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الدورة الثامنة واخلمسون 

البند ٩٥ (د) من جدول األعمال املؤقت* 
التنمية املستدامة والتعاون االقتصـادي الـدويل: تنفيـذ اإلعـالن 
املتعلـق بالتعـاون االقتصـــادي الــدويل، وخباصــة تنشــيط النمــو 
االقتصـادي والتنميـة يف البلـدان الناميـة، وتنفيـذ االســـتراتيجية 
اإلمنائيـة الدوليـة لعقـد األمـم املتحـــدة اإلمنــائي الرابــع (القــرار 

 ٢٤٦/٥٧ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢) 
التقـدم احملـرز صـوب حتقيـق األهـداف والغايـات اإلمنائيـة الرئيســـية الــيت 
ـــيت  اعتمدـا األمـم املتحـدة خـالل العقـد املـاضي والتحديـات والقيـود ال

 تعترض تلك األهداف والغايات** 
 تقرير األمني العام 

موجز 
يقـدم هـذا التقريـر اسـتجابة لطلـب اجلمعيـة العامـة موافاـا بـــأحدث املعلومــات عــن 
تطـورات خمتـارة نوقشـت يف تقريـر سـابق (A/57/216) عـن التحديـات والقيـود الـيت تعـــترض 
حتقيـق األهـداف والغايـات اإلمنائيـة الرئيسـية الـيت اعتمدـا األمـم املتحـدة خـالل التســعينات. 
ويعـاجل التقريـر أيضـا التحديـات والقيـود اجلديـدة وكذلـك الفـرص املتعلقـة بالتنميـة يف العقـــد 

األول من األلفية اجلديدة. 

 

 .A/58/150 *
قدم هذا التقرير إىل خدمات املؤمترات يف وقت متأخر عن موعـد تقدميـه دون إرفاقـه ببيـان أسـباب التأخـري  **
املطلوب تقدميه مبقتضى الفقـرة ٨ مـن قـرار اجلمعيـة العـام ٢٤٢/٥٦ الـيت قـررت اجلمعيـة فيـها أنـه إذا قـدم 

تقرير يف وقت متأخر فينبغي إيراد أسباب ذلك التأخري يف حاشية الوثيقة. 
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ويوجـز التقريـــر األداء العــاملي واالقتصــادي يف األلفيــة اجلديــدة ويســتعرض تدهــور 
األوضـاع اجلغرافيـة – السياسـية واالقتصاديـة. ويـربز التقريـر التبـاطؤ امللحـوظ يف منـو التجــارة 
الدولية وما يترتب على ذلك مـن أثـر سـليب علـى البلـدان الناميـة. وعلـى الرغـم مـن أن البيئـة 
االقتصاديـة العامليـة مل متثـل قـوة إجيابيـة لصـاحل التنميـة، فقـد حتقـق شـيء مـــن التقــدم يف جمــال 
السياسات صوب حتسني الظروف لفائدة البلدان النامية يف جماالت مثل ختفيف عبء الديـون 
اخلارجية واملساعدة اإلمنائية الرمسيـة. ويالحـظ التقريـر أيضـا بعـض اجلوانـب اهلامـة للتدفقـات 

املالية اخلاصة واملدفوعات املرسلة من العمال والنقل الصايف للموارد إىل البلدان النامية. 
ويتناول التقرير أيضا فرصا وحتديات وقيودا خمتارة تعترض ســبيل التنميـة وتسـتوجب 
االهتمام من جانب صناع السياسات علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل يف السـنوات القادمـة. 
ومن بني القوى اإلجيابية اليت عملت لصاحل التنميـة، حيـدد التقريـر الفـرص الـيت يتيحـها التقـدم 
التكنولوجـي مـن أجـل حتقيـق األمـن الغذائـي واملسـامهة الـيت توفرهـا تكنولوجيـات املعلومــات 
واالتصاالت. ويركز التقرير كذلك على التحديات الناشئة عـن مكافحـة وبـاء فـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز والتحديات الناشئة عـن االجتاهـات الدميغرافيـة، مبـا يف ذلـك الشـيخوخة 
وشبكات الضمان االجتمـاعي، والبطالـة يف صفـوف الشـباب والعمـال املـهاجرون وانتكاسـة 

فوائد السالم، بوصفها عائقا يف وجه التنمية العاملية. 
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مقدمة  أوال -
يف عام ١٩٩٠، اعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن املتعلق بالتعاون االقتصـادي الـدويل،  - ١
وخباصـة تنشـيط النمـو االقتصـــادي والتنميــة يف البلــدان الناميــة (مرفــق القــرار دإ – ٣/١٨)، 
واعتمـدت كذلـك االسـتراتيجية اإلمنائيـة الدوليـة لعقـد األمـم املتحـدة اإلمنـــائي الرابــع (مرفــق 
القـرار ١٩٩/٤٥). وتضمنـت االســـتراتيجية عــدة مبــادئ واردة يف اإلعــالن وأكــدت علــى 

ضرورة تسارع النمو يف كافة القطاعات يف البلدان النامية. 
ومنـذ اعتمـاد اإلعـالن واالسـتراتيجية، عقـدت األمـم املتحـدة سلسـلة مـــن املؤمتــرات  - ٢
العاملية اليت أسهمت يف التوصل إىل توافق عاملي جديـد يف اآلراء بشـأن األهـداف والسياسـات 
اإلمنائية. ووسعت املؤمترات مفهوم التنمية وأحرزت تقدما صوب حتديد القيم العاملية اجلديـدة 
يف جمـاالت مـن قبيـل التنميـة املســـتدامة، والتنميــة االجتماعيــة، وحقــوق اإلنســان، والثقافــة، 
واألطفال والفوارق بني اجلنسني. ويف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، اعتمــدت اجلمعيـة العامـة إعـالن 
األمم املتحدة بشأن األلفية (القــرار ٢/٥٥) الـذي عقـد فيـه اتمـع الـدويل العـزم علـى املضـي 
قدما صوب تنفيذ االلتزامات اليت قطعت يف املؤمتـرات وذلـك مـن خـالل وضـع أهـداف قابلـة 

للقياس أطلق عليها اسم �األهداف اإلمنائية لأللفية�. 
ويف عام ٢٠٠٢، قدم األمـني العـام إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـابعة واخلمسـني  - ٣
تقريـرا يتضمـن اسـتعراضا عامـا للتحديـات والقيـود الـيت تعـــترض حتقيــق األهــداف والغايــات 
اإلمنائية الرئيسية اليت اعتمدا األمم املتحدة يف التسعينات ويتضمن كذلك أحـدث املعلومـات 
/A). ويقدم هذا  عن التقدم احملرز صوب حتقيق تلك األهداف والغايات خالل العقد (57/216
التقرير الذي أعد استجابة لطلب اجلمعيـة العامـة تقـدمي تقريـر آخـر عـن هـذا املوضـوع (انظـر 
الفقـرة ٣ مـن القـرار ٢٤٦/٥٧) معلومـــات مســتكملة عــن بعــض التطــورات الرئيســية الــيت 
حدثت منذ تقدمي التقرير السابق ويعاجل فرصا خمتارة معينة لصاحل التنميـة والتحديـات والقيـود 

اليت تعترضها يف العقد األول من األلفية اجلديدة. 
ــام  والسـبب وراء تركـيز هـذا التقريـر علـى مواضيـع خمتـارة معينـة هـو أنـه معـروض أم - ٤
اجلمعية عددا من التقارير األخرى اليت تتناول تلـك املسـائل، وخباصـة تقريـر األمـني العـام عـن 
تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية (A/58/323) فضال عـن تقـاريره عـن العوملـة والـترابط 
 ،(A/ (-/A/58)، وتنفيذ ومتابعة االلتزامات املعقودة يف املؤمتـر الـدويل لتمويـل التنميـة (58/216
واحلالـة االجتماعيـة يف العـامل (A/58/153)، وعقـد األمـم املتحـــدة األول للقضــاء علــى الفقــر 
(A/58/179) ودور املــرأة يف التنميــــة (A/58/135) وفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليـــدز 
ـــدة ويســتعرض  (A/58/184). ويوجـز هـذا التقريـر األداء العـاملي واالقتصـادي يف األلفيـة اجلدي
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تدهـور األوضـاع اجلغرافيـة - السياسـية واالقتصاديـة. ويـربز كذلـك التبـاطؤ امللحـوظ يف منـــو 
التجارة الدولية وما يترتب على ذلك من أثر سليب علـى البلـدان الناميـة. وعلـى الرغـم مـن أن 
البيئة االقتصادية العاملية مل تشكل قوة إجيابيـة لصـاحل التنميـة، فقـد حتقـق شـيء مـن التقـدم، يف 
جمال السياسات صوب حتسني الظروف لصـاحل البلـدان الناميـة يف جمـاالت مثـل ختفيـف عـبء 
الديون اخلارجية واملسـاعدة اإلمنائيـة الدوليـة. ويالحـظ التقريـر كذلـك بعـض اجلوانـب اهلامـة 
للتدفقـات املاليـة اخلاصـة واملدفوعـات املرسـلة مـن العمـال والنقـل الصـايف للمـوارد إىل البلــدان 

النامية. 
ويتناول التقرير أيضا فرصا وحتديات وقيودا خمتارة تعترض سـبيل التنميـة وتسـتوجب  - ٥
االهتمام من جانب صناع السياسـات علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل يف السـنوات القادمـة. 
ومن بني القوى اإلجيابية اليت عملت لصــاحل التنميـة، حيـدد التقريـر الفـرص الـيت يتيحـها التقـدم 
التكنولوجـي مـن أجـل حتقيـق األمـن الغذائـي واملسـامهة الـيت توفرهـا تكنولوجيـات املعلومـــات 
واالتصاالت. ويركز التقرير كذلك على التحديات الناشـئة عـن مكافحـة وبـاء فـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز والتحديات الناشئة عن االجتاهات الدميغرافيـة، مبـا يف ذلـك الشـيخوخة، 
وشبكات الضمان االجتماعي، والبطالة يف صفوف الشـباب، والعمـال املـهاجرون، وانتكاسـة 

فوائد السالم، بوصفها عائقا يف وجه التنمية العاملية. 
 

األداء االقتصادي العاملي يف األلفية اجلديدة  ثانيا – 
شـهدت الســنوات القليلــة األوىل مــن األلفيــة اجلديــدة مزجيــا مــن تدهــور األحــوال  - ٦
اجلغرافية - السياسية واالقتصادية. ولقـد أثـرت العوامـل اجلغرافيـة السياسـية يف أكـثر األحيـان 
على البيئة االقتصادية وعلى اآلفاق االقتصادية العاملية على األجلـني القصـري واملتوسـط. وأدت 
النكسـات الـيت تعـرض هلـا السـلم واألمـن الدوليـان إىل تفـاقم التبـاطؤ الـــذي شــهده االقتصــاد 
العاملي منذ بداية القرن. وحدث على وجه اخلصوص تدهور ملحوظ يف منو التجـارة الدوليـة. 
وترتـب علـى ذلـك يف البلـدان الناميـة أثـر سـليب علـى العـائدات مـن الصـادرات املغلولـة أصــال 
بأسـعار غـري مواتيـة للسـلع األساسـية. وأدى هـذا التدهـور يف بعـض احلـاالت إىل تعقيــد إدارة 
الديون اخلارجية حىت يف البلدان اليت وصلت من قبل نوعا ما إىل مستويات من الديـون قـادرة 

على حتملها. 
 

النمو االقتصادي  ألف -
كان منو الناتج يف البلدان النامية خالل السنوات األوىل من هذا العقد أقل من املعـدل  - ٧
الذي بلغه يف معظم التسعينات بل كان بالنسبة لبعـض املنـاطق أقـل مـن املعـدل الـذي بلغـه يف 
�العقد املفقود� يف الثمانينات(١) وعلى وجه التحديد، عانت بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة 
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البحر الكارييب وبلدان غرب أسيا من اخنفاض يف نصيب الفـرد مـن النـاتج بعـد أن كـانت قـد 
شـهدت حتسـنا يف متوسـط معـدل النمـو يف التسـعينات (انظـر اجلـدول ١). وواصلـــت بلــدان 
شرق وجنوب آسيا منوها بوترية أسرع من املناطق األخرى ولئن كان ذلـك بوتـرية أبطـأ عمـا 
كانت عليه يف العقدين املاضيني. وعالوة علـى ذلـك، فـإن الرقـم الـذي حققتـه املنطقـة ككـل 

تضخم بنتيجة النمو املرتفع الذي حققته الصني باستمرار. 
اجلدول ١ 

البلدان النامية: النمو يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 
(متوسط النسبة املئوية السنوية للتغري) 

 
  ٢٠٠١-٢٠٠٣ ١٩٩١-٢٠٠٠ ١٩٨١-١٩٩٠

   ١,٦    ٢,٨    ٠,٨ البلدان النامية 
- ١    ١,٤ - ٠,٦ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

   ٠,٥ - ٠,٢ - ٠,٧ أفريقيا 
   ٠,٧ - ٠,٣ - ١,٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

- ١,٤    ٠,٤  غرب آسيا 
   ٣,٨    ٥,٠    ٤,٧ شرق آسيا وجنوا 

   بندا مذكرة: 
   ٢,٤    ٣,٥     ٣٩ شرق آسيا وجنوا باستثناء الصني 

   ٢,٢    ٠,٥ - ٠,٥ أقل البلدان منور 
  

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية. 

أما النمو االقتصادي الذي حققته البلدان األفريقيـة الواقعـة جنـوب الصحـراء الكـربى  - ٨
وأقل البلدان منوا فهو أفضـل لغايـة اآلن بصـورة عامـة يف هـذا العقـد مقارنـة مبـا كـان عليـه يف 
العقدين السابقني. ومع ذلك، فإن منو نصيب الفرد مــن الدخـل البـالغ وسـطيا نصـف يف املائـة 
مل يفض إىل ختفيف حدة الفقر يف تلك البلدان بشـكل يسـتحق الذكـر. وإن حتقيـق منـو مطـرد 
بنسبة ال تقل عن ٣ يف املائة يف نصيب الفرد من الناتج احمللـي اإلمجـايل بالقيمـة احلقيقيـة يعتـرب 
شـرطا أساسـيا لتخفيـف الفقـر بشـكل حقيقـي يف تلـك املنـاطق يف األجـــل األطــول وال تــزال 

البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى بعيدة جدا عن الوصول إىل تلك النسبة. 
ومن البلدان الـ ٩٥ اليت ترصدها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بانتظام شـهد  - ٩
منها انكماشا يف نصيب الفرد من الناتج احمللــي اإلمجـايل ٣٧ بلـدا يف عـام ٢٠٠١ و ٣٣ بلـدا 
يف عام ٢٠٠٢، وكانت بعيدة كل البعـد عـن حتقيـق منـو مطـرد، ومتثـل هـذه البلـدان نسـبة ٨ 
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و ١٠ يف املائة من سكان العامل، على التـوايل(٢). ومـن ناحيـة أخـرى، شـهد ٢٠ بلـدا يف عـام 
٢٠٠١ و ١٦ بلـدا يف عـام ٢٠٠٢ منـوا بنسـبة تزيـد علـــى ٣ يف املائــة يف نصيــب الفــرد مــن 
الدخـل، وهـي متثـل يف احلـالتني حـوايل ٤٦ يف املائـة مـن سـكان العـامل. وميثـل ســـكان الصــني 

واهلند الشطر األعظم يف هذه الفئة. 
 

البيئة الدولية للتنمية  باء -
مل متثل البيئة االقتصادية العاملية منذ بداية العقد احلايل قوة إجيابية داعمة للتنميـة. ومـن  - ١٠
ناحية أخرى، مت يف جمال السياسات إحراز تقدم صوب االتفاق على حتسـني الظـروف لصـاحل 

البلدان النامية، ومعاجلة الديون اخلارجية وتنشيط املساعدة اإلمنائية الرمسية. 
التجارة  - ١

يعتمـد النمـو االقتصـادي يف البلـدان الناميـة اعتمـــادا مــتزايدا علــى التجــارة الدوليــة،  - ١١
ـــدان  كمـا يتجلـى ذلـك يف ارتفـاع كـل مـن نسـبة التجـارة إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل هلـذه البل
ونصيبها من التجارة العاملية (٣٠ يف املائة يف عام ٢٠٠٠). غري أن التجارة العامليــة عـانت مـن 
الركـود منـذ بدايـة العقـد، خاصـة باملقارنـة مـع التسـعينات مـن القـــرن العشــرين. وإضافــة إىل 
ضعـف االقتصـاد العـاملي عمومـا، أضـر عـدد مـن الصدمـات غـري االقتصاديـــة (مثــل هجمــات 
ـــاء املتالزمــة التنفســية احلــادة الوخيمــة،  ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، والـرتاع يف العـراق، ووب
سـارز (SARS) بالتجــارة العامليــة، وعلــى األخــص يف جمــال التجــارة باخلدمــات مثــل الســفر 
والسـياحة. وبعـد تدهورهـا يف عـام ٢٠٠١، مل تشـهد التجـارة العامليـة ســـوى حتســن طفيــف 
قـدره ٢ يف املائـة يف عـــام ٢٠٠٢، وال يتوقــع أن يتجــاوز منوهــا يف عــام ٢٠٠٣ نســبة ٤ يف 
املائة. وسيكون من الصعب على املدى القصـري عـودة التجـارة العامليـة إىل معـدل النمـو العـايل 
الـذي حققتـه يف التسـعينات، إال إذا أمكـن التقليـل إىل حـــد كبــري مــن التقلبــات يف اجلغرافيــا 
السياسية، وحتقيق تقدم ملحوظ يف املفاوضات التجارية املتعـددة األطـراف اجلاريـة حاليـا، إىل 
جانب انتعاش قوي يف االقتصادات الكربى اليت ال يزال فائض القدرات اإلنتاجيـة فيـها يعـوق 

االستثمار. 
وال يزال كثري من البلـدان الناميـة شـديد االعتمـاد علـى تصديـر السـلع األساسـية مـن  - ١٢
غري الوقود. فمثال ال تزال بضع سلع أساسية من غري الوقود تشكل جزءا كبريا مـن صـادرات 
كثـري مـن البلـدان األفريقيـة وبلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـــر الكــارييب. وتولــد الســلع 
األساسية من غري الوقود يف املتوسط حوايل ٢٣ يف املائة من جمموع عائدات صـادرات السـلع 
يف أفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة، غــري أن هــذا الرقــم يخفــي نســبا أعلــى بكثــري يف كثــري مــــن 
االقتصادات. فمثال تشكل السلع األساسية من غري الوقود أكثر من ٨٠ يف املائة مـن عـائدات 
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تصدير السلع يف بلدان مثل أثيوبيا، وبـاراغواي، وبلـيز، وبنـن، وبوركينـا فاسـو، وبورونـدي، 
وجامايكــا، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، وزامبيــا، والســــودان، وغرينـــادا، وليربيـــا، ومـــايل، 
ومـالوي، وموريتانيـا، وموزامبيـق، والنيجـر، ونيكـاراغوا. وتولـد الســـلع األساســية مــن غــري 
الوقـود ٥٠ يف املائـة علـى األقـل مـــن عــائدات التصديــر يف كــل مــن أوروغــواي، وأوغنــدا، 
ـــاال، وغينيــا،  والسـنغال، وبنمـا، وتوغـو، وزمبـابوي، وسـوازيلند، وشـيلي، وغامبيـا، وغواتيم

وكوت ديفوار، وكينيا، وملديف، وهندوراس(٣). 
وبالتايل فقد استمر االجتاه التنـازيل يف أسـعار السـلع األساسـية مـن غـري الوقـود (انظـر  - ١٣
اجلدول ٢) يف التقليل من االستفادة من التجارة يف البلدان اليت تعتمد اعتمادا كبريا على هـذه 
السلع. ومن املتوقع أن يستمر فائض العرض، مبا فيـه املخزونـات الكبـرية يف عـدد مـن أسـواق 
السلع األساسية، يف دفع األسعار حنو االخنفاض على املـدى القصـري. غـري أنـه بسـبب اخنفـاض 
قيمة الدوالر يف أواخر عام ٢٠٠٢ وبدايـة عـام ٢٠٠٣، مـن احملتمـل أن ترتفـع أسـعار السـلع 
األساسية املسعرة بالدوالر، مما يؤدي إىل ارتفـاع عـائدات التصديـر لكثـري مـن البلـدان الناميـة 
بالقيمة اإلمسية للدوالر، بيد أن القـوة الشـرائية احلقيقيـة هلـذه العـائدات قـد ال تتحسـن، إذ أن 

أسعار كثري من الواردات قد ترتفع كذلك(٤). 
اجلدول ٢ 

أسعار السلع األساسية من غري الوقود يف الفترة ١٩٩٠-٢٠٠٢ 
 

  ٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠

ـــــــي لعــــــام الرقـــــم القياس
 ٩٢,٧٩٣,٢٨٩,٢ ٩٦,٣٨٦,٩ ١٠٠,٢١٠٦,٥ ١٠١,٨١٠٠,٢ ٨٧,٩ ٨٧,٣ ٩٣,٠ ١٩٩٠١٠٠,٠=١٠٠

 
املصدر: نشرة األونكتاد الشهرية ألسعار السلع األساسية. 

 
ويشـكل اسـتمرار اعتمـاد عـدد كبـري مـن البلـدان الناميـة علـى إنتـاج وتصديـر الســـلع  - ١٤
األساسـية مـن غـري الوقـود واالخنفـاض الدائـم يف أسـعار هـذه السـلع حتديـــا متواصــال للبلــدان 
النامية. وينبغي، من ناحية، معاجلة فائض العرض وهبـوط األسـعار اللذيـن يسـودان عـددا مـن 
أسواق السلع األساسية، بيد أن البلدان املنتجة يصعب عليها منفردة ختفيض الفائض  بـاملقدار 
املطلوب. وينبغي للمجتمع الدويل تركيز اهتمامـه علـى خفـض إنتـاج بعـض السـلع األساسـية 
(وخاصة املنتجني بكلفة عالية)، ال سيما عن طريق التخلص من تلك املعونات اليت تؤثــر علـى 
اإلنتاج. ومن ناحية أخرى، مثة حاجـة أيضـا إىل تشـجيع التنويـع والتجـهيز يف البلـدان املعنيـة. 
وال يزال عدد كبري مـن البلـدان الناميـة يواجـه حتديـات كبـرية يف جتـهيز السـلع األساسـية الـيت 
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ينتجـها، علمـا بـأن التجـهيز يعطـي لصادراـا قيمـــة مضافــة. ففــي كثــري مــن أســواق الســلع 
األساسية الزراعية، على سبيل املثال، كثريا ما تستأثر املراحل األخرية من اإلنتاج بقسط أكـرب 
مـن السـعر النـهائي، وهـي مراحـل بعيـدة عـن متنـاول البلــدان الناميــة نظــرا لنقــص القــدرات 
وعوائـق أخـرى. ونتيجـة لذلـك، ال حتصـل البلـدان الناميـة إال علـى قســـط ضئيــل مــن الســعر 

النهائي الذي تباع به هذه السلع األساسية يف األسواق االستهالكية األجنبية. 
وينبغـي اختـاذ إجـراءات علـى وجـه اخلصـوص لتســـهيل وصــول الصــادرات الزراعيــة  - ١٥
للبلـدان الناميـــة إىل أســواق البلــدان املتقدمــة النمــو. وينبغــي أن تشــمل اإلجــراءات املتخــذة 
ختفيضـات كبـرية يف مجيـع أشـكال معونـات التصديـر بغيـة إلغائـها تدرجييـــا، وختفيــض الدعــم 
احمللي الذي يشوه التجارة، على حنو ما مت االتفاق عليه يف إعالن الدوحـة الـوزاري . كمـا أن 
ختفيض الرسوم اجلمركية وإزالة احلواجز غري التجاريـة عـامالن مـن العوامـل احلامسـة يف زيـادة 

حجم الصادرات من البلدان النامية. 
 

مبادرات ختفيف الديون  - ٢
يواجه اتمع الدويل حتديني واسعي النطاق خبصوص املبادرة املتعلقـة بـالبلدان الفقـرية  - ١٦
املثقلة بالديون، ومها : تعجيل معاجلـة احلـاالت قيـد اإلجنـاز، وضمـان التمويـل الكـايف لكفالـة 
بقاء ديون البلدان املستفيدة يف مستوى ميكن حتمله. ويف اية حزيران/يونيه ٢٠٠٣، كـان يف 
طريقه إىل بلوغ �نقطة اإلجناز� مثاين بلدان من بني البلدان الــ ٢٦ املسـتفيدة الـيت كـانت قـد 
بلغت نقطة القياس املتوسطة، أي �نقطة القرار�. وفضـال عـن ذلـك، شـهدت بعـض البلـدان 
ـــدين األســعار العامليــة للســلع األساســية،  الثمانيـة تفاقمـا يف حالـة الديـون اخلارجيـة، بسـبب ت

وبالتايل فإن عائداا من التصدير كانت أقل مما افترض. 
وعلى الرغم من الصعوبات الـيت ووجـهت يف البدايـة يف إجيـاد املـوارد لتمويـل اإلطـار  - ١٧
احلايل للمبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون متويـال كـامال، إال أن التربعـات يف ايـة 
نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ بلغــت ٢,٤ بليــون دوالر، باملقارنــة مــع الـــ ٢,٦ بليــــون دوالر مـــن 
التربعات املعلنة املتعهد ا. بيد أنه نظرا للنقص يف عائدات التصدير لبعض البلدان املسـتفيدة، 
فقد تكون هذه املبالغ الكلية املتعهد ا أقل من املبلـغ الـالزم لبلـوغ هـدف املبـادرة املتمثـل يف 
ختفيض ديون كل بلد من البلدان املستفيدة إىل مستوى ميكن حتملـه. وحـىت لـو مت حتقيـق هـذا 
ــادرة  اهلـدف، فـإن إبقـاء ديـون البلـدان يف مسـتوى ميكـن حتملـه  بعـد خروجـها مـن عمليـة املب
ـــة الرمسيــة،  سـوف يتطلـب تدفقـات ماليـة جديـدة ال ختلـق ديونـا، وبـاألخص املسـاعدة اإلمنائي

واالستثمار األجنيب املباشر. 
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املساعدة اإلمنائية الرمسية  - ٣
شـهدت املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة اجتاهـا تنازليـا لعـدة سـنوات، إال أـــا ارتفعــت إىل  - ١٨
٥٧ بليــون دوالر يف عــام ٢٠٠٢، باملقارنــة مــع ٥٢,٣ بليــون دوالر يف عـــام ٢٠٠١. وإذا 
ُأخذت بعني االعتبار آثار التضخم وتقلبات أسعار الصـرف فـإن الزيـادة يف املسـاعدة اإلمنائيـة 
الرمسية �احلقيقية� ارتفعت بنسبة ٤,٨ يف املائة. وقد أعلـن إثنـا عشـر بلـدا مـن أصـل الــ ٢٢ 
بلدا األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 
عن زيادة يف القيمـة احلقيقيـة للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، وزادت نسـبة االرتفـاع عـن ١٠ يف 
املائة يف تسعة بلدان. وارتفعت نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية مقارنة بالدخل القومي اإلمجـايل 
مـن املسـتوى القياسـي يف االخنفـاض البـالغ ٠,٢٢ يف املائــة يف الســنوات الثــالث الســابقة إىل 

نسبة ٠,٢٣ يف املائة حاليا. 
ويرتبط جزء من الزيادة يف تدفقات املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف عـام ٢٠٠٢ بـاملؤمتر  - ١٩
الـدويل لتمويـل التنميـة املنعقـد يف مونتـريي باملكسـيك، وُوعـد بزيـادات أخـــرى يف املســتقبل. 
وتظل التحديات قائمة على حد سواء فيما يتعلق بترمجة التعـهدات املوجـودة إىل أمـوال فعليـة 
يف أسـرع وقـت ممكـن، وزيـادة التعـهدات زيـادة ملحوظـة. وتشـــري تقديــرات جلنــة املســاعدة 
اإلمنائية إىل أن الوفاء بالتعهدات املعلنة يف مونتريي سيؤدي إىل زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة 
يف الفترة ٢٠٠٣ - ٢٠٠٦ بنسبة ٣١ يف املائة (حـوايل ١٦ بليـون دوالر)، وإىل زيـادة نسـبة 
املساعدة اإلمنائية مقارنـة بالنـاتج القومـي اإلمجـايل إىل ٠.٢٦ يف املائـة حبلـول عـام ٢٠٠٦(٥). 
ومع ذلك تظل النسبة بعيدة عن الـ ٠,٣٣ يف املائة اليت حتققـت باسـتمرار لغايـة عـام ١٩٩٢. 
وفضال عن ذلك، فحىت لو مت توزيـع املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة باملقـادير احلاليـة بـأمثل الطـرق 
وأكثرها فعالية، فإا ستظل أقـل بكثـري مـن املبـالغ الضروريـة لتحقيـق أهـداف إعـالن األلفيـة. 
وقد قُدر بأن احلاجة تدعو إىل ما يقـرب مـن ٥٠ بليـون دوالر إضـايف يف السـنة لتحقيـق هـذه 
األهـداف؛ وتدعـو احلاجـة إىل زيـادة أخـــرى قدرهــا ٥٠ بليــون دوالر ســنويا لبلــوغ هــدف 

الـ ٠,٧ يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل(٦). 
التدفقات املالية اخلاصة  - ٤

منذ وقوع األزمة املالية اآلسيوية، عكست التدفقات املالية اخلاصــة إىل البلـدان الناميـة  - ٢٠
اجتاهها الذي كـان إجيابيـا يف التسـعينات. فبالنسـبة للبلـدان الناميـة يشـكل االسـتثمار األجنـيب 
املباشر أهم مصدر لتدفقات املوارد اخلارجية، واخنفاض هذا االسـتثمار يف عـام ٢٠٠٢ (انظـر 
اجلدول ٣) يبعث على التشاؤم حيال احلاجة إىل زيادة دور القطاع اخلاص يف متويل التنمية. 
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اجلدول ٣ 
صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية، ١٩٩١-٢٠٠٢ 

 
  ٢٠٠١٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٥١٩٩٦ ١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤

ـــــات (بباليــــني صـــايف التدفق
٩٧,٢١٢٠,٥١٢٨,٠١٣٣,٠١٢٥,٦١٤٥,٣١١٠,٠ ٨٢,٠ ٧٥,٣ ٣٤,٣ ٣١,٥ ٢٩,١ الدوالرات) 
 

 (E.03.II.C.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل املصدر:
 

وتسـتمر البلـدان الناميـة يف تنفيـذ سياســـات ــدف إىل اجتــذاب االســتثمار األجنــيب  - ٢١
املباشـر. بيـد أنـه باإلضافـة إىل حتسـني بيئـــة االســتثمار، ال بــد مــن انتــهاج سياســات ملعاجلــة 
مشاكل القدرات املؤسسية وجوانب الضعف األخرى، مبا فيها تنمية املوارد البشـرية والتطـور 
التكنولوجي، وبناء قطاع أعمال حملي نشط، وحتسني اهلياكل األساسية وكفالة بيئـة تنافسـية. 

وتشكل كل واحدة من هذه املهام حتديا لكثري من البلدان النامية. 
 

حتويالت العاملني  - ٥
حتويالت املواطنني املقيمني يف اخلارج عنصر مـن عنـاصر التدفقـات املاليـة إىل البلـدان  - ٢٢
النامية اليت اكتسبت أمهية متزايدة – تفوق أحيانا أمهيـة املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة واملسـتويات 
احلالية من االئتمانات اخلاصة. وعلى عكس أغلبية التدفقات األخرى إىل البلـدان الناميـة، فـإن 
املستويات املسجلة لتحويالت العاملني بلغت ٨٠ بليـون دوالر يف عـام ٢٠٠٢، باملقارنـة مـع 
٦٠ بليونا يف عام ١٩٩٨(٧). وفضال عن ذلـك، كثـريا مـا تشـكل التحويـالت املسـجلة رمسيـا 

جزءا يسريا فقط من إمجايل التدفقات. 
وتؤدي التحويالت النامجة عن اهلجرة إىل زيادة دخل املستفيدين وتنشـيط االقتصـاد.  - ٢٣
وال تتوقف أمهية األثر االقتصادي للتحويالت يف بلـد املنشـأ علـى عـدد العمـال املـهاجرين إىل 

اخلارج فحسب، بل وكذلك على تشكيلة مهارام وظروف عملهم قبل اهلجرة. 
 

صايف حتويالت املوارد إىل البلدان النامية  - ٦
يشـكل صـايف حتويـالت املـوارد مقياسـا للنتيجـة الصافيـة ملختلـف التدفقـات املاليــة إىل  - ٢٤
البلـدان الناميـة. ويعتمـد أثـر التحويـل املـايل الصـايف يف بلـد مـا علـى احلالـة االقتصاديـــة العامــة 
لذلـك البلـد. ففـي معظـم البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا بفـترة انتقاليـة يعتـرب مــن 
املرغـوب فيـه عـادة احملافظـة يف املتوسـط علـى حتويـالت صافيـة إىل الداخـل قابلـــة لالســتمرار، 
ممـا يسـهم يف حتقيـق مسـتوى اسـتثمار أعلـى ممـا ميكـن متويلـه بواسـطة إمجـايل االدخـار الوطــين 
وحده(٨). ولذلك فإن هناك شيئا من القلق من االخنفاض القياسي احلاصل عـام ٢٠٠٢ حيـث 
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بلـغ صـايف حتويـالت املـوارد ١٩٢,٥ بليـون دوالر، وهـو العـام اخلـــامس علــى التــوايل الــذي 
حققت فيه البلـدان الناميـة كمجموعـة قيمـة سـالبة لصـايف التحويـالت. وتعكـس هـذه القيمـة 
السالبة لصايف التحويل يف عام ٢٠٠٢ انكماشا حـادا يف واردات عـدة اقتصـادات، خاصـة يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. أما يف أفريقيا فقد حصل حتويل صاف للمـوارد املاليـة 
إىل الداخـل، حيـث أدى االخنفـاض يف عـائدات تصديـر السـلع األساسـية مـن غـــري الوقــود إىل 
عجز جتاري مت متويله بواسطة تدفقات مالية إضافية رمسية أو خاصة. واسـتمرار احلجـم الكبـري 
من التحويالت املالية الصافية السلبية مـن بعـض البلـدان الناميـة يف السـنوات األوىل مـن العقـد 
اجلديد يقف على طريف نقيض مع التدفقـات الصافيـة يف النصـف األول مـن عقـد التسـعينات. 
وتشـكل يئـة الظـروف املالئمـة لعكـس اجتـاه هـذه التدفقـات حتديــا للبلــدان الناميــة نفســها، 
وكذلك للمجتمع الدويل، ال للحكومات فقط، بل خصوصـا للقطـاع اخلـاص، املسـؤول عـن 

اجلزء األكرب من التحول املعاكس الذي طرأ على هذه التدفقات اجلدول ٤ 
صايف نقل املوارد إىل البلدان النامية، ١٩٩١-٢٠٠٢ 

(بباليني الدوالرات) 
 

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١

-١٩٢,٥ -١٥٥,١ -١٧٩,٣ -٣٣,٧ -١,٣ ٢٤,٢ ٣٦,٠ ٣٣,٩ ٦٦,٣ ٤٠,٤ ٢٨,٦ -٤٢,٢ البلدان النامية 
             

  
املصدر: �دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل� (منشورات األمم املتحدة)، أعداد خمتلفة. 

بعض الفرص والتحديات والقيود اليت تواجه التنمية  ثالثا -
حيدد هذا القسم بضع فـرص وحتديـات وقيـود معينـة تواجـه التنميـة وتتطلـب اهتمامـا  - ٢٥
مــــن جـانب واضعـي السياسـات علـى الصعيديـن الوطـين والـــدويل يف الســنوات املقبلــة، وإن 

مل تكن بالضرورة قد عوجلت يف تقارير أخرى صادرة قبل الدورة احلالية للجمعية العامة. 
 

الفرص الكبرية اليت يتيحها التقدم التكنولوجي   ألف -
األمن الغذائي ودور التكنولوجيا.  - ١ 

ـــك التكنولوجيــا احليويــة، يف جمــايل  ينطـوي تطبيـق التكنولوجيـات احلديثـة، مبـا يف ذل - ٢٦
األغذية والزراعة، على إمكانية زيادة اإلنتاجيـة وخفـض تكـاليف اإلنتـاج، وهـو مـا ينبغـي أن 
يعود بالفائدة على كل من املنتجـني واملسـتهلكني. وبإمكـان هـذه التكنولوجيـات اجلديـدة أن 
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تسـهم إسـهاما كبـريا يف احلـد مـن الفقـر واجلـوع املنتشـرين يف عـامل اليـوم. وملـــا كــان حجــم 
الزراعة يف االقتصاد يف البلدان النامية أكـرب منـه يف البلـدان املتقدمـة النمـو يف معظـم احلـاالت، 
فريجح أن تكون املكاسب يف الناتج أكــرب نسـبيا لـدى البلـدان الناميـة؛ وملـا كـان املسـتهلكون 
الفقـراء ينفقـون شـرحية أكـرب مـن ميزانيتـهم علـى األغذيـة، فيتوقـع أيضـا أن تكـون مكاســـبهم 

النسبية أكرب حجما. 
ويعتقد أن التكنولوجيا احليوية تقدم مكاسب حمتملة كبرية، ولكنها تنطوي أيضـا علـى  - ٢٧
عدد من املخاطر الكبرية، ومعظمها ال ميكن حتديد حجمه مسـبقا، وبعضـها ينطـوي علـى آثـار 
سلبية كبرية. ويف حاالت عديدة، فإن أولئك الذين يستحدثون هذه التكنولوجيـات أو يبيعوـا 

لن يكونوا هم الذين يتحملون نتائجها السلبية بل اتمع هو الذي سيتحملها بوجه عام. 
وتشـمل التكنولوجيـا احليويـة احلديثـة املعاجلـة الوراثيـة إلنتـاج كائنـات معدلـة وراثيــا.  - ٢٨
والفوائد احملتملة للكائنـات املعدلـة وراثيـا هـي إنتـاج أغذيـة أساسـية ذات درجـة غذائيـة عاليـة 
وزيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني مقاومـة أمـراض احملـاصيل وانتشـار اآلفـات وحـاالت الطقـس 
الشديدة وإنتاج حيوانات مزرعـة أكـثر إنتاجيـة. ويف الوقـت ذاتـه، يقـال إن الكائنـات املعدلـة 
وراثيا تقدم فوائد للبيئة، من قبيل أا حتد من مساحة األرض املطلوبـة إلنتـاج األغذيـة وذلـك 
بفضل حتسني اإلنتاجية، وحتد مـن املـواد الكيميائيـة املطلوبـة حلمايـة احملـاصيل، وتتيـح الفرصـة 
إلصـالح األراضـي املعطوبـة أو األقـل خصوبـة، وحتـد مـن النفايـات بفضـل إنتاجـــها منتجــات 
ذات عمر افتراضي أطول، وإنتاجها مواد عضويـة لتوفـري الطاقـة (وقـود حيـوي). ويف اخلتـام، 
فإن هناك فوائد حمتملة تعود على صحة اإلنسان مثل إمكانيات تشخيص األمراض عـن طريـق 

التحليل اجليين، واستحداث لقاحات وأدوية جديدة وحتديد اجلينات املسببة للحساسية. 
وتتمثل احلجج الرئيسية اليت قُدمت ضد استخدام الكائنات املعدلـة وراثيـا يف الزراعـة  - ٢٩
يف خماطر اآلثار السلبية اليت ميكن أن تنعكس على البيئة وصحة اإلنسان، إىل جـانب عـدد مـن 
اآلثار االجتماعية – االقتصادية السلبية. ومـن الناحيـة البيئيـة، يقـال إن اجلينـات قـد ينتـهي ـا 
األمر يف أماكن غري متوقعة، وقد تتحول وتكون هلا آثار ضارة (من ذلك مثـال أـا تـؤدي إىل 
ظهور �أعشاب شـديدة املناعـة� تقـاوم اآلفـات ومبيـدات األعشـاب)، كذلـك فـإن اجلينـات 
�النائمة� ميكن أن تستيقظ صدفة وأن تصبح اجلينات النشطة �هـامدة�، وميكـن أن تتفـاعل 
اجلينـات مـع الكائنـات الربيـة واحملليـة مبـا قـد يـترتب علـى ذلـك مـن آثـار سـلبية علــى الطيــور 
واحلشرات واألتربة، يف حني يعود ذلك دون قصد بالضرر على الكائنات املفيـدة الـيت تتغـذى 
علـى آفـات احملـاصيل. ومـن اآلثـار السـلبية احملتملـة علـى صحـة البشـر انتقـال اجلينـات املســـببة 
للحساسية، ودخول كائنات معدلة وراثيـا غـري مرغوبـة يف السلسـلة الغذائيـة وانتقـال املقاومـة 
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للمضــــادات احليويـــــة. وفـي اخلتام، فإن بعض اآلثار االجتماعية – االقتصادية السيئة احملتملـة 
تتمثل يف عدم قدرة املزارعني على احلصول علـى مـواد نباتيـة غـري معدلـة واحتمـال اعتمـادهم 
ـــدة يف البــذور  علـى بـذور مهندسـة بيولوجيـا، وخاصـة يف ضـوء نشـوء مـا يسـمى جينـات مبي
املعززة عن طريق التعديل الوراثي، وهي بذور غري صاحلة للبذر. وعلـى الرغـم مـن أن الفوائـد 
احملتملة تكون مبثابة حوافز كبرية للقطاع اخلاص الستحداث هذه التكنولوجيات، فـإن الطـابع 
اجلماعي للعديد من األخطار املتصلـة بذلـك يعـين أن هنـاك دورا حامسـا ينبغـي أن تضطلـع بـه 
احلكومات يف التخفيف من هذه األخطار ويف إجراء أو بدء دراسات ميكن أن تشـكل أساسـا 

ملناقشات وإجراءات تتخذ على الصعيد العام(٩). 
وإذا مـا اختـذت اإلجـراءات الضروريـة للتخفيـف مـن هـــذه األخطــار، فــإن احملــاصيل  - ٣٠
املعدلـة وراثيـا متثـل فرصـة حمتملـة أمـام البلـدان الناميـة ال سـيما تلـك الـيت تعـاين مـن نقـــص يف 
األغذية. غري أن تكنولوجيا التعديل الوراثـي املكتشـفة يف البلـدان املتقدمـة النمـو قـد ال تكـون 
جاهزة للنقل إىل البلدان النامية. فالبحوث اليت جترى علـى احملـاصيل الـيت توجـد بصفـة خاصـة 
يف البلدان النامية حمدودة يف عدد ضئيل مـن املؤسسـات العامـة واملؤسسـات الـيت ال تسـتهدف 
الربــح يف البلــدان املتقدمــة النمـــو ويف البلـــدان الناميـــة الـــيت تتمتـــع بقـــاعدة علميـــة قويـــة. 
ـــدى القطــاع اخلــاص يف  وألن العـائدات املاليـة تبـدو حمـدودة، يقـابل  ذلـك اهتمـام هامشـي ل
استحداث كائنات معدلة وراثيا م البلـدان الناميـة(١٠). وكمـا هـو األمـر بالنسـبة للعديـد مـن 
ـــا  التكنولوجيـات األخـرى، فـإن مثـة حتديـا يتمثـل يف اسـتنباط وسـائل كفيلـة جبعـل التكنولوجي

ختدم مصلحة أفقر البلدان والشعوب. 
 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  - ٢
متثلـت قـوة إجيابيـة دافعـة للتنميـة يف السـنوات األوىل مـــن القــرن اجلديــد يف اســتمرار  - ٣١
تغلغل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل مـن البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. 
وعلى الرغم من أن خطى هذا التغلغل قد تباطأت يف البيئة االقتصاديـة املعاكسـة احلاليـة، فقـد 
اسـتمر منـــو اقتصــاد شــبكات املعلومــات واالتصــاالت. وقــد أدى هــذا إىل نشــوء شــركات 
جديدة، ولكن فوق ذلك كله نشأت جمموعة كبرية من الفرص اجلديدة والتطبيقـات اجلديـدة 

واألبعاد اجلديدة للتنمية. 
بلـغ عـدد األشـخاص الذيـن يسـتخدمون اإلنـترنت يف العـامل ثالثـة أضعـاف مـــا كــان  - ٣٢
عليـه، أي مـا يزيـد قليـال علـى ٢٠٠ مليـون شـخص يف بدايـة عـام ٢٠٠٠ إىل مـا يزيـد علـــى 
٦٠٠ مليون شخص يف عام ٢٠٠٢، ويتوقع أن يبلـغ هـذا العـدد بليـوين شـخص حبلـول ايـة 
عـام ٢٠٠٥. وحبلـول ذلـك الوقـت، يتوقـع أن يكـون نصـف هـؤالء األشـــخاص يســتخدمون 
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أجـهزة غـري احلواسـيب اخلاصـة للوصـول إىل اإلنـــترنت. ومل تكــن السياســات واإلصالحــات 
التنظيمية واملؤسسية ملعظم البلدان، فضال عنها على الصعيد العاملي، مواكبـة ألوجـه التقـدم يف 
جمـال التكنولوجيـا، ولذلـك فـإن بعـض الفـرص الناشـــئة عــن التطبيقــات احملتملــة لتكنولوجيــا 
املعلومـات واالتصـاالت ال تـزال غـــري مســتغلة، وخاصــة يف البلــدان الناميــة. فإنشــاء هيــاكل 
أساسية متكينية يف جمال السياسات واألنظمة واملؤسسات على الصعيدين الوطـين والعـاملي أمـر 

حاسم لضمان وصول اجلميع وبتكلفة ميسورة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
يبدو أن الفوارق فيما بني البلدان يف جمال الوصول إىل خدمـات االتصـاالت السـلكية  - ٣٣
والالسلكية األساسية (وهي جزء مما يسمى �الفجوة الرقميـة�) تتضـاءل، ولكـن ال يـزال مثـة 
فجوة بني البلدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة يف خدمـات االتصـاالت السـلكية والالسـلكية ويف 
نوعية إمكانيات الوصول. ويف عام ٢٠٠١، برزت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بوصفـها أعلـى 
منـاطق اسـتخدام اإلنـترنت، مقيسـة بعـدد املسـتخدمني. وعلـى الرغـم مـــن أن البلــدان الناميــة 
زادت من حصتها يف عدد مسـتخدمي اإلنـترنت يف العـامل مـن ٢ يف املائـة يف عـام ١٩٩١ إىل 
٢٣ يف املائـة يف عـام ٢٠٠١ (مـن حنـو نصـف بليـون مســـتخدم يف مجيــع أحنــاء العــامل)، فــإن 
إمكانيـات الوصـول إىل اإلنـترنت مـن حيـث توزعـها تقـل كثـريا عـن إمكانيـات الوصـــول إىل 
اهلاتف. على سبيل املثال، يسـتخدم سـكان لكسـمربغ البـالغ عددهـم ٠٠٠ ٤٠٠ نسـمة مـن 
موجات شبكة اإلنترنت الدولية أكثر مما يستخدمه سكان أفريقيا البـالغ عددهـم ٧٦٠ مليـون 
نسمة، وهو ما ييسر لسكان لكسمربغ وصـوال أسـرع كثـريا إىل الشـبكة العامليـة. إىل جـانب 

ذلك، فإن خربات فرادى املستخدمني يف جمال استخدام اإلنترنت تتباين إىل حد بعيد. 
هناك قدرات فائضة يف شبكة األلياف الضوئية على قنوات عديدة يف البلـدان الناميـة.  - ٣٤
ولكن متثل أحد آثار انفجـار �الفقاعـة� يف قطـاع االتصـاالت السـلكية والالسـلكية يف أن مت 
العمل على احلد من هذا الفـائض. وحـىت عـام ٢٠٠٠، كـانت البلـدان املتقدمـة النمـو تسـتأثر 
بغالبيـة االشـتراكات اجلديـدة يف خدمـات اهلـاتف النقـال الـيت تبـاع كـل سـنة. وقـد ظـل عــدد 
االشـتراكات اجلديـــدة منــذ ذلــك احلــني ينخفــض يف االقتصــادات املتقدمــة النمــو، يف حــني 
واصلــت االشــتراكات يف االقتصــادات الناميــة تعاظمــها، حيــث جتــــاوزت االشـــتراكات يف 
االقتصادات املتقدمة النمو. وال تزال القدرة يف جمال االتصاالت السلكية والالسـلكية حمـدودة 
ــام  يف البلـدان الناميـة، غـري أن هـذه االجتاهـات توحـي بـأن الفجـوة الرقميـة قـد تتقلـص وأن أم
البلـدان الناميـة فرصـا أكـرب لتسـتفيد ممـا حتملـه ثـورة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــاالت مــن 

إمكانات يف جمال التنمية. 
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التحــدي الـــــذي ميثلــه فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعـــة  باء -
املكتسب (اإليدز) 

ميثل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز حتديا كبريا يف عدد متنام من البلـدان الناميـة.  - ٣٥
إذ أنـه يلغـي عقـودا مـــن التقــدم احملــرز يف جمــال إطالــة متوســط العمــر املتوقــع، ويؤثــر علــى 
االجتاهـات الدميوغرافيـة واالقتصاديـــة. فمتوســط العمــر املتوقــع يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكربى يبلغ اآلن ٤٧ سنة فقط، يف حـني ينبغـي أن يكـون ٦٢ سـنة لـو مل يكـن اإليـدز. ويف 
بوتسـوانا، اخنفـض متوسـط العمـر املتوقـع بنسـبة ٣٣ سـنة إىل مسـتويات مل تعـــرف منــذ عــام 
١٩٥٠. وتشهد آسيا ومنطقـة البحـر الكـارييب ظـاهرة مماثلـة، وإن كـانت بدرجـة أقـل. وزاد 

معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة تصل إىل ٤٠ يف املائة يف بعض البلدان. 
وفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز ليـس مشـكلة صحيـة فحسـب. فمـدى اجتيـاح  - ٣٦
هذا الوباء يف العديد مـن البلـدان الناميـة معنـاه أن هـذا الوبـاء يشـكل أيضـا عقبـة كـربى أمـام 
التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة بـل وقـوة معاكسـة هلـا، ألنـه يقلـــص القــوة العاملــة وخيفــض 
إنتاجيتـها. وتشـري التقديـرات إىل أن منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل السـنوي، بالنسـبة للبلـدان الــيت 
تبلغ معدالت انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ٢ يف املائـة، ينخفـض بنسـبة ٢,٦ يف 
املائة. ولإليدز آثار مدمرة بالنسـبة لتماسـك األسـر املعيشـية، إذ يفضـي إىل الفقـر وإىل تفسـخ 
األسرة املعيشية عندما ميوت الكبار. وهو حيد مـن األمـن الغذائـي لألسـرة، إذ تتضـاءل القـوى 

العاملة املتاحة إلنتاج الغذاء وحيد من وسائل شراء األغذية. 
وتوحي اإلسقاطات بأن عددا إضافيـا يبلـغ ٤,٥ ماليـني شـخص سـيصابون بفـريوس  - ٣٧
نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز يف ١٢٦ بلـدا مـن البلـدان املنخفضـة الدخـل والبلـدان املتوســـطة 
الدخل بني عام ٢٠٠٢ وعام ٢٠١٠. وسيحدث أكثر من ٤ يف املائة من هـذه اإلصابـات يف 
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وهو ما ميثل حاليا قرابة ٢ يف املائة من اإلصابات اجلديـدة. وتشـري 
التقديرات أيضا إىل أن تنفيذ محلة وقائية شاملة حبلـول عـام ٢٠٠٥ سـيقلص عـدد اإلصابـات 
اجلديدة مبقدار ٢,٩ مليون إصابة حبلول عام ٢٠١٠، وسيساعد على حتقيـق هـدف احلـد مـن 
مستويات انتشار فريوس نقـص املناعـة البشـرية لـدى الشـباب بنسـبة ٢٥ يف املائـة حبلـول عـام 
٢٠١٠، على حنو ما دعا إليه اإلعالن وااللــتزام املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف قرارهـا دإ-٢/٢٦ الصـادر يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. ونظـرا 
لسـرعة انتشـار هـذا املـرض، فـإن أي تأخـري يف تنفيـذ نظـام الوقايـة املتكـــامل، فــإن أثــر ذلــك 
سيتعاظم على املدى البعيد. وال تزال معدالت اإلصابة لدى الشباب تتعاظم، وخفـض سـرعة 

انتشار الوباء يتطلب محاية الشباب يف كل مكان من هذا املرض. 
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ال يزال االفتقار إىل املعلومات عن انتقال فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز، يسـهم  - ٣٨
ـــني عــامي ١٩٩٦ و ٢٠٠١، تظــهر أن  يف انتشـاره. فالدراسـات االسـتقصائية الـيت أجريـت ب
٧,٧ يف املائـة مـن النسـاء يف الشـرحية العمريـة ١٥ إىل ٢٤ ســـنة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة 
البحر الكارييب يعرفن أن أي شـخص يتمتـع بصحـة جيـدة يف مظـهره ممكـن أن يكـون مصابـا 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، غـري أن هـذه النسـبة بلغـت ٥١ يف املائـة و ٤٧ يف املائـة 
فقط يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ومنطقة جنوب شـرقي آسـيا علـى التـوايل. أمـا نسـبة 
النساء الاليت يف نفس الشرحية العمريـة والـاليت يعرفـن أن اسـتخدام الرفـاالت حيـول دون نقـل 
الفريوس فستبلغ ٦ يف املائة يف جنوب وسط آسـيا، ولكنـها تبلـغ ٤٩ يف املائـة و ٣٨ يف املائـة 
فقط يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب شـرقي آسـيا علـى التـوايل. والتثقيـف بشـأن 
هذا املرض والوقاية منه عنصران ال ميكن االستغناء عنهما يف اجلهود املبذولة إلبطاء انتشاره. 
٣٩ - تضمن إعالن االلتزام املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز أهدافا حمددة زمنيـا 
ملعاجلة هذا الوباء. وهناك مزيد من البلدان اليت أصبحت تدرك قيمة جتميـع مواردهـا وخرباـا 
والتزاماـا بتنفيذهـا مبـادرات إقليميـة ملكافحـة هـذا الوبـاء. وهنـاك دالئـل أخـرى علـى إحــراز 
تقـدم يف هـذا اـال. فـــالصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل واملالريــا الــذي أنشــئ يف 
حزيران/يونيه ٢٠٠١ يقوم حبشد موارد إضافية كبــرية هلـذا الغـرض. ويتمثـل التحـدي املباشـر 

يف استخدام هذه املوارد فورا وبطرق تتسم بالكفاءة والفاعلية. 
 

التحديات الناشئة عن االجتاهات الدميوغرافية  جيم -
أصبـح عـدد املسـنني يف سـكان البلـدان املتقدمـة النمـو يــتزايد يف حــني متثــل الشــرحية  - ٤٠
الواسعـــة من الشباب يف البلـدان الناميـة أفضـل مـا متلـك هـذه البلـدان مـن مـوارد وإن كـانت 
ال تســتغل اســتغالال كافيــا. وتثــري التغــريات الدميوغرافيــة مســــائل اســـتدامة نظـــم الضمـــان 
االجتماعي يف كل من البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة، وهنـاك يف البلـدان الناميـة أيضـا 
قلـق إزاء البطالـة والعمالـة الناقصـة. وميكـن أن تـؤدي هجـرة العمـال علـى الصعيـد الــدويل إىل 
التخفيف من حدة هاتني املشكلتني. غري أن العقبات اليت تعترض حركة العمالة جتعل ظـروف 
هجـرة األيـدي العاملـة قاسـية بوجـه خـاص وحتـول دون الظـاهرتني املذكورتـني أعـاله مــن أن 

تكيف إحدامها األخرى وتعادهلا. 
الشيخوخة وشبكات الضمان االجتماعي  - ١

إن شيخوخة السكان، والتغريات اليت طرأت علـى ديناميـات القـوة العاملـة للمسـنني،  - ٤١
ساعدت يف حتديد شـكل املناقشـات حـول املعاشـات التقاعديـة. ففـي معظـم البلـدان املتقدمـة 
النمو، متكن املسنون - فيمــا عـدا األرامـل املسـنات الـاليت هـن أقـل حظـا - مـن الوصـول إىل 
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الشيخوخة دون أن يتعرضوا إىل اخنفاض كبري يف مستويات معيشتهم. إال أنـه يتوقـع أن حيـال 
إىل التقاعد يف الربع القرن املقبل، ما يقرب مــن ٧٠ مليـون شـخص يف البلـدان املتقدمـة النمـو 
ولن حيل حملهم سوى ٥ ماليني عامل جديد، أما يف ربع القرن املاضي فقد حـل ١٢٠ مليـون 
عامل حمل ٤٥ مليون شـخص مـن أصحـاب املعاشـات التقاعديـة(١١). وهـذا يبـدي أن الطلـب 
سيزداد بشكل كبري على اليد العاملة يف هذه البلـدان يف املسـتقبل القريـب، فضـال عـن وجـود 
صعوبات يف كفالة عدم تعرض أصحاب املعاشــات التقاعديـة إىل اخنفـاض كبـري يف مسـتويات 

املعيشة. 
وقد تطرق عدد قليل من البلـدان إىل تكلفـة واسـتقرار نظـم املعاشـات التقاعديـة فيـها  - ٤٢
علـى حنـو كـاف،  ومـن املرجـح أن يـؤدي ازديـاد الديـن املتضمـن يف بعـض نظمـها، وخاصـــة 
تطبيق القواعد احلالية خلصم االشـتراكات مـن املنبـع، إىل قيـام العمـال بدفـع اشـتراكات أعلـى 
و/أو فرض ضرائب دخل أعلى على العمال وأصحـاب املعاشـات التقاعديـة علـى حـد سـواء. 
ـــى اإلصالحــات املتعلقــة باملعاشــات التقاعديــة أن تقــاوم  ويف العديـد مـن البلـدان،  يتعـني عل
األزمـات االقتصاديـة وارتفـاع مسـتويات الديـون العامـة الـــيت ال ــدد االســتقرار االقتصــادي 
فحسـب، بـل تـؤدي كذلـك إىل احلـد مـن االسـتثمارات الالزمـة يف جمـاالت التعليـم والصحـــة 

والبىن التحتية، وتترك شرحية كبرية من السكان معرضة للخطر. 
واستنادا إىل منظمة العمل الدولية، فـإن حـوايل ٩٠ يف املائـة مـن الشـرحية العاملـة مـن  - ٤٣
السـكان يف العـامل غـري مشـمولة يف نظـم معاشـات تقاعديـــة كافيــة قــادرة علــى تــأمني دخــل 
تقاعدي كاف. ففي بلدان االحتاد السـوفيايت السـابق، أصبحـت نظـم املعاشـات عدميـة القيمـة 
عمليا مع تدهور االقتصـادات الوطنيـة؛ أمـا يف أفريقيـا، فـإن نظـم املعاشـات التقاعديـة ضعيفـة 
بشكل عام وتدار على حنو سيئ؛ ويف آسيا أصبحت هذه النظـم ضعيفـة بسـبب االضطرابـات 
املاليـة الـيت حدثـت يف أواخـر التسـعينات مـن القـرن املـاضي؛ أمـــا يف بلــدان الشــرق األوســط 
ـــة، فــال يســمح للعمــال األجــانب االنضمــام إىل نظــم املعاشــات التقاعديــة  املسـتوردة للعمال
الوطنية؛ يف حني أن أداء نظم املعاشـات التقاعديـة ضعيـف يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر 
الكـارييب، حيـث يتحـول عـدد مـن البلـدان إىل نظـم أخـــرى. أمــا بالنســبة لألشــخاص الذيــن 
ال تشـملهم نظـم املعاشـات التقاعديـة أو الذيـن تشـــملهم نظــم ذات أداء ســيئ، فــإن الدخــل 

لشيخوختهم غري مأمون البتة. 
كمـا أن األسـئلة اجلاريـة حـول كيفيـة املوازنـة بـني مسـؤولية القطـاع العـــام والقطــاع  - ٤٤
اخلاص يف توفري احلماية للشيخوخة ومحاية حقوق العمـال وحاجتـهم لألمـن تـتردد كذلـك يف 
املناقشات الدائرة حول قدرة أسواق العمالة على استيعاب العمال واالحتفاظ م. وفيما تعـد 
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مشاركة املسنني يف سوق العمالة عامال حموريا يف التقليل من إمكانية تعرضـهم هلـذه املخـاطر، 
فـإن املعـدل العـام ملشـاركة القـوة العاملـة يف اخنفـاض مطـرد منـذ عقـود، رغـم تزايـد أعدادهــم 

ونسبتهم يف عدد السكان اإلمجايل. 
وتوجد يف أفريقيا وآسيا أعلى نسبة من املسـنني النشـيطني اقتصاديـا - أكـثر مـن ٤٠  - ٤٥
يف املائة. ويف معظم البلدان الناميـة، عمـل معظـم املسـنني طـوال حيـام يف أعمـال غـري رمسيـة 
ذات قــدر ضئيــل مــن االســتحقاقات، إن وجــدت، ودخــــول هزيلـــة. وال يوجـــد حســـاب 
للمعاشـات التقاعديـة ميكـن أن يسـتمد منـه دخـل تقـاعدي، ومثـة فرصـة ضعيفـة جـدا إلنشـــاء 
حساب. ويعد الفقر عامال حمفزا يرغم املسنني على مواصلة العمـل طاملـا تسـمح هلـم صحتـهم 

بذلك، كاملزارعني والعمال أو البائعني. 
ومـن الطـرف اآلخـر مـن الطيـف تقـع أوروبـا، حيـث ال تتجـاوز نسـبة املسـنني الذيـن  - ٤٦
ال يزالون نشيطني اقتصاديا اخلمسة يف املائة، وحيث يتقاعد معظمـهم مـن الوظـائف املـأجورة 
يف أعمـار حمـددة بدقـة؛ إذ يعـــاقب األشــخاص حبرمــام مــن دخــل الضمــان االجتمــاعي إذا 
اسـتمروا يف العمـل بعـد سـن حمـددة. وكـانت هـذه السياسـات قـد وضعـت عندمـا كـان عــدد 
املتقاعدين قليال قياسا إىل الشرحية العاملة من السـكان، وميكـن توفـري االسـتحقاقات بسـهولة. 
وبعد أن أصبح املتقـاعدون يعيشـون فـترة أطـول ويـزداد عددهـم يوميـا، فـال تـزال السياسـات 
تشـجع النـاس علـى تقصـري فـترة حيـــام العمليــة وهــم ال يزالــون يتمتعــون بلياقتــهم البدنيــة 
وقادرون على العمل لفــترة أطـول، ويسـتبعد األشـخاص الذيـن يفضلـون االسـتمرار يف العمـل 
من سوق العمالة. وال يشـكل التقـاعد اإللزامـي إال جـزءا مـن اخللفيـة االقتصاديـة والسياسـية. 
كمـا تؤثـر البطالـة وانعـــدام الفــرص، والطلــب علــى إجــادة مــهارات جديــدة يف التوســع يف 
االقتصـاد الرقمـي وتثمـني الترفيـه عاليـا أيضـا علـى سياسـات ســـوق العمالــة املتعلقــة بالعمــال 

املسنني. 
 

العمال املهاجرون  - ٢
رغـم أن اهتمـام السياسـات تكـرس بشـكل كبـري علـى �تنظيـم� هجـرة العمـال مـــن  - ٤٧
ـــدى معظــم املــهاجرين مؤهــالت  ذوي املـهارات العاليـة ممـن يلبـون احتياجـات حمـددة، فـإن ل
متدنية ويشغلون وظائف تقع يف أدىن سلم األجور. ويعد االحتيال والتمييز واالسـتغالل، ويف 
بعض األحيان اإلساءة حاالت مرتبطة بالعمالة يتعـرض هلـا عـادة، وعلـى حنـو مـتزايد، العمـال 
املهاجرون من ذوي املهارات الضعيفـة. يف حـني أن  املنـاخ املتمثـل يف كـره األجـانب السـائد 
ـــو ينبــع بشــكل  حاليـا يف العديـد مـن اتمعـات يقـدم تفسـريا لتعـرض املـهاجرين للخطـر، وه

رئيسي من موقعهم يف سوق العمالة وعدم تطبيق وإنفاذ معايري العمالة يف البلدان املضيفة. 
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إن القيـود املفروضـة علـى تنقـل اليـد العاملـة ورفـع القيـود عـن سـوق العمالـة مسحــت  - ٤٨
لعدد كبري من املـهاجرين ممـن ال حيملـون وثـائق إمكانيـة العثـور علـى وظـائف رغـم االرتفـاع 
النسيب ملستويات البطالة يف البلدان املتقدمة النمو. إن املهاجرين الذين مت توظيفــهم يف ظـروف 
عمل دون املستوى يوفرون عمالة قليلة التكلفة ومرنة بالنسـبة للشـركات الصغـرية واملتوسـطة 
احلجـم الـيت ال ميكنـها أن تنقـل عملياـا إىل اخلـارج. ويف الوقـت نفسـه، فـإن التميـــيز املتصــل 
بــالتوظيف جعــل األمــر أكــثر صعوبــة بالنســبة للمــهاجرين الشــرعيني يف إجيــاد وظـــائف أو 

تغيريها(١٢). 
وتكاد تتوقف حقوق املهاجرين االقتصادية كلية على قوانني اهلجرة اليت تكـون عـادة  - ٤٩
حمدودة جدا. ويف العديد من البلدان، تكون قدرة املهاجرين على الوصول إىل أسـواق العمالـة 
وجمـال مشـاركتهم يف املـهن والتجـارة مقيـدة. ويف حـني حتـدد قوانـني اهلجــرة بعــض احلقــوق 
االقتصادية للمهاجرين، إال أا نـادرا مـا حتتـوي علـى أحكـام إلنفـاذ هـذه احلقـوق. ويف عـدد 
قليل من البلدان، بدأ املـهاجرون ينظمـون أنفسـهم لتـأكيد حقوقـهم، مبسـاعدة املنظمـات غـري 
احلكومية يف بعض األحيـان. وباإلضافـة إىل ذلـك، ويف عـدد مـن البلـدان املتقدمـة النمـو، فـإن 
التـهديدات الـيت تعـترض إنفـاذ املعايـري املتعلقـة بالعمالـة برفـع القيـود عنـها والشـــواغل املتعلقــة 
باخنفاض مستوى العضوية جعلـت احتـادات العمـال تتخـذ مواقـف أكـثر تقبـال إزاء املـهاجرين 

واحملن اليت يتعرضون هلا. 
 

البطالة يف صفوف الشباب  - ٣
كان من آثار العوملة وتزايد التحرر االقتصادي اخنفاض عدد فـرص العمالـة املسـتقرة.  - ٥٠
والشباب هم أكثر عرضة للبطالـة وعـدم اسـتقرار الوظـائف مـن البـالغني بسـبب افتقـارهم إىل 
اخلـربة يف العمـل واملـهارات املهنيـة. وينحـو العمـــال الشــباب إىل أداء دور احلــاجز الواقــي يف 
أوقات االضطرابات والصدمات االقتصادية: فهم منوذجيـا مـن بـني أول مـن يطـرد مـن العمـل 
أثناء فترات الكساد االقتصادي وآخر من يعاد توظيفهم. وال تتاح للكثري من الشـبان إمكانيـة 
احلصول على وظائف كافية، مما يؤدي إىل توايل أخطار أخرى. والشابات أكثر عرضة خلطـر 
أن يصبحن عاطالت عن العمل، وتزيد معدالت البطالـة عنـد اإلنـاث بنسـبة تـتراوح بـني ٢٠ 
و ٥٠ يف املائة منها عند الذكور. وبشكل عام، سواء كانوا يعيشـون يف بلـدان متقدمـة النمـو 
أو يف بلدان نامية، يعـاين الشـباب مـن مسـتويات عاليـة علـى حنـو غـري متكـافئ مـن البطالـة - 
أكثر مرتني أو ثالث مرات من األجيال السـابقة - ويـزداد احتمـال تشـغيلهم يف أشـكال غـري 

ثابتة وغري رمسية وخطرية من العمل. 
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ــى  ويف العديـد مـن البلـدان الناميـة، يوجـد عـدم توافـق بـني الـتزايد السـريع للطلـب عل - ٥١
البالغني من الشبان من ذوي املؤهالت التعليميـة العاليـة وبـطء ازديـاد الطلـب علـى مـهارام. 
وتفسر هذه الظاهرة بشكل رئيسي بعدم تطوير القطاعـات االقتصاديـة احلديثـة. لذلـك ينتـهي 
املطـاف بـالعديد مـــن األشــخاص مــن ذوي املؤهــالت التعليميــة العاليــة بــاهلجرة إىل البلــدان 

الصناعية حبثا عن فرص عمل أفضل(١٣). 
كما ال يزال الشباب يواجهون حواجز تعوقهم عـن االسـتفادة مـن فـرص االضطـالع  - ٥٢
باملشاريع، وهي مسألة خطرية يف البلدان النامية اليت كثـريا مـا تكـون فيـها املـهن احلـرة اخليـار 
الوحيـد للبقـاء. وتتخـوف مؤسسـات اإلقـراض ختوفـا كبـريا مـن منـح قـــروض للشــباب نظــرا 
الفتقـارهم إىل التجربـة املوازيـة واخلـربة يف األعمـال التجاريـة، الشـيء الــذي جيعــل االقــتراض 
صعـب املنـال بالنسـبة إليـهم. ويعـد الشـــباب، وال ســيما الذيــن يكــون تعليمــهم أو تدريبــهم 
حمدودا، من الفئات الـيت يتعـذر عليـها العثـور علـى عمـل يف سـياق غـدت فيـه اخلـربة واملـهارة 

حتظيان بقيمة كبرية لدى أرباب العمل. 
ولعل من احللول املمكنة زيادة االستثمار يف التعليـم والتدريـب املـهين لصـاحل الشـباب  - ٥٣
سعيا إىل زيــادة إمكانيـة عثورهـم علـى عمـل. وتـدل البيانـات الـواردة مـن طائفـة عريضـة مـن 
البلدان على أن التعليم يعزز بشكل واضح آفاق الشباب يف سوق العمل. ويف املــدى الطويـل، 
ستتوقف قدرة البلدان على التنمية من الناحية االقتصادية واالجتماعيــة واالسـتفادة مـن العوملـة 
على نوعية قوا العاملة واملهارات اليت حتوزها. ويلزم، عالوة علــى ذلـك، إزالـة احلواجـز الـيت 

ميكن أن تؤدي إىل التمييز ضد عمالة الشباب، سواء كانت تشريعية أم تصورية.  
 

انتكاسة فوائد السالم بوصفها عائقا يف وجه التنمية العاملية  دال -
تتمثل فوائد السـالم املمكـن قياسـها بالنسـبة لالقتصـاد العـاملي يف املـوارد الـيت يتحقـق  - ٥٤
توفريها من النفقات العسكرية ويعاد رصدها للنفقات العامة األخرى، كـالتعليم والصحـة، أو 
للقطاع اخلاص كاسـتهالك األسـر املعيشـية أو االسـتثمار يف األعمـال التجاريـة، مبـا يـؤدي إىل 

حتسني الرفاهية االقتصادية وزيادة اإلنتاج(١٤).  
وما انفك اإلنفاق العسكري العاملي يـزداد منـذ سـنة ١٩٩٨، مـع مـا قـد خيلفـه ذلـك  - ٥٥
مــن تأثــري ســليب يف منــو ورفاهيــة االقتصــاد العــاملي. ففــــي ســـنة ٢٠٠٢، ازدادت النفقـــات 
العسكرية بنسبة ٦ يف املائة بالقيم احلقيقية حيث بلغت ٧٩٤ بليـون دوالر باألسـعار اجلاريـة، 
وهو ما ميثل ٢,٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي و ١٢٨ دوالرا للفـرد الواحـد(١٥). 
وأصبح املستوى احلـايل للنفقـات العسـكرية العامليـة أعلـى بنسـبة ١٤ يف املائـة بـالقيم احلقيقيـة 
مما كان عليه يف فترة اخنفاض النفقات العسكرية اليت جـاءت يف سـنة ١٩٩٨ يف أعقـاب ايـة 
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احلرب الباردة، ولكنه أدىن بنسبة ١٦ يف املائـة مـن مسـتوى سـنة ١٩٨٨، وهـي فـترة قـاربت 
فيـها النفقـات العسـكرية العامليـة الـذروة الـيت بلغتـها إبـان احلـرب البـاردة. ومثـة أســـباب شــىت 
للزيادة األخرية يف النفقات العسكرية. ففي بعض احلاالت، تعزى الزيــادة للتدابـري األمنيـة الـيت 
وضعت ملواجهة ارتفاع موجة اإلرهاب الدويل. ويف حاالت أخـرى، جـاءت الزيـادة كنتيجـة 

– السياسية واألزمات اإلقليمية العديدة.   لتفاقم التوترات اجلغرافية 
وحيتمل أن تؤدي الزيادات اليت قررت بعــض القـوى العسـكرية الرئيسـية، سـواء منـها  - ٥٦
ـــات الدفــاع إىل اســتمرار ارتفــاع  البلـدان املتقدمـة النمـو أو البلـدان الناميـة، القيـام ـا يف نفق
النفقات العسكرية العاملية على مدى السنوات القليلة املقبلة. وقد اعترب احملللون هـذا االرتفـاع 
اجلديد يف اإلنفاق العسكري مبثابة انتكاسة لفوائــد السـالم الـيت اسـتفاد منـها االقتصـاد العـاملي 
خـالل التســـعينات، وحــذروا مــن احتمــال اخنفــاض منــو االقتصــاد العــاملي بســبب ذلــك يف 

السنوات املقبلة .  
وتؤدي زيادة النفقات العسكرية إىل حتفيز االقتصاد يف املدى القصري، وهو أمر ميكـن  - ٥٧
أن يكون مفيدا خالل الفترة الراهنة املتسمة ببطء النمو. وتتضارب اآلراء بشأن األثر الطويـل 
املدى لزيادة نفقـات الدفـاع وارتفـاع النفقـات احلكوميـة املتعلقـة بتدابـري مكافحـة اإلرهـاب. 
ومثة من يذهب إىل أن اإلنفاق العسكري ميكن أن يؤثر تأثريا إجيابيـا يف النمـو االقتصـادي مـن 
خـالل توفـري األمـن. ففـي حالـة عـدم وجـود دفـاع وطـين مالئـم، وخاصـة عندمـــا تكــون مثــة 
ديـدات خارجيـة، حيتمـل أن ينخفـض االســـتثمار التجــاري، ممــا يعــرض النمــو االقتصــادي 
للخطر يف املستقبل. غري أن هذا القول ال يسـري علـى االقتصـاد العـاملي ككـل، إذ أن الزيـادة 
يف اإلنفاق العسكري يف بلد ما ميكن أن تعتربه بلدان أخرى ديدا خارجيا كبريا، مما يقودهـا 
إىل رفع إنفاقها العسكري ويؤدي بالبلد اآلخر إىل التمادي يف زيادة إنفاقه العسـكري. وخيلـق 
ذلك سباقا ال متناهيا لكسب األسلحة مما يؤدي إىل اخنفاض األمن والنمو االقتصادي يف كـل 

بلد من البلدان اليت ختوض ذلك الغمار.  
على أن زيادة النفقـات العسـكرية ـدد أيضـا آفـاق التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة.  - ٥٨
فاملبـالغ الـيت تنفـق يف التسـلح ميكـــن أن تنفــق أيضــا علــى االســتهالك، كاألغذيــة أو الرعايــة 
الصحية، أو على االستثمار، كالتكنولوجيا والتعليم واهلياكل األساسية. وتبلغ جماميع اإلنفـاق 
العسـكري السـنوي العـاملي حـوايل ٨٠٠ بليـون دوالر (٧٩٤ بليـون دوالر يف ســنة ٢٠٠٢). 
ولو مت فرضا إعادة توزيع ذلـك املبلـغ بالتسـاوي علـى سـكان العـامل الذيـن يعيشـون بـأقل مـن 
دوالر واحد يف اليوم والبالغ عددهم ١,٢ بليـون شـخص، فسـوف يقضـى علـى الفقـر املدقـع 

بفضل هذا اإلجراء.  
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مالحظات ختامية  رابعا -
مثــة مستــان متــيزان االلتزامــات العامليــة املتجســدة يف قــرار بــدء سلســلة جديــدة مـــن  - ٥٩
املفاوضات التجارية املتضمن يف توافق آراء مونتريي الذي متخـض عنـه املؤمتـر الـدويل لتمويـل 
التنميـة ويف خطـة تنفيـذ مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (خطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر قمـــة 
جوهانسـربغ). أمـا السـمة األوىل فقـد تولـدت عـن التسـليم بـأن النـهج الشـمويل للتنميـــة هــو 
السبيل الوحيد إىل النجاح، ولذلك فقد جاءت التزامـات املؤمتـر ومؤمتـر القمـة شـاملة، وتعيـد 
إىل حد ما تأكيد االلتزامات املقطوعة يف ميادين أكثر ختصصا. ويكمـن فضـل ذلـك النـهج يف 
إجياد إطار متسق وكـامل للتنميـة. وأمـا السـمة الثانيـة فتتمثـل يف زيـادة التـأكيد علـى التنفيـذ، 
انطالقا من االعتراف بضرورة االنتقال من النظرية إىل التطبيق من خـالل وضـع أهـداف قابلـة 

للقياس.  
وينبغي أن تتركز جهود اتمع الدويل يف جمال التنمية يف الوقـت الراهـن علـى التنفيـذ  - ٦٠
ـــرات ومؤمتــرات القمــة العامليــة. وتتيــح  التـام والفعـال لنتـائج والتزامـات إعـالن األلفيـة واملؤمت
األهداف اإلمنائية لأللفية وأهـداف املؤمتـرات األخـرى جـدول أعمـال حمـدد للتنميـة يف األلفيـة 
اجلديدة. على أن التقدم احملـرز يف الربـع األول مـن العقـد احلـايل يف جـل امليـادين هـو أقـل مـن 
التقدم املطلوب لتحقيق كل األهداف والغايات اإلمنائية اليت وضعت يف السنني األخرية. ومـن 
الضـروري أن يبـذل اتمـع الـدويل واحلكومـات يف مجيـع أحنـاء العـامل جـهودا جبـــارة وتتخــذ 

تدابري استثنائية إلنعاش التنمية.  
ويف وقـت إعـداد هـذا التقريـر، مثـة مهمـة عاجلـة تتمثـل يف تـأمني إحـراز تقـدم ســريع  - ٦١
وملموس يف املفاوضات التجارية اليت ستعقد أثناء االجتمـاع الـوزاري ملنظمـة التجـارة العامليـة 
املزمع عقده يف كنكون يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. وبصرف النظر عـن نتيجـة هـذا االجتمـاع، 
سـوف تظـل هـذه املهمـة حتديـا كبـريا للوفـاء بكـــل االلتزامــات املقطوعــة يف املؤمتــر الــوزاري 
املعقود بالدوحة، ضمن اآلجال املتفق عليها. ولذلك ينبغي أن يسعى كل املشـاركني يف تلـك 
املفاوضات إىل اإلسراع بوترية التقدم احملرز، ال سيما بشأن بعض البنود الرئيسية اليت سـيكون 
هلا تأثري مباشر يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة. وإذا مل يكـن االتفـاق قـد حصـل مـن قبـل، 
فينبغي أن يتم إيالء عناية خاصة لتوسيع نطاق اتفاقات منظمة التجـارة العامليـة بشـأن جوانـب 
حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحــة العامـة وإلغـاء اإلعانـات الـيت تقدمـها البلـدان 
املتقدمة النمو للمنتجات الزراعيـة وبعـض مبـادئ املعاملـة اخلاصـة والتفضيليـة للبلـدان الناميـة. 
ـــك  وسـتظل مصداقيـة الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل التنميـة يف خطـر إن مل حيـرز تقـدم بشـأن تل

املسائل يف املستقبل القريب.  
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وميثل إعالن األلفية وخطة الدوحة للتنميـة وتوافـق آراء مونتـريي وخطـة تنفيـذ نتـائج  - ٦٢
مؤمتـر قمـة جوهانسـربغ شـراكة عامليـة جديـدة ميكنـــها أن تشــكل قــاعدة لتحقيــق األهــداف 
والغايـات املنشـودة. وتقـوم تلـك الشـراكة علـى تقاسـم املسـؤوليات حبيـث تـأيت اإلصالحــات 
السياسية واالقتصادية يف البلدان النامية مشفوعة بالدعم من البلدان املتقدمـة النمـو، وال سـيما 
يف أوجهه املتعلقة باملساعدة والتجـارة وختفيـف عـبء الديـن. أمـا التحـدي بالنسـبة للمجتمـع 
الدويل واحلكومات الوطنية والقطاع اخلاص واتمـع املـدين وسـائر األطـراف املعنيـة األخـرى 
فيتمثل يف الوفاء بتلك املسؤوليات واحلفاظ على الزخم اجلديد الذي ميز النقاش اإلمنــائي إبـان 
السنوات األوىل من القرن احلادي والعشرين وجتسيده على أرض الواقـع. علـى أن النجاحـات 
ـــها  الـيت حتققـت يف تلـك االجتماعـات قـد تذهـب سـدى إن مل تنفـذ برامـج العمـل الـيت وضعت

وااللتزامات اليت أنشأا تنفيذا تاما وفعاال وإن مل يستفد منها يف الوقت املناسب. 
احلواشي 

األرقام املدرجة يف هذا التقرير مأخوذة من قاعدة بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانـة العامـة  (١)
لألمم املتحدة، ما مل يذكر خالفه. 

ــــم املبيـــع  انظــر دراســة احلالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف العــامل لعــام ٢٠٠٣ (منشــور األمــم املتحــدة، رق (٢)
E.03.II.C.1) اجلدول ١-٢، البلدان الــ ٩٥ الـيت متثـل نسـبة تـتراوح بـني ٩٧ و ٩٨ يف املائـة مـن النـاتج احمللـي 

اإلمجايل لعام ١٩٩٥ وسكان مجيع البلدان واملناطق النامية. 
ـــم  لالطـالع علـى قائمـة شـاملة، يرجـى الرجـوع إىل دليـل إحصـاءات األونكتـاد لعـام ٢٠٠٢ (منشـورات األم (٣)

 .(E/F.03.II.D.2 املتحدة، رقم املبيع
انظر A/58/216 لالطالع على حتليل لتطورات أسعار السلع األساسية وآثارها على البلدان النامية.  (٤)

OECD DAC coun-� :انظر البيان الصحفي الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بعنـوان (٥)
”tries begin recovery in development aid: 5% increase in 2002، باريس ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، (يف املوقع 

 .(www.oecd.org/dac التايل على الشبكة
انظر تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بتمويل التنميــة املرفـق برسـالة األمـني العـام املؤرخـة ٢٥ حزيـران/يونيـه  (٦)

٢٠٠١ املوجهة إىل رئيس اجلمعية العامة A/55/1000) الصفحتان ٢٤ و ٢٥. 
 .(Global Development Finance. 2003) البنك الدويل، متويل التنمية العاملية ٢٠٠٣ (٧)

انظر كذلك دراسة احلالة االقتصادية يف العــامل وآفـاق املسـتقبل ٢٠٠٣ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع  (٨)
E.03.II.C.2)، الصفحتان ٢٢ و ٢٣. 

 Genetically modified plants for food use and human health –� انظـــــر مثـــــال: ورقـــــة اجلمعيــــــة امللكيـــــة (٩)
 .an update”, February 2002 (http://www.royalsoc.ac.uk) 

يف البلـدان املتقدمـة النمـو يشـارك القطاعـان اخلـاص والعـام يف النفقـات الـيت تصـــرف علــى البحــوث والتنميــة  (١٠)
ـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف  الزراعيـة، يف حـني تبلـغ النسـبة ١٦ إىل ١ يف البلـدان الناميـة؛ انظـر دراسـة احلال

العامل، ٢٠٠٢ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.02.II.C.1 الصفحة ١٧٤ من النسخة االنكليزية. 
انظـــــر منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، الشـيخوخة واإلسـكان والتنميـــة احلضريــة، (بــاريس،  (١١)

 .(٢٠٠٣
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رغم األدلة احلالية املتفرقة، فإن التمييز ضد املهاجرين واألقليات اإلثنية ظاهرة عامليـة. فقـد وجـدت الدراسـات  (١٢)
اليت أجرا منظمة العمل الدولية يف أربعة بلدان أوروبيـة أن طلبـا أو أكـثر مـن بـني ثالثـة طلبـات لوظـائف مـن 

املهاجرين وأفراد من األقليات يرفض أو ال ينظر فيه. 
ومما يفاقم هذه احلالة العدد الكبري من اخلرجيني الذين حيملون درجات يف العلــوم االجتماعيـة والعلـوم اإلنسـانية  (١٣)
الذين ال توجد هلم وظائف كافيـة. وخبـالف ذلـك، هنـاك عـدد قليـل مـن اخلرجيـني يف اختصاصـات كاهلندسـة 
والعلـوم الفيزيائيـة، ممـن حيتـاج تعليمـهم إىل معـدات وتكنولوجيـا أكـثر تطـورا والـيت تكـون غالبـا مكلفـة جـــدا 

بالنسبة للعديد من اجلامعات يف البلدان النامية. 
انظــــر ”Assessing the peace dividend resulting from the end of “the Cold War “، الصفحـات ١٨٩-٢٢٤،  (١٤)
دراســة احلالــــة االقتصاديــــــة واالجتماعيـة يف العـامل، منشـورات األمــــــم املتحـــــدة لعـام ١٩٩٥، رقـم املبيـع 
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ـــــع  معلومـــــــــــات مستقــــــــــاة مـــــــن معهـــــــــد ستوكهولــــــــم الــــدويل لبحــــــــــوث الســــالم، علــــى املوق (١٥)
http://projects.sipri.se/milex/mex_trends.html، �االجتاهات احلديثة يف النفقات العسكرية�. 

 


