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 موجز تنفيذي
 

 مقدمة 
 
ول       - 1 بتمبر   / يوافق شهر أيل  وهو التاريخ الذي ُحدد 2015ف المدة التي تفصلنا عن عام    منتص 2007س

ي   تمع الدول د المج د تعّه ي تجّس يًا الت ددة زمن ات المح داف والغاي ك األه ية ، تل ية لأللف داف اإلنمائ يق األه لتحق
ية البشرية مقارنة بمستوياتها في                  ى النصف وبتحسين المؤشرات الرئيسية للتنم ع إل ر المدق بخفض نسبة الفق

ام  وقد اعتمد زعماء العالم هذه األهداف في إعالن األلفية الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة لأللفية             .  1990 ع
د عام       ذي عق ومن شأن هذا المْعلم الزمني أن يكون بمثابة تذآرة قوية للحكومات األفريقية وشرآائها    . 2000ال

ن، بأن الوقت يوشك على النفاد، وأنه عما قريب لن ي    كون بمقدور أي استثمارات أو سياسات أن تمكِّن اإلنمائيي
 . من الوفاء بهذا االلتزام الدولي

 
ا في ذلك التقييم الذي أعد لهذا المؤتمر ، إلى أن ثمة                           - 2 رًا ، بم يم التي أجريت مؤخ يات التقي وتشير عمل

يا عن تحقيق هذه األهداف بحلول موعدها المقرر                  أن تعجز أفريق تماًال ب  ذلك، إذا أريد ألفريقيا     وبناء على . اح
يًا من تحسن في أداء نموها االقتصادي االيجابي على مستوى الحكم و تعززهما                      ا تشهده حال ى م أن تحافظ عل
ية تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، فيتوجب عليها التغلب على تحديات اقتصادية واجتماعية وبشرية وبيئية                بغ

ة اريخ   . جم ن ت ة ع تحديات ناجم ذه ال ع    وه ها وم ع نفس تها م تها وعالق ي وجغرافي ادها السياس ارة واقتص الق
 . المجتمع الدولي بشكل عام

 
تائج        - 3 ارة  والن ي الق تقدم ف طء ال نة وراء ب باب الكام أن األس ي اآلراء بش ق ف ود تواف ن وج رغم م وبال

ذا البطء بالنسبة لبعض المجاالت ، فهناك مجاالت عديدة ما زالت موضع خ          تملة له الف وتثير قدرًا آبيرًا المح
ى مستوى آل من السياسات العامة والتحليل              وأحد هذه المجاالت يتمثل في مجموعة التدخالت       . من الجدل عل

  . التي على البلدان األفريقية اعتمادها وتنفيذها بغية تسريع وتيرة النمو والتنمية لتحقيق األهداف المذآورة
ة التي تتضمن المعلو          - 4 ذه الورق مات األساسية والمواضيع أعدت لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط            وه

ام          ن لع ية االجتماعية األفريقيي ذي تعقده اللجنة االقتصادية ألفريقيا      2007والتنم : والهدف منها ذو شـقين  . )1( ال
يق     ية لتحق نمو والتنم يرة ال ريع وت ول دون تس ي تح دة الت تحديات الجدي راز وتوصيف بعض ال و إب ا ه أولهم

ألهداف اإلنمائية لأللفية في أفريقيا؛ أما الثاني، فيتمثل في طرح خيارات لكي يقوم الوزراء بمناقشتها والنظر                 ا
نمو   يل ال ى تعج ة إل تدخالت الهادف ادة ال ى زي م الطريق الُمفضي إل ى رس يها إل اق عل ؤدي االتف يها، بحيث ي ف

  . والتنمية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة
د بحثت الخيارات التي                - 5 ابقة آانت ق ر س ة ودراسات وتقاري ى مؤتمرات وزاري ة إل ذه الورق تند ه وتس

ارة في درب تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية                تمادها لتسريع خطى الق ومن بين هذه الوثائق الورقة . يمكن اع
نونة    ية               " المع ية لأللف ا اللجنة االقتصادية ألفريقيا       " الموقف األفريقي الموحد من األهداف اإلنمائ التي أعدته

تحدة   م الم ر مشروع األم يا؛ وتقري ية بأفريق تحدة المعن ة الم نة المملك ر لج ي؛ وتقري اد األفريق ومفوضية االتح
نون  ية المع ية  " لأللف ي التنم تثمار ف نها بعض    " االس ن بي ير م ن التداب ة م ذي عرض مجموع ب "ال المكاس

ك،       ". السريعة    ى ذل ، الذي عقدته اللجنة االقتصادية ألفريقيا      2005 المؤتمر الوزاري لعام     ىأوص وعالوة عل
، البلدان  "ورقات استراتيجية الحد من الفقر واألهداف اإلنمائية لأللفية والمساءلة المتبادلة         " لمعالجة موضوع     

تمدها متطابقة مع األهداف اإلنمائية                        ر إلتي تع ات استراتيجية الحد من الفق أن تجعل ورق لأللفية، وهي نفس   ب
االجتماع األفريقي العام   " ، عن   2006مارس  / التوصية التي تردد صداها في البيان الختامي الصادر في آذار          

ر واألهداف اإلنمائية لأللفية            ي باستراتيجيات الحد من الفق الذي شارك في تنظيمه في القاهرة، مصر، " المعن
يا ومفوضيُة اال         نُة االقتصاديُة ألفريق يان الوزاري الصادر عن المؤتمر الوزاري             اللج ي؛ وفي الب اد األفريق تح

ه اللجنة االقتصادية ألفريقيا في عام             ذي عقدت  في واغادوغو، بورآينا فاصو؛ وفي المؤتمر الوزاري     2006ال
 . في أبوجا، نيجيريا2006مايو / األفريقي المعني بتمويل التنمية، الذي عقد في أيار

 
  األهداف اإلنمائية لأللفية إنما بخطى بطيئة  ثمة تقدم صوب تحقيق  �

ة تقييم النتائج اإلجمالية المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية في أفريقيا أن عدد                     - 6 ن بوضوح من بطاق يتبي
ذه األهداف ال يتجاوز العشرين                            يق معظم ه ى تحق نطقة التي تسير في الطريق المؤدي إل دان الم والبلدان . بل

ذا المجال موجودة في معظمها في منطقة شمال أفريقيا         التي تسجل      غير أن الصورة ليست . أفضل أداء في ه
تطورات اإليجابية التي تبعث على األمل بأنه يمكن التغلب                       ًا ، إذ شهدت السنوات األخيرة بعض ال ة تمام قاتم

ز التد               ارة ، شريطة تعزي ية في الق يق األهداف اإلنمائ ثل في تحق تحدي المتم ى ال ير المعتمدة في عدد من  عل اب
 . المجاالت الحيوية في مجال السياسات العامة على الصعيدين الوطني والدولي 

 
ام والراسخ باألهداف اإلنمائية لأللفية، السيما على                       - 7 تزام الع تفاؤل هو استمرار االل ى ال ا يبعث عل وم

نطقة  ي الم رار ف تويات صنع الق ع مس ل م. أرف ي جع اد األفريق ة الشراآة فاالتح داف محور رؤي ذه األه ن ه
دة لتنمية أفريقيا      ، وأعرب عن تعهده ببذل المزيد من الجهود لتسريع التقدم في درب تحقيق هذه              ) نيباد  ( الجدي

 أيضًا، طلب   2005وفي عام    . 2005األهداف عبر اعتماده موقفًا مشترآًا في مؤتمر القمة الذي عقده في عام             
اد األفريقي        تعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا                   مؤتمر االتح ي، أن ترصد، بال اد األفريق من مفوضية االتح

ية في أفريقيا وأن تبلغه بنتائج عملية الرصد                       ية لأللف يق األهداف اإلنمائ ي، مدى تحق ية األفريق ومصرف التنم
ذه  أللفية وذلك في مؤتمر    إلى جانب ذلك، أعرب االتحاد األفريقي من جديد عن التزامه باألهداف اإلنمائية ل            . ه

                                                           
 " . الوزراء " يشار إليه في ما بعد بـ  ) 1(
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ام   ي ع انجول ف ي ب ده ف ذي عق ة ال يف  2006القم ة لتكث ير ملموس اذ تداب ذا بالتوصية باتخ تزاَمه ه ززًا ال ، مع
ذه األهداف            يق ه ود من أجل تحق وأخيرًا، دأب وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيون    . الجه

ى     ية عل ية الرئيس وزارات القطاع ن ال ًال ع راتهم       فض يع مؤتم ي جم داف ف ذه األه زية له ية مرآ الء أهم  إي
 . 2005واجتماعاتهم، خاصة منذ عام 

 
ية التي صدرت عن مؤتمر                           - 8 يقة الختام ى الوث ن عل م أيضًا من ضمن الموقعي يون ه زعماء األفريق وال

ام            تحدة لع م الم ة العالمي لألم بلدان التي يوجد ف                2005القم ى ال يها أن عل رر ف يها فقر مدقع أن تعتمد      ، التي ُق
ة        ول نهاي نفذ بحل ية تتمحور حول                       2006وت ية وطن ًا إنمائ ر أو خطط ات استراتيجيات للحد من الفق ا ورق  ، إم

ية        ية لأللف دم ملحوظ في هذا الشأن                 . األهداف اإلنمائ ك، ُأحرز تق ى ذل نتين عل د مضي س وتنطوي بعض  . وبع
بادرات السريعة األثر مثل التوزيع المجاني ل        لناموسيات، واإلعانات المقدمة لألغذية لصالح التعليم وما إلى        الم

ًا متجددًا نتيجة لما أحرزته البلدان التي اعتمدتها من                         بادرات رواج ذه الم يرة؛ وتلقى ه يات آب ى إمكان ك، عل ذل
ية                  ية لأللف يق عدد من األهداف اإلنمائ دم في مجال تحق ر، فإن هناك حاجة ماسة إلى             . تق ذا األم وفي ضوء ه

ية لتحقيق األهداف اإلنمائية                 نمو والتنم ة ال تدخالت في إطار خطط محددة من أجل تسريع عجل ذه ال ادة ه زي
ارة      ية في الق ات جسيمة ينبغي التغلب عليها، أو على األقل، التخفي               . لأللف ناك تحدي ا زالت ه ه م  من فغير أن

 . آثارها
 

  التحديات  �
بلدان  - 9 د من ال ي العدي نمو ف دل ال اوز مع ية تج نويًا 5 األفريق ة س ي المائ ذه .  ف ددًا آخر من ه يد أن ع ب

لبياً                     وه س ان نم ثر انخفاضًا أو آ م يسجل سوى معدالت أآ بلدان ل إن أضخم تحد تواجهه العديد من     . ال يه ف وعل
رتفعة                   ه الم ى معدالت نمو أو المحافظة عل بلدان هو تسهيل حدوث ال وقد آان رفع مستوى اإلنتاج الزراعي      . ال

ل    ام معظم البلدان األفريقية منذ استقاللها             وتعدي تحديات أم رز ال ازاال من أب فتدني . أوضاع القطاع الريفي وم
ية  زيد من قابل ور ت ا أم ردي األوضاع الصحية ، وآله ر والجوع ومن ت دة الفق زيد من ح ية ي ية الزراع التنم

ناعة البشرية واإليدز وغيرهما من األمراض                يروس نقص الم ضي التغلب على هذا التحدي     ويقت. اإلصابة بف
 . زيادة التدخالت في أسواق المدخالت والنواتج والصادرات

 
ير المناخ تحديًا آخر          - 10 ثل تغ فتقلبات المناخ تؤثر في الوقت الراهن تأثيرًا سلبيًا على النمو، ويشمل  . ويم

زراعة والصناعات التحويلية           ك قطاعي ال ) . ائية ضمن أشياء أخرى    بسبب تأثيرها على السدود الكهروم    ( ذل
ثله معالجة قضايا التغير المناخي وما يمكن أن يحدثه                     ذي تم تحدي ال ية ال تزايد مدى أهم ويتضح اآلن بشكل م

ك األمر من آثار على التقدم صوب تحقيق أهداف األلفية               اق في ذل وتتسبب مشكلة تغير المناخ في أزمة      . اإلخف
تمامًا عاجًال            ة تقتضي اه ياه محدق يع األهداف اإلنمائية                فا. م يق جم ياه عنصر من العناصر األساسية لتحق لم

اهمًة  نظافة الصحية مس ائل ال رافق الصرف الصحي ووس ة وم ياه المأمون ى الم تقار إل اهم االف األخرى، ويس
 . آبيرًة في ارتفاع معدل الوفيات في أوساط األطفال والمسنين

 
ا   - 11 ائف وم ق الوظ ات أخرى تشمل خل ة تحدي راد  وثم ن أف اواة بي دم المس ي ع اقم ف ن تف ك م بط بذل  يرت

ن         اواة بي دم المس كلة ع تمرار مش ع الحضري ، واس يما التوس ي ، الس تحول االجتماع ارع ال تمع، وتس المج
اواة بين الجنسين وصحة األمومة على القلق بشكل               . الجنسين  ية الخاصة بالمس ية لأللف وتبعث األهداف اإلنمائ

ن أن العدي      . خاص  د من البلدان أحرز بعض التقدم في مجال تحقيق الهدف الرسمي لأللفية المتمثل في          ففي حي
ام ما زال متدنيًا، وخاصة في                              تكافؤ بشكل ع إن مستوى ال يم، ف ن الجنسين في مجال التعل اواة بي تحسين المس

 . مراحل التعليم العليا
 

تثم                   - 12 تمويل واس زيادة ال تحديات تتصل ب ة مجموعة أخرى من ال ارات القطاع العام إلزالة العوائق     وثم
نمو  ن ال د م ي تح نفقات  . الضخمة الت ام وال تثمارات القطاع الع وارد وتسخيرها الس د الم تعلق بحش ا ي ي م فف

يق األهداف اإلنمائية لأللفية، فإنها ما زالت دون المستويات التي تحتاجها القارة على الرغم من                    المتصلة بتحق
يف عبء الديون قد أت       . اح موارد إضافية يمكن أن ُتستخدم لرفع مستوى اإلنفاق المرتبط بأهداف األلفية           أن تخف

بلدان      ا أن ال اد، آم ي ازدي مية ف ية الرس اعدة اإلنمائ ر والمس ي المباش تثمار األجنب إن االس ك ف ب ذل ى جان وإل
زيد من الموارد المحلية هذا فضًال عن ارتفاع حجم ما ت                    ئة الم ا لتعب ية تكثف جهوده تلقاه من معونة من   األفريق

 . بلدان معينة مثل الصين والهند
 

يرًا يحول دون تكامل األسواق المحلية والتكامل                      - 13 ًا آب يا عائق ياآل األساسية في أفريق وتشكل رداءة اله
نمو      يق ال ي دون تحق ية ، وبالتال ات االجتماع ن الخدم ادة م رص اإلف اوي ف ي ، ودون تس ٍد . اإلقليم ة تح وثم

ة بما سبق أال وهو التحدي اإلضافي المتمثل في زيادة االستثمارات في القدرات البشرية ورأس               أساسي ذو صل  
ال البشري    رعاية الصحية والمياه ومرافق الصرف الصحي والحماية االجتماعية، آلها              . الم يم وال ير التعل فتوف

د من رأس المال البشري، وبالتالي لتحقيق ا                      ناء رصيد أي بل نها لب د م غير . ألهداف اإلنمائية لأللفية  أمور ال ب
 . أن االستثمار في هذه المجاالت ظل يتناقص باستمرار في العديد من البلدان األفريقية حتى عهد قريب

 
بة        - 14 د ومراق ائدة والرص ة الس ية العام ئة السياس يط والبي تحديات تتصل بالتخط ن ال ة م ر مجموع وآخ

ذ إطار للتخطيط يستند إلى األهداف اإلنمائية لأللفية ويكون متسقًا مع         وتواجه البلدان مشكلة إعداد وتنفي     . األداء
رارات الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة لعام        ويتصل بمجموعة التحديات هذه تحٍد . 2005ق

ذي ُأتيح للبلدان في مجالي السياسات العامة والشؤ                   تحرك ال ون المالية يكمن في تحسين طريقة إدارة هامش ال
ون، وارتفاع أو استقرار أسعار السلع األساسية، وازدياد المساعدة اإلنمائية الرسمية                   باء الدي يف أع يجة لتخف نت

يف جهود تعبئة الموارد المحلية      إضافة إلى ذلك، ما زال عدد آبير من البلدان يواجه صعوبات في مجال             . وتكث
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محرز في مجال تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ومتابعة آيفية         تحسين البيانات المطلوبة لرصد وتتبع التقدم ال      
 . إنفاق المبالغ ذات الصلة بتحقيقها، وفي مجال صنع القرارات

 
ن         - 15 ة م تفادة الفاعل يين لالس فهما عنصرين أساس ن بوص لم واألم الل الس ة إح ن آفال د م يرًا ، الب وأخ

 . النمو والتنمية العولمة والشراآات المحلية والدولية في تحقيق 
 

  طريق المستقبل والمسائل المطروحة للمناقشة  �
بلدان األفريقية قائمة من السياسات العامة واإلجراءات التي يمكن اعتمادها لتسريع عجلة النمو                  - 16 ام ال أم

ية    ية لأللف داف اإلنمائ يق األه ية لتحق ى مناق  . والتنم وون إل ا مدع املون لديه براء الع وزراء والخ ذه وال ة ه ش
 . المسائل والنظر فيها، وإلى اعتماد خطة عمل ترسم طريق المضي قدمًا

 
 :فيما يلي قائمة بالقضايا التي أرتؤي أن تطرح للمناقشة في مجاالت النمو والعمالة وانعدام المساواة  - 17

 
ية فيما يتصل ببلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في                     • ية الوطن ا مدى طموح الخطط اإلنمائ أفريقيا، وما  م

الذي يجب على وزراء المالية األفريقيين فعله إن لم تكن آذلك ؟ ما مدى تماسك هذه الخطط وما الذي                   
 يمكن أن تفعله البلدان لتحسين خطط التنفيذ بغرض بلوغ النتائج المرجوة ؟ 

تراتيجي           • رارات االس نع الق يط، وص اءات للتخط ين اإلحص بلدان لتحس ه ال ن أن تفعل ذي يمك ا ال ة، م
ن              غيرة م ة ص ياس مجموع ين ق ى تحس ا عل يز جهوده يها ترآ ب عل ل يتوج يم؟ ه د والتقي والرص

 المؤشرات ذات األولوية؟
أي سياسات وبرامج ومشاريع محددة ينبغي على البلدان إتباعها آحد أدنى للمكونات األساسية لتعزيز     •

 هذا البرنامج، وآيف يمكن تحمل تكلفة ذلك؟
ز وا • ن الحواف ة م نويع الصناعي   أي مجموع جيع الت باعها لتش ية إت ى وزراء المال ي عل ات ينبغ لسياس

 والزراعي ولتعزيز دور القطاع الخاص في عملية تسخير العلوم والتكنولوجيا ؟ 
ير الهياآل األساسية على الصعيد                • زيادة توف تها ل بلدان دراس ى ال تمويل التي ينبغي عل يات ال ا هي آل م

ية، وفقا لما حددته خطة عمل نيباد القصيرة             اإلقليمي، وهو أمر ال غنى عنه             تكامل األسواق اإلقليم ل
ة  نافع العام ياه وتحسين الم ثل الم رة للحدود م وارد العاب تعزيز إدارة الم ية، ول ياآل األساس األجل لله

 األخرى على شاآلة مكافحة األمراض المعدية ؟ 
ا                    • بدأ إع ة وم يق إصالحات األراضي بصفة عام ية تطب ا مدى إمكان دة توزيع األراضي في أفريقيا،     م

 وهل هما أمران حاسمان لتعجيل النمو والتنمية في المنطقة ؟ 
 

نمو        - 18 تعزيز ال تمويل ل د ال االت حش ي مج ة ف رح للمناقش ؤي أن تط ي أرت ايا الت ة بالقض ي قائم يما يل ف
 : والتنمية بغية بلوغ أهداف األلفية  

 
ن               • ن القطاعي ى أي مدى يمكن للشراآات بي رده أن تسهم في              إل ام والخاص، وللقطاع الخاص بمف الع

ز التي يمكن لوزراء المالية إدخالها لحفز التمويل             ا هي الحواف يا؟ وم ية في أفريق ل مشاريع التنم تموي
ية ؟ وآيف يمكن تحديد أسعار هذه الخدمات  على نحو يحد من آثارها الضارة          الخاص لمشاريع التنم

 على الفقراء ؟ 
يات      • ا هي اآلل ي        م تمويل المحل دة لل التي يمكن ) مثال إصدار سندات خاصة بالهياآل األساسية   (  الجدي

 للبلدان النظر فيها لتمويل األنشطة الضرورية لرفع مستوى االستثمارات لتحقيق النتائج المتوخاة ؟ 
ير   • ي التداب ا ه نقلة      ( م ارف المت ارف، والمص اع المص ي قط اج ف يات اإلدم ثال عمل بيل الم ى س عل

، التي )في مجال الضرائب وأسعار الفائدة  ( بما في ذلك الحوافز     ) بكات التمويل المتناهية الصغر     وش 
رية       يع ح نه لتوس نى ع ذي ال غ ر ال ية، األم وارد المحل ئة الم تعزيز تعب باعها ل بلدان إت ى ال يجب عل

 الحرآة على الصعيد المالي ؟ 
 

ية والس   - 19 تكارات المؤسس م واالب االت الحك ي مج براء إخضاع  وف وزراء والخ ن ال ن ُيرجي م لم واألم
 : القضايا التالية للمناقشة 

 
داف          • بلوغ األه ية ل نمو والتنم ريع ال ي تس هم ف ية أن تس ية المال ن للفيدرال دى يمك ى أي م إل

 اإلنمائية لأللفية؟ وآيف يمكن االستفادة من الوحدات دون الوطنية ؟ 
 ناصر غير الحكومية الفاعلة ؟ آيف يمكن تعزيز مساهمة القطاع الخاص والع •
ا         • ي آثاره ا ه يا، وم ي أفريق ية ف تحويالت االجتماع رامج لل تحداث ب ن اس دى يمك ى أي م إل

 المحتملة على صعيد التمويل؟ 
بع ورصد اإلنفاق                         • ية مؤسسات تت ا لتحسين فعال بلدان إدخاله ا هي التحسينات التي يمكن لل م

 المرتبط باألهداف اإلنمائية لأللفية ؟ 
مدى فائدة اآللية األفريقية الستعراض األقران وتقارير األلفية السنوية في حفز العمل العام             ما   •

 لدعم األهداف اإلنمائية لأللفية، وهل هناك المزيد مما يمكن فعله ؟ 
ية الستعراض األقران، هل يمكن تعزيز مصداقية                    • ية األفريق يرها اآلل نظرًا للشواغل التي تث

ية بإضافة مؤش       ذه اآلل رات تكون جزءًا منها، وتجعل منها أداة هامة تساعد في بلوغ أهداف           ه
 األلفية؟

ية     • زية المال ن لالمرآ دى يمك ى أي م ية  ( إل ية المال قة   ) الفيدرال ود المنس ي الجه هم ف أن تس
 لتعزيز التدابير الرامية لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية ؟ 
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اءلة في اإلدار           • فافية والمس زيادة الش ة المالية للقطاع العام أن تحد من الصراعات، هل يمكن ل
داف     وغ األه و بل تقدم نح يل ال نمو االقتصادي وتعج ية لل ئة مؤات ق بي ي خل اعد ف ي تس وبالتال

 اإلنمائية؟ 
 

اء         - 20 ي الشراآات والوف ي مجال ؤى أن تطرح للمناقشة ف ي أرت ة بالقضايا الت ي قائم يما يل رد ف يرًا ت وأخ
 : وااللتزامات 

 
 ن للبلدان األفريقية أن تضمن تفعيل مبادئ ومؤشرات إعالن باريس ؟آيف يمك •
اء بااللتزامات التي قطعها ألفريقيا بما فيها التزامات                      • ى الوف ي عل آيف يمكن تشجيع المجتمع الدول

  ؟2005عام 
ي ومصرف   • اد األفريق يا واالتح نة االقتصادية ألفريق ه اللج ن أن تضطلع ب ذي يمك دور ال و ال ا ه م

ية ي  التنم تدخالت ف تعزيز ال ية ل ود الدول د الجه ي حش ية ف ي والجماعات االقتصادية اإلقليم  األفريق
 مجال بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية؟ 

 
 خالصة  �

 
يرة النمو والتنمية في أفريقيا                 - 21 تدخالت من أجل تسريع وت زيادة ال نه ل د م ذي ال ب إن الشرط المسبق ال

ية          يق األهداف اإلنمائ ية تحق يادة الملتزمة واإلرادة السياسية ؛ أي إرادة العمل الدؤوب                بغ ر الق ية هو تواف لأللف
ول جديدة للمشاآل                           اد حل ية إيج ُتمدت ، وبغ ة واالستراتيجيات التي سبق أن اع يذ السياسات العام ال لتنف والفع

دة              نظر في احتماالت جدي نة والناشئة وال ي            . المزم ذا الصدد، أهم ة، في ه . ة بالغة الحيوية  ويكتسي دور الدول
وال       ير األم ؤولية توف ٍد ، ومس كل مج وارد بش يص الم ى تخص رص عل ؤولية الح ع مس ا تق ى آاهله فعل

ية  ياآل األساس ثل اله تة ، م تثمارات الثاب ية  . لالس ية لأللف داف اإلنمائ يق األه ي تحق نجاح ف ول أن ال تام الق وخ
ي  ي والدول ى الصعيدين الوطن وح مشترك عل ى وجود طم تمد عل ئات يع د الف ية ألش لتحسين الفرص المعيش

 . ضعفاًً في المجتمع، ُتشرف على تحّوله حقيقًة قيادٌة متفانيٌة
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  مقدمة -ألف 
 

ول      -22 بتمبر   / يوافق شهر أيل  منتصف الطريق نحو الموعد المحدد لتحقيق األهداف اإلنمائية             2007س
ية وهو عام       ية لجميع الحكومات األفريقية والمجتمع الدولي وسوف يشكل هذا التاريخ تذآرة قو     .  2015لأللف

ا قريب سنكون قد تجاوزنا األوان الذي يمكن فيه ضخ أي استثمارات أو                            نا عم نفاد وأن أن الوقت آخذ في ال ب
تزام ذا االل اء به باع أي سياسات للوف ى   . إت تم عل ه سوف يتح يمات، أن ى آخر التقي ناًء عل يه ب ا ال شك ف ومم

ا أراد يا، إذا م توى  أفريق ى مس ي وتحسن عل و اقتصادي إيجاب ن نم ياًً م هده حال ا تش زز م ت أن تواصل وتع
ادية           تحديات االقتص ن ال ير م دد آب دى لع ية، أن تتص ية لأللف داف اإلنمائ يق األه ية تحق م بغ اإلدارة والحك

ية      ذه التحديات الناجمة مباشرة عن األهداف اإلنمائية لأللفية          . واالجتماعية والبشرية والبيئ تنبع من تاريخ وه
 .القارة واقتصادها السياسي وجغرافيتها وعالقاتها بنفسها وبالمجتمع الدولي األوسع

 
ي   -23 تمع الدول تزام المج د ال ددة، وتجس ال مح ات ذات آج داف وغاي ية هي أه ية لأللف داف اإلنمائ واأله

ري  ية البش ية للتنم ين المؤشرات األساس ى النصف وتحس ع إل ر المدق دل الفق ام بخفض مع ول ع  2015ة بحل
ام              يه في ع ا آانت عل ًة بم ذه األهداف التي اعتمدها قادة العالم في إعالن األلفية في           .  1990مقارن بر ه وتعت

ام                ود في ع ية المعق تحدة لأللف م الم ة األم نٍد لتعبئة الجهود الدولية من أجل التنمية البشرية            2000قم ثابة س  بم
ى الصعيد الو             ر إطارًا للعمل عل ا توف وقد أجرى المجتمع الدولي في قمة األمم المتحدة العالمية لعام          . طنيآم

داف2005 ذه األه يق ه تقدم المحرز صوب تحق يٍم لل ية تقي ية أن .  عمل ذه العمل وم آشفت ه ى وجه العم وعل
 . البلدان تحرز قدرًا من التقدم

 
ًا للمنطقة، حيث تشهد أفريقيا عامًة وأ                 -24 تفاوت وفق تقدم ي ذا ال فريقيا جنوب الصحراء الكبرى    غير أن ه

اق في بلوغ األهداف بحلول الموعد المحدد                  ذي يعرضها لخطر اإلخف تقدم، األمر ال در من ال أ ق . خاصًة أبط
ذه الخلفية، أآدت القمة مجددًا في بيانها الختامي التزام المجتمع الدولي بهذه األهداف، ودعت                     ى ضوء ه وعل

بلدان التي تعاني من الفقر المدقع إ          استراتيجيات إنمائية وطنية شاملة لتحقيق األهداف والغايات       "لى اعتماد   ال
 .2006 والبدء في تنفيذها بنهاية عام )2" (المتفق عليها دوليًا بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية

 
اء       -25 يع أنح ي جم نمو ف تمرار ال دد واس م تج داف، رغ ذه األه يق ه ي تحق تقدم ف دالت ال طء مع ير ب يث

نطق قالم ن القل ير م يون   . ة، الكث تون وودز واألآاديم ات بري ية ومؤسس مية األفريق زة الرس د قامت األجه فق
تحدة   م الم االت األم ياته   .  )3(ووآ تقدم البطيء وتداع ذا ال تملة له تعمقة لألسباب المح د . بدراسة م نما يوج وبي

بعض المجاالت، فهناك العديد من المجاالت التي لم ت                توافق فيها اآلراء حتى اآلن والتي      توافق آراء بالنسبة ل
يالت   ة والتحل ات العام أن السياس نقاش بش ن ال يرًا م درًا آب ير ق ت تث ا فتئ ي  . م االت ف ذه المج د ه ثل أح ويتم

مجموعة التدابير التي من الضروري أن تعتمدها أفريقيا وتنفذها بغية التعجيل بالنمو والتنمية من أجل تحقيق   
 .األهداف

 
ة ا     -26 ذه الورق ناول المعلومات األساسية ومواضيع المناقشة جرى إعدادها لدورة عام                  ه ي تت  2007لت

ادية          تحدة االقتص م الم نة األم تابع للج ن ال ادية األفريقيي ية االقتص يط والتنم ية والتخط ر وزراء المال لمؤتم
يا  النمو والتنمية  أوًال عرض وتوصيف بعض التحديات الناشئة أمام تسريع         :  والهدف منها ذو شقين     )4(.ألفريق

ية لأللفية في أفريقيا، وثانيًا اقتراح مجموعة من التدابير والسياسات الممكنة          يق األهداف اإلنمائ من أجل تحق
ية توضيح معالم طريق المضي قدمًا لزيادة التدخالت                        وزراء بغ يها من جانب ال نظر ف تها وال تم مناقش لكي ت

 .اإلنمائية في أفريقياوتعجيل النمو والتنمية من أجل تحقيق األهداف 
 

يارات         -27 ت الخ ي تدارس ابقة الت ة الس رات الوزاري تقارير والمؤتم ات وال ى الدراس ة إل تند الورق وتس
ية     ية لأللف داف اإلنمائ يق األه و تحق ارة نح دم الق ريع تق نة لتس نة  . الممك رت اللج ثال، نش بيل الم ى س فعل

اد األفريقي في ع              يا ومفوضية االتح الموقف األفريقي الموحد بشأن األهداف      "،  2005ام  االقتصادية ألفريق
ية  ية لأللف ة    " اإلنمائ ات العام تعلقة بالسياس ترحات الم ن المق ة م مَّن مجموع ذي تض نة  . ال ر لج ا أن تقري آم

ر مشروع    ى تقري ه عل ر نفس بق األم ترحات، وينط ى بعض المق توي أيضًا عل يا يح تحدة ألفريق ة الم المملك
تحدة  م الم ية لألم ية ا"األلف ال التنم ي مج تثمار ف ن   "الس ددًا م ير تتضمن ع ن التداب ة م دد مجموع ذي يح ، ال

 ". المكاسب السريعة"
 

ام        -28 ي ع يا ف ادية ألفريق نة االقتص ر وزراء اللج ى مؤتم د أوص وع  2005وق ول موض ات " ح ورق
بادلة     اءلة المت ية والمس ية لأللف داف اإلنمائ ر واأله ن الفق د م تراتيجية الح بلدان بم" اس ات  ال ة ورق طابق

ر مع األهداف اإلنمائية لأللفية             االجتماع " ، وجه   2006مارس  / وفي شهر آذار  . استراتيجياتها للحد من الفق
ية            ية لأللف ر واألهداف اإلنمائ ي باستراتيجيات الحد من الفق ام المعن م باالشتراك بين    " األفريقي الع ذي ُنظِّ ال

األفريقي في القاهرة، مصر، نداًءا إلى البلدان األفريقية لتكثيف         اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االتحاد        
ا من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وهو نداء تردد صداه في مؤتمر وزراء اللجنة االقتصادية                  جهوده

                                                           
ثال، ساش وآخرون )3( .2005من الوثيقة الختامية للقمة العالمية لعام ) أ (22الفقرة  )2( بيل الم ى س يا) "2004( أنظر، عل ي أفريق ر ف اء مصيدة الفق نغس، مؤسس"إنه أنظر أيضًا، . ة بروآي
يا لعام                  " يا للجنة االقتصادية ألفريق تقرير االقتصادي عن أفريق ورقة المناقشة لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط      "و  " 2005ال

ية االقتصادية للجنة االقتصادية ألفريقيا في عام       الموقف ) 2006(أنظر أيضا اإلتحاد األفريقي . ، أبوجا، نيجيريا"2005والتنم
  ".مؤتمر الوزراء" في األجزاء الالحقة من هذه الورقة سوف يشار إليه بـ )4( .األفريقي الموحد بشأن استعراض األهداف اإلنمائية لأللفية وإعالن األلفية
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نا فاصو في عام            ادوغو، بورآي ود في واغ يا المعق   وأعيد تأآيده في المؤتمر الوزاري األفريقي2006ألفريق
 .2006مايو / للتمويل والتنمية المعقود في أبوجا، نيجيريا في أيار

 
د ُنظمت هذه الورقة على النحو التالي        -29 يقدم الجزء الثاني تقييمًا موجزًا للتقدم الذي أحرزته أفريقيا   : وق

ية               ية لأللف يق األهداف اإلنمائ ى ذلك يتناول الجزء الثالث ا        . حتى اآلن في سبيل تحق تنادا إل لتحديات التي  واس
ن أن تتصدى لها القارة بغية تسريع النمو والتنمية من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية                ويوفر هذان  . يتعي

الجزءان سياقًا للجزء الرابع الذي يتناول طريق المضي قدمًا في شكل مسائل مطروحة للنقاش، بينما يعرض                
 . الجزء الخامس خالصة ما جرت مناقشته

 
 قييم التقدم الذي أحرزته أفريقيا صوب تحقيق األهداف اإلنمائية ت -باء 

 
ول                    -30 إن شهر أيل ة ف ذه الورق ة ه يه في مقدم ا أشرنا إل بتمبر   /آم ثل منتصف الطريق نحو       2007س  يم

ام    و ع ية وه ية لأللف داف اإلنمائ بلوغ األه دد ل ي المح د النهائ داف  .  2015الموع أن األه تائج بش ل الن فمجم
ية ل ي   اإلنمائ ير ف نطقة تس دان الم ن بل ط م دًا فق رين بل ن عش ل م ى أن أق ير بوضوح إل يا يش ي أفريق ية ف أللف

ير من األهداف، مع تراآم للبلدان القوية األداء في منطقة شمال أفريقيا           يق عدد آب ى تحق . الطريق المؤدي إل
ية في السنوات األخ                         د حدثت تطورات إيجاب ًا ، فق ة تمام يد أن الصورة ليست قاتم يرة تشير إلى أن التغلب     ب

ى تحدي تحقيق األهداف اإلنمائية في القارة ليس أمرًا مستحيًال إذا ما اتُّخذت اإلجراءات الوطنية والدولية              عل
 .المعززة بشأن السياسات العامة في عدد من المجاالت الجوهرية التي ستًًناقش في الجزء التالي

 
تزام             -31 ناك ال تفاؤل أن ه ى ال ا يبعث عل برنامج األهداف اإلنمائية              ومم ى نطاق عريض ومطرد ب ًا عل

نطقة                  رار في الم ى مستويات صنع الق ى أعل يما عل ية والس بلدان األفريقية وقياداتها السياسية       . لأللف ا أن ال آم
تزامًا متزايدًا باألهداف اإلنمائية لأللفية                ثالث الماضية ال وجعل االتحاد األفريقي   . أظهرت طوال السنوات ال

ذه ا   رؤية الشراآة الجديد لتنمية أفريقيا،           ه ، وأعرب عن التزامه بتيسير تسريع التقدم )نيباد(ألهداف محورًا ل
ية عن طريق تبني موقف مشترك ُقدِّم إلى مؤتمره المعقود في عام                      وفي .  2005نحو األهداف بصورة عمل

ية                      ى مجموعة الثمان ذا الموقف الموحد عل اد األفريقي ه ة غلينيغلز، وعلى   وقت الحق عرض االتح  في قم
ية المعقود في عام                   ة العالمي للتنم ي في مؤتمر القم آما طلب مؤتمر االتحاد األفريقي  . 2005المجتمع الدول

يا ومصرف التنمية األفريقي أن ترصد التقدم المحرز                      من مفوضيته بالتضامن مع اللجنة االقتصادية ألفريق
، 2006تحاد األفريقي تأآيد هذا االلتزام في قمة بانجول في عام           فضًال عن ذلك، أعاد اال    . نحو تنفيذ األهداف   

ية               يق األهداف اإلنمائ ود صوب تحق زيادة الجه ترحات محددة ل اه بمق ززا إي ا أشرنا إليه في الجزء   . مع وآم
ك وزراء  ن وآذل ادية األفريقيي ية االقتص يط والتنم ية والتخط إن وزراء المال ة ف ذه الورق ن ه يدي م التمه

ا  راتهم واجتماعاتهم،                        القطاع ال مؤتم ذه األهداف باستمرار في صدر جداول أعم د وضعوا ه ت الرئيسية ق
 .2005خصوصًا منذ عام 

 
ود من أجل تعجيل وتيرة التقدم نحو بلوغ األهداف، قرَّر             -32 يف الجه ى تكث ترافًا بالحاجة الملحة إل واع

ام              ية لع ة العالم الم في القم ادة الع ى ا       2005ق ه ينبغي عل ع              أن ر مدق يها فق بلدان التي يوجد ف تماد وتنفيذ   "ل اع
داف       ك األه ي ذل ا ف يًا، بم يها دول تفق عل ات الم داف والغاي يق األه املة لتحق ية ش ية وطن تراتيجيات إنمائ اس

ية ية لأللف ي    . )5("اإلنمائ يط الوطن ياق أطر التخط ي س ل ف ددة األج ية المح ية لأللف داف اإلنمائ يل األه إن تفع
داد اس      بات والمجاالت، تدعمها                 يستوجب إع يع المتطل القدر الكافي لمعالجة جم املة ب تراتيجيات طموحة وش

يذ تتضمن إجراءات   تراتيجية تنف ى اس تندة إل ي، ومس ة لالقتصاد الكل يٍة راسخة وأطر قوي تراتيجيٍة تمويل اس
 . آفيلة بإزالة العوائق المتعلقة بالقدرات

 
م تح  -33 تاريخ، ت ك ال ن ذل ن م د مضي عامي تراتيجيات  وبع يذ االس و صياغة وتنف دم ملموس نح يق تق ق

ية          ية لأللف ى األهداف اإلنمائ ة عل  ، والحقًا )6(ومع الزخم األوَّلي الناجم عن مشروع ألفية األمم المتحدة   . القائم
ي من توسيع للشراآة بحيث تشمل الشرآاء اإلنمائيين، ووآاالت                     تحدة اإلنمائ م الم رنامج األم ه ب ام ب ا ق عم

م ا   تحدة واللجنة االقتصاد ألفريقيا ومؤسسات بريتون وودز، شرع خمسة وثالثون       األم  )7(بلدًا أفريقيًا) 35(لم
ية لأللفية                         ى األهداف اإلنمائ تندة إل ية مس يذ استراتجيات وخطط عمل وطن داد وتنف ية إع وقد تم في   . في عمل

تها، إلجراء                    ة، رغم اختالف نوعي درات الالزم اد الق بلدان إيج ذه ال يع ه يم الضرورية، مع       جم يات التقي  عمل
الفعل لمتطلبات                          يم ب يات التقي تمدة من عمل يعة المستوى بضمان أن تستجيب الخطط المس دات رف وجود تعه

 .األهداف اإلنمائية لأللفية
 

ا، واإلعانات المقدمة                       -34 ع الناموسيات ضد المالري ية توزي ثل مجان ر السريع م بادرات ذات األث إن الم
ة لصالح ا     ى آخره، تلقى رواجًا متزايدًا إذ إنها تتيح للبلدان التي تتبناها فرصًا لتحقيق تقدم في            لألغذي يم إل لتعل

ية لأللفية         د من األهداف اإلنمائ ومع ذلك، فهناك حاجة ملحة لتعزيز هذه الجهود ضمن إطار تخطيطي           . العدي
ي ية ف ية لأللف داف اإلنمائ يق األه ية تحق ية بغ نمو والتنم يرة ال نطقةلتعجيل وت ات .  الم ناك تحدي ا زالت ه وم

 .حاسمة ينبغي التغلب عليها أو على األقل تخفيف آثارها
 

 التحديات -جيم
يا، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاصو، بروندي، توغو، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو         ) 7( .2006بر ديسم/  توقف مشروع األلفية لألمم المتحدة في آانون األول)6( .2005  لعام1/60 أ من قرار الجمعية العامة 22 المادة )5(                                                             إثوب

يرون، آوت   او، الكام يا بيس يا، غين ا، غين يا، غان ابون، غامب يراليون، غ نغال، س دا، الس رأس األخضر، روان ية،  ال الديمقراط
 . فيل، تشاد، آينيا، ليبيريا، مالي،  مدغشقر، مالوي، موزامبيق، النيجر، نيجرياديفوار، الكونغو برازا
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ية تقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في أفريقيا عددًا من التحديات                  -35 أظهرت عمل

د              تقدم نحو األه ي تبطئ ال ية، وبالتال نمو والتنم يق ال ات بعضها جديد     التي تع ية وهي تحدي ية لأللف اف اإلنمائ
وتعتبر معظم هذه التحديات متداخلة بحيث يتوقف النجاح في التصدي لها بدرجة آبيرة  . وبعضها اآلخر قديم    

تم القيام به في عدة جبهات               ذي ي ى العمل المتزامن ال لقد برز  . ويناقش هذا الجزء عددًا من هذه التحديات      . عل
توافق في        در من ال ونقوم هنا .  اآلراء بشأن بعض هذه التحديات بينما ال يزال بعضها موضوع نقاٍش مكثف    ق

 : بمناقشة خمس مجموعات عريضة نسبيًا من التحديات
 

 النمو، العمالة وعدم المساواة؛  •
 زيادة التمويل لالستثمارات في القطاع العام؛  •
 بيئة السياسات العامة؛  •
 الشراآات والعولمة؛ •
 .والسلم واألمن •

 
 النمو، العمالة وانعدام المساواة -1
 

 دعم وزيادة النمو �
 

ية       -36 بلدان األفريق د من ال يمًا للعدي ًا جس ثل تحدي تدام، يم نمو المس يما ال نمو، والس ا زال ال د حققت . م لق
ير من البلدان األفريقية في الفترة األخيرة نموًا يربو على نسبة               منها لم  غير أن العديد    .  في المائة سنوياً   5الكث

د و بع هد أي نم زدوج . يش ٍد م ناك تح ية، ه بة لالقتصادات النام نمو : وبالنس م ال ي دع ثل ف تحدي المتم أي (ال
نمو السابقة في أفريقيا                        تجارب ال يزة ل بر السمة المم ا اعت ذي طالم نمو، ال يار ال يلولة دون انه ورفعه إلى  ) الح

بر                7مستوى نسبة      ذي ُيعت دل السنوي ال ة من المع اآلن أدنى معدل يمكِّن من خفض نسبة الفقر إلى          في المائ
ام        ول ع ية        2015النصف بحل ية لأللف وغ األهداف اإلنمائ ا بالنسبة للبلدان التي ال تنمو فالتحدي يكمن  .  وبل أم

نمو من الصفر باالستفادة من اإلمكانيات اإلنتاجية للقطاع الخاص على وجه الخصوص                    ية ال في إطالق عمل
ي  ير النظام اع غ يات   - والقط اء والفت بة النس يه نس ثر ف ذي تك ير   - ال يرة غ ة آب وا بدرج ن ظل راء الذي  والفق

 . مستخدمين بالقدر الكافي، آما تشهد بذلك المعدالت العالية للعمالة الناقصة والبطالة
 

نمو اعتمادًا آبيرًا على مدى سالمة السياسات المتبعة           -37 تمد ال وهناك ما يدل على أن التحسن الذي       . ويع
يا               ى األداء االقتصادي في أفريق رًا عل يا       (طرأ مؤخ ى عوامل عدة      ) 2007اللجنة االقتصادية ألفريق ود إل يع

ة االقتصادية واإلدارة االقتصادية                 ية السياسات العام ام في نوع نها التحسن الع ويتمثل التحدي الرئيسي   . )8(م
نا في محافظة البلدان األفريقية على السياسات المسؤولة عن هذا           ويتطلب .  التحسن في أداء النمو وتعزيزها ه

ق     اع الخاص وخل نمو القط ية ل ئة المؤات ئة البي ى تهي ية إل ا الرام بلدان بمواصلة جهوده ذه ال وم ه ك أن تق ذل
ي              ير النظام اع غ يحها القط ي يت رص الت ن الف تفادة م ب لالس اس المناس اد األس ب إيج ا يتطل ة، آم العمال

يها        نطوي عل يات التي ي ي داعم الستقرار االقتصاد الكلي                   إ. واإلمكان إن استحداث نظام مال ك ف ى ذل ضافة إل
بلدان لصياغة       ذه ال بذلها ه ي ت ود الت ياق الجه ي س ًا ف را محوري يظل أم م س آت الصغيرة الحج نمو المنش ول
ن والوضع االجتماعي،                         وع الجنس والعرق والدي ى ن تند إل تبعاد المس ى االس ى القضاء عل سياسات تهدف إل

وارد اإلنتاجية والفرص غير المتكافئة في الحصول عليها              والحد من      توزيع غير المتكافئ للم وتشمل هذه  . ال
األمور اإلصالحات في مجال األراضي وزيادة اإلنفاق لصالح الفقراء والسيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة                  

 .وض الصغيرةوتحسين فرص الحصول على القر) اللذين يرد المزيد من الحديث عنهما فيما يأتي(
 
 رفع مستوى اإلنتاجية الزراعية والتحول الريفي •

 
ثل آل من رفع مستوى اإلنتاجية الزراعية والتحول الريفي في أفريقيا عنصرين حاسمين بالنسبة                  -38 يم

م          ية رق بلوغ هدف األلف ارة ال تزال تعتمد بدرجة آبيرة       . المتصلة بالصحة   ) 6 و   5 و   4( واألهداف    )9(1ل فالق
زر    ى ال ئوا يعيشون في المناطق الريفية             عل ا فت ن م ية األفريقيي يقة أن أغلب ة، فضًال عن حق ير العمال . اعة لتوف

ى قضية المساواة بين الجنسين إذ إن أعدادا آبيرة من النساء            ر ايجابي عل رفع مستوى اإلنتاجية أث وسيكون ل
 التصدي لهذا التحدي تعزيزًا آبيرًا      وسيتطلب. يعتمدن على هذا القطاع ليس فقط في الغذاء بل في الدخل أيضاً           

ية لزيادة إنتاجية الزراعة األفريقية التي يعوقها في الوقت الحالي اعتمادها الكبير على عوامل              تدخالت الرام لل
 .الطبيعة

 
ية الزراعية يعزز الفقر والمجاعة والوضع الصحي المتردي الذي يزيد        -39 نخفض للتنم إن المستوى الم

اب   ية اإلص ن قابل رى     م راض األخ دز واألم رية واإلي ناعة البش ص الم يروس نق زراعة   . ة بف و ال ير أن نم غ
يِّده أيضا عوامل أخرى من أهمها الحمائية الزراعية في البلدان المتقدمة النمو واالستثمارات غير                   ية تق األفريق

ى مستوى المزرعة لتعزيز اإلنتاجية، وتغير المناخ وتقلب األحوال الجوية          ية عل آما أن تدهور خصوبة . الكاف
ى   ة فرص الوصول إل ترار العالمي ، وقل بطة باالح اف والفيضانات المرت تربة واألراضي، ودورات الجف ال

اد الزراعي تشكل آلها عوائق رئيسية أمام نمو الزراعة في أفريقيا                  ى خدمات اإلرش فما يتم ريه   . األسواق وإل
هناك عوامل أخرى تفسر ذلك هي زيادة الطلب على الصادرات األفريقية وخاصة المعادن بما فيها النفط والغاز، وبعض  )8(                                                           

 .2015 لأللفية التزمت البلدان بتخفيض أعداد السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 1في إطار الهدف  9)( .دة الطلب من الصين والهندالتحسن في األحوال الجوية إضافة إلى تحسن شروط التبادل التجاري نتيجة لزيا
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ارة ال يشكل سو                 زراعة في الق نها      من األراضي الصالحة لل ة التسي تسي تقلص من      . ى نسبة ضئيلة م وذباب
تاحة للمواشي      ا أن استعمال األسمدة محدود واإليرادات الريفية غير مستقرة بسبب االعتماد              . المراعي الم آم

ى األمطار، وتقلبات األحوال الجوية           تاج الزراعي عل تام لإلن غير أن هناك جهودًا تبذل على المستوى . شبه ال
 ).1أنظر اإلطار(التحدي الخاص بتدني اإلنتاجية الزراعية القاري لمعالجة 
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  قمة أبوجا لألسمدة-  إحداث الثورة الخضراء في أفريقيا-1اإلطار 
 
 

ية  نمو االقتصادي والتنم نهما لل ران ال غنى ع تدامته أم تاج الزراعي واس ادة اإلن ن .     إن زي يد أن األمري ب
تى اآلن يقهما ح ذر تحق ذه ا. تع ة ه برنامج  ولمعالج يون ال ات األفريق دول والحكوم اء ال تمد رؤس كلة، اع لمش

ية الزراعية آإطاٍر للنمو الزراعي واألمن الغذائي والتنمية الريفية                وقد حدد الرؤساء   . األفريقي الشامل للتنم
نمو السنوي في اإلنتاج الزراعي يبلغ          ًا لل برنامج هدف ذا ال ًا له نمائي  في المائة من اجل تحقيق الهدف اإل6وفق

 .2015لأللفية لألمم المتحدة المتمثل في خفض معدالت الفقر والجوع إلى النصف بحلول عام 
 

ي مستوى خصوبة التربة أحد األسباب الرئيسية النعدام األمن الغذائي المستمر             د تدن وإلى جانب ذلك .     ويع
دودٌ  مدة مح تخدام األس تنف   . فاس ى اس ثفة إل ة المك زراعة األحادي د أدت ال ع  وق كل واس تربة بش ات ال . اد مغذي

ترٍد جدًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث ال يتجاوز متوسط ما يستخدمه المزارعون من                   والوضع م
نوياً        8األسمدة    تار الواحد س يلوغرام للهك تراوح استعمال األسمدة في المناطق التي شهدت            .  آ ابل ي وفي المق

 . آيلوغرام للهكتار الواحد 200 و100 بين نموًا سريعًا في اإلنتاجية الزراعية ما
 

ية، نظمت    داف األلف يق أه ية لتحق ى المدخالت الزراع ز فرص الحصول عل ية تعزي نها بأهم رارًا م     وإق
يا القمة األفريقية لألسمدة المعقودة في                        ة في القطاع الزراعي في أفريق ية والجهات الفاعل الحكومات األفريق

ا، نيجيريا من        ى    9أبوج ران  13 إل وآان هدف القمة هو بناء توافق لآلراء حول القضايا         . 2006يونيه  /  حزي
بطة بزيادة استخدام األسمدة في أفريقيا، واالتفاق على استراتيجية لصياغة خطة عمل أفريقية                 الرئيسية المرت

ن من المزارعين الفقراء على األسمدة والمدخالت اإلضا                 ى تسريع حصول الماليي فية التي لألسمدة ترمي إل
 .من شأنها أن تساعد على رفع إنتاج المزارع وتحقيق األمن الغذائي

 
ا بشأن األسمدة من أجل الثورة األفريقية الخضراء، الصادر                       يون في إعالن أبوج ادة األفريق ن الق د أعل     وق

مدة،   أن األس ة ب ة القم ي نهاي دو"ف رف الح تراتيجية ال تع لعة اس ى أن "دس زمهم عل ربوا عن ع ل  وأع تعم
اد األفريقي على التعجيل بحصول المزارعين           " دول األعضاء في االتح " على األسمدة في الوقت المناسب ال

نا عشر إجراًءا رئيسيا لتعزيز الثورة الخضراء األفريقية              ُتمد اث د اع ومن القرارات الجديرة بالتنويه ذلك     .  وق
ه الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بر            ذي اتخذت رار ال فع مستوى استخدام األسمدة من المستوى الحالي       الق

بالغ    يلوغرام للهكتار الواحد إلى ما ال يقل عن           8ال وآإجراٍء مساعٍد،  . 2015 آيلوغرامًا للهكتار بحلول     50 آ
 ".بإزالة الرسوم والتعريفات المفروضة على األسمدة والمواد األولية لألسمدة"أوصى اإلعالن 

 
توخى خطة العمل التي        ة لتفعيل اإلعالن ما يلي              وت يها القم استحداث شبكات لتجار المدخالت    :  وافقت عل

رافق وطنية لضمان القروض للمدخالت الزراعية؛                      ية؛ إنشاء م ية األفريق ناطق الريف يع الم الزراعية في جم
ات  تخدام اإلعان ية"اس ز     " الذآ اء مراآ مدة؛  إنش ى األس غيرة عل يازات الص ي الح لضمان حصول مزارع

ة      إقلي ية؛ ودعت القم مدة المحل تاج األس ز إن تجارية وتعزي ز ال ة الحواج مدة، وإزال ع األس راء وتوزي ية لش م
تمويل      ية ل ية أفريق اء آل يا، بإنش ادية ألفريق نة االقتص اعدة اللج وم، بمس ى أن يق ي إل ية األفريق مصرف التنم

 .تطوير األسمدة
 
 

 .2006  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  :المصدر
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بناء على ما تقدم ذآره فإن النجاح في رفع مستوى اإلنتاجية الزراعية والتحول الريفي رهين بما يتم                  -40

ة أصعدة          ى ثالث ه عل اري         –عمل ى مستوى             . - الوطني ودون اإلقليمي والق ية عل ير عمل اذ تداب د من اتخ فالب
 .أسواق المدخالت والنواتج على حد سواء

 
 ديره تّحد ُأسئ تق–تغير المناخ  •

 
ناخ تهديدًا آبيرًا لمستقبل أفريقيا     -41 ير الم ومن المرجح أن يكون له أثر ملموس  ) لجنة أفريقيا(يشكل تغ

ية                       وارث الطبيع ام الك راء أم زيد من ضعف السكان الفق نوع اإلحيائي وأن ي ى الت نطوي تغير المناخ    .  عل وي
البة بالنسبة للزراعة، فق               ار س ى آث  25د هبط متوسط سقوط األمطار بنسبة بلغت        وتقلب األحوال المناخية عل

 2006والقرائن التي قدمت في مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة في عام      . )10( عام 30في المائة خالل فترة      
ار الضارة لالحترار العالمي                   الفعل من اآلث يا تعاني ب أن أفريق فالتصحر، والسيما في منطقة غرب     . توحي ب

ي، يحدث        ق     الساحل األفريق ير للقل دٍل مث وتشير التقارير الواردة من الوآالة االتحادية النيجيرية للحماية      . بمع
د من القرى جراء زحف رمال الصحراء                 نويًا العدي د س ى أن نيجيريا تفق ية إل ويذآر تقريرًٌ للبنك الدولي . البيئ

 .)11(أن تذبذب مستويات األمطار سوف يحد من إمكانيات نمو إثيوبيا بمعدل يناهز الثلث
 

ر في المناطق                                -42 اقم الفق ببان في تف ناخ وتقلب األحوال المناخية يتس ير الم إن تغ دم ف ا تق ى م ناًء عل وب
دام األمن الغذائي والجوع ويحدّان من إمكانية حصول القارة على الفوائد من                          ة انع زيدان من حال ية وي الريف

تجات الزراعية      نطقة الساحل بغرب أفريقيا تت       .تصدير المن جلى مشكلة ندرة المياه بوضوح آما يظهر وفي م
اد                ثل بحيرة تش ار والبحيرات م يد أن المياه تمثل أحد المدخالت الهامة بالنسبة لبلوغ          . من اضمحالل األنه ب

ية األخرى          ية لأللف يع األهداف اإلنمائ رافق الصرف الصحي والنظافة             . جم ة وم ياه المأمون ى الم تقار إل واالف
ي ارت هم ف ا تس نينالصحية آله ال والمس يات األطف دالت وف اع مع ة . ف تحدة للطفول م الم ًا لصندوق األم ووفق

ي( نظافة الصحية  ) 2006 فاليونيس رافق الصرف الصحي وال ى م تقار إل ة واالف ير المأمون ياه غ ؤدي الم ت
اة ما يربو على           ى وف إلى  2006ويشير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      .  مليون طفل آل عام      1.5األساسية إل

نويًا    د س برى تفق نوب الصحراء الك يا ج ي   5أن أفريق ي اإلجمال ا المحل ن ناتجه ة م ي المائ يار 28.4(  ف  مل
رافق الصرف الصحي                 ) دوالر ياه وم بطة بالم نقص المرت ومن المرجح أن يؤدي اإلحترار      . بسبب أوجه ال

 . ياهالعالمي إلى تفاقم هذه األزمة الناجمة عن رداءة سياسات تجميع وإدارة الم
 

رباء -43 ثل الكه يوية م ية الح ياآل األساس ية اله ى فعال ية أيضا عل ر تقلب األحوال المناخ تمد . ويؤث وتع
ة المائية لتوليد الكهرباء               ى الطاق يا عل دة في أفريق ناطق عدي غير أن مستوى المياه آان منخفضًا في اآلونة        . م
ي       يم الكل ي والتعت يم الجزئ يجة حدوث حاالت التعت بلدان  األخيرة نت د من ال ي العدي يد   .  ف ي مستوى التول وتدن

ناجم عن ذلك يؤثر سلبًا على اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الصناعية على حد سواء                 وهناك دليل  . الكهربائي ال
تواِتر على أن ارتفاع درجات الحرارة في األراضي األفريقية المرتفعة يساعد على تفشي أمراض من قبيل                  م

ا  ي األحوال الصحية واألمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية                    إن التصدي  . المالري ثل في تدن تحدي المتم ذا ال  له
ارة             يا يستدعي أن تستحدث الق ار تقلب األحوال المناخية إلى أدنى             والصناعية في أفريق يل من آث أدوات للتقل

 . المناخية، أو تخفيف هذه اآلثار أو التكيف معها، األمر الذي يشمل تحسين إدارة التقلبات)12(حد
 

 أهمية العمالة في توليد الثروة والحد من الفقر •
 

ؤد النمو الذي شهدته أفريقيا مؤخرًا إلى خلق عدد آبير من الوظائف رغم أن خلق العمالة ألآبر                     -44 م ي ل
يق األهداف اإلنمائية لأللفية                ويثير هذا آثيرا من القلق إزاء      . وأوسع القطاعات السكانية أمر ضروري لتحق

درة  ثروة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية                      ق يد ال ر وتول يرة الحد من الفق ى تسريع وت ارة عل و يكمن أحد   .  الق
ى الزراعة إلى القطاعات ذات رأس المال المكثف                   تقال النشاط االقتصادي عل ك في ان األسباب الرئيسية لذل

ات ا   ى قطاع طة االقتصادية عل يز األنش نفط، وترآ تاج ال ن وإن ثل التعدي يةم وارد المعدن ى . لم ك إل وأدى ذل
 .انخفاض اإلنتاجية الزراعية بصورة آبيرة وارتفاع معدالت العمالة الناقصة والبطالة في القطاع الريفي

 
ا االتحاد األفريقي إلى عقد قمة                        -45 تقبلي دع تراح خيارات بشأن العمل المس ذه المشكلة واق ولمعالجة ه

اد األفري اء دول االتح تثنائية لرؤس ام اس ي ع ي ف ت موضوع  2004ق نا فاصو تناول ادوغو، بورآي ي واغ  ف
يا            ر في أفريق ة والحد من الفق ى جعل خلق فرص العمل هدفًا صريحًا                 . العمال ة عن عزمها عل وأعربت القم

ة     ية والقاري ية واإلقليم تويات الوطن ى المس ية عل ادية واالجتماع ات االقتص زيًا للسياس ة . ومرآ رت القم وأق
تماد خطة عمل      ا تمخضت عنه من نتائج إلى جانب آلية للمتابعة           اع يذ م ووافقت القمة أيضًا على إدماج .  لتنف

 .المبادرات الخاصة بالعمالة والحد من الفقر آمؤشرات ضمن آلية استعراض األقران التابعة لمبادرة نيباد
 

ناول مؤتمر وزراء اللجنة االقتصادية ألفريقيا لعام             -46 معالجة "دوغو بشأن    المعقود في واغا   2006وت
وقد التزم الوزراء في البيان الوزاري الصادر في ختام        . هذه القضية مجدداً  " مشكلة العمالة والفقر في أفريقيا     

العلوم "، التي آان موضوعها 2007قشت في قمة االتحاد األفريقي لعام آانت هذه إحدى المسائل الرئيسية التي نو) 12( .2006أورده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  )11( .لجنة أفريقيا، نفس المصدر 10)(                                                           
 ".والتكنولوجيا وتغير المناخ
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ة صراحًة في صلب االستراتيجيات والسياسات اإلنمائية الوطنية           "المؤتمر    اج أنشطة العمال وعلى . )13("بإدم
ي    دى تنف يم م بكِّر تقي ن الم ه م ن أن رغم م اد    ال تثنائية لإلتح ة االس ن القم ادر ع الن الص تزام واإلع ذا االل ذ ه

إن استمرار ارتفاع معدالت البطالة في مختلف مناطق القارة يشير إلى أن                        ى حدة، ف د عل األفريقي في آل بل
 .خلق العمالة مازال يمثل تحديًا آبيرًا فيها

 
ة ال   -47 رص للعمال ير الف ي توف ديد ف إن القصور الش يرًا، ف بلدان  وأخ م ال ي معظ ق ف ل الالئ ة والعم كامل

ة و                   ية للعمال تعلق بالهجرة الدول ار قضية ملحة ت د أث ية ق ول   "األفريق وعلى الرغم من أن بعض     ". هجرة العق
تعويض عنها بالتحويالت            تم ال ية للهجرة ي يف المال  – إذا ما اسُتخدمت هذه التحويالت استخدمًا منتجًا –التكال

ة الماهر        إن هجرة العمال ة من مناطق تفتقر إلى المهارات يمكن أن تكون عائقًا خطيرًا أمام تحقيق األهداف               ف
 .وتظهر آثار الهجرة على نحو أآثر وضوحاًً في قطاعي الصحة والتعليم. اإلنمائية لأللفية

 البيان الوزاري، للجنة االقتصادية ألفريقيا لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين، واغادوغو، )13(                                                           
 . 2006مايو / بورآينا فاصو أيار
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  عائق أمام التقدم–تزايد انعدام المساواة  •

 
ن في أدبيات علوم االقتصاد ما يشير إ             -48 ناك من القرائ لى أن تزايد انعدام المساواة من شأنه أن يضر    ه

ى صعيد النمو مقارنة بغيرها من البلدان                            ا عل ل أداؤه اواة يق دام المس يها انع بلدان التي يسود ف نمو، وأن ال بال
ثر        تكافؤ أآ ناك شكالن أساسيان النعدام المساواة في التوزيع   . التي تتسم ب التوزيع غير المتكافئ للفرص : وه

درات    ( توزيع غير المتكافئ للمخرجات    ) األصلية أو الق والصلة بين الشكلين تكمن    . اإليرادات/  المكاسب -وال
لية       درات األص اوي للق ير المتس توزيع غ ي أن ال ي (ف ثل األراض اوي     ) م ير المتس توزيع غ ى ال ؤدي إل ي

توزيع غير المتكافئ للمخرجات                    . للمخرجات  ى ال ن يرآزون عل يد أن معظم المحللي معالجته ألن  ) الدخل(ب
أسهل من الناحية السياسية، وألن هناك قدرًا من التوافق في الدراسات ذات الصلة بذلك على أن إجمالي نمو             
دم              ر وأوجه ع ي هو المصدر الرئيسي للحد من الفق ي اإلجمال ناتج المحل رد من ال ًا بنصيب الف الدخل مقاس

 .التكافؤ
 

اواة في أفريق                 -49 دام المس ى أن انع دل عل ا ي ناك م تزايد     ه م المتحدة اإلنمائي،    (يا آخذ في ال رنامج األم ب
ي   2006 ية األفريق يك    ).  2002 ومصرف التنم ت وآيل رى واي بما ي ي    ) 2001(فحس ي ف يا تأت إن أفريق ف

ريكا الالتينية من حيث التوزيع األقل تكافؤًا للدخل               د أم ية بع بة الثان وبينما يوجد دليل على أن النمو      . )14(المرت
ر      يا ي ر      في أفريق اواة يؤدي إلى تداعياٍت هامة بالنسبة              )15(افقه انخفاض لمعدالت الفق دام المس إن تنامي انع ، ف
نمو    تدامة ال ًال منهما مضر بالنمو          . الس أن آ يل ب (وعلى سبيل المثال، ُيظهر بيرسون و تابيليني       . ويوحي الدل

دار نقطة واحدة ترتبط بزيا              ) 1994 اواة بمق ياري للمس ادة االنحراف المع دة في النمو تبلغ نسبة نصف أن زي
 .في المائة إلى واحد في المائة

 
ير و        -50 اواة الكب دام المس ى الحد من الفقر في                       /ان انع نمو عل ار ال يل آث تفاقم هو المسؤول عن تقل أو الم

د من البلدان    ويصدق هذا األمر بصفة خاصة على البلدان الغنية بالموارد المعدنية حيث ترآَّز النمو في    . العدي
ية    ا ارات أو الحرآ راء المه تقد الفق ث يف ة وحي ن العمال دًا م يًال ج درًا قل د ق ي تولِّ ات الت دام (لقطاع رَّاء انع ج

ويمكن أن يؤدي تزايد انعدام المساواة في الدخل إلى         . لالستفادة من الفرص التي يتيحها النمو     ) الموارد المالية 
آما يمكن أن يفاقم مشاآل اإلدارة      . االستقرار السياسي تفشي التوترات االجتماعية والنزاعات والجرائم وعدم       

م مثل تفشي الفساد     ويشير آل ذلك إلى ضرورة صياغة سياسات عامة أآثر فاعلية لتعميم فوائد النمو             .  والحك
دًا النساء والشباب والفئات المستبعدة اجتماعياً                ئات المحرومة، وتحدي ى الف ومن بين السبل   . )16(خصوصًا عل

يذ برامج للتحويالت االجتماعية وهو أمر ستتناوله هذه الورقة في الجزء التالي          التي تمكِّ    ك تنف . ن من فعل ذل
اع     ى القط تحول إل يل ال ن قب ات أن اإلصالحات االقتصادية م ة أن تضمن الحكوم نفس الدرج م ب ن المه وم

 .الخاص وإصالحات األراضي ال تؤدي إلى ترآيز الثروات واألصول
 

 ٌ  تحدٍّ ناشئ–التحول االجتماعي  •
 

اواة والعمالة تحدي إدارة التحول االجتماعي الهام الذي يحدث في جميع          -51 دام المس تحديات انع بط ب يرت
ية    بلدان األفريق جرَّاء فيروس نقص المناعة    (فالتوسع الحضري السريع والتغييرات الديموغرافية الكبيرة          . ال

يرة        دز بدرجة آب ياآل األسرية   )البشرية واإلي  المتغيرة يمكن أن تستحوذ على اهتمام وزراء المالية في          ، واله
تقبل القريب    م من ذوي المهارات،                       . المس ن عن العمل رغم آونه يرة من الشباب العاطلي داد آب إن وجود أع

ية          يه ضغوٌط للهجرة الدول ناعة البشرية واإليدز           . تترتب عل يروس نقص الم تعددة األوجه لف والتداعيات الم
ية  بلأصبحت اآلن جل ك من ق م تكن آذل رها. ول يكل األسري، : فمن مظاه ي تحدث داخل اله يرات الت التغ

ريمة  داد، والج ال أو أج ها أطف ي يرأس ية الت ع الحضري  . واألسر المعيش ع التوس تعامل م ب ال وسوف يتطل
م الخدمات إلى الفقراء في المناطق الحضرية قيام البلدان بتوفير استجابات عملية على صعيد الس                ياسات وتقدي

 .العامة
 

 مازال التقدم البطئ في مجال المساواة بين الجنسين يشكل عائقًا �
 

ن الجنسين وصحة األمهات فهو أمٌر مثير                         -52 اواة بي تعلقة بالمس ية الم ية لأللف وغ األهداف اإلنمائ ا بل أم
ق بصفة خاصة      تقدم نحو بلوغ الهدف اإلنما          . للقل بلدان حققت بعض ال د من ال ن أن العدي ئي الرسمي ففي حي

اواة بين الجنسين في التعليم، فإن المستويات العامة ال تزال منخفضة السيما                    ثل في تحسين المس ية المتم لأللف
يم العالي       ى مستوى التعل وتظهر األبعاد األخرى المتصلة بالمساواة بين الجنسين، مثل الوصول المتكافئ          . عل

ى المرافق الصحية، وإلى الهياآل األساسية الرئي        للحد من العبء الزمني للفقر،     ) المياه الطاقة، الطرق  (سية  إل
 .والمشارآة السياسية واالقتصادية للنساء والفتيات، قدرًا أقل من التقدم

 
ذه األوجه من انعدام المساواة بين الجنسين تبطئ التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية في                     -53 ثل ه  إن م

نطقة  ية التحسن في قضايا ال        . الم ن الجنسين بالنسبة لتحقيق سائر األهداف اإلنمائية األخرى             وأهم اواة بي مس

                                                           
برنا    14)( ا ل م المتحدة اإلنمائي      وفق فإن خمسة من بين عشرة من أآثر البلدان انعدامًا للمساواة توجد في ) المصدر السابق (مج األم

 . افع االلتحاق بالمدارس والعملإلى أن االستبعاد االجتماعي يقلل من دو) 1999( توصل لوري )16( ).2000(أنظر ديميري وآخرون )15( .أفريقيا، وهي جنوب أفريقيا وليسوتو وزمبابوي وبوتسوانا وناميبيا
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ائق ير من الوث ا الكث ألة تدعمه ية مس ر والصحة . )17(لأللف ي قضايا الفق دم ف يق أي تق ومن المعروف أن تحق
توقف بدرجة آبيرة على مدى تحسن حياة النساء والفتيات           ئة ي يم والبي  بأجر أو –ويكتسي عمل المرأة . والتعل

دون أجر      ة بالنسبة ألمن األسر المعيشية الفقيرة وبقائها على قيد الحياة ويمثل وسيلة لتخليص                    -ب ية بالغ  أهم
 .فالعمل المأجور ال غنى عنه لتمكين المرأة. األسر من براثن الفقر

 
اواة تستشري في أسواق العمل في جميع أنحاء القارة                        -54 دام المس ددًا من مظاهر انع إن ع ك، ف   ومع ذل

ية            ية لأللف يق األهداف اإلنمائ د تحق ا ُأري تها إذا م ن معالج ل من الرجل      . ويتعي رًا أق ًا أج رأة دائم وتتقاضى الم
ابل أداء نفس العملٍ     ار هامة بالنسبة لرفاه األسر المعيشية باعتبار أن النساء يتفوقن     . مق ك آث ى ذل ويترتب عل

ذاء وال                   ى الغ اق دخلهن عل رجال في إنف ى ال رعاية الصحية التي تدعم رفاه أطفالهن            في الغالب عل يم وال تعل
تماد على دخل المرأة أآبر في األسر المعيشية التي تكون المرأة فيها المعيلة       . فضًال عن رفاههن      ل إن االع ب

يدة ر   . الوح وع األس ث مجم ن ُخُمس وُثُل ثى مابي رعاها األن ها وت ي ترأس ية الت ر المعيش بة األس تراوح نس وت
 .)18(يد من البلدانالمعيشية في العد

 
 رفع مستوى التمويل واالستثمار في القطاع العام   -2
 

تحدة    -55 م الم ر األم ي مؤتم الم ف ادة الع تمده ق ذي اع ية ال ل التنم أن تموي يري بش ق آراء مونت ثل تواف يم
ام      ي لع تزامًا من قبل المجتمع الدولي بتوفير التمويل ألغراض        2002الدول ية ال تمويل التنم ي ب . التنمية المعن

بر التوافق الذي يتكون من ستة فصول         اليوم بمثابة نقطة مرجعية هامة للتعاون اإلنمائي الدولي، آما          )19(ويعت
ام لتعجيل النمو والتنمية بغية                تثمارات القطاع الع تمويل اس وارد ل ئة الم رفع مستوى تعب ثابة إطار ل بر بم يعت

 .بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية
 

تمويل لال • د ال ية   حش األهداف اإلنمائ رى المتصلة ب نفقات األخ اع الخاص وال ي القط تثمارات ف س
 لأللفية

 
وارد إضافية لزيادة النفقات المرتبطة باألهداف                        -56 ر م د وفَّ ون ق يف عبء الدي رغم من أن تخف ى ال عل

ره، فإن ذلك ال يزال بعيدًا عن تلبية احتياجات القارة في هذ           دم ذآ ا تق ية آم ية لأللف وهناك . )20 (ا الصدداإلنمائ
يق األهداف اإلنمائية األخرى                            يا نحو تحق دم أفريق ام تق يًا أم ًا رئيس وارد تشكل عائق ى أن فجوة الم . توافق عل

ولجنة ) 2005(، وساش وآخرون    )2006،  2002) ( األونكتاد(ويرى مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية       
يا   تحدة ألفريق ة الم تاج ) 2005(المملك ا تح و    أن م ية ه ية لأللف داف اإلنمائ يق األه يا لتحق يه أفريق ة " إل دفع

ة  ع مستوى االستثمارات في                         )21("قوي ية من رف بلدان األفريق ن ال وارد من أجل تمكي ادة في الم رة ح ، أي طف
ام النمو وتقديم الخدمات االجتماعية                           يًا أم ًا رئيس تواها عائق ي مس بر تدن اعل، حيث يعت ام بشكل ف . القطاع الع

بما    رى لجنة المملكة المتحدة ألفريقيا وساش        وحس ، فإن أفريقيا في حاجة إلى تمويل سنوي إضافي   )2005(ت
بلغ    يارًات من دوالرات الواليات المتحدة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية و            5ي  مليارات من دوالرات    10 مل

ياآل األساسية                  نويا لسد الفجوات في اله تحدة س ات الم ة، المياه والمرافق الصحية وما     الطرق، الطاق   (الوالي
 ).إلى ذلك

 
رفع مستوى التمويل لتلبية االحتياجات اإلنمائية ألفريقيا                      -57 ناك ضرورة ل ى أن ه توافق عل رز ال د ب . لق

ة غلينيغيلز في عام                 ية في قم د وعدت مجموعة الثمان  بمضاعفة المساعدة اإلنمائية الرسمية بحلول      2005فق
ام    دو      2010ع ررت ال ك ق ام              ، وآذل ي في ع اد األورب  بزيادة المساعدة اإلنمائية    2005ل األعضاء في االتح

 في المائة بالنسبة للدول     0.33 (2015 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي بحلول عام          0.7الرسمية بنسبة     
دة ع  ).  األعضاء الجدي ى أرض الواق د عل د بع م يجس ر ل ا ُذآ ير مم يد أن الكث ئة تمو. ب ود لتعب بذل جه ل وت ي

تمويل    . إضافي رفق ال ثل م ية، م راحلها التجريب ي م ت ف تمويل مازال تكرة لل دة ومب يات جدي ناك أيضا آل وه
 . الدولي الذي اقترحته المملكة المتحدة وفرض الرسوم على الرحالت الجوية المقترح من الحكومة الفرنسية

 
ك، هناك ترآيز متجدد على زيادة تدفقات االستثمار        -58 ى ذل فاالستثمار .  )22(األجنبي المباشرعالوة عل

ام    تاد ع يا، حسب األونك ي أفريق ر ف ي المباش ام  2006األجنب يا ع نة االقتصادية ألفريق م 2006 واللج ، رغ
ارة               ياجات الق ية احت يدًا عن تلب زال بع زايده، ال ي إن القدر األآبر من ذلك االستثمار قد              . ت ك، ف ى جانب ذل وإل

الموا    ية ب بلدان الغن ى ال ه إل وال   توج يريا وأنغ اد ونيج ثل تش ية م ند    . رد المعدن ين واله إن الص ك، ف ع ذل وم
 .والبرازيل، وربما دول الخليج تمثل موارد جديدة للتمويل من الضروري استكشافها

 

تعبئة الموارد المحلية؛ تعبئة الموارد الدولية ألغراض التنمية؛ االستثمار األجنبي المباشر : وهذه الفصول الستة هي 19)( . نفس المصدر)18( . أ االستثمار في التنمية2005أنظر مشروع ألفية األمم المتحدة،  17)(                                                           
ثال، ساش، جي            )20( .تجارة الدولية؛ الدين الخارجي؛ ومعالجة المشاآل المنظومية في البنية الدولية لتمويل التنميةوغيره من التدفقات الخاصة ؛ ال ى سبيل الم اذ أفريقيا من مصيدة الفقر   ) "2005(وآخرون   .  أنظر، عل (، مشروع ألفية األمم المتحدة "إنق

ية       ) "2005 تثمار في مجال التنم تحدة أل       "االس ة الم يا   ، لجنة المملك التمويل  "2001، األمم المتحدة    "مصالحنا المشترآة  "فريق
ود فكرة     )21(  ".ألغراض التنمية 2004(وقد ُأعيد إحياؤها من قبل األونكتاد     . آرثر لويس في الخمسينات   . إلى روسانستاين و ف   " الدفعة القوية " تع

رون    )  اش وآخ بل س ن ق ر، وم ن مصيدة الفق يا م يص أفريق ريق تخل ة ط ند مناقش اس ) 2005(ع ة 2005و ش نة المملك  ولج
 . خاصًة" الدفعة القوية" ال يبدي حماسًا للفكرة 2005. بيد أن استرلي، و). 2005(المتحدة ألفريقيا 

 . 2006 أنظر التقرير االقتصادي عن أفريقيا للجنة االقتصادية ألفريقيا، لعام )22(
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ى تعبئة الموارد المحلية، بيد أن مدى                         -59 ية إل ا الرام يف جهوده ية بتكث بلدان األفريق د من ال وم العدي وتق
ير من     ية جزء آب ه المعدالت المنخفضة          تلب ية تعوق وارد الداخل ية من الم ية لألهداف اإلنمائ بات المال  المتطل

ي                  ئة االدخار المحل امالت الخاصة بتعب يف المع اع تكال ية وارتف ويحد صغر حجم حسابات    . للمدخرات المحل
ة وصغر ومحدودية القاعدة الرأسمالية للمصارف نفسها من قدرة المؤسسات ا     ع االدخاري لمالية المحلية الودائ

 . على تعبئة المدخرات المحلية وتوفير التمويل ألغراض التنمية
 

ية الخاصة من خالل االستثمار األجنبي المباشر يعوقها صغر حجم العديد                 -60 ئة المدخرات األجنب وتعب
طار التنظيمي  وأهم عناصر هذه البيئة الهياآل األساسية واإل      (من األسواق المحلية ورداءة البيئة االستثمارية         

ية درات البيروقراط ية     ). والق رات األجنب ئة المدخ و تعب بلدان ه تاجه ال ا تح ول أن م ل الق اعدة -ومجم  المس
ية الخارجية، والقروض      ع مستوى الموارد اإلضافية لزيادة تمويل االستثمارات في              -اإلنمائ ا أرادت رف  إذا م

 . القطاع الخاص في سبيل بلوغ أهداف األلفية
 

د    -61 نطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في اآلونة                  لق ة لم ية الرسمية المقدم زايدت المساعدة اإلنمائ ت
م     (األخيرة     2001 مليارًا من دوالرت الواليات المتحدة في عام  13.715وارتفعت من    ). 1أنظر الجدول رق

ى    ام               32.023إل تحدة في ع ات الم يارًا من دوالرات الوالي زيادة تفوق ا     2005 مل لضعف وبمعدل نمو   ، أي ب
غ      ة    19.3سنوي بل وبلغت المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى          .  في المائ

 .  في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمنطقة5.52، نسبة 2005في عام 
 

 لدان النامية المساعدة اإلنمائية الرسمية المستلمة وفقًا للمناطق الجغرافية للب-1الجدول 
 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة (

 
نسبة المساعدة اإلنمائية     
ل   ى الدخ مية إل الرس

ي   ي اإلجمال (القوم
2005( 

دل  ط المع متوس
عر   نوي لس الس

 الصرف 

 المنطقة  2001 2002 2003 2004 2005

 شمال أفريقيا 2393 2346 2170 2986 2491 0.023 0.82
يا جنوب الصحراء     13715 18600 24182 25867 32023 0.193 )5.52( أفريق

 الكبرى
أمريكا الشمالية وأمريكا    2940 2369 2540 3392 3213 0.032 )0.35(

 الوسطى
 أمريكا الجنوبية  2497 2347 3112 2934 2543 0.015 0.18

 الشرق األوسط  2478 3672 5477 7578 24404 0.715 )4.20(
يا  7494 8551 8243 9111 11513 0.095 )1.06( ية وآس يا الجنوب آس

 الوسطى
 شرق آسيا األقصى 6484 6480 6219 5953 8207 0.059 )0.28(
 أوروبا 3338 5017 3487 3600 4065 0.072 )072(
 أوقيانيا 780 708 815 936 1145 0.086 )13.04(

 
ة اإلخبارية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأ         : المصدر  ، 2006تقرير عن التعاون اإلنمائي،     : ن التنمية المجل

  . 1 العدد 8الجزء 
         

ية في غلينيغيلز وإذا ما نجح االتحاد                   -62 تزامات مجموعة الثمان اء بال تم الوف ندما ي زداد ع ذا سوف ي وه
ع المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى حوالي              ي في رف ي المحلي   في المائة من دخله القومي اإلجمال      0.56األورب

ك      ا وعد بذل رًا ضروريًا جدًا لسد فجوة التمويل وتوسيع المجال         . آم ادة تدفق المساعدات أم بر زي نما تعت وبي
ية، فإنها تثير في المقابل مخاوف هامة على رأسها االعتماد المفرط على المساعدة                     بلدان األفريق ي في ال المال

 .قات العونواحتماالت اإلصابة بالمرض الهولندي جراء زيادة تدف
 

 معالجة المعوقات الرئيسية في الهياآل األساسية •
 

د القطاعات المعززة للنمو والمساواة، التي يمكن توجيه                     -63 تحدي تحدي تمويل ب ادة ال بط تحدي زي يرت
تمويل اإلضافي إليها    ومن المسلم به   . وهناك توافق على أن الهياآل األساسية هي واحد من هذه القطاعات          . ال

يًا عل    ة ضعف الهياآل األساسية في أفريقيا تشكل عائقًا رئيسيًا أمام السوق المحلية                   حال ى نطاق واسع أن حال
نمو                  ي ال ية، وبالتال ى الخدمات االجتماع تكامل اإلقليمي، والحصول المتكافئ عل آما أن هناك اتفاقًا بين   . وال

ى أن توسيع الهياآل األسا              ن عل ية وشرآائها اإلنمائيي سية ستترتب عليه آثار إيجابية للنمو      الحكومات األفريق
يق األهداف اإلنمائية لأللفية                     تقدم نحو تحق ى تسريع ال ارة عل أنها أن تساعد الق ويعتبر تعزيز فرص .  من ش

ياآل األساسية على مستوى األسر المعيشية أمرًا جوهريًا للتخفيف من العبء الزمني الذي                   ى اله الوصول إل
يات الال         ه النساء والفت نوء ب ى                 ت ربو عل ا ي تقديرات، م ًا لمختلف ال ن، وفق ة من حصة    65ئي يتحمل  في المائ

ية    ال المنزل ود أربعة أضعاف الوقت                       . األعم ياه وحطب الوق يات في جلب الم ا تقضي النساء والفت بًا م وغال
ذي يقضيه نظراؤهن من الرجال        توصيالت (إن الوصول إلى الحد األدنى من الهياآل األساسية الرئيسية          . ال

ة النظيفة لألسر المعيشية، الطرق الريفية         ا ياه، مصادر الطاق أمر جوهري لتحسين النواتج لصالح المرأة ) لم
 .والفتيات، وآذلك لتعزيز التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية في نفس الوقت
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ية  -64 ياآل األساس ن اله نطقة م بات الم ئ، اال( إن متطل رق، الموان ة، الط لكية الطاق االت الس تص
لكية والخدمات الحضرية      داً   ) والالس يرة ج ى سبيل المثال، تقر الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا         . آب ) نيباد(فعل

ل  نطقة ب ي الم ية االقتصادية ف بة للتنم ط بالنس يس فق زية ل ية مرآ ية يكتسي أهم ياآل األساس ر اله أن تطوي ب
لجهود والموارد من أجل رفع مستوى الهياآل األساسية اإلقليمية         للتنمية االجتماعية أيضًا، وهي تقوم بتعبئة ا      

 ). 2انظر اإلطار. (في القارة
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 خطة مبادرة نيباد القصيرة األجل لتنمية الهياآل األساسية :  لملمة أطراف أفريقيا - 2اإلطار     

 
 
ي   تكامل اإلقليم ز ال ي تعزي باد ف بادرة ني ية لم ات الرئيس دى األولوي ثل إح يا تتم ي أفريق بررات .  ف والم

ذا األمر واضحة للعيان         فاالقتصادات األفريقية أصغر من أن تولد وفورات الحجم التي توجد          : االقتصادية له
وقد ُأعتبر سد الفجوة في مجال الهياآل األساسية عنصرًا هامًا لتعزيز التكامل اإلقليمي             . في األسواق الكبرى    

يا  ي أفريق ياآل األ  . ف ريف اله تم تع نقل،          وي ياه، وال ة، والم ا الطاق اس أنه ى أس ياق عل ذا الس ي ه ية ف ساس
  . وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ا قامت مبادرة نيباد باعتماد نهج ذي شقين               ند وضع خطة عمله خطة عمل قصيرة األجل تم تطويرها :    وع
بادرات الهياآل األساسية في البلدان، وجرى إ           ى دراسة مشاريع وم تنادًا إل دماجها في البرامج التي قدمتها اس

ية      يز األساسي لخطة العمل القصيرة األجل منصبًا على التسريع             . الجماعات االقتصادية اإلقليم ان الترآ وآ
وي  باد                 . الق يها اسم مشاريع ني ق عل ذه المشاريع، التي أطل تشمل األمثلة على ذلك مشروع أنبوب الغاز ( وه

ة للجماعة          يا، ومجمع الطاق ية للجنوب األفريقي        لغرب أفريق ، جرى اختيارها وفقًا لمعايير من قبيل       ) اإلنمائ
تهاء          ى االن ال         ( مدى المشارفة عل ن من تسريع اإلآم ية    )بغرض التمكي ا اإلقليم د أوليت عناية    . ؛ وأبعاده وق

  .خاصة للمشاريع المتعثرة ألسباب سياسية وتلك التي من المتوقع أن يحدث تدخل نيباد أثرًا فيها
د  يود          وق ية والق ات اإلقليم كاالت السياس وًال إلش ر حل ي توف بادرات الت د الم ك، تحدي ب ذل ى جان رى، إل ج

ية والمؤسسية ألنشطة الهياآل األساسية اإلقليمية          من قبيل المرفق اإلقليمي للتغطية المتنقلة للهواتف (التنظيم
 القصيرة األجل مرتبطة ببرنامج     وهذه الخطة . وأدرجت ضمن مشاريع نيباد   ) GSM(المحمولة العاملة بنظام    

بادرات التي تتطلب وقتًا                          نى بالمشاريع والم ذي ُيع برنامج ال ذا ال ة له ل ومكمل العمل لألجل المتوسط والطوي
  . أطول في اإلعداد والتطوير

ناجح لخطة العمل القصيرة األجل                  يذ ال ة التنف يًا لكفال ود حال بذل جه ا يجري حشد اإلرادة السياسية    .    وت آم
ربط الشبكي ونشر أفضل الممارسات في البلدان المعنية                         و ارف، وال بادل المع ية لت ر آل ود وتطوي ئة الجه تعب

ية والوآاالت التقنية         المجموعة الدولية للهياآل األساسية ألفريقيا    وقد ُأسست   .  والجماعات االقتصادية اإلقليم
بادرة نيباد في عام       تابعة لم ألفريقي، وهي مجموعة تضم ممثلين ألبرز  برعاية من مصرف التنمية ا2006ال

ية والجهات المانحة، لتكون بمثابة رأس الرمح لهذه الجهود الرامية إلى تعجيل التقدم نحو                   المؤسسات األفريق
ياآل األساسية في القارة                ياجات الملحة في مجال اله ية االحت وستقوم المجموعة بالتصدي للقيود الوطنية     . تلب

ي تواج ية الت ي،  واإلقليم ى الصعيد اإلقليم ية عل ياآل األساس ى اله يز عل ع الترآ ية م ياآل األساس ية اله ه تنم
ذا الصعيد ى ه تحديات الخاصة عل نها بال ترافًا م ات . اع م خدم اهل الصعيد القطري إذ إن معظ تم تج ن ي ول

ذا الصعيد، وفي إطار ميزانيات وأطر تنفيذ وطنية                   ى ه ناولها عل ياآل األساسية يجري ت  التصدي  ويجب. اله
 . أيضًا لقضايا المواءمة بين مختلف األصعدة

 
 

يا       : المصدر  ية أفريق دة لتنم بادرة الجدي باد (الم ؛ اللجنة 2005 المجموعة الدولية للهياآل األساسية،  2002) ني
 . 2002االقتصادية ألفريقيا 
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يا ضعف الهياآل األس                    -65 تحدة ألفريق ة الم نوال، حددت لجنة المملك ى نفس الم عائقًا " اسية بوصفه   عل

ام تسريع النمو والحد من الفقر           يًا أم  المطلوبة بالنسبة  اإلضافيةفي أفريقيا، وقدَّرت حجم االستثمارات   " أساس
 .  مليار دوالر في السنة20ألفريقيا بمقدار 

 
ن الخدم      -66 تفادة م تعلق باالس يما ي رص ف تكافؤ الف بة ل مة بالنس ية حاس ا أهم ية له ياآل األساس ات واله

تثمارية ومحرآًا هامًا                   . االجتماعية واألنشطة األخرى      ئة االس ات الرئيسية للبي ثل أيضًا أحد المكون وهي تم
ي        تجاري المحل تكامل ال ن مزارعي الريف الفقراء من عرض محاصيلهم في األسواق الحضرية في            (لل لتمكي

لجهود المبذولة لتحسين فرص    ، ول )الوقت المناسب وتحسين معالجة الصدمات التي يواجهونها دون سواهم              
وهناك قرائن على أن بلدانًا مثل إثيوبيا، التي زادت معدالت إنفاقها في مجال الهياآل      . الوصول إلى الخدمات   

نمو                     ى صعيد ال ًا في األداء عل نًا ملموس يرة، شهدت تحس ير في حالة       . األساسية بصورة آب بدون تحسن آب ف
ير من األطفا             دور الكث ن يكون بمق ل الحصول على تعليم ابتدائي جيد النوعية نسبة لتحيز المدرسين   الطرق ل

ناطق الحضرية    ى مقدمي خدمات الرعاية الصحية               . للم ذا األمر أيضًا عل ومع ذلك، فالنجاح في    . وينطبق ه
ى الوصول إلى الماليين                          تمد بصفة أساسية عل يم يع ية المتصلة بالصحة والتعل ية لأللف وغ األهداف اإلنمائ بل

ن يع   فالتحدي . يشون في المناطق الريفية أو أطراف المناطق الحضرية في أفريقيا وتحسين فرص حياتهم     الذي
الضخم في مجال الهياآل األساسية الذي يواجه األعداد المتزايدة من سكان المناطق الريفية في أفريقيا لم يجد                 

ذي يستحقه حتى اآلن         تمام ال يا في نهاية المط        . االه تقبل أفريق يعتمد مس اف على مدى االستفادة من مقدرة      وس
 . مدنها المتنامية في التأثير على النمو االقتصادي والتنمية

 
ى الهياآل األساسية بصورة ملموسة في السنوات األخيرة في المنطقة مما                    -67 اق عل دل اإلنف د زاد مع وق

ثال، ارتفع معدل اإلمداد    فعلى سبيل الم  . أسفر عن تحسن في الوصول إلى العديد من األسر المعيشية الفقيرة              
ن أواخر التسعينات والعام            27الكهربائي بنسبة      ة بي وازدادت أيضًا  ). 2006البنك الدولي    ( 2002 في المائ

ى الخدمات الهاتفية بصورة آبيرة          ومع ذلك فقد ظل نصيب االستثمار في مجال الهياآل         . فرص الحصول عل
ي صغيرًا با      ي اإلجمال ناتج المحل ياجات  األساسية من ال ة مع االحت ومن الواضح أن التصدي لفجوة   . لمقارن

ال  ذا المج ي ه تثمارات ف ة لالس ادة متبصرة ومدروس ية سيقتضي زي ياآل األساس ط . اله ذا ال يقتضي فق وه
ية أيضًا                 ل مشارآة القطاع الخاص والحكومات دون الوطن ن، ب ية والمانحي وال ( مشارآة الحكومات الوطن

ية          نظم الفدرال يما في ال إذ إن توفير الهياآل األساسية ُمدرج في الئحة االختصاصات المشترآة والحصرية    س
ى حد سواء       وثمة تحد هائل في العديد من البلدان األفريقية يتمثل في توسيع مشارآة أصحاب المصلحة              ). عل

ية  ياآل األساس ير اله ي توف يق األ  . ف ية تحق ية بغ ياآل األساس تحدي اله إن التصدي ل ة، ف داف وبصفة عام ه
اإلرادة السياسية في الوصول إلى السكان الذين يواجهون        : اإلنمائية سيتطلب جهودًا في ثالثة مجاالت حاسمة      

وارد الخاصة،  ي تشمل الم ية الت وارد المال ياآل؛ والم ي مجال اله ية ف ياجات أساس ات واحت ي الخدم نقصًا ف
  .وأخيرًا الجهود المنسقة للوحدات ومستويات الحكم دون الوطنية

 
 زيادة االستثمار في القدرات البشرية ورأس المال البشري       �

 
تدخالت في القطاع                          -68 ز ال د من تعزي زراعة الب ياآل األساسية وال تثمار في اله زيادة االس تكماًال ل واس

ة قوية على أن اإلنتاجية وتوزيع الدخل ومعدالت النمو يحددها بصفة مباشرة رصيد                . االجتماعي  ناك أدل وه
يعه    أي ب يرة تجم دل ووت ري، ومع ال البش ن رأس الم د م رافق الصرف   . ل ياه وم حة، والم يم، والص والتعل

ة االجتماعية آلها عناصر حاسمة لبناء رصيد أي بلد من رأس المال البشري، وبالتالي من                    الصحي والحماي
دا وغ األه يةفبل ية لأللف ن  .  اإلنمائ د م ي العدي االت ف ذه المج ي ه تثمار ف يد أن االس ية ظل ب بلدان األفريق ال

 .يتناقص، بدًال من أن يتزايد، حتى عهد قريب
 

ر    -69 ن الفق د م بة للح ر أساسي بالنس يم أم ل   .  والتعل ن أق ل، وه اًال أق ن أطف تعلمات ينجب ات الم فاألمه
المدارس وأن يكملوا تعليمهم                         تحقوا ب ا أن أطفالهن من األرجح أن يل والدة آم ند ال وتدني . تعرضًا للموت ع

ى المجتمع             األ باء جسيمة عل ية للتغيب عن الدراسة الناتجة عن            . وضاع الصحية يلقي بأع والمعدالت العال
ى انخفاض إنتاجية العاملين            ؤدي إل ية ت يات العال  وال –وبنفس القدر، فإن نسبة الوفيات العالية . معدالت الوف

يما في سياق ارتفاع معدالت فيروس نقص المناعة البشرية والمالريا و           تقوض رصيد رأس المال –السل س
يدًا في المدرسة             . البشري  ؤدون أداًء ج ال المرضى ال ي واالفتقار إلى المياه ورداءة مرافق الصرف      . فاألطف

 . الصحي يساعدان على انتقال األمراض
 

ات       -70 ذه الخدم ى ه رص الوصول إل يع ف ى توس ا عل زز قدراته ية أن تع بلدان األفريق ى ال ي عل وينبغ
وسيقتضي بلوغ األهداف اإلنمائية    . زيادة االستثمار في التعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية       األساسية ب  

رعاية الصحية األساسية يعمل بصفة جيدة ويكون                         ر نظام لل ة توف ة والطفول ية المتصلة بصحة األموم لأللف
ى األساسي من مجموعة التدخالت المطلوبة لتخفيض م                ير الحد األدن ى توف ادرًا عل . عدالت وفيات األطفالق

رعاية في مجال أمراض النساء والوالدة الطارئة                      ى ال يع فرص الوصول إل تاح للجم ومن الضروري أن ت
تم تخفيض معدالت وفيات األمهات          وفضًال عن ذلك، فإن عكس مسار انتشار األمراض المعدية من  . حتى ي

يل المالريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز س          يتطلب تنسيق االستثمارات في مجالي الوقاية   قب
الج باء،          . والع ين واألط ب المدرس ية، وتدري ياآل األساس ناء اله ب ب يم تتطل حة والتعل م للص ادة الدع وزي

ن في مجال صحة المجتمع المحلي وغيرهم من الموظفين، ووضع نظم لإلدارة تمكن من توفير هذه                  والعاملي
يص الفوارق الناتجة عن الرسوم المفروضة على المستفيدين من الخدمات          وال بد من تقل   . الخدمات األساسية   

دارس                          ى الم راء من الذهاب إل ال الفق نفر األطف زي المدرسي التي ت يد بال وآما سنرى في   . وعن فرض التق
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ة في عدد األطفال                        3اإلطار    ادة هائل ى حدوث زي يا إل اء المصاريف المدرسية في تنزان د أدى إلغ اه، فق  أدن
ن    المدارس   الذي تحقوا ب ذا األمر أيضًا على الرعاية الصحية       . ال وتشير القرائن الواردة من زامبيا . ويصدق ه

ى حدوث انخفاض ملموس في طلب الرعاية الصحية عندما فرضت رسوم على المستفيدين من الخدمات                     إل
 . في إطار سياسات التكيف الهيكلي خالل فترة الثمانينات

 
  تخطيط ورصد وتتبع األداء –ات  البيئة العامة للسياس– 3

 
نمو   -71 يل ال ر ضروري لتعج ال السياسات أم ي مج ية ف ئة مؤات ود بي ي . إن وج يرة الت يمات األخ فالتقي

بلدان     م ال ي معظ ات ف ئة السياس ى أن بي ير إل االت تش ن الوآ يرها م يا وغ نة االقتصادية ألفريق رتها اللج أج
ية تحسنت في السنوات األخيرة وهذا ه         و أحد العوامل اإلضافية الهامة التي تفسر األداء الرائع للقارة          األفريق

نمو      ومع ذلك فهناك العديد من المجاالت التي يمكن فيها عمل المزيد مثل إطار التخطيط وحيز                . في مجال ال
 . السياسات

 
 ضعف إطار التخطيط •
 

ن إلى أن أهم نقاط الضعف التي تتسم بها األهد        -72 د من المحللي اف اإلنمائية لأللفية تتمثل في أشار العدي
ل مجموعة من األهداف والغايات التي ينبغي للبلدان السعي إلى                         ثل إطارًا للتخطيط ب ذه األهداف ال تم أن ه

يقها  ذا األمر يشكل عائقًا أعترف به زعماء العالم عندما قرروا في مؤتمر قمة األمم المتحدة العالمي                 . تحق وه
ام      بلدان ا      2005في ع ى ال  جريئة للحد من الفقر أو      تلتي يتفشى فيها الفقر المدقع أن تتبني استراتيجيا        أن عل

ية لأللفية والبدء في تنفيذ هذه االستراتيجيات بحلول                      ى األهداف اإلنمائ تند إل ية تس ية وطن استراتيجيات إنمائ
 .2006نهاية عام 

 
ية للقمة بأن البلدان الفقيرة المثقلة بالد            -73 يقة الختام يون تستخدم بالفعل ورقات استراتيجيات     وأقرت الوث

وقد أصبحت ورقات استراتيجيات الحد     . الحد من الفقر آإطار للتخطيط، ودعت لمواءمتها مع أهداف األلفية          
ومع ذلك  . من الفقر هي األداة الوطنية الغالبة في مجال التخطيط، وال سيما في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون                

ى "فهي ليست  ية عل ياجاتمبن بلوغ  " االحت ية ل ود الرام تعزيز الجه تها آإطار ل ن قيم د م ذي يح ر ال ، األم
وعالج ذلك يكمن في ربطها بخطة طويلة األجل تتسم بالجرأة والطموح وال يعوقها أي إطار               . أهداف األلفية  

 . )23(تقييدي على مستوى االقتصاد الكلي
 

ى ا                -74 تند إل ر التي تس ية لأللفية هي استراتيجيات     إن استراتيجيات الحد من الفق مبنية " ألهداف اإلنمائ
ياجات      يم االحت ى تقي وهي إلى جانب   .  وتسعى إلى تكييف األهداف العامة مع السياق الخاص بكل بلد           )24("عل

رامج وسياسات    ى ب داف إل ذه األه ترجم ه ية وت اءلة السياس ًا متوسطة للمس دد بصفة واضحة أهدف ك تح ذل
نتين أو ال         ترة الس ية    محددة لف نحو تتحقق المواءمة بين ورقات استراتيجيات           . ثالث سنوات التال ذا ال ى ه وعل

ية          ية لأللف ر واألهداف اإلنمائ ذا باألمر الهين إذ إن العديد من البلدان هي      . الحد من الفق م يكن ه ك فل ومع ذل
أهداف األلفية، األمر الذي لم يكن متوف                     بط ب ى التخطيط المرت درة عل . رًا في الماضي  اآلن بصدد اآتساب الق

ى أن األهداف اإلنمائية لأللفية هي إطار للحد األدنى، فهناك إشكالية إضافية تتمثل                       ك فنسبة إل ى ذل إضافة إل
ع الوطني              يها الواق تجلى ف يفها بحيث ي ى جانب ذلك، فإن التخطيط في أفريقيا يعوقه تدني مستوى           . في تكي إل

ه ض       ر يفاقم و أم ائية وه ات اإلحص درات والمؤسس ير      الق ن المعاي ناغم بي ى الت تقار إل تمويل واالف عف ال
 .)25(اإلحصائية المستخدمة

   
 حيز السياسات  �

 
ة األخيرة قدر آبير من النقاش في دوائر البحوث والسياسات حول أهمية توسيع نطاق                    -75 اد في اآلون س

 وإذا أريد  )26(ائية لأللفية حيز السياسات وحرية الحرآة المالية لتحقيق النمو المفضي إلى بلوغ األهداف اإلنم            
ية الوطنية أو ورقات استراتيجيات الحد من الفقر أن تكون جسورة وطموحة فمن الواضح أن                للخطط اإلنمائ
ي بقيوده المفرطة، ومرفق الحد من الفقر وتعزيز                        ي لسياسات االقتصاد الكل نقد الدول إطار عمل صندوق ال

نمو    ي   (ال نقد الدول تمان دعم ال  )صندوق ال نك الدولي يمكن أن تشكل آلها عوائق      ، وائ تابع للب ر ال حد من الفق
 فالمرفق على سبيل المثال يقتضي من البلدان أن تضع سقفـــًا ال. أمام تحقيق ذلك

الة في اجتماع القاهرة العام          23)(                                                            ذه الرس ى ه يز عل م الترآ  المعني باستراتيجيات الحد من الفقر واألهداف اإلنمائية لأللفية في ت
ارس / آذار ي   2006م و ف نا فاص ي بورآي تلفة     2006 ، وف يات المخ ة العمل رورة مواءم يون بض وزراء األفريق ر ال ن أق  حي

ر ( د من الفق تراتيجيات الح بلدان ، وال ) الس ي ال ية ف يق األهداف االقتصادية واالجتماع ية بغرض تحق يما األهداف اإلنمائ س
ية    رة   ( لأللف يان الوزاري لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين ،     11الفق مايو / أيار15 – 14 من الب
نهجان      24)(  ).2006 ناك م ياجات   "ه يم االحت تحدة لأللفية، الذي هو في األساس                    ": لتقي م الم ترحه مشروع األم ذي يق ا هو ال تحليل أولهم

ى األهداف اإلنمائية لأللفية مثال نموذج محاآاة األهداف اإلنمائية                            تندة إل اة المس اذج المحاآ ثل في نم ا اآلخر فيتم ثغرات، أم لل
تدى تنمية اإلحصاءات األفريقية، وميثاق اإلحصاءات األفريقية الم                 )25( .لأللفية للبنك الدولي نها من ذه المشكلة، م ود اآلن للتصدي له بذل جه قترح  ُت

ي     26)( .من قبل االتحاد األفريقي نك الدول ثال الب بيل الم ى س ر عل ية   ) 2006( أنظ نمو والتنم ل ال ية ألج ات المال ن روي  : السياس ي للمؤلفي يم مرحل تقي
توز  ي ولي ام 2006وهويت تثمار الع ل االس تمويل ألج يز ال رية   :  ح ية البش ى التنم ي عل ج مبن و نه تحدة  ( نح م الم رنامج األم ب

 ) ي اإلنمائ
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تجاوز نسبة      ي            3 ي ي اإلجمال ا المحل ة من ناتجه تمويل عجز الميزانية     )27( في المائ وهناك نوع من توافق    .  ل

ه في ضوء القدر        ى أن  الكبير من التمويل الذي تحتاج إليه البلدان األفريقية لتعزيز االستثمارات في            اآلراء عل
وغ األهداف اإلنمائية لأللفية، فهناك حاجة ماسة لحيز مالي أآثر تساهًال، بيد أن هذا              ام بغرض بل القطاع الع

ترف بضرورة وضع تدابير للتصدي لآلثار الضارة التي يمكن أن تنجم عن ر         فع مستوى الحيز يجب أن يع
 . االستثمارات على صعيد االقتصاد الكلي

 
يرة لحيز السياسات الوطنية في البلدان األفريقية في العقدين                       -76 يود الكب ون أحد الق د شكل عبء الدي وق

ن  ان         . األخيري يه ت ا أشار إل باب بصورة غير محدودة أمام إمالءات        )2006(وآم تح ال ذا العبء يف ان ه ، وآ
ن ووآاالت اإل    قراض المتعددة األطراف في مجال السياسات، وهي إمالءات تفتقر احيانًا إلى التناغم،            المانحي

يما خالل جوالت إعادة جدولة الدين الخارجي أو تعبئة المزيد من التمويل الخارجي لمواجهة الفجوات            وال س
وارد        زيد من حيز السياسات في البلدان المستفيدة من تخ                 "الملحة في الم ى الم " فيف أعباء الديون  الحاجة إل

ومع ذلك فإن اإللغاء المتكرر للديون في الفترة        . خدمات معلومات التمويل والتنمية التابعة لشبكة العالم الثالث       
بلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة األطراف لتخفيف أعباء               ززة لل بادرة المع األخيرة بموجب الم

بلدا   ام ال ة أم يح الفرص ون تت ن     الدي نها م ا يمك ية بم اتها المحل يز سياس يع ح ك لتوس ة لذل ية المؤهل ن األفريق
ن مختلف البدائل المتاحة  فيما يتصل بسياسات االقتصاد الكلي والسياسات اإلنمائية                    يار من بي ويمكن . االخت

ون     ي للدي وري والنهائ اء الف الديون ولإللغ ثقلة ب يرة الم بلدان الفق باء ال يف أع رنامج تخف ال ب ار إلآم ي إط  ف
رقابة              ن ال تخلص م ن ال ية م بلدان األفريق نا ال ون أن يمك باء الدي يف أع راف لتخف تعددة األط بادرة الم الم
االقتصادية المباشرة التي تفرضها عليها األطراف الفاعلة غير الوطنية، وبالتالي من تعزيز الملكية الوطنية                 

 .للخطط واالستراتيجيات اإلنمائية
 

باء       -77 يف أع ن من تحرير        إن تخف ون يمكِّ آانت تحتله في الماضي خدمات الديون مما       " حيز مالي "الدي
ية لهذه البلدان                 ية الحكوم ام الميزان تاحة اآلن أم وارد م زيد من الم وهذا يسهل حصول الحكومات .  يجعل الم

ية       زز الملك ذي يع ر ال وارد، األم ذه الم تخدام ه ية تخصيص واس ي آيف رية التصرف ف ن ح زيد م ى الم عل
ية      ية للخطط اإلنمائ بر من حرية الحرآة بما يتيح لها أن تصبح أآثر                    . الوطن در أآ تع بق والحكومات اآلن تتم

تلفة في سياسات االقتصاد الكلي والسياسات                           ن الخيارات المخ ا تشاء من بي ا وأن تنتقي م ًا في أهدافه طموح
وهذا يعني أيضًا أن الحكومات    .  األجل االجتماعية والسياسات واالستراتيجيات اإلنمائية المتوسطة والطويلة        

ئة المدخرات المحلية                              ادة الضرائب وتعب ك زي ا في ذل ية بم وارد التمويل بر من الم ة أآ دارس طائف ا ت بإمكانه
ى ديون محلية جديدة من خالل إصدار سندات بالعملة المحلية             ويمكن لهذه الخيارات التمويلية    . والحصول عل

 .  خضوعًا للمساءلةأن تجعل القادة المحليين أآثر
 

ذا  -78 ر ه ال، يجب أن يوف ل ح ى آ ية " الحيز"وعل تراتيجيات إنمائ يذ اس تطوير وتنف بلدان الفرصة ل لل
يًا وقادرة على توفير االستدامة للنمو االقتصادي والحول دون انهيار النمو              ة وطن بيد أن التاريخ يشير    . مملوآ

دة م                 ى أن ضمان استمرار تماسك السياسات عبر م ان وما زال يشكل تحديًا للبلدان األفريقية،          إل ن الزمن آ
نماذج اإلنمائية، والتدخالت المرتبطة بها، وتنافس لألطراف الفاعلة                      تكررة في ال يرات م التي تعاني من تغي

ات ي صياغة السياس ارآة ف ى المش ية عل ير الوطن روز . غ ية ب ية، عش بلدان األفريق ام ال تاحة أم والفرصة م
ل أهمية تعزيز حرية الحرآة في المجال المالي ومجال السياسات بغرض تسريع النمو، ألن              توافق اآلراء حو  

ن    ثر م غ أآ تدام بل و مس فرت عن نم ي أس اتها الت ز سياس تمرارية وتعزي دى 5تضمن اس ى م ة عل ي المائ  ف
 .  من الفقرالسنوات الخمس األخيرة، وأن توطِّد هذا النمو بحيث يسفر عن توليد الثروة وخلق الوظائف والحد

 
ن توسيع نطاق حرية الحرآة في المجالين المالي والسياسي من جانب،                  -79 رات بي أ توت ويمكن أن تنش

تقرار في مجال االقتصاد الكلي، وال سيما في سياق الزيادة المتوقعة لحجم                      ى االس ى المحافظة عل والحاجة إل
المساعدات من الموارد الناشئة غير التقليدية أو زيادة فرص الحصول على الديون و/ العون المقدم للمنطقة و    

ثل الصين والهند من جانب آخر        وقد أثيرت مخاوف من    . فاستقرار االقتصاد الكلي أمر ال غنى عنه للنمو         . م
ية الطموحة والجسورة التي تصحبها تدفقات آبيرة للمساعدة اإلنمائية القادمة من                     ية الوطن أن الخطط اإلنمائ

و ن أن تق ارج يمك يالخ تقرار االقتصاد الكل وة  . ض اس ن أن رواج وق اوف م ًا بعض المخ يرت أيض د أث وق
ام       اع الع تثمار القط توى اس رفع مس ي ل اس المنطق ية     -األس ية الوطن ط اإلنمائ يزة للخط ية مم ي خاص  وه

 .  يمكنهما أن يغريا البلدان األفريقية لكي تحصل على قروض جديدة من مصادر جديدة-الجسورة والطموحة
 

زيد من حرية الحرآة في                                -80 ثل في الم يح فرصًا، تتم ون يت اء من الدي إن اإلعف ذا األساس ف ى ه  وعل
فإذا تزايد عدد البلدان األفريقية . مجال السياسات، بيد أنه يجلب أيضًا مخاطر تتمثل في المجازفات األخالقية        

ن األ                      غ الدي ربما بل ثل الصين ف ى قروض من المقرضين الجدد م فريقي مجددًا مستويات ال  التي تحصل عل
ا    بط بهذا الوضع يتمثل في إدارة اآلثار االقتصادية لرفع               . يمكن تحمله زدوجًا يرت ًا م ناك تحدي إن ه ي ف وبالتال

نوية          ات المع تثمار وتقليص المجازف وسوف يكون من الضروري للتغلب على هذه التحديات         . مستويات االس
ة المخاوف المشروعة فيما يتصل باستقرا         وعلى نحو يتسم بالكفاءة     –ر االقتصاد الكلي أن تقوم البلدان       وتهدئ

ية    )27(                                                            ات المال يز السياس ال قضايا ح ي مج ا ف ير موقفهم و تغي تجهان اآلن نح تين ت تا المؤسس ترف  . آل ثال اع بيل الم ى س فعل
ي في المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بتمويل التنمية الذي انعقد في أبوجا في أيار              نقد الدول  برعاية 2006مايو / صندوق ال

ية          يريا ومصرف التنم ة نيج ذا المرفق                        حكوم يز ه ذي يم يود ال راط في الق ى أن اإلف يا عل ي واللجنة االقتصادية ألفريق األفريق
زيد من المجال للحيز التمويلي                          بلدان إلفساح م ى العمل مع ال ا وافق عل ًا، آم وتقر ).  من وثيقة النتائج   3صفحة  ( يشـكل عائق

ي تحت عنوان الدروس المستفادة من الن            نك الدول مو في التسعينيات باآلثار المعطلة للحيز وتأثيراته الضارة دراسة أجراها الب
 . على النمو والملكية الوطنية للخطط اإلنمائية 
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ية  ات ذات      -والفعال افي للقطاع ي اإلض ون اإلنمائ ون والع باء الدي يف أع ن تخف ية م وارد المتأت تحويل الم  ب
ية              ية لأللف بلوغ األهداف اإلنمائ نمو ول بالغة لل ية ال ة قرائن في طور الظهور بأن البلدان تقوم بذلك          . األهم وثم

  ) . 3اإلطار (فعًال وأنها تعزز اإلنفاق المرتبط بهذه األهداف 
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ون لتنشيط الجهود الرامية إلى تحقيق                 - 3اإلطار    يف أعباء الدي وارد الناشئة عن تخف ادة تخصيص الم  إع
  أمثلة من أوغندا وتنزانيا وموزامبيق ونيجيريا : األهداف اإلنمائية لأللفية

 
فقد آانت أوغندا أول بلد    . درة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إيجابية بصفة عامة        آانت تجربة أوغندا مع مبا        

ان      ي نيس ززة ف بادرة المع بادرة والم ذه الم ن ه ل م ون بموجب آ باء الدي يف أع تأهل لتخف ريل / ي  1998أب
ريل   / ونيسان  ي    2000أب ى التوال رة الست  والسرعة التي أعُتبرت بها أوغندا مؤهلة دون أن تمر عبر فت           .  عل

ية المحددة آانت تعكس السجل المثالي لهذا البلد في مجال إصالحات االقتصاد الكلي والتزامه                   سنوات التأهيل
ر        الحد من الفق وقد حصلت أوغندا بموجب هاتين المبادرتين على تخفيف ألعباء الديون بلغت قيمته     . الثابت ب

ية    ية الصافية على أن     1الكل يمة الحال يار دوالر بالق وآإحدى الوسائل لحماية . تمنح عبر فترة عشرين سنة مل
ة صندوق   ية أنشأت الحكوم ن قطوعات الميزان ر م ى الفق رامج القضاء عل دًا نحو ب ة تحدي وال الموجه األم

ية               تجزأ من الميزان ر آجزء ال ي ى الفق ر هو صندوق افتراضي في              . القضاء عل ى الفق وصندوق القضاء عل
" ات المتأتية عن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، واعتمادات المانحين           إطار الميزانية يمول من المدخر    

  . واإليرادات الحكومية" المخصصة
ى صندوق     دًا إل ا عم م تحويله ي ت بادرة والت ذه الم ن ه ون م باء الدي يف أع يجة لتخف رة نت وارد المدخ    والم

زيد المخصص     ية أن ت ندا إمكان ت ألوغ ر أتاح ى الفق اء عل يم    القض ثل التعل يوية م االت الح بعض المج ات ل
ة ومرافق الصرف الصحي والزراعة                     ياه المأمون ية والم ية والطرق الريف رعاية الصحية األول ي وال . االبتدائ

يم والصحة بنسبة                   اق السنوي المخصص للتعل ك ، زاد اإلنف يجة لذل ى التوالي في    20  و 9ونت ة عل  في المائ
وقد حدثت أيضًا   .  في المائة    20اإلنفاق على الصحة بمعدل نمو سنوي بلغ        وزادت  . السنوات األربع األخيرة   

رية        ناعة البش يروس نقص الم انية، وف ية، والجنس رق الريف ياه، والط االت الم ي مج اق ف يرة لإلنف ادة آب زي
ة، والقانون والنظام واإلنفاق في مجال البيئة     دز، والعدال بلوغ وتتماشى هذه االستثمارات مع مقتضيات . واإلي

  . األهداف اإلنمائية لأللفية نسبة لوجود تداخل آبير بين خطة القضاء على الفقر واألهداف اإلنمائية لأللفية
ثلة جيدة على ذلك           يق أيضًا أم يا وموزامب ر تنزان فتنزانيا استفادت من مدخرات تخفيف أعباء الديون .    وتوف

زيد عن          ا ي ناء م وقد أحدث هذا طفرة آبيرة في جهود      .  جديدة  مدرسة 1000 فصل دراسي جديد و    31000لب
يع                يم األساسي لجم ير التعل ى توف ية إل يا الرام  3 وألغيت المصاريف المدرسية وعاد ما يقدر بـ      .األطفالتنزان

دارس        ى الم ل إل يون طف ى أعتاب بلوغ الهدف المتمثل في تعميم التعليم االبتدائي قبل             . مل بلد اآلن عل ويقف ال
أما موزامبيق فقد استفادت من مدخرات أعباء الديون في تلقيح األطفال ضد            . عد المحدد تسع سنوات من المو    

يح          يها بالتلق ة التي يمكن تحاش ك استخدمت جزءًا من هذه المبالغ لبناء مباني    . أمراض الطفول وفضًال عن ذل
  . مدرسية جديدة وصيانة أخرى قديمة أو تزويدها بالكهرباء

توب /    في تشرين األول       اريس للمقرضين الحكوميين على صفقة ُتعفى       2005ر  أآ ادي ب  وافقت مجموعة ن
بها    ا يشمل إلغاء المجموع الكلي للديون البالغة                     100بموج ون نيجيريا بم ة من دي  مليار دوالر،   18 في المائ

ادة شراء ديونها الباقية بسعر منخفض        نسبة وهذه الصفقة هي األآبر على اإلطالق بال. والسماح لنيجيريا بإع
برى          يا جنوب الصحراء الك بلدان أفريق يار دوالر اإلضافية التي تحررها           . ل بلغ المل وتستخدم نيجيريا اآلن م

ر   ي التصدي للفق نويًا ف وم بتوظيف  . الصفقة س ل 3.5 مدرس إضافي وإلحاق  120000وهي تق يون طف  مل
المدارس  ي              . ب األهداف اإلنمائ بط ب اق المرت بع اإلنف ر نظام لتت د جرى تطوي ا بالنتائج  وق ية وربطه وقام . ة لأللف

 .رئيس الدولة بافتتاح مفوضية يتولى هو نفسه رئاستها إلجراء رصد للتقدم المحرز آل ثالثة أشهر
  

در  ا ،  : المص ـا ونابموب ع      2004آوتيس ن الموق أخوذة م يانات م يريا ؛ ب ة لنيج االت العام ب االتص  ،  مكت
   2007فبراير /  بتاريخ شباط   pdf.debt/pdf/org.datareport.www : اإللكتروني 
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  رصد وتتبع التقدم المحرز •

 
ثل اإلحصائيات أداة قيمة بالنسبة لألهداف اإلنمائية لأللفية         -81 وإذا آانت اإلحصاءات هامة للتخطيط     . تم

تائج         بع الن م لتت  هو أن اإلحصائيات األفريقية بصورة عامة متدنية المستوى وغير   والشيء المؤسف  . فهي أه
بة  ير مواآ ية وغ نس   . آاف وع الج يانات المصنفة حسب ن ع وإدارة الب ي جم ثل ف بر يتم د أآ ة تح م . وثم فمعظ

المؤسسات اإلحصائية تفتقر إلى القدرة على جمع البيانات األولية وإدارتها مما يجعل من الصعوبة بمكان فهم                  
ومع ذلك . المختلفة التي يتأثر بها آل من الرجل والمرأة، وآذلك آيفية عمل التدخالت واالستراتيجيات    الطرق   

نه                 د م ن أمر ال ب ى القرائ تند إل إن التخطيط المس يه فأن أحد التحديات الرئيسية بالنسـبة للبلدان األفريقية  . ف وعل
يانات الضرورية لرصد األهداف اإلنمائية               ير الب ثل في توف والعديد . لأللفية وللتخطيط المفضي إلى بلوغها    يتم

م بإجراء إحصاء للمسـاآن والسكان في الـ                   م تق ية ل بلدان األفريق ومن بين بلدان أفريقيا    .  سنة األخيرة  20من ال
ـ    م يشارك سوى      53ال دًا في الجولة األخيرة من التعداد الخاص بالسكان والمساآن   19 ل اللجنة االقتصادية ( بل

 . 2010ويجري اإلعداد اآلن لتحسين المشارآة في جولة عام ). 2006ألفريقيا 
 

  السلم واألمن - 4
 

ية فالصراعات، التي اتسم الكثير                        -82 ية لأللف بلوغ األهداف اإلنمائ نهما ل ران ال غنى ع لم واألمن أم الس
نها بالعنف وطول المدة، هي ظاهرة آثيرة الحدوث في أفريقيا في سنوات ما بعد االستق           ونجم عن هذه . اللم

نظور األرواح التي أزهقت بل من منظور الفرص                يس فقط من م ارة ل ة بالنسبة للق الصراعات إضرار بالغ
ية          نمو االقتصادي والتنم درة في مجال ال والصراعات تدمر رأس المال البشري والمادي واالجتماعي   . المه

لقطاعات المعززة للنمو والتنمية تصرف على    فالموارد التي يمكن استخدامها في ا     . والتنظيمي على حد سواء    
نزاعات          ذه ال والصراعات آذلك تشجع على الجريمة وسوء استخدام الحكم إضافة        . شراء األسلحة وتسوية ه

تقرار على                           ية حدوث االس آالت األحوال، تحد من إمكان ده من غموض بشأن م ا تول ا، من خالل م ى أنه إل
ي      أيضًا أن تسهل انتشار األمراض المعدية والوبائية مما يزيد من            والصراعات يمكن     . صعيد االقتصاد الكل

ام  رامج الصحة الع ات ب ن   . نفق ا أن الالجئي يها، آم ي تحدث ف بلدان الت ى ال ار الصراعات ال تقتصر عل وآث
ات  تخدام الخدم ي اس ناقات ف ي االخت ثل ف ة تتم بلدان المضيفة تكلف بدون ال دان الصراعات يك ن من بل القادمي

 . يادة معدالت الجريمةالعامة وز
 

نات والتسعينات، بيد أن               -83 يا بصفة خاصة في الثماني ائعة الحدوث في أفريق د آانت الصراعات ش وق
ا أخذت تتناقص آثيرًا منذ نهاية الحرب الباردة وحلول األلفية       واليوم ال يمكن القول بأن أفريقيا تتميز . أعداده

الم، إ   ي الع رى ف ناطق أخ ن م ثر م روب أآ ت   بالح ندما آان ة ع ائر مهول ت خس ذه الصراعات أحدث ال أن ه
يوش      . محتدمة  ينا وغل دِّر الس  أن حاالت الوفاة الناجمة عن المعارك مقارنة بإجمالي وفيات الحروب   )28(إذ يق
ة ، و      11مثلت    (  في المائة في آل من أنغوال والسودان 6 في المائة و  16 – 12 في المائة ، وبين       3 في المائ

تثناء الص   ويعني هذا أن   . وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على التوالي       ) راع األخير في دارفور     باس
ائرها المباشرة                    ير من خس ى بكث ائر غير المباشرة للحروب والصراعات أعل ووفقا لتقديرات آوليية .  الخس

إن حربًا تستمر لمدة سنة تقلِّص معدالت النمو بنسبة              ر ف ويقدر آوليية وهويفر أيضًا    )29( في المائة  2.2وهويف
د خارج من الصراع سيحتاج إلى                سنة تقريبًا لتحقيق مستوى الناتج المحلي اإلجمالي الذي آان        21أن أي بل

 . من الممكن تحقيقه لو لم تكن هناك حرب
 

لم واألمن شرطان ال بد من توفرهما بالنسبة لتعجيل وتيرة النمو والتنمية بغرض                    -84 ى أن الس نخلص إل
ية         تح ية لأللف يق األهداف اإلنمائ لم إلى معظم أجزاء القارة فإن هناك تحديًا إضافيًا يتمثل               . ق ودة الس ونظرًا لع

 . في الحفاظ عليه بمعالجة جذور الصراعات 
 
  الشراآات والعولمة - 5

 
 إدارة العولمة تنطوي على مخاطر  •

 
وغ ا             -85 ام بل يا أم ًا رئيس ثل تحدي ة تم ا زالت إدارة العولم ية في أفريقيا    م ية لأللف فاآلثار . ألهداف اإلنمائ

بات االقتصادية  ادة تصميم الترتي ى إع بة عل دى المترت ية ( الواسعة الم ا السياس د م ى ح ي ) وإل ية الت العالم
ًا مستمراً                           د نقاش ا زالت تول ًا، وم م ُتستوعب تمام تجاري المتنامي ل تاح ال ى االنف يا، وعل تها التكنولوج . أحدث

 . ح رغم ذلك هو أن العولمة تنطوي على مخاطر وتتيح فرصًاواألمر الواض
 

ام تعجيل التقدم نحو بلوغ األهداف                           -86 بة أم ا عق ة من خالله نوات رئيسية تشكل العولم ناك ثالث ق وه
ية    ية لأللف وأولى هذه القنوات تتمثل في اآلثار الضارة لالنفتاح التجاري على الوظائف وجني الموارد             . اإلنمائ

ية  يا                   . الطبيع ة الماهرة في أفريق تبقاء العمال ى اس ة عل ار العولم ية هي آث ثل في     . والثان ناة األخيرة فتتم ا الق أم
 بحيث أصبح قدر هائل من تلك السلطة اآلن في يد مؤسسات من             –االنتقال المفاجئ للسلطة السياسية العالمية      

ي              نقد الدول ية، وصندوق ال تجارة العالم نظمة ال يل م ن أن االنفتاح التجاري ُعرف بأنه أمر       وعلى الرغم م  . قب
ر قطاع االستيراد                            أنه أن يفق تجاري من ش تاح ال ة؛ فاالنف دون تكلف ه ال يأتي ب نمو إال أن يد لل وهو قطاع ال (ج

                                                           
خدمات معلومات " الحاجة إلى المزيد من حيز السياسات في البلدان المستفيدة من تخفيف أعباء الديون) " 2006(تان )  28(

 . التمويل والتنمية التابعة لشبكة العالم الثالث
 ). المصدر السابق ( ندولو  )29(
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زال عريضًا في معظم البلدان األفريقية         ويمكن أيضًا أن   . في الوقت الذي يحد من الفقر في قطاع التصدير        ) ي
يرًا مختلفًا       ومن مخاطر االنفتاح الشديد أيضًا إمكانية استنفاد الموارد    . باختالف القطاعات السكانية    يحدث تأث

 .  وما زالت البلدان تواجه صعوبات في التعامل مع هذه التوترات حتى اآلن. الطبيعية
 

ة      -87 برازيل آعناصر فاعل ند وال ور الصين واله ي ظه تحدي ف ذا ال ية له ب الرئيس د الجوان ثل أح ويتم
ية   رئيس  ى الساحة العالم واألمر الطبيعي هو أن ظهور هذه البلدان ما آان أن تكون له آثار مختلفة عن  . ية عل

يوية        نمور اآلس . إال أن مجرد حجم هذه االقتصادات يشير إلى أن التأثير هذه المرة قد يكون مختلفاً              . ظهور ال
ن     يرة م بلدان الكب ذه ال تجها ه ي تن تكلفة الت يلة ال ادرات القل بلدان   فالص ية لل واق المحل رق األس أنها أن تغ  ش

ام أي           ريق أم ق الط ية، وتغل واق العالم ارج األس ا خ احبًة إياه ية س ادرات األفريق ص الص ية، وتقل األفريق
ية في أفريقيا          نويع الصناعات التحويل يات لت . ويمكن آذلك أن تبتلع معظم التدفقات االسـتثمارية الداخلة       . إمكان

إن الطلب         ك ف  المتنامي من قبل هذه البلدان على المواد الخام األفريقية يثير العديد من المخاوف              فضال عن ذل
 . فيما يتصل باستدامة البيئة ومستقبل االقتصادات األفريقية أنفسها

 
ام األول على عاتق ذلك البلد                             -88 ع في المق د تق ية في آل بل ية لأللف يق األهداف اإلنمائ إن مسؤولية تحق

األهداف اإلنمائية لأللفية هي أساس التخطيط واإلنفاق في الميزانيات الوطنية، فمن المهم            ولكي تكون     . نفسه 
د             ا مناصرون داخل آل بل ذه األهداف يدفعها على الصعيد القطري                . أن يكون له إن ه وفي الوقت الراهن ف

 على الصعيد المحلي من     بيد أنه بدون أن يتوفر الدعم     . المنظمات الدولية واألمم المتحدة والمانحون الثنائيون       
ي           يما ف داف وال س ذه األه وغ ه يل بل ال تعج ي مج مة ف ات الحاس ات للقطاع زداد المخصص الصعب أن ت

وبالتالي فثمة تحٍد على الصعيد القطري يتمثل في إيجاد مناصرين محليين لألهداف         . الديمقراطيات البرلمانية  
 . اإلنمائية لأللفية وفي تعبئة الدعم المحلي لصالحها

 
  استشراف المستقبل –دال 

 
يق          -89 ية لتحق نمو والتنم يل ال ام تعج دة أم تحديات العدي ن ال ة بعض م ت مناقش ابق تم زء الس ي الج ف

يا    ي أفريق ية ف ية لأللف ى     . األهداف اإلنمائ يًا عل تمادًا أساس تمد اع ذا المجال يع نجاح في ه ومن الواضح أن ال
ام والخاص ل  ن الع ي المجالي تدخالت ف ادة ال ذه الصعوبات زي ى ه ب عل ي  . لتغل تمع الدول يد المج ادة تأآ فإع

ام    ي لع ة العالم ر القم ي مؤتم داف ف ذه األه تزامه به بلدان  2005ال ي ال رز ف تقدم المح يء لل دل البط ، والمع
ذي ال تفصلنا سوى سبع سنوات عن عام              ية في الوقت ال ، وتوسيع مجال التحرك على نطاق 2015األفريق

ي   السياسات في المجال ا       ية الرسمية الجديدة، وال                 ( لمال ون والمساعدة اإلنمائ باء الدي يف أع عن طريق تخف
ي            اد األوروب ا االتح يما التي يقدمه اذ إجراءات جسورة في المنطقة                   ) س ادرة التخ يح فرصة ن ا أمور تت آله

 . لتعجيل النمو وآفالة استدامته
 

ات و  -90 ة بعض السياس تتم مناقش ة س ن الورق زء م ذا الج ي ه يها  وف نظر ف وزراء بغرض ال ا لل تقديمه
ا ئة    . وإجازته تثمار والتعب توى االس ع مس ى رف دف إل ل ته ة عم ى خط وزراء عل توقع أن يصدق ال ن الم وم

والمقترحات الواردة في    . بغرض تعجيل النمو لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، وتوضح آفاق المضي قدمًا
ناظر         ذا الجزء ال ت والمناقشة التالية  . ت التي أوردناها في الجزء السابق واحدًا واحداً        التحديا - بالضرورة   -ه

تم تحت خمسة عناوين عريضة هي النمو والعمالة وعدم المساواة؛ والتمويل؛ والحكم واالبتكار المؤسسي،                  ت
 . وسنبدأ بموضوع النمو والعمالة وعدم المساواة. والسلم واألمن؛ والشراآات والوفاء بااللتزامات الدولية

 
  النمو والعمالة وعدم المساواة -1 

 
 تحسين القدرات اإلنتاجية لكفالة استدامة النمو والتنمية  �

 
واردة في الجزء السابق                    -91 تحديات ال نمو أمر أساسي لمعالجة معظم ال واألمر المحوري  . إن تعجيل ال

درات اإلنتاجية وفي توسيع وتعميق النمو هو تنويع اإلن                  ة تحسينات في الق فعندما يكون االقتصاد   . )30(تاجألي
ثر تنوعًا فإن هذا يشجع القطاع الخاص على زيادة االستثمار ويحسِّن الروابط األمامية والخلفية للمدخالت                 أآ

يمة المضافة على الصعيد المحلي                زيد من الق ا ي ية، مم ولكي يتحقق التنويع فإنه يتعين على   . والخدمات المحل
رفع م ية أن ت ات األفريق ن  الحكوم د م تخذ العدي زراعة وأن ت ية، وال ياآل األساس ي اله تثمارات ف توى االس س

درات البشرية ورصيدها من رأس المال البشري             وهذا سيقتضى تعزيز االستثمار في     . الخطوات لتحسين الق
رافق الصرف الصحي          ياه وم يم والم والتنويع االقتصادي أمر ال بد منه لتوسيع النمو، آما أنه          . الصحة والتعل

مر محوري لخلق الوظائف وتعميق النمو وتقليص التذبذب في معدالت النمو، مما يقلل ضعف االقتصادات                 أ
يق األهداف اإلنمائية لأللفية             ى تحق ام الصدمات ويساعد عل واألمر الحاسم بالنسبة للتنويع االقتصادي هو    . أم

 . المحافظة على بيئة مستقرة لالقتصاد الكلي
 

                                                           
يقة الختامية للمؤتمر الوزاري لعام         30)(  أهمية تنويع هياآل اإلنتاج بالنسبة لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في 2005أآدت الوث

ذي عقد في القاهرة عام                             ن ال يه في اجتماع وزراء الصناعة األفريقيي يد عل يد التأآ يا ، وهو أمر أع وفي مؤتمر  ، 2005أفريق
ي         اد األفريق تجارة لالتح ية االتحاد األفريقي، المعقودين في عامي                  .وزراء ال وزراء مال ن األول والثاني ل أنظر أيضًا المؤتمري

ي    2005-2006 ى التوال نويع هو موضوع         .  عل ام           وسيكون الت يا لع تقرير االقتصادي عن أفريق ذي تصدره اللجنة    2007ال  ال
  .  االقتصادية ألفريقيا قريبًا
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ت    -92 ع مس ى رف افة إل زز       وإض ًا أن تع بلدان أيض ى ال ية فعل درات اإلنتاج ين الق تثمار لتحس ويات االس
ية        ا لسد الفجوة المعرف يا لمصلحة التنمية في                . )31(جهوده وم والتكنولوج ارف والعل نجاح في تسخير المع ولل

يا هناك حاجة الستثمارات جديدة لتحسين الهياآل األساسية المعرفية والعلمية والتكنولوجية للقا             ومن . رةأفريق
افل    اد مح ى إيج ارة إضافة إل ي الق ي ف يم العال ياآل التعل ناء ه ادة ب تم إع ذا الصدد أن ي ي ه ة ف ور الملح األم

 . وساحات لتبادل المعارف والتعلم من األقران
 

ية أيضًا، ألن العديد من البلدان                          -93 ية لأللف وغ األهداف اإلنمائ تقدم نحو بل ٌد إقليمي لتسريع ال ناك ُبع وه
دان غير ساحلية وذات أسواق صغيرة ولها حدود مشترآة مع بلدان أخرى آثيرة               األفر ية هي بل وقد أدى . يق

ير من االعتماد المتبادل في السياسات والنتائج                 در آب ى وجود ق ذا إل ولهذا فمن الضروري أن يكون هناك      . ه
بذل من عمل  يما ي نافع . تنسيق إقليمي ف م الم تم تقدي نا هو أن ي ية واألمر الحيوي ه ياآل األساس ة واله  العام

ياه    ثل الم دود م رة للح وارد العاب تعقلة للم ي، واإلدارة الم القدر الكاف توفرة ب ير م ية، وهي غ ثل . اإلقليم ويم
 . ضعف التمويل عائقًا أساسيًا أمام تقديم المنافع العامة اإلقليمية

 
درات اإلنت                  -94 ى تحسين الق ية إل ود الرام ز الجه يل سياسة تعزي اجية لتحقيق استدامة النمو والحد      إن تفع

ى نحو ما طالبت به وثيقة نتائج مؤتمر القمة لعام            ر يتطلب تخطيطًا عل وقد ُأحرز تقدم الفت . 2005من الفق
ذه الجبهة        ى ه نظر عل ا زال ينبغي فعله              . لل ذي م ير ال ناك الكث يد أن ه وهذه األطر التخطيطية الوطنية    .  )32(ب

اإلنمائية لأللفية المحددة اآلجال تتطلب إعداد استراتيجيات جسورة وشاملة التي أدرجت في صلبها األهداف       
نة من حيث االستراتيجية التمويلية                    ى قواعد متي بات والمجاالت، ومؤسسة عل ا يكفي لمعالجة آل المتطل بم

ا     ي مج يود ف الج الق ا يع ير م ن التداب يذ تتضمن م تراتيجية للتنف ى اس زة عل ي، ومرتك ل وأطر االقتصاد الكل
درات  ية الوطنية المعززة دورًا هامًا فيما يتحقق من نتائج وفي استدامة الحلول على الصعيد                 . الق وتلعب الملك
يادة وطنية رفيعة المستوى لتعبئة آل العناصر الفاعلة على الصعيد الوطني في             . القطري  د من وجود ق وال ب

تزامات ا   يذ االل ع لتنف وة الدف تمرار ق ى اس ي إل ثاق يرم ار مي ية  إط داف اإلنمائ بلوغ األه ة ل ية المقطوع لوطن
 . لأللفية

 
 قضايا للمناقشة 

 
ا مدى طموح الخطط اإلنمائية الوطنية فيما يتصل ببلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في أفريقيا، وما                   • م

ا مدى تماسك هذه الخطط وما                             ك ؟ م م تكن آذل ه إن ل ن فعل ية األفريقيي ى وزراء المال ذي يجب عل ال
 كن أن تفعله البلدان لتحسين خطط التنفيذ بغرض بلوغ النتائج المرجوة ؟ الذي يم

ًا مرآزيًا بالنسبة لألهداف اإلنمائية لأللفية، وبعضها يفتقر إلى اإلحصاءات                • تحتل اإلحصاءات موقع
اس بصورة جيدة        بعض اآلخر ُمق  مؤشرًا، فما 78 هدفًا و 18واألهداف اإلنمائية لأللفية تتضمن     . وال

ذي ي   مكن أن تفعله البلدان لتحسين اإلحصاءات للتخطيط، وصنع القرارات االستراتيجية، والرصد            ال
يها ترآيز جهودها على تحسين قياس مجموعة صغيرة من المؤشرات ذات           يم؟ هل يتوجب عل والتقي

 األولوية؟
ياآل األساسية                   • ام في اله تثمار القطاع الع ع مستوى اس يروس ف(والصحة ) الطاقة ، الطرق  ( إن رف

يات   ا ، والناموس دز ، والمالري رية واإلي ناعة البش ص الم يم ) نق داء ( ، والتعل بة الغ رامج وج ب
اء الرسوم الدراسية     زراعة )المدرسية ، إلغ دة الجوع   ( ، وال يف ح يق   ) لتخف هي أمر أساسي لتحق

ية     ية لأللف بلدان إ       . األهداف اإلنمائ ى ال رامج ومشاريع محددة ينبغي عل باعها آحد  أي سياسات وب ت
 أدنى للمكونات األساسية لتعزيز هذا البرنامج، وآيف يمكن تحمل تكلفة ذلك؟

نويع الصناعي                        • باعها لتشجيع الت ية إت ى وزراء المال ز والسياسات ينبغي عل أي مجموعة من الحواف
 والزراعي ولتعزيز دور القطاع الخاص في عملية تسخير العلوم والتكنولوجيا ؟ 

تمو        • يات ال ا هي آل ى البلدان دراستها لزيادة توفير الهياآل األساسية على الصعيد               م يل التي ينبغي عل
اإلقليمي، وهو أمر ال غنى عنه لتكامل األسواق اإلقليمية، وفقا لما حددته خطة عمل نيباد القصيرة             

ياه وتحسين المنافع ال           ثل الم رة للحدود م وارد العاب تعزيز إدارة الم ية، ول ياآل األساس عامة األجل لله
 األخرى على شاآلة مكافحة األمراض المعدية ؟ 

 
 تحسين المساواة في الدخل  �

 
ي الدخل  -95 تفاوتات ف تزايد لل اع الم ى أن االرتف ة عل ذه الورق ي الجزء الثالث من ه نا الحجة ف د أقم لق

ية لأل   داف اإلنمائ بلوغ األه يا ل ي أفريق ية ف نمو والتنم يل ال يرًا لتعج ًا خط يةواألصول يشكل تحدي ناك . لف وه
ية  نمو والتنم يد ال وارق يف ذه الف ى أن تخفيض ه ير إل ن تش زز . قرائ ثًال يع يك األراضي م يع نطاق تمل فتوس

اءة      اواة واإلنتاجية والكف ره بسيلي         . المس ا ذآ ًا لم وق األراضي في غانا عمل          )1995(ووفق إن تحسين حق ، ف
ى تيسير االستثمارات في هذا البلد        ائن ما يشير إلى أن اإلصالحات في مجال تمليك         وهناك أيضًا من القر   . عل

 إدخال نظام مسؤولية األسر المعيشية الذي تم بموجبه تخصيص األراضي المملوآة            –األراضي في الصين       
يا   31)(                                                            ادية ألفريق نة االقتص ات للج اث السياس ة أبح ثًال ورق ر م ية  ) " 2002( أنظ راض التنم يات ألغ خير التكنولوج تس

التي تقيم الحجة على أن التطبيق السليم والدؤوب للمعارف المتاحة حاليًا يمكن أن يساعد أفريقيا في التصدي بنجاح                  " المستدامة
 حول  2007يناير  / ومن ناحية أخرى شدد مؤتمر قمة االتحاد األفريقي المعقود في آانون الثاني             . ة  للعديد من تحدياتها اإلنمائي   

ي    32)( . موضوع العلوم والتكنولوجيا على الدور األساسي للعلوم والتكنولوجيا والمعارف في تسريع النمو والتنمية في أفريقيا ي اإلقليم تحدة اإلنمائ م الم رنامج األم ب ب ًا لمكت ات    وفق ا اآلن ورق ية لديه بلدان األفريق ن ال يرًا م ددًا آب إن ع يا ف ألفريق
ية تتماشى مع األهداف اإلنمائية لأللفية             ية وطن ر أو خطط إنمائ تراتيجيات للحد من الفق والمهمة الماثلة اآلن هي مساعدة . اس

 .     هذه البلدان على تنفيذ خططها 
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يًا لألسر المعيشية       بيد أن إعادة توزيع .  قد ساهمت مساهمة آبيرة في تحسين متوسط إنتاجية الحبوب –جماع
ة، واإلصال   ورة عام ول بص ات       األص يران للخالف ران مث ا أم ة هم ورة خاص ال األراضي بص ي مج ح ف

 . ويتسمان بالصعوبة من الناحية السياسية
 

 قضايا للمناقشة 
 

هل يمكن أن يكون لتمليك بعض أسهم الشرآات الحكومية التي تتم خصخصتها للعاملين فيها دور                  •
 في تقليص الفوارق ؟ 

ا مدى إمكانية تطبيق إصالحات األراضي بص         • فة عامة ومبدأ إعادة توزيع األراضي في أفريقيا،        م
 وهل هما أمران حاسمان لتعجيل النمو والتنمية في المنطقة ؟ 

 
   التمويل - 2
 

  تعزيز حشد الموارد المتأتية من المصادر المحلية وغير التقليدية �
 

بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في أفريق         -96 ية ل ة األهم ألة في غاي تمويل مس وعلى الرغم من أهمية . ياال
ة األخرى إال أن البلدان بحاجة إلى تكثيف                         ائر أشكال المعون ية الرسمية وس ع مستويات المساعدة اإلنمائ رف

ية    وارد المحل ئة الم ود تعب تخدام        . جه بطة باس امالت المرت يف المع يص تكال ك بتقل ل ذل ا أن تفع ن له ويمك
ية الرسمية التي تحول دون استخ             ثة        المؤسسات المال ية الحدي راء للمؤسسات المال نها أيضًا أن    . دام الفق ويمك

فعمليات . تشجع تمويل المشاريع الرئيسية عن طريق المصارف المحلية من خالل عمليات إدماج المصارف             
ية على تحمل قدر أآبر من المجازفة مثل تمويل الهياآل األساسية          درات المصارف المحل ن مق اج تحسِّ . اإلدم

بلدا    دور ال ية تحقيق عدة أمور منها توسيع القاعدة        وبمق ن أيضًا أن تجرى اصالحات للسياسات الضريبية بغ
تهرب الضريبي ورفع مستوى تحصيل إيرادات الضرائب               ويمكن للموارد من غير . الضريبية، والحد من ال

 .الضرائب أن تضطلع بدور هام في هذا الصدد
 

 بتمويل وتوفير الخدمات األساسية من قبيل       )33(ع الخاص إن من األمور األساسية أيضًا أن يقوم القطا        -97
ياآل األساسية        يم والصحة واله بلدان يتزايد تقديم القطاع الخاص للخدمات وتمويلها             . التعل د من ال . وفي العدي

بط به من زيادة في التدفقات إلى اقتصادات السوق                    ا ارت ية وم ال العالم رط في أسواق رأس الم والتوسع المف
وال الخارجية اإلضافية، باألسهم وبالديون على حد                 الناشئة يت    ير من رؤوس األم در آب ئة ق يحان فرصًا لتعب

ية  ياآل األساس ية اله وِّل تنم ي تم واء، لك اب   . س اهمة أرب ية مس ًا أن تستكشف إمكان ات أيض ن للحكوم ويمك
م الرغبة في الدخول في مشاريع لتنمية          ن من ذوي الخبرة وممن لديه الهياآل األساسية في المشاريع الدوليي

ية والسياسية الصحيحة                 ية إذا توفرت الظروف التنظيم بلدان النام وفي العديد من البلدان األفريقية، ُيبدي     . ال
 . أرباب األعمال المحليون حرصًا متناميًا على المشارآة في تقديم خدمات الهياآل األساسية

 
 قضايا للمناقشة   

 
ن             • ى أي مدى يمكن للشراآات بي ام والخاص، وللقطاع الخاص بمفرده أن تسهم في             إل ن الع القطاعي

ية في أفريقيا؟ وما هي الحوافز التي يمكن لوزراء المالية إدخالها لحفز التمويل                    ل مشاريع التنم تموي
الخاص لمشاريع التنمية ؟ وآيف يمكن تحديد أسعار هذه الخدمات  على نحو يحد من آثارها الضارة                 

 على الفقراء ؟ 
ا ه    • يات الجديدة للتمويل المحلي  م التي يمكن ) مثال إصدار سندات خاصة بالهياآل األساسية ( ي اآلل

 للبلدان النظر فيها لتمويل األنشطة الضرورية لرفع مستوى االستثمارات لتحقيق النتائج المتوخاة ؟ 
ير   • ي التداب ا ه اع المصارف، والمصارف ال   ( م ي قط اج ف يات اإلدم ثال عمل بيل الم ى س نقلة عل مت

ية الصغر          تمويل المتناه ز         ) وشبكات ال ك الحواف ا في ذل ، )في مجال الضرائب وأسعار الفائدة       ( بم
بلدان إتباعها لتعزيز تعبئة الموارد المحلية، األمر الذي ال غنى عنه لتوسيع حرية               ى ال التي يجب عل

 الحرآة على الصعيد المالي ؟ 
 
 األمن  الحكم واالبتكارات المؤسسية والسلم و– 3
 

  توسيع قاعدة العناصر الفاعلة المحلية من خالل تقديم الحوافز لألفراد �
 

ية           -98 م دون الوطن ية       ( تلعب مستويات الحك ية والمحل ، والقطاع الخاص والوآاالت     )الحكومات الوالئ
مًا في الدفع قدمًا ببرنامج تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية             مات دون الوطنية   ومسألة الحكو . الطوعية دورًا حاس

ثل   ية م به فيدرال ودان أو الش يا، والس يرون وإثيوب يريا والكام ثل نيج ية م نظم الفيدرال ي ال ألة ملحة ف هي مس
يذ     يرة تنف ع بمس ة للدف ل هام ون عوام ن أن تك ات يمك ن الحكوم يا م تويات الدن ذه المس يا ألن ه نوب أفريق ج

ثال            33)(                                                            يا م يريا وإثيوب يم على جميع المستويات              القطاع الخاص في نيج ير التعل بيرمان وآخرون ( هو ُعنصر رئيسي في توف
ه 1996 اءة        ) . 2006 و 2005، نووآ زيد الكف وارد وي ئة الم ى تعب اعد عل اص يس اع الخ ب القط ن جان ات م ير الخدم وتوف

 . االقتصادية



E/ECA/COE/26/6 
 22صفحة 

 

 

ية     يذآر عن إسهاماتها في اإلنفاق على األهداف اإلنمائية         وحتى اآلن ال نكاد نعرف شيئاً     . )34(األهداف اإلنمائ
ية  نظام الحكومي الموحد ُبذلت جهود لتوزيع اإلنفاق وتقديم الخدمات على أساس ال                  . لأللف بلدان ذات ال وفي ال
 .مرآزي

 
نمو االقتصادي إال أن هناك                          -99 زية وال ن الالمرآ ة بي ى مدى العالق ة عل ة قاطع ه ال توجد أدل  ورغم أن
ية                    مج  ية لأللف يق األهداف اإلنمائ زية في تحق تفادة القصوى من الالمرآ عًا لالس ا مستويات الحكم    . اًال واس أم

نمو؛ وإشراآها بصورة                            تعزيز ال ة ل ية أن تكون عناصر فعال اتها المال نها من خالل سياس ية فيمك دون الوطن
ية                ية لأللف يق األهداف اإلنمائ ية في تحق ثر فعال ى سبيل المثال     –أآ عن طريق المنح ذات القيمة المناظرة  عل

ة    ة المقدم وينطبق نفس األمر على القطاع الخاص وسائر .  يمكن أن يكون له شأن آبير في المستقبل   -للخدم
 . الكيانات غير الحكومية

 
ية لأللفية هم من يتصدون لحمل المسؤولية                       -100 إن من سيحققون األهداف اإلنمائ ة المطاف، ف وفي نهاي

نها من بي      ة      ع ة التنمية أن تساعد في              . ن العناصر االقتصادية الفاعل ائل االتصال المسخرة لخدم ويمكن لوس
وهناك أيضًا مجال الستخدام . إيصال الرسائل الخاصة باألهداف اإلنمائية لأللفية إلى األسر المعيشية مباشرة       

تحويالت االجتماعية    يها شبكات الحماية االجتماعية ، لتوفير ح           )35(ال ا ف وافز لألسر المعيشية بغية حملها      ، بم
لوآيات  نى س ى تب نظافة الصحية والصرف الصحي (عل ثل ممارسات ال ية ) م داف اإلنمائ ع األه تتماشى م

ية  وفي نيجيريا يتم التصدي . ففي مصر، يقال إن الدعم المقدم للخبز يشكل برنامجًا حيويًا لمكافحة الفقر       . لأللف
راء          ة للفق ياجات في مجال الطاق م الدعم للكيروسين، ويمكن لنظم المعاشات التقاعدية         لالحت  عن طريق تقدي

اإلسهامية أن تساعد في الحد من الفقر لدى آبار السن، آما يمكن لمشاريع التأمين الصحي أن تقلص نفقات                    
راء    ى الفق ية عل راض الكارث ان         . األم بكات األم رنامج ش رًا ب ثال مؤخ بيل الم ى س يا عل أت إثيوب د أنش وق

يون من السكان عن طريق دفوعات نقدية منتظمة ومواد غذائية آحوافز     8عي اإلنتاجية لمساعدة       االجتما  مل
تثمرون في أنفسهم         م يس ية    ( لجعله ية الدول نظم هذه التحويالت االجتماعية   ). 2005إدارة التنم ويمكن أن ت

اذ تدابير تتماشى مع األهداف اإلنمائية ل             ى اتخ ى نحو يحث القطاع الخاص عل وهذه التدابير يمكن . أللفيةعل
 . أن تشمل ممارسات بسيطة في مجال النظافة الصحية أو إرسال الفتيات إلى المدارس أو ما إلى ذلك

 
 قضايا للمناقشة 

 
داف       • بلوغ األه ية ل نمو والتنم ريع ال ي تس هم ف ية أن تس ية المال ن للفيدرال دى يمك ى أي م إل

 ن الوحدات دون الوطنية ؟ اإلنمائية لأللفية؟ وآيف يمكن االستفادة م
 آيف يمكن تعزيز مساهمة القطاع الخاص والعناصر غير الحكومية الفاعلة ؟  •
ا   • ا هي آثاره يا ، وم ي أفريق ية ف تحويالت االجتماع رامج لل تحداث ب ن اس دى يمك ى أي م إل

 المحتملة  على صعيد التمويل؟ 
 

 االبتكارات المؤسسية وتحسين الحكم والمساءلة  �
 

نمو االقتصادي والحد من الفقر      تشير    -101 يق ال ية المؤسسات لتحق ى أهم ل إل وآذلك الحال بالنسبة . الدالئ
اءلة      يد والمس م الرش ية لبلوغ            . للحك نمو والتنم ذا الطريق وضمان تعجيل ال ًا في ه وأحد السبل للمضي قدم

اد المؤسسات التي يمكنها أن تقود المسيرة، وأ                  ية هو إيج ية لأللف ن تقوم بتتبع النفقات ورصد  األهداف اإلنمائ
رز  تقدم المح ة       . ال بع لرئاس ية يت ية لأللف األهداف اإلنمائ ًا ب بًا خاص أت مكت ثال أنش بيل الم ى س يريا عل ونيج

ذه األهداف                ة له يها الحكوم ية التي تول ة العال يد األولوي ة، بغرض تأآ ناك ما يشير إلى أن هذا  . الجمهوري وه
ى تحسين تتبع اإلنفا         ؤدي إل ق المتصل باألهداف اإلنمائية لأللفية وإعادة توجيه الموارد المتأتية من          اإلجراء ي

 . تخفيف أعباء الديون بصورة أفضل لقطاعات النمو المرتبطة بهذه األهداف والقطاعات االجتماعية
 

ا           -102 ية االتح ثل آل يًا، م ة أفريق يات المملوآ ية واآلل ية لأللف داف اإلنمائ نوية لأله تقارير الس وم ال د وتق
باد، بالمساعدة في توجيه االنتباه إلى الثغرات الموجودة في                      بادرة ني تابعة لم ران ال األفريقي الستعراض األق

د انضمت سبعة وعشرون بلداً      . األداء االقتصادي    بيد أن ثالثة بلدان فقط      ة إلى األهداف اإلنمائية لأللفي    )36(وق
اض األقران تشجع،  من خالل التعلم من األقران،         وفي حين أن اآللية األفريقية الستعر      . أآملت االستعراض   

ة في مجال الحكم الرشيد والخضوع للمساءلة، إال أن التقارير السنوية لألهداف         ى إدخال تحسينات مطلوب عل
ية والدولية لتحقيق                        ود الوطن ئة الجه م، أدوات لتعب ية أصبحت، بفضل تسمية المقصرِّين والتشهير به اإلنمائ

ويمكن لهذه التقارير، مقترنة باآللية األفريقية الستعراض األقران، أن تحفز العمل           . لأللفيةاألهداف اإلنمائية    
 . الوطني والدولي بصورة آبيرة

 
 قضايا للمناقشة 

 
ح لمجاالت عمل يمكن اإلضطالع                      )34(                                                            ية هي لوائ نظم الفيدرال ح المشترآة في ال ى جميع المستويات الحكومية       اللوائ ا عل .  به

رافق الصرف الصحي، والصحة والطرق                          ياه وم يم، والم ثال التعل ى سبيل الم ح عل ذه اللوائ ا الالئحة الحصرية     . وتشمل ه أم
رنامج حكومي مصمم لزيادة اإلمكانيات االستهالآية وتحسين مستوى رفاه الفقراء        ا)  35( .  فتحدد األنشطة التي تختص بها الحكومة الفيدرالية وحدها مثل الدفاع الوطني والسياسة الخارجية والسياسة النقدية  ية أي ب تحويالت االجتماع لمقصود بال

ير بعض الخدمات األساسية المدعومة أو المجانية، من قبيل التلقيح وبرامج التغذية                  . في المجتمع      تحويالت تشمل توف ذه ال وه
 .  إلى ذلك  المدرسية والترحيل المدرسي المجاني وما

 .2007يناير / انضمت سان تومي وبرينسيبي، آخر المشترآين، في آانون الثاني  )36(
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بع ورصد اإلنفاق              • ية مؤسسات تت ا لتحسين فعال بلدان إدخاله ا هي التحسينات التي يمكن لل م
 المرتبط باألهداف اإلنمائية لأللفية ؟ 

ا    • ز العمل                       م ية السنوية في حف ر األلف ران وتقاري ية الستعراض األق ية األفريق ائدة اآلل مدى ف
 العام لدعم األهداف اإلنمائية لأللفية، وهل هناك المزيد مما يمكن فعله ؟ 

ية الستعراض األقران، هل يمكن تعزيز مصداقية          • ية األفريق يرها اآلل نظرًا للشواغل التي تث
ية بإضافة مؤش      ذه اآلل رات تكون جزءًا منها، وتجعل منها أداة هامة تساعد في بلوغ أهداف            ه

 األلفية؟
 

 استخدام السياسات المالية لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق استدامة السلم واألمن  �
 

يما في التوزيع المكاني للمشاريع                        -103 اق، وال س يما يتصل باإلنف تخذها الحكومات ف رارات التي ت إن الق
تثمار  ى مختلف مستويات الحكم وعبر                     االس زية عل توزيع الحكومات المرآ بعة ل ية، والصيغة المت ية الحكوم

ن  ن المحليي لم واألم ز الس يد أو تعزي أنها توط ن ش ناطق م تلف الم بلدان سياسات منصفة . مخ ن لل م يك إذا ل ف
داف      يق األه ود تحق يق جه ا يع ر صراعات مم ن تفج ك ع فر ذل ن أن يس ي ، فيمك توزيع المكان يةلل . اإلنمائ

والصراعات أيضًا تدمر رأس المال البشري والمادي على حد         . والصراعات تحدُّ من إمكانيات النمو ألي بلد       
وارد التي يمكن استخدامها في قطاعات تعزيز النمو والحد من الفقر تصرف                      . سواء  إن الم ك ف فضالًً عن ذل

ذه النزاعات       ى شراء األسلحة وتسوية ه لنزاعات تشجع سوء استخدام الحكم وتقَّوض هذا إلى جانب أن ا. عل
أو تحطم رأس المال االجتماعي، إضافة إلى أنها، من خالل ما تولده من غموض بشأن مآالت األحوال، ًتحد                   

 . من إمكانية حدوث االستقرار على صعيد االقتصاد الكلي
 

يها فقط                   -104 بلدان التي تحدث ف ى ال ار الصراعات ال تقتصر عل بلدان . وآث  المجاورة آذلك تتأثر سلبًا     فال
يراليون،        يريا، وس ية، وليب و الديمقراط ة الكونغ ومال، وجمهوري ي الص ال ف و الح ا ه راعات آم ذه الص به

ور (والسودان    ى سبيل المثال ال الحصر      )دارف والبلدان المضيفة لالجئين القادمين من بلدان الصراعات       . ، عل
ثا                ى سبيل الم يما يتصل عل يرة ف ة آب تحمل تكلف ناقات في استخدام الخدمات العامة وزيادة معدالت          ت ل باالخت

يرًا فالصراعات يمكن أن تؤدي إلى انتشار األمراض المعدية والوبائية من قبيل فيروس نقص           . الجريمة  وأخ
 . المناعة البشرية واإليدز والمالريا والكوليرا، مما يزيد من نفقات التدخالت في مجال الصحة العامة

 
 قشة قضايا للمنا

 
ية             • زية المال ى أي مدى يمكن لالمرآ ية المالية    ( إل أن تسهم في الجهود المنسقة لتعزيز      ) الفيدرال

 التدابير الرامية إلى بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية ؟ 
ن الصراعات،   • د م ام أن تح ية للقطاع الع ي اإلدارة المال اءلة ف فافية والمس زيادة الش ن ل هل يمك

ي خ   اعد ف ي تس داف        وبالتال وغ األه و بل تقدم نح يل ال ادي وتعج نمو االقتص ية لل ئة مؤات ق بي ل
 اإلنمائية؟ 

 
  الشراآات والوفاء بااللتزامات - 4
 

 الشراآات الدولية  �
 

ية إلحراز التقدم نحو بلوغ أهداف اإلنمائية                -105 ة األهم ية في غاي بيد أن هذه الشراآات    . الشراآات الدول
وفي هذا الصدد، من المهم تفعيل المبادئ والمؤشرات الخاصة         .  هذا التقدم  يجب أن تكون فعالة لكي تسهم في       

اريس في آذار              واردة في إعالن ب ة ال ية المعون وقد وفت البلدان   .  المعني بفعالية المساعدة   2005مارس  /بفعال
ا فيما يتصل بتعزيز الخضوع للمساءلة والشفافية، إال أن عدداً            ل تجاوزته تزاماتها ب ية بال  من الشرآاء األفريق

فعلى سبيل المثال، لم يصل حجم المساعدة في العديد من          . اإلنمائيين لم يفوا حتى اآلن بما عليهم من التزامات        
ى النسبة التي تم االلتزام بها وهي نسبة         بلدان إل  في المائة 0.33( في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 0.7ال

 ). دة بالنسبة لبلدان االتحاد األوروبي الجدي
 

 قضايا للمناقشة 
 

 آيف يمكن للبلدان األفريقية أن تضمن تفعيل مبادئ ومؤشرات إعالن باريس ؟ •
آيف يمكن تشجيع المجتمع الدولي على الوفاء بااللتزامات التي قطعها ألفريقيا بما فيها التزامات                   •

  ؟)37(2005عام 
رف ا • ي ومص اد األفريق يا واالتح ادية ألفريق نة االقتص ب اللج ات تلع ي والجماع ية األفريق لتنم

ًا بخطط عمل القارة                 ع قدم مًا في الدف ية دورًا حاس فما هو الدور الذي يمكن أن      . االقتصادية اإلقليم
داف        وغ األه ال بل ي مج تدخالت ف تعزيز ال ية ل ود الدول د الجه ي حش ات ف ذه الجه ه ه تضطلع ب

 اإلنمائية لأللفية؟ 
 

 الخالصة  -هاء 
                                                           

  .  2006مايو /  أنظر وثيقة نتائج المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بتمويل التنمية المعقود في أبوجا ، نيجيريا أيار) 37(



E/ECA/COE/26/6 
 24صفحة 

 

 

 
ة إل        -106 ذه الورق ات أمام تسريع وتيرة النمو والتنمية في أفريقيا لبلوغ               سعت ه ى تشخيص بعض المعوق

ية ية لأللف داف اإلنمائ وزراء وهي قضايا   . األه ها ال ن القضايا لكي يناقش دد م د ع ى تحدي ت أيضًا عل وعمل
ك، فإن الشرط المسبق لتعزيز التدخالت الرامية لتسريع النمو والتنمية            . ستتمخض عن خطط للعمل         ومع ذل

يا لبلوغ تلك األهداف هو وجود القيادة الملتزمة واإلرادة السياسية؛ أي إرادة العمل الدؤوب والفعال                   في أفريق
اآل          دة للمش ول جدي اد حل يذ، وإيج ع التنف ورق موض ى ال ودة عل تراتيجيات الموج ات واالس ع السياس لوض

يق األ     دة لتحق بل جدي ي أي س ية تبن ي إمكان نظر ف ئة، وال نة والناش رجوةالمزم داف الم دد  .ه ذا الص ي ه  وف
ية          الغ األهم دور ب ة ب ا ضمان أن ُتخصص الموارد بصورة                 . تضطلع الدول ى عاتقه ع عل ة هي التي يق والدول

ية     ياآل األساس ثل اله ية م تثمارات الرئيس ًال لالس ر تموي ة وأن توف داف    . فعال وغ األه ي بل نجاح ف يد أن ال ب
ة المطاف ع             تمد في نهاي ية يع ية لأللف تزمة لتحسين               اإلنمائ يادة مل ي تحت ق ر الطموح الوطني والدول ى توف ل

 .   فرص الحياة ألآثر أفراد المجتمع ضعفًا
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