ

PMA(    البد من   ، ولذلك  النامية بلدانيجعلها في نفس الكفة مع ال      ألنه    من شأنه اإلضرار بها 

  . ومحدد بمدة معينةيتصف بالفعاليةاتخاذ قرار مساعدة 

 المانحـة مـن     بلـدان نظام يسمح لل  بلعشرية الثمانينات    )NPSAج    .ج.ع.ب(أخذ  وبالتالي   

 المانحـة    بلـدان مبدأ المطبق من طرف بعض ال     الخذ ب ختيار بين تضعيف المساعدات أو األ     إ

 مليار في السنة    5,7 تحتاج إلى    )PMAن  .أ.ب(كما ذكر البرنامج أن   ،بريطانياوأ  .م.مثل الو 

 بضرورة ان تكون المـساعدة فـي متنـاول      71من المساعدات الخارجية وطالب في فقرته       

خرى حقق هذا البرنامج تسوية      ومن جهة أ   ، على حدى  بلد ومتناسبة مع احتياجات كل      هاجميع

 ال يساند البرامج الوطنيـة      77  مجموعة ن نص ،أل ونص الفريق ب     77بين نص المجموعة    

و ال تخـص    ،لألمن الغذائي ويحدد أن تكون المساعدة غير مرتبطة بالمؤسـسات المانحـة             

                                           
1 - Eric Sottas,op.cit ,p. 39. 

 االشتراكية ألوروبا الشرقية لم تقبل تثبيت بلدان ال– الجديدة ايالندز –أ .م. بعض المانحين مثل الو- 2

  .وتحديد المساعدة الدولية للتنمية
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 إلـى   سعىي ذيال) ب(ونص المجموعة    ، المشاريع ذات االهمية البالغة    التكاليف المحددة إالّ  

  . وتكفل البلدان المانحة باألسعار المحلية،التعجيل بالدفع

  :عامل النشاط الفوري لبرنامج العمل-2

 وبالمقابل  الفورينظرا لطابعه    بلدانالهذه  موافقا لتطلعات    )NPSAج    .ج.ع.ب(جاء

 المتقدمة، يهدف النشاط الفوري إلى توفير االحتياجات األساسـية          بلدانه الكثير من ال   تعارض

، إلغاء الديون، التصدي للكوارث، التطور الزراعي، توفير مناصب الشغل          األوليةمثل المواد   

 في شـكل خطـة لمـدة         منها بوضعه     خاصة اإلفريقية  )PMAن  .أ.ب(وهذا ما طالبت به     

  .عامين

  : المساعدات التقنية-3

الموارد البـشرية   فيما يخص     )PMAن  .أ.ب(المساعدة  على ضرورة   البرنامج نص

  . الناميةبلدان وال هذه البلدانوالتعاون التقني بين… أخصائيين وتكوين العمال من 

هـا         تطبقالواجـب اإلجراءات السياسية االقتـصادية علـى المـستوى الـدولي      -4

  :)PMAن .أ.ب(لصالح 

لتجارة، النقل المواصـالت،    متعلقة با  نقاط هامة    نامج من البر   تناول الفصل الخامس  

في والزراعة، كما أولى أهمية كبيرة إلجراءات السياسة التجارية، رغم أنها جاءت             التغذية  

  . المعمماألفضليات لومي، ومخطط كاتفاقيات عام ولم يذكر األنظمة المختلفة لشك

 والحواجز التعريفية وغيـر      كل العراقيل  حذف )PMAن  .أ.ب( من   77طلبت مجموعة   وقد  

ع يرا تطبيق مـش   –جراءات الحمائية   اإل التوسيع من    –ستيل والزيوت   كالتعريفية الخاصة بالت  

 تخفـيض تعويـضات     – المساعدة على التنـوع      –الصادرات واتفاقيات البيع طويلة المدى      

ايـراد    نظام اسـتقرار      مديددعت المجموعة االقتصادية األوروبية آنذاك إلى ت      ،والصادرات

 المتقدمة األخرى تطبيـق     بلدان ال ت من ، وطالب هذه البلدان إلى كل    )STABEX (الصادرات

  .نظام مماثل فيما يخص المواد األولية

لجنـة الفرعيـة    اواقتراحـات   ) ب(برنامج  حل وسط بين نـص المجموعـة          هذا ال حقق   

سـية عـن     حيث ركز على أهمية التعاون في مجال المواد األسا         )GATT ت.ج.ت.ع.إ(للـ

لم يطالـب  بإزالـة الحـواجز        ، و 77 مجموعة   القتراحاتطريق االتفاقيات وأعطى أهمية     

إجراءات أخذ  تحسين نظام األفضليات المعمم و    على  فقط  حث  التعريفية وغير التعريفية وإنما     
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لم ينص علـى تقلـيص الحـواجز     ، كما   على مستوى الدراسة والبحث    خفض كل التعريفات  

 أما الفقرات التي نصت على تسهيالت البيع الطويل         ،التكستيل والزيوت التعريفية فيما يخص    

  .حتوي على ضمانات لذلكت لمالمدى 

 على تعويض ما    )PMAن  .أ.ب( المتقدمة مدعوة إلى دراسة إمكانيات مساعدة        البلدانتبقى  و

تكون موضوع قرار جماعي فـي      سفقدته من حصيلة التصدير، ونتيجة النقاش حول المسألة         

ـ  السادسة ةردوال برنـامج المـانحين    ال طالـب    ،و1983 سنة   )CNUCED ت.ت.م.أ.م( لل

 علـى   العزلـة  فـك    ،تدعيم البنية التحتية    ب وذلك  بالمساعدة فيما يخص النقل والمواصالت      

  . من استخدام األقمار الصناعيةهذه البلدان تمكين  و تكوين أسطول للبضائع،المناطق النائية 

إقامـة اسـتراتيجياتها    من أجـل     مساعدات   )PMAن  .أ.ب(منحنص الفصل الثاني على     و  

الغذائية وإجراء اتفاق دولي جديد حول القمع، وأن يصل االحتياط الغذائي في حالة الطوارئ              

  .سنة/  طن 50.00.00إلى 

 بـضرورة    فيما يخص التحوالت والتطـورات التكنولوجيـة      وطالب أيضا البلدان المتقدمة     

 اإلحاطة بالمـشاكل التـي      ،وطالع على التكنولوجيات الحديثة   إلمن   )PMAن  .أ.ب(تمكين

ضرورة تطوير التعاون   على   أكدو المتعلقة بهجرة األدمغة      تلك  خاصة بلدان ال ذهتعاني منها ه  

 خاصة في مجال برامج المساعدة الجهوية مع إعطـاء          )PMAن  .أ.ب( و  النامية بلدانبين ال 

   .هذه االخيرةاألولوية ل

  برنامج وتتبعه تطبيق الآليات-ج

 المتابعة والتطبيـق     آليات إلى )NPSAج    .ج.ع.ب(في الفصل الثالث من   تم التطرق   

  .على المستوى الوطني، اإلقليمي والدولي

 كانت مسألة متابعة وتطبيق البرنامج غامضة منذ بداية التحضير للندوة خاصة حول دور            وقد  

هذا األخيـر علـى     عمل  ث ي ،حي  على مستوى المتابعة الوطنية       )CNUCED ت.ت.م.أ.م(

مثل فيها البلـدان المانحـة والمؤسـسات         تُ 1988 – 1982 لقاءات لكل بلد ما بين       4تنظيم  

ن .أ.ب(طورات والبرامج المنجزة منذ بدايـة العـشرية لـصالح         ت ال خاللهايعرض  ،الدولية  

PMA(      التعريـف  ولمقـرر للـسنتين القـادمتين       بلـدان ا   مع مناقشة مخطط التطور لهذه ال

هـذه   بلـد فـي    كـل    ويحضر.لتزامات الفردية والجماعية الموجهة الحتياجاتها المادية     باال

إضافة إلى مـشاركة الجماعـات االستـشارية        ،حدد فيها حالته  ياالجتماعات بتحضير وثيقة    
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وكذا اللقـاءات   )PNUDت .ت.أ.ب( لـ، المائدات المستديرة)BM ( العالميكالمختلفة للبن

  .)مشتركةاللجان ال(الثنائية 

 ت.ت.م.أ.م(انتقدت البلدان المتقدمة خاصـة فرنـسا اإلجـراءات المتخـذة مـن طـرف              

CNUCED (             لمتابعة وتنفيذ برنامج العمل بأنه يدعم المساعدات من أجل التنمية أكثر ممـا 

 إلـى   فتقارهـا ال نظـرا  ثقيل   حمل  ل) PMAن  .أ.ب(يدعم التنمية في حد ذاتها كما يعرض        

  . في هذه اللقاءات مما يزيد تبعيتها للبلدان األجنبيةالمؤطرين والمؤهلين للمشاركة

  : تطبيق البرنامج وتتبعه على المستوى الوطنيآليات-1

 جهاز مركزي يعمل على تأكيـد       المشاركة في انشاء   مدعوة إلى  )PMAن  .أ.ب(كل  

 )NPSAج    .ج.ع.ب(االلتزامات الثنائية والمتعددة على الشركاء في مجال تنفيـذ ومتابعـة            

 واستخدام المؤسـسات الموجـودة كالغرفـة        استشارية تكوين فرق    بلدانتستطيع هذه ال  كما  ،

ـ االستشارية للبنك العالمي أو الموائد المـستديرة  بقـت  طُ، وقـد   )PNUDت .ت.أ.ب( لـ

نيبـال  ال،  1982بنغالديش في أفريل    كل من ال  المجموعات االستشارية للبنك العالمي لصالح      

  :هذه االجتماعات ثالثة األهداف،تهدف 1…، 1982ديسمبر ، رواندا 1983سودان ال، 1981

  .تنظيم المساعدة على مستوى المانحين-

  . المستفيدةبلدانتنظيم نشاط المانحين وكذلك ال-

  . الوطنيمراقبة النتائج المحققة في سنوات الثمانينات على المستوى-

 وإنما تكـون مهمتهـا      )PMAن  .أ.ب(مساعدة  ب المانحة   بلدان ال  ال تلزم  هذه االجتماعات إن  

مناقـشة حـول الوضـعية      للفرصة  ال هذه االجتماعات    حكما تمن ،هااألساسية إظهار مسؤوليات  

 والتبـادل   هااحتياجات المساعدة الخارجية وكيفيات   ،و بلدالحقيقية، السياسية واالقتصادية لكل     

  ...التجاري

  : تطبيق البرنامج وتتبعه على المستوى اإلقليميآليات-2

 بلدانلا الحكومية من خبراء    الغير المجموعة   انشغاالتمحل   )NPSAج    .ج.ع.ب(كان

لحـصول علـى زيـادة المـوارد        ا إلى تقرير    اجتماعاتهاوصلت في   ت ،اإلفريقية األقل نموا  

 مع التركيز على أهمية التنسيق      )PNUDت  .ت.أ.ب(للـالمتنوعة للصندوق بمقاييس خاصة     

                                           
1 -  Eric Sottas,op.it, p. 46. 
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درست الجمعية االقتصادية لصالح آسيا والباسفيك      و ،بين مختلف عناصر نظام األمم المتحدة       

)CE-AP (   مـارس   23 على المستوى الوطني المحلي والعالمي ببانكوك بين         38في دورتها 

المشاركة في موارد الرأسمال والسيولة،     في   المقاييس التي يمكن استخدامها      1982 أفريل   2و

ـ  والمشاكل الخاصـة     يلية الخاصة بها رفع الصعوبات    ضالمساعدة والشروط التف   ن .أ.ب(بـ

PMA( لإلقليم التابعة.  

  : تطبيق البرنامج وتتبعه على المستوى العالميأليات-3

ـ دورا مركزي ) NPSAج    .ج.ع.ب(حيمن لـب  طُحيث   )CNUCED ت.ت.م.أ.م(اً ل

في مؤتمر باريس من الجمعية العامة لألمم المتحدة أن يخضع الفريق ما بـين الحكومـات                 

 تطبيق برنامج    مدى  لفحص )CNUCED ت.ت.م.أ.م( في )PMAن  .أ.ب(المكلف بقضية   

في ديسمبر  المؤتمر  مانة  األبدأت  و وفحص ثاني في آخر العشرية،       1985العمل في منتصف    

 بنشر مجموعة من المعطيات األساسية من أجل الحصول يوميا على كل المؤشـرات              1982

ضافة إلى تحاليل معمقة للمـشاريع      إهذه البلدان، االجتماعية واالقتصادية التي تحدد وضعية      

المنجزة ضمن البرامج وقضايا السياسة العامة وذلك باستعمال نتائج االجتماعات االستشارية           

تأسيس تعاون تقنـي    من أجل   إلى اجتماع ثاني     )CNUCED ت.ت.م.أ.م(  دعى ومن جهته 

 حول  اآلراءتبادل  ل 1982 أكتوبر   20 إلى   11 في جنيف من     األطرافومالي ثنائي أو متعدد     

 إلـى  انتقال األمـوال     سهيلوسائل تطبيق التقارير برنامج العمل والمشاكل التي حالت دون ت         

  .بلدانهذه ال

 تطبيـق ب يتعلق  باإلجماع   تم تبني تقرير    )CNUCED ت.ت.م.أ.م(ـ ل VIوبمناسبة الدورة   

كمـا   المـانحين،  مهلة من أجل تحقيق أهداف المساعدة من طرف          حددت بها برنامج و ال هذا

 وممثلـي   متعددة األطـراف  والالثنائية   لمؤسساتا  يضم  ثالث إجتماع نفس التقرير إلى     دعى

دراسة وتقييم الحالـة     لهذه البلدان، و   لمساعدة المالية والتقنية  للحوار حول ا   البلدان األقل نموا  

  .تحليل مناهج تسييرهامع  اوأيضا المساعدة الضرورية للقيام بمشاريعها االقتصادية له

)  1985( للمشاريع المنجزة خاصة في نصف المـدة         )CNUCED ت.ت.م.أ.م(رقابة  ل نإ

مانة على عاتقها ذلك لتأمين أكثر نجاعـة        األأهمية من أجل التطبيق الفعلي للبرنامج وأخذت        

التزم المدير العام للمؤتمر وبالتعاون مع رؤساء أمانـة         وقد  لعملها الرقابي الشامل للبرنامج،     

 الجمعيات اإلقليمية   و،) BM. ع  . ب (،) PNUD ت.ت.م.أ.ب (،)CNUCED ت.ت.م.أ.م(
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 لضمان التنـسيق علـى مـستوى         بمجموعة من االستشارات   والتنظيمات األخرى المختصة  

 االستـشارات   آليـة نتهى المدير العام إلى اسـتعمال       او،  األممي وتحرك النظام العام     ةاالمان

لـدورات  لفحص والمتابعة اللوجستية والتقنية     لتأمين  ) 1983الدورة الثانية مارس     (1الدولية

برنـامج  علـى     ال في نشاطات رقابة     لنظام األممي ظمة  تمنال المشاركة الفعالة و   ألن بلد،لكل  

موضوع تطبيق  ه  الجهود المبذولة وطنيا وإقليميا من شأنه جعل      مع   االمستوى العالمي وربطه  

  فعلي

للثمانينات على المستوى    )NPSAج    .ج.ع.ب(  أثر االلتزامات المتخذة خالل    اما  -*

تبر الئحـة متفـق عليهـا       تي تع وال- والبلدان التي تواجه هذه الالئحة       أألمميالقانوني لنظام   

  يتمثل في إنشاء نتائج قانونية من طرف         - بالئحة أخرى من طرف الجمعية العامة        ومؤكدة

فـي تطبيقهـا كمـا أن       الجمعية العامة تجاه بعض هياكل األمم المتحدة المدعوة إلى التدخل           

التعليمات المستخرجة من فحص ومتابعة البرنامج يجب أن تقدم إلى الجمعية العامـة كمـا               

لتنظيم المتابعة ودعـت     )CNUCED ت.ت.م.أ.م( أن توفر احتياجات     هذه األخيرة قررت  

  .األمين العام االممي إلى اتخاذ التحضيرات الالزمة للبرنامج والمصادقة عليه

 قيمـة  أكثر صـعوبة فيمـا يتعلـق ب         يكون  األخرى بلدانلبرنامج تجاه ال   أما أثر ا   -*

 بلـدان  ال  إلى ضرورة تنفيذ     ة تشر الالئح  حيث لم )PMAن  .أ.ب( إلى   المساعدات التي تقدم    

  . ا اللتزاماتهالمانحة

 تـشبه اإلجـراءات     ، يحتوي البرنامج على عدد من المبادئ التي ال تخلو منها القـوانين            و 

 على مجموعة من اإلجراءات     أحتوىوائح األمم المتحدة ذات صفة إرادية كما        الموجودة في ل  

 بلـدان من المساعدة الدولية للتنمية لصالح هـذه ال        % 0,70كما هو الحال النص على نسبة       

 وإنما المتقدمة   بلدانوضح أن المساعدات ال تشمل فقط ال      ووإعطاء المساعدة على شكل هبات      

  .ا بنفسهاتحديد أهداف تقدمه )PMAن .أ.ب( على  النامية ويبقىبلدانأيضا ال

                                           
1 -Eric Sottas ,op.cit, p ,48. 
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  )لتسعيناتل( األقل نموا  البلدان لصالح الثانيبرنامج العمل: الفرع الثاني

  النـدوة الثانيـة     خـالل  )PMAن  .أ.ب( برنامج العمل الثاني لـصالح       صودق على 

هـذا   ، يرتكـز  1990التي عقدت في باريس فـي سـبتمبر          )CNUCED ت.ت.م.أ.م(لـ

 )PMAن  .أ.ب(ج على مبدأ أساسي هو تقاسم المسؤولية وتعزيـز المـشاركة بـين            البرنام

 للبرنامج خـالل    األولحت الهدف   ضالتي و  1وهذا ما أشارت إليه المقدمة    ،والمجتمع الدولي   

عشرية التسعينات الذي يتمثل في منع حدوث المزيد من التدهور فـي الحالـة االجتماعيـة                

  .دة تنشيط النمو والتنمية بها وإعالهذه البلدانواالقتصادية 

 بـين   للتنـسيق كما أكد البرنامج على ضرورة إرساء شراكة معززة أساسها حوار مفتـوح             

 علـى   التأكيـد  هذه الفئة والدعم المقدم من طرف المجتمع الدولي أي           بلدانالمبادرة الوطنية ل  

يـق التحـول    التضامن الدولي عن طريق تولي الشركاء الدعم المالي والتقني من أجـل تحق            

 من جهة   في إعداد وتنفيذ سياسات إنمائية فعالة      )PMAن  .أ.ب( ومسؤولية   اإلنمائي من جهة  

  .2 أخرى

 االهتمام باألجل الطويل، إتاحـة الحـوافز        : محاور أساسية تتمثل في    5نامج حول   ريدور الب 

ـ            ا يتعلـق   للمبادرة الخاصة، مشاركة القطاع العام وتعزيز الفعالية واعتبارات العدالة هذا م

الـدعم التقنـي    (بالعمل الوطني اما بالنسبة للعمل الدولي فيكون عن طريق التضامن الدولي            

  . البرنامج على ترتيبات التنفيذ والمتابعة والرصد واالستعراضأكدوأخيرا ) والمالي

  ):ا األقل نموا نفسهبلدانالعمل الوطني لل(إجراءات ذات طابع وطني -أ       

: وهـي ) PMAن  .أ.ب(ج على اإلجراءات التي يجب أن تقوم بهـا          ركّز هذا البرنام  

مـشاركة القطـاع    -إتاحة الحوافز للعاملين في الميدان اإلقتـصادي      -اإلهتمام باألجل الطويل  

  .إعتبارات العدالة واإلنصاف-العام

                                           
في هذا العالم المتزايد الترابط، نتقاسم جميعا مسؤولية مشتركة عن تهيئة أوضاع اقتصادية دولية  "- 1

  "مواتية وتعزيز التعاون الدولي الذي سيساعد على إيجاد بيئة للنمو والتنمية االقتصادية المستمرين
  .44 ص ،1990نموا ،أقل البلدان  ل،تقرير حو مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية - 2
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  )PMAن  .أ.ب(يقع االهتمام باألجل الطويل على عاتق     :  االهتمام باألجل الطويل  -1

 يعتبر تحقيق النمـو     كماالتنمية خاصة مؤسسات اإلقراض المتعددة األطراف        في   او شركائه 

من أجل وقف   ،PMA( 1ن  .أ.ب( برنامج العمل الثاني لصالح       كبرى لسياسة  أولويةوالتنمية  

زيـادة معـدل    - :قريويكون ذلك عن ط   هذه البلدان   تدهور الحالة االجتماعية واالقتصادية ل    

 األمـوال تخـصيص    - نسبة عائد رأس المال    رفع -2جية  االستثمارات في القطاعات اإلنتا   

 منح القطاع   -) إتاحة حصة كافية لالستثمار في الهياكل المادية والمرافق االجتماعية        (العامة  

ويل األجل  طخذ بعين االعتبار في النمو      األ مع،3… حوافز ضريبية    واألجنبيالخاص المحلي   

  :4ما يلي

  . طويلة المدى ومرنةيق فيها التوازن المالحقتأن تكون الفترة الزمنية التي ي-

  .ف مع الهدفتماشى تعاقب سياسات التكيتأن -

متعددة األطـراف   ال التي تطبقها مؤسسات اإلقراض      األداءأن يتم تبعا لذلك تكييف معايير       -

صالح تمكن من تحقيق التـوازن      اإلف و تكيال تدابير   اتخاذعن طريق    ()PMAن  .أ.ب(على

 لالستثمار والنمـو    أحسنعمل إذا كان ضروريا لتحقيق معدالت       أ مما كان ي   المالي بشكل أبط  

ف وإطارها الزمني مع تغيرات التي تطرأ على البيئة          سياسات التكي  مالئمةاستعراض مدى   ،

  ). إدخال تعديالت على السياسة العامةاألمر ادعىالخارجية وإن 

ة وتأميمها عن طريق زيادة اإلنتـاج       كما شدد البرنامج على ضرورة التوسع في إنتاج األغذي        

  : هي أهدافة على ثالث يرتكزالقطاع غير الزراعيأما  ،الزراعي

  .إصالح مرافق اإلنتاج القائمة وصيانتها ورفع مستواها-1

  .توسيع الطاقة اإلنتاجية-2

  .تنويع القاعدة اإلنتاجية-3

                                           
  ".18 إلى 13اإلطار الشامل من الفقرة " الباب الثالث من البرنامج - 1
  .ته السياسات التقليدية القديمة خاصة ما كان سائدا في الثمانينات هذا ما أهمل- 2
 تحت عنوان الموارد 18 والفقرة ، تحت عنوان تمويل النمو والتنمية17 هذا ما أشارت إليه الفقرة - 3

  .المحلية
  .45 ص ،المرجع السابق، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية - 4
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لقطاع الزراعي ا تشمل الحوافز :إتاحة حوافز للعاملين في الميدان االقتصادي-2

ستثمار كان إ عليه وكذلك قطاع االستثمار سواء هذه البلدانقتصاديات إعتماد إنظرا لشدة 

  .ستثمارات أجنبية مباشرةإمحلي أو 

تتعلق الحوافز في هذا الميدان باعتماد أسعار زراعية وسياسـات          : القطاع الزراعي -      *

 تحـسين مخططـات اإلرشـاد       وكـذا رض، مالئمة واتخاذ إجراءات تنظم حيازة األ      ائتمانية

زراعة األصناف المرتفعة الغلة أي وضـع آليـات لتـوفير           و،  المزارعينالزراعي لجميع   

الخـدمات  وتقديم المعلومات االقتصادية والـسوقية      المتمثلة في   الخدمات اإلرشادية والمالية    

ـ    ،التنمية الريفية بلوغ   من أجل    1التقنية واإلدارية   وتـوفير األمـن   ي   تحديث اإلنتاج الزراع

  .الغذائي

إلغاء - الحوافز للمستثمرين المحليين واألجانب بزيادة وذلك :في مجال االستثمار-*

 اعتماد قوانين االستثمار المحلي لزيادة الشفافية والتلقائية في تنفيذ -االحتكارات القانونية 

 إنشاء مواقع -قروضتوفير األموال لتقديم ال-  الضريبية اإلعفاءاتمنح -االحكام والحوافز 

لحصول على التمويل  ل تمكين المؤسسات الصغيرة - صناعية ومناطق لتجهيز الصادرات 

  .والخدمات االستشارية التجارية

لمـستثمرين  لكما يجب تشجيع االستثمارات المباشرة األجنبية عن طريق إبرام اتفاقات تكفل            

 نات ضد نزع الملكية والتـأميم،       قواعد ثابتة وواضحة كضما    إرساءاألجانب معاملة منصفة و   

  .2وضع تسهيالت لضمان تحويل اإليرادات واألرباحمع 

 لتقوية اإلنتاج مـا لـم       ي وجود الحوافز وحدها غير كاف     إن:مشاركة القطاع العام  -3

بواسطة  ها ل إستكماالًيدعمها القطاع العام عن طريق توفير المرافق األساسية وإنشاء الهياكل           

  .لموارد البشرية والهياكل الماديةاستثمارات تشمل ا

 التعليم  – الصحة   –السكان  ( : هي  مجاالت 3تشمل  و: فيما يخص الموارد البشرية   -*

 إرتفاع معدالت نمو السكان     )PMAن  .أ.ب(من أكبر المشاكل التي تعاني منها     ف ،)والتدريب

                                           
أ " / تنمية القاعدة االقتصادية، والسيما توسيعها وتحديثها"لعمل للتسعينات  الباب الخامس من برنامج ا- 1

  .87 إلى 85الزراعة من الفقرة 
  .16الجزء الخامس والسادس من الفقرة " اإلطار الشامل" الباب الثالث من البرنامج العمل - 2
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سرة، وتقـديم    تتعلق بمشاكل السكان وتنظيم األ      التي معلوماتال نشر   األمر الذي يوجب عليها   

  .ولية والوقائية من حيث تخصيص األموال العامة وبذل الجهودالرعاية الصحية األ

تقنية من المنظمات الدوليـة خـصوصا       و مالية   اتمساعدهذه البلدان ب  كما ينبغي دعم جهود     

  .1صندوق األمم المتحدة للسكان والبلدان المانحة

  بلد يجب على كل     ها،المستمر لنظم التعليم في   أما فيما يخص التعليم والتدريب فنظرا للتدهور        

) اليونـسكو ( بدعم من منظمة األمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة              وضع إستراتيجية 

والمنظمات األخرى ذات الصلة لتحـسين مـستويات التعلـيم          )UNESCOث  .ع.ت.م.أ.م(

 إذ ،وفق األهداف اإلنمائيةوالتدريب والقيام بتدابير تهدف إلى إعادة تحديد السياسات التعليمية   

  .يعتبر محور األمية األولوية األساسية للسياسة العامة في هذا الميدان

 يقوم القطاع العام بدور كبير في تحـسين الهياكـل الماديـة         أنالبد  : أما الهياكل المادية  -*

تحسين - الزراعي   االئتمانإنشاء وتوسيع نظم    - :ة في المجال الزراعي عن طريق     يوالمؤسس

- :لقطاع العـام  ا يجب على  أما في مجال النقل واالتصاالت       . وتطوير الري  اإلرشادمرافق  

 تـربط المنـاطق الحـضرية وإصـالح          التي مواصالتالتوسيع شبكة النقل وإنشاء خطوط      

 سوق الحصول على معلومات ال    تسهيل طرق -:و في المجال اإلقتصادي   .وصيانة هياكل النقل  

تعزيز الجهاز المـالي بتعزيـز إنـشاء المـصارف          - االئتمان و التكنولوجيا،المواد الخام   ،

   .غرف الصناعة والتجارة،نشاء الصناديق برأس المال المشترك، إنمائيةاإل

 البد القـضاء علـى      هذه البلدان  لكي يتم تحسين كفاءة اقتصاديات       :تعزيز الفعالية -4

وزيادة إنتاج األغذية   ،ات   القطاعات التي تقف عائقا أمام تنويع الصادر       فيالتشوهات القائمة   

 الكلي مثل سياسة سـعر      االقتصاد تعديالت على سياسة     بواسطةيتم  الذي  واإلنتاج الزراعي   

تخفيضه مع  يفوق الصادرات   الذي  واقعي  الفعلي و الصرف  التحديد سعر   عن طريق   الصرف  

إنهائهـا  تقديم اإلعانات والحوافز األخرى المؤقتـة ليـتم         ،وخارجي  التوازن  الأحيانا لتحقيق   

  .2 …اإلعاناتالقيام بالرقابة على األسعار بدال من إضافة إلي بالتدريج 

                                           
  . للتسعيناتمن الباب الرابع للبرنامج العمل" السكان" تحت عنوان 78 و 77 الفقرات - 1
برنامج " إطار السياسة العامة في مجال االقتصاد الكلي "األولالجزء " اإلطار الشامل" الباب الثالث - 2

  .تللتسعيناالعمل 
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محورها التي   القاعدة   هي تكون التنمية    أن علىركز البرنامج   : عتبارات اإلنصاف إ-5

  عن طريق توسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية وذلك باحترام  حقوق االنسان             اإلنسان

 آثار   لما له من   جل تحسين توزيع الدخل وتوسيع حصائله     أ تدابير من    اتخاذو،لتزام عالمي   إك

  . حسنة على قدرة إبداع السكان وقدرتهم الشرائية 

إن االهتمام بتحقيق العدالة يكون بتضمين سياسات التكيف الهيكلـي تـدابير لحمايـة أفقـر                

 تـدابير محـددة     ذاتخاعي  ه العدالة يد  ذالمجموعات ومنع تدهور الخدمات االجتماعية وقمة ه      

لوضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة الوطنية والنشاط االقتصادي بإتاحة نفس              

وتـأمين  … فرص الحصول على الخدمات الصحية والتربوية والتدريب وفـرص العمـل            

مشاركة منصفة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات للمرأة وتعينها في مراكز الـسلطة    

  .1تها المباشرة في تخطيط برامج التنميةومشارك

  إجراءات الدعم الدولي-ب

إن نجاح السياسات الوطنية يكون بتقاسم المسؤولية وتعزيز المشاركة لتحقيق النمـو            

تـدفقات المـوارد    :  في المجاالت التاليـة    )PMAن  .أ.ب(عن طريق الدعم الكافي لمساعي    

  .الخارجية، تخفيف عبء الديون والتجارة الخارجية

  :تدفقات الموارد الخارجية-1

 ت.ع.م(كبيرة في المدخرات المحليـة و     اللزيادة  ا هذه البلدان حاجة  بالبرنامج  هذا  قر  أ

APD(    المساعدة في شكل منح في جزءهـا  هذه  أن تكون علىونص ،2ها من أجل تحقيق نمو

  .3 كما أعطى العديد من التوصيات لتحسين طرق المعونة وفعاليتهااألكبر

من أجل وضع رقم مستهدف لتدفقات      " خياراتالنهج قائمة   " في هذا البرنامج عبارة     عتمدت  ُأ

الموارد المطلوبة في الدعم الخارجي هذا النهج يعترف بالظروف الفردية للبلدان المانحة مما             

من الناتج القـومي اإلجمـالي      % 0,20أدى إلى توافق في أراء الشركاء في تخصيص نسبة          

 وهي تقتضي من المانحين الذين تعهدوا بنـسبة         )PMAن  .أ.ب( لـةكمساعدة إنمائية رسمي  

                                           
  .برنامج العمل للتسعينات" تعبئة وتنمية القدرات البشرية في أقل البلدان نموا" الباب الرابع 1
  "…ة وذات شأن في المستوى اإلجمالي للدعم الخارجي زيادة كبير… "  من البرنامج 20 الفقرة - 2
  .51ص المرجع السابق، ، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية- 3
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زيـادة التـدفقات    علـى   للثمانينات ولم يبلغوها العمل     ) NPSAج  .ج.ع.ب (خالل % 0,15

  .هذا الهدف إلى للوصول 

هـذه البلـدان     من البرنامج المواد الخارجية الالزمـة ل       29 إلى   19قرات من   فوقد عالجت ال  

 يكون الدعم المالي الخارجي كافيا من حيث حجمه وناجحـا           أن ىعل 20 الفقرة   نصتحيث  ،

ـ   الفرديـة  اإلنمائيةألولويات  ا و للحاجاتمن حيث توزيعه وفقا       وكـذا  )PMAن  .أ.ب(  لـ

 المجتمع الدولي خاصة    التزامكبيرة في حجم المستوى اإلجمالي للدعم الخارجي مع         الزيادة  ال

الجهـود  تكثيف   ب 22نوهت الفقرة   ،و)21الفقرة  (يادة  لتزاما جماعيا بهذه الز   إ المتقدمة   بلدانال

ـ من الناتج القومي الجمالي    % 0,15تجاوز النسبة المستهدفة    من أجل     " )APD ت.ع.م(" ك

 مـن   23وجاءت الفقرة   ، هذه النسبة  تضاعفالتي   الجهود األخرى    تفي الثمانينات واستحسن  

البلـدان  طرف  ن أجل مضاعفتها من     البرنامج العمل بأحكام تتعلق بسياسة المعونة وأدائها م       

مـن المـوارد التـساهلية       تدفقال  حجم  يتم في أقرب وقت ممكن بلوغ       كيلو"المانحة بقولها   

  :الزيادة المطلوبة أعاله، سوف تسعى البلدان المانحة إلى تنفيذ ما يلي ويتناسب

جمـالي   في المائـة مـن ناتجهـا القـومي اإل          0,20البلدان المانحة التي تقدم أكثر من       -1

  . أقل البلدان نموا تواصل القيام بذلك وتزيد جهودها إلى ")APD ت.ع.م("كـ

في المائة تتعهـد ببلـوغ      0.15البلدان المانحة األخرى التي بلغت النسبة المستهدفة وهي         -2

  2000 بالمائة بحلول عام 0.20نسبة 

 تعيد  ،ائة المستهدفة    في الم  0,15البلدان المانحة األخرى التي التزمت ببلوغ نسبة         جميع   -3

 التزامها وتتعهد إما ببلوغ الهدف في غضون السنوات الخمس القادمة أو ببذل قصارى              تأكيد

  .جهدها في سبيل التعجيل لمساعيها لبلوغ النسبة المستهدفة

ببذل قصارى جهدها فرديـا فـي       األخرى  أثناء فترة برنامج العمل، تقوم البلدان المانحة        -4

المقدمة إلى أقل البلدان نموا بحيث يترتب على ذلك انه جماعيا ستزداد    )APD ت.ع.م(سبيل  

  ".مساعدتها المقدمة إلى أقل البلدان نموا ازديادا ذا شأن

 إلى الناتج   بالنسبة) APD ت.ع.م( عن أكبر البلدان أداء من حيث نسبة         األمثلةونعطي بعض   

 خـالل   )CADت  .م.ل(للتنميـة القومي اإلجمالي ضمن البلدان المانحة في لجنة المـساعدة          
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النـرويج  ، ا،فنلندالسويد  ،الدانمارك  (تأت على رأس القائمة البلدان الشمالية       حيث  ،1الثمانينات

 ت.ع.م(كــ   من ناتجها القومي اإلجمالي      % 0,20 التي تخصص فعليا أكثر من       )وهولندا

APD(  إلى  )ن  .أ.بPMA(  مانحة خـارج مجموعـة      أخرى  وهناك بلدان )ت  .م.لCAD( 

حققت كل  ،وقد   % 0,20 هدف     التي تجاوزت  منظمة البلدان المصدرة للنفط      أعضاءخاصة  

 في  وأعلناإذ يعتبران من أهم البلدان المانحة        % 0,15 هدف   1989من فرنسا وإيطاليا سنة     

   %.0,20ا لتحقيق هدف ممؤتمر باريس التزامهما بمضاعفة مساهمته

وبلـدان   % 0,15لتي قاربت بالفعل بلوغ هـدف       أما المجموعة الثالثة تشمل بعض البلدان ا      

جـل  أ إطار زمني بحلول التـسعينات مـن          لها عطيأخرى تخلفت كثيرا على بلوغه حيث أُ      

مـن   % 0,06اليابان   خصصتكما  .)األوروبيةلجماعة االقتصادية   ا( % 0,15 هدف تحقيق

خـالل   أقـرت    و1989 و 1988ناتجها القومي اإلجمالي كمعونة لهذه البلدان فـي عـامي           

  .بوصفه هدفا مقبوال % 0,15 برنامج العمل بباريس هدف هاعتمادإ

تحـاد الجمهوريـات    إواألمريكيـة    في كل من الواليات المتحدة       تمجموعة الرابعة تمثل  وال

 أي منهما بتحقيق أهداف المعونة المحددة في البرنـامج          اتان لم تتعهد   اللّ السوفيتيةاالشتراكية  

ن .أ.ب(تقديم موارد إضافية إلى     بختامية على استعداد حكومتهما     رغم إعالنهما في الجلسة ال    

PMA(.  

لتزامـات جديـدة  لزيـادة       إ هي تقديم     الثانية  باريس ندوةها  تإذا من النتائج الهامة التي حقق     

لتنفيـذ   )CNUCED ت.ت.م.أ.م( التي وضعتها أمانة     األوليةبناءا على التقديرات    ،المعونة  

 1988عام   % 50 بنسبة   )APD ت.ع.م( حجم   يزيد، أنه س  حينهذه التعهدات من طرف المان    

  .2000في سنة  % 90تجاوز أكثر من يو

  :تخفيف عبء الديون-2           

  و  بينت التي) NPSA ن.أ.د.ص.ع.ب( من 47 إلى   36وهذا ما تضمنته الفقرات من      

طرف من   اإلجراءات الواجب اتخاذها     و PMA(2ن  .أ.ب( تقييم شامل لمشاكل ديون      تعطأ

                                           
  .52ص المرجع السابق، ، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية- 1
لديون يواجه كثيرا من أقل البلدان نموا مشاكل خطيرة في مجال ا" من برنامج العمل 36 الفقرة - 2

 مليار 70 مقدار 1989 مرهقا بالديون، كمجموعة بلغ مجموع ديونها في عام هاويعتبر أكثر من نصف

  ".…  مليارات دوالر 4دوالر وبلغت خدمة ديونها السنوية حوالي 
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 على هذه البلـدان    ديون المساعدة اإلنمائية الرسمية المستحقة       بإلغاء إما    وذلك المانحين لحلها 

  1.أو ما يعادلها من تدابير التخفيف منها

من  % 40ظلت تستأثر بنحو    ،التي   الديون الرسمية الثنائية تماما    إلغاء خالل الندوة  اقترحكما  

 ،)OCDEإ  .ت.ت.م( مستحق لبلدان    هانصفبر  يعت 1988مجموع الديون غير المدفوعة عام      

 11المـؤرخ فـي     ) 9 –د أ    (65رغم استجابة بلدان عديدة لقرار مجلس التجارة والتنمية         و

 هذه التدابير   أغلبيتهالم تنفذ   ) APD ت.ع.م(ـ الديون المتعلقة ب   بإلغاء المتعلق   1978مارس  

ن اتخاذ إجراءات من طرف واحـد       باريس ع نادي  كما أعلنت  البلدان الدائمة في       ،تنفيذا تاما 

برنامج المؤسسات المتعددة األطـراف إلـى       ال ودعى   بلدان ال ذهلتخفيف عبء الديون على ه    

ممولة ال مثل إعانات أسعار الفائدة أو مخططات إعادة التمويل           الالزمة االهتمام باتخاذ التدابير  

جل تخفيف عبء الديون    ية الخاصة من ا   نمائمن طرف إعادة التدفقات أو من الصناديق االست       

  .)PMAن .أ.ب( علىالمستحقة لها

  :التجارة الخارجية-3

 شددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلـة        التي من البرنامج    48قد تضمنتها الفقرة    

األسواق عن طريـق تحـسين        إلى )PMAن  .أ.ب(من أجل تحسين طرق وصول منتجات     

 من المنافع الممنوحة إضافة إلى      م واالستفادة بصورة أفضل   عممخططات نظام األفضليات الم   

 في مجاالت عدة كإعفاء صادراتها من الرسوم الجمركيـة و            البلدانهذه  دعم  تاتخاذ تدابير   

 كما ألح على ضرورة سعي جميع البلدان إلى تحقيـق           ،الحصص والحدود القصوى المقررة   

الـة الخاصـة    لحباهتمـام   اإلاعي إلـى وجـوب       الد ) بونتادل أسته  (المبدأ الوارد في إعالن   

  .زيادة فرصها التجاريةلواتخاذ تدابير إيجابية  )PMAن .أ.ب(للـ

 األخيـر البرنامج مسائل تنويع الصادرات والتمويل التعويضي وأهـتم بهـذا           هذا  كما تناول   

هـذه   صادرات   ةليكتدبير قصير األجل للمساعدة على تحمل صدمة التقلبات الحادة في حص          

  . االقتصاديةتهاى إطار ثابت لسياستمكن من الحفاظ علت للالبلدان

                                           
  .ل للتسعينات من برنامج العم38 الفقرة - 1
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  : تطبيق البرنامج وتتبعهآليات-ج

نجـاح  ل أسـاس تعتبر  ،التي   144 إلى   128وقد وردت هذه اآلليات في الفقرات من        

  :، ويتم تطبقها على المستويات التاليةبرنامج العمل للتسعينات

لكونهـا  ينبغي مواصلة تعزيز عملية االستعراض القطري       : على الصعيد الوطني  -1

جهود التي يبذلها الشركاء    التمثل السبيل الرئيسي إلجراء حوار بشأن السياسة العامة وتنسيق          

وتظـل  1د الالزمـة لتنفيـذها    ر وتعبئـة المـوا    )PMAن  .أ.ب(في التنمية مع برامج تنمية      

والفرق االستـشارية للبنـك     )  PNUD ت.ت.م.أ.ب(اجتماعات المائدة المستديرة التي يعقدها    

 واعتمادها   تنظيم هذه الفرق   مما يدعو إلى  المستوى الوطني   أهم آلية تنفيذ على     شكل  الدولي ت 

 كما انتظاما،إجراء استعراضات قطرية أكثر    من  طرف البلدان التي ال تتوفر عليها من أجل           

تم التأكيد على ضرورة نهج شامل للتدفقات المالية وتنسيق المعونة من خالل فرق التنـسيق               

   . لهذه البلدان الطاقة اإلداريةالمحلية وتحسين

ينبغي أن تقوم اللجان  ":على أنه  136نصت الفقرة :اإلقليميعلى الصعيد -2

اإلقليمية لألمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع األوكنتاد، برصد التقدم المحرز في التعاون 

ة طقلواقعة في المناالقتصادي بين أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان النامية خاصة البلدان ا

من أجل الوصول إلى تحسين وتعزيز ترتيبات التعاون القائمة على الصعيدين وذلك  ."ذاتها

أهمية إلى   البرنامج كما أشار،تنظيم اجتماعات إقليمية بانتظاموكذا  اإلقليمياإلقليمي وغير 

 غربي إفريقيا بلدانالتحاد االقتصادي لاتنسيق التنمية في الجنوب األفريقي و نجاح مؤتمر

في تأدية وظيفة …  المكافحة للجفاف في منطقة الساحلبلدانواللجنة الدائمة المشتركة بين ال

للجان اإلقليمية لحاجات اتصدي وأكدت على ضرورة تنسيقية على الصعيد غير اإلقليمي، 

  . )PMAن .أ.ب(ومشاكل 

 آليات تطبيق ، تشكل144 إلى 138تضمنتها الفقرات من :على الصعيد العالمي -3

البرنامج وتتبعه على المستوى العالمي جزءا ال يتجزأ من العملية الشاملة باعتباره مكمال 

المتابعة على المستوى العالمي  كزت ترووداعما للترتيبات على المستوى القطري واإلقليمي 

 مقارنة الخبرة المستخلصة من صياغة وتنفيذ خطط أطروتحليل – :التالية على العناصر

                                           
  . للتسعينات من برنامج العمل129 الفقرة - 1
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ن .أ.ب( لـتقييم األداء االقتصادي واالجتماعي–السياسة العامة بالتنسيق مع الصعيد القطري 

PMA( – استعراض مساعدة الشركاء –رصد تنفيذ التعهدات والتدابير الواردة في البرنامج

  .رصد تنفيذ مشاركة النساء في تنفيذ برنامج العمل–في التنمية 

 توالوكـاال أن يقوم بالتعاون مـع المؤسـسات         )CNUCED ت.ت.م.أ.م(لـ  كما ينبغي   

  عـى إلـى   المعنية األخرى بمواصلة العمل كمركز لتنفيذ المتابعة على الصعيد العالمي كما د

تقديم الدعم على الصعيد اإلقليمي من أجل إقامة الروابط الالزمة بـين المتابعـة الوطنيـة                

جارة والتنمية التقدم المحـرز     والعالمية كما نص البرنامج على ضرورة استعراض مجلس الت        

ـ        ـ  التـابع ) PMAن  .أ.ب(ـسنويا ويقدم الفريق الحكومي الدولي المعني ب  ت.ت.م.أ.م( للـ

CNUCED(    أما الجمعية العامة التي أيدت البرنـامج فـي          ، استعراضا خالل نصف المدة 

 فـي   )PMAن  .أ.ب(ن تنظر في عقد مؤتمر ثالث لألمم المتحدة بشأن          أ قررت   45دورتها  

 من اجل تقييم تنفيذ البرنامج العمل تقييمـا شـامال وتقريـر             1995سنة  صف المدة أي    منت

  .اإلجراءات الالزمة

  

-2001( األقل نموا للعشرية بلدان لصالح ال الثالثبرنامج العمل: الفرع الثالث        

2010(  

 خالل نـدوة األمـم المتحـدة        )PMAن  .أ.ب( برنامج العمل الثالث لصالح   تم تبني   

 البرنامج على مقدمة ركزت على المشاكل       ،احتوى 2001 ماي   20عقدة في بروكسل في     المن

… خاصة منها ارتفاع الفقر وضعف الهياكل االقتـصادية         )PMAن  .أ.ب(التي تعاني منها    

 عدم تحقيق األهداف المرجوة فـي       بسبب مجال العولمة    هذه البلدان وأشارت إلى عدم دخول     

 القائمعلى اإلصالح االقتصادي    ها   اعتماد ،غير أن امج السابقة   برنامج العمل للتسعينات والبر   

تحرير أنظمتها المالية وتقوية    واسطة   الجمركي والعوائق التجارية ب    اإلعفاء أو   خفيضعلى الت 

اعتماد سياسة حرية االستثمار لم تعطي النتـائج        واألطر المؤسساتية والتشريعية الضرورية،   

المتاحة بما فيهـا المـساعدة الدوليـة         ة الداخلية والخارجية   قلة الموارد المالي   بسببالمرجوة  

 قلـة التنـوع    وكذا األولية سعر المنتوجات    وانخفاضللتنمية إضافة إلى ارتفاع أعباء الديون       

  .)PMAن .أ.ب( عدم فتح األسواق العالمية أمام منتجاتاالقتصادي للصادرات و



 85

 قة لندوات األمـم المتحـدة حيـث اقتـرح          اعتمد على النتائج الساب    الحاليأما برنامج العمل    

 من أجـل النهـوض بالتنميـة االقتـصادية والتنميـة            اإجراءات خاصة بهذه الفئة وشركائه    

المستديمة وكذلك التكامل ضمن االقتصاد العالمي، ووضع آليات تطبيق ومتابعة هذا البرنامج            

  .على ضوء الخبرات السابقة

  :أهداف البرنامج- أ        

  : التي جاء بها برنامج العمل لهذه العشرية يمكن تلخيصها فيما يليف إن األهدا

  نـسمة   مليون 600تقليص الفقر عن طريق التحسين التدريجي لشروط الحياة ألكثر من           -1

  .ا عن طريق الشراكة العالمية للوصول إلى تنمية مستدامة لهبلد 49يعيشون في 

اإلجـراءات  و ا نفسه )PMAن  .أ.ب(نشاط  ، عتمد البرنامج على األهداف الدولية للتنمية     إ-2

 مبادئ وأهداف إعالن مانيال وأهداف األمم المتحـدة         ، في التنمية  االمتخذة من طرف شركائه   

  .الملتزم بها في برامج العمل السابقة

 2015 سـنة     النصف بحلول   تقليص نسبة األشخاص الذين يعيشون في هامش الفقر إلى         -3

ـ  متـساوية التدريجيـة و  القـيم   اليـادة   زبعن طريق التنمية المستدامة      )  PIB خ  .د.م ( للـ

 % 25في سنة ورفع حصص االستثمار إلـى         % 7 بنسبة نمو تقدر ب      )PMAن  .أ.ب(في

 يجب أن تعتمد السياسات الوطنية و ،يلعب القطاع الخاص دورا هاما في ذلك،حيث لكل سنة   

لبـشرية والمؤسـسية لتمكـين       توفير الموارد ا  :  على بلدانوالدعم الخارجي لشركاء هاته ال    

 ترقيـة   - إزالة عراقيل اإلنتاج وتقوية القـدرات اإلنتاجيـة        –الحصول على تنمية مستدامة     

فـي التجـارة    بلدان  وتوسيع األسواق الخارجية من أجل الدفع بالنمو وزيادة حصص هذه ال          

  .1العالمية

  .لية حماية البيئة المصنعة مسؤوبلدان في التنمية خاصة الاوشركائه)PMAن .أ.ب(تحمل-4

  .تحقيق األمن الغذائي والقضاء على سوء التغذية-5

القـضايا الخاصـة    ، إلزالة الفقر والمساواة في الجنس، التنمية المستدامة         األولويةإعطاء  -6

  .رية وتلك التي تعرضت للنزاعاتيبدون ساحل والجزبلدان األقل نموا بال
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  بل يجب على الميادين ذات الطابع االقتصادي      العتماد  عن طريق ا   ال يكون إزالة الفقر       -7

الحسن علـى     بعين االعتبار الجوانب االجتماعية واإلنسانية والقضايا المتعلقة بالتسيير        األخذ

عليهـا فـي االتفاقـات        جميع حقوق اإلنسان المنصوص    واحترامالمستوى الوطني والدولي    

  …الدولية 

  . للتنمية المستدامةإستراتيجيةأساسية لكل يعتبر السلم والوقاية من النزاعات عناصر -8

ـ وسائل ملموسة إلجراء التحول االقتـصادي الفعلـي           وضع برنامج العمل   -9 ن .أ.ب(لـ

PMA ( في التجارة الدولية وموارد االستثمار الخـارجي وخلـق البيئـة            ابتحسين مشاركته 

  .المناسبة لتفادي اآلثار السلبية للعولمة

 في التنمية عن طريق التـضامن       ا وشركائه هذه البلدان راكة بين   تحديد وإعادة إحياء الش   -10

الـشروط    هذا البرنامج  البد أن يبين   هذه في االقتصاد العالمي، كما       هاوتوسيع إمكانيات تكامل  

تقلـيص   ،  القطـاع الخـاص    ،إشـراك الستراتيجيات العملية للتنمية المستدامة     االضرورية و 

  . رؤوس األموال والمواد األخرىنتقالاتسهيل دخول التكنولوجيا وكذا والفقر،

  :إطار الشراكة-ب 

 في ا وشركائه)PMAن .أ.ب(لـ مبنية على االلتزامات التبادلية  تكونهذه الشراكة

خذ بعين االعتبار ميثاق مع األالتنمية التخاذ مقاييس واضحة في بعض الميادين المستعملة 

 المسؤولية الكاملة )PMAن .أ.ب(تحملوذلك ب التام للسيادة الوطنية، واالحتراماألمم المتحدة 

لتعاون مع لإشراك السكان ب وذلك والحرة لتكريس مفهوم التعاون بين السياسات الوطنية

أخذ بعين االعتبار ت  التيتطبيق السياسات الوطنية،والخاص في التنمية والقطاع العام 

  .1 أقل نموابلدالعوائق والتشوهات الجغرافية الخاصة لكل 

 يلعب التعاون جنوب جنوب والتعاون االقليمي وغير اإلقليمي دورا هاما في تنمية كما

 في مجال ترقية القدرات البشرية واالنتاجية، المساعدة التقنية وتبادل )PMAن .أ.ب(

- العلوم والتكنولوجيا-البيئة- التكوين المهني-التعليم-المعلومات خاصة فيما يتعلق بالصحة

لنقل والمواصالت ،مع إعتبار هذا التعاون مكمل لتعاون شمال جنوب ا- التجارة واالستثمار

وليس أمرا ثانويا، وذلك بانتشار تفكير دولي ال يعتمد فقط على مبدأ االمتيازات المشتركة 
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ن .أ.ب(ولكن أيضا علي المسؤوليات المشتركة بقيام البلدان النامية بمبادرات لصالح 

PMA(في إطار تعاون جنوب جنوب .  

  : وشركائها في التنمية من أجل تطبيق هذا البرنامج مايلي)PMAن .أ.ب (عتمدو ت

  هذه البلدان من طرف تنظم , طويلة األجل عامة بصفة ةتعتبر التنمي:  المسيرة المتكاملة-1

متعددة األطراف المتصلة بنظام األمم المتحدة التي تختص بعملية  والمؤسساتا وشركائه

  .التوازن بين األهداف االقتصادية وأهداف التنميةإلحداث ليص الفقر التنمية االقتصادية وتق

شـفاف  ، حهـذه البلـدان مفتـو   البد أن يكون التعاون من أجل تنمية     : حقيقيةالشراكة  ال-2

ستراتيجيات المساعدة الخارجيـة    إمتبوع باإلرادة السياسية لتطبيق االستراتيجيات الوطنية و      و

  . بهاجيع التحول السريعتشل ا في التنميةمن طرف شركائه

  . التنمية الحقيقيةبلوغجهدا من أجل ا وشركائه )PMAن .أ.ب( ال تتدخر:تطبيق التنمية-3

 التوازن بين نشاط القطاع العام والمبـادرة        إيجادالبد من   : االعتبارات المرتبطة بالسوق  -4

 األخـذ   مـع  ,ة بيئة قانونية واقتصادية مستقر     ظل الخاصة للوصول إلى األسواق المنتجة في     

  .بعين االعتبار نشاط األسواق واإلدارة العامة وقدرات القطاع الخاص

تؤدي اآلليات والنتائج اإليجابية الملموسة إلى ثقة الشعوب        :  الحصول على نتائج ملموسة   -5

  . في التنميةا وشركائه)PMAن .أ.ب(في التعاون بين

يحتوي برنامج العمل الجديد : يحال برنامج العمل الالتي يحتوي عليهاااللتزامات -ج 

  :على سبعة إلتزامات هي

  :تشجيع النشاط المرتكز على السكان: االلتزام األول-1

ن .أ.ب(توفير الظروف المناسبة إلقامة نشاط وطني وعالمي يهدف إلى مساعدة           إن  
PMA(   بواسطة  1لقضاء على الفقر بجعل اإلنسان المحرك األساسي للتنمية المستدامة         في ا

االجتماعيـة واإلنـسانية خاصـة    ، فعالة تهدف إلى تقوية القدرات الماديـة    ني إستراتيجية تب

 هـذه   يقع على عاتق  إذ  المساواة في االستفادة من الموارد المنتجة وخدمات الصحة والتربية          

 ، خلق البيئة األفضل في نظر الـسياسات العامـة للقـانون والمؤسـسات             ا وشركائه البلدان

بـدعم مبـادرات     )PMAن  .أ.ب(البد أن تقوم   خدمات الممنوحة للفقراء  تحسين فعالية ال  ول
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 في  ن الممنوحة له  اإلمكانيات من االستفادة من     نتلك المتعلقة بالنساء من أجل تمكينه     كخاصة  

تشجيع التقسيم المتساوي لالمتيـازات والنتـائج       كذا  المجال االجتماعي والخدمات األخرى، و    

أما .  مشاركتهم في النشاط االقتصادي    إمكانيةلح الفقراء لزيادة    المحققة من النمو والتنمية لصا    

 في التنمية يتمثل دورهم في خلق شروط خارجية مالئمـة لتحقيـق نتـائج               ئهابالنسبة لشركا 

 من أجل تقوية القدرات     )PMAن  .أ.ب( مساندة جهود  -  المفترضة اآلجالبرنامج العمل في    

إنشاء شبكات حماية اجتماعية    - االجتماعية    حصولهم على الخدمات   ضمانوطاقات الفقراء و  

 العولمة  مزايا من االستفادة من     هذه البلدان تمكين  - االجتماعي االنفجارفعالة من أجل تقليص     

في مجال تقوية القدرات البشرية والمؤسساتية لتنفيذ البرامج المعتمدة التي تؤدي إلى تقويـة              

   . بهاالقدرات الداخلية

  تسيير الحسن على المستوى الوطني والدوليال: االلتزام الثاني-2

 علي الصعيدين   تحقيق أهداف التنمية ومحاربة الفقر أساسا على التسيير الحسن         يعتمد  

التجاريـة، فالنظـام التجـاري       و ةالنقدي, المالية عن طريق شفافية األنظمة      الوطني والدولي 

ا اضح ومتوقع وال يدخر جهد     عادل، منظم، و   ,والمالي المتعدد األطراف البد أن يكون مفتوح      

 حقوق اإلنسان والحريات األساسـية      ،إحترامتقوية دولة القانون    ،من أجل تدعيم الديمقراطية     

    1خاصة الحق في التنمية

إن نجاح االلتزامات المسجلة في برنامج العمل يتطلب أساسا تطبيق مبادئ التسيير الحـسن              

 اإلدارة  وأداء المؤسـسات  المسؤولية، فعالية    على المستوى الوطني ويظهر ذلك في الشفافية،      

العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني هذه الجهود تكون محل متابعة وتكفل من طرف             

 إطـار مؤسـساتي،     إلنشاءمتابعة الجهود   ) PMAن  .أ.ب(يقع على عاتق  ،والجماعة الدولية 

ركة الحقيقية في التنميـة،      تشجيع المشا  -قانوني وتنظيمي فعال ومستقر لتقوية دولة القانون      

 إتباع سياسات واسـتراتيجيات     - للعمل األساسيةواحترام كل حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق        

 ئها في  أما فيما يخص شركا    . نظام سلمي  من أجل إرساء  وطنية لتقوية الثقة وتفادي النزاعات      

لمـشاركة   ا لكي تتمكن مـن    )PMAن  .أ.ب(ـ في المساعدة الفعلية ل    مالتنمية يتمثل دوره  
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 وفي القرارات وإنشاء القواعد في      ،تنمية السلم واألمن  بالفعالة في الحوارات الدولية المتعلقة      

  .اكل الميادين المرتبطة بتنميته

 البـشرية   اإلمكانيـات  البد أن تكون المساعدة الدولية المالية والتقنية كافية من أجل تقوية             و

هـذه   مساندة الجهود المبذولة من طرف       ورةوضروالمؤسساتية الضرورية للتسيير الحسن،     

تقوية الوسائل المؤسساتية والتنظيمية للوقاية من الرشوة وتبييض األموال والتحويـل           البلدان ل 

  .غير الشرعي لهاال

   البشرية والمؤسساتيةاإلمكانياتتدعيم : االلتزام الثالث-3

د في ما يخـص     جهوال بذل   ا وشركائه )PMAن  .أ.ب(  عاتق يلقي هذا االلتزام على   

 الـصحة   ،تطوير البنية االجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة في مجال التعلـيم والتكـوين           

 الذيبرنامج    هذا ال  مرجوة التحقيق في     األهدافوالتغذية والتكامل االجتماعي ونوجز بعض      

 جعل الكائن البشري الثروة األساسية والفعالة للحصول على التنمية واالستفادة منها ولـذلك            

ضعف ،سوء التغذية   األمية ،  البشرية لمواجهة    اإلمكانات دعم   -:)PMAن  .أ.ب( على   يجب

 األمراض واألوبئة خاصة المعدية على رأسها مرض فقدان المناعة          وانتشارالقطاع الصحي، 

ـ    زيادةبتطوير خدماتها االجتماعية    -)اإليدز( إنـشاء  - االجتماعيـة    ى القروض الموجهة للبن

جلب مـشاركة   ل امتيازات تقديمعن طريق    في القطاع االجتماعي  مار   لالستث ةتفضيليشروط  

تطبيق إجراءات من شأنها تحسين وضعية الطبقات الفقيرة ويكون ذلـك           -1 المحلية اتالجماع

  .األخطاء سابقا لتفادي الوقوع في نفس تجسيده تم اعلى ضوء م

التحقيـق قبـل سـنة      مرجوة  الهداف  األ من   ة مجال التعليم والتدريب تم تحديد مجموع      في-

 زيـادة  خاصة اإلنـاث و    األطفال وذو نوعية لكل     اً مجان االبتدائي منها ضمان التعليم     2015

ـ  ضمان المساواة الكاملة بين البنات والذكور في       ،وكذا % 50 بـنسبة التعليم     دون  2يم التعل

ت تمييز وفي هذا اإلطار البد من تخصيص جزء هام من الميزانية من أجل تحريك الطاقـا               

السياسية الوطنية والدولية لجعل التعليم للجميع هذا ما جاءت به الندوة العالمية حول التعلـيم               

  .للجميع المنعقدة في داكار والمكملة لبرنامج تقليص الفقر والتنمية
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  :مثل األهداف فيما يليفي مجال الصحة والتغذية تت -

 تقليص نسبة وفيات األمهات     - لكل مولود جديد   1000 من   35 تفوق نسبة وفيات ال     تحقيق-

 سنوات بنـسبة    5 تقليص نسبة وفيات االطفال أقل من        –الحالية وهي النسبة ¾ أقل من   إلى  

 إلـى   نون من سوء التغذية   ا تقليص عدد األشخاص الذين يع     – مولود   1000 لكل   45 تفوقال

  .1 %60 ـ استفادة النساء من العالج الصحي خاصة الحوامل ب نسبة زيادة-النصف

 إنشاء جهاز صحي يولي اهتمام خاص للطبقة األكثر فقرا          )PMAن  .أ.ب(قع على عاتق  وي

ة خاصـة الوقايـة مـن       يلخـدمات الـصح   لتسيير الحسن   التشجيع مشاركة السكان و   وذلك ب 

األمراض المعدية مع زيادة الدعم المالي للدولة من أجل تشجيع االستثمار الخاص والمشترك             

  .التغذية ولمستوى الدولي في مجال الصحة المسطرة على التحقيق األهداف

 الضرورية لتـامين الحمايـة      اآلليات وضع   على هذه البلدان  في مجال التكامل االجتماعي     -

لطبقات الفقيرة عن طريق بذل الجهود من طرف المجتمع المدني          ااالجتماعية للجميع خاصة    

ة ني مع وضع برامج توجيهية مب     بما فيها المنظمات المعينة للعمل على تقوية البينة االجتماعية        

  .2تينياألمواجهة التفرقة بين األجناس، الدين، السن، األصل  وعلى التسامح

لزيـادة  مـضاعفة الجهـود      البشرية والمؤسساتية ب   اإلمكانياتمعنيين دعم   ال ئها شركا وعلى

 خلـق  وكذلك االجتماعية   ة في تقوية البني   )PMAن  .أ.ب(لجهود   تدعيما   )APDت  .ع.م(

 من  تها المانحة ومساعد  بلدان وال هذه البلدان  جديدة للدعم التقني في إطار الشراكة بين         موارد

مـن شـأنها القـضاء علـى النمـو          التي  متعلقة بالسكان والتنمية    الجراءات   اإل أجل تطبيق 

الديمغرافي ودورها في مجال إعداد المخططات الوطنية فيما يخص التعليم والتـدريب مـع              

  .  والبشريةراالمكانيات المؤسساتيةمضاعفة الجهود لتطوي

 في وضع هياكل قوية في مجـال الـصحة          البلدانفي مجال الصحة البد من مساعدة هذه        -

 األجهـزة  التنـسيق مـع      وكذا،السيدا توفير األدوية الضرورية لمكافحة األمراض خاصة     و

للوضـعيات  المختصة لألمم المتحدة في مجال التكامل االجتماعي خاصة الحماية االجتماعية           

  .المستعجلة في حالة النزاعات والكوارث
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 األقل نموا البلدان الضرورية الستفادة اإلنتاجية اإلمكانياتوضع : االلتزام الرابع-4

  .من العولمة

ـ  في النمو والتنمية المستديمة    إن اإلسراع  محـاط بالعديـد مـن      ) PMAن  .أ.ب( ل

إلنتاجية، نقـص المـوارد الماليـة،        المنح والهبات، ضعف ا    خاصة بالنسبة لنظام  العراقيل  

  األمر الذي يلـزم    الموارد البشرية ذات الكفاءة ، تدهور البيئة، ضعف القدرات التكنولوجية         و

قتـصاد كلـي    إ (اإلنتاجيـة زيادة القـدرات    لعدة قطاعات    في   تطبيق مجموعة من الشروط   

  ).…ال ع نظام تشريعي وتنظيمي، بنية مؤسساتية ومادية، قطاع خاص فإنشاءمستقر،

ستراتيجيات التنمية الوطنية في    إ في سياسات و   إدراجهامن برنامج العمل أهداف البد من       تض

  : نذكر منها على سبيل المثال ال الحصرو 2010 يفوق سنةأجل ال 

 العراقيل الهيكلية لتقويـة القـدرات       إزالة  في التنمية  ا وشركائه )PMAن  .أ.ب( على يجب-

االسـتثمار  و الموارد الداخليـة      إستغالل عن طريق  الكافي يرتعويض التمويل غ  -اإلنتاجية  

 باليد العاملـة المؤهلـة      بلدان تزويد هذه ال   -رفع المساعدة الدولية للتنمية   - الخارجي المباشر 

ريعة سالخبرات الالزمة لتدعيم قدراتها اإلنتاجية كما أن التحوالت ال        إكتساب  حتى تتمكن من    

عن طريق   لعملية النمو وتقليص الفقر      فعالةجب قدرة كبيرة و    تستو والليبراليةفي ظل العولمة    

  .مستديمة التنمية ال

مـا  م اإلنتاجيـة      هـا  موارد التحكم في  ال تمكنها من     البلدان  لهذه ة التحتية الضعيفة  نيالبلكن  

 وتطبيـق   )لتكنولوجيا، ا االتصال،  الطاقة،النقل  (هامة  ال ها قطاعات تطوير ضرورة   أماميجعلها  

إضافة إلى   االقتصادية   تها وغير اإلقليمي لتطوير بني    اإلقليمي على المستوى    معتمدةالالمناهج  

تسهيل االستثمار الخـاص    وزيادة المساعدة الدولية للتنمية،   ،جلب االستثمار الخارجي المباشر   

  .البلدان التجارة الوطنية لهذه نشيطلت

ورة مع نقص الموارد فـي       تكنولوجيا غير متط   بلدان ال  هذه مجال التكنولوجي تستعمل  في ال -

تخاذ اإلجراءات الالزمة لتعويض هذا     إ ئهاشركاو )PMAن  .أ.ب(،مما يلزم على  هذا المجال 

عن طريق توفير البيئة المناسبة الحتضان التكنولوجيا المتطـورة، دعـم القـدرات              النقص

 اتجلب االستثمارات الخارجية فيما يخص نقل التكنولوجيـا، وتـوفير المـساعد           اإلبداعي و 

  .المالية والتقنية لذلك
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،في  على الفالحة  )PMAن  .أ.ب(في مجال تطوير المؤسسة كما هو معروف للجميع تعتمد        -

 لـنقص الكفـاءات    نظـرا متطـورة   غير فيهاالمؤسسات الصغيرةتعتبر أغلب  الوقت الذي 

 بيئة مناسبة للشراكة والتنمية عن طريق طرق جديـدة لتمويـل            إنشاءالالزمة مما يستوجب    

 الحوار بين القطاع العام والخاص، دعم برامج تطوير         فتحسسات الصغيرة والمتوسطة ،     المؤ

الكفاءات بتأمين التكوين لهم وإيجاد الروابط الضرورية مع الشركاء ألجل تـسيير وتنميـة              

  .المؤسسات الكبيرة والمتوسطة لتصبح مؤهلة في السوق الدولية

بأسعار معقولة خاصة في المنـاطق      رد الطاقة   توفير موا  هذه البلدان في مجال الطاقة على     -

 القطاع الخاص في هذا الميدان، تدعيم اإلمكانيات في مجال االنتاج والتجارة،            إقحامالريفية،  

 فـي ميـدان بحـوث التنميـة         اإلقليمـي توزيع الطاقة مع ضرورة التعاون اإلقليمي وغير        

  .ستهالك الطاقة المتجددةاواالستثمار لزيادة االنتاجية و

 زيـادة   األخيـرة البد لهـذه     )PMAن  .أ.ب( قتصادإ أساسفي مجال الفالحة التي هي      -

االستثمار العام والخاص في هذا المجال عن طريق القـروض الفالحيـة وبـرامج الـدعم                

 التنمية بدعم هذه الجهـود فـي        ئها في االقتصادي واالجتماعي للمناطق الريفية ويقوم شركا     

ة عن طريق المساعدة الدولية للتنمية التي تأخذ شكل تقـارير           مجال تحسين االنتاجية الفالحي   

  .1ستثمار خارجي مباشرإ

- ـ غفل برنامج العمل جانب الصناعة التحويلية واالسـتخراجية التـي تتميـز ب            لم ي ضعف ال

تـوفير  ب  وذلك تطوير هذا القطاع  من أجل   وتستوجب إجراءات عاجلة لزيادة االستثمار العام       

 اإلنتاج القطاع الخاص لتنويع     ة مبادر  دون  العراقيل التي تحول   إزالةية و  التكنولوج اإلمكانيات

هذه  في    للعملة الصعبة    ا هام استخراجية  مصدر  اعات اإل ن الص اعتباريمكن   ،كماوالصادرات

   .ئهاشركامن طرف  الدعم التقني والمالي تستوجب البلدان

   % 70ة فقر سـكان األريـاف        تفوق نسب   التنمية الريفية واألمن الغذائي    فيما يخص جانب  -

 ريفيـة   وتنميـة   توفير األمن الغـذائي    يجبتقليص عدد الفقراء    ،وليعانون سوء التغذية  جلهم  

األمر الذي يمنحهـا     لهذه البلدان  الغذائي   اإلنتاج فيلمرأة  الكبيرة ل  ةساهمنظرا للم  .مستديمة

الضرورية لزيـادة    والوسائل   ،  واألولوية في امتالك األرض، الحصول على القروض        الحق
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  القمـة العالميـة حـول التغذيـة         بلوغ اهداف إلى   هذا البرنامج    تطلع كما ي  .االنتاج الفالحي 

إلـى   2015عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية قبـل سـنة             تقليصالمتمثلة في   

عن طريق إعادة دراسة االحتياجات ووضع مخططات تمكن من الحـصول علـى             النصف  

 الفالحين، تشجيع البحوث في     ةوالتنمية الريفية، تشجيع التعاون المحلي ومبادر      الغذائي   األمن

 بالخبرات التقنية لتحسين نظم     بلدان ويعمل شركاء التنمية على تزويد هذه ال       ،الميدان الزراعي 

القرض الفالحي واالستثمار في البنية التحتية االقتصادية الريفية، تقديم مـساعدات عاجلـة             

  .1 التي تعاني أزمات خانقةبلدانلل) الغذائية(

   دعم دور التجارة في عملية التنمية:الخامسااللتزام -5

 للحـصول    المساعدة الدولية للتنمية  وعلى التجارة الخارجية    )PMAن  .أ.ب(تعتمد  

 حصة  تعتبر الخاصة الضرورية للنمو والتنمية،      األموالعلى الموارد التي تحتاجها ورؤوس      

 مشاركتها فـي    في حين  بلدانمرتفعة في معظم هذه ال    )  PNBخ  .و.م(التجارة الخارجية في    

يلية للـدخول إلـى   ضالتجارة الدولية جد محدودة نظرا لعدة عراقيل خاصة الشروط غير التف          

 فـي   مـساهمتها األسواق المتعلقة بالمنتوج والصادرات التي تعود بالفائدة عليهم مما جعـل            

  ).1998 سنة % 0,4(التجارة الدولية ال تتجاوز 

سـتراتيجيات  ا وضـع    تحدي أمام  هذه البلدان  إن المنافسة الكبيرة في السوق العالمية تجعل      

 هـذه الـصعوبات      إلزالـة  ناجعةللتكامل على المستوى اإلقليمي والعالمي، القيام بإجراءات        

  . للنمو، القضاء على الفقر واالستفادة من العولمةا أساسياًجعل التجارة الخارجية محركب

 مجال  و شركاؤها في التنمية مجموعة من اإللتزامات في       )PMAن  .أ.ب( يقع على عاتق   و

ـ   :  اإلقليمية تتمثل فيما يلي   التجارة، المواد األولية واالتفاقات التجارية       ن .أ.ب( بالنسبة لـ
PMA (   السياسات التجارية في سياستها الوطنيـة للتنميـة        لدمجها  مضاعفة جهود البد من -

 – اإلدارة الجمركيـة     – الحقوق الجمركيـة     –السياسة التجارية   (ت في ميدان    ايتدعيم اإلمكان 

 العمل على التعاون اإلقليمي المتعلق بالصادرات وتحسين هياكل         -)…  االستثمار   –المنافسة  

  . عمليات التبادلبهدف زيادةالنقل 
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جاريـة  ويـة سياسـتها الت    قت من أجـل      هذه البلدان شركاء التنمية على دعم جهود      ويعمل   

 إمكانياتها البشرية والمؤسساتية الضرورية كي تصبح طرفا فاعال فـي           وكذلك ،والجمركية  

المفاوضات والمشاركة في النظام التجاري المتعدد األطراف إضافة إلى الدعم المالي والتقني            

 أسـواق إلى  األقل نموا الحبيسة والجزرية أما فيما يخص تمكينها من الدخول           بلدان  خاصة لل 

 جميـع   وتطبيقهـا علـى   تحسين التفضيالت   بواسطة   بصورة مباشرة يكون     لدان المتقدمة الب

  ها،ولهذااالستفادة الفعلية لوة ومستقرة وبقواعد بسيطة تضمن الشفافية بتمنتوجاتها بصفة ثا

تفـاق  اإل المحصل عليه في     )PMAن  .أ.ب(البد من تطبيق نظام خاص وتفضيلي لصالح        

  إزالـة عن طريـق    ) SGPم  .أ.ن( استفادتها من    واصلة تحسين النهائي لدورة األرغواي وم   

  .زيادة المساعدات لدعم اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية والتعقيدات اإلدارية لتطبيقه

ـ   مـن  )PMAن  .أ.ب(تمكين  في   )OMCت  .ع.م( دور إلىبرنامج  هذا ال تطرق    مامض اإلن

 اسـتفادة   نوتـأمي  الخاصةصادية   بعين االعتبار الوضعية االقت    ةًخذآ بتسهيل اإلجراءات    إليها

وضع التزامات تتماشى مع    بتفاقات المنظمة عن طريق نظام خاص تفضيلي        إمن  هذه البلدان   

  . 1هامستوى التنمية في

عدم استقرار أسعار المواد األولية وارتفاع أسـعار البتـرول          فإن  فيما يخص المواد األولية،     

 وتـشجيع قطـاع    ا بتنويع صادراته  هاعويض ضعف يتم ت إذ  ، األكثر فقرا  بلدانيؤثر سلبا على ال   

  . خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةةالصناع

 خـدمات المؤسـسات قطـاع هـام          و يعتبر قطاع الخدمات المتمثل في السياحة ، النقـل        و

 مورد مباشر للعملة الصعبة ووسيلة لزيادة اإلنتاجية وتنويـع           باعتباره )PMAن  .أ.ب(لدى

قطاع على المستوى   ال  هذا تطويرعلى   في التنمية    ا وشركائه بلدان ال  هذه لذا تلتزم الصادرات،  

  بسبب   االقتصادية الخارجية  زماتتفادي األ  و مع التكنولوجيا الحديثة،   االوطني والدولي تماشي 

  .عدم تمكنها من مواجهتها 

  محاربة التلوث وحماية البيئة: االلتزام السادس-6

 دون استثناء ومسؤولية تقع عاتق الجميـع،        لدانبتلوث البيئة تحدي يواجه كل ال      يعتبر

 بدورها من الكوارث الطبيعية والتشوهات الجغرافية فهي عرضـة          )PMAن  .أ.ب(تعاني  
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) …  التصحر   – الجفاف   – التحول الجوي    –قلة التنوع البيولوجي    (لتأثر بالظواهر العالمية    ل

  .وتدهور البيئة بصفة عامة

تخـاذ مجموعـة مـن      إبتكون  األهداف في هذا المجال      وضع البرنامج العمل مجموعة من      

مضاعفة الجهود لمواجهة المـشاكل االيكولوجيـة مـع تقويـة القـدرات              منها   تاإلجراءا

 على  ،تعمل هذه البلدان  قتصادي وتنمية مستديمة  إجية للحصول على نمو     و والتكنول المؤسساتية

ويـل هـذه الجهـود ماليـا        وعلى شركاء التنميـة تم    ،وضع قوانين فيما يخص تنظيم البيئة       

 تكريس المبادئ التي جاء بها إعالن ريو حول البيئـة   ومن حماية البيئة    ها  وتكنولوجيا لتمكين 

 في هذا   هاتسهيل نشاط من أجل   المساعدة الدولية   بواسطة   معاملة خاصة    يعطيهاالذي  ،والتنمية

المتعددة األطراف حول  بمتابعة وتطبيق االتفاقات     ةبرنامج المتعلق الالمجال بمقتضى توصيات    

 إعـادة  ،مع   خاصة اتفاقية األمم المتحدة حول محاربة التصحر       بلدانمة إليها هذه ال   نظّالبيئة الم

ـ  سياسات متعلقـة      هذه البلدان إلعداد   تأكيد التزامات الجماعة الدولية لمواصلة مساعد       ةبالبيئ

واعد حول البيئة، ، تأسيس      ، تأسيس ق   ةالمؤسساتي اإلمكاناتتكوين الطاقات البشرية، تدعيم     (

 ، الوطنية المتعلقة باإلنذار السريع والوقايـة      األنظمة الطبيعة عن طريق تدعيم      تحميقواعد  

  .) لكوارث الطبيعيةاآلثاروضع سياسات شاملة لتفادي 

  

  نقل الموارد المالية: االلتزام السابع-7

ـ 1 الركود االقتصادي، الفقر وضعف المؤسسات المحليـة         إن  )PMAن  .أ.ب(للـ

 وأولويـات  أهـداف تحقيـق  حتى تتمكن من   إليها في تحويل الموارد المالية يوجب اإلسراع 

 المالية الداخلية   هامواردولذا يجب عليها زيادة      برنامج العمل الحالي     بهالتنمية خاصة ما جاء     

 لذلك   وضع اآلليات المالية الناجعة، تبني القوانين المناسبة       ،عن طريق زيادة االدخار الداخلي    

 لبنوك المركزية اخاصة تلك المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية األخرى مع منح حق رقابة            

 شـركاء   وعلـى ،  والتـشريع حترام القوانين   إلوسائل المتابعة الضرورية    بواسطة  لسلطات  ل

ي  الموارد المالية الداخلية ف    زيادة المساعدات في    إستخدامن من   مكّالتنمية إنشاء اآلليات التي تُ    

 الرشـوة،   لمحاربـة  قويـة     مالية  مؤسسات ونظم  إنشاء،  ي القطاع المال  وإصالح هذه البلدان 
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باعتبارهـا   )APD ت.ع.م( للتنمية   عمومية المساعدة ال  ،كما البد من زيادة   …تبيض األموال   

 بواسطة أنظمة ستعمالها  إكيفية  إلى   وإرشادهامورد مالي هام لتحقيق أهداف البرنامج الحالي        

 0,20 نـسبة مـساعدة     البلدان التي خصـصت    وبالمقابل تضاعف .للقطاع العام لة  فعارقابة  

تواصل جهودها لبلوغ    % 0,15نسبة خصصت التي   تلك أما     جهودها ) PNBخ  .و.م(من%

مع تأكيد التزامها   بلوغها  تسعى ل  % 0,15التي لم تصل نسبة     البلدان  ، وتبقى    % 0,20نسبة

 هـذه   ةيبقى مشكل الديون الخارجية حاجز أمام تنمي       ،لكنفي الخمس سنوات القادمة   بتحقيقها  

  ايجـاد   يـستدعي  األمر الذي متصاصها حصص كبيرة من موارد الميزانية        بسبب إ   بلدانال

 البلدان الفقيـرة المثقلـة      ى تخفيف عبء الديون عل     مبادرة حلول شاملة، سريعة وفعالة مثل    

ا مجموعة اإلجراءات المتخذة    لديون بما فيه  اوإجراءات جدولة    PPTE)د  .م.ف.ب(.بالديون

، بوضع شروط وطنية مناسبة     هامن طرف المانحين خاصة أعضاء نادي باريس لتسوية ديون        

 نهـوض لل للميزانية   أطر ووضع   بإصالحات مع القيام    ها لجدولة ديون  األطرافلجلب أحسن   

  . االستثماروزيادةبالتنمية االقتصادية 

ستراتيجيات الوطنيـة   اإلدورا هاما لتمويل    ) IED  م.أ.إ(يلعب االستثمار األجنبي المباشر     و

مناسبة الكلي  القتصاد  اإلالبد من تبيين شروط     وعليه   ، الخاصة األموالللتنمية وجلب رؤوس    

الـنظم   تحسينلعام مناسب     على إنشاء إطار   التنمية يقوم شركاء    و 1 التسيير الحسن  باستخدام

  .ستثمارات األجنبيةد اال صوالقوانين، تقليص المخاطر التي من شأنها

  :آليات تطبيق البرنامج وتتبعه-د 

آليات تطبيق هذا البرنامج في اعتماد توجيهات متعلقة بالمتابعة والتنفيذ  تتمثل

  ): على المستوى الوطني،اإلقليمي والعالمي(واإلجراءات الواجب إتخاذها 

  :التوجيهات األساسية المتعلقة بالمتابعة والتنفيذ- 1       

 المتابعة والرقابـة علـى المـستوى        آلياتحقيق أهداف البرنامج مرتبط بوضع      تإن  

  :فيمايلي  المتابعة وتتمثل توجيهات والعالمي االقليمي،الوطني

 وبتشجيع من شركائها بوضع إجـراءات       )PMAن  .أ.ب( تقوم   :على المستوى الوطني  -*

صـة الوثـائق المتعلقـة      وطنية للتنمية وتقليص الفقر خا    الستراتيجيات  اإلواضحة في إطار    

                                           
  .54 ص ،) PMA(،) 2001 – 2010ن .أ.ب(  برنامج العمل الثالث لصالح من90 الفرقة - 1
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 مخطط إطار لألمم المتحدة من أجـل      ،) DSRPف  .ت.إ.و(اء   الفقر  عدد  تقليص بإستراتيجية

  .لتنمية وذلك بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في حوار مفتوح للجميعامساعدة 

 المتابعة تكون عن طريق التعاون اإلقليمـي وغيـر االقليمـي            :على المستوى االقليمي  -*

  .األخرى بلدان وال)PMAن .أ.ب(بين

تكون المراقبة عن طريق تقييم النتائج االقتصادية واالجتماعيـة          : على المستوى العالمي  -*

 فـي   اشركائهمن طرف    حول تطبيق االلتزامات المتخذة من طرفها و       )PMAن  .أ.ب(ـلل

العمـل جميـع     والدولية لبرنـامج     اإلقليميةأن تشمل أنشطة الرقابة الوطنية،      و يجب   التنمية،

  .األطراف بصفة منتظمة مع إنشاء الروابط المختلفة على جميع مستويات المتابعة

   بما فيها مؤسسات بـرتن       أجهزتها   يتمثل في إشراك    دور نظام األمم المتحدة   و فيما يخص    

إن  ، في المجال  ا و تنفيذ برنامج العمل بطريقة مناسبة وفقا لخبراته        هذه البلدان تنمية  في  ودز  

قمـم  ،ال من أجل تحقيق أهداف االجتماعـات الكبـرى   البلدانهذه  مساعدةلود المبذولة الجه

إجراءات ملموسة تأخذ بعين االعتبار االولويـات المتزايـدة          عن  طريق     الندوات العالمية و

تبـادل  كذا  تقييمات قطرية و  ، مهل منتظمة    بواسطة مع تقارير برنامج العمل      تتناسببطريقة  

مراقبة السنوية الدولية إضافة إلى مشاركتها في متابعـة البرنـامج علـى             النتائج بمناسبة ال  

كما تعمل األمانة العامة لألمـم المتحـدة   ،العالمياإلقليمي والمستوى الوطني، االقليمي، غير  

برنـامج علـى كـل      العلى التنسيق بين كل أطراف النظام األممي لتسهيل متابعة ومراقبة           

  )… العالمي – غير االقليمي –  االقليمي–الوطني (المستويات 

  : على المستوى الوطني، اإلقليمي والعالميها الواجب اتخاذاإلجراءات-2

يجب تطبيق برنامج العمل وتتبعه على المستوى الوطني ل :على المستوى الوطني-*

على و ، باستراتيجيات التنمية وتقليص الفقر أن تربطه )PMAن .أ.ب(على حكومات 

 على  برنامج العمل، بناءا بلدان ال هذه والسياسات التي أعدتهااألهدافم شركاء التنمية دع

لسياسات ا بالتمويل  شركائهاقومحيث ي، بلد االلتزامات المتخذة من طرف كل وحسب

تطبيق برنامج العمل ل آليات غير كافية لهاالتي  للبلدان والمخططات بعيدة األمد الملتزم بها

 التي ال تتوفر مسبقا على ذلك إنشاء اآلليات بلداناللى ويجب ع ،المستوى الوطني على

ندوة بمشاركة ممثلي القطاع العام التحضير من الوطنية التي تمكن اللجنة التحضيرية الوطنية 



 98

 ومراقبة تطبيق االلتزامات  المنتظمةتوفير إطار للمتابعةو القطاع الخاص ،المجتمع المدني،

  . على المستوى الوطنيائه المعنية وشركابلدانالمتخذة من ال

 ، البشرية اإلمكانات توفير   )PMAن  .أ.ب( على   جب ي  الحالي لنجاح تطبيق برنامج العمل   و

 مع جهـاز    قلتنسيبا سياسات متابعة تطبيق البرنامج        إلعدادالتقنية الضرورية   والمؤسساتية  

   . ودزن وممثلي مؤسسات برتبلدانمجموعات ال،األمم المتحدة 

 المتخصصة اإلقليمية تعمل اللجان االقتصادية : وغير االقليميالقليميعلى المستوى ا-*

 وغير اإلقليمياإلقليمي  يين على المستوةدوريالمتابعة المراقبة والمم المتحدة على التابعة لأل

مع تعاون وبالتطور تطبيق برنامج العمل بالتنسيق مع آليات المتابعة العالمية والوطنية ل

 لهذه البلدانغير اإلقليمية للتنمية والمنظمات غير الحكومية التي تمنح البنوك اإلقليمية و

 على إيجاد الحلول للقضايا المشتركة في مجال ا لتبادل الخبرات والبحوث ومساعدتهاًإطار

متابعة ب ها ومشاكلباحتياجاتها لألمم المتحدة المختصة اإلقليميةللجان ا قيام إضافة إلى ،التنمية

  تنفيذ البرنامج

إن االلتزامات المتخذة في إطار هذا البرنامج كانت وفقا إلعالن :على المستوى العالمي-*

تكون ،نتائج المراقبة المحصل عليها من االجتماعات الكبرى في قمم الندوات العالمية ومانيال 

 ليات التطبيق على المستوى الوطني واإلقليميآلآليات متابعة وتنفيذ البرنامج  مكملة وداعمة 

تقوم الجمعية العامة بمراقبة تنفيذ البرنامج وإصدار قرارها النهائي  بعد دراسة ،حيث 

تسجيل العمل اليومي - : المتخذة وذلك بـالمجلس االقتصادي واالجتماعي اإلجراءات 

للدورات السنوية المتعلقة بمراقبة وتنسيق برنامج العمل وفحصه بمناسبة مناقشات قضايا 

 –ة الدورية وبصفة منتظمة من خالل المناقشات ذات المستوى العالي  المراقب–التنسيق 

  .التحضير للمراقبة السنوية أخذا بعين االعتبار اإلجراءات المطبقة سابقا
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في العالقات االقتـصادية  " األقل نموا  بلدانفئة ال ظهور   ناآلثار المترتبة ع  : الفصل الثاني   

 " الدولية
 

إعادة النظر في العالقات االقتصادية الدوليـة        )PMAن  .أ.ب(م ترتب عن ظهور مفهو       

  .  الناميةبلدانبشكل أكثر تفضيلي لهذه الفئة مقارنة بال

 في اإلعفاءات والمساعدات المالية والتقنية المقدمة من         البلدان هذه ل تمييزيةالمعاملة  ال وتمثلت 

. أ.م.ن(سـها  كر تـي واعد ال زدواجية الق إطرف أعضاء المجتمع الدولي االقتصادي، في ظل        

SGP(،  مستوى عليمعاملة  خاصة    ب كما حضت ) ت  .ع.مOMC( فـي موقـع     ها،مما جعل 

تحول  السيئة التي    تهاهدف تحسين وضعي  ب العالقات االقتصادية الدولية     فيالمتلقي والمستفيد   

ـ               هاضي م دون ث  في عملية التنمية هذا من الناحية النظرية، لكن الواقع يثبت عكس ذلـك حي

  :األسئلةالعديد من   عددها هذا األمر يجعلنا أماموزاد بلدان مشاكل هذه التتضاعف

 رغم  نها  ما هو سبب تزايد عدد بلدا       ماهي المعاملة الخاصة التي حضت بها بلدان هذه الفئة؟        

ـ ووالعمل على تنميتها؟ ن الهدف من إنشائها هو إنقاص عددها    أ  ا هل هناك بدائل تكفل تنميته

  فعليا؟ 

   ما سنعالجه في هذا الفصل من خالل القسمين التاليين وهو 

  .  األقل نموا على مستوى العالقات االقتصادية الدوليةبلدانالمعاملة الخاصة لل:  القسم األول

  .    األقل نموابلدان  هذه المعاملة الخاصة للتقييم:  القسم الثاني
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   األقل نموا على مستوى العالقات لدانبالمعاملة الخاصة لل: المبحث األول    

  : االقتصادية الدولية  

 الجهود المبذولة مـن      أنPMA( ن  .أ.ب(أوضحت برامج العمل الموضوعة لصالح             

 عـن طريـق الـدعم    ، في التنميةا تكون بمساعدة شركائهذاتها هذه الفئة لتنمية    بلدانطرف  

 معاملـة خاصـة و       بمنحها وألموجودة من جهة،  المالي و التقني للقدرات المادية و البشرية ا       

 مؤسسات  ماليـة  ت المجتمع الدولي االقتصادي من جهة أخرى سواء كان من طرف تفضيلية  

العالقات  من أن تجد مكانا لها في        بلداندولية أو منظمات دولية اقتصادية، حتى تتمكن هذه ال        

  . تالت االقتصاديةظل عالم متغير يميزه العولمة والتكاالقتصادية الدولية في 

       

  :  األقل نموابلدانالنظام المالي الدولي و ال: المطلب األول         

و )FMIد  .ن.ص (تمثل المؤسسات المالية الدولية في كل من صندوق النقد الدوليت         

 لتنظيم  1944ودز عام   واللذان أنشئا في مؤتمر بريتون      ) BM ع.ب (مجموعة البنك العالمي  

 الفقيرة في   بلدانلم تكن التحديات االقتصادية التي تواجه ال      و ،القات المالية والنقدية الدولية   الع

 إال أنه مع انهيار النظم االستعمارية بـدأ         ما،مقدمة ما كان يدور في عقول القائمين بتأسيسه       

يـة   شيئا فشيئا حيث تم إنشاء فئـات فرع        )1(تين المؤسستين   ا يثبت وجوده في ه    يالعالم النام 

  تخفـيض ديـون    وإطالق عدة مبادرات  لصالحها ولعل أكبرها مبـادرة        ،معنية بهذه البلدان  

ابط بين تخفيف عبء الـديون  و زادت في تقوية الرالتي 1996سنة  لPPTT) د .م.ف.ب(

  . عدد الفقراء وتخفيض

           

  : قل نموا األبلداندور المؤسسات المالية الدولية في ترقية ال: الفرع األول         

 من طرف المؤسسات المالية الدولية يظهر من       )PMAن  .أ.ب(إن االهتمام الكبير بفئة          

 ذات الـدخل    بلـدان  بشكل عام بال   المعنيةلمؤسسات الفرعية التابعة لها     لتعامل الكبير   الخالل  

                                           
،تخفيف عـبء الـديون     " تريزا جوبن،سيو،ولوك ليروت   سان جيف جوتبا،وبنيديكت كليمنس،وماريا   - )1(

 2001سـبتمبر، ،،مجلة التمويل والتنميـة     "نفاق علي الصحة العامة في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون        إلوا

  . 10ص،
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   عن طريق التسهيالت الممنوحة مـن حيـث القـروض           )PMAن  .أ.ب(المنخفض بما فيها  

ن .أ.ب( مـع  المؤسسات المالية الدوليـة األكثـر تعـامال        هي  فما ،وآجال تسديدها  أوالديون

PMA( ؟   

  :المؤسسات المالية األكثر تعامال مع البلدان األقل نموا-أ     

ـ           ومرفقي التكييـف   ) BM ع.ب(يمكن حصرها في كل من مؤسسة التنمية الدولية التابعة ل

إضـافة إلـى صـندوق      ) FMIد    .ن.ص( لــ    الهيكلي والتكييف الهيكلي المعزز التابعين    

  :اإلستثمار وصندوق تسهيل التصحيحات الهيكلية وسوف نتطرق لها فيما يلي

  : مؤسسة التنمية الدولية-1    

 األكثر فقرا بـشروط أكثـر       بلداناإلقراض الميسر لل  ب ومتعتبر أحد فروع البنك الدولي، تق       

في شكل قروض بـدون فوائـد باسـم         و ذلك   ،)1(يرا من تلك التي يمنحها البنك الدولي        ستي

من المؤسسة التنميـة الدوليـة    بلغ عدد البلدان المؤهلة لإلقراض       2000 سنة   في.االعتمادات

 925 نــصيب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج القــومي فيهــا ال يتجــاوزالتي ، بلــدا81

مساهمات و ثراءاتتمثل موارد هذه المؤسسة في مساهمات البلدان األكثر         ،و)2(1997دوالرعام

التحويالت من صافي أربـاح البنـك الـدولي لإلنـشاء             النامية،باإلضافة إلى  بلدانبعض ال 

برسم خدمة يبلغ   ووذلك بدون فائدة      للحكومات إالّ تقدم هذه المؤسسة اعتماداتها   وال  .روالتعمي

هـا  بما في  الفقيرة   بلدانبصفة عامة تعتبر ال   و.  سنة 40و35 بين تسديد ال مدة تتراوح   0.75حاليا

 خاصة البنك العـالمي، إذ أن        الدولية ساسيون للمؤسسات المالية   العمالء األ  )PMAن  .أ.ب(

 غيـر   بلدانالفكرة األساسية من وراء القروض التي يقدمها البنك هو توفير مصدر تمويل لل            

ت األوضاع االقتـصادية    نو متى تحس  )  الفقيرة بلدانال( إلى السوق المالية     اللجوءالقادرة على   

 خـرج   بلدبالتبعية قروض البنك عنها ويقال أن ال       ، تتوقف فعل ذلك أصبحت قادرة على    وا  له

GRADUATED3( على االقتراض التجارياً و أصبح قادر(  

                                           
 1997 ،النهضة العربية أحمد جامع، العالقات االقتصادية الدولية، دار.  د،محمد حافظ الزهوان.  د- )1(

  .283ص،
 .3و2ص، 2000،البنك الدولي، التقرير السنوي -)2(
النظام االقتصادي الدولي المعاصر من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية . حازم البيالوي. د )3(

 .48ص، 2001 ، سلسلة عالم المعرفة،الحرب الباردة
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 2.8، تتألف موارده من حـوالي        1986مارس  في ئأنش  :ف الهيكلي يمرفق التكي -2     

لمقدمة سابقا في إطار    مليون من وحدات حقوق السحب الخاصة المتاحة من تسديد القروض ا          

تبلغ فترة التـسديد عـشر      ،و 0.5تهالستئماني،يتم إقراضها بسعر فائدة سنوي نسب     االصندوق  

  بلدان أقل نموا   6وقد قامت  ، سنوات ونصف  5 بـ  التي تقدر   بما في ذلك فترة سماح     ،سنوات

  ).FMIد  .ن.ص(ف الهيكلي معي بترتيبات نافذة في إطار التكي1990نهاية سنة

 ات ذ البلـدان  يوجـه إلـى      1986 في ديسمبر  ئأنش : ف الهيكلي المعزز  يمرفق التكي -3    

يتم تمويـل هـذا     ،)1(الدخل المنخفض التي تواجه مشاكل طويلة األمد في ميزان مدفوعاتها           

المساهمات الخاصة في شكل قـروض و        وأف الهيكلي   يالمرفق جزئيا من موارد مرفق التكي     

ف الهيكلي  ي شروط مرفق التكي   هاف المعزز ذات  يروط التكي  ش تعتبرمنح مقدمة من األعضاء ،    

 اتفاقات  1990 بلدان أقل نموا سنة    8 ،حيث عقدت مع خضوع سعر الفائدة إلعادة نظر دورية      

ف ييف الهيكلي والتكي  ي التك ي كل من مرفق   وقد عززا . في إطار مرفق التكيف الهيكلي المعزز     

 التـي   )PMAن  .أ.ب(على مساعدة    )FMIد    .ن.ص(قدرة   الهيكلي المعزز بدرجة كبيرة   

 ما يزيد   لهما حيث استفاد  المستخدمين  ز  ن أبر م تعتبر ،والتيتعكف على تنفيذ برامج اإلصالح    

  .)2(نمرفقيهذين ال من  هذه البلدانعن نصف

 مليار وحدة 2.7 بموارد مالية بلغت 1976 الصندوق عام ئأنش  : صندوق االستثمار -4    

 بشرط  ، منخفضة الدخل بشروط ميسرة    دانا لمساعدة البل  حقوق سحب خاصة، خصصها كله    

  . بذل جهد معقول إلزالة اختالل ميزان المدفوعات

يقوم بتقـديم    ل 1986 هذا الصندوق عام     ئأنش : صندوق تسهيل التصحيحات الهيكلية    -5    

ولكن بشرط إجراء تصحيحات هيكلية فـي         منخفضة الدخل  لدانالقروض بشروط ميسرة للب   

 يمكن أن تتعدى إلى النظام االقتصادي السائد ، نسبة االشتراك بـين             التيقتصادي،النشاط اال 

                                                                                                                                        
 
وكبة رسالة ماجستير الطالبة حكيمة شرفة، دور صندوق النقد الدولي في الك - ) 1(

 .59ص، 1998/1999 السنة الجامعية ،،جامعةاإلقتصاد، الجزائر،االقتصادية
 .80 صالتقرير حول البلدان األقل نمو، ،)CNUCED ت.ت.م.أ.م( - )2(
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تتحدد هذه المـشروطية فـي      واالقتصادي للحكومة،    القطاع العام و القطاع الخاص والدور     

  . )1( الدور االقتصادي للحكومة وفقا  لتصورات الصندوق فيهاوثيقة إطار يكون

 السؤال طرح   إلى ذهننا  يتبادر   )PMAن  .أ.ب(ثر تعامال مع  بعد تناول المؤسسات المالية األك    

   ؟   البلدان ترقية هذه في ما هو الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات :التالي

  :  في محاربة الفقر الدوليةدور المؤسسات المالية- ب     

اميـة   الن بلـدان اللـدى   دفع عجلة النمو    في   دورا بارزا     الدولية  تلعب المؤسسات المالية      

 حيث تؤكـد الدراسـات أن النمـو         ،بصفة عامة، وتخفيض عدد الفقراء الرتباطهما الوثيق      

االقتصادي يرتبط بصورة ايجابية بتخفيض عدد الفقراء وتحقيق نتائج أفـضل فـي التنميـة               

 منخفـضة   بلـدان البشرية، إذ ال بد أن تركز استراتيجيات التنمية على مكافحة الفقر فـي ال             

 ،حقيق نمو أسرع لمصلحة الفقراء مع امتالك الدولة لهذه االستراتيجيات          عن طريق ت   ،الدخل

نعكس فـي أطـر     اهذا ما   ، مساهمة المجتمع المدني   دون إغفال وإعطاء زمام القيادة للحكومة     

التنميـة الـشامل      التنمية وفي إطـار    ةالعمل التي وضعتها وكاالت المعونة الوطنية لمساعد      

وأصـبح ذلـك     نظيمية التي تبنتها بنوك التنمية اإلقليمية      و كذلك األهداف الت    )BM ع.ب(ـل

 ع.ب(ستراتيجيات تخفيض عدد الفقراء الوطنية المقترحة والموافق عليها من طرف         ال اًأساس

BM(و )د  .ن.صFMI( 1999 في اجتماعاتهما السنوية في سبتمبر .  

 بها العمـل     يجري )DSRPف  .ت.إ.و("وثائق إستراتيجية تخفيض عدد الفقراء    " إن سياسة   

هذه السياسة يتمثل في إيجاد       وجوهر ،)PMAن  .أ.ب( منخفض الدخل أغلبها من    بلد 30في  

المساعدات الميسرة المتمثلـة     ()FMIد    .ن.ص(ارتباط مباشر بين المساعدات التي يقدمها       

مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة     " الديون وفق    ضوتخفي) في القروض و المنح المدعومة    

، وبين التنمية وتنفيذ استراتيجيات تخفيض عدد الفقراء "  PPTE)د .م.ف.ب( بالديونالمثقلة

الوطني التي ال بد أن تضم البرامج ذات األولوية المناهضة للفقر والبـرامج             على المستوى   

وتتوقف الموافقة على هـذه اإلسـتراتيجية       ، اإلصالحات النظامية والهيكلية     وكذااالجتماعية  

  . )FMIد  .ن.ص( و)BM ع.ب(ن لكل منالتنفيذييعلى المحاسبين 

                                           
اآلثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية و الدول النامية، ،فضل علي مثنى . أ - )1(

 .44 ،ص2000 ،مكتبة مدبولي، مصر
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وبالمقابـل  ،  سريع أمر ضروري لتخفيض عدد الفقراء في البلدان الفقيرة        النمو  ال إن تحقيق   

 عن دور القيادة    )FMIد    .ن.ص (و) BM ع.ب( من  كالً  تخلي )DSRPف  .ت.إ.و (تتطلب

  .  )1(فنية يرتكز دورهما على تقديم النصيحة والمساعدة الأن لسلطات البلد و

من و. )DSRPف  .ت.إ.و ( لتوفيق عملياتهما مع سياسة    طرفهمابذلت جهود معتبرة من      وقد 

منخفـضة الـدخل    ال بلـدان  تسهيال اقراضـيا جديـدا لل      )FMIد    .ن.ص(جهة أخرى أنشأ    

خلفا للتكييف الهيكلي المعزز، و يتجه هذا التسهيل      " تسهيل النمو و تخفيض عدد الفقراء     "يدعى

  . لتخفيض عدد الفقراءبلدانساندة استراتيجيات المباشرة لم

توفير مساعدات مالية إضافية لهذه البلدان من أجل تنفيـذ          إلى   )FMIد    .ن.ص(كما يسعى   

استراتيجيات تخفيض عدد الفقراء، وتقديم المساعدات بشكل ال يضيف أعباء جديـدة لهـذه              

 اإلنفـاق فعالة لمراقبة   الليات  اآلريق  البلدان، مع االهتمام بتحسين إدارة الموارد العامة عن ط        

الحكومي على كافة المستويات وحماية الفقراء أثناء التكييف واإلصالح لتفادي اآلثار السلبية            

هي انتقائيـة بـشكل   ف" تسهيل النمو و تخفيض عدد الفقراء  "أما فيما يخص مشروطية     ، يهمعل

 للبلـد   )DSRPف  .ت.إ.و(ـموجودة ب  تهتم باإلجراءات النقدية، المالية و التنظيمية ال       ،أكبر

  .  )2(المعني 

 في السنة المالية  اتخذ  ، حيث   )BM ع.ب(للـ  يعتبر تخفيض عدد الفقراء المهمة األساسية       و

 أعباء  فمه عن طريق نهج يربط بين تخفي      امه  مواصلة  ليتمكن من   الترتيبات الالزمة  2000

 ،االقتـصاد   لدعم تحسين إدارة   ضالقرو من    كبير اًوجه قدر كما  الديون واإلقراض الميسر،    

  . )3(تعزيز تكييف النمو القابل لالستمرار وتخفيض عدد الفقراء

 قبـل ": PPTE)د  .م.ف.ب( ": عـبء الـديون    فدور المؤسسات المالية في تخفي    -ج     

 عبء الديون في    طرق إلى ، نت PPTE)د  .م.ف.ب( المبادرة الجديدة لتخفيف ديون    ن ع الحديث

 التي تتميز بعدم قدرتها علـى       )PMAن  .أ.ب(مشاكل الرئيسية لمعظم  حد ذاته بوصفه من ال    

                                           
،جملة التمويل " نخفضة الدخلاملمساندة تقليل الفقر يف الدول النامية " مسعود امحد،وهيو بردنكامب،- )1(

 .12ص ،2000،والتنمية،ديسمرب
 - تنزانيا-السنغال- برينسبي-سان تومي-موزنبيق-موريتانيا- أعدت كل من ألبانيا2000 سنة يف-)2(

 . بوركينافاسو وأوغندا وثائق كاملة الستراتيجيات تخفيض عدد الفقراء كالً منأوغندا وثائق مؤقتة وأعدت
 .82ص، 2000البنك الدولي، التقرير السابق، - )3(
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زاد  ممـا خدمة الديون من جراء ركود الطلب على صادراتها وهبوط أسعار السلع األساسية             

 69 قرابـة    1988 سنة   ت بلغ تي ال هاأدى إلى تراكم ديون   و )1( حصائل صادراتها    في إنقاص 

 ت.ع.م(العمومية للتنمية يون المساعدة   د(التساهليةالديون  :مليار دوالر وتتمثل هذه الديون في     

APD( (  مجموع الديون المستحقة على    3/2 ـالتي تستأثر ب )ن  .أ.بPMA(    وبما يزيد عن 

 )CADت  .م.ل(للتنمية  قامت البلدان األعضاء في لجنة المساعدة       ، خدمة ديونها السنوية   3/1

ول من الثمانينات، ومن جهة أخرى    هذه الديون في النصف األ      من أجل إلغاء    بجولة أولي    )2(

أما الديون التـساهلية    ،  )3( تقوم بصورة رئيسية على المنح     لصالح هذه البلدان     برامج   اعتمدت

 ألـف مليـون دوالر      12( ألف مليـون دوالر      20بلغت  ) جاه الوكاالت المتعددة األطراف   تُ(

مصرف التنمية اآلسيوي   ألف مليون دوالر مستحقا ل    ) 1.8(مستحقة للمؤسسة اإلنمائية الدولية   

د  .ن.ص(ألف مليون دوالر لعدد من المؤسـسات المتعـددة األطـراف بمـا فيهـا                )1.6(

FMI(()4(          ألـف مليـون     16 وبالنسبة للديون غير التساهلية طويلة األجل بلغت ما يزيد عن 

) 2.8(و)OCDEإ  .ت.ت.م( ألف مليون دوالر مستحقة للدائنين في بلـدان        )9.7(دوالر منها   

ألف مليون دوالر مـستحقة للوكـاالت       )4.80 (ى و ليون دوالر للدائنين في بلدان أخر     ألف م 

 كانت البلدان منخفضة الدخل تقتـرض       وقد). )FMIد    .ن.ص(بما فيها (المتعددة األطراف   

مباشرة من الحكومات أو هيئات االئتمان التصدير الرسمية نظرا لعدم قدرتها على التمويـل              

ض خاصة بضمان تلك الهيئات ولكنها وجدت صعوبات في         حصلت على قرو  حيث   ،الخاص

خدمة ديونها، هذا ما أدى بالمجتمع الدولي االقتصادي خاصة المؤسسات المالية الدولية إلـى              

وضع مبادرات لتخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة شملت العقدين السابقين و ذلك مـن               

ي مكافحة الفقر ورفع مستويات المعيـشة،       أجل تشجيعها على استعمال ما توفره من أموال ف        

  فما هي المبادرات المتخذة في هذا اإلطار؟ 

                                           
 .38 ص1990، التقرير السابق ،)CNUCED ت.ت.م.أ.م( -- )1(
ها ايطاليا و اليابان تلي(بلدان لجنة المساعدة اإلنمائية األكثر تقديما للمعونة إلى البلدان األقل نموا  -)2(

 فرنسا
 .58، التقرير نفسه، ص)CNUCED ت.ت.م.أ.م( - )3(
 .68 ص، نفسه، التقرير )CNUCED ت.ت.م.أ.م( - )4(



 106

   )1()شروط تورنتو( إعادة الجدولة التساهلية -1  

للدائنين الرسميين والمعروفة بنادي باريس بإعادة جدولة        الرسمية قامت المجموعة غير        

حقاقها بناءا على السداد النهـائي فـي        كثير من المدفوعات على ديونهم عند حلول آجال است        

األجل المتوسط والطويل،ومع تتابع الثمانينات، وافق نادي باريس بصورة متزايدة على إعادة            

جدولة معظم أو كل مدفوعات أصل الدين و الفائدة المستحقة بالنسبة للبلدان الفقيرة الـساعية               

 الديون الرسمية للبلدان     ادة جدولة تم اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف شروط إع      ،وإلعادة الجدولة 

حيث أوصت البلدان المشاركة فـي       )PMAن  .أ.ب( استفادت منها     التي ،)2(منخفضة الدخل 

 فقرا لمدة بلدان بتمديد آجال استحقاق إعادة الجدولة ألشد ال     1986قمة البندقية االقتصادية لسنة   

 وافقـت   1987 وفي سنة  ، ذلك الموزنبيق أول البلدان المستفيدة من     ويعتبر، سنة 20تصل إلى   

قمة تورنتو على خيارات تشمل إلغاءات وتنازالت جزئية بشأن أسعار الفائدة ألشد البلـدان              

ـ     بلد 12 فقرا، وعلى أساس شروط تورنتو تم إعادة جدولة ديون          - أوغنـدا  ي أقل نمـوا وه

 - مـالي  - غينيـا بيـساو    - غينيـا  - ة تنزانيـا     - جمهورية إفريقيا الوسطي   - توغو -بينين

 النيجر كما أعيدت جدولة ديون كل من تشاد و غينيا االسـتوائية دون              - موزنبيق -موريتانيا

 بلدا  20 أعيدت جدولة ديون     1991 إلى   1988من سنة و )3(.عقد اجتماع رسمي لنادي باريس    

-توغـو : وهـي  إعادة جدولـة ديونهـا    ب أقل نموا فقط     بلدان 5قامت حيث   ،منخفض الدخل 

                                           
 الدائنة أن تختار بين ثالثة بدائل في إعادة جدولة الـديون الرسـمية              بلدانوفقا التفاق تورنتو يمكن لل    - )1(

  : للبلدان منخفضة الدخل في إطار نادي باريس

 خدمة الديون المستحقة على االلتزامـات المعـاد         3/1يقضي باإللغاء الجزئي بواسطة اإلعفاء من       -)أ(   

  ).قامت به فرنسا( أعوام 8 عام، تشمل فترة سماح 14جدولتها مع إعادة جدولة ما تبقى على امتداد 

 و لكن على امتـداد      يقضي بفترة سداد أطول مع إعادة جدولة جميع االلتزامات بأسعار فائدة السوق           -)ب(   

  ) الو م أ- أسبانيا- هولندا-بلجيكا(عام14 سنة تشمل فترة سماح مدتها 25فترة 

فترة عام تشمل 14بأسعار فائدة تساهلية مع إعادة جدولة جميع االلتزامات على امتداد يقضي -)ج(   

 -ألمانيا(،يهما أقل  اختيار أ)2/1 أو 3.5(ب أعوام بأسعار فائدة تقل عن أسعار السوق 8سماح مدتها 

  ) النمسا- النرويج- بريطانيا- كندا- سويسرا- الدنمارك- البرتغال-ايطاليا
،مجلة التمويل "تخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة "،روبرت باول -)2(

 .42ص،2000والتنمية،ديسمبر،
 .72صالتقرير السابق،، )CNUCED ت.ت.م.أ.م( - )3(
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وذلـك لمحدوديـة    ،) النيجـر  -مـالي - جمهورية تنزانيا المتحدة   -جمهورية إفريقيا الوسطى  

  عمليات إعادة الجدولة ال تنطـوي علـى مجمـوع الـديون الرسـمية              ،ألنخيارات تورنتو 

 مدفوعات خدمة الدين التي تنقضي آجالهـا         على المستحقة لنادي باريس بل فقط    والمضمونة  

و إن كان   نادي باريس   في  ء   أعضا ا وهناك دائنون رسميون ليسو    ،في غضون فترة محدودة   

األدوات الالزمة لمواصلة تقديم معونة التدفقات النقدية العاجلة للبلدان منخفـضة           لهذا األخير   

 وبصورة متزايدة عدم واقعية أوضاع خدمة       أيقنإال أنه   ،الدخل خالل فترة برنامج التصحيح      

حقـة إلعـادة الجدولـة      الديون المرتبطة باالتفاقات التي من المرجح أن تؤدي إلى طلبات ال          

ن .أ.ب(هذا ما أدى إلى تـردد كثيـر مـن         ،)1(د المدفوعات يسدتعندما تحل اآلجال النهائية ل    

PMA(   يه في التوجه إل )و. )2تخذت مبادرات جديدة من أجـل تخفيـف        ُأا على ما سبق     بناء

ي مؤتمر األمم    ف كليةً ئها حيث قدمت هولندا اقتراحا بإلغا     ،أعباء الديون لفئة البلدان األشد فقرا     

وبعدها اقترحت بريطانيا في اجتمـاع      ،1990  سنة  األقل نموا  بلدانالمتحدة الثاني المعني بال   

من رصـيد الـدين، و      % 67 أي   3/2نسبةبوزراء مالية الكومنولث تخفيض القيمة الراهنة       

  سـنة   نادي بـاريس فـي     ودائن  وافق وقد ، التصدي للرصيد الكامل في عملية واحدة      وجوب

ما يسمى بشروط لندن مع إمكانيـة توسـيع          ، أو %50ى زيادة درجة التيسير إلى      عل 1991

 مـن األداء    ) أعـوام  3ـعادة تقدر ب  (الشروط الميسرة لتشمل الرصيد الكامل للدين بعد فترة       

إال ) توافق الرأي فيما يخص ذلـك     أي   (%67 نادي باريس نسبة     يبلغاالقتصادي الجيد و لم     

 26 تم توقيـع     1999 و 1991  سنتي  حيث أن بين   ،1994ي سنة في قمة نابولي االقتصادية ف    

 اتفاقية وفقا لشروط نابولي ولكن ظلت البلـدان         34 لشرط لندن و   اتفاقية إلعادة الجدولة وفقا   

ها وخدمة ديونها الخارجية كما أنهـا       تالفقيرة المثقلة بالديون تجد صعوبات في الوفاء بالتزاما       

يد من الديون رغم مختلف مبادرات نادي باريس التـي          فشلت في تحقيق مستويات قابلة للتسد     

   وفقا لشروط ليون % 80بلغت فيها زيادة تيسير إعادة الجدولة إلى 

                                           
 34ص ،2000ر، لقدرات في إفريقيا،دور المؤسسات المالية الدولية،ديسمبنصولي، بناء ا.م.صالح -)1(
 -جزر القمـر  - بنغالدش -إثيوبيا( التي لم تلجأ أبدا إلى نادي باريس       )PMAن  .أ.ب(نجد أنه من بين    -)2(

 )  اليمن- مانمار-الرأس األخضر
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تعتبـر   :)PPTEد  .م.ف.ب( مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالـديون       -2   

مجتمع  أول جهد شامل يقوم به ال      1996لسنة   PPTE)د  .م.ف.ب(مبادرة تخفيف عبء الدين   

 ذهبت إلى أبعد مما ذهبت إليـه        ،وقد العالم بلدانالدولي لتخفيف عبء الديون عن كاهل أفقر        

) BM ع.ب( تضمنت الديون المستحقة للدائنين متعددي األطراف مثـل        إذالمبادرات السابقة   

 عـام لتخفـيض   و، ووضعت تخفيف عبء الديون في نطاق إطار شامل          )FMIد    .ن.ص(و

 بتوجيه الموارد الحكومية التي تم تحريرها بسبب تخفيف الديون إلـى             و ذلك  )1(عدد الفقراء 

أقـر   حيـث  )مثل الرعاية الصحية الوقائية و التعليم االبتـدائي (برامج تخفيض عدد الفقراء   

د  .ن.ص (و) BM ع.ب(كـل مـن   المجتمع الدولي خالل االجتماعات السنوية المـشتركة ل       

FMI(    ة على المبادرة   إدخال تحسينات واسع   1999 في سبتمبر)أدت إلى زيادة المـساعدة      )2 

المقدمة إلى أكثر من الضعف مع اإلسراع في تقديم إعانات تخفيف أعباء الديون مع ربطهـا             

 -بوليفيـا : بتخفيض عدد الفقراء حيث تم االلتزام بتخفيف أعباء الديون بالنسبة لكـل مـن              

 بحلول  ،هذه األخيرة أصبحت  ا   أوغند -تنزانيا-السنغال-موزنبيق- موريتانيا -بوركينا فاصو 

ـ      2000سنة    إلطـار المبـادرة   اً أول بلد مؤهل لتلقي إعانة تخفيف أعباء ديونها بالكامل وفق

مؤهـل  بلد   41 من بين     بلد 23  دين  تم االلتزام بتخفيف عبء    2001 و بحلول سنة   ة،المحسن

 ،)FMIد    .ن.ص(و) BM ع.ب(حيث يقـوم  " نقطة القرار "هذه المرحلة تسمى  ، )3(لالستفادة

تبلغها " نقطة االستكمال "يودائنون آخرون بالتخفيف المؤقت لعبء الدين وفقا الختيارهم ثم تأت         

وهنا يقـوم   " نقطة القرار " بعد إنشاء سجل موثق لتنفيذ السياسات التي يتم تحديدها عند          بلدانال

المبادرة المحـسنة   خفضت  . ن بتقديم باقي ما تم االتفاق عليه لتخفيف عبء الدين         وكافة الدائن 

  نسب عـبء الـدين       )PMAن  .أ.ب(التي تعتبر أغلبيتها من   وللبلدان الفقيرة المثقلة بالديون     

 من الـصادرات أو  %150د إلى قيمة راهنة للدين تصل إلى   يسدتالقدرة على ال  من  التي تحد   

                                           
 .10ص، السابقرجعلموبنيديكت كليمنس،ماريا تيريزا جوبن،سيو،رلوك ليزوت، ا.سانجيف جوبتا- )1(
  .المبادرة المحسنة لتخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"أو ما يطلق عليه   -)2(
-غينايا-غينيابيساو-جامبيا-تنزانيا-تشاد-بوليفيا-بوركينافاصو-بنين-وتتمثل هذه البلدان في أوغندا - )3(

-السنغال-رنسيبي-.ساوتومي-واندار-النيجر-نيكارجو-موزنبيق-موريتانيا-مالوي-مدغشقر-هندوراس

 .هندوراس ونيكارجواال أقل نموا ما عدا بلدان ازامبيا فمعظمه
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ين  خدمة الد  ف أما فيما يخص تخفي    ،)4( من اإليرادات المالية   % 250في بعض الحاالت إلى     

بموجب هذه المبادرة أن تشهد هبوطا في مدفوعاتها لخدمة الدين ته  لبلدان التي تلق  على ا ينبغي  

-2001 نقطة مئوية سنويا في المتوسط من الناتج المحلي اإلجمالي فـي الفتـرة             109بنسبة  

  . 1999-1998ده في خالل فترةيسدت مقارنة بما قامت ب2003

ا نتيجة تخفيف عبء الديون حسب إستراتيجية تخفـيض         ويتم استخدام المبالغ التي تم توفيره     

التي تحوي على تدابير ترمي     ) DSRPف  .ت.إ.و(عدد الفقراء الخاصة بكل بلد والمبين في      

التي تـم   نسبة  ال إذ ،زيادة فرص حصول الفقراء على الرعاية الصحية والتعليم االبتدائي        إلى  

بين منها بعض البلدان مـا     خصصت )ينقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمال     109 (توفيرها  

كافـة  خـصص   و هناك من    1999سنة من اإلنفاق العام على التعليم و الصحة         %90و50%

لتحديات العاجلة التـي يفرضـها   ا بسببمبالغ تخفيف الدين لزيادة اإلنفاق العام على الصحة   

  .)اإليدز(فيروس نقص المناعة المكتسبة

 البد مـن وجـود مراقبـة        PPTE)د  .م.ف.ب(ن   مبادرة تخفيف الديون ع    ولضمان فعالية 

 وصـولها إلـى   ( في األغراض المحددة لها      المبالغ المحصل عليها من هذه المبادرة     استخدام  

األمر الذي يستوجب تتبع كافة وجوه اإلنفاق و تحديده في إطار إستراتيجية تخفيض            ، )الفقراء

 على تقديم بيانات أكثر      المعنية  مع حث البلدان   ،عدد الفقراء الخاصة بكل بلد وفي أجل قصير       

تتبع اإلنفاق على الخدمات االجتماعية األساسية للفقراء وتقييم مدى فعاليـة           من   تمكّنتفصيال  

ووضـع  ، إجراء تحسينات في نظم إدارة المصروفات العامـة          ذلكهذه البرامج، كما يتطلب     

المانحين في أجـل    وولية   الد  المالية برنامج محدد للحصول على المعونة الفنية من المؤسسات       

فيد الفقراء حقا بمراقبـة     ي ويبقى الهدف النهائي من تتبع اإلنفاق هو تقييم ما إذا كان             ،قصير

تخـصيص مليـار    ب االتحاد األوربي      قد قام و،األداء الفعلي لهذه البرامج واآلثار التي تحققها      

 ته قدرت مـساهم   وة،توسيع هذه المبادر   من أجل    ) FED(أوروا من البنك األوربي للتنمية      

ومـن جهـة    ، مليون أوروا    360 إلى 320ـب) ACP(بلدان الباسفيك باعتباره الدائن األول ل   

المتعلـق  ) Fond fiduciaire( الصندوق االسـتئماني  مانحين أحدأخرى مساهمته باعتباره

                                           
 .44صنفسه، رجعالم،وبنيديكت كليمنس،ماريا تيريزا جوبن،سيو،رلوك ليزوت .سانجيف جوبتا  -)4(
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مليون أوروا قـدمت    670(مليون أوروا   680ـ   ب  العالمي بالمبادرة المسيرة من طرف البنك    

  )1()ا مليون أوروا قدمت إلى غيني10نك اإلفريقي للتنمية و إلى الب

  

  األقل نموا بلدانالمساعدات المالية الدولية لل:الفرع الثاني         

إن المساعدات المالية الدولية تعتبر الصورة الواضحة للمسؤولية التضامنية للمجتمـع                  

 تقع على عاتق األعضاء      التي واجباتال تضمن ميثاق األمم المتحدة      ،حيثالدولي بصفة عامة  

) x(400أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم       وبشأن التعاون من أجل التنمية،      

ـ أهمية التعجيل بالتنمية االقتصادية   ب 1950لسنة  من أجل تحسين ظروف     )PMAن  .أ.ب(  ل

فـي    منهـا  )PMAن  .أ.ب( الناميـة و خاصـة     بلدان ال حقوهو ما أكد    ، )1(الحياة لشعوبها 

  .لمساعدات المالية الدولية نظرا لظروفها المتدهورةا

 في التـدفقات التـساهلية      )PMAن  .أ.ب(ـ  تمثل مجموع إيرادات الموارد الخارجية ل     وقد  

األوبك سواء كانت ثنائية أو متعددة        أو )CAD ت.م.ل(من طرف   المقدمة  غير التساهلية   الو

التـي    التـصدير واالسـتثمارات المباشـرة      عتماداتكا وكذلك التدفقات الخاصة     ،األطراف

أهم مـوارد المـساعدة الماليـة الخارجيـة         ) APD ت.ع.م(تعتبرو.)CAD ت.م.ل(تكفلها

 هـا  في حين مثلت تدفقات االستثمارات المباشرة نسبة تافهة فـي إيرادات           )PMAن  .أ.ب(لـ

  . )2(2001 سنوات الثمانينات والتسعينات لتشهد زيادة معتبرة في سنةخالل

  :)APD ت.ع.م(العمومية للتنميةتدفقات المساعدة -أ     

ـ  أهميـة بالغـة   ) PMAن  .أ.ب( لصالح    الموضوعة أولت برامج العمل         ت.ع.م(  لـ

APD(  ،طلبت من المؤسسات المالية الدولية والمصارف اإلنمائية اإلقليمية وغيرهـا           حيث 

سـت   التـي كر   بلـدان  ال لك بمواصلة ،وذمن الصناديق اإلنمائية زيادة حجم هذه المساعدات        

 التـي   بلـدان أمـا ال  ،على مضاعفة جهودها    ) APD ت.ع.م(لـ ) PNBخ  .و.م( من 20%

                                           
-)1( Commission Des Communautés Européenne,Bruxelles ,14/04/2001,com 

(2001)210, P.2. 
 نحو تنظيم اقتصادي دولي جديد من منظور الدول النامية،ديوان المطبوعات ،عبد القادر كاشير. د- )1(

 .168ص،1995،الجامعية
)2( -CNUCED,Rapport 2004 sur les PMA,p.11. 
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 القادمـة  سـنوات    5بلوغ هذا الهدف خالل     ب تلتزم   ) PNBخ  .و.م(من %0.15ـ  التزمت ب 

 )3(سريعا%0.20بلوغ هدف   ب تلتزم   ) PNBخ  .و.م( من  %0.15  التي كرست فعالً   ،والبلدان

رأس المال الخـارجي الـالزم      ال على تلبية حاجاتها من      )PMAن  .أ.ب( حتى تتمكن    ،وهذا

  . لتعجيل النمو والتنمية

 نجد  لهذه البلدان  األكثر تقديما للمساعدات في سنوات التسعينات        )CAD ت.م.ل( ومن بلدان 

مج منح   شرع اليابان في برنا    1990في خالل السنة المالية     ف ،كل من اليابان، ايطاليا وفرنسا      

 03 مليـون دوالر لمـدة       600بلغت  ها  تلفكُ،  معينة غير مشروطة وغير مخصصة لمشاريع    

تقديم الدعم إلصالحات السياسة االقتصادية في البلدان الناميـة المنخفـضة           من أجل   سنوات  

 أمـا فيمـا يخـص       ،الدخل و المبتالة بالديون خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبـرى          

ل بـالقروض   يتمو،  في شكل برامج منح       )APD ت.ع.م(تمريكية قدم الواليات المتحدة األ  

ـ   الغذائية، في حين نجد أن فرنسا قد تبنت برامج قـروض رئيـسية             اتالمعونو ن .أ.ب( لـ

PMA( ،ّمن   هال صافي مدفوعات  ومث)ت.ع.م APD(   1988في عام  %44 بلدان إلى هذه ال 

  . ابالنسبة إليطالي %30 ،و

ـ تساهلية  المعونة  القدمت  ) األوبك(ان المصدرة للنفط    ونجد أن بلدان منظمة البلد     ن .أ.ب(لـ

PMA(             ،في شكل منح وقروض من خالل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكـويتي 

 إلغاء كل الفائدة على قروضها      1990الكويت و قطر للجمعية العامة في سنة      من    كالً وأعلنت

ـ وفقا بلـدان   لمساعدة التساهلية المقدمة من   وإن تميزت ا  ، للتسعينات )NPSAج  .ج.ع.ب( ل

ن .أ.ب(لـ )APD ت.ع.م( صافي   الذي لم يتعدى   أوائل الثمانينات    فياالنخفاض  بالمنظمة    

PMA(  1988 سنة مليون دوالر 173سوى .  

متعددة األطراف كالمؤسسة الدوليـة     المن طرف الوكاالت    أيضاً  دمت المساعدة التساهلية    قُو

نطوي على كلفـة سـنوية      ي وبائتمان قروض بأسعار فائدة منخفضة،    للتنمية التي تقوم بتقديم   

 إضافة إلى مصرف التنمية اآلسيوية و       ،لخدمة القروض المدفوعة والمستحقة    %0.70نسبتها  

  . صندوق التنمية اإلفريقي

                                           
  .62  صالتقرير السابق،، )CNUCED ت.ت.م.أ.م( - )3(
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 %46 نجد أنها قد سجلت هبوطـا بنـسبة          لهذه البلدان،  المقدمة   )APD ت.ع.م(ـ   وتتبعا ل 

  التي وصلت  )PMAن  .أ.ب(في  وانخفضت التدفقات الصافية   2000و1990للفرد بين سنتي    

 حجمهـا    مـن  %35ـ ب PPTT)د  .م.ف.ب( مبادرة تخفيف عبء الدين لـ       نقطة القرار في  

  .يالحقيق

ـ إللتم تسجيل زيـادة محـسوسة       ،اعدات المالية الدولية   للمس الهبوط الكبير هذا  بعد  و  راداتي

 ألجنبـي  ا السـتثمار  ا من خالل زيادة تدفقات   2002- 2001ينت في س  بلدانخارجية لهذه ال  ال

بلغت نـسبة الزيـادة     والتي   2002 ومن خالل الهبات سنة      2001سنة) IEDم    .أ.إ(باشرالم

 مليار  12.4 مقابل   2002 مليار دوالر في سنة      16.7 أي 2002و2000 )1( سنتي بين 43%

إ .ت.ت.م(لــ    التابعـة    )CAD ت.م.ل(وبناءا على إحـصائيات     . 2000 سنة دوالر في 

OCDE(     زيادة حجم    ، قد تمت)ت.ع.م APD (2002 دوالر للفرد فـي سـنة        25.1 إلى 

 في العـام فـي الفتـرة   %  13.4  زيادة قدرهانسبةب  1999  دوالر للفرد سنة19.1مقابل 

لهذه  المساعدة   لحجممجموع المانحين    زيادة    2000 سنة   ،ويالحظ بداية من  )2002ـ1999(

 23.4 مقابـل  )APD ت.ع.م ( من مجمـوع 27.9 نسبة 2002   سنةفي حيث تلقت  البلدان

  .1999 سنة%

 أي بنـسبة  2002و1999 سـنتي من التدفقات الصافية للمساعدة بين %82 الهبات تلمثّوقد  

 سجلت زيـادة مقـدارها  أما القروض المقدمة بشروط تساهلية ،للسنة% 10.6ـ زيادة تقدر ب

  .للسنة 27.6%

حيـث  ، )PMAن  .أ.ب(للـنصرا هاما في المساعدة المقدمة      ة االستعجالية ع  وتعتبر المساعد 

مـة  ي وسجلت بذلك أكبر ق    2002و1999تمت مضاعفة االلتزامات في هذا المجال بين سنتي       

فـي سـنة    %10.6 في شكل مساعدة اسـتعجاليه       )APD ت.ع.م(لها حيث بلغت التزامات     

  . 1996ـ1990فترة للسنة في % 15.6مقابل  لسنة ل%28.2 بزيادة 2002

 هبطت حـصة التزامـات المؤسـسات        ،حسب القطاعات ) APD ت.ع.م( وزيعبالنسبة لت و

حصة و %  19.6 إلى %23.3لبنية االقتصادية من    إلى ا الدولية المتعددة األطراف الموجهة     

حصة االلتزامات الموجهة للبنيـة      في حين انتقلت  ، %7.5 إلى   %12.8لقطاع اإلنتاجي من    ا

                                           
-)1( CNUCED,op.cit,p.11. 
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ـ 1994(خـالل الفتـرة   %  36 إلـى % 28.8االجتماعية والخدماتيـة مـن    و  )1996ـ

حصة االلتزامات الثنائية للمساعدة التساهلية الموجهة للبنيـة        كما زادت   و)1().2002ـ2000(

 تلـك    هبطـت  في حين ) 2002ـ2000( لسنة في فترة     %19االجتماعية و الخدمات بمعدل     

  .  للسنة خالل نفس الفترة%20.3الموجهة للبنية االقتصادية بمعدل 

 وااللتزامـات الثنائيـة للمـساعدات التـساهلية خـالل فتـرة             )APD ت.ع.م(توجيه أي 

 الخدمات مقارنة بالبنية التحتية االقتـصادية       قطاع البنية االجتماعية و   لخدمة 2002ـ2000

  .والقطاع اإلنتاجي

  :))IEDم  .أ.إ (االستثمار األجنبي المباشر(التدفقات الخاصة -)ب   

  فئة مغرية لجلب االستثمار األجنبـي المباشـر والمـوارد            )PMA ن.أ.ب(ال تعتبر       

رجعها الكثير إلى سبب عدم توفر أسواق وطنية تـضمن مخـاطر             وي ،الخاصة بصفة عامة  

 بـسبب  هـذه البلـدان   أكثر شدة في هإنفـ البلدان  هذا أمر موجود في كل واالستثمار ـ و  

  . علي معالجة هذا الضعف قادرةالمؤسسات للانعدام المنافسة واالفتقار ومحدودية األسواق، 

 كبر من أجل استمالة   أبذل جهود   بتحسين ببيئتها االستثمارية     )PMAن  .أ.ب( يجب على  ذاول

)  IEDم    .أ.إ(ال يعتبر  له،ف  المستقبل بلدهام في تنمية اقتصاد ال    الا  هدورلاالستثمارات األجنبية   

  ، تسييرها  وكيفيات جلب التكنولوجيا وسيلة للحصول على رؤوس األموال فقط وإنما طريق ل        

 المنافسة الدولية و النتـائج االقتـصادية        وبالتالي تحسين  قنوات التجارة الدولية،     والتغلغل في 

 و شركاء التنمية يولون أهمية بالغة لزيادة مـداخيل          )PMAن  .أ.ب(هذا ما جعل    .)1(بلدانلل

تقلـيص العراقيـل    عن طريق   ،التدفقات الخاصة، تحويل التكنولوجيا و خلق مناصب العمل       

 هروهو ما فـس   . رؤوس األموال الدولية و تقوية القطاع المالي         ضمان حرية انتقال  الوطنية ل 

سنوات التسعينات بعدما كانت جد ضـعيفة فـي         في  التزايد الملحوظ لنسبة التدفقات الخاصة      

  ،الثمانينات

مـن التـدفقات   % 0.5ز تجـاو ت حيث شكل نسبة ضعيفة لم اًقي متذبذبب) IEDم  .أ.إ( لكن

 بلدان منها 10 حسب التقديرات األخيرة استأثرت     و البلدانفي هذه   ) IEDم    .أ.إ(ـالعالمية ل 

                                           
)1( -CNUCED, op-cit, p.16. 

-)1( CNUCED,TD/B/COM/EM;12/2;23 septembre,2002,p.3. 
(2)- CNUCED,Rapport2002sur les PMA, p.12. 
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ـ   )  IEDم    .أ.إ(من مجمـوع  %86بأكثر من    خـالل الفتـرة    )PMAن  .أ.ب(ـالموجـه ل

أنغوالـ بنغالدش ـ كمبودج ـ لوزوتو ـ الموزنبيـق     ( و تتمثل في كل من 2000ـ1998

ـ  ـ ـ المينامار    بتبـاطؤ  هذه البلـدان وبالمقابل تأثرت) تنزانياـ السودان ـ زامبيا   أوغندا 

ـ  ته حيث انخفضت نسب   2000على المستوى العالمي سنة   )IEDم    .أ.إ(حصائل      )2 (%15ـ ب

خـالل  %32 ثابتة في نـسبة      لهذه البلدان  في صافي التدفقات المالية      تهفي حين بقيت حص   ،

فـي مجموعهـا الـصافي      نه  ات الفوائد الناتجة ع    أما حصة عائد   2002 إلى   1997سنوات  

 )IEDم  .أ.إ(زمع ترك (2002 ةسن %26.4 إلى1997 سنة %14.2شهدت زيادة كبيرة من 

وبذلك شكل عائد الفوائد الناتجة عن االسـتثمارات        ).  األقل نموا المصدرة للبترول    بلدانفي ال 

  .من القيمة التي تم تلقيه%37األجنبية المباشرة حدثا هاما مقارنة بالهبات التي بلغت 

        

   األقل نموا بلدانالنظام التجاري الدولي و ال: المطلب الثاني 

  اقتصرت العالقات التجارية الدولية السابقة على االتفاقيات الثنائية المتضمنة لجملة من                

مثل،شـرط  على كل المبادالت كمبدأ المعاملـة بال       المبادئ، تسري بصفة تلقائية ودون تمييز     

في حين نمت ازدواجية القواعد في إطار تنظيم تجاري         ،شرط الدولة األولى بالرعاية   ،والتكافؤ

 ، المتقدمة إلى تحرير التجارة عن طريق إلغاء كافـة القيـود           بلدان ال يهدولي جديد اتجهت ف   

 1948كإطار قانوني معني بالتخفيضات الجمركية من سنة         )GATT ت.ج.ت.ع.إ(فتمخضت  

في خضم ذلك نمـت التفـضيالت   و،)م.ع.ت OMC( حيث تم إنشاء 1994 أفريل إلى غاية

 أخـذت   وقدالتكتالت االقتصادية،   والتجارية في بيئة اقتصادية دولية تتميز بانتشار الليبرالية         

العالقات التجارية الدولية الحالية بعين االعتبار دواعي التنمية والوضعيات الـصعبة التـي             

 المتقدمة عن طريق التفريق     بلدانند إبرامها لالتفاقيات التجارية مع ال      ع البلدان بعض   هاتواجه

بامتيازات تجاريـة   )PMAن  .أ.ب(حضتحيث  ، بحسب درجة النمو   ا النامية نفسه  بلدانبين ال 

العمل على تمكينها من االستفادة مـن األنظمـة التجاريـة    و،)م.ع.ت OMC(على مستوى 

   .)SGP. أ.م.ن( كـ التفضيلية
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  نظام ازدواجية القواعد : الفرع األول          

ديثقبل             ازدواجية القواعد المطبقة في العالقـات االقتـصادية الدوليـة           على الح

 كانت عالقات القوة تطبع القانون الدولي العام        فإذا االقتصادية الدولية،  ةنتطرق لمفهوم القاعد  

تبنـي قـرارات و     حيث  يـتم      ،  من ذلك  على العكس تماما   القواعد االقتصادية الدولية     فإن

توصيات المنظمات الدولية االقتصادية عن طريق االنتخاب، الذي يعتبر قاعدة أساسية فـي             

يعتبر القانون االقتصادي البيئـة المفـضلة لمـا يوصـف ب القـانون              ،و )1(هذه المنظمات 

 و عامة في شـكل التزامـات   إذ يتم وضع االلتزامات بطريقة واسعة " droit mou"المرن

كما تتصف المواد التنظيمية بالطابع " engagement de comportement"سلوكية ال نتائج 

 ، لدى بعض األطراف   اًالتقني الذي يخرج عن الطابع القانوني أحيانا، األمر الذي شكل تخوف          

ادة الدائمة علـى    يس اعتماد السياسات االقتصادية على سيادة الدولة الحديثة من خالل ال          إالّ أن 

     )2(الموارد الطبيعية و النشاطات االقتصادية

 القـانون الـدولي     كما أن .  تشجيعا لتبني قواعد مرنة تعطي للدولة حرية تقديرية أكبر         يعتبر

كرس فئات أكثر تجانـسا مـن الجماعـة         ألنه  يهتم بالجانب الملموس و الواقعي       االقتصادي

ـ  الذي يعتبر   القانون الدولي   ب مقارنة ،شكلها العام  في   الدولية    مجـردة فـي     اًالدول أشخاص

      .المساواة بالسيادة

  :مفهوم نظام ازدواجية القواعد-أ  

 في الفقه االقتصادي والقانوني وحتى الدبلوماسي       اً جديد اً توجه امنذ بداية الستينات نم    -    *

التحـرر مـن االسـتعمار      خاصة بعد عملية    ، لعدم المساواة في التنمية      االنتباهمن أجل لفت    

بعد و  والفقر بها،  مظاهر التخلف  نظراً النتشار كل     حاجة للمساعدة في  جديدة  ال البلداننشوء  و

 فـي اإلطـار     و األمم المتحـدة     على مستوى عشرات السنوات تم إعمال المساعدات      مرور  

 وضع مكانـا    ر نظام ازدواجية القواعد الذي     مما أنشأ المفهوم القانوني للمساعدة وفس      ،الثنائي

 رغم  لكن ، النامية بلدان لصالح ال   دولي للتنمية القانون  الله في القانون الدولي من أجل تأسيس        

تحفظ بعض األوساط السياسية و االقتصادية الغربية بدأ نظام ازدواجية القواعد يتعمم شـيئا              

                                           
)1( -Partick Dallier,Alain Pellet,Droit international public,5 emes , 

édition ,L.G.D.J ,1994,p.971. 
-)2( Partrick Dallier,Allain  Pellet,Idem ,p.973 
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 حيـث لناشئة،  ابلدان  فشيئا و تكمن فعاليته في مواجهة التخلف باعتباره أكبر مشكل يواجه ال           

 من طرف البلدان المتقدمة Droit d'octroiتعمل ازدواجية القواعد على إنشاء قانون للمنح 

 متعلق بالتزام    ليس  التزام احد األطراف    فيه كوني النامية في اتفاق     بلدانبدون مقابل لصالح ال   

حدث أثرها  ينطلق نظام ازدواجية القواعد من قاعدة المساواة التي يجب أن ت          والطرف اآلخر،   

ـ          بلدانفي العالقات فيما بين ال      و  ا المتقدمة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أما في العالقات بينه

قانونية أي علـى    المساواة  ال النامية يجب التصدي لعدم المساواة االقتصادية بعدم         بلدانبين ال 

كما تتحـصل   ،  )بادليةااللتزامات ليست ت  (  المتقدمة إعطاء أكثر مما تتلقاه من االتفاق         بلدانال

  . النامية أيضا على امتيازات تكميلية من هذا االتفاقبلدانال

تغيير في القواعد المنظمة للعالقات     ال إجراء   في بلدان تعبر ازدواجية القواعد عن إرادة ال      كما

نظام  بشكل   هذا ال  انم و  النامية بعين االعتبار   بلدانالدولية بشكل يأخذ الوضعية االقتصادية لل     

 بلـدان  بين ال   القائمة اتجه تعميمه على كل العالقات    ، ثم   تبر في العالقات التجارية الدولية      مع

  .)1(النامية و المتقدمة رغم الصعوبات المرتبطة بذلك

إن ازدواجية القواعد ال تعني إال جسما واحدا للقواعـد المـسيرة للعالقـات القائمـة بـين                  

نظام في تاريخ القـانون الـدولي        هذا ال  يتجذرإذ   ،مجموعتين متوازيتين من القواعد المختلفة    

الطرف الثاني للقواعـد يـنظم      ألن   أكثر ايجابية مما كان عليه سابقا         هو لكن استعماله حاليا  

 مـن دائـرة     هذه األخيـرة   النامية ليس بهدف إقصاء         والبلدان  المتقدمة البلدانالعالقات بين   

 نظام  تخصيصتم   تماماً حيث    العكسعلى  إنما  و  ) ما كان سائدا سابقا   (تطبيق القانون الدولي    

التالي ما ل اطرح السؤلنا  و يبقى  ،في هذا الموضوع  )1(لصالحها رغم الموافق الفقهية المختلفة    

   أهداف هذا النظام؟هي

   : التي يمكن أن نجملها فيما يلي

ـ  بلدان تعتبر ازدواجية القواعد أداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية لل        -1  مـن أجـل     ة النامي

  .القضاء علي التخلف 

                                           
)1( -Madjid Benchikh, Droit international du sous développement, Nouvel ordre 

dans la dépendance, Berger Levant, 1983, p.65. 
)1( - Chassan al Khatib, La part du droit dans l'organisation économique 

international contemporaine, Edition Brulart,Bruxelles ,1994,p.120. 
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 النامية بفـضل االمتيـازات التـي        بلدانعمل على تسهيل تصدير المواد المصنعة بال        ت  -2

 إذ يتم تشجيع منتوجـات      ،تؤسسها هذه القواعد  لصالحها في مجال العالقات التجارية الدولية         

  . بطريقة غير مباشرة لتوسيع التجارة الدوليةبلدانهذه ال

التنمية عـن طريـق     تكرس مفهوم   واجية القواعد الوسيلة القانونية الدولية التي       تمثل ازد -3

  . التجارة

 النامية حتـى    بلدان تتضمن ازدواجية القواعد البحث في السلوكات والتصرفات الجديدة لل         -4

بلـوغ أهـداف التنميـة      أجل  من  ها،لصادرات الممنوح    النظام التفضيلي     من استخدام  تمكنت

  .المرجوة

 وفـي نظـام     ، المـصنعة  بلدانمل ازدواجية القواعد على إصالحات هيكلية داخل ال       تتش-5

 وراء هدف إعادة التوازن فـي العالقـات         هان سعي  كماأ )2(المفاوضات على المستوى الدولي   

هذه األخيـرة   بإمكان     لكن  ، على قطاعات النشاط األخرى    هاتأثير انعدام   التجارية ال يعني    

 ازدواجية القواعد هـي  ألن ، التجارة الدوليةبواسطةة المرصودة المساهمة في عملية التنمي

المطبـق فـي     يصل هذا النظـام      حتى   و  التجارة   بواسطةاألداة القانونية لموضوع التنمية     

عـدم  بمن بلوغ قطاعات النشاط األخـرى        التجارة الدولية إلى القانون الدولي للتنمية البد له       

بلـدان   ال البـد أن تكـون     هدفها اإلستراتيجية بلوغ هذه ، ول اقتصاره على العالقات التجارية   

 إليه نظرية التنمية عن طريق التجارة و        ت ما ذهب  ووه. واعية بتضامنها وعدم تبعيتها    المعنية

النامي بلد  ن فكرة الجهود الداخلية لل    بقولها أ " زدواجية القواعد إ"التي تعني بمفهومها القانوني     

  . بها طريق تحريك الموارد البشرية و الماديةبإمكانها أن تقود إلى التنمية عن

وصيات المرتبطة بنظام اقتصادي دولي جديـد علـى ضـرورة           التتقارير و كل ال  ترتكزوا

،و عند  دون المساهمة الخارجية  التي سوف تكون عديمة الجدوى       النامي   بلدالجهود الداخلية لل  

 النامية  بلداننها إلزامية إتباع ال   يميتم تض سدولي للتنمية   القانون  الازدواجية القواعد إلى    تحول  

  .  نفس صنف التنميةهابلوغمن أجل  المتقدمة بلداننفس منحى ال

                                           
)2( - Madjid. Benchikh,op.cit.p.68. 
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عدم المساواة الواقعيـة     التي أفسدتها     المساواة القانونية   إلى بلوغ  ازدواجية القواعد تهدف   -6

ـ              ن وحتي  و  يانونصل إلى ذلك ال بد من التدخل الجماعي إلدخال عدم المساواة في النظام الق

  . النامية و المتقدمةبلدانعدم التبادلية لالمتيازات بين ال

غير المتساوي عن طريـق     ال ازدواجية القواعد على مواجهة سوء استعمال التبادل          تعمل -7

بـصفة أدق   ، النامية بلـدان معالجة ضعف قيم التبادل التي تمنع تطور التجارة و الصناعة بال          

جة قانون السوق بوضع آليات لتصحيح عدم التساوي فـي          تهدف ازدواجية القواعد إلى معال    

    ضـع آليـات     عن طريـق و    ا، فهي تتشبث بالحل الملموس    التنمية الذي يميز األطراف حالي

  .ها بطريقة مجردة تعالجممن  بدال ألهم قضايا المجتمع الدولي المعاصر )1(التطبيق

  ة الدولية زدواجية القواعد في العالقات التجاريإ تطور نظام -)ب     

 عرفت الدول النامية أهمية التجارة الدولية باعتبارهـا أول أداة للتنميـة منـذ سـنوات                    

ـ 1960(السبعينات  طالبت بتعديل القواعد المتعلقة بها، خاصة و أنها خاضعة ،حيث)1970 

علـى  ت  أكـد  و  يأخذ بعين االعتبار عدم التكافؤ فـي التنميـة            ال آلثار القانون الدولي الذي   

 بلـدان السيادة االقتـصادية لل    على    في ذلك  تارتكز ، )2(رورة إنشاء قانون دولي للتنمية      ض

 النتيجـة  باعتبـاره  ) l'inégalité compensatrice(مبدأ عدم التكافؤ التعويـضي والنامية 

خـتالف  ا بلـدان بـسبب   يعتمد على ازدواجية القواعد المطبقة علـى ال        ،والذي   القانونية لها 

 النامية فيما يخص اإلصالحات المرجوة للقـانون        بلدانهبت إليه ال  ا ما ذ  ذه،مستويات التنمية 

صـالحات  اإلالدولي التي تتطلب تجاوز المساواة الشكلية إلى المساواة الحقيقية عن طريـق             

 ليـتم   في الواقـع أوالً ا بتكريس سيادتهبلدان ال  هذه باسم المساواة في السيادة تقوم     إذ   قانونيةال

 . بعد ذلكاإلصالح

  عدم  تم تأكيد  وقدمبدأ عدم التكافؤ التعويضي نتيجة طبيعية لمبدأ المساواة في السيادة،           ويعتبر  

 كان هذا المبدأ يتعارض مـع       ند أي تعارض بينهما في أهداف القانون الدولي للتنمية وإ         ووج

 باعتبارالمعاملة بالمثل من أهم قواعدها في حين مبـدأ عـدم            )GATT ت.ج.ت.ع.إ(قواعد

  . النامية دون ربطها بمقابل بلدان المتقدمة بمنح امتيازات للبلدان التعويضي يدعو الالتكافؤ

                                           
)1( - Madjid  Benchikh, op.cit,p.71. 
)2( - Brangere.Taxil ,op.cit,p.14. 
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منذ إنشائها باعتبارها   ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م( ظهر نظام ازدواجية القواعد على مستوى       

 ANTI_GATTوالطرف المعارض للجات من جهة أخرى، النامية من جهة بلدانفضاء لل
)1( ،   ا  مما جعلها تلعب دورفـي   اا في تطوير ازدواجية القواعد حيث عملت على إدخاله        هام 

العالقات الدولية المتعلقة بمختلف قطاعات النشاط مثل نقل التكنولوجيا و النقل البحري، رغم             

و المواد األولية    )SGP. أ.م.ن(القواعد المتعلقة بالمواد المصنعة في    : تركيزها على قطاعين  

ن فكرة التفضيالت المتعلقة بـالمواد نـصف        ،إ)2() اد األولية في إطار برنامج التكامل للمو    (

المتبنـي مـن    ) عدم المعاملة بالمثل  (المصنعة كانت مشمولة بصفة ضيقة بمبدأ عدم التبادلية         

 باعتباره المبـدأ    1964 مارس 23في  منذ دورتها األولى    ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(طرف  

يتم تكريس هذا المبدأ    سلتفضيالت التجارية   ابواسطة  العام الثامن للمؤتمر الذي أشار إلى أن        

وتم تعيين لجنة خاصة لتحديد     ،) غير المتكافئة في التنمية   ال (بلدانفي العالقات التجارية بين ال    

 ،(OCDE)إ  .ت.ت.م( المتقدمة األعضاء في     بلدان من طرف ال   لتبهذه التفضيالت التي  قُ    

 و المصادق عليها مـن طـرف        1970بعد تبني النتائج المتفق عليها من طرف اللجنة سنة          

 ا لم تبق ازدواجية القواعد مطلبا بـسيط       ،مجلس التجارة و التنمية في دورته العادية الرابعة         

 ال بد من إزالة العراقيل الموجـودة        بلدانلتطبيق بين ال  ل  لها  مجاال  جدت ولكي ، النامية بلدانلل

 النامية  بلدانلتدريجي لمطالب ال  بدأ القبول ا  و،  )GATT ت.ج.ت.ع.إ(خاصة المتعلقة بقواعد    

 إلـى غايـة     1964 إبتداءا من سنة     )GATT ت.ج.ت.ع.إ(بازدواجية القواعد على مستوى   

 جـزءا   1964 سـنة  ُأضـيف ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(ـ بفضل التأثير السياسي ل    1980

ة أهداف التنمي "تفاق  لإل IVالذي تم إدراجه في الجزء      "التجارة و التنمية    "لالتفاق تحت عنوان    

  .وبهذا تم التكريس الحقيقي لمبدأ عدم التكافؤ التعويضي" 

 النامية بواسـطة التـصحيحات      بلدان على أهمية تنمية ال    "مبادئ و أهداف   "36 المادة وأكدت

 الناميةحيث تلتـزم    بلدان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص ال       8القانونية إذ ألغت الفقرة     

 مع ذلـك ال   ولحقوق الجمركية والعراقيل األخرى للتجارة،     المتقدمة وحدها بتخفيض ا    بلدانال

 اعتبار هذا التعديل خروجا على شرط الدولة األولى بالرعاية ويبقى مفهوم التفضيالت             يمكن

 النامية غير واضح، مما يفسر القبول المحدد الزدواجية القواعد خـالل هـذه              بلدانبالنسبة لل 

                                           
)1( - Bérengère Taxil,op.cit,p.18.     

)2( - Madjid Benchick ,op.cit,p. 72.   
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ر السبعينات لكي تجـد التطبيـق الملمـوس للنظـام           انتظاهذه البلدان   ، وكان على    )1(الفترة  

  .  لصالحها الموضوعالقانوني التفضيلي

 رغم تعارض طبيعته مـع      )GATT ت.ج.ت.ع.إ (ضمن) SGP. أ.م.ن( مبدأ    تم تكريس 

الطـابع  علـى  هذا االتفاق   واقتصر1971 جوان25شرط الدولة األولى بالرعاية و ذلك في  

لنظام الخاص  ل اإلدراج الفعلي     لم يتم  حيث،تفاقية  اإل من   25/5االستثناء باعتماده على المادة     

ممـا يوضـح القبـول الكامـل         1979 وكيو سنة طإلى غاية دورة    ، قو التفضيلي في االتفا   

 النامية ما لبثت أن الحظت عدم كفاية النظام القانوني الذي           بلدانالزدواجية القواعد غير أن ال    

ـ لكي  ) GATT ت.ج.ت.ع.إ(على مستوى ا  ينظمهم تمكن مـن االنـدماج فـي التجـارة         ت

غيـر  المؤقتـة و  الطبيعـة  بال على المستوى القـانوني   تميزتالقواعد التفضيلية ،ألن  الدولية

 رغم الطـابع    بلدان النامية، الب المتعلق    التفضيلي التنفيذية عمليا إضافة إلى عدم فعالية النظام      

  . لمعاملة بالمثل عدم امبدألمصادقة على  الذي اكتسبه عن طريق االشكلي 

 إعفاءات ألجـل نظـام      حمن) GATT ت.ج.ت.ع.إ(لم يكن من الضروري مطالبة هيئات       

 ليس له   بلدان النظام المتعلق بهذه ال    باعتبار أن تبقى نفسها     سوف   النتائج   ألن النامية و    بلدانال

ـ    التي) GATT ت.ج.ت.ع.إ(لـنفس القيمة القانونية للقواعد المؤسسة ل       هادف تعتبر التنمية ه

غير المتماثلـة احـدها القاعـدة و        ال و فئتين من القواعد      بلدانثانوي مما يشكل فئتين من ال     ال

  . األخرى االستثناء

 ت.ج.ت.ع.إ( عليـه فـي     النامية مختلف عما كـان     بلدانتجاه ال ) م.ع.تOMC(  إن موقف 

GATT(  نظام  وبالتالي أنهت ،   الممنوح لصالح هذه البلدان     النظام التفضيلي  نعت   حيث تخل

   . النامية والمتقدمة على قدم المساواة إلى المنظمةبلداندخول البإقرارها  "ازدواجية القواعد"

 بأن فـشل   رأتعدة تناقضات فمن جهة في هذا اإلطار) م.ع.ت OMC(  فلسفةتتضمنوقد 

من جهة أخرى تخلت عن هذه األخيـرة        ازدواجية القواعد يؤدي إلى إقصاء عملية التنمية و       

 المتقدمة في التجارة الدولية،      بلدانللبطريقة متساوية   يكون   النامية   بلدان اندماج ال   أن بتضمنها

   وبالمقابل تؤكدبهذا يختفي النظام التفضيلي على المستوى القانوني و يبقى كمبدأ سياسي فقطف

                                           
)1( - Bèrangère Taxil ,op.cit, p. 22. 
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)OMC أي ( الناميـة بلـدان على مـواد متعلقـة بال  ها اتفاقياتباحتواء من  واقعيتها )م.ع.ت 

تمكين المنظمة مـن تحمـل االلتزامـات        على   قادر   أو لكن هل هذا كاف      ،)واقعية اماتالتز

  الجديدة؟ 

التخلي ( النامية بلدانبلوغ التوازن بين إلزامية اندماج ال    من أجل     للمنظمة   اًهذا ما يشكل تحدي   

من جهة و كيف تتم عملية تنظيم هذا االندماج من جهـة أخـرى و               )  ازدواجية القواعد  نع

  .    الناميةبلدان النظام القانوني المختلف للننا ذلك إلى التفكير في التخلي التدريجي عيدعو

   )SGP. أ.م.ن( األقل نموا و النظام المعمم لألفضليات البلدان -)ـج     

ـ          بلدانطالبت ال       ت .ت.م.أ.م(ـ النامية االستفادة من النظام التفضيلي منذ الدورة الثانية ل

CNUCED (تـم اقتـراح      ،أينهي  بنيودل )أ.م.ن .SGP ()1( ،      وتبنـت الجمعيـة العامـة

 14 فـي    2503قرارهـا   ببـشكله الكامـل     ) 2 /21(رقم  ) CNUCEDت  .ت.م.أ.م(قرار

   )2(.1969نوفمبر

 معارضا لمبادئ االتفاقية خاصة مبدأ      )GATT ت.ج.ت.ع.إ(  علي مستوى  المبدأيعتبر هذا   

 االستثناء   هذا  تم إدخال  قد و ،)المادة األولى (التمييز  شرط الدولة األولى بالرعاية و مبدأ عدم        

ـ ل 25/5منحت المادة   و ، L/3545 بالقرار   1971جوان25على المبادئ السابقة في       ةالتفاقي

عدم تطبيق شرط الدولة األولى بالرعايـة فـي     وذلك ب )  SGP. أ.م.ن(لـالطبيعة االستثنائية   

لمنتجات هذه  تفضيلية  المعاملة  ال  عن طريق  نامية المتقدمة وال  بلدانالمعامالت التجارية بين ال   

  نـامي  بلـد  16 ى، أبد  لتطبيقه  سنوات 10 تمثلت في تحديد مدة    الطبيعة المؤقتة    أما األخيرة،

  . من التخفيضات الجمركية التفضيليةتهستفادإعن قرار 

 فيما يخص   التجارة ة الخاصة في ميدان   ي من اإلجراءات التعريف   )PMAن  .أ.ب(تستفادا كما

 ،هـا علي بتخفيض الحقوق التعريفية     ،وذلك)الصناعات التقليدية ( النامية   بلدانالمواد التي تهم ال   

                                           
 النامية معاملة جمركية بلدان من الواراداتها المتقدمة بلدانأن تمنح ال" ات مفهوم النظام المعمم لألفضلي )-1(

 . األخرىبلدانتفضيلية بمعدالت أقل مما تفرض على نفس السلع من ال
رسالة ماجستير، الطالب آدم وادي، االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجـارة كإطـار قـانوني                 -)2(

  عة الحقوق ،جامللتعاون التجاري الدولي،

  .103ص، 1992الجزائر،السنة الجامعية،
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وبصفة عامة إزالة العراقيل غير التعريفية المتعلقة بالمواد غير المصنعة و النصف المصنعة             

  .  الناميةبلدانالمهمة لل

ـ نسبة من السلبيات خاصة بال    على الكثير )  SGP. أ.م.ن( لكن ينطوي     ،)PMAن  .أ.ب( لل

 ت.ج.ت.ع.إ(في ظـل    تها من النظام    استفادر   التي أعلنت عن قرا    البلدان خاصة بعد تأكيد    

GATT(  المنتمية لنفس الفئة مع دفع كـل واحـد الشـتراكاته            لبلدانله   لفتح ا عن استعداده 

  .)1( ذلك حتى الفقراءولم يستثنى منللتخفيض التعريفي 

 )GATT ت.ج.ت.ع.إ( بقطاعين جديـدين لـم تـشملهما    التي جاءت)م.ع.ت OMC(  أما

و في هـذا المجـال تبنـت        )PMAن  .أ.ب( النامية خاصة    بلدانألقت أعباءا جديدة على ال    ،

متعلق باإلجراءات الخاصـة    ال ،كذلك)2( طبيعة سياسية  ت ذا اتالمنظمة العالمية للتجارة قرار   

 و ما جاء    هذه البلدان بار حالة   التزامات تأخذ بعين االعت   على  يعتمد  الذي   )PMAن  .أ.ب(ـب

مع دراسة إمكانية   " ال يتم اتخاذ التزامات أو وضع إمتيازات إال حسب احتياجات التنمية          " فيه

ن مـصلحة   صادرات التي تكو  الواألنظمة التفضيلية األخرى لصالح     )  SGP. أ.م.ن(تحسين

 ممـا يبقـي    ) SGP. أ.م.ن ( على في حين لم تتم أي تعديالت      )PMAن  .أ.ب(ـخاصة لل 

   .لمنتوجات الزراعية لل ئهصاق النامية تشكو من قلة المنتوجات المعنية بهذا النظام مع إبلدانال

 في البيئة التجارية الحالية بعد      ) SGP. أ.م.ن(ولكن يبقى التساؤل المطروح يدور حول دور        

 ؟  )PMAن .أ.ب(ـألورغواي خاصة بالنسبة للادورة 

تتميـز   ة اقتصادية عالميـة   بيئ التجارية تطبق في     األخرىت   والتفضيال ) SGP. أ.م.ن (إن 

 غيـر اإلقليمـي ،  المعاملة بالمثل علي المـستوى     أساسبنمو االتفاقات التجارية القائمة علي      

 تحت شكل مجموعات كبيرة لالنـدماج والتكامـل االقتـصادي           األطرافي والمتعدد   اإلقليم

 والتعـاون   ،ين كندا وشـيلي   ب الحر اتفاق التبادل ،)ALENAأ  .ش.ح.ت.إ(خاصة عن طريق  

وذلك من أجل الفتح الكامـل لألسـواق و         ،  ) APEC ب.أ.إ.ت (باسيفيكي األسيو االقتصادي

ة، إضافة إلى اتفاقات الشراكة بين االتحاد األوربـي و           أورومتوسطي إنشاء منطقة تبادل حر   

 ج .م.س (ن، و اتفاقـات الموجـودة فـي الـسوق المـشتركة للجنـوب             يشركائه المتوسطي 

MERCOSUR(  
                                           

)1( -P.Dalier ,op.cit, AFDI,1971, p.480 

-)2( Bèrangère Taxil ,op.cit,p.35 



 123

حيث تقوم هذه العالقة التجارية التفضيلية على أسـاس المعاملـة بالمثـل بـين               ،و المكسيك 

ناميين أي بالتخلي عن النظرية القديمة فـي المجـال           المتعاملين التجاريين سواء متقدمين أو    

 تقـوم علـى    على نظام التفضيالت األحادية واستبدالها بنظرية متوازنـة          ةالتجاري المرتكز 

تأخذ بعين االعتبار المصالح التبادلية بين الطرفين وهـذا مـا           التي  حقيقية  الشراكة  العالقات  

-U.E"  األوروباسيفيكية   جاء في رأي الجمعية األوربية من أجل تعميق الشراكة االقتصادية         

ACP".   

بة  والتفضيالت التجارية األحادية الجانب أهميتها بالنـس       ) SGP. أ.م.ن( فقد    أشمل وبمفهوم

 المتقـدمين   ا اتفاقات تجارية تبادلية مع شـركائه      ت أبرم تلك التي  النامية ككل خاصة     بلدانلل

  )1(. المتقدمةبلدان  خاصة تلك المتعلقة بالدخول التام ألسواق ال أكثر تفضيالًاًطوبمنحهم شر

واجه المتزايدة في العالقات التجارية شمال جنوب سـت       ) المعاملة بالمثل ( ومن خالل التبادلية    

 النامية ذات االقتصادية الـضعيفة صـعوبات فـي إطـار            بلدان وال )PMAن  .أ.ب(أغلبية  

 منطقـة التبـادل      األكثر تطورا مثل األعضاء في     بلداناالتفاقات التجارية التي تبرمها مع ال     

 اخاصة بعد التعديالت المقترحة التفاقية لومي، إذ ال يمكـن لـصناعته           الحر لشمال أمريكا    

 الكبيـرة،   ة في ظل المنافسة الخارجي    اود أمام االنفتاح السريع والواسع ألسواقه     الناشئة الصم 

 تبادلية خارجية عـن طريـق قيامهـا          وإجراءات  التي ما زالت تتلقى تدابير     بلدانكما أن ال  

 تجـارة الخـدمات     رخول في تحري  دفعها شيئا فشيئا إلى الد    من أجل   باتفاقات التكتل اإلقليمي    

 بلداندم بتقوية التفضيالت التعويضية السيما لل     ت سوف تص  ،ون المنافسة واالستثمار ضمن قان  

 للقوة التجاريـة و     يالمتقدمة في األسواق المدعمة بهذه التدابير مما ينتج عنه التحويل الحقيق          

  . األخرى الخارجة عنهبلدانلا وبالتالي خسارة ،االستثمار

التـي تنتمـي إلـى       )PMAن  .أ.ب(  ستبرم  وفي إطار التعديالت المقترحة التفاقية لومي     

وذلـك  مـع االتحـاد األوربـي       ) المعاملة بالمثل (  اتفاقيات تجارية تبادلية     إقليميةتجمعات  

 دعم تكميلي على شكل إجراءات      يصاحبها بلدان جهود كبيرة من طرف هذه ال      بضرورة بذل 

ـ      معالمساعدات خالل فترة االنتقال،     ك ،مرافقة ـ  سبة إمكانية تمديد هذه الفترة بالن ن .أ.ب( لـ

PMA(  يتم تطبيق اتفاقات   سوف   ،لكن من جهة أخرى   ت الضعيفة   االقتصاديا ذات   بلدان و ال

                                           
-)1( TD/B/COM,1/20.21, JUILLET, 1998,P. 8. 



 124

 للتفـضيالت   اً مما يخلق مكان   بلدان محدودة بالنسبة لهذه ال    منتجات سلسلة    علي حرية التبادل 

  .التجارية غير التبادلية

في مفاوضات مع اإلتحاد     التي ال تنتمي إلى أي تجمع إقليمي و تشارك           )PMAن  .أ.ب( أما

 هذه البلـدان فقـد تـم       لصالح   1997جوان12ـاألوربي بناءا على نتائج المجلس األوربي ل      

األقـل  بلدان    بما فيها ال    منتجاتها على جميع    ه الشفافية في الحقوق من أجل تطبيق       مبدأ اعتماد

  .ا أو غيرهالباسيفيكنموا المنتمية إلى 

رة خارج االتفاقات التجارية اإلقليمية تظهر فـي حالـة           الصغي بلدان أما فيما يخص مشكل ال    

 لشمال أمريكـا،     منطقة التبادل الحر   دخولرية للكراييب المهددة بخطر التأخر ب     ي الجز بلدانال

حيث أن الواليات المتحدة األمريكية تأخذ بعين االعتبار الحالة الصعبة التي توجد بها هـذه               

 وقد  الحر  منطقة التبادل   إنشاء بيرة للقوة التجارية منذ    الك تلتحويالا باعتبارها ضحية    بلدانال

وتلك المنتمية إلى منطقة التبادل الحر لشمال أمريكـا          بلداناقترحت القيام باتفاقات بين هذه ال     

  .يبيعلى أساس عدم التبادل في إطار مبادرة المتعلقة بحوض الكرا

 SGP. أ.م.ن( إلغاء برامج  تطلبيدلية  والمعامالت التجارية التبا  ) الليبرالية( زيادة التحرير  نإ

 بلـدان  الكثير من المشاكل لل    يترتب على ذلك    حيث  والتفضيالت األخرى األحادية الجانب    )

 في  ) SGP. أ.م.ن(لـ من أجل إعادة تأكيد الدور المهم        للنضال ، األمر الذي يدفعها   الضعيفة

 بلـدان العمل على استفادة ال   حادية من شأنه    األتفضيالت  ال ألن الحصول على     ،عملية التنمية 

   )1(. األعضاءبلدانجزء من االمتيازات الضائعة من ال بالتي ال تنتمي إلى مناطق التبادل الحر

  

           

  

  

  

  

  

                                           
)1( -  TD/B/Com,1/20.21,juillet,1998,CNUCED, p.11. 
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   األقل نموا بلدانالمنظمة العالمية للتجارة و ال: الفرع الثاني       

       ت.ج.ت.ع.إ(فتعر GATT(    في الجزءIV   بلـدان لقـانوني لل   النظام ا  1979 لنص 

غيـاب الـنص   أن إذ  ،)م.ع.ت OMC(النامية في حين لم يتم النص على ذلك من طـرف 

اإلشارات التي تبين النظام التفضيلي في االتفاقات التجاريـة          القانوني يجرنا إلى البحث عن    

 عـن   )PMAن  .أ.ب(ـ الحماية ل  تعطي هذه االتفاقات أنها     منالمبرمة، وما يمكن مالحظته     

  )1(. أكثر تفضيلي مقارنة مع الفئات األخرىاًحها نظامطريق من

عند تقييمه لنصوص مراكش إلى أن غياب النص الخاص بالنظام " Feuer Guy" وذهب

 ،التفضيلي  نظامالمبدأ المتعلق بالحد من إعالن ي النامية بهذه النصوص ال بلدانالقانوني لل

وبصفة ، هذه البلدانفف من التزامات إجراءات تخ ألن أغلبية االتفاقات تحتوي فعليا على

 )PMAن .أ.ب(ـ ل بالنسبة ال يوجد فرق شاسع فيما يخص النظام التفضيلي خاصةعامة

أما  أواألكثر التمييزي التي استعملت مصطلح النظام التفضيلي )GATT ت.ج.ت.ع.إ (بين

هما   الفرق بينحصر  أنالخاص التفضيلي، ويمكن استعملت النظام )م.ع.ت OMC( نصوص

مبنى على تفضيالت  )GATT ت.ج.ت.ع.إ( إطار في الناميةبلدانأساس اتفاقات ال: ما يليفي

هذه التزامات  )م.ع.ت OMC(و لكن في إطار) ) SGP. أ.م.ن ( بـيتعلق األمر(واقعية 

 تفاقات إحيث ال تستفيد من اإلعفاءات و االستثناءات في تطبيق،صعوبة   أكثربلدانال

 المتقدمة، في بلدان مقارنة بالاولكن تحضي فقط بتخفيف التزاماته) GATT ت.ج.ت.ع.إ(

 النامية تطمح إلى التفرقة في االلتزامات القانونية وتأسيس نظام بحسب بلدانحين كانت ال

  .  )م.ع.ت OMC( في إطار بلدانفئات ال

فـي عمليـة    )م.ع.ت OMC(تطرقنا في الفصل السابق إلى الصعوبات التي واجهـت  لقد 

 رغم أن كل اتفاق يتوجه إلى فئات محددة         اً محدد اًتصنيف لم تتبن    حيث النامية، بلدانف ال تصني

ن .أ.ب( وما يمكن مالحظته في هذا اإلطار هو أن          ، التي تختلف من حالة ألخرى     بلدانمن ال 

PMA( تعتبر    الفئة الوحيدة المالتي لها الحق في نظـام        فيما يخص البلدان   فة فعليا ، أما   عر 

 لعدم معرفة انتماء البلد إلى أحد الفئات         نظرا شكالاإلمتعلق باتفاق معين مازال يثير      لي  يتفض

  .بشكل واضح

                                           
)1( -Berangere Taxil,op.cit,p.37 
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التـي تعتبـر   (  )م.ع.ت OMC(لتحقيق على مستوى  اجوة رن بين األهداف الرئيسية المم

 األمثـل   باالسـتخدام والدخل   رفع مستوى المعيشة   ))GATT ت.ج.ت.ع.إ(تأكيدا ألهداف   

الحفـاظ عليهـا بطريقـة      بحماية البيئة    و ضرورة تعزيز التنمية المستدامة   ،لميةللموارد العا 

  .تتماشى مع مستويات التنمية االقتصادية الوطنية 

 بلـدان إلـى ال  )PMAن .أ.ب( المهل المعتمدة في االتفاقات التي تختلف من    كرستهوهذا ما   

 دفـع   من أجـل   األخرى   طول مقارنة بالفئات  أ ة مهل )PMAن  .أ.ب( بمنح ،والمتقدمة النامية

 مـن النمـو فـي التجـارة     معتبرةحصة الحصول على التنمية االقتصادية بها وتمكينها من  

 .الخارجية

إذ  المساعدة المالية الذي يهدف إلى منع الدعم المـالي للتـصدير،           اتفاقا في   يلجويظهر ذلك   

 ومنحت العام ،  ظامن الن مبذلك من االستثناء    مستفيدةً   من هذا االلتزام     )PMAن  .أ.ب( أعفيت

مهلـة  (  وهـو مثـال مهلـة إعفـاء          ا سنوات إلزالة مساعداته   8مهلة    النامية بلدانباقي ال 

 مقارنـة   اً النامية أقل امتيـاز    بلدانأما فيما يخص االتفاق المتعلق بالحماية، تعتبر ال       ،)إضافية

نتـوج  لـواردات الم  ل التقليص الكمي     هو هذا االتفاق من  ، حيث أن هدف     )PMAن  .أ.ب(ـب

 سـنوات  4مماثل، هذا اإلجراء أجيز لمـدة   الوطني  اللمنتوج  لالذي تجاوز حدا كبيرا بالنسبة      

 يهدف   الذي اتفاق الزراعة وأعفى   ، النامية بلدان سنوات بالنسبة لل   6 المتقدمة و    بلدانبالنسبة لل 

 6  المتقدمة مهلة  البلدان ومنح، من أي إلتزام   )PMAن  .أ.ب(أيضا إلى منع الدعم للصادرات    

وبالنسبة لالتفـاقين المتعلقـين     ) .15المادة( سنوات   10 النامية   والبلدان دعمهاسنوات إلزالة   

 10بحقوق الملكية الفكرية و اإلجراءات المتعلقة باالستثمار، فاالتفـاق األول مـنح مهلـة               

 النامية من أجل وضـع تـشريعات        بلدان سنوات بالنسبة لل   5 و   )PMAن  .أ.ب(ـسنوات ل 

 االتفاق الثاني  بإلغاء اإلجـراءات        في تم االلتزام و.اييس حماية الملكية الفكرية   تتماشى مع مق  

 المتقدمة مهلة عامين إللغاء اإلجـراءات       بلدانلا منحت،  )تحرير االستثمار (التجارية المقيدة   

   . سنوات7عطيت مهلة  ُأ)PMAن .أ.ب( سنوات أما 5 النامية بلدان الوالتقييدية،
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منحهـا  عـن طريـق     عامل بطريقة تفضيلية     تُ )PMAن  .أ.ب( أن من خالل ما سبق نالحظ    

  )1(.سنوات إضافية من أجل تطبيق اإلجراءات الملتزم بها

  

لوقوف على االمتيـازات الممنوحـة      لو سوف يتم تفصيل ذلك بدراسة كل اتفاق على حدى           

  . من خالل العنصر التالي)PMAن .أ.ب(ـل

  :ى األسواق األقل نموا و الوصول إلبلدان ال-)أ      

 وتسهيل التبادل التجاري في المحاصيل      )1(استغرقت المفاوضات الخاصة بدخول السوق         

 المتعلقة بالـسلع المـصنعة و منتجـات         تلكأما  ،والمنتجات الزراعية والمالبس وقتا طويال      

 :الموارد الطبيعية اتسمت بالسهولة و سرعة االتفاق، وسوف نتطرق لكل اتفاقية على حدى

  :الزراعيةالمنتوجات اتفاقية التجارة في -1    

 بلدان ال  كالً من  هات الزراعية خاضعة للكثير من القيود فرض      المنتوجاتظلت التجارة في         

 كثيرة علـى    بلدانالمتقدمة والنامية لحماية المنتجين الزراعيين من المنافسة الدولية، وعملت          

لم تتمكن جوالت   و ، الزراعية منتوجاتت من ال  كبير لإلنتاج الزراعي والصادرا   الدعم  التقديم  

 التصدي إلى   )GATT ت.ج.ت.ع.إ(المفاوضات التجارية السبع السابقة التي تمت في إطار         

بية و الواليات المتحـدة  و األورالبلدان نظرا للخالف بين مجموعة  ،)2(مشكلة الدعم والحماية  

قية الزراعيـة األساسـية فـي       ألورغواي عن االتفا  ا تمخضت مفاوضات    وقد ، )3(األمريكية

تدريجيـة للـدعم والحمايـة      التخفيضات  البليرهاوس بواشنطن التي تهدف إلى التوصل إلى        

تمثـل فـي    تالزراعية على المدى الطويل،أما الجوانب الرئيسية لالتفاق في مجال الزراعة           

                                           
)1( - M.Beatrice Marre,De mondialisation subie au développement 

contrôlé, les enjeux de la conférence de Seattle,1999,p.74. 
)1( -األعضاء فيما يختص تسهيل عملية التبادل التجاري فيما بينها بلدانقصد بدخول السوق أن تتفاوض الي 

  ود التجاريةبشأن بعض السلع من خالل إلغاء أو تخفيف القي
 ، مصر، مكتبة اإلشعاع، التجارة العالمية بين الجات المنظمة العالمية للتجارة،سمير عبد العزيز.د- )2(

  .7ص، 2001
توصل الطرفان إلى حل وسط لمشكلة الصادرات الزراعية من خالل اتفاق بلير هاوس في نوفمبر - )3(

1992. 
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ـ   - المنافسة على التصدير   -الدعم المحلي -الوصول إلى األسواق   صحة و  القضايا المتعلقة بال

ص عليها برنامج اإلصالح أن تكون متساوية فيما بين         ين االلتزامات التي    على ويجب ،النبات

 واعتبـار   ،)حماية البيئة  ، األمن الغذائي (غير التجارية   الكافة األعضاء مع مراعاة المصالح      

في االتفاق عنصر أصـيل      )PMAن  .أ.ب(منح المعاملة  التفضيلية للبلدان النامية بما فيها         

 تنفيذ برنـامج اإلصـالح      دفي المفاوضات مع األخذ بعين االعتبار اآلثار السلبية الناجمة عن         

 )1(. النامية المستوردة للغذاءبلدانالبلدان األعضاء األقل نموا و ال

  فيما يخص االلتزامات المتعلقة بالوصول إلى األسواق بمعاملة          )PMAن  .أ.ب(حضت وقد

 القاضي بإلغاء العوائق التجارية المختلفة من خالل تحويل          من التزام  ،حيث أعفيت جد مميزة   

 الزراعية إلى رسوم جمركية     منتوجاتالقيود غير الجمركية المفروضة على الواردات من ال       

هـا عـن    ب يدخل الفرد ال التي يقل متوسط     )PMAن  .أ.ب(ت كل   يعف أُ ،إذيتم االتفاق عليها  

 المتقدمة بتخفيض   بلدان  في حين تلتزم ال     دوالر سنويا من تخفيض التعريفات الجمركية     1000

 سنوات  6 خالل   %36التعريفات الجمركية على المنتوجات و المحاصيل الزراعية بمتوسط         

  )2(. سنوات من تاريخ بدء تنفيذ االتفاقية10 النامية على مدى بلدان لل%24و 

ـ  من االلتزام المتعلق ب    هذه  البلدان   كما ُأعفيت   ـ      ال ه الحكومـات   دعم المحلـي الـذي تمنح

 سواء كان في صورة مبالغ مخصصة في الميزانية أو مبـالغ تتنـازل              نمنتجيالللمزارعين و 

 6 خـالل    %20 المتقدمة في هذا اإلطار بنـسبة        بلدانعنها الحكومة لصالحهم بينما تلتزم ال     

ن .أ.ب(تم تمديد إعفـاء  و ، )3( سنوات 10 خالل   %13.3 النامية تلتزم بنسبة     بلدان ال وسنوات  

PMA(   المتقدمة بتخفيض   بلدان االلتزام المتعلق بدعم الصادرات في حين تلتزم ال        إلى أيضا 

 من القيمة و تخفـيض حجـم        %36الدعم المباشر الذي يقدم إلى الصادرات الزراعية بنسبة         

 سنوات أمـا  6 خالل %21بنسبة ) الدعم الجزئي( الصادرات التي تستفيد من دعم التصدير  

ت معاملة تفضيلية من حيث حق دعم االستثمارات الزراعية وتلتزم هـذه            نح النامية م  بلدانال

 خـالل   %14 و الدعم الجزئي للتصدير بنسبة       %24 بتخفيض الدعم المباشر بنسبة      األخيرة

                                           
 .81 ص السابق،المرجع،سميرعبد العزيز .د- )1(
 مطبعة ، دراسة تقويمية للجات و استراتيجية المواجهة،الجات و العالم الثالث،عاطف السيد . د- )2(

 .40 ص،1999 ، اإلسكندرية،رمضان و أوالده
 .82 صنفسه، المرجع ز،سمير عبد العزي. د -)3(
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ضعت معايير لإلعالنات الغذائية و استخدام ائتمـان        كما و . سنوات منذ بدء تنفيذ االتفاقية     10

ائية من اتفاقية دعم الصادرات شريطة أن تكـون غيـر           الصادرات تستثنى المساعدات الغذ   

،و في الجانب   ) FAO( لـ مقدمة بغرض دعم الصادرات وأن تكون في إطار األسس العامة         

 النظم واإلجراءات لحماية صحة     ، إطار متعدد األطراف من القواعد     إليتم التوصل   الصحي  

مع المنظمات الدولية المعنية ، حيث      التنسيق الدولي في هذا الشأن      ب الحيوان والنبات    ،اإلنسان

ـ ألدلة العلمية المتاحة واألوضاع البيئ    ل استناد  المخاطر ريدينظم إتفاق التدابير الصحية تق     ة ي

منظور االقتصادي من حيـث خـسارة اإلنتـاج و          الرتقبة من   األضرار الم وكذلك  المناسبة،  

سـيما   المختلفة ال  بلدانية لل ن الف تمت الموافقة على تسهيل سبل تقديم المساعدة       وقد   المبيعات،

 تم التوصل إلى إتفاق إنشاء لجنة تدابير حماية         إذ األعضاء ،  بلدان النامية من طرف ال    بلدانال

 فتـرة   عن طريق منحهـا    يةليبمعاملة تفض ) PMAن  .أ.ب(حضت  حيث  الصحة والنبات ،    

ق أحكام هـذه  قبل االلتزام بتطبي) م.ع.ت OMC( سنوات من تاريخ إنشاء 5 تقدر بـسماح 

 فيما يخـص المعاملـة      )1( النامية األخرى بسنتين     بلداناالتفاقية في حين تقدر فترة السماح لل      

 النامية األكثر معاناة من مشاكل النمو والمستوردة للغذاء ، تضمنت االتفاقية            بلدانلية لل يالتفض

والناشئة عن تخفـيض     النامية و األقل نموا عن اآلثار السلبية المحتملة          بلدانمبدأ تعويض ال  

 المصدرة لمنتجاتها الزراعية ، تحـسبا أن يـؤدي          بلدانمستويات الدعم التي كانت تمنحها ال     

سعار العالمية لألغذية وانخفاض حجم     األ الزراعية إلى ارتفاع     منتوجاتتحرير التجارة في ال   

 .المعونة الغذائية

  :اتفاقية المالبس و المنسوجات-2     

 بلـدان  الدولية في المالبس والمنسوجات كان محل خالف كبير بين ال          موضوع التجارة      

والمنسوجات إلى نظـام      النامية نظرا لخضوع التجارة الدولية في المالبس       بلدانالمتقدمة وال 

 ة المتعدد التفاقية األلياف  يتم االتفاق عليه بين األطراف المعنية وفقاذيالحصص الثنائية ال

 هـا آثارب ت أيـضاً  وتميز،)GATT ت.ج.ت.ع.إ( خرقا لقوانين التي تعتبر)  AMFم.أ.إ(

ــن % 40 ولما كانت تجارة المالبس تمثل نحو)2( النامية بلدانالسلبية خاصة على ال  مــ

                                           
 .43 السيد، المرجع السابق، صعاطف- )1(

)2( -  Bérangére Taxil, op.cit ,p.69. 
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)  AMFم.أ.إ(  لـاإللغاء التدريجيهذه األخيرة  اقترحت لهذه البلدان،الصادرات الصناعية 

مـن خـالل اإللغـاء      ) ATVم    .م.إ(تمنسوجا الهيمنة بإنشاء اتفاقية المالبس و ال      ،فانتهت

 أول جانفي   من سنوات تبدأ    10 في مدة  أربعة مراحل     على جي لنظام الحصص الثنائية   يالتدر

ن .أ.ب(لـ على بنودا توفر معاملة خاصة االتفاقية شملت   وقد ،)3( 2005 وتنتهي سنة    1995

PMA(    ضحة ومحددة ، حيـث     موضوع إجراءات وا    التي كانت     الوحيدة   الفئة    التي تعتبر

ق إجراءات الحماية أن تطبقهـا بطريقـة        ي التي تطب  بلدانالعلى   بأن   6فقرة  ال /6نصت المادة 

ـ لييربطها بنظام أكثر تفض   تمتطورة و  شمل صـغار المـوردين     والذي  ) PMAن  .أ.ب( ل

 7ستشف من نص المـادة       ي ومن جهة أخرى  ،منتجي القطن والخيوط  و الداخلة حديثا،  بلدانوال

إلـى   لتحسين الدخول) م.ع.ت OMC( األعضاء في بلدانكل ال رض التزامات علىالتي تف

لحقوق الجمركية وإلغاء العراقيل غير التعريفية مما يجعل        لتخفيض الدعم   عن طريق    اأسواقه

 ،وذلـك تهيمن فـي هـذا المجال     ) مثال الهند و الباكستان     (لمنتوجات  هذه ا  المصدرة ل  بلدانال

 بلدانيطرح المشكل بالنسبة لصغار الموردين و ال      فمن أجل اإلنفتاح     إلتزامات   باتخاذها عدة   

  . لهذه الفئةلييتفضاللنظام ا يهمل االتفاقهذا أي  ،الداخلة الحديثة

  )ADPICت .ف.م.ح.إ ( بالتجارة المرتبطة الفكرية اتفاقية حقوق الملكية-3    

  حقوق المؤلف لألعمال الفنية    يقصد بحقوق الملكية الفكرية مجموعة الضوابط التي تنظم            

واألدبية وما يماثلها من إبداعات، وحقوق الملكية الصناعية بما تتضمنه من براءات االختراع        

  .و التصميمات الصناعية والعالمات التجارية 

 هو التوصل إلى حماية دولية لهذه الحقوق من خالل          )ADPICت  .ف.م.ح.إ( الهدف من    إن

 مجموعة من المبادئ ينبغي     االتفاقية وتحكم هذه    )1(ايير الالزمة القواعد والمع  وضع وتطوير 

مـع مراعـاة االسـتثناءات      )2(مبدأ المعاملة الوطنيـة     ب بها كالتـزام    االلتزامعلى األعضاء   

                                           
)3( -  Bérangére Taxil, Idem,P.74. 

 .65عاطف السيد، المرجع السابق، ص. د  -)1(
 األخرى األعضاء معاملة ال تقل عن تلك التي بلدان مواطنو الحمبدأ المعاملة الوطنية يقضي بمن- - )-2

 . لمواطنيه في مجال حماية حقوق الملكية الفكريةالبلدمنحها ي
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 مع استثناء   )3( الرئيسية السابقة ومبدأ الدولة األولى بالرعاية        االتفاقياتالمنصوص عليها في    

 الدوليـة للمعاونـة     االتفاقيـات  المستمدة من    يةواسطة العضو ميزة أو حصانة ممنوحة ب    أي  

 لم ينص   إذامعاهدة روما،و أو  ،1971 لسنة الممنوحة وفقا لنصوص معاهدة برن     القضائية ، أو  

 األعضاء بتنفيذ نصوص هذه اإلتفاقية مع ترك الحرية         بلدانتلتزم ال ات  في هذه االتفاقي   عليها

  )4( . بنودهالها في تحديد األسلوب المناسب لتنفيذ

 الناميـة األخـرى ، حيـث        بلدانلية بالمقارنة مع ال   يمعاملة تفض ) PMAن  .أ.ب(لقيت  وقد  

 المتعلقـة   االلتزامات سنة لتطبيق أحكامها بخالف      11 من اإلتفاق مهلة     66 المادة    لها أتاحت

 انتقاليـة  النامية فتـرة     بلدانللمنحت   في حين    )1(بالمعاملة الوطنية و الدولة األولى بالرعاية       

 هـا  المتقدمة على ضـرورة قيام     بلدانالمادة ال هذه   حثت   االتفاقية،و سنوات لتطبيق    5مدتها  

بتطوير سبل التعاون الفني والمالي مع  عن طريق المساعدة في إعداد القـوانين واللـوائح                

  منع إساءة إستخدامها ، كما يقـع       معالتنظيمية الخاصة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية        

 المتقدمة خالل الفترة االنتقالية تشجيع مؤسسات األعمال فـي أراضـيها            بلدانعلى عاتق ال  

  .تمكينها من إقامة قاعدة تقنية سليمةمن أجل  )PMAن .أ.ب(للعمل على نقل التقنية إلى 

  :)AGCS خ .ت.ع.إ( الخدماتالتجارة في اإلتفاق العام حول - 4     

 أسـرع القطاعـات     باعتبـاره ا في االقتـصاد العـالمي       يلعب قطاع الخدمات دورا كبير         

 %20تمثل نسبته في التجارة العالمية نحـو        ،عابا للعنصر البشري  ي نموا و أكثرها إست    االقتصادية

جميع الخدمات ذات الطابع التجاري والتي ال تـدخل ضـمن           )AGCS( )2 خ  .ت.ع.إ( وتشمل،

، خدمات النقل،اإلتصاالت والخدمات اإلستـشارية       وظائف الدولة الرئيسية أهمها الخدمات المالية     

                                           
يقضي أن كل طرف يعامل األطراف األخرى في االتفاقية معاملة ال تقل : مبدأ الدولة األولى بالرعاية - )3(

 .ثالثال بلدعن تلك التي تمنحها ل
 .66، صنفسهعاطف السيد ،المرجع . د  -)4(

)1( Bérangére Taxil , op.cit,p.94. 
ي عضو على أنها توريد الخدمة من أراض" تعرف التجارة في الخدمات في المادة األولى من االتفاق --2(

إلى أراضي أي عضو آخر ، أو من أراضي عضو إلى مستهلك الخدمة ، من خالل التواجد التجاري 

لموردي الخدمة من عضو ما في أراضي أي عضو أو من خالل تواجد أشخاص طبيعيين من موردي 

 ".الخدمة في أراضي أي عضو 
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  تقع على عـاتق كافـة      )3(تضمنت االتفاقية مجموعة من اإللتزامات العامة       ،وقد  ...التوالمقاو

ويبقـى مـنهج    ) 15 إلـى    2من خالل الفصل الثالث من المادة       ( األعضاء دون استثناء     البلدان

  تـضمن  و على حدى    بلد المقترح حسب كل     المناقشات حول اإللتزام بالتحرير األحادي الجانب     

   .21 إلى 16لتزامات الخاصة من المادة اإلالفصل الثالث من اإلتفاق 

وذلـك  عطيت لهـا أولويـة     في التجارة الدولية أُ    )PMAن  .أ.ب(تسهيل مشاركة   حتى يتم   و

إليها  في قبول اإللتزامات التي يتم التوصل        بلدانلصعوبة الكبيرة التي تواجهها هذه ال     ا بسبب

تعلق بتعزيز قـدراتها الخدماتيـة المحليـة        ،والتي ت وفقا للجزئين الثالث والرابع من اإلتفاق       

إمكانـات   وكفاءاتها التنافسية من خالل الوصول إلى التكنولوجيا بأسـس تجارية،وتحـسين          

 إلى األسواق فـي     دخول تحرير ال  بواسطة  وصولها إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات       

 عـاجزة أمـام اإللتزامـات       هذه البلـدان   قد تبقى     لكن ذات األهمية التصديرية ،   القطاعات  

التجارية و الماليـة،    ،المتوصل إليها نظرا لوضعها اإلقتصادي الخاص والحتياجاتها التنموية         

 المـصلحة   االعتبارخذ بعين   األ على مبدأ ضرورة     تنصالتي   مقدمة اإلتفاق    وهذا ما أدركته  

تي تعـاني منهـا     حسب مستوى التنمية وأيضا المشاكل الصعبة بـال        ية النام بلدانالخاصة لل 

  )PMA( )1ن .أ.ب(

  )TRIMS ت.إ.ح.إ(" االستثمار المرتبطة بالتجارةإجراءات االتفاق حول -5    

 وبصفة خاصة في   كبيرة في اقتصاد العالم المعاصر       أهمية ذو   األجنبييعتبر االستثمار        

م النـاتج   وزيادة حج ة االقتصادية   التنميعمليات  في  ه عنصرا دائما     تعتبر الذي ، النامية بلدانال

ـ    المـستثمرين     حيث عملت هذه البلدان على تشجيع      ،اإلجماليي  لالمح   أجـل   ناألجانـب م

                                           
ات ثنائية تمنح امتيازات خاصة لبعض تتمثل في شرط الدولة األولى بالرعاية باستثناء وجود اتفاقي -)3(

ومبدأ الشفافية ، 1/1/1995 سنوات منذ تاريخ بدأ تطبيق االتفاق 10شرط أن ال يتجاوز سريانها بلدان ال

وما يقتضيه من إخطار مجلس التجارة في الخدمات سنويا بأية قوانين ومبادئ إدارية جديدة في ميدان 

 .الخدمات
 
 
 
 

)1( Bérangére Taxil, op.cit ,p.106.  
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 االجرءات المرتبطة باالستثمار محل مفاوضات في جولة        وقد كانت  أراضيها،الستثمار في   ا

 حمايـة االسـتثمارات     إجـراءات " بـ   سمىي الصناعية ما    بلدانرغواي حيث اقترحت ال   األ

 إزالـة  إلـي تفاقيـة تهـدف     إجل توقيع   أمن   وذلك   )TRIMS ت.إ.ح.إ"(المرتبطة بالتجارة 

 بلـدان خالل هذا المقترح سعت ال     منف األجنبية،الشركات  و  األجنبي االستثمار   أمامالعراقيل  

تضمن هـذا المقتـرح     رة،و   كبي  عولمة المجاالت التي تملك فيها قدرات تنافسية       إليقدمة  تالم

  حـسب  )الـشفافية مبـدأ   -المعاملة الوطنية مبدأ  ()GATT ت.ج.ت.ع.إ( من مبادئ    مبدأين

   )2(.الوطني   نفس معاملة المستثمراألجنبي المستثمر تمنح التي تفاقيةاالمن 11و 3المادة

 فيمـا يخـص   إال )PMAن .أ.ب(لـصفة عامة تفضيالت كبيرة ب هذا االتفاق ال يمنح      وإن 

 االستثمارية والقيود الكميـة     اإلجراءات جميع   تقدر مهلة إلغاء   5/2من خالل المادة   ف  ،المهل

 الناميـة وسـنتين     بلـدان سنوات لل 5،و سنوات   7ـ المرتبطة بالتجارة في البضائع ب     األخرى

نتقاليـة  البضائع مد الفتـرة اال    ب ما يتعلق يجوز لمجلس التجارة في   ،و)1( المتقدمة بلدانبالنسبة لل 

 نموا عقبات ومصاعب    واألقل النامية   بلدان االستثمارية في حالة مواجهة ال     اإلجراءات اءإللغ

 الـرغم مـن     ىوعل،دالطالب للتمدي  العضو   والتجارية للبلد خاصة بحسب االحتياجات المادية     

 ه  تقييد ه مع تم االتفاق في جولة االرغواي علي     ) TRIMS ت.إ.ح.إ (ى النامية عل  بلدانتحفظ ال 

-شرط حدود التصدير  -شرط التوازن التجاري  -شرط المكون المحلي  (الشروط منبمجموعة  

  .)األجنبيةشرط توازن العمالت 

  :لمنظمة العالمية للتجارةلرات الرئيسية و االقل نموا والتطبلدانال-ب     

ـ ئة العلياياله زاري باعتبارهوعالج المؤتمر ال       المـسائل الخاصـة  ) م.ع.ت OMC( لـ

 أولـت فيهـا    خمس اجتماعات وزارية     إنشائهاة منذ   المنظمعقدت  وقد  ،  )PMAن  .أ.ب(بـ

  : حيث لهذه الفئةاً كبيراًاهتمام

 إصدار إلي توصل   ، في مدينة سانغفورة   1996 في نهاية سنة   األولانعقد المؤتمر الوزاري    -

) م.ع.ت OMC( يتمحور حول تنفيذ اتفاقية ، سانغفورة المتضمن لبرنامج عمل طموحإعالن

 النتائج التي تـم التوصـل       أهممرضية،ومن بين   جد   عملية التنفيذ كانت     أن إلينتهى   ا والذي

 الموافقـة عليـه بحلـول عـام         بلـد 38 تحرير تجارة تكنولوجية المعلومات فيما بين     إليها،

                                           
  .59عاطف السيد،املرجع السابق،ص- د)2(

)1( -Brangere Taxil,op.cit,p.115. 
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 )PMAن  .أ.ب(  فيهـا  نالـت ،والتي   للعمالة   األساسية المعايير   إلي اإلعالنتطرق  و،2000

 وضع خطة عمل تهدف     ىمجتمعة عل ال بلدان،حيث وافقت ال  ليهاإنصيبا من النتائج المتوصل     

 كما تم االتفاق علي تنظـيم       ، الفقيرة ككل  تلك و بلدانللهذه ا  تقديم مساعدات فنية متزايدة      إلى

اجتماع موسع مع الوكاالت الدولية المتخصـصة لبحـث تعزيـز فـرص التجـارة فـي                 

 الدولية الخاصـة  االتفاقيةتنفيذ بنود  باألعضاء بلدان التزام الوتأكيد )PMAن  .أ.ب(مجموعة

البلـدان  هـذه    بمعالجة مشكلة تهميش     أنفسهم الوزراء   ألزم و.)2(بتجارة المالبس والمنتوجات  

ـ   إجراءات  علي خطة عمل تتضمن اتخاذ     اومخاطرها علي البلدان النامية ككل،واتفقو     ة ايجابي

 بعـين االعتبـار     يأخذقل   مست أساس بدون رسوم علي     األسواق إلىالوصول  كتلك المتعلقة ب  

  .)1( التجاوب مع الفرص التي يوفرها لها النظام التجاريىقدرتها عل

بمثابـة تحـضير للمـؤتمر       1998نيف في ماي    بجيعتبر المؤتمر الوزاري الثاني المنعقد      -

ـ   التأكيدتم  ،وقد  الوزاري الثالث   القـصوى للنظـام التجـاري المتعـدد         األهميـة  ى فيه عل

موضوعين للمناقشة هما التركيز علي حـسن تنفيـذ اتفاقيـات جولـة              فيه ُأدرج،واألطراف

 )PMAن  .أ.ب(االرغواي والتجارة االلكترونية،ونظرا لطابعه التحضيري لم تحظ مـشاكل          

  .بمناقشات هذا المؤتمر

 انعقد االجتماع الوزاري الثالث     األمريكيةتحت وطء المظاهرات التي شهدتها مدينة سياتل        و-

 عن بداية جولة تجاريـة  اإلعالننتظر منه  الذي كان ي1999ي نوفمبرف) م.ع.ت OMC(لـ

 النامية نظرا للخالف القـائم بـين عـدة          للبلدان بالنسبةجديدة لكنه انتهى بفشل ذريع خاصة       

 من جهة والخالف الدائم بين      األوربيد  ا واالتح األمريكية دة سواء بين الواليات المتح    أطراف

ـ حيـث   النامية حول صنع القرار داخل المنظمـة         بلدان المتقدمة وال  بلدانال  بلـدان  ال تحاول

 بلدانجديدة مع التهميش الكامل لل    التجارية  الجولة  ال موضوعات جديدة ضمن     إدراجالمتقدمة  

خـذ  أ و أوضاعهاعدم مراعاة    و  في المنظمة  األعضاء بلدان من ال  %80النامية التي تمثل نحو   

                                           
  .483مسري حممد عبد العزيز،املرجع السابق، ص. د-)2(
 إلى )PMAن .أ.ب(مبادرة لتحسين دخول28 ،2001 سنة)م.ع.ت OMC( حيث أحصت-)1(

  ). مبادرة متخذة من طرف البلدان النامية16(األسواق
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فـي ظـل    ن الختـامي    ا البي إصدارعند  أو  قشات  مطالبها في االعتبار سواء في مرحلة المنا      

 .)2(فرض المزيد من االلتزامات القصريةنحو تجاه اال

مدينة الدوحـة القطريـة   بالمنعقد  ) م.ع.ت OMC(لـ خالل المؤتمر الوزاري الرابع أما-

 حيث طالب المؤتمر  ، بحصة معتبرة    )PMAن  .أ.ب(فيه   الذي حضت  ،2001 نوفمبر 13في

اعترف مؤتمر  و للتسعينات )NPSA ن.أ.د.ص.ع.ب(ة العمل علي تنفيذ     من البلدان المتقدم  

 يتطلـب الوصـول     األطراف في النظام التجاري المتعدد      )PMAن  .أ.ب(الدوحة بان دخول  

 إلـى  إضـافة ،ا علي تنويـع صادراته    بلدانعن طريق مساعدة هذه ال    األسواق، إلىالحقيقي  

مـن  43 و 42جة هذه المسائل من خالل الفقرة       وقد تم معال  ،المساعدة التقنية المتعلقة بالتجارة   

 ت.ع.م( حجـم    تراجـع مـن    أمله المؤتمر عن خيبة     ، كما أعرب  )3(برنامج الدوحة للتنمية  

APD(    ـ    المتقدمةبلدان  طالب ال والبلدان ، هذه   إلى  الموجهة ا فـي هـذا      بمـضاعفة جهوده

 االقتـصادية   األساسيةها  نتيجة الخلل في بنيت   ها   ظاهرة الفقر في   إلى المؤتمر   كما أشار ،نالميدا

 علـي رؤوس    هاجل حـصول  أقروض جزئية من    منح   البرنامج    من خالل  قروأواالجتماعية  

 ى الصغيرة للحد من ظاهرة الفقر مع تضمين ذلك في استراجية مكافحة الفقر،كما دع             األموال

 واتبع  اإلفريقية عبء الديون علي البلدان      ف تخفي إلىالمجتمع الدولي خاصة البلدان المتقدمة      

  التابعـة  )PMAن  .أ.ب(ـذلك بتبني برنامج عمل خاص من طرف اللجنة الفرعية المعنية ب          

 دخـول  تـسهيل  -: إلى المسائل التالية  تطرق،الذي 2002في فيفيري) م.ع.ت OMC (لـ

 التـي تـساعد علـي تنويـع المنتوجـات           األنظمةدعم  -األسواق إلى )PMAن  .أ.ب(سلع

 التجارة فـي    إمكاناتدة التقنية ودعم    ع المتعلقة بالمسا  المبادرة- )PMAن  .أ.ب(وصادرات

ن .أ.ب(دخـول - في النظام التجـاري العـالمي      )PMAن  .أ.ب(مشاركة-)PMAن  .أ.ب(

PMA( إلى)OMC 1() م.ع.ت(.  

 حيـث  2003 سبتنمبر14ىال10المكسيك من ب) م.ع.ت OMC(لـانعقد المؤتمر الخامس و-

 أن يقـوم   المـؤتمر     أمام وكان فاوضات السابقة لتقدم المحرز خالل الم   عن ا  ملخص   إعدادتم  

 ،م توجيهات حول ميادين العمل الموجودة في برنامج الدوحـة للتنميـة           يقدتذ قرارات و  اتخبا

                                           
 .486سمير محمد عبد العزيز،المرجع السابق،ص. د-)2(

)3( -OMC.Rapport annuel, 2004,p.35 

-)1( TD/B/49/12.CNUCED,20septembre  2002,p.15. 
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 المتبادل للتجارة   التأثير-العالقة بين التجارة واالستثمار   : المفاوضات المسائل التالية   تتضمنو

تـم اتخـاذ قـرارين      وقد  .تسهيل المبادالت  العامة و  األسواق الشفافية في    -وسياسة المنافسة 

ملكة كمبودج والثـاني متعلـق      م متعلق ب  األولخالل المؤتمر ،   ن في مجال االنضمام   تاريخي

 التي وصلت الي نهايـة مرضـية        )PMAن  .أ.ب( أوائل تعتبران من    اللتان،النيبالبمملكة  

 ما و، وه)م.ع.ت OMC(لـ بانضمامها  وذلك من اتفاق مراكشXII المادةإجراءاتحسب 

لعالميتها،كما يؤكد احترام االلتزامات     الكبير   تكريسال و ،جديد للمنظمة الهام و التطور  اليفسر  

 )PMAن  .أ.ب(للدوحة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع التحاق       خالل المؤتمر الوزاري   المأخوذة

  )2(بالمنظمة

  : المنظمة العالمية للتجارة إلى نموا األقل بلدانانضمام ال-جـ     

 خاصـة تلـك    كبيرةًمشاكالً )م.ع.ت OMC (إلى الراغبة في االنضمام بلدانتواجه ال     

 اإلصـالحات ،هابيقط ووسـائل ت   بلـدان المتعلقة بتعديل استراتجيات التنميـة فـي هـذه ال         

قص المعارف،الخبرة،الموارد،البنية التحتية وكل ما هو ضروري في مفاوضـات          ن،التنظيمية

  .االنضمام

ا البـشرية والمؤسـساتية     امكنياته بسبب) PMAن  .أ.ب(كل بصفة خاصة    تمس هذه المشا  و

تـسهيل انـضمام    على  لهذه العشرية اتفق شركاء التنمية      برنامج العمل    فمن خالل    ،الضعيفة

 بعين االعتبار مستوى التنمية لهـذه  تأخذبشروط ) م.ع.ت OMC( فياألعضاءغير ال بلدانال

 بـإجراءات  التي تقوم    )PMAن  .أ.ب(ندة جهود   لمسا  نظام خاص وتفضيلي   بواسطة بلدانال

 إجـراءات  2002ديـسمبر 10فـي   )م.ع.ت OMC( لـ المجلس العامى تبنحيث ،االنضمام

هيل سلتاألوروبي  ة االتحاد   بناءا على مبادر   المنظمة   ىلهذه البلدان إ  سراع انضمام   إتسهيل و 

 لهذه العشرية    العمل نامججاء في بر   ماو 1999لمنظمة لسنة إلى ا  فقرا   األكثر بلدانانضمام ال 

 فـي  بلـدان 10تفاوضـت  ،وقد )lignes directrices( سمي هذا القرار بالخطوط المسيرة

 ىجل االنضمام حيث تم المصادقة في المؤتمر الوزاري الخامس للمنظمة عل          أ من   2003بداية

. 2001 في حين أنهت فانيتو مفاوضات االنـضمام سـنة          من كمبودجيا والنيبال   انضمام كالً 

وهـم كـل     سـنوات 9إلى 6 منذ    التي بدأت   المفاوضات إطارقل نموا في    أ  بلدان 6 مازالتو

                                           
-)2( OMC ,Rapport annuel,2004,p.12. 
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 وقـدمت   السودان والـيمن،  -الجمهورية الديمقراطية لو  -اثيوبيا-الراس االخضر -بوتان  :من

 لم تقدم   بلدان 8 وبقي اآلن حد   إلىرس  د طلب االنضمام الذي لم ي     2003 مارس    في فغنستانا

 )1(.نظمة المإلىطلبات انضمامها 

  

  )مبادرة الكل ما عدا السالح(الدول االقل نموا واالتحاد االوربي: الفرع الثالث         

 تأكيد إعادة نموا ببروكسل    األقل بلدان حول ال  األخيرةحدة  ت الم األممسمح انعقاد ندوة              

 األساسيةمشاكل   الحلول المناسبة لل   وإيجاد في مجال تقليص الفقر      األوروبيالتزامات االتحاد   

 بلـدان التزمـت ال ) م.ع.ت OMC(لـ األولىنذ الندوة الوزارية فم  ،)PMA()2ن .أ.ب(ـل

 االتحـاد   إليه وهو ما ذهب     ها، صادرات أمام أسواقهافتح  لهذه البلدان ب  المتقدمة بمنح امتيازات    

 الذي 1989-12-21 فيللمجلس )n2820/98 )CE()3اقتراحه تعديل التنظيمعند  األوروبي

  )4 (2003-12-31 التعريفية لفترة تنتهي في للتفضيالتك المخطط المشترضمن تطبيق ت

-2-26 فـي    "دا السالح عالكل ما "  تدعى  للتجارة مبادرة جديدة   األوروبيكما اتخذ المجلس    

 األوروبـي تحـاد   قر اال أ حيث   ،2001-2-28ـ ل 2001/ 416ئحة رقم اللبواسطة ا  2001

ل شفافية القانون وبـدون تحديـد       ظفي   إليه   )PMAن  .أ.ب(ن  عدخول كل المواد الصادرة     

ـ   تشمل" الكل ماعدا السالح  " مبادرة   إن ، والذخائر األسلحةللواردات باستثناء     واد مجموع الم

-3-5فـي   حيز النفـاذ   حيث ُأدخلت . اللحوم،الحليب ،الخضر والفواكه   إلى إضافةالزراعية  

األوربية كما  موز والسكر للسوق    ، ال األرزفتح السوق تدريجيا لدخول كل من       ويكون   2001

  :يلي

                                           
-)1( CNUCED,Rapport sur les PMA ,2004,p.53 

-)2( Commission des Communautés Européennes,Bruxelles,com(2001),209 final, 
p.2. 

)3( -Commissions des Communautés Européennes,Bruxelles,com(2000),yyy 
final,p.3. 

-)4( Reglement de conseil ( modifiant le reglementCEn2820/98 du conseil portant 
application d’un shéma pluriannuel de préférence tarifaires généralisées pour la 
période du1 juillet1999 au 31/12/2001, afin d’étendre aux produioriginaire du 
payes les moins avances la franchise des droits de douane sans aucune limatation 
quantitative ). 
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  مـن جـانفي  ابتدءافي السنة    %20 بـ   للموز الطازج     بالنسبة تقليص الحقوق الجمركية  -1

  .2006-1-1 تقدير فيأكثر التام لها علي اإللغاء يتم أن  إلى2002

-9-1 فـي %50ـوب ،2006-9-1 في %20ـبلألرز  تقليص الحقوق الجمركية بالنسبة     -2

-9-1 تقـدير فـي    أكثـر ء التام لذلك علي     اإللغاليتم  ، 2008-9-1في   %80ـوب، 2007

2009. 

-7-1 في %50ـوب ، 2006-9-1 في %20ـلسكر ب لص الحقوق الجمركية بالنسبة     ي تقل -3

  . 2009-7-1 فيأقصيء التام لها كحد اإللغا ويتم ،2008-7-1 في%80ـوب، 2007

 األوروبـي تحـاد    اعتمد اال  وروبية،األ السوق   إلىاد  والمهذه   يتم الدخول الحقيقي ل    أن و إلى 

ن .أ.ب( واردات  ألحـسن  2001/2002تخفيض تعريفي خاص للحقـوق الجمركيـة سـنة        

PMA (سنويا%15ـ تخفيض النسبة بويبدأ األخيرة في السنوات إليه )1( 

ـ   فيمـا يتعلـق    -قل نمـوا  أ  بلدا 40 الذي ضم - اتفاق كوتونو     كما منح   ) SGP. أ.م.ن( بـ

ـ  للباسيفيك  عتبرة للدخول الدول النامية     تفضيالت تجارية جد م    إلـى   )PMAن  .أ.ب(ابما فيه

  ،األوروبيةلسوق ا

 األساسية هان واردات  أل )PMAن  .أ.ب(علىمبادرة الكل ماعدا السالح     ل ضعيف   و رغم األثر  

شانها زيادة التـدفقات      المبادرة من  إالّ أن هذه   من الحقوق الجمركية،   باإلعفاءسابقا  ممشمولة  

  : اه منأسباب لعدة األوروبي نحو االتحاد ذه البلدانلهالتجارية 

 نحو  )PMAن  .أ.ب( توجيه صادرات    إعادة الحقوق الجمركية سيساهم بدون شك في        إلغاء-

   . السعر المختلفى بناءا علاألوروبيةالسوق 

  لزيادة المنتوجبلدانزيادة في نسبة الصادرات بتفعيل اإلمكانيات الموجودة في بعض الال -

جمعيـة شـعوب جنـوب شـرق        ( بـين     اإلقليمي ن من التقارب   أن هذه المبادرة تمكّ    كما-

إ        .ت.ج.آ.ج (جمعية آسيا الجنوبية للتعـاون اإلقليمـي      (و) LASEAN آ  .ش.ج.ش.ج(آسيا

SAARC((من جهة و  واإلتحاد األوربي)ن .أ.بPMA(   هـذه   من جهـة أخـرى أي أن

  السابقة الذكر بـشرط     ةثالثالقاليم  األمستوردة من    ذات المواد ال   ا يمكنها تصدير سلعه   األخيرة

                                           
-)1(  Commission des Communautés Européennes,Bruxelles,11-4-

2001,com(2001)209 final،p6. 
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 هذه البلدان  من القيمة المضافة، هذا الشرط من شأنه زيادة مساهمة           % 100على األقل حذف  

  .جنبيةاأل ومحلية أالفي التدفقات التجارية الدولية باالستفادة من الصناعة التحويلية 

 تفضل تـصدير  )PMAن  .أ.ب(ثية حيث أن   زيادة التجارة الثال    أيضاً من شأن هذه المبادرة   -

  أخذ مثال األرز هذا من جهة و تقوم من ناحية أخرى بزيادة نبية و إلى السوق األورمنتجاتها

  ةلفيتنـامي لتـأمين طلباتهـا الداخليـة لهـذه المـاد           اوارداتها من األرز التايلندي الهندي و     

 )SWAP import-export ()1( .  

من أجل  دعم اإلجراءات الخاصة    ببي  ودرة  التزم اإلتحاد األور    وكإجراءات مرافقة لهذه المبا   

التفضيالت التجارية باعتبارها   ،حيث ركز على     )PMAن  .أ.ب(زيادة اإلمكانيات اإلنتاجية    

 اإلجراءات المكملة بنـاءا علـى       هذه وتكون،البلدانالعنصر األساسي لزيادة صادرات هذه      

 الـروابط بـين التجـارة،       ىقوتُ حتي   ) األطراف إقليمية ومتعددة ،وطنية(إستراتيجيات شاملة 

تحرير التجارة على المستوى الوطني في إنقاص       ويتم استخدام    ،التنمية و تقليص عدد الفقراء    

ـ        األمر الذي س   ،الفقر إقليميا  ، أمـا   ايشجع االستثمار األجنبي و يحسن اإلمكانيات التجارية له

 متعدد األطـراف  النظام  المن  بلدان  هذه ال على المستوى متعدد األطراف يكون تأمين استفادة        

 من أخـذ حـصتها فـي عمليـة          هانمكّي يأخذ بعين االعتبار درجة التنمية و        ، مرن إذا كان 

 )2(.التحرير

        

  

  

  

  

  

  

                                           
)1( - Coordination Resal Solgral note 05/1 mars 2001,l'initiative « tous sauf les 

armes » , quelles consequenses pour les payes du RESAL, p.3. 
)2( -Commission des Communautés Européennes,Bruxelles, com(2001)209,p.6. 

 



 140

 األقـل نمـوا علـى مـستوى العالقـات           بلدان المعاملة الخاصة لل   تقييم:المبحث الثاني        

   االقتصادية الدولية

 ن خالل دراستنا السابقة تضافر جهود المجتمع الدولي االقتصادي من أجل          أوضحنا م        

وضع برامج عمل لصالحها هدفها األول و األخيـر دفـع           عن طريق   )PMAن  .أ.ب(تنمية

منحها امتيازات ماليـة و تجاريـة       و ، النامية األخرى  بلدان لتصل مصاف ال   اعجلة التنمية به  

 قادرا على التفاوض من أجـل إفتـاك         ،تجارة الدولية  في ال  الًانها من أن تصبح طرفا فع     تمكّ

 ما زالت تتخبط في     بلدانلكن بالمقابل نجد أن هذه ال     ، عمليات التحرير التجاري     منحصصه  

 فـي   و إن  انتشار الفقر وانخفاض حصصها في التجارة العالمية،         خاصةمشاكل  ال يد من عدال

ليـصبح  دخل تيمور الشرقية القائمة     ها،ت عدد إلنقاصالوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي       

 األمر الذي يدفعنا أن نضع نقطة توقف ونتـساءل مـاذا         بلداً،50،  2003ديسمبر4عددها في   

من هذه المعاملة الخاصة أو بمعنى آخر ما مـدى فعاليـة هـذه               )PMAن  .أ.ب(استفادت  

  المعاملة وأين يكمن الخلل؟

         

 نموا للعشريات   بلدان األقل عمل الموضوعة لصالح ال    برامج ال  تقييم: المطلب األول          

  السابقة 

، و  )PMAن  .أ.ب(من الجدير التطرق إلى ثمار برامج العمل الموضوعة لصالح                   

 في التنمية، أي    ا و شركائه   هذه البلدان  الوقوف على النتائج المحققة ومدى موافقتها لتطلعات      

العمل؟ و ما مدى ترجمة الجهود الملتزم ببـذلها         هل تم بلوغ األهداف المرصودة في برامج        

  وطنيا ودوليا من خالل هذه البرامج على أرض الواقع؟

    

  ) لثمانيناتل( األقل نموا بلدان برنامج العمل األول لصالح التقييم:الفرع األول         

للثمانينات مجموعة من اإلجراءات علـى المـستوى         )NPSAج  .ج.ع.ب(ضمن           

ـ نيالوط  باستخدام استراتيجيات وطنية تعتمد على تنمية الفالحة من أجل          )PMAن  .أ.ب( ل

والتركيز على الـدور الـذي      ،تقليص التبعية في هذا المجال وضمان األمن الغذائي لشعوبها          

 أما على المـستوى الـدولي تـضمن         . بصفة خاصة في سياسة التنمية     المرأةيلعبه الشعب و  

 وتحسين شروط منحهـا،ويبقى الهـدف       )APD ت.ع.م( حجم علرف مجموعة من االلتزامات  



 141

 لتـتمكن مـن الخـروج مـن         بلدانالعام من هذه اإلجراءات زيادة النمو االقتصادي لهذه ال        

للفرد، وتحسين المـستوى التعليمـي      ) PIBخ  .د.م(زيادة في ال وذلك ب  )PMAن  .أ.ب(قائمة

ة فهل تم تحقق ذلك عند انتهـاء         مقاييس مأخوذة لتحديد هذه الفئ     اوالقطاع الصناعي باعتباره  

  عشرية الثمانينات؟

 تـزامن مـع     ه تطبيق  أن شير إلى ن عن النتائج المحققة من خالل هذا البرنامج،         حديث قبل ال 

اضطراب الحالة االقتصادية و الدولية خاصة تلك المتعلقة بالنزاع العسكري فـي الخلـيج،              

األمريكية و آثارها السلبية إضـافة إلـى        المالي في الواليات المتحدة      تكاليف عدم االستقرار  

  .التكاليف المرتبطة بإعادة هيكلة أوربا الشرقية

على الرغم من   )PMAن  .أ.ب(لـتميزت عشرية الثمانينات بقصور اإلنجاز االقتصادي       وقد  

الجهود اإلنمائية التي بذلتها هذه البلدان، حيث متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي الـسنوي              

خالل الثمانينات يبقى بعيدا عن الناتج المحلي اإلجمالي المستهدف في الثمانينـات            2.6البالغ  

 بلد أقل نمـوا فـي       16 بـ للفرد   ياألسوأ من ذلك أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيق       و،    7.2

الحقيقـي  ) PIBخ  .د.م(بالرجوع إلى و  )1(.1980 كان أدنى مما كان عليه في عام         1990سنة

   )2( مجموعات3 إلى )PMAن .أ.ب( الثمانينات يمكن تقسيم لكل ساكن خالل سنوات

 التي حـصلت    )PMAن  .أ.ب(تشمل هذه المجموعة  :  ذات النمو الكبير   ا األقل نمو  بلدانال*

لكـل  ) PIBخ  .د.م(األقل مع زيادة فـي     على3/1ـالحقيقي ب  )PIBخ  .د.م(على زيادة في    

في بأنها  هذه المجموعة   تُوصف  و  ، ا أقل نمو  بلد 11 تضم هذه المجموعة     ، % 10 ـساكن ب 

  .  إمكانيات اإلكمال على نفس المنحى، وتتوفر علىحالة جيدة وتتمتع بنمو كبير

التـي   )PMAن .أ.ب(تشمل هـذه المجموعـة   :  ذات النمو المتوسـط    ا األقل نمو  بلدانال*

وتـضم هـذه   ،الثمانينـات    خالل3/1الحقيقي أقل من) PIBخ .د.م(حصلت على زيادة في     

  . مليون ساكن124ـعدد سكان بلغ  أقل نمو ببلدان 6ة المجموع

 11  وتـشمل     : الحقيقي مستقر أو ذات التأخر الكبير      )PIBخ  .د.م( األقل نمو ذات     بلدانال*

 بلـغ   بلـد  13على األكثر، و    % 10الحقيقي لكل ساكن    ) PIBخ  .د.م( أقل نموا بلغ تأخر    بلد

                                           
 .4، ص1990 التقرير السابق،، )CNUCED ت.ت.م.أ.م(- )1(

-)2( CNUCED, Rapport sur les pays les moins avances ,1991, p.9. 



 142

ـ   البلدان 5 العام، أما    )PIBخ  .د.م( عانت من نقص   بلدان 6 و % 30التأخر بها    جل  الباقية س

-غينيا توغو-هاييتي-بها تأخر خطير مقارنة مع ما كان عليه في السبعينات و هي ساوتومي            

  رواندا

العام  ) PIBخ  .د.م(لـ) 0.2- (ـ المتأخرة في الثمانينات ب    بلدانللقدر معدل متوسط النتائج     و

  . لكل ساكن) PIBخ .د.م(لـ) 0.23- ( ـبو

 ذات النمو الـسريع اعتمـدت       بلدانالأن   إلى   )1(ف النمو بين المجموعات السابقة    ويعود اختال 

وفـي    القـدرة الـشرائية     في كبيرةالزيادة  ال: خالل سنوات الثمانينات على القطاعات التالية     

توفر شروط حماية مواطنيها، إضـافة      ب من رفع االستثمارات الداخلية      انهالصادرات مما مكّ  

 مثـل   )PMAن  .أ.ب(أما خدمة الديون في نصف عدد       .منتوج الفالحي   إلى توسيع وتقوية ال   

 إلى نادي باريس إلعـادة جدولـة        آ فقط لج   بلدين   ،حيث أن 1989 سنة   هامن صادرات %15

، كما ساهمت في هذا النمو بعض القطاعات التي تخـتص           1990-1984ا بين سنتي    مديونه

البلـدان  6أما  ) نيبال-جامبيا-مالديف(ن   كنتائج السياحة المعتبرة لكل م     بلدان منها بها بعض ال  

  .)تيالندا-باكستان-الهند( لتطور الكبير لجيرانهابا تأثرت األسيوية اقل نمواأل

لكـل سـاكن    ) PIBخ  .د.م( المجموعات التي لم تحقق نموا أو تأخرت فيما يخص           وبالمقابل

 ـ أقل نموا ب   دبل 19نظرا لعدة أسباب منها، انخفاض القدرة الشرائية مع انخفاض صادرات           

أمـا حجـم    ، بلـد  13 و نقص االستثمار في      بلد 14نقص الواردات في    تسجيل    ، و   % 25

ـ -غينيا-لموزنبيقا(بلدانالمساعدة فقد تم مضاعفته بالنسبة لثالث        ، و مـن جهـة    )وتومياس

ـ لمساعدةا تأخرى انخفض   تراجع للقطـاع    و،)اريبيول-سيراليون-هايتي-رواندا(بلدان 4  ل

نتشار الحروب و عدم    إ  إلى جعا و هذا كله ر    بلد 12نقص الغذاء في    و،    بلد 15 في   الفالحي

-إثيوبيا– سودان-صومال-موزنبيق-أفغانستان: مثلبهذه البلدان   االستقرار السياسي الداخلي    

 ع.ب(مع  ستدعي المناقشة   ي ذيي والهيكلي ال  الماكرواقتصادليبيريا، إضافة إلى عدم التوازن      

BM(و )د  .ن.صFMI(أقل نموابلدا 11ـ أجل اإلصالح  خاصة بالنسبة ل من .  

 إلى القائمة المتبناة من طرف األمم المتحـدة و التـي             بلدان 6 خالل هذه العشرية   انضمتو

 لها خالل   بلداً 12 ثم أضيفت    1981 في   بلد 30 أصبح   و 1971 أقل نموا سنة     بلد 24 ضمت

                                           
-)1( CNUCED,op.cit, 1991,p.10. 
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زنبيق التي دخلت القائمة    وكالم )PIBخ  .د.م( شهدت تأخر في     بلدان 7 اهذه العشرية من بينه   

ة ،غينيـا االسـتوائي    1982،وسـوتومي 1990 ليبيريـا فـي ديـسمبر      ،1988في ديـسمبر  

 مـن بذل المزيد من الجهـود      ،وهو ما يتطلب     1982جيبوتي،توغو،سيراليون انضموا سنة    

  . خالل التسعينات ككل المجموعة الدوليةطرف

  الكثيـر  لنتائج المرجوة منه في   ابصفة عامة    للثمانينات   )NPSAج  .ج.ع.ب(لم يحقق   إذاً  -

آلثـار  ا بسبب )PMAن  .أ.ب(جل نمو زراعي غير مرضي عموما في       س إذمجاالت،  من ال 

 معاناة السكان خاصة انتشار سوء التغذيـة،         ت زاد  ،التي المدمرة للعوامل الطبيعية والبشرية   

 )1989و1988/ 1981و1980( بين سنتي    حيثإلى الواجهة أهمية المعونة الغذائية      ت  ظهرف

 ، مليون طن من الحبوب إلى هذه البلدان كمعونة غذائية خاصة لكل من بنغالدش             35.6حن  شُ

أما مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في مجموع الناتج المحلي         .لموزنبيقاإثيوبيا و ،السودان  

ـ       1990سنة   في   9كمجموعة كان أقل من     هذه البلدان   اإلجمالي ل  ستوى  و هو رقم أدنى من م

  )1(. 1975 تحقق عام ذي  ال9.5

 مليـار   2.3 بما يقرب    1990 عجزا في سنة     )PMAن  .أ.ب(سجل ميزان المدفوعات    كما  *

 بـسبب  1981في عام   ) NPSAج  .ج.ع.ب( دوالر وهي أكبر زيادة في العجز منذ اعتماد       

 التدفقات  زيادة مدفوعات الفائدة على الديون خالل الثمانينات، وارتفاع الواردات مع انخفاض          

ـ    هذه البلدان  الذي سجل      الخاصة على الحساب الجاري ل      مليـار   12.6 ـعجز قياسي قدر ب

تميـزت   لعدة عوامل    1990 في سنة    لهاكما تأثر أداء القطاع التصديري      ، 1990دوالر سنة 

 علـى الـسلع    1986 أقل نموا سنة   بلد 13مثال اعتماد   (  الثمانينات كانعدام التنويع   بها عشرية 

إضافة إلى انخفاض األسعار العالمية للعديـد       ، صادراتها ةليمن حص %80 بأكثر من    األساسية

 ثانوي من انتعاش التجـارة الدوليـة خـالل          بلدان بشكل  هذه ال  ادتستفوامن المواد الخام        

النصف الثاني من الثمانينات بسبب عوائقها الهيكلية، ورغم هذا الركود في األداء التصديري             

الـسلع  (  التـصديرية  لمنتجاتهـا  منافـذ مناسـبة      توجدها  نجد أن بعض   بلدانلمجمل هذه ال  

  ").هاييتي"والدمى والسلع الرياضية،"النيبال-بنغالدش"المنسوجات ،االستهالكية

                                           
  .14، ص1990 التقرير السابق،، )CNUCED ت.ت.م.أ.م(- )1(
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 ت بتباطؤ في التدفقات المالية خالل الثمانينات إذ انخفض        أيضا  )PMAن  .أ.ب(تأثرتوقد  *

فقات الواردة لهذه الفئة، كمـا تقلـصت        رغم اعتبارها المصدر الوحيدة للتد    ) APD ت.ع.م(

سلبيا األخرى وأصبح أداء التدفقات الخاصة      " غير التساهلية  "عامةالتدفقات الصافية للموارد ال   

 ،1989-1988 بلد واحد  بما يقرب من مجموع هذه التدفقات الخاصـة لـسنتي      استأثر ثحي

 زيـادة   مما يوجـب    )PMAن  .أ.ب(عتبرت االستثمارات المباشرة تافهة بالنسبة لمعظم     اُو

تنمية علـى   ال بالتركيز على استراتيجيات     بلدانفعالية تنسيق المعونة من طرف شركاء هذه ال       

  .مدى فترة أطول مما هوعليه في برامج التكيف الهيكلي التقليدية

 بما يقـرب     ازداد  أقل نموا  بلد 32در أن عدد سكان     فيما يخص تنمية الموارد البشرية قُ     و *

عبئا ثقيال  سبب ذلك    ، 2.4 بمتوسط معدل قدره     1990-1980مة بين سنتي     مليون نس  100

  . هذه البلدان بزيادة الطلب على األغذية و السلع االستهالكيةاتعلى اقتصاد

 )1( أدنى بكثير من المستويات الدنيا المقبولـة دوليـا         ها في ة الظروف المعيشية السائد   يت بق وقد

 ذات التنميـة البـشرية      بلـدان  إلى مجموعـة ال     تنتمي بصفة عامة   )PMAن  .أ.ب(باعتبار

 سـنة   0.46تناقص إلى   و 1980 سنة IDH (0.47 ب.ت.م(المنخفضة الذي لم يتجاوز فيها      

 سـجلت   )PMAن  .أ.ب(فـي معظـم   ) IDH ب.ت.م( تزايد طفيف في     لوحظإن   و،1990

-سـودان - جمهوريـة الكونغـو    ( مثل 1980بعض منها تراجع على القيمة المسجلة سنة        ال

فجوة كبيرة بين هذه البلدان و      ال عن   )3(المؤشرات االجتماعية  حيث كشفت ،)2()رواندا-دشبنغال

معدالت معرفـة القـراءة والكتابـة بـين         ،لم تتجاوز   1990بحلولف ،البلدان النامية األخرى  

 النامية أما بالنـسبة االلتحـاق       بلدان معدالت السائدة في ال    PMA( 3/1ن  .أ.ب(فيالراشدين  

 وبـالرجوع إلـى     ، الناميـة  بلـدان  فـي ال    هـو موجـود    مـا   3/2 جاوزم تت بالمدارس فل 

 نقص  رافقه نالحظ أنه هناك تحسن طفيف فيما يخص التعليم          )PNUD ت.ت.م.أ.ب(تقارير

 مـن   3.1 حـوالي    1980 بلغـت سـنة    إذ بلدان في هذه ال   لذلكفي تخصيص النفقات العامة     

لظروف السائدة في قطاع ومن المرجح أن تسوء ا،1993 سنة )2.8(مقابل )  PNBخ.و.م(

 بالنـسبة لقطـاع     هو ما يالحظ أيـضاً    الميدان و    التعليم نظرا لتناقص اإلنفاق العام في هذا      

                                           
 .38،ص1990 التقرير السابق،، )CNUCED ت.ت.م.أ.م(- )1(

)2( -PNUD,Rapport 1999,pp.153,154. 
-)3( PNUD,Rpport 1997,p.246. 
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رغم التحسينات الطفيفة يبقى هناك نقص في اإلنفاق العام من أجل الـصحة خـالل        فالصحة  

ل  معـدالت وفيـات األطفـا       معه وتبقى )PMAن  .أ.ب(سنوات الثمانينات بالنسبة لمجموع     

ــاه       ــة بالميـ ــراض المتنقلـ ــشار األمـ ــع انتـ ــة مـ ــمرتفعـ   اكالمالريـ

  .1990 سنة في بداية 50رغم تزايد الطفيف للعمر المتوقع فقد ظل أقل من و ،والبلهارسيا

 فلم تبلـغ    ، تعاني التهميش والظروف غير مواتية والتمييزية      هذه البلدان  المرأة في    وال تزال 

لتعليم إال نصف نسبة وصول الرجل إلـى هـذه          نسبة وصول النساء إلى خدمات الصحة و ا       

 تبقى تسجل مشاركة كبيرة في األنشطة المنزلية وإنتاج األغذية في حين تبقى             حيثالخدمات  

  .بعيدة عن الحياة السياسية والمشاركة في عملية التنمية

خـالل عـشرية     )NPSAج  .ج.ع.ب ( من  أخيرا هو أن النتائج المحققة     إجماله وما يمكن   

  :يفيما يلات تبقى بعيدة كل البعد عن النتائج المرجوة نظرا لعدة أسباب يمكن إيجازها الثمانين

                                       )PMAن .أ.ب(: لمستوى الوطنيعلي ا-1    

  السياسات المحلية الماضية على القطاع العام وتدخله مباشرة في المـشروعات           تاعتمد     

  الـدور الكبيـر     أسند ولمبادرة الفردية القدرة على القيام بدور ديناميكي،      للم تكن   فاالقتصادية  

للقطاع العام في تطبيق برامج التنمية و منحت له حقوق متميزة في تخصيص الموارد مـن                

 أجل 

عـدة   الفقر و تحقيق النمو، و لكن هذه السياسات المعتمدة اتضح قصورها في            علىالقضاء  

 .    )1(ميادين

 الالزمة إلنشاء هياكل مادية و مؤسسية من أجل رفع مـستوى            )PMAن  .أ.ب(قلة موارد -

معيشة سكانها مما فرض عليها إسناد مهام التنمية االقتصادية إلى القطاع العام و إهمال دور               

 .القطاع الخاص

.افتقاد الحوافز المالئمة و الدعم المؤسسي بما في ذلك مرافق التدريب-  

الثقافية، المؤسسية كن للمرأة أن تلعبه في التنمية بسبب الحواجزإعاقة الدور الذي كان يم-  

.االقتصادية و  

                                           
 .41 ص،1990 التقرير السابق،، )CNUCED ت.ت.م.أ.م(- )1(
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استخدام التمويل العام و األجنبي دون المستوى األمثل بسبب المركزية المؤسسية إذ -

استخدمت األموال ألغراض أخرى و لم تستفد منها المشروعات التي تميزت بنطاقها الواسع 

.د التمويل الكافيو شدة طموحها دون أن تج  

. انتشار البطالة الجزئية المقترنة بانخفاض مستوى رواتب الموظفين في القطاع العام-  

اإلهمال الكامل لقوى السوق عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة حيث أنشأت في -

حاز  وإعانة بشكل من،كثير من أقل بلدان نموا رقابة على األسعار وعلى معدالت الصرف

.وتنوع قاعدة صادراتها) إنتاج األغذية( ضد اإلنتاج الريفي  

إعادة فرض القيود على اإلستراد في هذه البلدان لمواجهة االختالالت الخارجية وحماية -

 مما أبقى أسعار الصرف في مستويات مبالغ فيها وما ترتب ةقطاع الصناعة التحويلية المحلي

. تصديرعلى ذلك من آثار سيئة على آفاق ال  

 علـى تحقيـق األهـداف       بلدانقلة االهتمام باالعتبارات طويلة األجل، حيث ركزت هذه ال        -

األكثر إلحاحا نتيجة االختالالت المالية واألحداث الطبيعية المفاجئة والتغيرات فـي البيئـة             

 االقتصادية الخارجية وذلك بمساهمة المؤسسات المالية الدولية منذ أواخر السبعينات وأوائـل           

  .الثمانينات

عدم االهتمام باإلدارة السليمة للبيئة في سياسات وبرامج التنمية معظم أقل البلـدان نمـوا،               -

 المجال وانعدام الوعي من جهة أخـرى        اإضافة إلى قلة الموارد الواجبة التخصيص في هذ       

  .تدهور البيئة التي لها دور كبير في التنمية طويلة األجلإلى هذا كله أدى 

  )شركاء التنمية:(ى المستوى الدوليعل-2    

 فـي  زم بـه  تما أل لى  سوف نركز على نقص المساعدات المالية الدولية بنسب كبيرة ع              

 إلـى   بلـدان للثمانينات حيث برزت فجوة كبيرة بين حاجـة هـذه ال           )NPSAج  .ج.ع.ب(

 الحقيقيـة    فتحـويالت المـوارد    ،المساعدة الدولية والتدفقات والشروط الفعلية لهذه المساعدة      

 على مدى الثمانينات مما حتم إجراء تخفيضات        4/1 انخفضت بأكثر من     )PMAن  .أ.ب(إلى

  .كبيرة في اإلنفاق العام

حيث أن المـساعدات تـم      هذه البلدان   لم تكن سياسات المساعدة مكيفة تماما مع احتياجات         -

  .ع المختلفةتوجيهها حسب التقديرات الفردية للمانحين المعونة المتوقعة من المشاري
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 دون أن تجد رد فعل مالئم سـواء مـن مجمـوع             )PMAن  .أ.ب(لـتفاقم مشكل الديون    -

 كما أن برامج التمويل التعويضي القائمة لم تـسهم          ،المانحين بصفة عامة أو الدائنين خاصة     

 نتيجـة تقلبـات سـعر       بلـدان هـا هـذه ال    تكثيرا في تعويض الخسائر الكبيرة التـي تحمل       

و أخيرا نالحظ أنه لم تكن    .نخفاض أسعار السلع التصديرية الرئيسية لها     الصرف،إضافة إلى ا  

هناك متابعة مؤسسية لبرامج الدعم من طرف المجتمع الدولي حيث لـم يعقـد أي اجتمـاع                 

قدت للبعض   ولم تكن االجتماعات التي عPMA(،     ن  .أ.ب(استعراض قطري بالنسبة لبعض   

  .اآلخر متواترة و ال منتظمة

  ) لتسعيناتل(  األقل نمواالبلدان برنامج العمل الثاني لصالح تقييم:  الثانيالفرع        

   للتـسعينات باتخـاذ جميـع        برنامج العمل الثـاني    عة الدولية من خالل   االتزمت الجم       

ـ            )PMAن  .أ.ب(ـاإلجراءات الالزمة من أجل النهوض بالحالة االجتماعية و االقتصادية ل

 تعميق اإلصالح االقتـصادي الـذي       هذه البلدان  قررت   ا،كمامية به تنشيط عملية النمو والتن   و

 .ةتعهدوا بزيادة مساعدتهم الخارجيفقد  أما شركاء التنمية ،بدأته في الثمانينات

      (أ)- التطور االقتصادي:

    ضعف مستوى التنمية االقتصادية خالل عشرية التسعيناتحبيسة )PMAن .أ.ب(بقيت     

 %)3.4(لسنة ضـد ل (3.2) % الحقيقي بنسبة )PIBخ .د.م(ف في نسبة التحسن الطفيرغم 

  )PMAن  .أ.ب( منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل مما يبين تقلص الفجوة بين         بلدانلمجموع ال 

 النمو االقتـصادي لمجمـوع      4/1" بنغالدش"واحد أقل نموا    بلد   ومثل نمو    ، النامية بلدانوال

 ال يمثل إال    هذه البلدان  استثنينا هذا البلد فإن نمو        ذات النمو السريع أما إذا     )PMAن  .أ.ب(

ـ   الحقيقي لكـل سـاكن     )PIBخ  .د.م(يتزايد  ولم  . %)2.4( فـي الـسنة،     %)0.9(ـإال ب

الحقيقي لكل   )PIBخ  .د.م(  النامية األخرى تزايد   بلدان أما ال  ،)دون أخذ بنغالدش  (%)0.4(و

 يالحظ أن فجوة المـداخيل       مما 1990السنة    في %)6،3( إلى 1980سنة   %)1.9(ساكن من 

 النامية حيث تضاعف نمو المتوسط لكـل        لبلدان وا )PMA()1ن  .أ.ب(لكل ساكن اتسعت بين   

 4 في فتـرة الثمانينـات و      )PMAن  .أ.ب( النامية مرتين بما هو عليه في      بلدانساكن في ال  

                                           
  ش يغالدن األسيوية كالببلدانال  أقل نموا بتحقيق نمو جيد خالل هذه العشرية ماعدا بعض بلدنجح أي يلم  )1(

  . بصفة منتظمة و سريعةا نمتلتانوالنيبال ال
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خفض الدخل المـن    النامية ذات  بلدان عن ال  بلدانمرات في فترة التسعينات كما تخلفت هذه ال       

حركية النمو  بسبب    في السنة للتسعينات   %)5.4(ـلكل ساكن ب   )PIBخ  .د.م( بها    ارتفع التي

   .)2(الصين والهندفي 

 )PMAن  .أ.ب(قسيملكل ساكن خالل سنوات التسعينات يمكن ت      ) PIBخ  .د.م(بالرجوع إلى و

      :)3( مجموعات بحسب قيمة النمو4إلى 

     

 

      1-البلدان األقل نموا ذات النمو الكبير:

ـ  لكل) PIBخ  .د.م( التي حصلت على زيادة في       )PMAن  .أ.ب(تشمل مجموع         اكن  س

 النامية و يبلـغ عـدد       بلدان بالمائة في السنة أي القيمة التي تمكنها من بلوغ معدل ال           2تجاوز

-نيبـال ال- موجودة في آسيا وتتمثل في إثيوبيـا        بلدان 7من بينها  بلد 15 بلدانهذه ال   

- مينمـار  - لوزوتـو   الرأس األخضر  -بوتان-موزنبيقال-لو  جمهورية -سودان ال -كمبوديا

     . غينيا االستوائية-مالديف- شيالبنغالد  -أنغوال

                          

  :األقل نموا ذات نمو متوسط انالبلد-2     

لكل ساكن لم   ) PIBخ  .د.م( لتي حصلت على زيادة في       )PMAن  .أ.ب(تشمل مجموع       

-موريتانيـا -غينيـا -) %1.7(ن بني( و هيبلدان 10بالمائة في السنة ويبلغ عددها 2تجاوزت

   )%)0.1(اليمن-جزر سالمون-مالي-كريبتي-مالوي-بوركينافاسو-سامو

المتأخر بأقل من  لكل ساكن المستقر أو )PIBخ .د.م( األقل نموا ذاتبلدانال -3     

-توغو-الوسطى رية إفريقياوجمه-% )00.(او هي تنزانيبلد  11وتشمل : السنة في2%

  . %)1.7-(زمبيا- مدغشقر-نيجرال-ساويغينيا ب- غينيا-تشاد  جامبيا-فانيتو

:                     في السنة %2متأخر بأكثر من )PIBخ .د.م( األقل نموا ذات بلدان ال-4    

                                           
-)2( CNUCED, Rapport sur les PMA ,2000, p.173. 
-)3( CNUCED, Idem, p.4. 
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-(أنغـوال (:ات وهـي   طيلة التسعين  ةانتشرت بها النزاعات المسلحة الداخلي    بلد   11وتشمل  

- جمهوريـة كونغـو    -سـيراليون -بورندي-جيبوتي-نداارو-هاييتي-كمورس–   %)3.2

  )%)8.4-(أفغانستان -الصومال-ليبيريا

ـ ي بط ا شهدت نمو  )PMAن  .أ.ب( األخيرة   ةوبصفة عامة المجموعات الثالث     ا ومتـأخر  ائ

وعة األولى رغم حركية     النامية األخرى خالل التسعينات، أما بالنسبة للمجم       بلدانمقارنة بال 

 إفريقيا جنوب الصحراء     بلدان  بعدم االستقرار مثل   بلدانهابها، فإنه يتميز في كثير من        النمو

 )موزنبيق والسودان-لوزوتو-إثيوبيا-إيريتيريا-غينيا االستوائية(

لكل ساكن بين النصف األول للتـسعينات  ) PIBخ .د.م(و نشير إلى هناك اختالف في نمو   

و 1995 تزايد ليصل إلى حد مرتفع بـين سـنتي           1995يفا أما بداية من سنة      أين كان ضع  

 . مقارنة بما كان عليه في الثمانينات و النصف األول من التسعينات1998

 لتتعادل فـي    1993و1988  بين سنتي     %12أما فيما يخص قيم التبادل فقد تأخرت بمعدل         

ة ثانيـة بـين سـنتي       ثـم تـدهورت مـر     1997 و تزايدت إلى غاية    1995و1994سنتي  

  )PMAن  .أ.ب( بسبب انخفاض ثمن المواد األولية المصدرة مـن طـرف          1999و1998

 حيث لم يشهد هذا االنخفاض      األسيوية،المرتبط بانخفاض الطلب الناجم عن األزمة المالية        

 سـنتي    بـين  %30منذ بداية الثمانينات إذ أنخفض مؤشر ثمن البترول الخام بأكثر مـن             

 .2000و1999 مرات بين 3ضاعف  ثم ت1999و1998

 حسب  هذه البلدان  و منطقيا سوف تختلف آثار تذبذب أسعار المواد األولية في قيم التبادل ل            

باالنخفاض الهام   المصدرة للبترول تضررت كثيرا      بلدانهيكل صادراتها وواردتها إذ أن ال     

ن .أ.ب(أثرسـتت  وبصفة عامـة     ، له  المستوردة )PMAن  .أ.ب(ـالبترول مقارنة ب   ألسعار

PMA(  من شأنه عرقلة    الذيارتفاع أسعاره   بمستوردة للبترول   المصدرة للمواد األولية و   ال 

التي تمكنت من الحصول على نتائج مرضية خالل هذه         بما فيها تلك     بلدانهذه ال ة  نمو أغلبي 

  . العشرية

           : التسعينات األقل نموا في عشريةبلدانالتطور االجتماعي لل-ب       

 التسعينات بثالث عناصرفي  )PMAن .أ.ب(  فياالجتماعي ربط التطورنيمكن أن      

  :هي

          .النمو االقتصادي البطيء خالل هذه العشرية وسع ظاهرة الفقر في هذه البلدان-1
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يرورة التطور غير كافيـة لبلـوغ       س تبقى   بلدانرغم التطور الهام الذي حققته بعض ال      -2 

ن .أ.ب( النامية و  بلدانقمم العالمية مما زاد في الفجوة بين ال       الة المسطرة في    األهداف الدولي 

PMA(.   

،األمر  يسير في حلقة مفرغة    )PMAن  .أ.ب(ربع   يبقى النمو االقتصادي في أكثر من        -3 

 بلدا 35أن  ) IDH ب.ت.م(وضح  ،وي )1(الضغط و التوتر االجتماعي بالتبعية    ضاعف   الذي

مـنخفض  ) IDH ب.ت.م( ذات   بلـدان  بأنها   )PNUD ت.ت.م.أ.ب(المصنفة من طرف  

 سـنوات   5  أقـل مـن     أقل نمو،حيث تقدر نسبة وفيـات األطفـال        بلد 32وجد من بينها    ي

 )PMAن  .أ.ب( النامية،أما معدل الحياة فـي     بلدانضعف نسبة موجودة بال   أ وهي   15%:ـب

سـنة  )74.2(ناميةو ال بلدانالفي  سنة  )62.2( سنة،في حين بلغ معدل الحياة     )51.2(ال يتجاوز 

  .)2(المتقدمة بلدانالفي 
  
 بلغت نسبة التعليم للمراهقين     التيتعاني من ارتفاع كبير لألمية       )PMAن  .أ.ب(كما بقيت    

  للرجال مما يبين الفرق بين البنات و الذكور في         %)59.2( للنساء و  %)39.3(1995 سنة

 .مجال التعليم

ة مؤشرات اجتماعية إال أن الهوة بينها و بـين          في عد هذه البلدان    رغم التطور الذي حققته     

 وهذا يدل على عدم كفاية النمو المحقق و المـوارد           )1( النامية لم تتوقف عن االتساع     بلدانال

 اتينبمقارنة اإلنفاق من أجل الصحة بين ه      ذلك   ويتوضح   ،المخصصة للمشاريع االجتماعية  

 دوالر  11  بداية التسعينات     )PMAن  .أ.ب(، إذ لم يتجاوز اإلنفاق على الصحة في       الفئتين

 دوالر فـي    1700 الناميـة و     بلـدان  دوالر لكل ساكن في ال     100لكل ساكن في حين بلغ      

 انخفض اإلنفاق ألجل الصحة 1998و1990 أما بين   (OCDE)إ  .ت.ت.م(ـ الغنية ل  بلدانال

 ألسـيا   )PMAن  .أ.ب(دوالر فـي    25إلفريقيا، وبلغ    )PMAن  .أ.ب( دوالر في    8إلى  

 بلـدان  في حين زادت الهذه البلدان األكثر نشاطا في مجموع      البلدا أفغانستان باعتباره    ماعد

                                           
)1( - CNUCED ,op.cit,2000, p. XIX.. 
-)2( PNUD ,Rapport 1998 ,p.151. 

 النامية هي بلدان نموا إال أن الاألقل بلدانرغم التطور المحقق في ال(يمكن إرجاع اتساع الهوة أيضا  -)1(

 )تاألخرى تطور
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 تحسنا ملحوظا في    )PMAن  .أ.ب(تحسنت   وقد.دوالر180النامية اإلنفاق الذي وصل إلى      

 التي حققت نموا سريعا،كما      تلك البلدان  عشرية التسعينات فيما يخص معدل الوفيات خاصة      

ذات البلدان  المتوسط من استدراك و تقليص الفجوة بينها و بين           لتطور ذات ا  البلدانتمكنت  

 الـسريع نظـرا    ذات التأخرالبلدانالنمو السريع في حين زادت الفجوة بين هذه األخيرة و    

السياسي   إضافة إلى االنقالبات    ، 2000-1990 النخفاض الدخل بها لكل ساكن بين سنتي      

 السيدا في انخفاض معدل الحيـاة       ت الفتاكة إذ تسبب   و النزاعات المسلحة وانتشار األمراض    

-لوزوتو-إثيوبيا-بور ندي -بوركينافاسو: أقل نموا و هي    بلد11العشرية التسعينات في    في  

  )2(.وزامبيا توغو-تنزانيا-كونغو-إفريقيا الوسطى-أوغندا-مالوي

فة  تحسنا في المؤشرات االجتماعية بـص      )PMAن  .أ.ب(أن رغم تحقيق     مما سبق نستنتج  

 منها في حينالتطور السريع   ذاتالبلدان خص فئة ألنه هذا التحسن غير شامل عامة يبقي

 لمقبولة نتيجة ا المتأخرة أو ذات النمو الراكد بعيدة عن معدالت التنمية البشرية            بلدانبقيت ال 

كافي لبلـوغ   يعتبر كذلك غير     و ،)النزاعات المسلحة ،األمراض الخطيرة (ظروفها الخاصة   

المخصـصة لتحـسين    )PMAن  .أ.ب( لقلة مـوارد      نظرا  النامية األخرى  بلدانلمستوى ا 

 سزاد فـي تكـري     النامية   بلدان التطور الكبير الذي بلغته ال     ، كما أن  ظروف معيشة سكانها  

                              .                                                    ر أكثر فأكثقرالف

 :    مدى تطبيق االلتزامات المتخذة في مؤتمر باريس للتسعينات-ج     

مـن  النتائج المحققة في التسعينات أنه تم تفعيل التحرير االقتصادي فـي كثيـر               تبين     

 بإصالحات فـي إطـار      ا أقل نمو  بلد48 من بين  بلد 33 قامت 1988منذ  ،ف)PMAن  .أ.ب(

  الهيكلـي  كييـف الهيكلـي أوتـسهيل الت    كييـف   برنامج التمويل مـن أجـل تـسهيل الت        

إما  فكان   ، التي لم تستفد من هذين الجهازين      )PMAن  .أ.ب(أما  ،)FMIد.ن.ص(ـلالمعزز

المفروضـة عليهـا     ف عدم استقرار مـدني أو     تلك التي تعر    أو ،دخلها لكل ساكن مرتفع   

مقارنـة  ها  هذه اإلصالحات كانت جد مهمة و استغرقت مدة طويلة لبعـض          ،عقوبات دولية 

 . في ذلك لإلخفاقت من تعرضمنهاخر واآل البعضب

                                           
-)2( CNUCED,op.cit, Rapport 2000, p. 9. 



 152

ـ   طبقت هذه البرامج    هذه البلدان   ما يمكن مالحظته عموما هو أنه ثلث         نـصف   نألكثـر م

ـ    يتبق لكنها    1999 إلى غاية    1988العشرية إبتداءا من سنة       الناميـة   بلـدان ن ال بعيـدة ع

األخرى فيما يتعلق باإلصالحات الهيكلية خارج القطاع المالي والمؤسسات العامة نظرا لعدم            

 من اإلخفاقات %15 يعود إذ إلى إهمال اإلصالح ،مما يضطرها بلوغ أهداف الميزانية  تهاقدر

   .المتعلقة باإلصالح الهيكلي  إلى إهمال االلتزامات هذه البلدانفي 

 حضت بامتيازات كبيرة فيما يتعلق      )PMAن  .أ.ب( أن )FMIد    .ن.ص(وضحت معطيات و

نحـت حقـوق إسـتراد       أقل نمـوا م    بلدا 43 من   بلد37،  1999بتحرير التجارة إذ في سنة      

ـ   23 نجد ،بالمقابلمع اإللغاء التام للعراقيل التعريفية     % 20بأكثر من    متوسطة تقدر   ط بلد فق

  . نامي بلد 78من

لتزامات على المانحين فيما يخص التمويل الخارجي لبلوغ أهداف برنامج العمـل            االددت   ح

) PNBخ  .و.م(مـن    % )CAD) (0.09 ت.م.ل( المانحة األعضاء في   بلدان كرست ال  حيث

 المرجوة للمـساعدة  هداف  األ فقط   بلدان 5 بلغت   ، 1998 سنة %) 0.05( مقابل 1990سنة  

 تواصل انخفـاض المـساعدة الماليـة        ،في حين سويدال-نرويجال-لكسمبورغ-اركنماوهي الد 

مليار 12.1 وتقهقرت إلى  1997دوالر سنة   مليار 12.6 حيث بلغت  1995سنة  الدولية خاصة   

 مليار  2 النامية تطور ايجابي للمساعدات بلغ       بلدان،وهي السنة التي سجلت فيها ال     1998سنة  

   )1(.دوالر

 لخاصة تطورا كبيرا نهاية التسعينات مقارنة ببدايتها حـسب معطيـات          التدفقات ا  قد شهدت و

 مليون دوالر سنويا في فترة      323.1حيث قفزت المداخيل المالية الخاصة من       ،)BM ع.ب(

في  ، ومس هذا التطور   1998-1995 مليون دوالر خالل فترة      941.9إلى  ) 1990-1994(

 -تنزانيا–أوغندا  -كمبودجال :كر منها نذ )PMAن  .أ.ب( بعض  طويلة األجل  التدفقات الخاصة 

جمهورية لو من التدفقات الخاصة إلى غاية       ،حيث استفادت كالً من الكمبودج و      مهورية لو ج

 غير قادرة   )PMAن  .أ.ب( معظم    ،وباعتبار  نتيجة النمو الصناعي في آسيا الشرقية      1997

تدفقات الخارجية   ال  ذلك يقلصسعلى جلب التدفقات الخاصة من أجل تعويض نقص المساعدة،        

  . بصفة عامةبلدانلهذه ال

                                           
-)1( CNUCED, op.cit, Rapport 2000, p.XX . 
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 خالل عشرية التسعينات من تفـاقم مـشكل الـديون، وحـسب             )PMAن  .أ.ب(  عانت كما

 مليار دوالر  بعـدما كانـت        150.4 ،1998 سنة ها بلغت قيمة ديون   )BM ع.ب(إحصائيات  

 1998  مليار دوالر سـنة    4.4أما خدمة الديون بلغت     ، 1990 مليار دوالر سنة   121.2قيمته  

 -ل كل من أنغـوال    م حيث تتح  ، عشرية التسعينات   بداية  مليار دوالر  4بعدما كانت تقدر ب     

لجماعـة  ارغم مبـادرات    و . نصف قيمة الديون   ا السودان وحده  -كونغو  - إثيوبيا -بنغالدش

عـبء الـديون الـذي      ف  من أجل تخفي   -PPTT)د  .م.ف.ب.د.ت.م(مثل-الدولية األخيرة   

 ويتـسبب فـي   راد سلع التجهيز    ي على است  تهاص قدر يقل و  البلدان  لهذه يمتص العملة الصعبة  

 لكن بالمقابل بقيت الديون تشكل عبء ال يمكن         ،األجانب تردد المستثمرين سواء الوطنيين أو    

 كمـا أصـبحت     ، التي قدمت معطياتهـا    بلد 42 أقل نموا من بين      بلد 27 ـتحمله بالنسبة ل  

أجـل تقلـيص الـدفع       للتمويل االستثنائي مـن   المثقلة بالديون مدينة أيضا      )PMAن  .أ.ب(

 Flux financiersعتبر التـدفقات الماليـة الكامنـة   ت إذ ،الحقيقي لخدمة الديون لسنة معينة

virtuels   ت.ع.م( من المصادر الرئيسية للتمويل الخـارجي بعـد APD(  فـي  )ن .أ.ب

PMA( شكل من أشكال تمويل    عتبر التمويل االستثنائي    نلة بالديون، وليس من المهم أن       ق المث

إذ الديون شكالن متماثالن للمساعدة،   عبء   وتخفيف   )APD ت.ع.م(تعتبر اعملي التنمية،ألن

    . الديونف اقتراض موجه لتخفي)APD ت.ع.م(

ألسباب يمكن القول    )PMAن  .أ.ب(أن رغم التحسن الطفيف لبعض       خيرفي األ  و نستنتج   

 للتسعينات النتائج المرجوة منـه لكـل        الحاليبرنامج العمل   عنها أنها خصوصية، لم يحقق      

ن .أ.ب(حيث عقدت الندوة الثالثة لمؤتمر األمم المتحـدة حـول         ،)كمجموعة()PMAن  .أ.ب(

PMA( و، 2001 سنة)ن  .أ.بPMA(    تعاني من ضـعف مـستوى االقتـصادي،         ال تزال

وجدت نفسها  لتي  وتباينت الفجوة بين البلدان النامية وهذه البلدان، ا       ،  بهاجيوب الفقر   وانتشار  

بحاجة إلى مساعدة المجموعة الدولية من أجل مواجهة األزمات اإلنسانية أو تمويل عمليـات              

 من مشكل الالجئين، إضافة إلى التبعية المتزايـدة فـي           بلدانكما تعاني هذه ال   . إحالل السلم 

أكثـر  مجال المساعدة للتنمية، وهذا ما يتطلب مجموعة من اإلجراءات الوطنية و الدوليـة              

تشخيص الواقعي لما حصل    المع تحديد العناصر الجديدة للشراكة و     ،تناسبا مع العشرية الحالية   
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على أحسن النتـائج مـن خـالل        والحصول  لتفادي األخطاء السابقة    ،في العشريات السابقة    

   )1(.2010-2001برنامج العمل الجديد 

  

  العمل الحاليالنتائج المحققة من خالل برنامج : الفرع الثالث         

أقل ما يقال عنه أنـه      ، الذي   )PMAن  .أ.ب( البرنامج العمل الحالي لصالح    بني    إن ت      

 التجـاري والنمـو االقتـصادي       ر بعين االعتبار العالقة بين الفقر، التحري      هخذأل ،جد طموح 

 والعمل المقدم من طـرف هـذه   )2( باعتماده على األهداف الدولية للتنمية    )PMAن  .أ.ب(في

قد جعـل   و،لفئة نفسها و من جهة أخرى المجهودات المبذولة من طرف الشركاء في التنمية           ا

ـ %81 لمحاربة الفقر، باعتبـار     اً من هذه العشرية منطلق    هذا البرنامج  ن .أ.ب(سـكان  ن   م

PMA(يعيشون على أقل   

 1 أييعيشون في هامش الفقر بأقـل مـن          بلدان دوالر في اليوم و نصف سكان هذه ال        2 من  

 على  بناءاً يخص النتائج المحققة إلى حد اآلن        نستنتجه فيما و ما يمكن أن     ،)1(والر في اليوم    د

  : مايليالمعطيات االقتصادية وتطور مؤشرات التنمية البشرية لسنوات األخيرة 

  : النتائج االقتصادية-)أ     

) PIBخ  .د.م(حققت نموا اقتصاديا بناءا علـى تزايـد         ة   كمجموع )PMAن  .أ.ب(إن       

صاحبه نمو و زيادة فـي      ) 2000-1998(مقارنة بفترة   ) 2002-2000( في الفترة    يالحقيق

 2002و2000 بين سنتي  % 35.5 قدرت بأكثر من     بلدانتدفقات الموارد الخارجية نحو هذه ال     

                                           
)1( CNUCED ,op.cit ,Rapport 2000, p .XXXIII. 

 
، وضع قادة العالم السبعة أهداف كي يحققها 2000 في اجتماع قمة األلفية الذي عقد في سبتمبر -)2(

الخاص بتخفيض الفقر أسبابه و  باإلضافة إلى جدول األعمال الطموح 2015المجتمع الدولي بحلول 

تحقيق التعليم -2.القضاء على الفقر المدقع و الجوع الشديد-1:أضيف لها هدف ثامن في السنة التالية وهي

 تخفيض وفيات -4  تشجيع المساواة بين الجنسين و تمكين النساء من أسباب القوة- 3.االبتدائي الشامل

يروس و مرض اإليدز و المال ريا و األمراض األخرى  محاربة ف-6 تحسين صحة األمهات -5األطفال 

 . تنمية شراكة عالمية من اجل التنمية-8  البيئية ضمان االستدامة-7
  

)1( CNUCED, Aperçu générale ,sur les PMA,  Rapport 2002,p.10. 
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) APD ت.ع.م( وتـدفقات  2001سـنة ) IEDم    .أ.إ(نتيجة تزايد تدفقات     كان هذا النمو  وقد  

  . 2002في شكل هبات سنة  و2000 منذ % 36.3 ـتزايدت  بالتي 

 كان بشكل بطـيء      أنه  و لو  )PMAن  .أ.ب(كما استمر تسجيل نمو في قطاع الصادرات        

 خاصة في البترول والمواد     ت تمثل التي، و 2000-1998نوعا ما مقارنة بما سجل في فترة        

   . من مجمل الصادرات% 36.7مصنعة التي تجاوزت نسبة الالنصف 

بداية هذه األلفية مـع انطـالق برنـامج          )PMAن  .أ.ب( المحسوس لمجموع    التطورلكن  

  هنـاك    إذ أن  ا نفـسه  هـذه البلـدان    صاحبه اتساع الهوة بين      2010-2001العمل الثالث   

ـ  الحقيقي للفرد   )PIBخ  .د.م(تزايد -2000  أقل نموا بين سنتي بلد 14 سنويا في   % 3  ب

 7أكثر من النصف، و يالحـظ أن         إلى    لدب 24 راكدا أو انخفض في      في حين بقي  ،  2002

 القيمـة الحقيقيـة     ت انخفـض  وبرنامج ، الالمحدد في    %7 فقط بلغت الهدف     بلدان أقل نموا  

  بلد 23للصادرات في 

 من التدفقات الـصافية     %68 مصدرة للبترول إضافة إلى تشاد       بلدان 4و بالمقابل امتصت    

 .2002 سنة% 63 و  2001 سنة)PMAن .أ.ب(إلى)IEDم  .أ.إ(لـ

   اإلفريقيـة  )PMAن  .أ.ب(ومن العناصر المشجعة خالل هذه الفترة هو تحـسن وضـعية          

 كسابقة لم   األسيوية، )PMAن  .أ.ب( بقيمة تجاوزت تلك الحاصلة في      بها تزايد حجم النمو  و

، و من المسائل التي تثير االستفهام أيضا        لصالح هذه البلدان  تطرأ منذ اعتماد برامج العمل      

التي تميزت  )PMAن  .أ.ب( النمو االقتصادي الملحوظ خالل هذه الفترة كان في          هو أن هذا  

استمرار  الحقيقي خالل فترة التسعينات، و صاحب هذا النمو       )PIBخ  .د.م ( في بتذبذب كبير 

 تزايـد فـي     والمواد األوليـة      للمساعدة الخارجية وعدم استقرار أسعار     بلدانتبعية هذه ال  

 )1(. 1998 رة بعد سنة ألول م2002المديونية سنة 

  :النتائج االجتماعية-)ب     

ـ            2002 بلـغ سـنة   الـذي و) PMAن .أ.ب( ةتواصل النمو الديموغرافي في مجموع

        ، 2020 ومن المتوقع أن يصل سـنة        )2()2.5(مليون نسمة بمعدل سنوي بلغ    ) 700.9(حوالي

                                           
)1( –CNUCED,op.cit, Rapport 2004, p. 24. 

  .155ص ،2004 سنة،تنمية البشريةالحسب تقرير  )2(
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 PMA( 38.9ن  .أ.ب( في  الوالدات  النامية يقدر معدل   بلدانمقارنة بال ومليار نسمة،   )1.04(

 بلـغ   في حـين  ) شخص1000لكل(15.1 إلى    بها ووصل معدل الوفيات  ) شخص1000لكل(

، ومعـدل الوفيـات     ) شـخص 1000لكـل (21.3  فـي البلـدان الناميـة      معدل الـوالدات  

تزايد معدل اإلنجاب   ) 2005-2000( فترة    خالل يرجع ذلك إلى أن   و) شخص1000لكل(7.8

 ،) أطفال6تنجب كل امرأة أكثر من بلد  16بحيث في (اإلفريقية  )PMAن  .أ.ب(خاصة في   

  23.2حوالي سنة 25 بلغت نسبة الشباب األقل من إذ شباب هذه البلدان معظم سكان يعتبرو 

   .2000سنة %

 بلـدان  ال تتباعد عـن ال     هذه األخيرة  فإن   البلدان أما فيما يخص تطور التنمية البشرية بهذه        

 لتنمية البشرية مقارنـة     ا كبير اضعفًلكنها سجلت   ر الدخل الفردي فقط،     النامية من حيث معيا   

 سنة  24و15سكان بين   من ال  % 33.7 ،2001 حيث بلغت نسبة األمية سنة       ، النامية بلدانبال

لكـل  (16 سنوات     5معدل وفيات األطفال أقل من        النامية و يقدر   بلدان في ال  %15.2مقابل  

 ذات الـدخل    بلـدان  النامية و وفاة واحدة في ال      بلدان ال في) 100لكل  ( وفيات 9مقابل  ) 100

  .)3(المرتفع

من الناتج المحلـي    % 2.6 حيث بلغ    )PMAن  .أ.ب(وبقى اإلنفاق على الصحة منخفض في     

 ووصل إلى   2003 سنة   % 3.4، في ظل انتشار فيروس السيدا بنسبة        2001اإلجمالي سنة   

الذي يعتبر تهديدا خطيـر لهـذه       ،و % 7.7نسبة  بحده األقصى في إفريقيا جنوب الصحراء       

مـن األطفـال    %46نه انتشر بصفة واسعة بين فئة األطفال إذ تم إحـصاء            أالبلدان خاصة   

 أصبح سببا   الذيبسبب اإليدز    كانت    من وفيات األطفال     % 50و) VIH(حاملون لفيروس   

ـ        بلدانرئيسيا النتشار معالم الفقر بهذه ال      ل قلـة المـوارد      و تهديدا لتنمية البشرية بها في ظ

  .  لتطويق الظاهرةاستعجاليه يستدعي مساعدة خارجية ،األمر الذيلمواجهة هذا المشكل

 قائمة لتحقيق أفـضل النتـائج       نا تبقى آمال  ،من خالل ما تم عرضه من نتائج مؤقتة للبرنامج        

بعد  للبرنامج األخير النجاح      بالتالي المسطرة خالل النصف الثاني من العشرية الباقي و يكتب        

  .بلدانإخفاق البرنامجين السابقين في تحقيق النمو لهذه ال

 :برنامج العمل الحالي و أهداف األلفية اإلنمائية-)ج     

                                           
-)3( CNUCED, Rapport 2004,op.cit , p.32 .  
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مـع اتفـاق    ) 2010-2001(لعشريةل )PMAن  .أ.ب( لصالح برنامج العمل لقد تزامن        

لمقبولـة التـي   ا المجتمع الدولي حول أهداف األلفية اإلنمائية من أجل تغيير الظروف غيـر  

 ،ويعيشها الفقراء في كل العالم عن طريق وضع إطار أفضل للتجارة، الديون و االسـتثمار              

، وتقويـة سياسـات     )PMAن  .أ.ب(يسمح بفرص متساوية بدرجة أكبر للبلدان الناميـة و          

 وعليه ، مساعدة إنمائية مضمونة و منسقة على نحو أفضل        توفيرمع   ، تخفيض أعداد الفقراء  

عن )  الفقيرة بلدانال (البلدانولية األولى في تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية على هذه          تقع المسؤ 

 ة،وبدرجة ثانية مسؤولي  االستراتيجيات السليمة لتخفيض عدد الفقراء    وكمة الجيدة     وطريق الح 

 فـي نفـس     برنامج العمل الحالي  و لقد ذهب    )1(.بلوغ هذه األهداف  في   المجتمع الدولي ككل  

 نمـو    إلى حيث من أهدافه الرئيسية الوصول    ،ماده على األهداف الدولية للتنمية      المنحى باعت 

هام عن طريق تقليص نصف نسبة األشخاص الذين يعيشون في هامش الفقـر و التحـسين                

 الحـصول   كذا و بلد 49 مليون شخص يعيشون في      600التدريجي لشروط الحياة ألكثر من      

   .)2( الفقر واالندماج في االقتصاد العالمي على تنمية مستدامة تمكن من وضع حد لهامش

وقد جاءت كل التقارير الالحقة للبرنامج لتقييم السبل الناجعة لجعل التجارة الدولية كأداة فعالة     

 أجـل تجـسيد      وذلك من  )3(تحسين المساعدة الدولية وزيادة فعاليتها    إضافة إلى   لتقليص الفقر   

 بلدانهل تتمكن ال  :لكن يبقى السؤال  ،نمائية بالتبعية ف البرنامج خاصة و أهداف األلفية اإل      اأهد

برنـامج العمـل    هل يتمكن   :وبصيغة أخرى    بلوغ هذه األهداف؟      من الفقيرة وشركاء التنمية  

  ؟2015بحلول  من بلوغ طموحاتهما بخصوص هذه البلدان الحالي وأهداف األلفية اإلنمائية

  

  و التجارية الممنوحة االمتيازات المالية تقييم:المطلب الثاني       

  تميزت العالقات االقتصادية الدولية بتزايد التفضيالت المالية والتجارية، الممنوحة من               

والتكتالت االقتصادية النشطة من أجـل  ) م.ع.ت OMC(طرف المؤسسات المالية الدولية، 

 وحـة  مبادرات طم   عدة  بإطالق )PMAن  .أ.ب( في   محاربة الفقر ومساعدة الفقراء خاصة    

                                           
 مجلة التمويل ، ما بتطلبه أكثر الناس عوزا يف العامل من وهده الفقر،"التغلب علي العقبات "،  هيلدف جونسون)1(

 .32ص، 2002ديسمبر،،والتنمية
  ).2010-2001( األقل نموا بلدانهذا ما جاءت به مقدمة برنامج العمل لصالح ال )2(

)3( CNUCED  ,Aperçu général,sur les PMA , 2002, p. 35. 
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ضـمن  ) DSRP ف .ت.إ.و( وPPTE)د .م.ف.ب(كمبادرة تخفيف عبء الـديون عـن   

   النتائج المحققة من خالل هذه الجهود؟إذا ماهي. المنحى العام ألهداف األلفية اإلنمائية

  

   األقل نموا بلدان االمتيازات المالية الممنوحة للتقييم: الفرع األول         

ف ث تكـا  ،بواسـطة الجتثاثه مـن جذوره     بشن حرب على الفقر    تميزت األلفية الجديدة        

النهج السليم لتحقيق أهداف التنمية الدولية بحلول التـاريخ المـستهدف            الجهود و المضي في   

 المانحون الثنائيون و المؤسسات المالية الدولية       ،ذا تحركت منظومة األمم المتحدة    هلو ،2015

 )FMIد    .ن.ص( قـرر  وقـد  ،يض أعداد الفقراء   لدعم تخف  اتهاجميعا لتنسيق برامج مساعد   

 التـساهلي  المتعلقة بتخفيف عـبء الـدين و اإلقـراض           ا أن تستند برامجهم   )BM ع.ب(و

 )FMIد    .ن.ص( كما استبدل  ، التي أعدتها البلدان منخفضة الدخل     ) DSRPف  .ت.إ.و(لىع

 عـدد   تخفـيض (بـ  تسهيل التصحيح الهيكلي المعزز وتسهيل القروض الميسرة الخاص به          

  )1(.)الفقراء و تحقيق النمو

  : مبادرة تخفيض عدد الفقراءتقييم-)أ     

 بعـض    إال  النمـو  حقيـق  تسهيل تخفيض عدد الفقراء و ت         لم يمضي علي إطالق مبادرة     

، العمـل بهـا    الفقراء نفسها مازالت في مستهل       د استراتيجيات تخفيض أعدا   حيث  ، السنوات

 برامج يدعمها تسهيل تخفـيض عـدد        على بلدان   6ت  تحصل،  2001 إلى غاية أكتوبر     حيث

الفقراء مع توفرها على وثيقة كاملة في حين افتقرت بلدان أخرى على وثائق مؤقتة، األمـر                

 م حققت فعال أهـدافها أ     )DSRPف  .ت.إ.و(الذي يجعل الوقت مبكرا جدا لتقييم ما إذا كانت          

  .)2(ال ؟

تطرق إلى نتائج   ن،  2005سنةفي  محصل عليها   لنتائج ال لإلى غاية أن يتم إجراء استعراض       و

 اسـتنادا  )BM ع.ب( و)FMIد  .ن.ص( من طـرف  2001جرى سنة االستعراض الذي أُ 

                                           
  .8 ،ص2000،يونيه، والتنمية مجلة التمويل،" بناء توافق الرأي علي ختفيض أعداد الفقراء"مسعود امحد،)1(
هل يحقق تسهيل تخفيض أعداد الفقر "،سانجيف جوبتا،مارك بالنت،توماس دورين،بنديكت كليمنس- )2(

  .17ص، 2002 ، يونيو،"توقعاتوتحقيق النمو ال
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 على العملية في حد ذاتها      ا ركز اللذين ،مكثفةالخارجية  المشاورات  الداخلية و التقييمات  الإلى  

  : مايليإلى  على النتائج و المؤشرات و توصل هذا االستعراضهماأكثر من تركيز

 مع اشراك مجموع القوى الفاعلـة       بلدانتنامي حوار أكثر انفتاحا داخل حكومات هذه ال       -)1 

 في تنزانيـا    :التي تأخذ بعين االعتبار الفقر و أولويات الفقراء مثال        ،في عملية صنع السياسة   

و إنشاء مشروع للعمالـة     ... أدى وجود مجموعات وطنية للضغط إلى إلغاء رسوم المدارس        

 في موريتانيا على حوار واسع      )DSRPف  .ت.إ.و(ت عملية إعداد    و أسفر ،ن أجل الفقراء    م

أدرجـت بـرامج التعلـيم      إذ  حول عدة قضايا شملت الروابط بين اإلدارة، التنظيم و الفقـر،          

 . ) DSRPف .ت.إ.و(االبتدائي و خدمات الرعاية الصحية في 

ات السياسية من أجل تخفـيض       على مكان هام في المناقش     )DSRPف  .ت.إ.و(حصول  -)2

 تحليل ورصد   ،تجاوزت بذلك مداخالت القطاع االجتماعي، كما أصبح تجميع       ف ،عدد الفقراء 

  . الفقرب جهودها لتحديد أسبا الحكومات إضافة إلى مضاعفة معظم،البيانات أكثر انتظاما

 800 فإن عدد الفقراء في العالم سيبلغ        )BM ع.ب(حسب إسقاطات   وولكن من جهة أخرى     

بطريقة متباينة على النطـاق اإلقليمـي و         يتوزع هذا العدد    سوف  ، و 2015مليون في عام    

  ).رغم االنخفاض المعدل اإلجمالي للفقر في العالم(الداخلي للدولة 

ن .أ.ب(لـ التطورات الحاصلة في التسعينات سوف يكون الفقر المشكل الرئيسي           بناءا على و

PMA(، خاصة هذه البلدانين يعيشون بدوالر واحد في اليوم في  وسيرتكز أغلبية السكان الذ 

  مـن    % 87 سجلت في النصف الثاني من التسعينات نسبة          التي )1(اإلفريقية)PMAن  .أ.ب(

 تزايد معدل الفقر المدقع في      بين ما ي  ووه، دوالر في اليوم     2السكان الذين يعيشون بأقل من      

 مليون فقير   400 المتوقع أن تضم إفريقيا      السنوات األخيرة في إفريقيا جنوب الصحراء ومن      

 قد تختلف نسبة الفقـر      و العدد الذي يمثل نصف عدد الفقراء الموجود في العالم،         2015عام  

 نجد مـثال غانـا تميـزت فـي     ، في األرقام اإلجمالية   اإلنخفاض الواحد رغم    بلدفي داخل ال  

ي الوقت نفسه شـهدت زيـادة   السنوات األخيرة باالنخفاض اإلجمالي لظاهرة الفقر و لكنها ف 

  .)1(هائلة للفقر حول العاصمة و قد ينتشر الفقر في الريف مقارنة بالمدن في بلدان أخرى

                                           
-)1( CNUCED, op.cit.,Rapport 2004 ,p.257. 

 .39ص، 2002 ،ديسمبر،مجلة التمويل و التنمية  ،"احلرب علي الفقر من الذي يفوز؟" ،براكشي لوجني )1(
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  : مبادرة تخفيف أعباء الديونتقييم -)ب     

 تعتبر أحـد أدوات تخفـيض       PPTE)د  .م.ف.ب( مبادرة تخفيف عبء الديون عن       إن     

لمبالغ التي يتم توفيرها نتيجة تخفيـف عـبء الـدين            سوف يتم استخدام ا    ألنهأعداد الفقراء   

 )DSRPف  .ت.إ.و( تخفيض عدد الفقراء الخاصة بكل بلد و المبينة فـي            إستراتيجيةحسب  

 من  %24 التي وصلت إلى نقطة القرار فإن إجمالي اإلنفاق العام يقدر ب             بلد 23ـبالنسبة ل ،

  مـن النـاتج      % 2.1 العامة نـسبة     ا يقدر اإلنفاق على الصحة    نمالناتج المحلي اإلجمالي بي   

 نصيب الفرد   بلدان ورغم زيادة هذه ال    لهذه المبادرة، المحلي اإلجمالي باعتباره الهدف األول      

من مخصصات الرعاية الصحية منذ منتصف الثمانينات إال أنها مازالت تنفق على الرعايـة              

  فقـط مـن   %9سبة  النامية األخرى، حيث تم تخصيص نبلدانالصحية نسب أقل مقارنة بال   

 دوالر للفـرد فـي غانـا        35 دوالر في مدغشقر إلـى       3اإلنفاق على الصحة تتراوح بين      

، و في ضوء االحتياجات الصحية العاجلة التي يفرضها فيروس نقـص المناعـة              1999سنة

ق على الصحة،   االنفاالبشرية المكتسبة تم المطالبة بتخصيص كافة مبالغ تخفيف الدين لزيادة           

 و ذهب البعض اآلخر إلى أنه ليس مـن الـصواب إهمـال              2000ن يوبيل عام    في مهرجا 

البرامج الحكومية األخرى ذات العائد الكبير على تحسين صحة الفقراء كـالبرامج الخاصـة              

  .بالمياه و الصرف الصحي، التغذية و التعليم الموجه للنساء

ها تحـسين األداء فـي       الزيادة في المخصصات العامة للصحة العامة لم يـصاحب         هذهولكن  

 أكـدت  حيـث المؤشرات االجتماعية في كثير من األحيان نتيجة عدم الكفاءة في هذا اإلنفاق            

غير متناسبة مع المنـافع التـي       وعدة دراسات أن الفقراء ال يحصدون سوى حصة ضئيلة          

برامج أكثر فائدة و فعاليـة لـصالح        تطبيق  وهذا ما يستوجب    ،يحققها اإلنفاق العام الصحة     

  .الفقراء

  التـي  1986سـنة   منـذ     اتخذت  بعد عدة مبادرات   PPTE)د  .م.ف.ب( مبادرة   وقد جاءت 

 فـي   %30ساعدت بدورها على خفض مدفوعات خدمة ديون البلدان الفقيرة مـن حـوالي              

 و كان هذا االنخفاض أيضا انعكاسـا        1996 في سنة    % 15منتصف الثمانينات إلى حوالي     

مبادرة تخفيف  اعتمدت  وعليه   من البلدان منخفضة الدخل،      لتحسين أداء الصادرات في كثيرا    

 من المتوقع أن تقدم تخفيفـا       والتيالجهود السابقة    على PPTE)د  .م.ف.ب(عبء الديون عن  
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 و سوف يـصل هـذا       )1( 1998 مليار دوالر من حيث القيمة لعام        27إجماليا قدره حوالي    

(  دون أخـذ     بلد 40بالديون من بين     فقير مثقل    بلد 36 ـ مليار دوالر ل   28.2 إلى   فالتخفي

نقطة القرار و ليبيريا، الصومال،     إلى  غانا التي طالبت االستفادة من المبادرة دون أن تصل          

   )2( .)السودان

 األقل نموا األربعة التي بلغت نقطة  القرار         بلدان وحسب التقديرات العامة لتخفيف الديون لل     

 ـ الملغاة قدرت ب   ه فديون  العملية،  من ة استفاد األكثرلد  موزنبيق الب العتبر  ، ي في إطار المبادرة  

 مليون دوالر للـسنة لمتوسـط       116 مليار دوالر بالقيمة الفعلية مما يؤدي إلى إنقاص          1.97

 سيـصل   )بلغت نقطة االنتهاء  ( وفي أنغوال    2005-2000الخدمة السنوية لديونها في الفترة      

 1لديون الملغاة تقدر ب     ا( مليون دوالر  102 تخفيض خدمة الدين السنوية في نفس الفترة إلى       

 مليـون   94 تخفيض خدمة الدين السنوية بهـا        كان أما تنزانيا    ،)مليار دوالر بالقيمة الفعلية   

 مليون دوالر في الفترة     25 ـتستفيد من تخفيض الخدمة السنوية للدين ب      سدوالر و موريتانيا    

استفاد   2003 ومع مطلع عام     ،2005-2003 مليون دوالر في الفترة      49 و   2000-2002

و ) أي أعفيت من بعض ديونها    ( ثمانية منها بلغت مرحلة اإلتمام      ، هذه المبادرة   من  بلدا 26

 وقد  ،)أي أنها ستبدأ باالستفادة من تخفيضات خدمة الدين       (  بلدا وصل إلى مرحلة القرار       18

 بليـون   2.2 إلى   1998ة   بليونا في سن   3.7انخفضت خدمة الدين بالنسبة إلى هذه البلدان من         

زيادة اإلنفـاق علـى   لمدخرات من إعفاءات ديونها     المستفيدة ال تستعمل البلدان   و،  2001عام  

 وقد حققت أوغندا    ،)موجهة إلى الصحة  %25 موجهة إلى التعليم و      % 40( التعليم والصحة 

ال الستعمال السنغ-موزنبيقال-تقريبا شمولية االلتحاق بالتعليم االبتدائي و تخطط كل من مالي         

  .)3(ديونها المحررة لزيادة اإلنفاق على الوقاية من اإليدز

 تبقى تفتقـد للعمـق و الـسرعة    PPTT)د .م.ف.ب.د.ت.م( لـ وحسب التطورات األخيرة 

 بلدا كان يفتـرض أن تبلـغ اآلن   19هناك (  يستفد منها عدد كاف من البلدان ألنه لم الكافيين  

                                           
ص ، 2000،ديسمبر،مجلة التمويل والتنمية،"تخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة" روبرت باول،  )1(

45. 
)2( -CNUCED ,Rapport 2000sur les PMA ;, p 153. 

أهداف التنمية لأللفية تعاهد بين األمم إلنهاء الفاقة " ، 2003تقرير التنمية البشرية لعام - )3(

 152ص،"البشرية
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مبادرة  لن تكون كافية لتخليص هـذه        هذه ال كما أن   ).لك بلدان فقط ذ   7مرحلة اإلتمام حققت    

إلـى  منهـا   بلغت مرحلة اإلتمام عاد اثنان      التي  بين ثمانية البلدان    ألن من   البلدان من ديونها    

وهي العتبة التـي تعتبـر       ( %150منسوب القيمة الصافية من الدين على الصادرات يفوق         

د .م.ف.ب( رة تخفيـف عـبء الـديون عـن         مباد إذا لم تؤمن  ). استدامية في ظل المبادرة   

(PPTE  االستفادة الفعلية لعدد كاف من البلدان مما يجعلها تحتاج إلى تعزيز إضافي باعتبار  

كوسيلة لمساعدة البلـدان الفقيـرة علـى        ( التخفيف من أعباء الدين أكثر فعالية من المعونة         

يستهدف البلـدان المحتاجـة،   و كما أنه يؤمن تمويال أكثر مرونة، )  األهداف المرجوة حقيقت

  .إضافة إلى توفيره دعما للميزانية إذا كان التخفيف غير مقيد

 علـى نحـو     )DSRPف  .ت.إ.و(فـي الموجودة  ولذا ينبغي تقييم متطلبات التمويل لألهداف       

  إلى أبعد  )BM ع.ب( و )FMIد    .ن.ص( وأن تمتد تقييمات تحمل الدين من جانب         ،واضح

بتـوفير  القيام  و هدافاألإطالق موارد كافية لبلوغ     وذلك ب  ،دمة الدين القدرة على خ    تقييم من

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون عرضة بصورة خاصـة         باعتبارضمان أفضل ضد الصدمات،     

فـي  ا   تقديم تسهيالت له   ستوجب مما ي  ،للكوارث الطبيعية وانهيارات أسعار سلعها المصدرة     

  )1(.الحاالت الطارئة

  :فعالية المساعدات المالية الدولية تقييم-)ج     

 لنهـوض   )PMAن  .أ.ب( لــ    إن األصح هو أوال دراسة كفاية المساعدات الدوليـة             

ثم تأت الخطوة الثانيـة معرفـة       ،بالتنمية وفق األهداف المسطرة من طرف المجتمع الدولي         

 إذ  ،حاجة إليهـا  فعاليتها ألن هبوط قيمة المساعدات يعتبر أقصى ضربة إلى البلدان األعظم            

 من معدل إجمـال     % 8.5 منها معونة تقدر ب      31 أقل نموا تتلقى اليوم      49من بين البلدان    

ـ  و هـذا ال ين      ، )2()%12.9 (1990 أقل من تلك التي كانت تتلقاها عام         ،ناتجها المحلي  ي ف

 يـتم تمويـل نـصف       فمثال ،التي تتلقى فعليا معونة كبيرة     )PMAن  .أ.ب(وجود كثير من    

لموزنبيق نحو ربع   ا من المساعدات الخارجية و تبلغ تدفقات المعونة إلى          بوركينافاسوة  ميزاني

احتياجاتهما الضخمة إضـافة    بسبب    لم تكفيهما هذه المعونة    لكنو  ،ناتجها المحلي اإلجمالي  

                                           
 .153، ص2003،التنمية البشرية تقرير برنامج األمم املتحدة ،-)1(
 .146، ص2003،نمية البشريةالت تقرير برنامج األمم املتحدة ،-)2(
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 هـا وجب الزيـادة في    مما ي  مية القدرات تنإلى الفاصل الزمني بين إجراء اإلصالحات و بلوغ         

  .تدريجيا

كما ال    منها، المعونة في البلدان المنخفضة الدخل ال تحقق بصفة عامة األهداف المرجوة           إن 

االستخدام الكفء لها فـي ظـل ضـعف         عدم  إذ تواجه هذه البلدان     ،تؤدي الدور المطلوب    

خاصـة  ، )1(مة ضـعيفة جـدا    كوحو سياساتبميزها  وتواالجتماعية    االقتصادية    المؤشرات

 البنيـة   انـشاء التي تكون بحاجة إلعـادة      و ،ت من أوضاع النزاع    التي خرج  بلدانبالنسبة لل 

 تمثل أن من المتوقع     مثال ففي أفغانستان ،األساسية و توفير االحتياجات اإلنسانية و االجتماعية      

مما يوجـب علـى     ، 2004 من الناتج المحلي اإلجمالي سنة     %5  نسبة اإليرادات المحلية إالّ  

ويض الجهـود المحليـة لحـشد       قفي الوقت المناسب دون ت    المانحين تمويل التكاليف المعلنة     

  . الموارد و بناء القدرات مع ضمان استمرار زيادة التدفقات

 الزيادة  عدم االقتصار على   زيادة فعالية المعونة يتطلب إجراء تحسينات داخلية و دولية و            إن

لـسياسية و    اإلصالحات ا  يجب توجيه أن تؤدي الدور المطلوب     من  مكن  ،ولكي تت في حجمها   

 المستوى الداخلي للتعجيل بالنمو وتحسين تقديم الخدمات و يمس ذلك ثـالث              على المؤسسية

  : هيمجاالت

ادة القـانون   يخاصة فيما يتعلق بـس    ،  والعام جل نشاط القطاع الخاص   أتحسين المناخ من    - 

  الـة  توفير المزيـد مـن التنميـة البـشرية الفع           ،حتى نتمكن  من    كمةووتعزيز نوعية الح  

لتـدفقات   أكبـر ل   المانحين ضمان استقرار  على   في هذا الشأن  و،والخدمات األساسية للفقراء  

المتعلقـة بمـنح المـساعدات      ) CAD ت.م.ل(التطبيق السريع لتوصيات     و قابلية للتنبؤبها ،

   )PMAن .أ.ب(لـ

ـ     من أجل   ضمان استعمال المعونة لدعم البرامج التقنية       -  ن مواجهة اآلثار السلبية الناجمة ع

 )APD ت.ع.م(ضعف األسواق المالية الدولية مع األخذ بعين االعتبار العالقة الهامة بـين             

  ). IEDم  .أ.إ(و

                                           
مجلة التمويل  ،"حتقيق اهلدف، كيف ميكن التعجيل بالتقدم حنو أهداف األلفية اإلمنائية"،مارك بريدوسودهريشييت )1(

 .17ص،2002ديسمبر، ،،والتنمية
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مثال  ي الزراع باستخدامها في الميدان   ، عدم قصر استعمال المعونة في القطاع االجتماعي       –

  )استخدام المعونة بأكثر إنتاجية( من أجل تحسين البنية االقتصادية 

  بة لشكل المعونة أي هل تقدم في شكل منح أو قروض؟ أما بالنس

زيـادة حجـم    و المبادرات الحديثة التي تدعو إلى تحويل المعونة األجنبيـة إلـى مـنح               فإن

ن اإلفراط في اإلقراض أدى إلى تراكم ضخم للمديونيات و لم           أل،المساعدات الشاملة المقدمة    

الكثيـر مـن الـسلبيات      ذلك   ا يكلفه مقابل قد ،  وبال   في بلوغ أهدافها اإلنمائية       البلدان يساعد

 تعتمد علـى المعونـة لتغطيـة        ها ويجعل ،أن المعونة أكثر تقلبا وأقل قابلية للتنبؤ بها       باعتبار  

 توقفت أو تناقـصت     ذا الذي تكون مضطرة إلنقاصه إ     ،إنفاقها الخاص بتخفيض عدد الفقراء    

ات على انتهاج سياسـات جيـدة و         كما من شأن ذلك تقليل الحوافز بالنسبة للحكوم        ،المعونة

ل حجم  يقلت إلى التحول   ،وقد يؤدي هذا  تصبح أقل عزما في جهودها لضبط  أوضاعها المالية          

 للتحويالت ، وهذا ال يعني أن تبقى المعونة المقدمة محـددة و     المانحة التأييد العام في البلدان   

ات لتدعيم المؤسـسات    تفضيل القروض على المنح بل ينبغي أن يصطحب تقديم المنح سياس          

 فمثال الجهود المبذولة لتقوية االلتزام الضريبي تستعمل علـى منـع األشـخاص              )1(المحلية

  . الحال من استغالل مزايا ارتفاع المعونة و هذا ما يكرس فعاليتهاالميسوري

           

   األقل نموابلدان االمتيازات التجارية الممنوحة للتقييم:الفرع الثاني          

 دورا هامـا فـي      ) SGP. أ.م.ن(مثل   تلعب التفضيالت التجارية األحادية الجانب               

ـ عملية التنمية   التي ال تنتمي إلى منـاطق التبـادل         بلدانخاصة بالنسبة لل   )PMAن  .أ.ب( ل

خارج منطقة التبادل     من الجزء الضائع من االمتيازات     ةستفاداالمن   حتى تتمكن    الحر و ذلك  

بعـد عمليـة   ) م.ع.ت OMC(ة إلى النظام التفضيلي الممنوح لها على مـستوى الحر، إضاف

  .االنضمام

؟ و كيف يوجه التحرير التجـاري لخدمـة         ة الممنوحة  فعالية التفضيالت التجاري   مدى إذا ما   

  .الفقراء باعتباره أهم هدف لهذه األلفية؟

                                           
 ،مجلة التمويل والتنمية،"المعونة األجنبية المنح مقابل القروض " براكشي لونجي،– )1(

  .49ص،2004،سبتمبر
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 بلـدان  بالنـسبة لل    ) SGP .أ.م.ن(فعالية األنظمة التفضيلية أحادية الجانب      تقييم  -)أ     

  :األقل نموا 

 مليار  357 التي بلغت    ) SGP. أ.م.ن( المستفيدة من    للبلدانرغم تزايد قيمة الصادرات          

 مليـار دوالر    103مخططات التفـضيلية إلـى    ال المنتوجات المغطاة ب    قيمة وصلتو ،دوالر

ن قيمــة إال أ، 1996وذلــك ســنة ) SGP. أ.م.ن( مــن المنتوجــات يغطيهــا%56منهــا

 1.6 بقيت ضعيفة حيث قـدرت ب        ) SGP. أ.م.ن( المستفيدة من  )PMAن  .أ.ب(صادرات

 المانحة للتفضيالت،كما استأثرت    بلدانمليار دوالر مقارنة بقيمة الواردات العامة التفضيلية لل       

فـي أسـواق الواليـات      %90وبلغت استفادتها أكثر من     هذه اإلمتيازات    أقل نموا ب   بلدان 5

ن .أ.ب( ومـن بـين    وبـي في أسـواق االتحـاد األور     %97ريكية و اليابان و     المتحدة األم 

PMA(   المصدرة للواليات المتحدة    بلدانش الذي يأت في رأس قائمة ال      يلبنغالداالمستفيدة نجد 

   )1(.1996األمريكية واالتحاد األوربي سنة

 5فـي    المستفيدة من هذا النظام بقلة التنوع حيث تمثلت          )PMAن  .أ.ب(ت صادرات وتميز

الموجـه  ) السمك و القـشريات   ( المنتوجات الغذائية   : في رأس القائمة   ،نجدمنتوجات رئيسية 

الـذي  ) الواليات المتحدة األمريكية  (  والسكر   ،)االتحاد األوربي (  والمالبس   ،خاصة لليابان 

خطبوط المجمد و المجفف     أما واردات اليابان من األ     ،مالويالموزنبيق و التستورده فقط من    

 )PMAن  .أ.ب( فـي حـين بلـغ اسـتعمال          )كريبتي-جامبيا– موريتانيا   (بلدان 3من  تأت  

 أمـا   1996 سـنة    %70للمخططات التفضيلية للواليات المتحدة األمريكية واليابان حـوالي       

     . % 50مخطط االتحاد األوربي كان بنسبة أقل بلغت 

ـ   ويالحظ أن قيمة استعمال المخططات التفضيلية مرتفعة في القطاع ا           أ .مولزراعي بالنسبة لل

أما ،) %48(في حين القيمة جد ضعيفة لالتحاد األوربي         ) %100تقريبا  (اليابان   ) 93%(

في القطاع الصناعي تبقى قيمة استعمال هذه المخططات ضعيفة بالنسبة للمخطط اليابـان و              

  .)2()% 56(أما الواليات المتحدة األمريكية  ) %45( بـ بي واالتحاد األور

التـي اسـتفادت مـن      ) PMAن  .أ.ب( خالل ما سبق نستنتج أن هناك عدد قليل مـن             من

ـ  لـم  أو   النظـام  من   اأخذ حصته إما لم ت    البلدان  باقي و ، ) SGP. أ.م.ن(امتيازات   ستغل ت
                                           

)1( -CNUCED ,TD/B/COM/1/20 , 21/7/1998,p.12 
)2( -CNUCED ,Idem, p. 13. 
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ن .أ.ب( مـن تمكـين    ولـذا ال بـد    .)تمكن من االستعمال الجيد لها    لم ت  (االمتيازات الممنوحة 

PMA(    يالت التجارية وتوسيع نطاق العمل بهـا، عـن طريـق            من االستعمال الجيد للتفض

التعاون التقني الذي يتيح معرفة االمتيازات الممنوحة من هـذا           عن طريق    مساعدة الشركاء   

النظام، وتقوية الموارد البشرية والقدرات المؤسساتية الضرورية لمواجهة اإلجراءات التـي           

 في شـكل خدمـة       لها  المساعدة المباشرة  كذا تقديم و  ،تساهم في تقليص المعامالت التجارية      

ـ  ورشات وطنية حول مختلف المخططات، أو بعض الجوانب التقنية         استشارية و  . أ.م.ن( لـ

SGP ( شروط األخرى للدخول إلى األسواق، كما يمكن تنظيم موائد مـستديرة لتبـادل             ال و

ي عملية التنميـة    ف)  SGP. أ.م.ن( النامية التي استفادت فعال من     بلدانالخبرات مع خبراء ال   

 المانحة للتفضيالت بمشاركة المؤسسات التـصديرية فـي         بلدانالتي تقوم بها و كذا خبراء ال      

  .نشاطات التعاون التقني

 بلدانكثير من ال  ال أما فيما يخص التحسينات الحديثة المتعلقة بتوسيع التفضيالت، فقد عمدت          

اتخذت عدة مبـادرات    و ،رة األرغواي المانحة لعدة تعديالت في مخططاتها التفضيلية منذ دو       

. أ.م.ن( وذلك بتحسين  )PMAن  .أ.ب(لتوسيع التفضيالت التجارية أخذا بعين االعتبار حالة        

SGP ( مخططات  حيث وسعت  ، به من التوسيع العام للمنتوجات المعنية       بلدانتستفيد هذه ال  ل 

بصدد دراسة إمكانية زيـادة     فهي   أما كندا    ، المنتوجات المدرجة بها   دالسوي و النرويج،الو م أ    

 المانحة تفـضيالت أكثـر      بلدان من ال  ا كثير وجعلت ة، التفضيلي هاعدة منتوجات في مخططات   

سـعى االتحـاد   كمـا   ،تسهيل دخولها إلى األسواق من أجل )PMAن .أ.ب(مرونة لصالح   

األوربي عن طريق وضع إجراءات تكميلية متوسطة األجل هدفها تحريك وتنمية الصناعات            

 وخلق فروع جديدة لها و أكدت الجمعية األوربية على عدم تطبيـق             بلدانجوة في هذه ال   ومال

   )PMA( .)1ن .أ.ب(إجراءات من شأنها التأثير سلبيا على االمتيازات المرتقبة

   :متيازات الفعلية المحققة نتيجة الدخول إلى األسواقاإل-)ب     

 إلى األسواق   )PMAن  .أ.ب(رات تسهيل دخول  ا لتقييم فعالية مباد   ن الوقت مبكر  أرغم       
إضافة ، 1999 من الصادرات منذ سنة    هذه البلدان في حصة     تحسن ةالحظيمكن م  إال أنه    )2(

                                           
)1( -CNUCED, TD/B/COM 1/20 ,21/7/1997, p.23. 

و مبادرة الواليات " الكل ما عدا السالح"وتتمثل هذه المبادرات في كل من مبادرة االتحاد األوربي  -)2(

   )..مواد الحليب( كندا،)المواد الزراعية(  اليابان،بسالمتحدة األمريكية المتعلقة بالنسيج والمال
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 النامية، و   بلدان مقارنة بصادرات ال   2002-2001 التي بلغتها بين سنتي      ةإلى الزيادة المعتبر  

بالزراعـة الـذي ال يـضع علـى          نتيجة االمتيازات الممنوحة في االتفاق المتعلق         كان ذلك

 االلتزام التكميلي المتعلق بإلغاء الحقوق الجمركية، واتفاق المساعدات         )PMAن  .أ.ب(عاتق

   .م الصادراتع بدبلدانواإلجراءات التعويضية الذي يسمح لهذه ال

 ،إلى األسواق هذه البلدانتحسين دخول ،ل 2001 مبادرة سنة28) م.ع.ت OMC(تاتخذوقد 

 األعضاء الغنية على األخذ بعين االعتبـار        بلدان من أجل تشجيع ال    مقترحاتة  كما قدمت عد  

الترخيص لها بـالخروج علـى قواعـد        :  التي تتمثل في   )العضوة()PMAن  .أ.ب(مصالح  

– البلـدان تسهيل تطبيق اتفاقات المنظمة من طرف هـذه   –المنظمة فيما يخدم عملية التنمية      

  .تجارية تتماشى و قواعد المنظمةعلى تبني سياسات  )PMAن .أ.ب(تشجيع 

للجهـود المبذولـة مـن أجـل         )CNUCED ت.ت.م.أ.م(لـ وحسب الدراسات األخيرة    

يبقـى  وإلى يومنا ،  نتائج ملموسة   ،لم تتحقق    من الدخول إلى األسواق    )PMAن  .أ.ب(تمكين

وفاعليتها في عمليـة تـسريع التنميـة    ) م.ع.ت OMC(االحتمال ضعيف لكفاية إجراءات 

  تهـا  حقق  التـي   وهذا ال يعدم النتائج االيجابية     )1( .ادية واالندماج في االقتصاد العالمي    االقتص

 % 36.7 والتي ارتفعت بمقدار     بلدانالصادرات السلعية في السنوات األخيرة بالنسبة لهذه ال       

مضاعفة  نتيجة   نهاية التسعينات  في   هذه الزيادة السريعة    كانت   و   ،)2000-1998(بين سنتي 

 )PMAن  .أ.ب(صادرات البترولية والزيادة الكبيرة في أسعاره، كما ارتفعت صادرات        قيمة ال 

المواد  من   خالل نفس الفترة، أما الصادرات     %25المصدرة للمواد المصنعة والخدماتية إلى      

   .% 19.6بلغت الزيادة بها فاألولية خارج المحروقات 

 مـن  % 56 التـي مثلـت  موا حيث  أقل نبلدان 5 هذه الزيادة في     ما يمكن مالحظته تركز   و

-الـسودان -أنغـوال – غينيا االستوائية    :هي و 2002-2000الصادرات العامة خالل الفترة     

ش أكبر قوة اقتصادية فـي      يبنغالدال أقل نموا مصدرة للبترول و     بلدان 4(  اليمن -بنغالدش  ال

  )PMAن  .أ.ب(  مجموع  ارتبطت هذه الزيادة في صادرات      ،وقد ))PMAن  .أ.ب(مجموعة  

 )2(منها بلد 23 انخفضت قيمة الصادرات في،إذ على حدىبلدبانخفاض في قيمتها بالنسبة لكل 

                                           
)1( CNUCED, op.cit ,Rapport 2004,p.260. 

د 20- )2(   . أقل نمو تعتمد صادراتها على المنتجات الزراعيةبلد 23من بل
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نظرا  بلد، 11انخفضت القيمة العامة للصادرات السلعية  في        ،و) 2002-2000( في الفترة   

ـ تُ التـي     في صادراتها على المواد األولية       بلدان ال العتماد هذه   النتـائج االقتـصادية و      يبق

  .ة المحصل عليها رهينة عدم استقرار أسعارهاالتجاري

  :تحرير التجارة الدولية و محاربة الفقر-)ج     

ن .أ.ب( الزيادة من حدة الفقر في     ا التجارة الدولية من شأنه     تحرير يذهب الجميع إلى أن        

PMA(         التعريفـي تجـد     ي ألن المجموعات االجتماعية التي كانت تستفيد من النظام الحمائ 

 آثار ايجابية على المدى الطويـل،       نجد أن لها   في مواجهة المنافسة الدولية، وبالمقابل       نفسها

 ت.ت.م.أ.م(خاصة فيما يتعلق بتقوية النمو االقتصادي، و قد تم التوصل من خـالل تقريـر              

CNUCED( حول 2004سنةل )ن  .أ.بPMA(        حبه ا إلى أن تحرير التبادل التجاريـة يـص

 أما على المدى البعيد مـن شـأن ذلـك           ،ليست سلبية دائما  متعارضة وهي    مباشرة تداعيات 

ويختلف تأثير التحرير التجاري    .عكس ما تم طرحه سابقا     التأثير على النمو االقتصادي و هو     

خر بالنظر إلى قيمة نمو الصادرات ومعدل مستوى االستهالك الخـاص لكـل             آ إلى    بلد من

 أواخر التسعينات مقارنة بما      في لفقر تزايد مساهمة التجارة في تقليص ا      نالحظ حيث   ،ساكن

ألنظمة التحرير التجاري قسمتها    ) FMIد    .ن.ص(حسب تصنيفات و .كانت عليه في بدايتها   

من خالل تحلـيالت    ،و و النظام الضيق     -النظام شبه المفتوح  -النظام المفتوح :  أنظمة   3 إلى

فيما  ائج التالية  النت تم استخالص  ،2002سنة   )CNUCED ت.ت.م.أ.م(لـتقرير السنوي   ال

 التـي   بلدان أن هناك مساهمة كبيرة للتجارة الدولية في تقليص الفقر في ال           حيث ،يخص الفقر 

 مقارنة بتلك التي أخـذت بـالتحرير        "النظام شبه المفتوح  " جارةتتقوم بالتحرير التدريجي لل   

لفقـر حـسب    أو النظام المغلق واختلفت هذه المساهمة في تقليص ا        " النظام المفتوح " السريع  

 في تخفيض الفقر     األسيوية )PMAن  .أ.ب( حيث نجحت  هذه البلدان  األقاليم التي تنتمي إليها   

 بفـضل    وذلك اإلفريقية )PMAن  .أ.ب(بـ   صادراتها من المواد المصنعة مقارنة     وتطوير

  .حركية التبادالت واالستثمارات على المستوى اإلقليمي

سلبية على المدى الطويل بحـسب وضـعيات         وأ يحمل التحرير التجاري آثار ايجابية    قد   و

خ .د.م( نمو فـي   هيصاحبس التي تقوم بتحرير واسع لتبادالتها       لبلداناأن  ، إذ   )PMAن  .أ.ب(

PIB( أما إذا تزامن ذلك مع نمو       ،صادرات واالستثمارات بعد عملية التحرير     حجم ال  زيادة، و 

خ .د.م(لحصول على زيـادة فـي     كون قيم النمو االقتصادي غير كافية ل      ست ،غرافي كبير وديم
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PIB  (    لكل ساكن وتقليص بالتالي الفقر. )ومن اآلثار السلبية للتحرير خاصة على االدخار       )1

الحاجة للمساعدات، كما أنه ال     و في انخفاض قيمته وزيادة االستدانة الخارجية        هالوطني تسبب 

ق بدرجة التخصص في     فيما يتعل  ،يؤدي إلى تحسين الهياكل رغم الزيادة في قيمة الصادرات        

  . المنتوجات المطلوبة ومستويات التنافس

 إلى زيادة التخصص في صادرات      )PMAن  .أ.ب(وبصفة عامة يؤدي التحرير التجاري في     

وقد أثبتـت الدراسـات     ،المواد األولية بدال من إعادة التوازن لالستفادة من المواد المـصنعة          

 التي تعتمد في صادراتها على المواد       بلدانن بعض ال  أالمحصل عليها حول التكامل التجاري ب     

 بعض القطاعـات    فيالمصنعة تعرف انتشار لنمو االقتصادي في مناطق جغرافية محدودة و         

وتنعدم العالقة بين محدودية الصادرات والقطاع الزراعي الذي تعـيش عليـه            . دون أخرى 

عمل ذلـك علـى     حيث يمكن أن تسجل الصادرات قيم جد مرتفعة دون أن ي          ،أغلبية السكان   

 توجيـه   كيفيات في التنمية معرفة     ا و شركائه  هذه البلدان  يقع على عاتق     عليهو،تقليص الفقر 

قتـصادية  االبيئـة   المواجهة   يمكنها من     اقتصاد متحرر  بواسطةالتنمية لخفض جيوب الفقر     

ـ  برفع المساهمة الفعلية للتجارة الدولية في محاربـة الفقـر            الذي لن يتحقق إال   عالمية  ال ن ع

  )1(:طريق

  .  وضع استراتيجيات وطنية للتنمية تعطي مكانا هاما لألهداف التجارية-1

 تحسين النظام التجاري الدولي فيما يتعلق بتخفيف االلتزامات الدولية التي مـن شـأنها               -2

        .)م.ع.ت OMC(التي تدخل في مجال نشاط تلك  خاصة بلدانعرقلة تنمية هذه ال

  .الية والتقنية الدولية من أجل تطوير اإلنتاجية و القدرات التجاريةزيادة المساعدة الم-3

 ؟أن تتأقلم مع متطلبات العولمة)PMAن .أ.ب(وفي األخير نتساءل عن  كيف يمكن لـ 

       

   األقل نموا و العولمةالبلدان :الفرع الثالث         

ضـت نفـسها خـالل فتـرة         التي فر  االقتصاديةتعتبر العولمة من أبرز المواضيع               

الوصف يعبر عن اتساع    ف ،مصطلح يجمع بين وصف الظاهرة وتحديد مبادئها       التسعينات وهي 

المال والمعلومات في سـوق عالميـة وحيـدة          و   وعمق التدفقات الدولية في مجاالت التجارة     

                                           
)1( CNUCED ,Aperçu général, sur les PMA, 2004,p. 19. 
)1( CNUCED , Aperçu général, 2004, pp 22.23 
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ن التدفقات  متكاملة، أما المبادئ فهي تحرير األسواق الوطنية و العالمية انطالقا من االعتقاد بأ            

  . )2(الحرة للتجارة والمعلومات سيكون لها أفضل مردود على النمو ورفاهة البشر

 الشمال من حيث مستوى المعيشة ، الصحة،        بلدان النامية بظروف متدهورة عن      بلدان ال تتميز

يمس كل من بلدان الـشمال والجنـوب         ورغم أن ما تخلفه العولمة    التعليم، الكرامة اإلنسانية ،     

 و الثقافي مرورا بالقانون     االقتصادي جميع فئات النشاط اإلنساني،      تتعدى إلى بارها ظاهرة   باعت

ـ بقى التحوالت التي    تو التكنولوجيا مما يفرض إيجاد الحلول الشاملة لها ،لكن           تطرأ علـى   س

  القانون

  

  

توحيـد   العولمة تـسعي إلـى       ،باعتبار أن ) 1( النامية بلدانلا ت أكبر انشغاال  االقتصادي الدولي  

 العالمية مـن أجـل تـأمين نجـاح          االقتصاديةوتعميم القوانين الموجهة إلى تسيير النشاطات       

النامية خاصة األقل نموا    للبلدان    أمل ةبتحمل هذه األخيرة خي   ، و  العالم ،الليبرالية في كل أنحاء   

اخـل  زيادة الفقر سواء في الشمال أو الجنوب،مضاعفة عدم المـساواة د          ألن من شانها    منها ،   

  .األمم وتوسيع الهوة بين العالم الفقير و العالم الغني

حيث سـعى رجـال     ،تثير العولمة من الناحية القانونية إشكاال هاما وصعبا في نفس الوقت            و

 النامية  بلدان حماية مصالح ال    تكفل  إلى وضع آليات  القانون تحت لواء القانون الدولي للتنمية       

 / العولمـة    (وبالمقابـل تعمـل الثنائيـة     ،اعي من جهة     واالجتم االقتصاديتسهيل تقدمها   و

دماج اإل أو إعادة    اإلدماجتوسيع مسار   ،عن طريق   جي لهذا البناء  يعلى اإلنهاء التدر  )الليبرالية

 الـذي   ، الدوليـة  االقتـصادية  في القانون المشترك للعالقات      )جنوب/شمال   (قانون العالقات 

  .)ثااألقل تحدي( القواعد التقليدية نا إلىيعيد

                                           
، )إتفاقية الجات بين النشأة ، التطور واألهداف منافع ومخاطر(محمد المجذوب ، ياسر زغيب، . د- )2(

 97، ص1999 ، لبنان،دار الندى للطباعة و النشر
 

)1( -Guy  Feuer, libéralisme, mondialisation et developpmen, apropos de quelques 
réalités ambiguës ,AFDI ,XLV.CNRS Éditions ,paris ,1999,p.148. 
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يتلخص مسار العولمة في موضوع أساسي وهو االهتمام الذي توليه لفكرة الحرية التي ال              و 

المتقدمة وتبقى التناقضات التـي  بلدان تصطدم بصورة مقلقة مع متطلبات العدل والعقل في ال      

 مـشاكل كثيـرة فـي المجـال      لها فتطرح، النامية بلدانيفرضها هذا التطور تنصب على ال     

  .مالي على مستوى العالمي أكثر منه على المستوى الجهويوال التجاري

ماهومصير القواعـد   :طرحها في المجال التجاري الدولي     أن ن  ومن أكبرالتساؤالت التي يمكن   

 فــي ظــل العولمــة  الناميــة،بلــدان الدوليــةالتي ناضــلت مــن أجلهــا الاالقتــصادية

  ؟ ) م.ع.تOMC(وقيام

ـ  الجماعة الدولية  ول قب إن  في مجال التجارة الدولية الذي وسع فيما  " اجية القواعد نظام ازدو " ل

 ،) SGP. أ.م.ن(إرسـاء   ،و   إطار القانون الدولي للتنميـة     فيبعد إلى نظام تعددية القواعد      

 1979نوفمبر28خالل دورة طوكيو في قرار األطراف المتعاقدة في         " شرط األهلية "س  يتكر

لهـذه البلـدان،    عتبر كلها مكاسـب     ت النامية   نبلداالمتعلق بإصالح اإلطار القانوني لتجارة ال     

ل هـذه   الذي أه ، اعتبارات العدالة واإلنصاف إلى القانون التجاري الدولي         خاصة بعد إدخال  

 بلـدان  من معاملة مختلفة وأكثر مالئمة بالمقارنة مع النظام الذي تعتمـده ال            ةالستفادل بلدانال

هذا النظام في مرحلة تـدهور، فهـل إعمـال        اليا أن   ح ما هو جلي     لكنو،المتقدمة فيما بينها  

هو تنبؤ مسبق بالعودة التدريجيـة      " شرط إعادة التأهيل  "لدورة طوكيو مقابل    " شرط التطور "

 والتي حالتها التجارية في تحسن      ، التي اقتصادياتها تطور شيئا فشيئا     لبلدانللقانون المشترك ل  

  .مات المتمخضة عن االتفاق العام من حصتها في مجمل القوانين و االلتزابأكثرتستفيد ف

رغم وجود بعـض  ) م.ع.ت OMC( هذه المسائل بطريقة مختلفة على مستوى ترح طُوقد 

شـرط  " إلعادة اإلدماج في حين ةً أن نصوص اتفاقية المنظمة تحدد آجاال مسبق      نجدالتقارب،  

شـرط إعـادة   " المستفيدة مـن  بلدانلم يحدد أي أجل للعودة إلى القانون المشترك لل      " التطور

 النامية  بلدانبالمقارنة بال  )PMAن  .أ.ب(رغم أن هذه اآلجال المحددة تستفيد منها      و ،"التأهيل

 ة النامي بلدان أن عند انقضاء هذه اآلجال، كل ال        هو  يبقى الهدف األخير واألساسي    ،و المتقدمة 

   )1(.ا االقتصادية والتجارية ستخضع لتطبيق مبدأ عدم التمييزوضعيتهو مهما كانت 

                                           
-)1( Guy  Feuer,op.cit, AFDI,1999,p.151. 
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 الناميـة بتـصحيحها النقـائص    بلـدان وفرت األمن القانوني لل) م.ع.ت OMC( أننستنتج

 الميـزة المؤقتـة لالتفـاق       ها،من ضعف لهياكل  ) GATT ت.ج.ت.ع.إ(الموجودة في نظام    

منظمـة دوليـة   ) م.ع.ت OMC (، وبالتالي تعتبـر  النقص في آليات تنظيم النزاعات،العام

 بجعل القانون يسود كل العالقات التجارية الدولية، و مبـدؤها           ،ةعالميال  هدفها بلوغ حقيقية  

  لهـا  ن نظامها يسمح  ، كما أ  خصوصا أنها تعتمد على آلية تسوية النزاعات      " صوتال_دولةال"

األمر إعمال المعيار القانوني في النشاطات التجارية الدولية و هذا           بواسطة    قبضتها   بإحكام

لكـل بـنفس    استفيد  ي( األقوى تجاريا  بلدانمساواة نسبية مع ال    النامية في حالة     البلدانيجعل    

  ).بلدانالمستوى مع الفئات األخرى من ال

 النامية في ظل التكتالت االقتصادية      بلدان و السؤال الثاني الذي يطرح نفسه ماهي وضعية ال        

  ؟التي تفرضها العولمة

ازدهرت فيهـا   التي  الستينات   حولت العولمة المفاهيم االقتصادية العالمية التي ظهرت منذ         

   ت.ت.م.أ.م(رة مـن طـرف      إيديولوجية العالم الثالث المسي CNUCED(     وحركـة عـدم 

 النامية  بلدانبمثابة طريق للدفاع ضد سيطرة الشمال حيث ألحت ال         اللذان يعتبران     ،االنحياز

  )2(. بقي حبرا على ورقويقدم إال نتائج ضئيلة لم جنوب الذي /على فكرة التعاون جنوب

 على فكرة التعـاون     حث) ACP( الباسفيك بلداناإلقليمي بين الجماعات األوربية و    إن التكتل   

 أعطـى    إال أنـه    إلى نتائج كافية على المستوى االقتصادي      عدم توصله جنوب، رغم   /شمال  

الفكري والسياسي مكانة أساسـية للهياكـل و آلليـات           و على المستوى المؤسساتي، القانوني   

 الباسـيفيك   بلـدان  و شجع التعاون و االندماج اإلقليمي خاصة بين          ،ام لومي نظكالمتساوية  

  .بلدان المغرب و

بحت زعزعت العولمة نوعا ما األفكار السابقة حيثلقد    ال تمثـل العولمة االقتصادية أص

الجنوب والشرق بل هي ال تفرق بينهم كما كان موجـودا فـي              ،  بين الشمال  صراعوسيلة لل 

ـ       التغيرات التي أحدثتها   من بين و  ،السابق الءم مـع التطـورات     تتأهيل الهيئات القديمـة لت

وكنتيجة للتفتح على الفكر الليبرالي تم وضع آليات        ،الحاصلة في العالقات االقتصادية الدولية    

التطـور   وما يمكن مالحظته أيـضا     ، ة حديثا أالتطبيق مثل ما هو الحال في المنظمات المنش       

                                           
-)2( Guy Feuer,Idem, p. 154 
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 التي ال تعتمد كثيرا علـى       ،صة بين االتحاد األوربي وبلدان الجنوب     المعتبر لفكرة التبادل خا   

 من  ة ترتكز على الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص الممنوح          ،وإنماالمساعدة   فكرة

باتجاه شراكة عديدة من أجل التنمية في اإلطار العالمي الجديد          ()OCDEإ  .ت.ت.م(طرف  

  ).1996من أجل النمو والتنمية بميدران شراكة  ()CNUCED ت.ت.م.أ.م(و) 1995

 مناطق التبادل الحر، االتحادات الجمركية، األسواق المـشتركة و          إنشاء وكنتيجة لذلك سيتم    

والنمط فـي     ال تكون بطريقة تلقائية و بنفس التواتر        سوف حتى الجماعات االقتصادية التي   

م للتطور نفسه بالنسبة لكل التكتالت       االتجاه العا   في بقى على األقل  ت لكن   ،جميع أنحاء العالم    

االقتصادية اإلقليمية المتمثل في إدارة االنفتاح، و االندماج العقالني في االقتـصاد العـالمي              

  . شأنه إزاحة الغموض الحاصل منمؤسس للبناء الشامل الذيال يعتبر العنصر الذي

 النامية بصفة عامة نتـساءل      نبلدا عن الناحية القانونية لتأثيرات العولمة على ال       الحديث بعد  

و كيف تـتمكن    ) )PMAن  .أ.ب(خاصة  ( اآلثار االقتصادية للعولمة على البلدان الفقيرة        عن

   ؟ها من االستفادة من مكاسببلدانهذه ال

 فمـن   ،لعولمة جوانب سلبية وأخرى ايجابية، فائزون وخاسـرون       لال يختلف اثنان على أن      

 مستوى المعيشة في أجـزاء كثيـرة مـن          تل ورفع يخادمالفي   تزادأنها  ايجابيات العولمة   

كما ساعدت فـي الحـد مـن        ،إتاحة التكنولوجيا المتقدمة للبلدان األقل تقدما     بواسطة  العالم،    

 نـصيب   ،وارتفـع )بلد الواحد  أو الفروق داخل ال    بلدانسواء الفروق بين ال   (التفاوت العالمي   

 التـي قامـت بتحريـر       البلـدان بين  خاصة  (  بمعدالت أسرع    بلدانالفرد من الدخل بين ال    

 النامية التي   بلدانتخلفت ال ،وبالمقابل  في التسعينات %2.2ل   مقاب %5،حيث وصل الي  )التجارة

 بـين   فيها علي المـستوى الـداخلي  الفروقكما زادت  األخرى،بلدانعن ال لم تأخذ بالعولمة 

لتـوافر   ،الوحيد لذلك ن العولمة هي المسبب     أم ب زيمكن الج  مع ذلك ال      و ،الفقراء واألغنياء 

ر التغيرات  يأثوتة أسباب أخرى أثرت على عدم التكافؤ مثل الحروب، الكوارث الطبيعية،          عد

  )1(.التكنولوجية

 أحـد  االتجارة باعتباره   نتائج جولة األرجواي فيما يخص تحرير       تؤدي وكان من المتوقع أن   

 510 مليون دوالر إلى   212 ـر ب المبادئ األساسية للعولمة إلى زيادة اإليراد العالمي بما يقد        

                                           
  . 8ص، 2002 مارس ، جملة التمويل و التنمية،"التغلب على حتديات العوملة" ،أدوار دو أنينات- )1 (
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 كمكاسب لزيادة الكفاءة و ارتفـاع معـدالت عائـد           2001 و 1995مليون دوالر بين سنتي     

 التي لها القدرة على التعامـل       بلدانفرص جديدة أمام ال   ،وعليه فتحت العولمة    رؤوس األموال 

وحـسب  ين   الفقيرة في قائمة الخاسـر     بلدان في حين تصنف ال    ،خاصة مع آثارها االقتصادية   

 أمـا إفريقيـا     ، مليون دوالر  600إلى   األقل نموا ما يصل      بلدان قد تخسر ال   بعض التقديرات 

أن يؤدي إلى آثار    ذلك   من شأن    ،إنليون دوالر   ب 1.2تصل خسارتها إلى    سجنوب الصحراء   

 الضغوط للحد مـن القـدرة       بسبب بلدان،مستوى المعيشي لهذه ال   الوخيمة خاصة فيما يتعلق ب    

وض قدرة الحكومات على تنمية     قلواردات، و زيادة االعتماد على المعونات مما ي       على دعم ا  

  .)2(الفقر البشري من حدالالهياكل األساسية االقتصادية واالجتماعية التي يتوقف عليها 

  إذ بل تقهقرت في هذا الميدان    ، األقل نموا من توسع التجارة العالمية شيئا         بلدان ولم تستفد ال  

بالمقابل ،والذي يعادل نصف نـصيبها منـذ عقـدين       و من التجارة العالمية     %0.3 نصيبها بلغ

  وتوزع )90%نسبة(بمعظم االستثمار األجنبي  ) اليابان-أوربا-أمريكا( القوية   بلداناستأثرت ال 

عدم وجود بيئة اقتصادية    ك ، وهذا راجع لعدة أسباب داخلية      الفقيرة   بلدان النسبة  على ال    باقي

 المستثمرين نتيجة ضعف سياسات االقتصاد الكلي، والعجز المـالي          مغرية و مستقرة تجلب   

حمايـة المنتجـين    ل الحكومـات    التي تقوم بها  الكبير ناهيك عن عراقيل التجارة واالستثمار       

  . يثبط عزيمة المستثمريناألمر الذي ،المحليين

 غيـر    سوء شروط العولمة التـي تكـون       بسبب األقل نموا    بلدانالفي  كزت الخسائر   تاروقد  

فـي معـدالت     50%النخفاض تراكمي بلغ     حيث تعرضت بلدان،ة تماما بالنسبة لهذه ال    تيموا

 مشكل الديون الـذي     ،كما يؤثر االنخفاض في األسعار الحقيقية للسلع      نتيجة   ،تبادلها التجاري 

 وبالتالي  ، بصورة خطيرة على مخزونها من الصرف األجنبي       هاصادراتيلة   حص 5/1يحصد

  .شروط منصفةب المشاركة في التجارة الدولية  قدرتها علىيقلص

 تـدهور ،و فيما يتعلق بزيادة الفقر والفقـراء        بلدانعميقة على هذه ال    اجتماعية   للعولمة آثار و

 مليار نـسمة    1.2من  أكثر   عدد الفقراء في السنوات األخيرة       حيث بلغ مستوى المعيشة بها،    

حكومات البلدان الفقيرة وجدت نفـسها      ألن   ،)1(يعيشون على أقل من دوالر واحد في اليوم         

                                           
 .98 ص، املرجع السابق،ياسر زغيب.حممد جمذوب. د- )2(
 .4 ص،2002 مارس ، التغلب على تحديات العولمة، مجلة التمويل والتنمية،ناتأدوا ردوا أني )1(
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 تقليص مشاركة الدولة في الحياة الوطنيـة      عن طريق   أمام ضرورة اعتماد سياسات التحرير      

نتج عنه من عدم قدرة الحكومات علـى مواجهـة حـاالت            يالمضي في الخوصصة وما     ،و

  )2( .نها الفقراء الذي يدفعها إلى تقليص اإلنفاق و إعانات األغذية التي يستفيد ماألمر ،العجز

 إالّ   األقل نموا  ،ال يبقى على البلدان    وأمام الظروف الصعبة التي فرضتها التحوالت الراهنة       

 المحتملـة إلـى أدنـى حـد         هاتقلل أضرار و من مكاسبها    ،فتستفيد تحديات العولمة    مواجهة

  : واسطة مايليثمن و ذلك بالباعتبارها أكبر طرف سوف يدفع 

ألن  ،الفقر والفقراء نسبة   تخفيض   إستراتيجية تهدف إلى  ة ترتكز على    اعتماد سياسات وطني  -

،التـي  انتشار التكنولوجيا الجديدة    ملحا خاصة بعد     اجعل االستثمار في الفقراء أمر    تالعولمة  

زداد الذين لـم يحـصلوا علـى    ا في حين من حصول الكفاءات على أجور مرتفعة      تضاعف

االتعليم الضروري تخلفا وفقر .  

اتخـاذ   عن طريق     إدارة التجارة و تدفقات رؤوس األموال بعناية أكبر        بلدانيمكن لهذه ال    -

(  كانتهاج ما أخذت به معظم اقتصاديات شرق آسـيا           ،االقتصادي المناسبة  ريسياسات التحر 

القيام ببعض أوجه الحماية المحددة زمنيا على الـصناعات التـي تتـوفر علـى مقومـات                 

  ).ارة االستثمار األجنبي المباشر و قدر من إد،االستمرار

 مـن   اسـتفادة  أهمية تدعيم المشاريع الصغيرة و إدارة التكنولوجيا الجديدة لتحقيق أقصى            -

عن طريق سياسات قوية تهدف إلـى تكـوين رأس المـال            ،مزايا االستثمار في هذا المجال    

  .البشري و تعزيز المؤسسات الصغيرة

ب تحـسين   ،األمر الـذي يـستوج    الدولة   إضعاف تأثير و ألن غالبا ما تؤدي العولمة إلى        - 

الحماية من الجريمة المنظمة الدوليـة وإقامـة        ،أساليب الحكم من أجل ضمان سيادة القانون        

  .هيكل أساسي اجتماعي واقتصادي والعمل على توسيعه

 هذه السياسات ال يكون بمنأى عن المتعاملين الـدوليين لكـي تحقـق النتـائج                اعتمادإن  - 

ما لها من لالبد من تضافر الجهود من خالل التجمعات التجارية اإلقليمية،   إذًا  جوة منها، ف  المر

 تنشط  أن كما يمكن لها     ،التدفقات المالية وتحسين وسائل النقل     تسيير،أهمية في زيادة التجارة     

                                           
 .106 ص ، المرجع السابق،ياسر زغيب. محمد مجذوب. د )2(



 176

 بلدانكما تفعل منظمة ال   ( نسقت إجراءاتها وساومت كمجموعات      ذاخارج التجمعات اإلقليمية إ   

   .))أوبيك(المصدرة للنفط 

 اإلقليمي والدولي عن طريق حـوار       ،ا من الضروري بذل جهود على المستوى الوطني        إذً -
ن من اقتسام المزايا على نطـاق واسـع         مكّي،و يرتكز على أفضل الطرق إلدارة العولمة      )1(

صاد العالمي   وليس هناك شك في أن التكامل األعظم في االقت         ،وتقليل التكلفة إلى الحد األدنى    

  .يهيئ لكل مواطني القرية العالمية مستقبال أفضلسو االنفتاح األكبر على الثقافات األخرى 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

         

  

  

  

  

  

                                           
  فـي  معنى بالتمويل مـن أجـل التنميـة       ال مؤتمر األمم المتحدة      ما قام به   مبادرات مثل المن خالل    )1(  .

 مـساهمة    والبنك العـالمي   ل من صندوق النقد الدولي     ك  ساهم حيث(  بالمونتيري بالمكسيك    2002مارس

و " أهداف التنمية في األلفية الثالثـة     "عالمية  الولويات  األتركيز أعماله على    من أجل   هذا المؤتمر   في  كبيرة  

  .ا على إعادة تكييف أوضاعهما لما يساعد البلدان الفقيرة على مواجهة تحديات العولمةمركزا اختصاصه
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 الخاتمة  

 بسبب تباين   على مستوى العالقات االقتصادية الدولية    ) PMAن  .أ.ب(مفهومظهر           

ت الدولية، نتيجة امتالك البعض منها لـشروط  قدرة البلدان النامية نفسها على تحمل االلتزاما     

التنمية المتمثلة في توفر البيئة القانونية والمؤسساتية في ظل االستقرار السياسي الذي يؤهلها             

لزيادة النمو االقتصادي وجلب االستثمار األجنبي، في حين بقي البعض اآلخر يدور في حلقة              

مو، بسبب معوقات اقتصادية ،اجتماعية ،وحتـى       الفقر الحاد والتقهقر المستمر في معدالت الن      

الـذي يجمـع    ) PMAن  .أ.ب(جغرافية، األمر الذي ألح على الجماعة الدولية وضع مفهوم          

عدد من البلدان بناءا على مجموعة من الشروط االقتصادية واالجتماعية، وذلك حتى يتمكن             

 ، فاعتمد  فيها طسيئة التي تتخب   من األوضاع ال   هاانتشالالمجتمع الدولي من مساعدة هذه الفئة و      

 عـن   هذه البلدان  في   تنميةاللنمو و ا  لبعث هدفت) PMAن  .أ.ب(لعمل لصالح   لبرامج  ثالثة  

إعـادة  ،كما فرض هذا المفهوم     )التنميةفي  شركاء  ال( الجهود الوطنية والدولية     تضافر طريق

 هذه البلـدان   تنحمف على مبادئ عدم المبادلة،   االقتصادية القائمة   النظر في طبيعة العالقات     

،والتي ضعيف في العالقات التبادليـة الدوليـة      الشريك  المعاملة خاصة وتفضيلية، باعتبارها     

بمعاملـة  تمثلت في تخصيص نسب هامة من المساعدات الدولية للتنمية لصالحها كما عنيت             

ـ  بإطالق عدة مبادرات لصالحها       وذلك مالية خاصة من طرف المؤسسات المالية الدولية       ن اك

 الديون على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، واستراتجيات تخفيض         ءآخرها مبادرة تخفيف أعبا   

  محاربة ظاهرة الفقر حسب    ا بالتركيز على  تحسين التنمية البشرية به   من أجل   عدد الفقراء ،    

عمليـات  عليهـا   مواجهة التحديات التـي تفرضـها       ، و  األهداف اإلنمائية الدولية   ما جاء في  

  . العولمة و التكتالت االقتصاديةبفعل  النشطةحرير التجاريالت

 على مستوى العالقات التجاريـة الدوليـة        ية مميزة  تفضيل معاملة) PMAن  .أ.ب(تلقتوقد  

الكل مـا  "  كمبادرة    الدولية التكتالت االقتصادية  أو )OMCت  .ع.م(سواء من طرف اتفاقات   

افة إلى تفعيل األنظمـة التفـضيلية أحاديـة         ضإالتي أطلقها االتحاد األوربي،     " عدا السالح   

  .) SGP. أ.م.ن(الجانب
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النتائج المحققة لم تكن في مستوى األهداف الدولية        ورغم الجهود المبذولة وطنيا ودوليا، فإن       

تذبـذب  الوامتـازت ب  ها  اقتصرت على بعض  ألنها كانت نسبية إذ      بلدانالمسطرة لتنمية هذه ال   

  الموضـوعين  صة بعد إخفاق برنامج العمل األول والثـاني       ريات السابقة، خا  عشال على مر 

 بلـد  24 بعدما كان    ،2003 سنة   بلد50 الذي بلغ    هاضاعف عدد وت،  )PMAن  .أ.ب(لصالح

 وبمعوقات اقتصادية واجتماعيـة   أمام تحديات أكبربلدان األمر الذي جعل هذه ال  ،1970سنة  

    .ي إطار التحرير التجاري السريعطبعها التنافس في اقتصادية دولية بيئة في ظل جد صعبة،

في مجموعة مـن األسـباب علـى         في بلوغ التنمية      هذه البلدان  أسباب إخفاق يمكن إجمال   و

   :فيما يلي التي تتمثل دولي والداخليال المستويين

 عدم تطبيق االلتزامات المتعهد بها من طرف شركاء التنمية خاصة فيمـا يتعلـق بحجـم                 -

فعاليتها نظرا لعدم توجيهها إلى البرامج التقنية واالقتصادية التي تعمل          المساعدات الدولية، و  

  .)تحسين التنمية البشرية ، وتخفيض عدد الفقراء(على خدمة البنية االجتماعية 

منتظمة لبرامج الدعم من طرف المجتمع الدولي بـسبب عـدم   المتواترة و المتابعة  ال انعدام   -

رصد النتائج   مما عرقل عملية  ) PMAن  .أ.ب(ي لبعض انعقاد اجتماعات االستعراض القطر   

 .المحققة من البرامج ومواطن الضعف بها

 واقتصارها على   هذه البلدان  عدم استغالل االمتيازات التجارية من  طرف كامل مجموعة           -

 علـى المـستوى      التجاريـة   األقل نموا األسيوية بسبب حركية التبادالت      بلدانمثل ال  البعض

 عدم االسـتغالل الجيـد لهـذه        ويمكن إرجاع  اإلفريقية، األقل نموا    بلدانة بال  مقارن اإلقليمي

 إلى قلة الموارد البشرية والقـدرات       )PMAن  .أ.ب( في االمتيازات فيما يخدم عملية التنمية    

 .  المؤسساتية بدرجة األولى 

 ،قلدخول إلى األسـوا   ا من) PMAن  .أ.ب( تبقى الجهود الدولية المبذولة من أجل تمكين         -

تنمية االقتصادية  ال دون نتائج ملموسة فيما يتعلق ب      )OMCت  .ع.م(اتفاقات  ب المتعلقةخاصة  

 اقتصرت التي ها نظرا لقلة تنوع قاعدة صادرات     ، في االقتصاد العالمي   هاواندماجبلدان،لهذه ال 

تصادية النتائج االق فتتذبذب معها    ،العالميةها  أسعار عدم استقرار ب المتميزةعلى المواد األولية    

  .بالتبعيةواالجتماعية 

ن .أ.ب(المبذولـة لتنميـة     الكبيرة   أن رغم الجهود الدولية      هو وما يمكن استنتاجه من بحثنا    

PMA(                 بقيت هذه األخيرة تدور في حلقة مفرعة دون أن تجد السبيل لرفع تحـديات النمـو 
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النظر فـي   عادة  وضع نقطة توقف ، وإ    األمر الذي يدعو المجتمع الدولي ككل من         ،والتنمية

ـ    كل اإلجراءات المتخذة سابقاً بشأن تنمية هذه البلدان لكي يتمكن من ا            من التقييم الجيـد لمك

 ثم القيام بالتعديالت المناسبة بما يخـدم االحتياجـات          ة،دوليمنها أو ال   ةداخلي سواء ال  الخلل  

 وفـي   ،ىاالحتياجات العامة للمجموعة من جهة أخر     و على حدى من جهة،      بلدالخاصة لكل   

 :هذا الصدد نعطي بعض االقتراحات

 وضع استراتيجيات وطنية تنموية توازن بـين األهـداف االقتـصادية ، االجتماعيـة و                -

 .التجارية

بتوجيهها أيضا إلى   ، زيادة المساعدات المالية الدولية وعدم قصرها على القطاع االجتماعي         -

 .تحسين البنية االقتصاديةمن أجل القطاع اإلنتاجي 

 ) التنمية - الفقر - التجارة ( جعل التجارة الدولية في خدمة الفقراء بالربط بين ثالثة عناصر          -

 . التنمية  أهدافعن طريق تفعيل دور التجارة الدولية في تقليص الفقر وبلوغ

  . االهتمام برأس المال البشري باعتباره أساس كل تنمية-

قدر اإلمكان األخطاء السابقة في تنفيذ إن اعتماد التكامل بين العوامل المذكورة وتفادي 

الخطط التنموية المسطرة من شأنه أن يجعل هذه الفئة طرفا فعاال في العالقات االقتصادية 

  .   الدولية يستفيد فعليا من االمتيازات الممنوحة بما يخدم عملية التنمية

 الحسنة المحصل عليها في ولعل أكبر دافع للتفاؤل بمستقبل التنمية في هذه البلدان هو النتائج

بقى اآلمال النصف األول من هذه العشرية من خالل تطبيق برنامج العمل األخير، مما ي

  .وركوب قاطرة التنمية الحقيقية  المسطرة،قائمة لبلوغ األهداف اإلنمائية الدولية
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  13..........................................................العوامل االقتصادية  - ب

  16....................................عدم التجانس بين البلدان النامية: المطلب الثاني

  17.............................عدم التجانس من حيث العامل الطبيعي: الفرع األول

  17........................................................لمناخيعدم التجانس ا  - أ

 17.......................................................عدم التجانس الجغرافي  - ب

  20......................................... الطبيعيةاالختالف من حيث الموارد -ج

  22...........بيعة الحكم االستعماري المطبقعدم التجانس من حيث ط: الفرع الثاني

  23...................................................الدول الخاضعة لالستعمار  - أ

 24....................................................ماردالدول الخاضعة لالست  - ب

  24........................ االختالف من حيث طرق وحجم االنفتاح على الغرب-ج

  26.............................................تصنيف الدول النامية : المطلب الثالث

  26.......................................معايير تحديد البلدان النامية: الولالفرع ا

  27..................................................المعايير ذات الطابع المجرد   - أ

 31..................................................................معيار القائمة  - ب

  37.........المشاكل المطروحة حول عدد الفئات الفرعية للدول النامية:  الثانيالفرع
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  40.................تصنيف الدول النامية من طرف المنظمات الدولية: الفرع الثالث

  41.................. الحقا(OMC)و ) GATT(وع من طرف التصنيف الموض  - أ

 43...................................التصنيف الموضوع من طرف البنك العالمي  - ب

 PNUD. .....................44) ب أ م ت ت(التصنيف الموضوع من طرف   - ج

  ALALC(...45 (التصنيف الموضوع من طرف الجمعية األسيوأمريكية للتجارة   - د

  46.................................التصنيفات حسب وضعيات خاصة: الفرع الرابع

  46..........................................................الدول النامية الجبيسة  - أ

 49.........................................................الدول النامية الجزرية  - ب

  50..................................................األكثر تضررا الدول النامية -ج

  51....................................................... الدول الصناعية الحديثة-د

  54.............................................................. الدول األقل نموا-و

  55................وم البلدان األقل نموا و العمل على ترقيتهابلورة مفه: المبحث الثاني

  55...........مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والدول األقل نموا: المطلب األول

  56....................................عملية تحديد فئة الدول األقل نموا: الفرع األول

  56............................. الدول األقل نمواالمشاكل المتعلقة بمعايير تحديد  - أ

 59........................تحديد الدول األقل نموا من خالل التصنيفات المعتمدة  - ب

  62.......................كإطار تنظيمي للدول األقل نموا) ت.ت.م.أ.م: (الفرع الثاني

  63.............نموا حول الدول األقل ) ت.ت.م.أ.م(اللوائح الصادرة من طرف  - أ

لصالح الدول األقل ) ت.ت.م.أ.م(المفاوضات و الندوات المحضرة من طرف  - ب

 64........................................................................نموا

  68...............................برامج العمل لصالح الدول األقل نموا: المطلب الثاني

  69............برنامج العمل الكبير لصالح الدول األقل نموا للثمانينات: ولالفرع األ

  70..............................................اإلجراءات ذات الطابع الوطني  - أ

 72.......................................................إجراءات الدعم الدولي  - ب

  76..........................................تبعه ميكنزمات تطبيق البرنامج و ت-ج
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  80...............برنامج العمل الثاني لصالح الدول األقل نموا للتسعينات: الفرع الثاني

  80...............................................اإلجراءات ذات الطابع الوطني  - أ

  84.......................................................إجراءات الدعم الدولي  - ب

  88......................................... ميكانزمات تطبيق البرنامج و تتبعه-ج

- 2001(برنامج العمل األخير لصالح الدول األقل نموا للعشرية : الفرع الثالث 

2010.(.............................................................................90  

  91..............................................................أهداف البرنامج  - أ

 92................................................................إطار الشراكة  - ب

  93................................ االلتزامات الموقعة في البرنامج العمل الجديد-ج

  104........................................  ميكانزمات تطبيق البرنامج و تتبعه-د

الآلثار المترتبة على مفهوم الدول األقل نموا في العالقات االقتصادية : الفصل الثاني

  107.............................................................................الدولية

المعاملة الخاصة للدول األقل نموا على مستوى العالقات االقتصادية : ولالمبحث األ

  108.............................................................................الدولية

  108..........................النظام المالي الدولي والدول األقل نموا: المطلب األول

  108.........لمؤسسات المالية الدولية في تنمية الدول األقل نموادور ا: الفرع األول

  111.............................دور المؤسسات المالية الدولية في محاربة الفقر  - أ

 113.....................دور المؤسسات المالية الدولية في تخفيف عبء الديون   - ب

  118........................ول األقل نمواالمساعدات المالية الدولية للد: الفرع الثاني

  119..........................................تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية  - أ

 122...............................)االستثمار األجنبي المباشر(التدفقات الخاصة  - ب

  124.........................النظام التجاري الدولي والدول األقل نموا: المطلب الثاني

  124............................................نظام ازدواجية القواعد: الفرع األول

  125...................................................اجية القواعد مفهوم إزدو  - أ

 128.................تطور نظام إزدواجية القواعد في العالقات التجارية الدولية   - ب

  131................................................... النظام المعمم لألفضليات-ج
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  135..............والدول األقل نموا) OMC(المنظمة العالمية للتجارة : الفرع الثاني

  137....................................الدول األقل نموا والوصول إلى األسواق  - أ

من خالل المؤتمرات ) ( (OMCموا والتطورات الرئيسية للالدول األقل ن  - ب

 144................................................................ ).الوزارية

  148..)مبادرة الكل ما عدا السالح (اإلتحاد األوربي و الدول األقل نموا: لثالفرع الثا

  151.......................................العولمة و الدول األقل نموا: رابعالفرع ال

فعالية المعاملة الخاصة للدول األقل نموا على مستوى العالقات االقتصادية : المبحث الثاني

  158...............................................................الدولية

  158...عشريات السابقةفعالية برامج العمل لصالح الدول األقل نموا لل: المطلب األول

  158........لصالح الدول األقل نموا) للثمانينات( فعالية برنامج العمل: الفرع األول

  166.......لصالح الدول األقل نموا) للتسعينات( فعالية برنامج العمل : الفرع الثاني

  166........................................................التطور االقتصادي  - أ

 168........................................................التطور االجتماعي  - ب

  170......................... مدى تطبيق االلتزامات الموقعة في برنامج العمل-ج

  173...................النتائج المحققة من خالل برنامج العمل الحالي: الفرع الثالث

  173.........................................................النتائج االقتصادية  - أ

 174.........................................................النتائج االجتماعية  - ب

  176............................ برنامج العمل الحالي و أهداف األلفية اإلنمائية-ج

  177....................و التجارية الممنوحةفعالية االمتيازات المالية : المطلب الثاني

  177........................................فعاليات االمتيازات المالية: الفرع األول

  177...............................................فعالية تخفيض أعداد الفقراء  - أ

 179.......المثقلة بالديونفعالية مبادرة تخفيف أعباء الديون على البلدان الفقيرة   - ب

  182................................................. فعالية المساعدات المالية-ج

  184.......................................فعالية االمتيازات التجارية: الفرع الثاني

  SGP).(...........................184فعالية األنظمة التفضيلية األحادية الجانب  - أ

 186..........................االمتيازات الفعلية المحققة من الدخول إلى األسواق  - ب
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  187..................................... تحرير التجارة الدولية و محاربة الفقر-ج

  191.............................................................................الخاتمة

  .قائمة المراجع
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