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الفصل األول 
 النتائج والتوصيات الرئيسية 

وفقــــا لقــــرار الــــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي  - ١
٦٧/١٩٩٩ املـــؤرخ ١٦ كـــانون األول/ ديســـــمرب ١٩٩٩، 
أجـرت جلنـة السياســات اإلمنائيــــة يف جلســتها العامــة الثانيــة 
ـــــل) مــــداوالت عــــن دور تكنولوجيــــا  (٣-٧ نيســـان/ أبري
املعلومــات يف التنميــة وقدمــــت اقتراحـــات وضـــع مشـــروع 
ــــام إىل  اســتراتيجية إمنائيــة دوليــة جديــدة يقدمــها األمــني الع
الــس واجلمعيــة العامــة. كمــا أجــرت اللجنــة االســـتعراض 

الثالثي السنوات لقائمة أقل البلدان منوا. 
 

دور تكنولوجيا املعلومات يف التنمية  ألف -
تقر اللجنة بإمكانات تكنولوجيا املعلومات كمصـدر  - ٢
للنمـو االقتصـادي وكمدخـــل مــن مدخــالت التنميــة. وتعــد 
تكنولوجيـا املعلومـات مصـــدرا ألنشــطة اقتصاديــة جديــدة – 
تتمثل حتديدا يف إنتاج السـلع واخلدمـات يف جمـال تكنولوجيـا 
املعلومات. كما أن لتكنولوجيا املعلومـات تأثـريا حمتمـال قويـا 
علــى األنشــطة االقتصاديــة القائمــة يتــم مــن خــالل حتســـني 
ـــورة تكنولوجيــا  ختصيـص املـوارد وزيـادة الكفـاءة. ونتيجـة لث
ـــن االقتصــاد: االقتصــاد  املعلومـات، بـدأ يظـهر نـوع جديـد م
القائم على املعرفة، الذي تشـكل املعلومـات فيـه – إىل جـانب 
– مصــدرا بــالغ األمهيــة إلدرار الدخــــل  رأس املــال والعمالــة 

وتكوين الثروات. 
ومتهد تكنولوجيا املعلومـات الطريـق إلحـداث تيسـري  - ٣
ـــة وتلعــب دورا  كبـري يف حركـة اخلدمـات التكنولوجيـة واملالي
حموريا يف التعجيل بعملية العوملة. ومثة عـدد قليـل مـن البلـدان 
الناميــة تســتفيد بشــــكل نـــاجح مـــن الفـــرص الـــيت تتيحـــها 
تكنولوجيــا املعلومــات واســتطاعت بــالفعل أن جتــــين فوائـــد 
ملموسـة؛ كمـا بـدأ الكثـري منـها جيـين بعـض الفوائـد احملتملـــة. 

ومع ذلك، فإن تأثري ثورة تكنولوجيا املعلومـات علـى التنميـة 
بشـكل عـام، وخباصـة إسـهامها يف التقليـل مـن الفقـر، مـا زال 
أمـرا غـري مؤكـــد. وتظــهر اخلــربة املكتســبة حديثــا، ومعظــم 
ــــد الفجـــوة يف الدخـــل  اإلســقاطات املتعلقــة باملســتقبل، تزاي
والـثروة والرفـاه فيمـا بـني البلـدان وداخلـــها؛ فتطــور �فجــوة 
التكنولوجيا الرقمية� يعد سببا ونتيجة هلـذا التبـاين اآلخـذ يف 

التزايد. 
وما زالت فوائد تكنولوجيا املعلومات، بالنسبة ملعظم  - ٤
البلـدان الناميـة، تشـكل أمـــال بعيــد املنــال. ففــي الكثــري مــن 
البلدان النامية وخباصة يف أقل البلدان منوا، ما زالت املتطلبـات 
األساسـية التعليميـة وغـري التعليميـة الالزمـة للمشـاركة الفعالــة 
يف ثورة تكنولوجيا املعلومات تتسم بـالضعف. ويصـدق هـذا 
بوجـه خـاص علـى فـرص الوصـول إىل تكنولوجيـا املعلومـــات 
والتكنولوجيات القائمة علـى املعرفـة، ونقـل املعـارف املتصلـة 

بتكنولوجيا املعلومات على املستويني الدويل والوطين. 
وهناك أيضا قلـق مـتزايد بشـأن إمكانيـة الوصـول إىل  - ٥
تكنولوجيــا املعلومــات، ومحايــة امللكيــة الفكريــة، واملنافســــة 
العادلـة وتنظيـم املضمــون، وصــون الثقافــات. وعــالوة علــى 
ذلـك، فـــإن قــوة تكنولوجيــا املعلومــات، الــيت تنطــوي علــى 
احتمـاالت هائلـة كمصـــدر خــري اجتمــاعي، ميكــن أيضــا أن 
تستغل يف أمور تتسم باألنانية وتنطوي على أخطـار، بـل إـا 
ــــداف مدمـــرة. ويثـــري هـــذا  قــد تســتخدم أيضــا لتحقيــق أه
تساؤالت قانونية وأخالقية على املستويات الوطنية واإلقليميـة 
والدولية. وما زال يتعني وضع آليـات فعالـة وملزمـة واملوافقـة 

عليها وتطبيقها على املستويني الوطين والدويل. 
وتعتقـد اللجنـة أن املسـؤولية األوىل لدخـــول أي بلــد  - ٦
بصورة فعالة إىل جمال االقتصاد العاملي القــائم علـى املعلومـات 
وإحراز تقدم فيه تقـع علـى شـعب ذلـك البلـد نفسـه. ويتعـني 
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على احلكومات صياغـة اسـتراتيجيات وطنيـة لتهيئـة أو تعزيـز 
اهليـاكل األساســـية للمعلومــات واجلــانب املنتــج لتكنولوجيــا 
املعلومات يف مجيع قطاعـات االقتصـاد ويف تكويـن رأس املـال 
البشري. ومع ذلك يتعني مساعدة البلدان النامية يف جـهودها 
الراميــة لتحقيــق هــذا اهلــدف. وهلــذا ترحــب اللجنــة بقـــرار 
اجلمعيـة العامـة ٢٣١/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديســمرب 
١٩٩٩ الـــذي يؤكـــد أمهيـــــة وصــــول البلــــدان الناميــــة إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت واملعـارف املتصلـة بذلـك. 
مبا يف ذلك إمكانية الوصول إليها بشروط تفضيلية وتساهلية. 

 
حنـو اسـتراتيجية إمنائيـة دوليـــة للعقــد األول مــن  باء –

األلفية اجلديدة 
تدرك اللجنة أنـه جيـب لنجـاح أي اسـتراتيجية إمنائيـة  - ٧
ـــالزم لكــي  دوليـة جديـدة يف تعبئـة وإدامـة الدعـم السياسـي ال
تصبـح إطـارا فعـاال للعمـل، علـى الصعيديـن الوطـين والــدويل، 
أن يكـون هلـا اجتـاه واضـــح ومقنــع؛ وجيــب أيضــا أن تصــاغ 
بطريقـــة تكفـــل رصـــد وقيـــــاس التقــــدم املنجــــز أو حتديــــد 
االحتياجات الالزمة للتغيري واختاذ إجراءات تكميلية – عندمـا 

يكون هناك نقص يف التقدم. 
وتؤكـد اللجنـة احلاجـة إىل كفالـة أن تتـم صياغـــة أي  - ٨
استراتيجية إمنائية دوليـة جديـدة اسـتنادا إىل معلومـات كاملـة 
يتم احلصول عليها بـإجراء اسـتعراض دقيـق للمحـاوالت الـيت 
جرت خالل العقود اإلمنائية الســابقة، وملـا مت إجنـازه – ومـا مل 
يتـــم إجنـــــازه. وتوصــــي اللجنــــة ، باســــتعراض التطــــورات 
والسياسات االقتصاديــة واالجتماعيـة الـيت أثـرت يف منجـزات 
ــــدان  وأهــداف العقــود اإلمنائيــة الســابقة وذلــك بالنســبة للبل
الناميـة، وبنفـس القـدر أيضـا بالنسـبة للبلـــدان املتقدمــة النمــو 
وللنظـــام االقتصـــادي الـــدويل بصـــورة عامـــة. وبغـــري هــــذا 
ـــل اإلمكانــات  االسـتعراض املتـوازن، ال ميكـن أن يكتمـل حتلي
وأوجه القصور احلالية، ووضع أهـداف للمسـتقبل، وال ميكـن 

ــــدة أن  لالســـتعراض أو ألي اســـتراتيجية إمنائيـــة دوليـــة جدي
يعكـس االلتزامـات الدوليـة املوحــدة واملشــتركة الســتراتيجية 

فعالة. 
وتعتقـد اللجنـة أنـه ينبغـي وضـــع أهــداف لإلجنــازات  - ٩
ولألداء املتعلق بالسياسـة العامـة ألي اسـتراتيجية إمنائيـة دوليـة 
جديدة. وهي تـدرك أن جـزءا كبـريا مـن حتديـد األهـداف يف 
ــــياسات العامـــــة  املـاضي مل يكـن يســــتند إىل توصيــــف للســ
وال يعضده توظيف للمـوارد الالزمـة إلكسـاب االسـتراتيجية 
املصداقيـــة واملوثوقية الالزمني. إن حتديد مثـل هـذه األهـداف 
ال يوفر أساسا للرصد الفعال لـألداء، وينبغـي االسـتعاضة عنـه 

بتحليل رصني وواقعي. 
وترحب اللجنة بالنهج الذي اتبـع يف إعـداد مشـروع  - ١٠
األمـني العـام، والـذي يتمثـل يف وضـــع االســتراتيجية اإلمنائيــة 
الدوليــة علــى أســاس االســتراتيجيات وااللتزامــــات وبرامـــج 
العمـل للمؤمتـرات الـيت عقدـا األمـم املتحـدة يف التســـعينات، 
وعلى �خطة للتنميـة� الـيت اعتمدـا اجلمعيـة العامـة بقرارهـا 
٢٤٠/٥١، املــؤرخ ٢٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧ والـــواردة يف 
ـــل منــها حــىت  مرفـق القـرار، وعلـى حتليـل التقـدم احملـرز يف ك
اآلن. كما يوفر تقرير األمـني العـام عـن مجعيـة األمـم املتحـدة 
لأللفية املعنون �حنن الشـعوب: دور األمـم املتحـدة يف القـرن 
احلـــادي والعشـــرين� (A/54/2000) املؤرخ ٢٧ آذار/مــــارس 
٢٠٠٠، الـذي صـدر أثنـاء انعقـاد اللجنـة، مقترحـــات مفيــدة 

تتضمن عناصر عديدة الستراتيجية جديدة. 
وتؤكـد اللجنـــة األمهيــة احلامســة للســالم وللعمليــات  - ١١
الدميقراطية يف حتقيق التنمية العادلة. وقـد شـهدت التسـعينات 
تصعيـدا للصراعـات املسـلحة والتوتـرات االجتماعيـة الداخليــة 
واإلقليمية يف البلدان النامية. وأدى ذلـك إىل كـوارث مدمـرة 
ـــاة  وإىل تدهــور اقتصــادات البلــدان املتضــررة وأثَّــر علــى حي
شـعوا. كمـا أدى ختصيـص املزيـد مـــن املــوارد املقدمــة مــن 
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املاحنني لتسوية املنازعات وتقدمي املعونـة اإلنسـانية، يف الوقـت 
الذي طرأ فيه اخنفاض كبري على الدعم الـذي يقدمـه املـاحنون 
ألغراض التنمية من مستوياته املنخفضة أصال. وتدعو احلاجـة 
إىل بـذل املزيـد مـن اجلـهود، خـــالل الســنوات القادمــة، ملنــع 
نشـــوب الصراعـــات حبيـــث ميكـــن تصحيـــح مســـــار هــــذه 

االجتاهات. 
 

استعراض قائمة أقل البلدان منوا  جيم -
قامت اللجنة، استنادا إىل عمل األمانـة العامـة وفريـق  - ١٢
مـن اخلـرباء، وعلـى أسـاس املـداوالت األخـــرى الــيت أجرــا، 
ـــدد مــن التوصيــات الــيت تســتجيب لطلــب الــس  بوضـع ع
االقتصـادي واالجتمـاعي بوضـع معايـري منقحـة لتحديـــد أقــل 

البلدان منوا. وقد اعتمدت اللجنة قيمة متوسـط نصيـب الفـرد 

 من الناتج احمللي اإلمجايل على مدى ثالث سـنوات، باعتبـاره 
املعيـار األول، وهـي تؤكـــد توصياــا الســابقة بشــأن املعايــري 
املنقحـة الــيت يتضمنــها الدليــل املــادي املوســع لنوعيــة احليــاة 
ـــة أمهيــة إمكانيــة  ومؤشـر الضعـف االقتصـادي. وتؤكـد اللجن
مقارنـة البيانـات املسـتخدمة يف تطبيـق هـذه املعايـــري والتعويــل 

عليها. 
وقـد حـددت اللجنـة ثالثـة بلـدان أخـرى – الكونغـــو  - ١٣
وغانـا والسـنغال – تنطبـق عليـــها املعايــري الثالثــة لــإلدراج يف 
قائمـة أقـل البلـدان منـوا، وتوصـي اللجنـة بإضافـة الســنغال إىل 
قائمة أقل البلـدان منـوا رهنـا، مبوافقـة حكومـة السـنغال. ومـع 
ــــررت اللجنـــة عـــدم  ذلــك، ولألســباب املبينــة يف التقريــر، ق
التوصية بإدراج الكونغو أو غانا يف القائمة يف الوقـت احلـايل. 
وسيوىل هذان البلـدان اهتمامـا خاصـا يف االسـتعراض الثالثـي 

السنوات القادم. 
ويف عــام ١٩٩٧، أوصــت جلنــة التخطيــط اإلمنــــائي  - ١٤
برفع اسم فانواتو من قائمة أقل البلدان منـوا، وحـددت الـرأس 
األخضر وجزر ملديف وسـاموا كبلـدان مرشـحة لرفـع امسـها 
من القائمة يف عـام ٢٠٠٠. وأجـرت اللجنـة اسـتعراضا حلالـة 
هــذه البلــدان األربعــة. وقــررت أن فــانواتو وســاموا ينطبــــق 
عليهما اآلن معيار واحد فقط من املعايري الالزمـة، ومـن مث مل 
تقدم توصية برفع امسيها من قائمة أقل البلـدان منـوا يف الوقـت 
الراهن. وينطبق علـى الـرأس األخضـر معيـاران، ومـن مث فـهي 
مؤهلة رمسيا لرفع امسها يف الوقت احلايل. ومع ذلك، وبسبب 

الضعف االقتصادي الشـديد واالعتمـاد علـى املعونـة األجنبيـة 
والتحويالت املالية للعمال من اخلارج، توصي اللجنـة بإرجـاء 
رفع امسها مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا وإعـادة النظـر يف ذلـك 

خالل االستعراض الثالثي السنوات القادم. 
وينطبـق علـى جـزر ملديـف معيـاران وتوصـي اللجنــة  - ١٥
برفـع امسـها مـن قائمـة أقـل البلـدان منـــوا. ومــع ذلــك، تســلم 
اللجنة أيضا أن الشـاغل الرئيسـي للبلـد هـو العواقـب الـيت قـد 
تنجم عن احتمال ارتفـاع منسـوب سـطح البحـر علـى املـدى 
الطويـل. وهلـــذا تقــترح اللجنــة أن ينظــر الــس االقتصــادي 
واالجتمـاعي يف ماهيـة املسـاعدة اخلاصـة الـــيت ميكــن تقدميــها 
ملواجهـة هـذا التحـدي االســـتثنائي الــذي يواجــه ذلــك البلــد 

نتيجة التغري يف املناخ. 
  

الفصل الثاين 
  دور تكنولوجيا املعلومات يف التنمية 

مقدمة  ألف -
طلـب الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف الفقــرة ٦  - ١٦
من قراره ٦٧/١٩٩٩ إىل جلنة السياسات اإلمنائيـة أن تضمـن 
تقريرها املقرر تقدميه إىل الس يف عام ٢٠٠٠ آراءهـا بشـأن 
موضوع اجلزء الرفيع املستوى مـن دورة الـس لعـام ٢٠٠٠ 
وهو �التنمية والتعـاون الـدويل يف القـرن احلـادي والعشـرين: 
دور تكنولوجيا املعلومات يف سـياق اقتصـاد عـاملي قـائم علـى 
املعرفـــة�. وطلبـــت اجلمعيـــة العامـــة إىل األمـــــني العــــام، يف 
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ـــن قرارهــا ٢٣١/٥٤، أن يعــد تقريــرا يتضمــن  الفقـرة ١٤ م
توصيـات بشـأن دور األمـم املتحـدة يف تعزيـز اندمـاج البلــدان 
النامية يف شبكة املعلومات العاملية الناشئة؛ تيسري حصول هذه 
البلدان على تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت بأسـاليب مـن 
ضمنـها بشـروط تفضيليـة وتسـاهلية، عنـد االقتضـــاء، وتعزيــز 
اشـتراك البلـدان الناميـة يف قطاعـات االقتصـاد العـاملي القائمـــة 
علــى كثافــة املعــارف، بوســائل مــن بينــــها مرافـــق اهليـــاكل 

األساسية. 
ولغـرض هـذا التقريـر، تعـرف تكنولوجيـا املعلومـــات  - ١٧
بأــا الوســــائل االلكترونيـــة جلمـــع وجتـــهيز وختزيـــن ونقـــل 
املعلومــات واملنتجــات واخلدمــات الــيت توفــر أو تعــزز هـــذه 
ـــــة  األنشـــطة. وعلـــى ذلـــك، فـــهي تشـــمل املكونـــات املادي
للحواســيب وبرجمياــا، ومعــدات االتصــاالت، والصناعـــات 
القائمة على االلكترونيات، وتطبيــق تكنولوجيـا املعلومـات يف 

مجيع القطاعات االقتصادية. 
 

املكاسب واملخاطر احملتملة  باء -
تنطـوي تكنولوجيـا املعلومـــات علــى احتمــاالت ألن  - ١٨
تصبــح قــوة دافعــة رئيســية للنمــــو االقتصـــادي مـــن خـــالل 
مسارين: أوال بتوليد أنشطة اقتصادية جديدة، وبصفة خاصـة 
عــن طريــق إنتــاج الســــلع واخلدمـــات املتعلقـــة بتكنولوجيـــا 
املعلومـات، وثانيـا، مـن خــالل تأثريهــا القــوي احملتمــل علــى 
األنشــطة االقتصاديــة الراهنــة. فمثــال قــــد تؤثـــر تكنولوجيـــا 
ـــدة: حتســني  املعلومـات علـى األنشـطة االقتصاديـة بطـرق عدي
نوعية اخلدمات القائمة حاليا؛ خلق خدمات جديــدة؛ وزيـادة 
ـــة؛ وتعزيــز وفــورات  إنتاجيـة العمـل؛ وزيـادة الكثافـة الرأمسالي
احلجـم؛ وخلـق هيـاكل اقتصاديـة جديـــدة. وســتؤدي الزيــادة 
املصاحبة يف إنتاجية العمل إىل رفع مسـتوى املنافسـة يف جمـايل 
السـلع واخلدمـات علـى الصعيـد الـــدويل. ويف جمــال الصناعــة 
التحويليـة، وجمـال الزراعـة إىل حـد مـــا، أضحــت الكثــري مــن 

العمليات تتم آليا، سواء عـن طريـق تصميمـات يسـتعان فيـها 
باحلواسيب أو عن طريق إدارة املوارد واألسهم املالية، أو عـن 
طريـق أسـاليب اإلنتـــاج الــيت تســتخدم نظمــا مرنــة للصناعــة 

التحويلية.  
كمــا متــهد تكنولوجيــــا املعلومـــات الطريـــق لزيـــادة  - ١٩
تسهيل حركة اخلدمات التقنية واملاليـة وتـؤدي دورا هـائال يف 
دفــع عمليــة العوملــة بســرعة. وينبثــق عــن ثــورة تكنولوجيـــا 
املعلومات نوع جديد من االقتصاد، تشـكل فيـه املعلومـات – 
باإلضافـــة إىل رأس املـــال والعمـــل - مـــوردا حامســـــا إلدرار 

الدخل وتكوين الثروات وتعزيز القدرة التنافسية. 
ـــريا  وقــد أظــهرت تكنولوجيــا املعلومــات بــالفعل تأث - ٢٠
مـهما علـى األبعـــاد السياســية واالجتماعيــة للتنميــة، وبصفــة 
خاصـة عـن طريـق تعزيـز املشـاركة يف عمليـــات صنــع القــرار 
على مستوى الشركات واملستويني احمللي والوطين. وميكن أن 
ـــة أيضــا للتمكــني لألفــراد،  تكـون أداة فعالـة يف البلـدان النامي
وتعزيـــز مبـــادرام، وحتقيـــق الالمركزيـــة يف جمـــــال اإلدارة،  
وإظـــهار التبـــاين يف اآلراء واملصـــاحل يف القضايـــــا السياســــية 

واالجتماعية واالقتصادية اليت تواجه جمتمعاا. 
ومثة عدد قليل من البلدان النامية تستفيد مـن الفـرص  - ٢١
الـــيت تتيحـــها تكنولوجيـــا املعلومـــات واســـتطاعت إدخـــــال 
ـــرية يف اقتصاداــا، وهنــاك أيضــا بلــدان كثــرية  حتسـينات كب
أخرى بدأت حتقق بعض الفوائد احملتملة. علـى أن تكنولوجيـا 
املعلومـات مـا زالـت بالنسـبة ملعظـم البلـدان الناميـة متثـل جمــرد 
غاية تبدو بعيدة املنال، يف أفضل األحـوال. وهنـاك أدلـة قليلـة 
مـن التجـارب السـابقة للسياسـات واالسـتراتيجيات والـــربامج 
اإلمنائية الوطنية والدولية تشري إىل حدوث تغيري كبـري بالنسـبة 
لقطاعـــات ضخمـــة مـــن أفقـــر ســـكان العـــامل. فاملتطلبــــات 
األساسية لالستفادة باملعـارف والتكنولوجيـات اجلديـدة علـى 
ــــري، ومـــن فـــرص الوصـــول إىل تكنولوجيـــا  املســتوى القط
املعلومــات، ومــــن التكنولوجيـــات ونقـــل املعـــارف املتصلـــة 
بتكنولوجيــا املعلومــات علــى املســتويني الــــدويل والقطـــري، 
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وبصفـــة أساســـية، فـــرص الوصـــول إىل التعليـــم والصحـــــة، 
ما زالت ضعيفة بالنسبة ملعظم فقراء العامل وألقل البلـدان منـوا 
بصفة عامة. وعلى ذلك، فإن حتقق اآلمال اليت تبشر ا ثـورة 
تكنولوجيا املعلومات يتطلب مضاعفة اجلهود اليت تضطلع ـا 
احلكومــات والوكــاالت الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميـــة 

والقطاع اخلاص. 
ويف احلني الذي يستطيع فيـه أولئـك الذيـن تتـاح هلـم  - ٢٢
فرصـة الوصـول إىل تكنولوجيـا املعلومـات الســـري قدمــا، فــإن 
عملية العوملة السريعة تفتح أيضا آفاقا لزيادة التركيز على قوة 
السـوق، الـــيت، ال مفــر مــن أن يكــون النصيــب الــذي جتنيــه 
البلدان املتقدمة اقتصاديا من الفوائد احملققة منها زائدا بدرجـة 
ـــاج  فائقـة عـن األنصبـة األخـرى. ويف الوقـت الراهـن، فـإن إنت
ـــرية يف  واســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يــتركز بدرجــة كب
البلـدان املتقدمـة النمـو، الـيت متثـل أكـثر مـن ٩٠ يف املائـة مـــن 
السـوق العامليـــة. فمثــال، يف البلــدان املرتفعــة الدخــل يف عــام 
١٩٩٨، كان هناك ٥٦٧ خطا هاتفيا رئيسـيا و ٢٦٥ هاتفـا 
متنقـــال و ٣١١ حاســــوبا شــــخصيا لكـل ٠٠٠ ١ شـخص 
و ٦٠٧ موقعــا لالســتضافة علــى اإلنــترنت لكـــل ٠٠٠ ١٠ 
شــخص. وخالفــا لذلــك، فــإن األرقــام املنــاظرة يف البلــــدان 
املنخفضـة الدخـل تبلـغ ٣٧ خطـا رئيسـيا و ٨ هواتـف متنقلـة 
ــــخصية و ٠,٣ مواقـــع لالســـتضافة علـــى  و ٦ حواســيب ش
اإلنـترنت(١): وعالوة علـى ذلـــك، فــإن هــذه االختالفــات يف 
تكنولوجيـا املعلومـات ليسـت قائمـة بالنسـبة ملسـتوى الدخـــل 
فحسـب، بـل أيضـا بالنسـبة ملسـتوى التنميـة البشـــرية، حيــث 
تتفـوق البلــدان الــيت حتتــل مرتبــة متقدمــة يف الرقــم القياســي 
للتنميـة البشـرية يف اسـتخدام تكنولوجيـــا املعلومــات باملقارنــة 

بالبلدان اليت حتتل مراتب متأخرة من التنمية البشرية(٢). 
ــات  ومـا زال التأثـري الكـامل لثـورة تكنولوجيـا املعلوم - ٢٣
علـى الفقـر، وهـو املشـكلة األساسـية يف البلـدان الناميـة، غـــري 

مؤكـــد: واخلـــربة املكتســـــبة حــــىت اآلن، وكذلــــك معظــــم 
اإلســـقاطات املتصلـــة باملســـتقبل تبـــني بوضـــــوح أن هنــــاك 
احتمــاالت حقيقيــة لزيــادة الفجــوة يف الدخــــول والـــثروات 
والرفاه داخل البلـدان وفيمـا بينـها، وبظـهور حتديـات جديـدة 
ومـــتزايدة للنظـــم االقتصاديـــة واالجتماعيـــة ونظـــم احلكـــــم 

السياسية على املستويات الوطنية والدولية. 
وهنـاك أيضـا شـواغل مـتزايدة إزاء مسـتقبل �اقتصــاد  - ٢٤
املعلومـات� و �جمتمـع املعلومـات�. وتشـمل هـذه الشــواغل 
خمـاطر وتكـاليف �تضخـــم� حجــم املعلومــات النــاجم عــن 
الزيـــادة اهلائلـــة يف تدفقـــات املعلومـــات؛ ومســـألة إمكانيـــــة 
الوصـول إليـها، ومحايـــة امللكيــة الفكريــة، واملنافســة العادلــة، 
ـــات. وهنــاك أيضــا شــواغل  وتنظيـم املضمـون، وصـون الثقاف
أخـرى نامجـة مـن أن قـوة تكنولوجيـا املعلومـات، مبـا هلـــا مــن 
إمكانــات هائلــة يف حتقيــق اخلــري للمجتمــع، ميكــن أيضــا أن 
تسـتغل يف أغـراض تتسـم باألنانيـة وتشـكل خطـورة بـل وقـــد 
تستخدم ألغراض مدمرة. ويثري هــذا األمـر تسـاؤالت قانونيـة 
وأخالقية على املستويات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، مبـا يف 
ـــات، واحلــق يف  ذلـك احلـق يف املعرفـة، واحلـق يف مجـع املعلوم
حيازة املعلومات أو حجبـها، واحلـق يف تصويبـها أو تغيريهـا، 
فضـال عـن احلـق يف توزيـع املعلومـات ونشـــرها. وقــد نوقــش 
ـــادئ األخالقيــة املتصلــة بتكنولوجيــا املعلومــات  موضـوع املب
(األخالقيات املتصلة باملعلومات) يف منتديات كثرية، غـري أنـه 
مل يتم حىت اآلن وضع  واعتمـاد وتنفيـذ آليـات فعالـة وملزمـة 

بشأنه، سواء على املستوى الوطين أو الدويل. 
وكيما تتغلغل فوائد تكنولوجيا املعلومات يف ظروف  - ٢٥
ــــد للتكنولوجيـــا  املنافســة وتكويــن الــثروة وترتقــي ــا، ال ب
واهليـاكل األساسـية مـن أن تكـون قريبـــة املتنــاول، وجيــب أن 
ـــني  يضــم الســكان مالكــا مــن العــاملني واإلخصــائيني املدرب

البنـك الـدويل، مؤشـرات التنميـــة العامليــة لعــام ٢٠٠٠،  (١)
اجلدوالن ٥-١٠ و ٥-١١. 

 

ـــة البشــرية  انظـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي: تقريـر التنمي (٢)
لعام ١٩٩٩ (نيويورك، مطبعة جامعة اكسفورد، ١٩٩٩. 
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ـــادرين علــى انتــهاز الفــرص الــيت  واملعتـادين علـى العمـل، الق
تقدمها ثورة تكنولوجيا املعلومات. ويستدعي هـذا سياسـات 
وطنية ودولية، فضال عن األموال وسواها مـن املـوارد، تنشـئ 
ما يلزم مـن مرافـق يف جمـال االتصـاالت السـلكية والالسـلكية 
وسـائر اهليـاكل األساسـية وحتـافظ عليـها. ونظـرا للفقـر الــذي 
يســود العديــد مــن البلــدان الناميــة، تشــكل التكــاليف الــــيت 
يستتبعها هذا األمـر ضغطـا كبـريا علـى قدرـا علـى اسـتغالل 

الفرص اجلديدة. 
وحـىت حـني تتوافـر اهليـاكل األساســـي الالزمــة، فــإن  - ٢٦
استغالل تكنولوجيا املعلومات بطريقة مثمرة يعتمد على عدد 
مـن العوامـل األخـــرى، منــها وجــود مســتويات مناســبة مــن 
التعليم والدخل وسياسات داعمة. إن خلق الظـروف املناسـبة 
السـتيعاب املعـارف ذات الصلـة وتكييفـها وتطبيقـها يف جمــايل 
اإلنتاج واحلياة االجتماعية بطريقـة حتـدث أثـرا إجيابيـا وميكـن 
إدامتـها يتطلـب حـدا أدىن معينـا مـن التعليـم وعـدد املتعلمــني. 
وبذا، جيب اعتبار معاجلـة مشـكلة األميـة املزمنـة شـرطا مـهما 
مسبقا لوضع مـا ختتزنـه تكنولوجيـا املعلومـات مـن إمكانيـات 
ـــل شــدة اخنفــاض الدخــل لــدى عامــة  موضـع التطبيـق. وبفع
السكان يف معظــم البلـدان الناميـة، وافتقـار كتلـة كبـرية منـهم 
للوســـائل املالئمـــة لتطبيـــق هـــذه التكنولوجيـــــات، ســــيبقى 
اســتخدام تكنولوجيــــا املعلومـــات حمـــدودا. ويف مثـــل هـــذه 
الظـروف، يتعـذر حتقيـق مـا ينطـوي عليـــه تطويــر تكنولوجيــا 
املعلومات وتطبيقها مـن إمكانيـات تفضـي إىل ضمـان التنميـة 

االقتصادية واملساعدة على التكامل االجتماعي. 
وحــىت البلــدان الناميــة الــيت أفــادت مــن تكنولوجيـــا  - ٢٧
املعلومــات تســودها خمــاوف إزاء أثــر هــــذه التكنولوجيـــا يف 
حجـم العمالـة ومنطـها. ويف حـــني أن إنتــاج ســلع وخدمــات 
ــــب هـــذا النـــوع مـــن  جديــدة يولــد وظــائف جديــدة، يتطل
الوظـائف قـوة عاملـة ذات مـهارات رفيعـــة املســتوى إىل حــد 
بعيد، وعالوة على ذلك، فإن أنواعـا مـن الوظـائف يف طائفـة 

متنوعـة مـن الصناعـات ميكـن أن ختتفـي برمتـها. ويصـح هـــذا 
األمـر بصفـة خاصـة بالنسـبة للعمـال غــري املــهرة، فضــال عــن 
أولئــك الذيــن يتعــذر عليــهم التــدرب مــن جديــد الســـتيفاء 
الشــروط الــيت تتطلبــها األنــواع اجلديــدة مــن فــرص العمــــل 
ـــدان الــيت توشــك ثــورة  الناشـئة. وإضافـة إىل ذلـك، ففـي البل
تكنولوجيا املعلومات، على الثبوت، قـد تنبثـق موجـة جديـدة 
مــن �اســترتاف األدمغــة� جــرة أعــــداد كبـــرية مـــن ذوي 
اخلربات يف جمال تكنولوجيا املعلومات إىل بلـدان أكـثر تقدمـا 
من الناحية االقتصاديـة حبثـا عـن فـرص أفضـل وأربـاح أعلـى. 
وقـد تـترتب علـى هـــذه املســألة مضاعفــات خطــرية تؤثــر يف 
ـــدول الناميــة علــى إدمــاج نظامــها اإلنتــاجي  قـدرات هـذه ال

الواسع يف االقتصاد العاملي القائم على املعلومات. 
ويف البلــدان الــيت وجلــت عصــر املعلومــات (أو الــيت  - ٢٨
ـــى األقــل يف ذلــك)، تتعــاظم املخــاوف إزاء األثــر  تشـرع عل
الســليب الــذي ختلفــه تكنولوجيــا املعلومــات. وتشــمل هــــذه 
املخـاوف اآلثـار الصحيـة احملتملـة مـن جـــراء التعــرض ألشــعة 
شاشات احلواسيب والتلفزيون واألشعة غري املتأينـة الـيت تبثـها 
ـــع يف جمــال  أجـهزة اهلـاتف اخللويـة وهوائيـات شـبكات التوزي
ــــتزايد القلـــق إزاء  االتصــاالت الســلكية والالســلكية. كمــا ي
ـــع  عمليــة التخلــص مــن النفايــات اخلطــرة النامجــة عــن تصني
ـــات الصلبــة  معـدات تكنولوجيـا املعلومـات، وإزاء إدارة النفاي
ـــال).  (املعــدات واملكونــات القدميــة الطــراز، علــى ســبيل املث
وإضافة إىل ذلك، ففيما لو أصبحـت الوعـود االقتصاديـة الـيت 
تبشـر ـا تكنولوجيـا املعلومـات حقيقـة يف مجيـع أحنـــاء العــامل 
ـــه الزيــادة يف النشــاط  النـامي، فـإن األثـر املتصـاعد الـذي ختلف
االقتصـادي العـاملي ميكـن أن تكـون لـه آثـــار جســيمة الضــرر 
على البيئة يف العامل أمجع. وال يدعو هـذا االحتمـال إىل تقييـد 
النمـو االقتصـادي وال بـالطبع إىل إبطـاء خطـى العوملـة وتقـــدم 
ثورة تكنولوجيا املعلومات حبد ذاا، بل هـو بـاألحرى يدعـو 

إىل انتهاج سياسات بيئية احتراسية واعية. 
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إنتاج تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها يف البلـدان  جيم -

النامية 
يتباين إنتاج تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها فيما بـني  - ٢٩
البلدان النامية تباينا كبريا، فثمة قلة منها متطـورة جـد التطـور 
يف اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف عمليــة إنتــاج الســـلع 
ــــا أخـــرى  واخلدمــات بصفــة عامــة، يف حــني أن هنــاك بلدان
ـــات وخدماــا  متطـورة يف إنتـاج منتجـات تكنولوجيـا املعلوم
املتخصصة. غري أن العديد من البلدان النامية األخـرى مـا زال 
متخلفا يف كال االني. وهكذا، يوجد �حـد فـاصل رقمـي� 
يزداد اتساعا فيما بني البلدان النامية، كمـا يـزداد بـني البلـدان 

النامية والبلدان املتقدمة. 
وبصفـة عامـة يشـكل اسـتخدام تطبيقـات تكنولوجيــا  - ٣٠
املعلومات صورة تتجلى فيها املراحل اليت بلغتها بعض البلدان 
يف تطورها االقتصادي واالجتمـاعي. ويتضـح مـن الدراسـات 
االسـتقصائية الـيت اضطلـــع ــا مركــز التنميــة آلســيا واحمليــط 
اهلـادئ أن تطبيـق تكنولوجيـا املعلومـات يف البلـــدان اآلســيوية 
ـــرض فيــها هــذه التكنولوجيــا ســيطرا جيــري  الناميـة الـيت تف
بشـــكل أساســـي يف وظـــائف رئيســـية ثـــالث تضطلـــع ــــا 
املنظمات العامة واخلاصة على السـواء، هـي: تقـدمي اخلدمـات 

املكتبية، واخلدمات اإلدارية، ونظام املشاركة العامة. 
والوظيفـــــة الرئيســـــية األوىل لتطبيـــــق تكنولوجيـــــــا  - ٣١
املعلومـات، وهـي تقـدمي اخلدمـات املكتبيـة الراميـــة إىل تعميــم 
النظــام والتوقيــت املناســب يف األعمــال الروتينيــة، ميكـــن أن 
تؤدي إىل حتسن كبري يف إنتاجية العمل املكتـيب. ويتضـح هـذا 
األمـر يف التصنيفـات اإلحصائيـة الـيت توضـع مـن أجـل خمتلــف 
ـــــــات  االســـــتعماالت، مثـــــل التعـــــداد الســـــكاين، والدراس
ـــــات الشــــركات،  االســـتقصائية عـــن املاشـــية، وقواعـــد بيان
والدراسـات االسـتقصائية ألســـعار املســتهلكني، والدراســات 
االســتقصائية لدخــل األســر املعيشــية وإنفاقــها، والدراســـات 

االستقصائية للتجارة واالستثمار، والتقارير املتعلقـة باحملـاصيل 
الزراعيـة. ويف هـذا املضمـار، مـــا زال عــامال الســرعة والدقــة 
امليزتني الرئيسيتني لتطبيق تكنولوجيا املعلومـات. كمـا يتضـح 
ـــها  ذلـك يف اإلعـداد للمعـامالت الكبـرية الكميـة واإلبـالغ عن
ـــبيل املثــال، إدارة حتصيــل  دوريـا، وهـي الـيت تشـمل، علـى س
ـــــني، وإدارة  الضرائـــب، وتســـجيل املركبـــات، وإدارة املوظف
األعمــال املصرفيــة واحملاســــبة ومراجعـــة احلســـابات. وـــذه 
الطريقـة تســـتطيع املنظمــات ســواء كــانت عامــة أو خاصــة، 
خفــض التكــاليف وتســــريع عجلـــة العمـــل، والتخلـــي عـــن 
ـــزداد  املوظفـني السـتخدامهم اسـتخداما أكـثر إنتاجيـة، كمـا ي
استخدام تكنولوجيا املعلومات يف جمال تشغيل املكـاتب آليـا، 
إذ إنه يسرع مــن عمليـة اختـاذ القـرارات التنظيميـة مـن خـالل 
جتـهيز الكلمـــات إلكترونيــا والــربيد اإللكــتروين بــني خمتلــف 

إدارات منظمة ما ووحداا. 
أمـا التطبيـق الرئيسـي الثـاين مـن تطبيقـات تكنولوجيـا  - ٣٢
املعلومات، وهو مساعدة مديري الشـركات ومـدراء القطـاع 
احلكومـي علـى حتسـني قدرـم اإلداريـة عـــرب حتســني عمليــيت 
التوجيه والتخطيط، فهو يتسم باألمهية أيضا يف بعـض البلـدان 
اآلسـيوية. ولذلـك يـزداد حاليـا، علـى سـبيل املثـال، اســتخدام 
تكنولوجيا املعلومات يف التخطيط للقرارات عـن طريـق صنـع 
منـاذج حاسـوبية تـزود املـدراء بإطـار خمتـربي جتريـيب. وتوجـــد 
هذه التطبيقات لتكنولوجيــا املعلومـات غالبـا يف صنـع وتنقيـح 
النماذج املعدة لتخطيط االقتصاد الكلي على املستوى الوطـين 
والقطــاعي واإلقليمــي، فضــال عــن النمــاذج املتعلقــة باختــــاذ 

القرارات يف حقل االستثمار. 
ــــــا  ويف بعــــض البلــــدان الناميــــة، بــــدأت تكنولوجي - ٣٣
املعلومـات تـؤدي دورا يف تقييـم البيئـة وإدارـا، مثـــل الرصــد 
من بعد لألوساط والنظـم البيئيـة إلتاحـة اـال أمـام الكشـف 
املبكـر عـن األحـداث الـيت تنطـوي علـى أخطـــار، حبيــث يتــم 
التصــدي هلــا يف الوقــت املناســب. ويــتزايد اســــتخدام نظـــم 
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املعلومــات اجلغرافيــة إلدارة املــوارد الطبيعيــــة مثـــل الغابـــات 
واألراضي واملياه. 

واــــــال الرئيســــي الثــــالث لتطبيــــــق تكنولوجيــــــا  - ٣٤
املعلومات - الكشف عن املعلومات العامة واملشاركة فيها - 
أقـل حدوثـا، فـهو جمـال ختضـع فيـه معظـم احلكومـات لضغــط 
عام متعاظم من الداخل واخلـارج كـي تسـمح مبسـتوى أعلـى 
من االنفتاح. والبلدان النامية، وخباصة تلـك الـيت تعتمـد علـى 
ــــة تتعـــرض غالبـــا  الدعــم اآليت مــن املســاعدة اإلمنائيــة الرمسي
لضغـوط واشـتراطات حتثـها علـى سـلوك درب يتسـم بدرجـــة 
أعلى من الشفافية واملساءلة املشتملتني علـى مزيـد مـن احلريـة 
يف االطالع على املعلومات احلكوميـة علـى املسـتويني الوطـين 
واحمللـي وذلـك عـن طريـق إقامـة مرافـق تكنولوجيـا املعلومــات 
واسـتخدامها. ويبـدو أن اســـتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف 
االنتخابـات الوطنيــة الــيت أجريــت مؤخــرا يف بعــض البلــدان 
الناميـة قـد عـــزز ســلطة النــاخبني اجلماعيــة، إذ مكنتــهم مــن 
املشاركة يف االنتخابات علـى نطـاق أوسـع يف منـاطق احلضـر 
والريف على السواء، وجعــل العمليـة االنتخابيـة أكـثر شـفافية 
وأقـل عرضـة للتالعـــب، ســيما يف حســاب جممــوع أصــوات 

املقترعني. 
 

توقعات التنمية وسياساا  دال -
تربز التجربة اهلندية (انظر اإلطــار) أمهيـة التفريـق بـني  - ٣٥
إنتـاج تكنولوجيـــا املعلومــات واســتهالكها، خاصــة يف جمــال 
الربجميات. وال حيتمل أن تستطيع احلكومـات بسـهولة معاجلـة 
قيــود الطلــب إذ أن اســتهالك تكنولوجيــا املعلومــــات يســـري 
ــا أن  بصـورة منوذجيـة وفـق اسـتخدامه يف ميـدان الصناعـة. ومب
اســتثمارات تكنولوجيــا املعلومــات يف الصناعــات املترســــخة 
تعتـرب مرحبـة علـى حنـــو مــتزايد وبــالنظر إىل ارتفــاع الدخــول 
ــــه مـــن املمكـــن توقـــع ارتفـــاع الطلـــب علـــى  احلقيقيــة، فإن

تكنولوجيا املعلومات. 

وممـا يبقـي أيضـا الطلـب علـــى اســتخدام تكنولوجيــا  - ٣٦
املعلومـات اسـتخداما مقيـدا املســـتويات املنخفضــة جــدا مــن 
دخل شرحية كبرية مــن النـاس يف البلـدان الناميـة. وهـذا األمـر 
يضيق من نطاق انتشار املعرفة ومن إمكانية حدوث حتـول يف 
ـــا يكفــي لتحقيــق تغيــري  اإلنتـاج واإلدارة وتقـدمي اخلدمـات مب
فعلـي يف التنميـة االقتصاديـة وحتسـن مسـتمر يف نوعيـة معيشــة 
ـــه مــن احليــوي وضــع  النـاس احملرومـني اقتصاديـا. وبالتـايل فإن
قـــدرات تكنولوجيـــا املعلومـــات اهلادفـــة إىل تعزيـــز التنميــــة 
االقتصادية واالجتماعية ضمن إشكالية التنميـة الشـاملة. ومـن 
الواضـح أن النجـاح يف التصـدي ملشـكلة األميـة املتفشـــية هــو 
شـرط أساسـي السـتخدام قـــدرات تكنولوجيــا املعلومــات يف 

البلدان النامية استخداما كامال. 
ومع ذلك، فإنه بإمكان احلكومات أن تعـاجل بصـورة  - ٣٧
ـــا  مباشــرة اختناقــات العــرض: وينبغــي ملؤسســات تكنولوجي
املعلومات أن تتمكن بسهولة من حشـد املـوارد وأن تتـاح هلـا 
جمموعــة متنوعــة مــــن البـــىن األساســـية الضروريـــة لنموهـــا. 
ويستوجب احلصول على املوارد املالية القدرة على االسـتفادة 
من رؤوس أموال املضاربات االستثمارية وأسواق رأس املـال، 
ــــذه  والديــون املصرفيــة. وبالنســبة للبلــدان الناميــة، تكــون ه
املـوارد أحيانـا متاحـة يف اخلـارج قبـل أن تترسـخ ـا األســواق 
املاليــة الداخليــة. وحيثمــا وجــدت قيــود شـــديدة يف مراقبـــة 
التبادل، فقد يلزم وجود نظـام للعمـالت يتسـم بانفتـاح أكـرب 
لكي يتسىن ملؤسسـات تكنولوجيـا املعلومـات أن حتصـل علـى 

األموال املوجودة باخلارج. 
   

حالة اهلند 
اهلند مثال بارز علـى بلـد منـت فيـه صناعـة الربجميـات 
منوا هائال، خاصة خالل العقـد املـاضي. وقـد ُوفقـت اهلنـد يف 
إنتــاج خدمــات تكنولوجيــا املعلومــــات، ال ســـيما يف إجيـــاد 
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صناعـة لتصديـر الربجميـات. وتكتسـي التجربـة اهلنديـة أمهيتـــها 
من حيث أا تثري تساؤالت عن الظـروف اخلاصـة ـذا البلـد 
اليت يسرت منو صناعة الربجميات، واليت ميكن أو رمبــا ال ميكـن 
استنسـاخها يف بلـدان ناميـة أخـرى. وتشـــمل هــذه الظــروف 
دور التعليـم التقـين ودعـم البحـث، وقـدرة أعـــداد كبــرية مــن 
املـربجمني علـى كتابـــة الربجميــات بفصاحــة باللغــة االنكليزيــة، 
فضال عن وجود جاليـة هنديـة ذات تعليـم مـهين يف الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة. وميكـن أال تقـل هـذه العوامـــل أمهيــة عــن 
سياســة واســتثمارات احلكومــة الداعمــة يف البــــىن األساســـية 

اهلادفة إىل منو جتارة الربجميات. 
وخالل السنوات األوىل، بدأت صناعـة الربجميـات يف 
اهلند تدر إيرادات ضخمة من التصدير دون وجود دعم كبـري 
من احلكومة. ومل يقـدم الدعـم الضريـيب إال بعـد أن اكتسـبت 
جتارة الربجميات قوـا، وخففـت القيـود املفروضـة علـى إجيـاد 

املوارد داخل البلد وخارجه. 
وقد حدثت طفرة الربجميات يف اهلند بسبب اإلنتـاج، 
ال لكوا أحد األنشطة االسـتهالكية. ومـع ذلـك، بـدأ أخـريا 
يتضح تعزيز استهالك الربجميات، وذلك راجع بصـورة جزئيـة 
إىل تنميـة البـىن األساسـية وعمليـة حتريـر االتصـاالت الســـلكية 

والالسلكية اللتني بدأتا مؤخرا يف عام ١٩٩٩. 
فهل ميكن استنسـاخ جتربـة اهلنـد يف قطـاع الربجميـات 
ـــع  يف غريهــا مــن البلــدان؟ بينمــا تســتمد اهلنــد قوــا مــن نب
ال ينضــب مــن املهندســني املتدربــني، فــإن قــدرا كبــريا مــــن 
الربجميــات الــيت تنتجــها يتــألف مــــن اخلدمـــات وليـــس مـــن 
املنتجات، ويتميز بتدين قيمته، ويكتبه فنيــون مل يتلقـوا تدريبـا 
رفيـع املسـتوى. ومـن احملتمـل أيضـا تنـاقص العـــائدات احلديــة 
فيمـا يتعلـق بقـدرة مهندســـي الربجميــات اهلنــود علــى الكتابــة 
باللغة االنكليزية. وغـدت شـركات هنديـة حتقـق جناحـا أكـرب 
ترتقـي سـلم النوعيـــة مــن خــالل إنتــاج برجميــات متخصصــة 

بصورة أكرب؛ ومن احملتمل أن تصبح السوق الدولية لربجميـات 
التطبيقات األساسية سوقا تنافسـية، ورمبـا غـدت بلـدان ناميـة 
أخرى قادرة على املنافسة بصورة ناجحة من خـالل.اخنفـاض 

األجور. 
 

ويسـتوجب إدمـاج جمـال احلواسـيب مـع االتصـــاالت  - ٣٨
أيضـا إرسـاء شـبكة متينـة لالتصـاالت الســـلكية والالســلكية. 
ويف بعض البلــدان الناميـة الناجحـة، حيـث كـان هـذا القطـاع 
إىل حـد كبـري حتـت رقابـة القطـاع العـام أو هيمنتـه، شــرع يف 
التحـول إىل القطــــاع اخلـاص ورفـــــع القيــود لتيســري تعبئــــــة 
ـــة رفــع  االسـتثمارات اهلائلـة املطلوبـة. وكثـريا مـا تكـون عملي
القيـود والتحـول إىل القطـاع اخلـاص قضيتـني مثـريتني للجــدل 
السياسي، وقد تستغرق هذه العملية بعض الوقت لكي تنفـذ، 
مما يؤدي إىل تأخر عملية النمو السريعة والواسعة النطاق الـيت 

تقودها تكنولوجيا املعلومات. 
وتثري ثورة تكنولوجيـا املعلومـات احتياجـات جديـدة  - ٣٩
يتعني على البلدان النامية تلبيتـها. وتقـر اللجنـة بـأن املسـؤولية 
الرئيســية عــن دخــول بلــد مــــا، بشـــكل فعـــال ويف الوقـــت 
املناسـب، يف عصـر املعلومـات والتطـور داخلـه هـي مســـؤولية 
منوطــة باحلكومــات الوطنيــة. ومــع ذلــك، ينبغــي مســــاعدة 
البلـدان الناميـة فيمـا تبذلـه مـن جـهود يف هـــذا اــال. ويتيــح 
مـا يلـي طائفـة واسـعة مـن االســـتراتيجيات والسياســات الــيت 
ينبغـي اعتمادهـا لتسـريع إدمـــاج البلــدان الناميــة يف االقتصــاد 
العـاملي القـائم علـى املعرفـة، وخاصـة مـن أجـل تعزيـــز إرســاء 
وتدبـري واسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات ومــا يصاحبــها مــن 

تطبيقات على صعيد الشركات والصعيدين احمللي والوطين. 
 

توصيات للقيام بإجراءات وطنية  - ١
ينبغي للحكومات أن تصوغ استراتيجيات وطنية من  - ٤٠
أجــل إجيــاد أو تعزيــز البــىن األساســية للمعلومــات واجلـــانب 
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اإلنتاجي لتكنولوجيا املعلومــات يف مجيـع قطاعـات االقتصـاد. 
وينبغـي هلـذه االســـتراتيجيات أن تكــون قائمــة علــى شــراكة 
واسـعة وفعالـة بـني احلكومـــات املركزيــة واحملليــة واجلامعــات 
والنظـام التعليمـي بصـورة عامـة، فضـال عـــن القطــاع اخلــاص 

واملنظمات غري احلكومية. 
ـــذل قصــارى اجلــهود مــن  وينبغـي للحكومـات أن تب - ٤١
أجـل يئـــة بيئــة لتكنولوجيــا املعلومــات، تتســم بإصالحــات 
متســقة ــال االتصــاالت الســلكية والالســلكية وسياســــات 
إعالمية منسجمة؛ وبوجود قوانـني حتمـي االسـتثمار وحقـوق 
امللكية الفكرية، ووجود أسواق لتكنولوجيا املعلومات تكـون 
ـــم  مفتوحـة وحمكمـة التنظيـم؛ ووجـود مؤسسـات فعالـة للتنظي

ووضع املعايري. 
ــــاء  وينبغــي للحكومــات أن تــويل اهتمامــا كبــريا ببن - ٤٢
القدرات البشرية بصـورة عامـة، وتكويـن رأس املـال البشـري 
ــــات بصـــورة  األساســي مــن أجــل عصــر تكنولوجيــا املعلوم
خاصـة. وهكـذا، وحـىت يف مرحلـة مبكـرة مـن التنميـة، ينبغـي 
للحكومــات أن تبحــث عــن ســبل ووســائل حتســني نظمـــها 
التعليمية من أجل تيسري استخدام التقنيات اجلديـدة يف عمليـة 

التدريس. 
وينبغــي إجيــاد الســبل والوســائل، مبــا فيــها احلوافــــز  - ٤٣
واملثبطـات، الكفيلـة بـأن تتـاح فعـال سـبل الوصـول إىل مرافــق 
تكنولوجيا املعلومات على نطاق واسـع وبصـورة عامـة، حـىت 
يتسىن تقليل الفوارق املوجودة بـني املنـاطق احلضريـة والريفيـة 
وداخل هذه املناطق. وينبغي السعي أيضـا إىل إجيـاد اخليـارات 
القليلة التكاليف اليت توسع مـن نطـاق البـىن األساسـية العامليـة 
ملعلومـات لكـي تشـمل املنـاطق الريفيـة واحلضريـة الـــيت تفتقــر 

إليها. 
والشـــك أن البلـــدان الـــيت تنجـــح يف بلـــــوغ هــــذه  - ٤٤
األهداف ستستفيد من حيـث العمالـة الشـاملة، بـالنظر إىل أن 

ــل.  قطـاع إنتـاج الربجميـات يوجـد بصـورة مباشـرة فـرص العم
وسيكون من شـأن إدخـال تكنولوجيـا املعلومـات يف خطـوط 
اإلنتـاج الثابتـة أن يفضـي يف بـادئ األمـــر إىل خفــض الطلــب 
علـى العمالـة. ومـع ذلـك، وبينمـا يـتزايد اسـتهالك الربجميـــات 
ـــة وزيــادة يف  وحتقـق املؤسسـات مكاسـب مـن حيـث اإلنتاجي
قدرا التنافسية، فإن النمو املصاحب لذلـك سـيؤدي بـدوره، 
لو استمر، إىل طلب أكرب على األيدي العاملة. ويف مثل هـذه 
احلاالت، بقدر ما تتحقــق مكاسـب اإلنتاجيـة بسـرعة، بقـدر 

ما يكون استيعاب العمالة أسرع. 
 

توصيات للقيام بإجراءات دولية  - ٢
أكــدت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا ٢٣١/٥٤ علــــى  - ٤٥
أمهيـة تيسـري الوصـول إىل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصــاالت 
واملعارف املتصلة بذلك ونقلـها، ال سـيما إىل البلـدان الناميـة، 
بشروط مواتية. كما أكدت على ضرورة احتـواء برامـج بنـاء 
القـدرات اإلقليميـة والوطنيـة التابعـة ملنظومـــة األمــم املتحــدة، 
ـــــها  واللجـــان اإلقليميـــة، وصنـــاديق األمـــم املتحـــدة، وبراجم
ووكاالـا املتخصصـة، علـى عنصـر قـوي يسـتهدف مســاعدة 

البلدان النامية يف جمال تكنولوجيا املعلومات. 
وأكـد األمـــني العــام يف تقريــره الــذي أعــده جلمعيــة  - ٤٦
األمم املتحدة لأللفيـة (A/54/2000) علـى أمهيـة سـد الثغـرات 
يف تكنولوجيا املعلومات بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان 
النامية. وأعلن عن إنشاء شبكة صحية للبلـدان الناميـة ودائـرة 
لتكنولوجيا املعلومات تابعة لألمم املتحـدة ـدف إىل التركـيز 
علـى تدريـب الفئـات يف البلـدان الناميـة علـى أوجـه اســتخدام 

تكنولوجيا املعلومات وما تتيحه من فرص. 
هذا وستسهل أيضا أعمال األمم املتحدة هذه، ما أن  - ٤٧
تنفذ بإحكام، االتصال االلكـتروين مـن خـالل ضمـان اتسـاق 
أكرب بني البلدان فيما يتعلق بأنظمة الدعم القـانوين الـيت ميكـن 
مـع ذلـــك أن تقيــد التجــارة االلكترونيــة يف البلــدان الناميــة. 
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ويسـتند معظـم الصفقـات العـابرة للحـدود إىل هيكـــل قــانوين 
حيـدد الواليـة اإلقليميـة مـن أجـل حـل املنازعـات. ومـع ذلـــك 
فإنه من األصعـب حتديـد الواليـة اإلقليميـة بالنسـبة للصفقـات 
اليت تتم عن طريق شبكة اإلنترنت، وسـيتعني بالتـايل حتديدهـا 
من جديد. وينبغي على سبيل املثال توسيع قـانون العقـود مـع 
توفــري احلمايــة مــن تدليــس الغــري. وختضــع حاليــا عمليــــات 
التسـجيل يف جمـال اإلنـترنت إىل ممارســات تقييديــة تــؤدي يف 
بعض األحيان إىل تعقيد سبل الوصـول إىل األسـواق. وينبغـي 
ـــة  باســتمرار إعــادة تقييــم القوانــني الــيت تتنــاول محايــة امللكي
ـــري  الفكريـة إذ أن صفقـات التجـارة االلكترونيـة يف تزايـد. ويث
فرض الضرائب على هذه الصفقات قضايا اإلنفـاذ الـيت تتمـيز 
بصعوبة خاصة؛ وبالتايل فإن التعاون بني احلكومـات سـيكون 
أمرا أساسيا من أجل وضـع نظـام ضريـيب موثـوق ينظـم جمـال 

التجارة االلكترونية. 
ويف جممـل هـــذه اــاالت، ميكــن لألمــم املتحــدة أن  - ٤٨
تساعد على الشروع يف النقاش وتكثيفه وتوسـيع نطاقـه. ويف 
اال املقترن بذلـك لوضـع املقـاييس واملعايـري التقنيـة املوحـدة 
ـــه  للطريقـة الـيت توضـع فيـها هـذه التكنولوجيـات وتشـغل، فإن
بوسع الرابطات الصناعية داخل قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات 
ــم  أن تكـون هـي اجلهـة املبـادرة بذلـك. ويبـدو أن تدخـل األم

املتحدة هنا مطلوب بدرجة أقل. 
وميكـن ألعمـال األمـم املتحـدة أن تسـاعد علـــى بنــاء  - ٤٩
القدرة التنافسية ملنتجات الربجميات الداخلية يف البلدان الناميـة 
عن طريق تركيز االهتمام باحلاجة إىل بناء القدرات املؤسسـية 
وبناء البنية التحتية. ومن الضروري إجياد خـزان مـن املوظفـني 
املــهرة مــن خــالل القيــــام باســـتثمارات يف معـــاهد اهلندســـة 
ومؤسسـات التدريـب يف ميـدان الربجميـات؛ والعمـــل علــى أن 
حتدد وتعاجل بسرعة األزمـات املتعلقـة بالبنيـة التحتيـة؛ وتيسـري 
التطـابق فيمـا بـني اسـتخدام احلواســـيب واالتصــاالت، مبــا يف 

ذلك توفري الدعم مـن أجـل حتريـر قطـاع االتصـاالت السـلكية 
والالسلكية؛ والعمل على أن يكون تطويـر قطـاع تكنولوجيـا 
ــــراء  املعلومـــات ذا قـــاعدة واســـعة وفعـــاال يف مســـاعدة الفق

وغريهم من الفئات احملرومة يف اتمع. 

وإمجاال، ينبغي أن تشـمل اجلـهود الـيت تبذهلـا هيئـات  - ٥٠
ـــدمي املســاعدة إىل  األمـم املتحـدة ويبذهلـا املـاحنون الثنـائيون تق

البلدان النامية يف ااالت التالية: 
إجيـاد سـبل واسـعة ومتكافئـة للحصـول علــى  (أ)
خدمـات االتصـال وخدمـات املعلومـات مـن خــالل التعجيــل 
بإقامـة بنيـة حتتيـة وطنيـــة للمعلومــات وإدماجــها يف شــبكات 

االتصال واملعلومات الدولية؛  
القيــــام بتحســــينات يف عمــــل القطاعــــــات  (ب)
األساسية لالقتصاد وقدرا التنافسية من خـالل تطبيـق أوسـع 
لتكنولوجيا املعلومات يف تصميم السـلع واخلدمـات وإنتاجـها 

وتوزيعها؛ 
استخدام تكنولوجيات املعلومات للمساعدة  (ج)
على حل مصاعب التنمية البشرية واالقتصادية األكـثر إحلاحـا 
يف جمـاالت مـن بينـها التعليـم والصحــة وختفيــف حــدة الفقــر 

وحتقيق التنمية الريفية؛ 
وضع حلول – وليس فحسب أمناط عامـة -  (د)
تراعي خصوصية األقطار، من أجل استراتيجيات االتصـاالت 

السلكية والالسلكية واملعلومات؛ 
االهتمـام ليـس فقـط بالتكنولوجيـا بـل بنظـــم  (هـ)
املعلومات اليت تويل بصـورة متكاملـة اعتبـارا للسـياق الشـامل 
للبيانـــات والتكنولوجيـــا والنـــاس والسياســـــات والعمليــــات 

واملؤسسات والبنية التحتية؛ 
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بنـاء القـدرات البشـرية والتنظيميـة مـن أجـــل  (و)
االســتخدام املثمــر لتكنولوجيــات املعلومــات الــيت ال تفضـــي 
فحسب إىل زيادة استخدام تكنولوجيـا املعلومـات عـن طريـق 
االقتصـاد، بـل أيضـا تـأخذ يف االعتبـار املسـاواة بـني اجلنســـني 
واحلاجـة إىل املسـاعدة علـــى ضمــان متكــني املــرأة يف الفضــاء 

اإللكتروين؛ 
وضـع خيـارات قليلـــة التكــاليف توســع مــن  (ز)
نطاق البنية التحتية العاملية للمعلومات لتشـمل املنـاطق الريفيـة 

واحلضرية اليت تفتقر إليها؛ 
القيام فعال باستكشاف سبل ووسائل متكـني  (ح)
أقـل البلـدان منـوا مـن املشـــاركة علــى نطــاق واســع يف ثــورة 
ـــد،  تكنولوجيـا املعلومـات، مبـا يف ذلـك تطويـر التعليـم عـن بع
ومحايــة تراثــها الثقــايف وتعزيــزه، وتعزيــز التعليــــم األساســـي 

والتقين وتوسيع نطاقه، وبناء القدرات العلمية. 
  

 الفصل الثالث 
حنـو اسـتراتيجية إمنائيـــة دوليــة للعقــد األول 

من األلفية اجلديدة   
ـــة لوضــع اســتراتيجية  دخلـت األمـم املتحـدة يف عملي - ٥١
ـــة للعقــد األول مــن القــرن اجلديــد. فقــد طلبــت  إمنائيـة دولي
اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا ٢٠٦/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ كــــانون 
األول/ديسمرب ١٩٩٩ إىل األمني العام أن يقوم، بالتشاور مع 
مجيع األجهزة واملؤسسات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، 
وال ســيما جلنــة السياســات اإلمنائيــة، بتقــدمي مشــروع نـــص 
الستراتيجية إمنائية دولية للعقد األول مـن األلفيـة اجلديـدة إىل 
اجلمعيـة العامـــة يف دورــا اخلامســة واخلمســني، مــن خــالل 

الس االقتصادي واالجتمـاعي، للنظـر فيـه. وطلـب الـس، 
يف قـــراره ٦٧/١٩٩٩ املـــؤرخ ١٦ كـــانون األول/ديســـــمرب 
١٩٩٩، بصـــورة خاصـــة إىل اللجنـــة أن تتعـــاون يف إعــــداد 
مشروع النص هذا. وقد ُأطلعت اللجنة أثناء دورا الثانيـة يف 
أوائـل نيسـان/أبريـل مـن قبـل األمانـة العامـة عـن التقـدم احملــرز 
حـىت اآلن يف إعـداد مشـروع نـص األمـني العـام، الــذي كــان 

حينئذ يف مرحلة جد مبكرة. 
وقد تناولت اللجنة يف مداوالا جمموعـة متنوعـة مـن  - ٥٢
القضايا املتعلقة بالغرض مـن وجـود اسـتراتيجية فعالـة والدفـع 
ا ومضموا. ومن أجل صياغـة جمموعـة مـن التعليقـات الـيت 
سينظر فيها األمني العام، أنشـأت اللجنـة فريقـا عـامال اجتمـع 
يف دورة منفصلــة ملــدة يــوم واحــد ونصــف أثنــاء األســــبوع 

املخصص لتلك الدورة. 
وأقرت اللجنة بأنه من أجل أن تستجيب اسـتراتيجية  - ٥٣
ـــة جديــدة الحتياجــات العقــد اجلديــد، يتعــني أن  إمنائيـة دولي
تكون استراتيجية شاملة ومتوازنة. كما جيب أن تكـون مرنـة 
مبـا فيـه الكفايـة لتعكـس خمتلـف القيـود والفـرص للبلـدان الــيت 
توجد يف ظروف جد خمتلفة ويف مراحل متباينـة مـن تنميتـها. 
ومع ذلك، ولكي تـؤدي اسـتراتيجية إمنائيـة جديـدة إىل تعبئـة 
الدعم السياسي واستدامته من أجل إطـار فعـال للعمـل، علـى 
الصعيديـن الوطـــين والــدويل، يتعــني أن تتمــيز بزخــم واضــح 
ــــث يســـهل رصدهـــا  ومقنــع. وجيــب كذلــك أن تصــاغ حبي
وتقييمــها، وذلــك مــن أجــل إمكانيــة قيــاس التقــدم احملــــرز، 
وحيثما كان التقدم ناقصا، ميكـن حتديـد احلاجـات إىل التغيـري 
وإىل أعمــال إضافيــة تتجــاوز مــا هــو وارد يف االســــتراتيجية 

املتفق عليها. 
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وأثنـاء صياغـة مقترحـــات الســتراتيجية إمنائيــة دوليــة  - ٥٤
جديدة، أبرزت اللجنة أثناء مداوالـا العـرب املكتسـبة 
ــهام  والتوصيـات الصـادرة أثنـاء عمـل اللجنـة بشـأن م
وقضايــا أخــرى، أثنــــاء الـــدورة احلاليـــة والـــدورات 
السـابقة علـى حـد سـواء. فعلـى ســـبيل املثــال، ركــز 
حبث اللجنة عن املبادئ واملعايري وتطبيقها فيما يتعلق 
بتحديـد البلـدان الـيت يتعـني اعتبارهـا مـن أقـل البلـــدان 
منوا، اهتمام اللجنة بشأن حتديد اخلصائص والعقبـات 
ـــيت كــانت وال تــزال  اهليكليـة لتلـك البلـدان الناميـة ال
مهمشة يف مسار عملية التنمية والعوملة، ويف صراعها 
ــرزت  الطويـل األمـد ملكافحـة اجلـوع والفقـر. كمـا أب
اللجنة أثناء إعداد تعليقاا عـن االسـتراتيجية اإلمنائيـة 
الدوليـة اجلديـدة مســـامهات جلنــة التخطيــط اإلمنــائي 
السابقة أثناء دورا اخلامسـة والعشـرين(٣) يف صياغـة 
االســـتراتيجية اإلمنائيـــة الدوليـــــة لعقــــد التســــعينات 
ــة  وأبـرزت التقـارير والتوصيـات األخـرى لتلـك اللجن
ذات الصلة مبشاكل اليـوم. ولسـوء احلـظ، مل تتمكـن 
اللجنـة مـــع ذلــك، ضمــن الوقــت املخصــص لذلــك 
االجتمـاع، مـن ترتيـب هـذه الوثـائق بصـــورة كاملــة 
ومناقشــتها مناقشــة مجاعيــة والتوصــل إىل توافــــق يف 

اآلراء بشأا(٤)  
ــن أن  وأكـدت اللجنـة علـى احلاجـة إىل أن يسـتوثق م - ٥٥
صياغـة اسـتراتيجية إمنائيـة دوليـة جديـــدة تكــون عــن اطــالع 

كـامل مـن خـالل اسـتعراض شـامل ملـا بـذل مـن جـــهود قبــل 
عقــود األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، ومــا حتقــق ومــا مل يتحقـــق. 
واقـــترحت اللجنـــة بشـــدة ضـــرورة اســـــتعراض التطــــورات 
ـــة والسياســات املرتبطــة ــا، مبــا أــا  االقتصاديـة واالجتماعي
أثرت على اإلجنازات وعلى األهداف واملقاصد لالسـتراتيجية 
اإلمنائية الدولية السابقة، ليس فحسب بالنسبة للبلدان الناميــة، 
أفـرادا ومجاعـات، بـــل أيضــا بالنســبة للبلــدان متقدمــة النمــو 
وبالنسـبة للنظـام االقتصـــادي الــدويل بصــورة عامــة. وبــدون 
وجود التوازن، فإن حتليــل إخفاقـات وعيـوب االسـتراتيجيات 
املعتمدة للعقود اإلمنائية السـابقة، واإلمكانـات والقيـود فضـال 
عن األهداف والتعـهدات بالنسـبة للمسـتقبل، سـيكون حتليـال 
ناقصـا بشـــكل جســيم. وعــالوة علــى ذلــك، ال ميكــن هلــذا 
االســـتعراض أو لالســـتراتيجية اجلديـــدة أن تعكـــس الطــــابع 

الدويل للتعهدات الالزمة العتماد استراتيجية فعالة(٥). 
ورحبت اللجنة بالنهج املتبع يف إعـداد مشـروع نـص  - ٥٦
األمني العام عن استراتيجية جديدة، وال سيما اسـتناده بشـدة 
إىل االستراتيجيات والتعهدات وبرامج العمـل ملؤمتـرات األمـم 
املتحـدة الـيت عقـدت أثنـاء التسـعينات وإىل كـل عمليـة حتليـــل 
ُأعـدت عـن التقـدم احملـرز حـىت اآلن يف تنفيذهـــا. وعلــى حنــو 
مماثل، ستتيح خطة التنمية لعـام ١٩٩٧ (قـرار اجلمعيـة العامـة 
٢٤٠/٥١، املرفـق) والتقريـر األخـري لألمـني العـام الـذي ُأعـــد 
من أجل مجعية األلفية لألمم املتحدة (A/54/2000) توجيهات 
مفيدة بشأن هيكـل ومضمـون اسـتراتيجية إمنائيـة دوليـة لعقـد 

التنمية اجلديد. 
ولقد كان حتديد األهداف الالزم إجنازها، واألداء يف  - ٥٧
جمـال السياسـات العامـة، موضوعـا رئيسـيا يف مؤمتـرات األمــم 
املتحدة واجتماعات القمة العاملية اليت عقـدت يف التسـعينات. 

الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمــاعي، ١٩٨٩،  (٣)
امللحق رقم ١١. 

تشـري اللجنـــة إىل أن هــذه الوثــائق قــد تكــون ذات  (٤)
قيمة ما يف اإلعـداد املوضوعـي ملؤمتـر األمـم املتحـدة 
الثالث املعين بأقل البلدان منوا، مبـا يف ذلـك اإلشـارة 
إىل املواضيع األربعة اليت تدعو إىل تناوهلـا اللجنـة يف 
موضـوع االسـتراتيجية اإلمنائيـة الدوليـة للتســعينات: 
تسـريع النمـــو االقتصــادي، واهتمــام أكــرب بالتنميــة 
البشـرية، واحلـد مـن عـدد النـاس الذيـن يعيشـــون يف 

فقر مدقع، ومنع تزايد تدهور البيئة الطبيعية. 

 

أشـارت اللجنـة إىل أن هــذا األمــر كــان نقطــة هامــة ينبغــي  (٥)
ـــم  إبرازهــا أيضــا بالنســبة لالســتعدادات اخلاصــة مبؤمتــر األم

املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا. 
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وسوف ترحب اللجنة باألهداف اليت ستوضع أيضا يف سياق 
استراتيجية إمنائية دولية جديدة. وحتث اللجنة أن يتم هذا مـع 
اإلشارة إىل ما هو متوفر حاليـا مـن حتليـل فـين دقيـق للـهياكل 
االقتصاديـة واالجتماعيـة واجتاهـات وزخـم مـن أجـل التغيـــري، 
ويف إطـار التوقعـات والطموحـات الواقعيـــة املتصلــة بقــرارات 
السياسـات العامـة وتنفيذهـــا. وتشــدد اللجنــة أيضــا علــى أن 
كثريا من األعمال املتعلقـة بتحديـد األهـداف للعقـود اإلمنائيـة 
الســابقة، مل تســاندها التزامــــات كافيـــة تتعلـــق بالسياســـات 
ـــــث توفــــر املصداقيــــة والثقــــة لالســــتراتيجيات  العامـــة، حبي
واألهداف املعلنة. وال يفيد حتديد األهداف على هذا النحـو، 
بل واألسوأ مـن هـذا أنـه ال يوفـر أساسـا مفيـدا لقيـام البلـدان 
الناميـة ذاـــا برصــد األداء مــن أجــل زيــادة معــدالت النمــو 
االقتصـادي وحتسـني سـبل كســـب العيــش أو لوضــع وتنفيــذ 

سياسات داعمة للتجارة واملعونة يف البلدان الصناعية( أ). 
وتدرك اللجنة أن إعداد استراتيجية إمنائية دولية فعالة  - ٥٨
يتطلــب حتديــد أوجــه الضعــف والتحــــيز يف النظـــام العـــاملي 
ومعاجلتها. ويف هذه اآلونة، وبينما ميتد نطـاق العوملـة بسـرعة 
ويزداد عمقا، فإن من املهم خاصة أن جتد البلدان الناميـة بيئـة 
دولية داعمة تستطيع فيها تنمية اقتصاداا واســتداماا( ب) وقـد 
أبرزت اللجنة قبل ذلك، ضرورة حتسني اهليكـل املـايل الـدويل 
ودعت إىل إنشاء منظمة مالية عاملية توفر التوجيـه واإلشـراف 
والرصد عامة للمعايري الدوليــة للمبـادئ واملمارسـات السـليمة 
لإلدارة املالية الوطنية واإلدارة املالية الدولية على السواء ( ج). 

وقـد شـددت اللجنـة علـــى أن العمليــات الدميقراطيــة  - ٥٩
عامة حامسة مـن أجـل التنميـة املنصفـة. وقـد أدى االفتقـار إىل 

سداد احلكم الوطين وسداد إدارة الشـؤون احملليـة، فضـال عـن          
انعدام الشفافية واملساءلة إىل أن جعل توزيع مزايا التنمية أقـل 
إنصافا بصورة متزايدة. ولكـي حيـدث النمـو والتنميـة بصـورة 
ســـليمة ومســـتدامة، جيـــب علـــى القطـــاع اخلـــــاص عامــــة، 
والشــركات املتعــددة اجلنســية خاصــة التصــــدي للتحديـــات 

املتصلـة بالشـفافية واملسـاءلة. فبـدون مسـاءلة فعالـــة، ســتصبح 
التنميـة، يف توخيـها لالبتكـار والنمـو، واحلصـول علـى حصـــة 
مـن السـوق، وأرباحـها، تغـدو التنميـة عرضـة ألن تصبـح غـري 
منصفـــة وغـــري متوازنـــة ومـــن مث غـــري مســـتدامة اجتماعيــــا 

واقتصاديا يف خامتة املطاف. 
ـــة�،  وللحكومـات دور مـهم يف حتديـد �قواعـد اللعب - ٦٠
وهو رصد التقيـد بتلـك القواعـد وكفالـة اسـتكماهلا وتغيريهـا 
عند االقتضاء لكي تكون فعالة. وعالوة على ذلك، فـإن هـذا 
ال ينطبق على مستوى فرادى البلدان فحسـب، ولكـن األهـم 
أيضا أنه ينطبق بالنسبة للحكم السليم ورصـد النظـام العـاملي. 
ويعــد إنشــاء املؤسســات ووضــع اإلجــراءات الالزمــة علــــى 
الصعيدين الوطين والدويل لكفالة فعالية املساءلة بالنسـبة لكـل 
من القطاعني العام واخلاص مهمة شديدة الوطأة، وال تكتمـل 
بـاملرة.وتشـري اللجنـة إىل أن عمليـــة إعــداد اســتراتيجية إمنائيــة 
دوليـة للعقـد املقبـل سـتتيح فرصـــة الســتعراض حبثــي لكفــاءة 

الترتيبات املؤسسية لتنفيذ االستراتيجية ومدى كفايتها. 
وختامـا تـود اللجنـة تؤكـد أمهيـة مراعـــاة الصلــة بــني   - ٦١
ــــة. ولقـــد شـــهد عقـــد التســـعينات تصعيـــدا  الســالم والتنمي
للصراعات الداخلية واإلقليمية املسلحة، فضـال عـن التوتـرات 
ــــار  االجتماعيـــة يف البلـــدان الناميـــة. وقـــد أدى هـــذا إىل دم
وتدهور اقتصادات البلـدان املتـأثرة، ومعيشـة سـكاا بصـورة 
مأساوية. وأدى هذا أيضا إىل زيـادة ختصيـص املـوارد املقدمـة 
مـن املـاحنني لتسـوية الصراعـات وألغـراض املعونـة اإلنســـانية، 
ــــة  بينمــا اخنفــض الدعــم املقــدم مــن املــاحنني ألغــراض التنمي
اخنفاضــا كبــريا عــن مســتوياته املنخفضــة اآلن بــــالفعل. ويف 
الســـنوات املقبلـــة ســـيلزم بـــذل مزيـــد مـــن اجلـــهود لـــــدرء 

الصراعات. ويعد السالم عنصرا حامسا يف حتقيق التنمية. 
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 الفصل الرابع 
 استعراض قائمة أقل البلدان منوا 

مقدمة  ألف -
عندما قرر الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف قـراره  - ٦٢
٤٦/١٩٩٨ املؤرخ ٣١ متوز/يوليه ١٩٩٨، أن يعيـد تشـكيل 
جلنة التخطيط اإلمنائي، كلجنة للسياسات اإلمنائية، فإنه أيضـا 
كلـف جلنـــة السياســات اإلمنائيــة اجلديــدة أن تواصــل إجــراء 
االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات ملركز أقل البلـدان 
منـوا (املرفـــق األول، الفــرع بــاء؛ الفقــرة ٩)، علــى أن يعقــد 

االستعراض املقبل يف عام ٢٠٠٠( د). 
وخـالل الـدورة الـيت عقدـا جلنـة التخطيـــط اإلمنــائي  - ٦٣
عام ١٩٩٧، أدرجت اللجنة يف جدول أعماهلا حتسني معايـري 
حتديد أقل البلدان منوا ومدى جدوى مؤشر الضعـف كعنصـر 
يف هذه املعايري. وقدمت جلنة التخطيط اإلمنائي مسامهتها عـن 
طريــق فريــق عــامل يف كــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٧، ويف 
الـدورة الـيت عقدـا اللجنـة بعـد ذلـك يف أيـار/مـــايو ١٩٩٨، 

ويف اجتماع فريق للخرباء عقد يف آذار/مارس ١٩٩٩. 
وسـلمت جلنـة السياسـات اإلمنائيـة يف تقريرهـــا األول  - ٦٤
عن دورا املعقودة يف نيسان/أبريل ١٩٩٩، بضرورة مراعـاة 
الضعف على حنو واضح عند حتديد معايري أقل البلدان منــوا( ه). 
وأوضحت بقدر مـن التفصيـل منهجيتـها وإجراءاـا املقترحـة 
ــام ٢٠٠٠. ويف  إلجـراء اسـتعراض كـل ثـالث سـنوات، يف ع
ـــف  هــذا الصــدد، اقــترحت اللجنــة االســتعاضة مبؤشــر الضع
االقتصــادي عــن مؤشــر التنــوع االقتصــادي الســابق كـــأحد 
معايــري حتديــد أقــل البلــدان منــوا، والنظــر بصفــــة خاصـــة يف 
�بيانات الضعف�، اليت يتعني أن يعدها مؤمتر األمـم املتحـدة 
للتجارة والتنمية بشأن البلدان املؤهلة لرفـع امسـها مـن القائمـة 
أو الـيت تقـترب مـن عتبـة املعايـــري الكميــة. واقــترحت اللجنــة 

أيضا إجراء حتسينات يف املعايري األخرى لتحديـد أقـل البلـدان 
منوا يف ضوء توفر مؤشرات إحصائية أفضل. 

ورحــب الــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف قـــراره  - ٦٥
ــــــانون األول/ديســـــمرب ١٩٩٩  ٦٧/١٩٩٩ املــــؤرخ ١٦ ك
بتقرير اللجنة عـن دورـا األوىل، وبـاآلراء الـواردة فيـه بشـأن 
معايري حتديد أقل البلدان منــوا واالعـتراف بـأن الضعـف ينبغـي 
أن يؤخـذ يف االعتبـار صراحـة يف معايـــري حتديــد أقــل البلــدان 
منـوا. وطلـــب الــس يف القــرار ذاتــه أن ييســر األمــني العــام 
اجتماع فريق خرباء من أعضاء اللجنـة يف كـانون الثـاين/ينـاير 
-شـــباط/فـــرباير ٢٠٠٠ لتمكينـــهم مـــن القيـــــام باالختبــــار 
التحليلـي الـالزم وإجـراء عمليـــات حماكــاة للمعايــري املقترحــة 
لتحديـد مركـز أقـل البلـدان منـوا، وال ســـيما مؤشــر الضعــف 
االقتصادي. وطلب الس أيضـا مـن اللجنـة بنـاء علـى تقريـر 
فريق اخلرباء أن توصي حسب االقتضـاء بتنقيـح معايـري حتديـد 
أقل البلدان منوا لكي ينظر فيها الس يف أقرب وقـت ممكـن، 
حبيث ال يتجاوز ذلك الدورة املوضوعية للجنـة لعـام ٢٠٠٠، 
حـىت يكتمـل اسـتعراض قائمـة أقـل البلـدان منـوا ويتخـــذ قــرار 

بشأا حبلول اية عام ٢٠٠٠. 
وبنـاء علـى دعـوة مـن األمانـة العامـة، عقـــد اجتمــاع  - ٦٦
لفريـق مـن اخلـرباء يف بـاريس يف الفـترة مـن ٢٩ شـباط/فــرباير 
إىل ٢ آذار/مــــارس ٢٠٠٠. وأثنــــاء مــــداوالت الفريــــــق يف 
االجتمـاع الـذي عقـده الختبـار مؤشـــر الضعــف االقتصــادي 
ـــن  وإجــراء حماكــاة لــه، اســتعان مبــا أعدتــه األمانــة العامــة م
احصـاءات وعمـل منـهجي. وقـد أتيـح تقريـــر اجتمــاع فريــق 
ـــة لــدى وصــول أعضائــها لالشــتراك يف  اخلـرباء للجنـة اجلامع
دورا الثانية اليت عقدت يف الفترة من ٣ إىل ٧ نيسـان/أبريـل 
ـــن االســتعراض  ٢٠٠٠ يف نيويـورك، وخضـع التقريـر ملزيـد م
ـــدورة.  مـن جـانب الفريـق العـامل التـابع للجنـة خـالل هـذه ال
وقد أرفق تقريـر اجتمـاع فريـق اخلـرباء، بصيغتـه املعدلـة علـى 

هذا النحو ذا التقرير بوصفه املرفق األول. 
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اختبار املعايري املنقحة لتحديد أقل البلدان منوا  باء -
توصيات اللجنة( و) يف عام ١٩٩٩  - ١

اقـــترحت اللجنــــــــــة يف تقريرهـــــا لعــــام ١٩٩٩ أن  - ٦٧
– بصفــة عامــة - البــلدان ذات  تشـمل فئـة أقـل البلـدان منـــوا 
الدخـل الفـردي املنخفـض والـيت تعـاين مـن اخنفـــاض مســتوى 
تنميـة املـوارد البشـرية وارتفـاع درجـــة الضعــف االقتصــادي. 
وسـلمت اللجنـة بـأن مؤشـر التنـوع االقتصـادي املســتخدم يف 
االسـتعراضات السـابقة قـد أوضـح يف الواقـــع بعــض جوانــب 
الضعف، إال أا رأت أن هذا التوضيح مل يكـن كافيـا ليغطـي 
فكـرة اللجنـة عـن الضعـف باعتبـاره �ضعفـا هيكليـا�، حيـــدد 
باعتباره خماطرة التأثر سلبا بأحداث غري متوقعة تتجاوز قـدرة 

البلد. 
ولـذا فقـد أوصـت اللجنـة بـأن يسـتعاض عـــن مؤشــر  - ٦٨
التنـوع االقتصـــادي مبؤشــر الضعــف االقتصــادي اســتنادا إىل 
مخســـة مؤشـــرات – تركـــيز الصـــادرات ، وعـــدم اســــتقرار 
صادرات السلع واخلدمات، وعدم استقرار اإلنتـاج الزراعـي، 
وحصـة الصناعـات التحويليـة واخلدمـات (مبـا يف ذلـــك النقــل 
واالتصاالت) يف الناتج احمللي اإلمجايل، وحجم السكان. وقد 
أدرج اثنان من هذه املؤشرات يف مؤشر التنوع االقتصـادي – 
ومهـا تركـيز الصـادرات وحصـة الصناعـة التحويليـة يف النـــاتج 
احمللي اإلمجايل، وإن كان هذا األخري يشمل اخلدمات اآلن. 

وســلمت اللجنــة باســتصواب وجــــود مؤشـــر ميثـــل  - ٦٩
ـــة (مثــل األعاصــري والفيضانــات وحــاالت  الصدمـات الطبيعي
ــــة والـــزالزل والثـــورات والـــرباكني  اجلفــاف واألمــواج املدي
وغزوات اجلراد). ومن ناحية ثانية، ونظـرا للمشـاكل املتعلقـة 
بوضـع مثـل هـذا املؤشـر املركـب اسـتنادا إىل بيانـــات موثوقــة 
ومناسبة وقابلة للمقارنة، أدخلت اللجنة عنصر عـدم اسـتقرار 
اإلنتاج الزراعــي كمقيـاس بديـل مـع التسـليم بـأن بعـض آثـار 

الصدمـــات الطبيعيـــة ســـــتنعكس أيضــــا يف عــــدم اســــتقرار 
الصادرات من السلع واخلدمات. 

وســلمت اللجنــة بــأن مؤشــر الضعــــف االقتصـــادي  - ٧٠
باعتباره معيارا أوليا سيحتاج إىل صقـل تدرجيـي وأنـه بسـبب 
طبيعيته التقريبية تكملـه دراسـات احلالـة – بيانـات الضعـف – 
بالنسـبة للبلـدان الـيت حـددت كمرشـــحة إلدراجــها يف قائمــة 
أقل البلدان منوا أو لرفعها مـن تلـك القائمـة. ويف الوقـت ذاتـه 
قـدم مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة بيانـات مـــن هــذا 
القبيـل، مشلـت معلومـات تكميليـة تتعلـق باملعايـــري املســتخدمة 

لتحديد أقل البلدان منوا. 
وقد قدمت اللجنة توصيات حمددة إلجـراء حتسـينات  - ٧١
– مستوى دخل الفرد، ومسـتوى  تتعلق مبعيارين آخرين ومها 

املوارد البشرية. 
واقـترحت اللجنـة يف حالـــة دخــل الفــرد مــن النــاتج  - ٧٢
احمللــي اإلمجــايل، االســتعاضة عــن متوســط الثــالث ســـنوات 
لنصيــب الفــــرد مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل، واملعـــرب عنـــه 
بدوالرات الواليات املتحدة بأسـعار الصـرف الرمسيـة احلاليـة، 
بنصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف سـنة قياسـية مـــع 
حتويلـه إىل دوالرات الواليـات املتحـدة وفـــق متوســط أســعار 
الصـرف السـائدة يف البلـد خـالل ثـالث سـنوات، مـع تعديلــه 

وفقا ملعدل التضخم النسيب (طريقة أطلس البنك الدويل). 
واقترحت اللجنة إجـراء تغيـريين فيمـا يتصـل بـالدليل  - ٧٣
املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة: فيسـتعاض عـن اجلرعـــة اليوميــة 
ـــة كنســبة مئويــة مــن احتياجاتــه  للفـرد مـن السـعرات احلراري
اليوميـة؛ ويسـتعاض عـــن العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة مبعــدل 
وفيـات األطفـال دون اخلامسـة مــن العمــر. وبالنســبة للحالــة 
السابقة، كانت اللجنة حتبـذ اسـتخدام النسـبة املئويـة للسـكان 
الذين يعانون من نقص التغذية، بيـد أنـه ال تتوافـر إحصـاءات 
كافية بالنسبة لكثري من البلدان. وقد اعتربت األخـرية مؤشـرا 
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أفضل من حيث موثوقية البيانات ومدى االسـتجابة للتغـري يف 
نوعية احلياة يف البلد، على السواء. 

احلوار مع املنظمات الدولية األخرى  - ٢
ــــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي يف قـــراره  طلــب ال - ٧٤
٦٧/١٩٩٩، إىل اللجنــة أن تواصــل حوارهــا مــع املنظمـــات 
الدوليـة األخـرى الـيت تتصـدى ملســـائل الضعــف االقتصــادي. 
وقد دعي أحـد أعضـاء اللجنـة لالشـتراك يف اجتمـاع للخـرباء 
دعـت إىل عقـده جلنـــة العلــوم األرضيــة التطبيقيــة يف جنــوب 
ــــول/ســـبتمرب ١٩٩٩ ملواصلـــة أعماهلـــا  احمليــط اهلــادئ يف أيل
املتعلقة بإعداد مؤشر اهلشاشة اإليكولوجية. وقد استفاد فريق 
اخلـــرباء التـــابع لألمانـــة العامـــة والـــذي اجتمـــــع يف أواخــــر 
ـــــة  شـــباط/فـــرباير ٢٠٠٠، مـــن البيانـــات املقدمـــة مـــن أمان
الكومنولث، عن مؤشـر الضعـف الـذي قدمتـه، وكذلـك مـن 
البيانات اليت قدمتها جلنة العلوم األرضيـة التطبيقيـة يف جنـوب 
ـــها املتواصــل لوضــع مؤشــر اهلشاشــة  احمليـط اهلـادئ عـن عمل
اإليكولوجيـة وكذلـك مـن البيانـات الـيت قدمـها مؤمتـــر األمــم 
املتحدة للتنمية والتجارة عـن أعمالـه بشـأن بيانـات الضعـف. 
وقدمت األمانة العامة لألمم املتحدة دعما تقنيـا كبـريا وذلـك 
بإجراء اختبار حتليلي دقيـق وحماكـاة للعنـاصر املقترحـة ملؤشـر 
الضعـف االقتصـــادي، ولغــريه مــن املؤشــرات، الــيت اعتــربت 
بدائل حمتملة. وقـد أحيـل مؤشـر الضعـف االقتصـادي املشـتق 
أيضا إىل املنظمات املهتمة األخرى إلبداء تعليقاـا عليـه وقـد 

وردت استجابة مواتية من اللجنة األوروبية. 
 

تطبيق املعايري املنقحة  - ٣
اســتفادت اللجنــة مــن أعمــال فريــــق اخلـــرباء ومـــن  - ٧٥
مداوالــا اخلاصــة أيضــــا، فـــأعدت التعليقـــات والتوصيـــات 

التالية. 
 

توافر البيانات واستخدامها  - ٤
ـــات للمقارنــة  شـددت اللجنـة علـى أمهيـة قابليـة البيان - ٧٦
وموثوقيتـها، وتوافرهـا فعـال بالنسـبة ملعظـم البلـدان، وكذلــك 
شـفافيتها، والوسـائل املرضيـة لسـد فجـوة البيانـــات املفقــودة، 
وتوافــر سلســلة طويلــة املــــدى بالنســـبة لبعـــض املؤشـــرات. 
وألسباب متباينة مل تتوافر البيانـات املطلوبـة بالنسـبة لقلـة مـن 
البلدان. ومن ناحية ثانية أعربت اللجنة عن ارتياحـها للبدائـل 
وطــرق التقديــر املســتخدمة، وقــد أكـــدت هـــذا اختبـــارات 

احلساسية. 
 

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل   - ٥
أكـدت اللجنـــة التغيــري املوصــى بــه بالنســبة لطريقــة  - ٧٧
ـــرد مــن النــاتج  أطلـس البنـك الـدويل وهـي حتويـل نصيـب الف
ــــة احملليـــة إىل دوالرات مـــن دوالرات  احمللــي اإلمجــايل بالعمل
الواليـات املتحـدة قابلـة للمقارنـة دوليـا. ويســـاعد هــذا علــى 
ختفيف أثر تقلبات أسعار الصرف. ومـن ناحيـة ثانيـة، قـررت 
اللجنـة يف دراسـة أخـرى اإلبقـــاء علــى اســتخدام متوســطات 

الثالث سنوات. 
 

الدليل املادي املوسع لنوعية احلياة  - ٦
وجدت اللجنة بيانات متاحة فعال مـن أجـل التحـول  - ٧٨
إىل اسـتهالك الفـرد مـن السـعرات احلراريـة كنسـبة مئويـة مــن 
االحتياجات. وقررت اللجنة حتويل هذه البيانات إىل جـداول 
لوغاريتميـة مبـا يعطـي جزئيـا وزنـا أكـــرب لســوء التغذيــة عمــا 

يعطيه لإلفراط يف االستهالك. 
وفيمـا يتعلـق بـالتعليم مل تدخـــل اللجنــة أي تغيــري يف  - ٧٩
عنصــري املؤشــر – ومهــا  إمجــايل  نســبة القيــد يف املــــدارس 
االبتدائيــة والثانويــة معــــا ومعـــدل إملـــام الراشـــدين بـــالقراءة 
والكتابة. ولئن كـان التحـول إىل مسـتوى �متوسـط سـنوات 
ـــك  الدراسـة�� رمبـا سـيوفر مقياسـا أفضـل، رأت اللجنـة أن ذل

غري عملي بسبب قصور البيانات. 
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مؤشر الضعف االقتصادي  - ٧
واســتنادا إىل عمــل األمانــة وفريــق اخلــــرباء أكـــدت  - ٨٠
اللجنـة يف مداوالـا ســالمة اختيــار العنــاصر وحتديــد مؤشــر 
الضعـف االقتصـادي. والحظـت اللجنـــة أنــه قــد اســتخدمت 
ــــا يف عمليـــة االختبـــار، الـــيت  بيانــات ختــص ١٢٨ بلــدا نامي
أظهرت أيضا أن لكل عنصر معلومـات إضافيـة تعكـس قيـودا 

هيكلية. 
ويف حالـة السـكان، اسـتعملت لوغاريتمـات األعـــداد  - ٨١
املطلقة، لتعكس بشكل أفضل األمهية الكربى ملؤشـر الضعـف 

بالنسبة للبلدان الصغرية. 
وصنـف عـدم اسـتقرار اإلنتـاج الزراعـي كبديـل ميثــل  - ٨٢
الصدمـات الطبيعيـة. ونظـــرت اللجنــة جمــددا يف املســألة الــيت 
تناوهلـا تقريـر عـام ١٩٩٩ واملتعلقـة مبـا إذا كـان باإلمكــان أن 
يســتحدث ضمــن مؤشــرات الضعــــف االقتصـــادي مقياســـا 
مباشــرا بقــدر أكــرب يقيــس األثــر االقتصــــادي النـــاجم عـــن 
الصدمـات الطبيعيـة مـن قبيـل الضـــرر االقتصــادي. ووجــدت 
اللجنة أن هذا األمر غري عملي يف هذه املرحلـة نظـرا لتفـاوت 

خواص الصدمات الطبيعية. 
وفيما يتصل بعدم استقرار تصدير السلع واخلدمـات،  - ٨٣
جـــرى ختفيـــض العـــائدات الدوالريـــة احلاليـــة (اســـــتنادا إىل 
إحصاءات صندوق النقد الدويل املتعلقـة مبوازيـن املدفوعـات) 
حســب الرقــم القياســي لقيمــة الوحــدة املســتوردة (بيانــــات 

الصندوق أيضا)، حبيث تعكس تقلبات القوة الشرائية. 
وقد استخدمت سلسلة زمنية مدا ٢٠ سنة بالنسـبة  - ٨٤
ملؤشـري عـدم االسـتقرار يف اإلنتـاج الزراعـي وتصديـر الســلع 
واخلدمات. ومثة اجتاه يف املستقبل لألخذ بفـترة دوارت مدـا 

٢٠ سنة. 
 

حتديد أقل البلدان منوا  جيم -
ـــادئ واملمارســات الــيت اتبعتــها اللجنــة يف  وفقـا للمب - ٨٥
املاضي، اختذت أربع خطوات يف هذا االستعراض لقائمة أقـل 

البلدان منوا. 
 

اخلطوة ١: حتديد احلد األدىن حلصة الفرد يف الناتج احمللي 
اإلمجايل 

يشكل مستوى حصة الفرد يف النــاتج احمللـي اإلمجـايل  - ٨٦
عامال أساسيا يف حتديد البلدان املقرر اعتبارها من أقل البلدان 
منـوا. وكنقطـة انطـالق يف حتديـد جمموعـــة البلــدان املنخفضــة 
الدخـل الـيت يعـتزم النظـر يف أوضاعـها، حـددت اللجنـة مجيـــع 
تلـك البلـدان الـيت صنفـها البنـك الـدويل يف إحـدى الســـنوات 
الثالث املاضية بوصفها بلدانا منخفضة الدخـل( ز). مث أضـافت 
اللجنـة إىل هـذه القائمـة بلدانـا أخـــرى تعتــرب حاليــا مــن أقــل 
البلدان منوا، وخرجت بقائمة تضم ٦٧ بلدا لكي تنظر فيها. 
ـــذي  وقــد زاد احلــد األدىن للنــاتج احمللــي اإلمجــايل ال - ٨٧
تســتخدمه اللجنــة معيــارا إلدراج أقــل البلــدان منــوا يف هــذه 
القائمة مببلغ ١٠٠ دوالر يف االستعراض الذي أجري يف عـام 
١٩٩٤ مث زاد مببلــغ ١٠٠ دوالر أخــرى يف اســتعراض عــــام 
١٩٩٧ حيث حدد مببلـغ ٨٠٠ دوالر. ومتشـيا مـع مـا قررتـه 
اللجنة من قبل باستخدام زيادات مطلقة قيمتها ١٠٠ دوالر، 
اعتمـدت اللجنـة يف هـذا االسـتعراض حـــدا أدىن قيمتــه ٩٠٠ 

دوالر إلدراج أقل البلدان منوا يف القائمة. 
 

اخلطــوة ٢: حتديــد عتبــــيت املؤشـــر املـــادي املوســـع لنوعيـــة 
احلياة ومؤشر الضعف االقتصادي لــإلدراج يف قائمــة أقــل 

البلدان منوا 
وفقـا ملـا اتفـق عليـه يف عـام ١٩٩١ ومتشـيا مـع املبــدأ  - ٨٨
الـذي يعتـرب أقـــل البلــدان منــوا بلدانــا منخفضــة الدخــل ذات 
ـــع مــن  مسـتوى منخفـض مـن املـوارد البشـرية ومسـتوى مرتف
الضعـف االقتصـــادي، قــررت اللجنــة أن يكــون احلــد األدىن 
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لإلدراج بالنسبة للمؤشر املادي املوسع لنوعية احلياة هو قيمـة 
املؤشـر املتعلـق بـالربع األعلـى مـن جمموعـة البلـــدان املنخفضــة 
الدخل البالغ عددها ٦٧ على النحو احملدد أعاله. أما بالنسـبة 
ـــم  حلالـة مؤشـر الضعـف االقتصـادي (حيـث يعـين ارتفـاع القي
زيادة الضعف) فسيكون احلد األدىن هـو قيمـة املؤشـر املتعلـق 
ـــذه املبــادئ التوجيهيــة،  بـالربع األدىن مـن اموعـة. ووفقـا هل
قـررت اللجنـة اعتمـاد عتبـــة إدراج يف قائمــة أقــل البلـــــــــدان 
منــــــوا يبلـغ فيـها املؤشـــر املــادي املوســع لنوعيــة احليــاة ٥٩، 

ومؤشر الضعف االقتصادي ٣٦. 
 

اخلطوة ٣: حتديد عتبات رفع أمساء البلدان من قائمة أقــل 
البلدان منوا 

اتفق فيما سبق على السماح بوجود هامش بني عتبـة  - ٨٩
اإلدراج وعتبــة رفــع أمســاء البلــدان مــن القائمــة. والحظـــت 
اللجنة أن اهلوامش تراوحت يف االستعراضات الثالثــة السـابقة 
بني نسبيت ١١ و ١٧ يف املائة، مـع وجـود فـروق علـى مـدى 
األعوام وبني املعايري. والحظت اللجنة أيضـا أن نسـبة املعونـة 
ـــن  إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل كـانت مرتفعـة للغايـة يف كثـري م
البلـدان قيـد النظـر( ح) وأن رفـع أمسائـها مـــن القائمــة ميكــن أن 
يؤدي إىل خفض تدفقات املعونة هـذه بشـكل مفـاجئ. ومـن 
شــأن هــذا األمــر أن خيفــض حصــة الفــرد يف النــاتج احمللــــي 
اإلمجايل وأن ينعكس كذلك سلبا على املؤشــر املـادي املوسـع 
لنوعيـة احليـاة، األمـر الـذي ميكـن أن يـؤدي بـدوره إىل إعــادة 
إدراج البلــد املعــين يف القائمـــة. ومـــع مراعـــاة هـــذا العـــامل 
واهلوامـش السـابقة، قـررت اللجنـــة أن تعتمــد هامشــا إلزالــة 
ـــة بالنســبة للمعايــري الثالثــة مجيعــها،  األمسـاء يبلـغ ١٥ يف املائ
ـــذا عــن حتديــد عتبــة شــطب تبلــغ ٠٣٥ ١ دوالرا  وأسـفر ه
بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل (أي مـا يزيـد علـى ٩٠٠ دوالر 
بنسبة ١٥ يف املائة)، ومؤشرا ماديا موسعا لنوعية احليـاة يبلـغ 
ـــن ٥٩ بنســبة ١٥ يف املائــة) ومؤشــر للضعــف  ٦٨ (أعلـى م

االقتصادي يبلغ ٣١ (أدىن من ٣٦ بنسبة ١٥ يف املائة). 

 
اخلطـــوة ٤: حتديـــد احلـــاالت املمكنـــة إلدراج البلــــدان يف 

قائمة أقل البلدان منوا أو لرفعها منها 
تنطبق معايري اإلدراج يف قائمة أقل البلـدان منـوا علـى  - ٩٠
النحو الوارد أعـاله علـى ثالثـة بلـدان ال تعتـرب حاليـا مـن أقـل 

البلدان منوا وهي الكونغو وغانا والسنغال. 
ويف حالـة الكونغـو، تبـني اإلحصـاءات أن مســـتويات  - ٩١
الدخـل (حصـة الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـــايل) ومســتويات 
املوارد البشرية (املؤشر املادي املوسع لنوعيـة احليـاة) مهـا أدىن 
ـــر  مباشـرة مـن عتبـيت اإلدراج يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا، األم
الـذي يعكـس التدهـور العـام الـذي حـدث مؤخـرا يف حالتـــها 
االقتصاديـة واالجتماعيـة، املرتبـط بـــاحلرب األهليــة. ويرتبــط 
هـذا املسـتوى العـايل مـن الضعـف االقتصـادي بوضعـها كبلــد 
ـــة بــإدراج  مصـدر للنفـط. وعليـه، قـررت اللجنـة عـدم التوصي
ـــا، بــل بــاألحرى أن  الكونغـو يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا حالي
تويل حالتها اهتماما خاصا يف االستعراض املقبل الـذي جيـرى 

كل ثالث سنوات. 
ووجدت جلنة التخطيط اإلمنائي يف استعراضها الـذي  - ٩٢
أجرته يف عام ١٩٩٤ (وهو ما مل حيصـل يف اسـتعراض عـامي 
١٩٩١ أو ١٩٩٧) أن غانا مؤهلة إلدراجها يف القائمة. غـري 
أن غانــــا رفضــــت حينــــذاك إدراجــــها. وتبـــــني جمـــــددا يف 
االسـتعراض احلـايل أن غانـا مؤهلــة لــإلدراج يف القائمــة مــرة 
أخـرى: وتبـني اإلحصـاءات صحـة هـذا األمـر، نظـــرا لوجــود 
هامش ضخم فيما يتصل حبصة الفرد يف الناتج احمللي اإلمجـايل 
والضعف االقتصادي إن كان هامش قاعدة مواردهـا البشـرية 
ـــة بإرجــاء اختــاذ قــرار بــالدعوة  ضئيـال للغايـة. وتوصـي اللجن
إلدراج غانا يف قائمة أقل البلدان منـوا، إىل االسـتعراض املقبـل 

الذي جيرى كل ثالث سنوات. 
أمــا الســنغال فــهي يف مرتبــة أدىن بكثــري مــن عتبـــيت  - ٩٣
ـــر نوعيــة احليــاة  حصـة الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل ومؤش
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ــــف  املاديــة املعــزز، ويف مرتبــة أعلــى مــن عتبــة مؤشــر الضع
االقتصـادي بنسـبة ١٠ يف املائـة. وعليـه، فـإن السـنغال مؤهلــة 

بوضوح إلدراجها يف قائمة أقل البلدان منوا. 
ووفقا لقاعدة رفع البلدان من القائمة املتبعة منـذ عـام  - ٩٤
١٩٩١، يكون البلد مؤهال لرفع امسـه مـن قائمـة أقـل البلـدان 
منوا مىت انطبق عليه معياران من املعايري الثالثة، ويوصـي برفـع 
امسه إذا ما انطبقت عليه هذه املعايـري يف اسـتعراضني متعـاقبني 
مـن االسـتعراضات الـيت جتـرى كـل ثـالث سـنوات. ويف عـــام 
١٩٩٧، أوصت اللجنة برفع اسم فانواتو فورا (بعد ما بـاتت 
مؤهلة لرفع امسها يف عـام ١٩٩٤) وحـددت الـرأس األخضـر 
وسـاموا وملديـف إلعـادة النظـر يف أوضاعـها يف عـــام ٢٠٠٠ 
بعد ما باتت تنطبق عليها معايـري رفـع اإلسـم يف ذلـك احلـني. 
واسـتعرضت اللجنـة أوضـاع هـذه البلـدان األربعـــة اســتعراضا 

متأنيا تبعا لذلك. 
واعتـربت فـانواتو مؤهلـة ألول مـرة لرفـــع امســها مــن  - ٩٥
قائمة أقل البلدان منـوا يف عـام ١٩٩٤ ألـا جـاوزت العتبتـني 
احملددتــني حلصــة الفــرد يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل، واملؤشــــر 
املادي املوسع لنوعية احليـاة علـى حـد سـواء، إال أـا مل تلـب 
متطلبـات العتبـة املتعلقـــة مبؤشــر التنــوع االقتصــادي املطلوبــة 
ـــا يف  للرفـع مـن القائمـة. وحـدث األمـر عينـه عـام ١٩٩٧. أم
االستعراض احلايل، فإن حصة الفرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
الــيت يفــوق ٤٠٠ ١ دوالر جتــاوز إىل حــد كبــري عتبــة رفـــع 
االسم. ومن ناحية أخرى، فإن املؤشـر املـادي املوسـع لنوعيـة 
احلياة أدىن امش ضئيـل مـن عتبـة رفـع االسـم املتبعـة يف هـذا 
ــة  االسـتعراض، ممـا يعكـس هبوطـا يف وضـع هـذا البلـد باملقارن
لغريه من البلدان النامية. كمـا أن مؤشـر الضعـف االقتصـادي 
اخلـاص بفـانواتو هـو أيضـــا أعلــى مــن عتبــة رفــع امســها مــن 
القائمة. وعليه فـإن فـانواتو ال تفـي بالكـامل إال مبعيـار واحـد 
مـن معايـري رفـع امســـها (وهــو حصــة الفــرد يف النــاتج احمللــي 
ـــع امســها مــن قائمــة أقــل  اإلمجـايل)، لـذا ال يوصـى حاليـا برف

البلـدان منـوا. كمـا أن الدراسـة الـيت أجريـت لقيـــاس الضعــف 
تدعم هذا التقييم. 

أما ساموا، اليت يقترب فيها نصيـب الفـرد مـن النـاتج  - ٩٦
احمللي اإلمجايل من ٠٠٠ ١ دوالر، فلم يعد معيار رفع االسـم 
ـــق عليــها وإن كــان ذلــك ــامش  املتعلـق بالنـاتج احمللـي ينطب
ضئيل جدا. وسبب هذا التغري الذي طرأ منذ عام ١٩٩٧ هو 
ثبات دخل الفرد يف البلد؛ وتدهور وضعه النسيب اخلاص ـذا 
املعيار. وعالوة على ذلك، فهي تصنف كبلـد ضعيـف للغايـة 
حسب مؤشر الضعف االقتصادي. وقد أكدت جمـددا النتـائج 
اليت جرى التوصل إليها يف دراسة مدى الضعـف هـذا التقييـم 
الكمي. لذا فإن ساموا ال تفي بالكامل إال بواحـد مـن معايـري 
رفع االسم (هو املؤشر املادي املوسع لنوعيـة احليـاة)، ونتيجـة 

لذلك ال يوصى برفع امسها من قائمة أقل البلدان منوا. 
وأشارت اللجنة إىل أن التغريات اليت طرأت منذ عـام  - ٩٧
١٩٩٧ علـى توصياـا املتعلقـة بسـاموا وفـانواتو ال ترجــع إىل 
استبدال مؤشر التنوع االقتصادي مبؤشر الضعف االقتصادي، 
بل إىل التدهور النسيب الذي طرأ علـى وضعيـهما فيمـا يتصـل 

مبعيار أو أكثر من املعايري. 
وتسـتويف الـــرأس األخضــر معايــري رفــع االســم فيمــا  - ٩٨
يتصـل حبصـة الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل واملؤشـر املـــادي 
املوسع لنوعية احلياة. إال أا تصنف كواحد من أكثر البلـدان 
الناميـة ضعفـا وفقـا ملؤشـر الضعـف االقتصـادي. وتـــربز أيضــا 
دراســة مــدى الضعــف االعتمــاد الكبــري للبلــد علــى املعونـــة 
والتحويـالت املاليـة الـيت اتسـمت بعـدم االسـتقرار يف األعــوام 
ـــة توصــي بإرجــاء رفــع اســم الــرأس  األخـرية. لـذا فـإن اللجن
األخضر من قائمـة أقـل البلـدان منـوا إىل حـني إعـادة النظـر يف 
وضعها يف االستعراض املقبل الذي جيرى كل ثالث سنوات. 
وتفــوق حصــة الفــرد يف النــاتج احمللــــي اإلمجـــايل يف  - ٩٩
ملديـف عتبـة رفـع امســها مــن القائمــة بقــدر كبــري، كمــا أن 
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املؤشـر املـادي املوسـع لنوعيـة احليـــاة جيــاوز أيضــا عتبــة رفــع 
ـــــف  االســـم مـــن القائمـــة. ورغـــم أن هـــامش مؤشـــر الضع
االقتصــادي ال يــزال أعلــى بقليــل مــن العتبــة املطلوبــة لرفـــع 
االسم، فإن ملديف مؤهلة بوضوح لرفع امسها من قائمـة أقـل 
البلدان منوا. وتؤيد النتائج اليت جرى التوصل إليها من دراسـة 
مدى الضعف. لكن دراسة مـدى الضعـف تؤكـد أيضـا وجـه 
القلق الرئيسي للبلـد إزاء اآلثـار املترتبـة علـى احتمـال ارتفـاع 
ـــس  مسـتوى البحـر علـى املـدى الطويـل. لـذا فقـد يرغـب ال
االقتصـادي واالجتمـاعي يف النظـر يف نـوع املسـاعدة اخلاصـــة 
اليت ميكن تقدميها للتصدي للتحدي االستثنائي الـذي يواجهـه 
هـذا البلـد مـن جـراء تغـري املنـاخ، كتقـــدمي املســاعدة مثــال يف 
ـــل  تغطيـة تكـاليف التـأمني وتطويـر البنيـة التحتيـة واحتمـال نق

السكان إىل مواقع جديدة. 
١٠٠ -وليس مثة بلدان أخرى مؤهلة إلدراجها يف قائمة أقـل 
البلدان منوا أو رفعها منـها علـى أسـاس املعايـري املتبعـة يف هـذا 

االستعراض. 
 

مسائل أخرى  دال -
معاملــــة البلــــدان ذات احلجــــم الســــكاين  - ١

الكبري 
١٠١ -باستثناء احلالة اخلاصـة لبنغالديـش، مل يـدرج أي بلـد 
يفـوق عـدد سـكانه ٧٥ مليـون نسـمة، يف قائمـة أقـل البلـــدان 
منوا. غري أن اللجنة الحظت أن أرقام مجيـع املؤشـرات الثالثـة 
املستخدمة وقت إجـراء االسـتعراض احلـايل تظـهر أن نيجرييـا 
كـانت مؤهلـة لـإلدراج يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا لـوال احلـــد 
ـــدان الــيت  الـذي اسـتخدمته اللجنـة واملتعلـق حبجـم سـكان البل

جيري النظر يف وضعها. 
١٠٢ -وتوصي اللجنة يف هذا االستعراض، مبواصلة املمارسـة 
ــــدة ذات حجـــم ســـكاين  املتمثلــة يف عــدم إدراج بلــدان جدي
ضخم. وبناء عليه، مل تضف نيجرييا إىل قائمة أقل البلدان منــوا 
الـيت اقترحتـها اللجنـة. وليـس مثـة بلـد آخـر ذو حجـــم ســكاين 

ضخـم مؤهـل لـإلدراج يف قائمـة أقـل البلـدان منـــوا. ورغــم أن 
باكستان واهلند مؤهلتان لإلدراج يف هذه القائمـة علـى أسـاس 
اإلحصاءات املتعلقة مبستويي الدخل والتنمية البشرية، إال أما 

غري مؤهلتني من حيث مستوى الضعف. 
١٠٣ -ورغــم أن بنغالديــش الــيت مل تســتوف أيضــا معيــــار 
ـــت علــى  الضعـف االقتصـادي احملـدد لعتبـة اإلدراج، فقـد أبقي
قائمة أقل البلدان منوا ألـا كـانت مدرجـة بـالفعل علـى هـذه 
القائمـة مبوجـب القواعـد، وعليـه فإنـه يلـزم أن تلــيب الشــروط 
املتعلقـة بعتبـات رفـع االسـم بالنسـبة ملعيـارين علـى األقـل مــن 

املعايري الثالثة. 
النظــــــر يف إدراج البلــــــدان الــــــيت متــــــــر  - ٢

اقتصاداا مبرحلة انتقالية 
ـــه ال جيــري حاليــا النظــر يف إدراج  ١٠٤ -تالحـظ اللجنـة أن
البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية يف قائمة أقـل البلـدان 
منوا. وتقترح اللجنة أن جيـري يف وقـت الحـق اسـتعراض أثـر 
هــذه املمارســة، والنظــر يف اآلثــار املترتبــة يف املعايــري املتبعــــة 
إلدراح بلـدان مـن هـذه اموعـة أيضـا يف قائمـة أقـل البلـــدان 

موا، وبالتايل يف الترتيبات التفضيلية احملددة. 
ضمان املساواة يف املعاملة  - ٣

١٠٥ -عكفت اللجنة أيضا يف مداوالا على دراسـة النتـائج 
اليت ميكن أن تترتب بالنسبة لقائمة أقل البلـدان منـوا وضـرورة 
معاملة البلدان ذات الوضع املماثل على قــدم املسـاواة، وذلـك 
على اعتماد قواعد خمتلفة فيما يتعلق مبستويات الدخل وتنمية 
املـوارد البشـرية وأوجـه الضعـف االقتصـــادي، جيــرى اتباعــها 
عنـد اختـاذ قـرارات اإلدراج يف قائمـة أقـل البلـدان منـــوا ورفــع 
االسـم منـها. وتـرى اللجنـة أن هـذه االختالفـات، فضـال عــن 
ـــن  فـترة املالحظـة ملـدة ثـالث سـنوات املطلوبـة لرفـع االسـم م
قائمـة أقـل البلـدان منـوا، مـربرة متامـا لضمـان حتقـــق قــدر مــن 
االســتقرار واالســتمرارية، إال أــا قلقــــة إزاء احتمـــال عـــدم 
ــيت  اتسـاق النتيجـة املتحققـة بعـد سلسـلة مـن االسـتعراضات ال
جتــرى كــل ثــالث ســنوات مــع مبــدأ معاملــة البلــــدان ذات 
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األوضـاع املماثلـة علـى قـدم املسـاواة. وتقـــترح اللجنــة إيــالء 
هذه املسالة اهتماما خاصا يف االستعراض املقبل الذي جتريه. 

االستنتاجات  هاء -
١٠٦ -أوصـت اللجنـة، اســـتنادا إىل هــذا االســتعراض، بــأن 
تشمل قائمة أقل البلدان منوا نفس عدد البلدان املدرجة سابقا 
مع حذف ملديف وإضافة السنغال (رهنا مبوافقة حكومتها). 
١٠٧ -وقـد اسـتوىف ٣٩ بلـدا مـن البلـدان املدرجـة حاليــا يف 
قائمة أقل البلدان منوا (انظر اجلـدول) املعايـري الثالثـة املعتمـدة 
لـــإلدراج، وهنـــاك ٣ بلـــدان أخـــرى (إريتريـــا وبنغالديـــــش 
ومدغشـــقر) تعـــاين اخنفاضـــــا كبــــريا يف الدخــــل، تبــــني أن 
اقتصاداا معرضة إىل حد ما للصدمات اخلارجية، أما البلدان 
الســتة املتبقيــــة (توفـــالو والـــرأس األخضـــر وســـاموا وغينيـــا 
االستوائية وفانواتو وليربيا) فقد جتاوز فيــها نصيـب الفـرد مـن 
الناتج احمللي اإلمجايل نصيب الفرد يف فئة البلدان ذات الدخـل 
املنخفض، لكــن مت إبقاؤهـا يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا بسـبب 

ارتفاع مستويات الضعف االقتصـادي أو اخنفـاض مسـتويات 
التنمية البشرية فيها. 

١٠٨ -ويوجـــه انتبــــاه الــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي 
األحكـام احملـددة الـيت خلصـت إليـها اللجنـة بصيغتـها الـــواردة 
أعـاله يف قضايـا الكونغـو وغانـا؛ وســـاموا وفــانواتو؛ والــرأس 

األخضر؛ وملديف. 
١٠٩ -وتقترح اللجنة النظر، قبل إجراء االسـتعراض الثالثـي 
السـنوات املقبـل، يف املعاملـة املخصصـة للبلـــدان ذات احلجــم 
السـكاين الكبـري وللبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليــة، 
وإعــادة النظــر يف طريقــة تطبيــق خمتلــف القواعــد واملقـــاييس 
املســتخدمة إلدراج البلــدان يف قائمــــة أقـــل البلـــدان منـــوا أو 
ـــها حــىت يتســىن ضمــان قــدر مــن االســتقرار يف  إسـقاطها من
ـــى البلــدان الــيت تواجــه  القائمـة مـع تطبيـق املعاملـة نفسـها عل

أوضاعا مماثلة.  
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  قائمة أقل البلدان منوا 
تاريخ إدراجه يف القائمةالبلد 

١٩٧١ إثيوبيا ١ - 
١٩٩٤ إريتريا ٢ - 
١٩٧١ أفغانستان ٣ - 
١٩٩٤ أنغوال ٤ - 
١٩٧١ أوغندا ٥ - 
١٩٧٥ بنغالديش ٦ - 
١٩٧١ بنن ٧ - 
١٩٧١ بوتان ٨ - 
١٩٧١ بوركينا فاسو ٩ - 
١٩٧١ بوروندي ١٠- 
١٩٧١ تشاد ١١- 
١٩٨٢ توغو ١٢- 
١٩٨٦ توفالو ١٣- 
١٩٩١ جزر سليمان ١٤- 
١٩٧٧ جزر القمر ١٥- 
١٩٧٥ مجهورية أفريقيا الوسطى ١٦- 
١٩٧١ مجهورية ترتانيا املتحدة ١٧- 
١٩٩١ مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٨- 
١٩٧١ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ١٩- 
١٩٨٢ جيبويت ٢٠- 
١٩٧٧ الرأس األخضر ٢١- 
١٩٧١ رواندا ٢٢- 
١٩٩١ زامبيا ٢٣- 
١٩٧١ ساموا ٢٤- 
١٩٨٢ سان تومي وبرينسييب ٢٥- 
٢٠٠٠ السنغال(أ) ٢٦- 
١٩٧١ السودان ٢٧- 
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تاريخ إدراجه يف القائمةالبلد 
١٩٨٢ سرياليون ٢٨- 
١٩٧١ الصومال ٢٩- 
١٩٧٥ غامبيا ٣٠- 
١٩٧١ غينيا ٣١- 
١٩٨٢ غينيا االستوائية ٣٢- 
١٩٨١ غينيا – بيساو ٣٣- 
١٩٨٥ فانواتو ٣٤- 
١٩٩١ كمبوديا ٣٥- 
١٩٨٦ كرييبايت ٣٦- 
١٩٩٠ ليربيا ٣٧- 
١٩٧١ ليسوتو ٣٨- 
١٩٧١ مايل ٣٩- 
١٩٩١ مدغشقر ٤٠- 
١٩٧١ مالوي ٤١- 
١٩٧١ ملديف(ب) ٤٢- 
١٩٨٦ موريتانيا ٤٣- 
١٩٨٨ موزامبيق ٤٤- 
١٩٨٧ ميامنار ٤٥- 
١٩٧١ نيبال ٤٦- 
١٩٧١ النيجر ٤٧- 
١٩٧١ هاييت ٤٨- 
١٩٧١ اليمن ٤٩- 

  
صدرت التوصية بإدراجه يف قائمة أقل البلدان منوا، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة خـالل دورـا اخلامسـة  (أ)

واخلمسني. 
صدرت التوصية برفـع امسـه مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا يف ٣١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، رهنـا  (ب)

مبوافقة اجلمعية العامة خالل دورا اخلامسة واخلمسني. 
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 الفصل اخلامس 
أساليب عمل اللجنة وبرنامج عملها 

١١٠ -ترحب اللجنة بالفرصة السـاحنة مـن جديـد للمسـامهة 
ــــأكيد  يف أعمــال الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وتعيــد ت
رغبتها يف مواصلة إسهامها بـأقصى مـا لديـها مـن قـدرة. ومـا 
زالـت اللجنـة تـــرى أن طبيعــة عملــها تفــرض دعــوة األفرقــة 
العاملـة التابعـة هلـــا إىل عقــد اجتماعــات قبــل انعقــاد الــدورة 
بكامل هيئتها حىت يتسىن للمجلس ولسائر اهليئـات االسـتفادة 
الكاملة من أعمال اللجنة وجهودها. وجيب الشـروع يف هـذه 
األعمـال التحضرييـة يف وقـت مبكـر جـدا قبـل انعقـاد الـــدورة 
بكامل هيئتها حىت تتوفر للجنة التحليالت الضرورية وتتمكن 
ـــص مناقشــاا العامــة لصياغــة توصيــات مدروســة  مـن ختصي
دراسة وافية وعملية وهادفة وإدراجها يف تقريرها إىل الس. 
١١١ -وتشاور بعض أعضاء اللجنة خالل السنة فيمـا بينـهم 
ـــة  ومــع األمانــة العامــة بشــأن القضايــا املعروضــة علــى اللجن
مستخدمني أحيانا كثرية الربيد االلكتروين وغريه من الوسائل 
االلكترونيـة. كمـا أنشـئت صفحـة اســـتقبال خمصصــة أساســا 
لوثائق اللجنة على شبكة االنترنت. لكن تبني ألعضاء اللجنـة 
مرة أخرى أن هـذه الوسـائل قـد تكـون، يف أفضـل األحـوال، 
وسائل تكميلية فيمـا يتعلـق باألعمـال الرئيسـية لكنـها ليسـت 
بأي حال من األحوال بديال عن االجتماعات املثـرية واديـة 

اليت تعقدها وجها لوجه األفرقة العاملة التابعة للجنة. 
١١٢ -ولكي تؤيت هذه األعمال مثارها، من املـهم أن يكـون 
بوسع الس االقتصادي واالجتماعي التمسك بقراره املتعلـق 
ـــه  بــإدراج طلباتــه علــى جــدول أعمــال اللجنــة خــالل دورت
ـــها مباشــرة. وال ينبغــي أن  املوضوعيـة نصـف السـنوية أو عقب
حتـول القـرارات املبكـرة واملتخـذة يف الوقـــت املناســب بشــأن 
املواضيع اليت ينبغـي أن تتناوهلـا اللجنـة دون إدخـال تعديـالت 

الحقة وذلك حىت يتسىن أخذ التطورات الطارئة اهلامة خـالل 
السنة يف االعتبار. 

١١٣ -ويف ضوء هذا، وباإلشـارة إىل املقترحـات املقدمـة يف 
تقرير اللجنة لعام ١٩٩٩، تقترح اللجنة برنامج العمل التايل. 
أوال، بالنظر إىل أمهية قائمة أقل البلدان منوا وبنـاء علـى دعـوة 
الـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي، ســـــــتواصل اللجنــــــة 
ـــد أقــل  االسـتعراضات الـيت جتريـها كـل ثـالث سـنوات لتحدي
البلــدان منــوا. وتــــرى اللجنـــة، اســـتنادا إىل جتربتـــها خـــالل 
االستعراض األخري، أن معايـري حتديـد أقـل البلـدان منـوا ينبغـي 
أن تتجاوز احلسابات اإلحصائية وأن ختضع مجيع اإلجـراءات 
املعتمدة للمراجعة مـن وقـت آلخـر. ولذلـك، تقـترح اللجنـة، 
مـن اآلن إىل غايـة إجـراء االسـتعراض املقبـل يف عـــام ٢٠٠٣، 
حتليــــل ومراجعــــة املبــــادئ واملمارســــات املطبقــــة خــــــالل 
اسـتعراضات ١٩٩١ و ١٩٩٤ و ١٩٩٧ و ٢٠٠٠ وآثارهــا 
علـى االسـتعراضات الالحقـــة. وسيشــمل هــذا العمــل إعــادة 
النظر يف معاملة البلدان ذات احلجم الســكاين الكبـري والبلـدان 
ـــة والنظــر يف مــدى مالءمــة  الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقالي
تطبيق مبادئ ومقاييس أكثر تقييدا لإلدراج األويل للبلدان يف 
ـــدة  قائمـة أقـل البلـدان منـوا قياسـا إىل املبـادئ واملقـاييس املعتم
لرفع أمسائها. واهلدف يكمن يف كفالـة نفـس املعاملـة للبلـدان 
الـيت تعـاين مـن أوضـاع مماثلـــة خــالل كــل اســتعراض ثالثــي 

لقائمة أقل البلدان منوا. 
١١٤ -ثانيـا، تالحـظ اللجنـــة أن االقــتراح الــذي أوردتــه يف 
تقريرها لعام ١٩٩٩، والداعي إىل توجيه طلب هلـا للمسـامهة 
يف األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين بـأقل 
ـــه.  البلـدان منـوا املقـرر عقـده يف عـام ٢٠٠١، مل يتـم النظـر في
غري أن اللجنة ما زالت تعتقد أن عليها أن تـويل عنايـة خاصـة 

هلذه اموعة من البلدان. 
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١١٥ -ثالثـا، تقـــترح اللجنــة يف إطــار إيــالء اهتمــام خــاص 
لشواغل أقل البلدان منوا أن تركز على القضايا التالية: 

حتديــد السياســات املاليــــة والتجاريـــة ألقـــل  (أ)
البلـدان منـــوا يف ترتيــب زمــين مــع مراعــاة أوضاعــها األوليــة 
ـــيت  والفــرص الــيت يفســحها االقتصــاد العــاملي والتحديــات ال

يطرحها؛ 
كفالـة حتقيـــق التنميــة املســتدامة عــن طريــق  (ب)
حتسـني الترتيبـات املؤسسـية ملواجهـة أوجـه الضعـف يف جمـــايل 

البيئة والتنمية؛ 
ـــدة  حتســني اإلدارة االقتصاديــة، علــى األصع (ج)
ـــدويل  الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، والتعــاون االقتصــادي ال

بشكل أعم. 
 

الفصل السادس 
تنظيم الدورة 

١١٦ -عقـدت الـدورة الثانيـة للجنـة السياســـات اإلمنائيــة يف 
ــــن ٣ إىل ٧ نيســـان/أبريـــل  ٢٠٠٠.  مقــر األمــم املتحــدة م
وحضـر تسـعة عشـر عضـوا مـن أعضـــاء اللجنــة، هــم: ماريــا 
أوغوستينوفيتش، وخمتار ضيوف، وعصام احلناوي، وجاسـت 
فـــاالند، وأوجينيـــو فيغـــوروا، وشـــنغكوان غـــــوا، وليونيــــد 
غريغورييـــف، وبـــاتريك غيومـــون، وريوكيشـــــي هــــريونو، 
ـــا، وســوليتا س. مونســود، وب. جــاييندرا  ونيغويـورو ليبومب
نايـاك، ومـاري إلكـا بانيجيسـتو، وميليفويـــي بــانيتش، ويــول 
ـــا ســوير، وأودو  يونـغ بـارك، وبيشـنودات بريسـود، وأكيالغب
إي. سـيمونيس، وروبـن تانسـيين. ومل يتمكـن مخسـة أعضـــاء 
من احلضور وهم: ماريـا جوليـا ألسـوغاري، وألـربت فيشـلو، 
ــــل أوروتيـــا  والطــاهر كنعــان، ولوكــا ت. كاتســيلي، وميغي

مونتويا. 

١١٧ -وافتتح الدورة جاسـت فـاالند وترأسـها. وأدىل ببيـان 
مديـــر شـــعبة حتليـــل السياســـــات اإلمنائيــــة، إدارة الشــــؤون 
االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة لألمم املتحـدة، أكـد 
فيـه أن املسـائل الثـالث الـيت سـتتناوهلا اللجنـــة، وهــي مســائل 
ـــتراتيجية إمنائيــة  تكنولوجيـا املعلومـات وتطويرهـا، ووضـع اس
دولية جديدة، وحتديد أقل البلـدان منـوا، هـي مسـائل تكتسـي 
كلها أمهية حمورية لدى الدوائر اإلمنائية الدوليـة يف بدايـة هـذه 
األلفيــة اجلديــدة. وباســم الــس االقتصــــادي واالجتمـــاعي 
ومنظومـة األمـم  املتحـدة ككـل، قـال إنـه يتطلـع إىل املســامهة 
املستقلة اليت ميكن أن تقدمـها اللجنـة يف املـداوالت احلكوميـة 

الدولية املقبلة  بشأن هذه املسائل. 
١١٨ -ومتكنت اللجنة من إمتام أعماهلا بشأن ثالثة بنود مـن 
ـــة قــامت  جـدول األعمـال بفضـل تشـكيلها لثالثـة أفرقـة فرعي
مبـداوالت مكثفـة طيلـة يـوم ونصـــف. واســتفادت اللجنــة يف 
مناقشــاا مــن املشــاركة النشــطة للمراقبــني عــن عــــدد مـــن 

الكيانات التابعة لألمم املتحدة (انظر أدناه). 
١١٩ -وقدمـــت إدارة الشـــؤون االقتصاديـــــة واالجتماعيــــة 
اخلدمـــات الفنيـــة للـــدورة. ومثلـــت يف الـــدورة الوكــــاالت 

والربامج والصناديق التالية: 
برنامج األمم املتحدة للبيئة؛  �

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛  �
جامعة األمم املتحدة؛  �

اللجنــة االجتماعيــة واالقتصاديــة آلســيا واحمليــــط  �
اهلادئ؛ 

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛  �
برنامج األغذية العاملي؛  �

شـــعبة الســـكان، بـــإدارة الشـــــؤون االقتصاديــــة  �
واالجتماعية؛ 
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اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛  �
مكتب نيويورك للجان اإلقليمية؛  �

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛  �
منظمة العمل الدولية؛  �
صندوق النقد الدويل؛  �
منظمة الصحة العاملية؛  �

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة.  �
١٢٠ -ويرد جدول األعمال يف املرفق الثاين .  
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 املرفق األول 
تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعـين باختبـار مؤشـر الضعـف االقتصـادي(أ) 

  وعمليات حماكاته 
– ٢ آذار/مارس ٢٠٠٠   باريس، ٢٩ شباط/فرباير 

معلومـــات أساســـية عــــن اجتمــــاع فريــــق  - ١
اخلرباء 

قـرر الـس االقتصـادي واالجتمـــاعي يف ١٩٩٨، يف 
قــراره ٤٦/١٩٩٨ املــؤرخ ٣١ متــوز/يوليــه ١٩٩٨، املرفــــق 
األول، الفـرع بـاء،  إعـــادة تشــكيل جلنــة التخطيــط اإلمنــائي 
وتســميتها باســم جديــد هــو �جلنـــة السياســـات اإلمنائيـــة� 
(الفقـرة ٧). كمـا أذن للجنـة بـأن تواصـل االسـتعراض الـــذي 
جيري كل ثالث سنوات ملركز أقل البلـدان منـوا (الفقـرة ٩)، 

على أن يتم االستعراض التايل يف سنة ٢٠٠٠. 
ويف دورا األوىل املعقودة يف نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، 
سـلمت جلنـة السياســـات اإلمنائيــة بضــرورة مراعــاة الضعــف 
صراحــة عنــد حتديــد معايــري أقــل البلــدان منــوا( ي). ويف هـــذا 
الصـدد، اقـترحت اللجنـة وضـع مؤشـــر للضعــف االقتصــادي 
لالستعاضة عن مؤشر التنوع االقتصـادي باعتبـاره معيـارا مـن 
معايري حتديد أقل البلدان منـوا، والنظـر علـى وجـه التحديـد يف 
�خصائص الضعف� للبلدان القريبة من اخلط الفـاصل الـذي 
ترمسه املعايري الكمية. كما اقـترحت اللجنـة إدخـال حتسـينات 
علـى املعايـري األخـرى يف سـعيها املتواصـــل مــن أجــل حتســني 

املؤشرات اإلحصائية. 
ففيما يتعلق مبؤشر الدخل، اقترحت اللجنة اسـتخدام 
حصـة الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل  الـيت حددـــا طريقــة 
أطلس البنك الدويل لالستعاضة عن معدالت الثالث سـنوات 
مــن حصــة الفــرد مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل احملولــة بســـعر 
الصرف الرمسي. كمـا أوصـت اللجنـة باالسـتعاضة تباعـا عـن 

متوسط العمر املتوقـع عنـد الـوالدة وحصـة الفـرد اليوميـة مـن 
السعريات احلرارية بوفيــات األطفـال دون اخلامسـة مـن العمـر 
وحصة الفرد اليومية من السعريات احلرارية كنسبة مئويـة مـن 

املؤشر املادي املوسع لنوعية احلياة. 
ويف قـــــــراره ٦٧/١٩٩٩ املـــــــــؤرخ ١٦ كــــــــانون 
األول/ديســــــمرب ١٩٩٩، رحــــــب الــــــــس االقتصـــــــادي 
واالجتمــاعي بتقريــر جلنــة السياســات اإلمنائيــة عــن دورــــا 
األوىل، وباآلراء الواردة فيـه بشـأن معايـري حتديـد أقـل البلـدان 
منـوا واالعـتراف بـأن  الضعـــف ينبغــي أن يؤخــذ يف االعتبــار 
صراحة يف معايري حتديد أقـل البلـدان منـوا. وطلـب الـس إىل 
ـــاع فريــق خــرباء  األمـني العـام يف نفـس القـرار أن ييسـر اجتم
ألعضـاء جلنـة السياســـات اإلمنائيــة يف كــانون الثــاين/ينــاير - 
شـباط/فـرباير ٢٠٠٠ لتمكينــهم مــن االضطــالع باختبــارات 
التشــخيص وعمليــــات احملاكـــاة الالزمـــة للمعايـــري املقترحـــة 
ـــدان منــوا، وخباصــة مؤشــر الضعــف  لتحديـد مركـز  أقـل البل

االقتصادي. 
 

صالحيات اجتماع فريق اخلرباء  - ٢
ـــــراره  بـــني الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، يف ق
٦٧/١٩٩٩ صالحيـات اجتمـــاع فريــق اخلــرباء علــى النحــو 

التايل: 
إجـراء اختبـــارات التشــخيص وعمليــات احملاكــاة  �
بشأن التغيريات املمكن إدخاهلا على معايري حتديد 

أقل البلدان منوا؛ 
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اســتعراض وحتليــل شــكل وحمتــــوى �خصـــائص  �
الضعف� اليت أعدها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 

والتنمية؛ 
كمــا كــان يتوقــــع مـــن الفريـــق العـــامل أن يراعـــي 

الطلبات التالية اليت وجهها الس إىل اللجنة: 
مواصلـة حوارهـا مـع املنظمـات الدوليـــة األخــرى  �

اليت تتصدى ملسائل الضعف؛ 
وتقدمي توصيات إىل الـس بشـأن معايـري منقحـة  �
لتحديد أقل البلدان منوا لكي ينظر فيها الـس يف 
أقرب وقت ممكن ، على أال يتجاوز ذلـك دورتـه 
املوضوعيـــة لعـــام ٢٠٠٠، حـــىت يتســـــىن إجنــــاز 
االستعراض واختاذ القرار بشأن قائمة أقل البلـدان 

منوا حبلول عام ٢٠٠٠. 
ـــق اخلــرباء مــن ٢٩ شــباط/فــرباير  إىل ٢  وعقـد اجتمـاع فري
آذار/مــارس ٢٠٠٠ يف بــاريس. وضــم مخســــة أعضـــاء مـــن 
اللجنـة، وموظفـني مـن األمانـة العامـة لألمـــم املتحــدة ومؤمتــر 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية وخرباء آخرين (خبري عـن كـل 
جهة ويف اليوم األول فقط) من أمانة الكومنولث وأمانـة جلنـة 
العلوم األرضية التطبيقية يف جنوب احمليط اهلادئ، ومن فرنسا 
ـــــا العظمــــى وآيرلنــــدا  وآيرلنـــدا واململكـــة املتحـــدة لربيطاني
ـــة. وتــرد  الشـمالية، فضـال عـن رئيـس جلنـة السياسـات اإلمنائي

قائمة املشاركني يف التذييل األول. 
وانتخــب فريــق اخلــــرباء بـــارتيك غيومـــون رئيســـا، 

وبيشنودات بريسود، مقررا لالجتماع. 
مضمون العمل  - ٣

قدم الرئيس عرضا موجـزا لتـاريخ املناقشـات املتعلقـة 
بــالضعف. وذكــر بالنتيجــة الــيت خلصــــت إليـــها اللجنـــة يف 
نيســـان/أبريـــــل ١٩٩٩ بشــــأن هــــذا املوضــــوع. والحــــظ 
املســامهات الســابقة، ال ســيما اجتماعــــات اللجنـــة الســـابقة 

للتخطيــط اإلمنــائي يف ١٩٩٧ و١٩٩٨، وفريقــها العـــامل يف 
كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧ وفريـق للخـرباء يف آذار/مـارس 
١٩٩٩. كما أكد على أن مؤشر الضعـف االقتصـادي الـذي 
ـــم ألغــراض عمليــة وأغــراض تتعلــق  اقترحتـه اللجنـة قـد صم
باالتسـاق مـع مفـهوم أقـل البلـدان منـوا. وأدرجـــت يف املرفــق 
الثـاين مـن تقريـر اللجنــة لعــام ١٩٩٩ املعايــري الــيت اقترحتــها 
اللجنة يف تلك السنة. واسـتنادا إىل تلـك املعايـري، عرفـت أقـل 
البلدان منوا إمجاال بكوا بلدانا ذات دخل منخفض تعاين من 
اخنفــاض مســتوى املــوارد البشــرية (اخنفــاض املؤشــر املـــادي 
املوسع لنوعيــة احليـاة) وارتفـاع مسـتوى الضعـف االقتصـادي 
(ارتفـاع مؤشـر الضعـف االقتصـــادي)، وبالتــايل فــإن املعايــري 
الرئيسية الثالثة هي: حصة الفرد مـن الدخـل احمللـي اإلمجـايل، 
ــــة احليـــاة، ومؤشـــر الضعـــف  واملؤشــر املــادي املوســع لنوعي

االقتصادي. 
ـــائج اختبــارات التشــخيص  وقدمـت األمانـة العامـة نت
وعمليات احملاكاة املتعلقة مبؤشر الضعف االقتصـادي واملعايـري 

األخرى( ك). 
كمـا قـدم خـرباء مـن منظمـات أخـــرى عروضــا عــن 

أعماهلم بشأن الضعف. 
وقدمت أمانة الكومنولث آخر صيغة ملؤشـر الضعـف 
ـــدا ناميــا، وهــي صيغــة ال ختتلــف  يف الكومنولـث لــ ١١١ بل
كثريا عن الصيغـة الـيت وردت دراسـتها يف تقريـر اللجنـة لعـام 
١٩٩٩. وعرفـت أمانـة الكومنولـث  الضعـف بكونـه التقلــب 
�املتوقـع� يف الدخـل وربطـت معـامالت الـترجيح املخصصــة 
لكل متغري من املتغريات املختارة بإسهامات هذه املتغريات يف 
ضعف هذا الدخـل. ويضـاف إىل هـذا املفـهوم عنصـر املرونـة 

اليت تستوجب متغريا آخر هو حجم الناتج احمللي اإلمجايل. 
ـــة التطبيقيــة يف جنــوب  وأطلعـت جلنـة العلـوم األرضي
احمليــط اهلــادئ االجتمــاع عــن التطــورات الراهنــة يف مؤشـــر 
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الضعـف البيئـي وعـن األعمـال األخـرى الـيت ال تـزال يف طــور 
التخطيط. وسلطت األضواء على مشكل توفـر البيانـات ذات 
الصلة (الكوارث الطبيعية، واألضرار، والسكان املتأثرون ومـا 
إىل ذلـك) وهـي مسـألة سـبق اإلشـارة إليـها يف تقريـــر اللجنــة 

لعام ١٩٩٩. 
وركز ممثل األونكتـاد علـى املنهجيـة العامـة املتبعـة يف 
ــن  خصـائص الضعـف الـيت أعدـا املنظمـة، بنـاء علـى طلـب م
اللجنة. وعرضت مشاريع خصائص الضعـف يف أربعـة بلـدان 
حددت يف املاضي ألغراض سحبها من القائمـة، وهـي الـرأس 
األخضـــر، وملديـــف، وســـاموا وفـــانواتو، وأتيحـــت هـــــذه 

املسودات. 
وأكـد االجتمـاع علـى أمهيـة مفـهوم ضعـــف البلــدان 
ــــدان منـــوا. ولوحـــظ أن األهـــداف  الناميــة وخباصــة أقــل البل
املتوخاة من أعمال شىت املنظمات قد ال تكـون متطابقـة، وأن 
هذه اجلهود متكاملة، وأن ليـس هنـاك أي مؤشـر صـاحل لكـل 
األغـراض. (ولالطـالع علـــى تعليــق مفصــل علــى مؤشــرات 
الضعف اليت وضعتها املنظمـات األخـرى، انظـر تقريـر اللجنـة 

لعام ١٩٩٩، املرفق األول). 
ـــر املزيــد مــن  ويـرد يف الفـروع التاليـة مـن هـذا التقري
املناقشــات التقنيــة املفصلــة بشــــأن اختبـــار مؤشـــر الضعـــف 

االقتصادي وعمليات حماكاته، فضال عن املعايري األخرى. 
مســـــائل املنهجيـــــة املشـــــتركة يف وضــــــع  - ٤

املؤشرين املركبني 
تطلـب كـل مـن االسـتعراض العـام الـذي جيـري كـــل 
ثالث سنوات ووضع مؤشر للضعف االقتصادي إعـادة النظـر 
ـــدان  يف املنهجيـة املتبعـة يف  تصنيـف البلـدان يف عـداد أقـل البل
منـوا. واســتلزم حتويــل مؤشــر التنــوع االقتصــادي إىل مؤشــر 
الضعف االقتصادي حتديد عتبتني لإلدراج وسحب اسم البلد 
مــن القائمــة فيمــا يتعلــق ــذا املعيــار. كمــا أوصــــت جلنـــة 
السياسات اإلمنائية يف تقريرها لعام ١٩٩٩ ـامش بـني عتبـيت 

ـــة  اإلدراج والرفـع مـن القائمـة يف املؤشـر املـادي املوسـع لنوعي
احليـاة واملؤشـر اجلديـد للضعـف االقتصـــادي. وعــززت هــذه 
التطـورات األسـباب الداعيـة إىل إعـادة النظـر يف هـذه املســائل 

فيما يتعلق جبميع املعايري. 
وخـالل املـداوالت، أثـريت بعـض املسـائل الـيت يبـــدو 
أا تنشأ عموما عند وضـع املؤشـرين املركبـني املؤشـر املـادي 
املوسع لنوعية احليـاة ومؤشـر الضعـف االقتصـادي كمـا تنشـأ 
إىل حد ما عند إعـداد البيانـات املسـتخدمة يف معيـار الدخـل. 
ـــة يف  وقدمـت األمانـة العامـة خيـارات وعمليـات حماكـاة خمتلف
كـل حالـة، ونـاقش فريـق اخلـــرباء بعنايــة مزايــا هــذه البدائــل 

ومدى مالءمتها يف سياق حتديد أقل البلدان منوا. 
 

ــــات  مصــــادر البيانــــات واســــتكمال البيان ٤-١
الناقصة 

تشكل البيانات األساس الـيت تقـوم عليـه كـل املعايـري 
الكمية، وقد ُأكد على ما تكتسـيه نوعيـة جمموعـات البيانـات 
ـــن أمهيــة قصــوى يف أعمــال  ذات الصلـة وتغطيتـها القطريـة م
اللجنة بشأن حتديد أقل البلدان منوا. وأيد فريق اخلرباء اللجنـة 
يف تأكيدها املستمر على قابلية البيانـات للمقارنـة وموثوقيتـها 
وتوفرهــا الشــــامل، وشـــفافيتها، وعلـــى األســـاليب املرضيـــة 
الســتكمال البيانــات الناقصــة، ويف بعــــض احلـــاالت، توفـــر 

سالسل زمنية طويلة. 
وسلم بأن مشـكل البيانـات الناقصـة ال ميكـن إزالتـه، 
وإن كان باإلمكان احلد منه. وألسباب عدة، تكون البيانـات 
الالزمة ناقصة لدى بضعة بلـدان. وبينـت األمانـة العامـة شـىت 
الوسـائل الـيت ميكـن ـا سـد تلـك الثغـرات عـن طريـق إجـــراء 
ـــار  اختبــار تشــخيص وعمليــة للمحاكــاة. كمــا أجــري اختب
حساســية تقديــــرات املؤشـــرات االجتماعيـــة املســـتمدة مـــن 
حـاالت الـتراجع وكـانت نتائجـها مرضيـــة( ل). واتفــق اخلــرباء 
ـــة الســتكمال  علـى أن األسـاليب الـيت تسـتعملها األمانـة العام
البيانــات الناقصــة ســليمة نظريــا، وشــفافة وتعكــس أحســـن 

اجلهود املمكن بذهلا يف ظل القيود العملية( م). 



00-4351533

E/2000/33

معاجلة القيم املتطرفة وحتديد املقاييس  ٤-٢
عند وضع املؤشرين املركبني، مت حتويل القيم العدديـة 
ـــاصر املكونــة للمؤشــرين إىل قيــم حمــددة علــى  لألدلـة أو العن
مقيــاس متــدرج مــن صفــر إىل ١٠٠، حبيــث أصبــح املؤشـــر 
املركب النهائي متوسطا للقيـم املمولـة لكـل عنصـر. وأوصـى 
ـــاييس تتــدرج مــا بــني  فريـق اخلـرباء باالسـتمرار يف حتديـد مق
القيـم القصـوى والدنيـا، ألغـراض جتميـــع فــرادى املؤشــرات. 
وقد أثار هذا مسألة إمكان نشـوء تشـوهات يف احلـاالت الـيت 
يتخذ فيها التوزيع شكل التـواء أو ذيـل طويـل. وقـد أظـهرت 
ـــاصر املؤشــرين أن  الرسـوم البيانيـة لتوزيـع كـل عنصـر مـن عن
ــــم احلـــاالت. إال أن  القيــم املتطرفــة ال متثــل مشــكلة يف معظ
ترتيب البلدان يف احلاالت اليت متثل فيـها هـذه القيـم مشـكلة، 
جيرى ضغطه أكـثر ممـا جيـب ، فتبـهت االختالفـات فيمـا بـني 
ــترتيب  غالبيـة البلـدان، األمـر الـذي يسـفر عـن تشـوهات يف ال

النسيب للبلدان( ن). 
وقـد عرضـت األمانـة العامـة خيـارات خمتلفـة للتعــامل 
ـــي  مــع القيــم املتطرفــة. فكــانت الطريقــة األوىل واملباشــرة ه
حــذف القيــم املتطرفــة، وهــــي طريقـــة تســـتخدم أحيانـــا يف 
التحليـل اإلحصـائي وحتليـل االحنـدار. ومـــن الطــرق األخــرى 
ضغط ذيول التوزيع. وقد أوصت جلنة السياسات اإلمنائيـة يف 
ــــــط  تقريرهــــا الصــــادر يف عــــام ١٩٩٧ بــــاللجوء إىل الضغ
العشريي. ويستخدم هذا األسلوب القيم املتوسطة للعشـريات 
العليا والســفلى لالسـتعاضة ـا عـن قيـم البيانـات الفعليـة الـيت 
تزيد عن أعلى متوسط عشـريي والـيت تقـل عـن أدىن متوسـط 
عشريي، ومن مث، جيري ضغط ذيلي التوزيـع. وقـد اسـتعانت 
ــــط  األمانـــة العامـــة ـــذا األســـلوب يف عـــرض نتـــائج الضغ
العشريي؛ كما قدمت طريقة أخرى للضغط استخدمت فيـها 

نسبة ٥ يف املائة بدال من النسبة العشريية. 
ولكــن رغــــم أن بعـــض هـــذه البدائـــل قـــد أدى إىل 
إصـالح قـدر مـن األثـر التشـويهي املـــترتب علــى وجــود قيــم 

متطرفة، فقد انطــوت هـذه البدائـل علـى مشـاكل خاصـة ـا، 
من قبيل فقدان بعض املعلومات املتعلقة باملواقع النسبية، ليـس 
فقـط فيمـا يتصـل بـالقيم املتطرفـة، الـيت تعـني اسـتبدال قيمــها، 
ولكـن أيضـا فيمـا يتصـل مبشـاهدات أخـرى. وتقـــرر يف ايــة 
املطـاف أنـه ينبغـي فحـــص القيــم املتطرفــة قبــل اســتعمال أي 
ـــى  وسـيلة مـن وسـائل معاجلتـها، وذلـك مـن أجـل احملافظـة عل
أكرب قدر ممكن من املعلومـات. كمـا يتعـني أال جيـري اللجـوء 
ـــط بنســبة ٥ أو  إىل اإلجـراءات التصحيحيـة، وفقـا ملبـدأ الضغ
١٠ يف املائـة، حسـبما يبـــدو مناســبا، إال إذا ظــهر أن وجــود 

القيم املتطرفة ينطوي على تشوهات ذات داللة. 
١٢١ -وقــد أظــهرت عمليــات احملاكــاة الــيت اســتعني فيـــها 
بوسائل خمتلفة لتحديد املقاييس أن النتائج النهائية ال تتغـري إال 

بصورة طفيفة. 
معامالت ترجيح العناصر املكونة للمؤشرين املركبني  ٤-٣
أثريت مسألة الترجيح عند وضع املؤشـرين املركبـني، 
ومها مؤشر الضعف االقتصادي والدليل املادي املوسع لنوعيـة 
ـــوايل.  احليـاة، املكونـني مـن مخسـة وأربعـة مؤشـرات، علـى الت
وعلى غرار مـا حـدث عندمـا مت األخـذ باملؤشـرين السـابقني، 
ومها مؤشر التنوع االقتصادي والدليـل املـادي املوسـع لنوعيـة 
احليـاة، باعتبارمهـا معيـارين لتحديـد أقـل البلـدان منـوا، فقــد مت 
وضع كل من هذيـن املؤشـرين املركبـني باسـتخدام معـامالت 
متســاوية لــترجيح العنــاصر املكونــة هلمــا. ومل يكــن اختيـــار 
ـــا يبــدو يف  معـامالت الـترجيح املتسـاوية اختيـارا عشـوائيا كم
الظاهر، إذ جرى اختيار املؤشرات بناء علـى مـداوالت دقيقـة 
مت إجراؤها للوقوف على أهم العوامل اليت تؤثـر علـى العوائـق 
اهليكليـة. وأشـار فريـق اخلـرباء أيضـا إىل أن هـذا هــو اإلجــراء 
املتبـع يف أحيـان كثـرية يف املؤشـرات املركبـة الـيت تضـم عـــددا 

قليال من مؤشرات. 
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وقـد كـان مـن املمكـن عنـد وضـــع بعــض املؤشــرات 
حتاشـي اللجـوء إىل معـامالت ترجيـــح عشــوائية أو معــامالت 
تنطـوي علـى إطـالق األحكـام، بيـد أن هـــذا كــان سيســتلزم 
زيادة العمق املفـاهيمي والتحليلـي واإلحصـائي للعمليـة. وقـد 
قورنـت بسـاطة معـامالت الـترجيح املتســـاوية بــامليزة النظريــة 
واملفاهيميــة الــيت تتســم ــا خمططــات الــترجيح املســـتندة إىل 
التحليــل العــاملي أو احنــدارات النمــو أو حــىت نظريــة الرفـــاه 
االقتصاديـة. كمـا مت االضطـالع بعمليــة يف املوقــع ــدف إىل 
حماكـاة أثـر معـامالت الـترجيح املختلفـة علـى ترتيــب البلــدان 
حسب مؤشر الضعف االقتصـادي. ووجـد يف ايـة األمـر أن 
معامالت الترجيح املختلفة املقبولـة ال تغـري كثـريا مـن النتيجـة 
النهائيــــة وال تــــربر حجــــم العمــــل اإلحصــــائي أو املتعلـــــق 
بالقياســـات االقتصاديـــة الـــذي يتطلبـــه اشـــتقاق معـــــامالت 
الترجيح البديلة. وعالوة على ذلك، فإن نتائج هذه العمليات 
مـا زالـت موضعـا للمناقشـــة التقنيــة. كمــا أن مؤشــر التنــوع 
االقتصـــادي والدليـــل املـــادي املوســـع لنوعيـــة احليـــاة كانــــا 
يستخدمان معامالت ترجيح متساوية مل تسفر يف املاضي عـن 
ــــد أوصـــت اللجنـــة يف  أي نتــائج غــري مرضيــة. ومــن مث، فق
تقريرهـا لعـام ١٩٩٩ باسـتخدام معــامالت ترجيــح متســاوية 

فيما يتعلق مبؤشر الضعف االقتصادي كذلك. 
وقـد نظـر اخلـــرباء أيضــا يف اســتخدام القيــم العدديــة 
الترتيبية بدال من قيم املؤشرات املعتمدة على األعداد األصليـة 
يف ترتيــب البلــدان. وقــد يشــكل اللجــوء إىل القيــم العدديـــة 
الترتيبية ابتعادا عن املؤشرات احلقيقيـة، كمـا ميكـن أن حيـدث 
اختالفا فيما بني عناصر املؤشر املركـب مـن حيـث معـامالت 
الترجيح. بيد أنه ميكن بذلـك حتاشـي املشـكلة املقترنـة بـالقيم 
املتطرفــة االحصائيــة عــن طريــــق فـــرض زيـــادة مـــن حيـــث 
الوحدات يف الترتيب التسلسلي بغض النظر عن الفرق املطلق 
مـن حيـث القيـم العدديـة. وقـرر فريـق اخلـرباء عـدم اســتخدام 
طريقة الترتيب وفقا لألعداد الترتيبية نظرا ألن هـذا سيتسـبب 

ــــة  يف إخفـــاء االختالفـــات احلقيقيـــة يف األوضـــاع االجتماعي
واالقتصادية فيما بني البلدان. وينطبق هذا بصفة خاصـة فيمـا 
يتعلـق بـالدليل املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة( س). وقـد رئـــي أن 
هـذه الطريقـة مـن شـأا أن تـؤدي إىل فقـــدان قــدر هــام مــن 
املعلومات املتعلقة بقيم البلدان، وميكن أن تنشأ عنها تغيـريات 

كبرية يف املوقع الذي حتتله بعض البلدان( ع). 
 

التجانس يف معاملة مجيع املؤشرات  ٤-٤
عند تقييم الطرق البديلة لتحديـد املقيـاس وخمططـات 
الترجيح، أكد اخلرباء أمهيـة توخـي التجـانس عنـد وضـع كـل 
من املؤشرين. فهذا يكفل االتساق بني املؤشرين املركبني مـن 
حيــــث املنهجيــــة املســــتخدمة، كمــــا يكفــــل الشـــــفافية يف 

اشتقاقهما. 
 

اعتمـــــاد مؤشـــــر الضعـــــف االقتصــــــادي  - ٥
وحسابه 

ســبق أن أوصــت اللجنــة باالســــتعاضة عـــن مؤشـــر 
التنـوع االقتصـادي مبؤشـر للضعـف االقتصـادي يضـــم مخســة 
مؤشــرات. وتتمثــل هــذه املؤشــرات يف تركــيز الصــــادرات، 
وعدم ثبات حصائل التصدير، وعدم ثبـات اإلنتـاج الزراعـي، 
وحصة التصنيع واخلدمات احلديثـة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل، 
وعدد السكان. وقـد طُلـب مـن فريـق اخلـرباء أن يـدرس هـذه 
التوصيات يف ضوء االختبارات التشخيصية وعمليات احملاكاة 

اليت مت االضطالع ا مبساعدة من األمانة العامة. 
وقـــد رئـــي أن االقـــتراح املتعلـــق مبؤشـــــر الضعــــف 
االقتصادي يتمشى مع معىن تعريف أقل البلـدان منـوا والقصـد 

من ورائه، وأنه يبني هذا املعىن وهذا القصد بصورة أفضل. 
 

اختيار العناصر املكونة للمؤشر  ٥-١
ينبغــي ملؤشــر الضعــف االقتصــادي أن يبــني اخلطــــر 
النسيب الذي يهدد التنمية يف بلد ما من جـراء الصدمـات الـيت 
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تنشأ عن عوامل خارجية، واليت يعتمد أثرهـا ليـس فقـط علـى 
حجمها وإمنا أيضا على السمات اهليكلية اليت جتعل هذا البلـد 
معرضا بشكل ما للصدمات. وينظر إىل الضعف الذي يؤخـذ 
يف االعتبار عند حتديد أقل البلدان منـوا بوصفـه ضعفـا هيكليـا 
وليـس ضعفـا ناشـــئا عــن السياســات. وتعتمــد جــدوى هــذا 
املؤشـر علـى مـــدى موثوقيــة اإلحصــاءات والبســاطة النســبية 

للعمليات احلسابية وشفافيتها. 
وقـد رئـي أن الصدمـات اخلارجيـة تنقسـم إىل نوعــني 
رئيسـيني: (أ) الصدمـــات املتصلــة بــاجلو؛ و (ب) الصدمــات 
الناشـئة بفعـل البيئـة االقتصاديـة اخلارجيـة. وقـد وقـع االختيــار 
على بدائل متثل هذه الصدمات يف البلـدان املنخفضـة الدخـل، 
وهي عدم ثبات اإلنتاج الزراعي وعدم ثبات صادرات السلع 
واخلدمات (ترد يف الفرع ٥-٢ مناقشــة لقيـاس عـدم الثبـات) 
ومؤشـر تركـيز الصـادرات. وتقـــرر أن جيــري متثيــل العنــاصر 
اهليكلية اليت حتـدد مـدى التعـرض هلـذه الصدمـات عـن طريـق 
حصـة التصنيـع واخلدمـات احلديثـة يف النـــاتج احمللــي اإلمجــايل 
وعـدد السـكان. وقـد مت اسـتخدام تركـيز الصـادرات وحصـــة 
التصنيع واخلدمات يف مؤشر التنـوع االقتصـادي، رغـم أنـه مل 
ــــث يشـــمل أنشـــطة  جيــر إال مؤخــرا تنقيــح هــذا املؤشــر حبي

أخرى( ف). 
وقد أثريت مسألة ما إذا كانت البيانات املتوافرة عـن 
اإلنتــاج الزراعــي تكفــــي لبيـــان مـــدى التعـــرض للكـــوارث 
الطبيعية. ورئي أنـه رغـم اسـتخدام بيانـات اإلنتـاج الزراعـي، 
فإن املؤشر الناتج عن ذلـك يعـد بديـال يعكـس الضـرر الواقـع 
يف قطاعــات أخــرى أيضــا، وذلــك بقــدر مــا ميكــن للحالــــة 
الزراعية أن تعكس حالة أعم منها. فمعظم البلـدان املنخفضـة 
الدخـل كـانت تعتمـــد اعتمــادا كبــريا علــى الزراعــة. أمــا يف 
احلـاالت الـيت مل يكـن األمـر فيـها كذلـك، فـإن املشـــاكل لــن 
تكن تنشأ إال عند اختالف نسبة الضرر الـذي يصيـب قطـاع 
الزراعة عنها فيما يتعلق بغريه من القطاعات، بغض النظر عن 

صغر حجم القطاع الزراعي. ومن مث، فإن عدم ثبات اإلنتــاج 
الزراعـي، عنـد النظـر إليـه كبديـل، يعـد مؤشـرا جيـد التمثيـــل 

بصفة عامة. 
وقـد تنـاول اخلـرباء مـن جديـد أيضـا مســـألة إمكانيــة 
ــــم األثـــر  األخــذ يف مؤشــر الضعــف االقتصــادي مبقيــاس يقي
االقتصـادي للكـوارث الطبيعيـة علـى حنـو أكـثر مباشـــرة، مــن 
قبيـل الضـرر االقتصـادي أو عـــدد مــن فقــدوا املــأوى، وهــي 
ـــا تقريــر اللجنــة بالدراســة يف عــام ١٩٩٩.  مسـألة تعـرض هل
وانتهى اخلرباء إىل أن البيانات املتوافرة فيما يتعلـق بـالكوارث 
الطبيعية، اليت ميكـــــــن املقارنــــــة بينـها علـى الصعيـد العـاملي، 
مـا زالـت غـري كافيـة لتحديـد أقـل البلـدان منـوا. وفضـــال عــن 
ذلـك، فـإن هـذا النـوع مـن البيانـات ال يصـور بصـدق بعـــض 

الصدمات الطبيعية اهلامة، من قبيل تكرار حاالت اجلفاف. 
ويف معــرض النظــر بصفــة عامــة يف مؤشــر الضعـــف 
االقتصادي، ناقش فريق اخلرباء مسـألة إمكانيـة متثيـل الضعـف 
االقتصادي يف املعايري املستخدمة بوسيلة بسيطة هـي االعتمـاد 
– أي عـدم ثبـات معـدالت منـو  على مؤشر تقلـب اإليـرادات 
الناتج احمللي اإلمجايل. وكانت احلجة يف هذا أن مجيـع عوامـل 
الضعـف تؤثـر علـى معـدل منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل. ولكـــن 
رئي أن مثل هذا املؤشر يتعرض بشدة لتأثـري عوامـل السياسـة 
العامة، وأن أثر الكوارث الطبيعية على النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
ختفف منه املعونة اليت تقدم يف حـاالت الطـوارئ وغريهـا مـن 
أنـواع املسـاعدة. ويف ضـوء هـذه املناقشـة، طُلـــب إىل األمانــة 
العامـة أن جتـري حتليـال لالرتبـاط بـني تقلـب الدخـــل ومؤشــر 
الضعف االقتصادي. وقـد ثبـت أن هـذا االرتبـاط ليـس قويـا، 
ممـا يشـري إىل وجـــود اختالفــات مفاهيميــة هامــة بــني تقلــب 
ـــر فريــق  اإليـرادات ومؤشـر الضعـف االقتصـادي. ومـن مث، أق
اخلرباء اختيار املؤشـرات الـيت اقـترحت اللجنـة اسـتخدامها يف 
مؤشـر الضعـف االقتصـادي يف الـدورة األوىل الـيت عقدـــا يف 

عام ١٩٩٩. 
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قياس عدم الثبات وقوة النتائج  ٥-٢
مل يشـتمل مؤشـر التنـوع االقتصـــادي علــى مؤشــري 
عدم الثبات املستخدمني يف مؤشر الضعـف االقتصـادي. وقـد 
اســـتلزم اســـتخدام هذيـــن املؤشـــرين كبديلـــــني للصدمــــات 
ـــها  اخلارجيـة يف عينـة كبـرية مـن البلـدان الناميـة الـيت تتبـاين في
أمنــاط منــو اإلنتــاج الزراعــي أو الصــــادرات تفســـريا ســـليما 

ملؤشري عدم الثبات وأسلوبا مناسبا للقياس. 
وتوفـر األدبيــات االقتصاديــة عــدة طــرق ميكــن مــن 
خالهلـا قيـاس عـدم الثبـات. ومـــن الســمات الــيت أمكــن عــن 
طريقها التفرقة بني هذه املقاييس اختيار قيمة االجتاه العام اليت 
حتسب على أساسها االحنرافات. ومن السبل األخـرى اختيـار 

الفترة الزمنية. 
وقد استخدمــت ستـــة بلـدان خمتلفـــة متامــا يف أمنـاط  
إنتاجـها الزراعـي خـالل ١٩٧٩-١٩٩٨ يف مقارنـة قياســـات 
التقلب املختلفة. ومل تكـن نتـائج احملاكـاة خمتلفـة كثـريا يف مـا  
يتعلـق بنتـائج الـترتيب النسـيب النـاتج للبلـدان . لذلـك أوصـــى 
اخلرباء باستعمال اخلطـأ املعيـاري الجتـاه احنـداري خمتلـط( ص) 
يســهل فهمــة وحســابه كقيــاس للتقلــب يف مؤشــر الضعـــف 

االقتصادي. 
ـــة حبســاب مؤشــرات التقلــب يف  كمـا أوصـت اللجن
اإلنتـاج الزراعـي وصادراتـه خـــالل فــترة زمنيــة طويلــة لكــي 
ال يمن اآلثار قصرية األجل على ترتيب البلدان. مبعىن آخر، 
ينبغي أن تكون نتيجة الترتيب متينة عند إضافة عدد قليل مـن 
السنني إليها يف كل مراجعة الحقة جترى كـل ثـالث سـنوات 

على قائمة أقل البلدان منوا. 
ـــار جزئــي علــى متانــة ترتيــب البلــدان  وأجـري اختب
حسب مؤشرات التقلب. وكانت نتائج الترتيب لكـامل فـترة 
ـــــــة ١٩٨٧-١٩٩٧  ١٩٧٩-١٩٩٨ وعـــــن الفـــــترة الفرعي
ـــم مؤشــر الضعــف االقتصــادي  متوافقـة، رغـم أنـه مل تكـن قي

لـ ١٢٨ بلدا متطابقة خالل الفترتني. ولذا فقد اعتـرب أن كـال 
من املنهجية والتقديرات سليمة لغرض هذه املمارسة. 

ويبـني تـوزع قيـم مؤشـر الضعـف االقتصـادي لــــ ٢٨ 
بلدا ناميا أن أقل البلدان منوا احلالية والفئة اليت ليست من أقل 
البلـدان منـوا خمتلفـة كثـريا كمجموعتـــني، حيــث أن اموعــة 
األوىل تظـهر متوســـط قيمــة أعلــى بكثــري مــن األخــرى( ق). 
وأكد التقييم املبدئي بـأن أقـل البلـدان منـوا أضعـف اقتصاديـا، 

كما أكد سالمة القياس. 
 

حماكاة مخسة مؤشرات  ٥-٣
وبالنسـبة لعمليـة حماكـاة مؤشـرات التقلـب – اإلنتــاج 
الزراعــي وتصديــر الســلع واخلدمــات – اســتخدمت بيانـــات 
سلسـلة زمنيـة ملـدة ٢٠ سـنة. وبالنسـبة للمسـتقبل، ويف حــال 
اعتمـاد مؤشـر الضعـف االقتصـادي، أوصـــي باســتخدام فــترة 
٢٠ سنة متتابعة. أما بالنسبة للمؤشرات الثالثة األخرى، فقد 

استخدمت بيانات مماثلة للسنوات األخرية. 
ويف حالة تصدير السـلع واخلدمـات، فبمـا أن اهلـدف 
هو إظهار التقلبات يف القـوة الشـرائية، فـإن اإليـرادات احلاليـة 
ـــدوق ا لنقــد الــدويل)  بـالدوالر (علـى أسـاس إحصائيـات صن
ملوازين املدفوعات خفضت وفقا ملؤشـر قيمـة وحـدة واردات 

البلدان النامية (من بيانات صندوق النقد الدويل أيضا). 
ونظـر اخلـرباء أيضـا يف عـدد السـكان بعنايـة إلدراجــه 
يف مؤشر الضعف االقتصادي. ومبا أن اخنفاض عـدد السـكان 
يرتبط بصعوبات هيكلية مستمرة، فقد أدرج بعد قد ال ميكن 
للمؤشـرات األخـرى أن متثلـه علـى حنـو كـــاف. إال أنــه ســاد 
شعور بأن عـدد السـكان خيتلـف كثـريا بـني البلـدان وينطـوي 
على أمهية خاصة بالنسبة للبلـدان الصغـرية، رغـم أن لضخامـة 
عـدد السـكان مســـاوئ أيضــا( ر). وإن اســتخدام اللوغــاريتم 

سيعكس ذلك بشكل أفضل. 
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إن عمليات احملاكاة اليت أجرـا األمانـة العامـة لألمـم 
املتحدة تدعم اختيار املؤشرات اخلمسة. وأظـهرت املكونـات 
ـــت لـــ ١٢٨ بلــدا ناميــا ارتباطــا متقاطعــا  اخلمسـة الـيت وضع
ـــن  ضعيفـا ولكنـه هـام إحصائيـا. ومل يكـن مثـة ارتبـاط قـوي م
شــأنه أن يثــري احتماليــة وجــود مؤشــرات خطيــــة مشـــتركة 
متعددة أو زائدة. وبدا أن كل مؤشر يضيف معلومات تؤكد 
وجود عقبة هيكلية. عالوة على ذلك، فقد ارتبط كل مؤشر 
فرعي بقوة مع جمموع املؤشرات األخرى، مما يؤكـد عالقتـها 
بالضعف. وبشكل عام، فقد اعترب الدليل متينا وينطـوي علـى 
التوصيف الصحيح. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن تطبيقـه مل يـؤد 
ـــة أقــل البلــدان منــوا  إىل حـدوث أي  تغيـريات كبـرية يف قائم
ـــق بــالبلدان القريبــة مــن العتبــة، يبــدو أن  احلاليـة. وفيمـا يتعل
النتــائج تعكــس علــى حنــو أفضــــل الضعـــف اهليكلـــي كمـــا 

أوضحت وأكدت املشاريع األربعة للبيان عن الضعف. 
تنفيذ معايري أخرى  - ٦

وناقش فريق اخلرباء أيضا تنفيذ حتسني معايـري أخـرى 
لتحديد أقل البلدان منـوا مثلمـا أوصـت اللجنـة بذلـك يف عـام 
١٩٩٩. وذكر الفريق بأن أقل البلدان منـوا تعتـرب بلدانـا ناميـة 
منخفضــة الدخــل تعــاين اخنفاضــا يف تنميــة املــوارد البشــــرية 
ـــو  وضعفـا اقتصاديـا، ومهـا عائقـان هيكليـان حيـوالن دون النم
االقتصـادي. وباإلضافـة إىل مؤشـر الضعــف االقتصــادي، مثــة 
معيـاران آخـران يسـتخدمان لتحديـد أقـل البلـدان منـــوا، ومهــا 
نصيب الفرد من الدخل والدليل املادي املوسع لنوعية احلياة. 

 
نصيب الفرد من الدخل  ٦-١

اقـترحت اللجنـــة يف تقريرهــا لعــام ١٩٩٩ اســتعمال 
ـــرد مــن  طريقـة أطلـس البنـك الـدويل( ش) لتحويـل نصيـب الف
النـاتج احمللـي اإلمجـايل بالعملـــة احملليــة إىل دوالرات الواليــات 
املتحدة اليت يسـهل مقارنتـها دوليـا. وبعـد اسـتعراض منهجيـة 
املؤشــر اجلديــد، خلــص فريــق اخلــــرباء إىل أن مـــيزة طريقـــة 

التحويـل هـذه، الـيت تبسـط التقلبـات قصـرية األجـــل يف ســعر 
الصرف املعدل بالتضخم، تربر اعتمادها من قبل اللجنة. 

ومثـــة مســـألة ذات صلـــة تتمثـــل يف تعريـــف الفئـــــة 
املنخفضة الدخل، اليت يطـابق حتديدهـا املعيـار األول لـإلدراج 
والـيت شـكلت التقسـيم ذي الصلـة لتحديـــد العتبــة للمعيــارين 
اآلخرين. وكما ذكر أعاله، فإن استخدام هذه الفئة بوصفـها 
اموعـة ذات الصلـــة لتحديــد العتبــة جنــم عــن تعريــف أقــل 
البلـدان منـوا ويتمشـى مـع املمارسـة السـابقة للجنـة. وأوصــت 
اللجنة بإدراج بلـد يف فئـة البلـدان املنخفضـة الدخـل إذا كـان 
قد صنف كذلك من قبل البنـك الـدويل يف أي مـن السـنوات 
الثـالث األخـرية. وســـرياعي هــذا التقلبــات احملتملــة القصــرية 
األجـل يف مسـتوى الدخـل الـذي ميكـن أن يغـري تصنيـف بلـــد 
مـن ســـنة ألخــرى. إال أن فئــة البلــدان املنخفضــة الدخــل يف 
أوروبـا الشـــرقية وآســيا الوســطى الــيت أصبحــت مســتقلة يف 
التســعينيات ســتبقى مســتبعدة بســــبب االعتبـــارات اخلاصـــة 

الواردة يف الفرع ٨ من هذا التقرير. 
وبشأن حتديد عتبـة رفـع اسـم البلـد، قـد نظـر اخلـرباء 
ثانيــة يف مســألة اســتخدام نصيــب الفــرد مــن النــاتج احمللــــي 
اإلمجايل يف سنة واحدة أو املتوسط على مدى ثـالث سـنوات 
(كمـا يف املـاضي). وقـد سـببت األحـداث األخـرية مــن قبيــل 
األزمة املالية يف آسـيا ومـا متخـض عنـها، تغيـريات مفاجئـة يف 
سـعر الصـرف ومسـتويات الدخـــل الفعليــة يف بعــض البلــدان 
النامية. ومبا أن فئـة أقـل البلـدان منـوا ـدف إىل إبـراز العوائـق 
اهليكليـة طويلـة األجـل للنمـو، وليـس العوامـل قصـرية األجـــل 
ـــتويات الدخــل، فقــد أوصــي  الـيت قـد تسـبب تقلبـات يف مس

باستخدام متوسط دخل الفرد لثالث سنوات كقياس. 
ــات يف  وطلـب إىل األمانـة العامـة مراعـاة هـذه التوصي
إعـداد التقريـــر اإلحصــائي الــذي ســتنظر فيــه اللجنــة خــالل 

استعراضها لقائمة أقل البلدان منوا. 
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ـــع  واملســألة األخــرى الــيت متــت مناقشــتها هــي توزي
الدخـل يف بلـد مـا. وقــد أشــري إىل أن قياســات مثــل نصيــب 
الفــرد مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل تبــالغ يف تقديــر مســــتوى 
متوسط الدخل لبلد ما (أي ما يتمتع به �الشـخص العـادي� 
يف بلد ما) إذا كان توزيع الدخل غـري متسـاو بدرجـة كبـرية. 
ــــرب إىل حـــد كبـــري أحـــد  إال أن توزيــع الدخــل الداخلــي يعت
متغـريات السياسـات ولـذا ال يعتـرب ضروريـا هلـــذه األغــراض. 
عالوة على ذلك، فـإن املؤشـرات األربعـة الـيت تشـكل الدليـل 
املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة عكسـت علـى حنـــو غــري مباشــر 
توزيـع الدخـل والفقـر يف بلـد مـا. عـالوة علـى ذلـك، كــانت 
هنـاك صعوبـات يف توفـر البيانـات ومقارنتـها لتعكـــس توزيــع 
الدخل والفقر. وأوصى اخلرباء بعـدم اسـتعمال توزيـع الدخـل 
وأبعاد الفقر يف وضع معيار الناتج احمللي اإلمجايل احلايل، رغم 
أنه ميكن إدراجها يف تعديالت الحقة يف كل مـن هـذا املعيـار 

والدليل املادي املوسع لنوعية احلياة. 
 

الدليل املادي املوسع لنوعية احلياة  ٦-٢
جرت مراجعة الدليل املادي املوسـع لنوعيـة احليـاة يف 
ــــة.  ســياق توصيــة اللجنــة بتنقيــح مؤشــرات الصحــة والتغذي
وتفضـل اللجنـة، بالنسـبة للتغذيـة، النسـبة املئويـة مـن الســكان 
الذين يعانون من نقص التغذية، إال أن هـذه البيانـات مل تكـن 
ـــد كــان القيــاس  متاحـة بالنسـبة للعديـد مـن البلـدان. ولـذا فق
املوصى به هو متوسط استهالك الفرد مـن السـعرات احلراريـة 
ـــعرات. ويف  كنسـبة مئويـة مـن متوسـط احتياجـات الفـرد للس
جمال الصحة، أوصت اللجنة باستخدام نسبة وفيـات األطفـال 
دون اخلامسـة بـدال مـــن العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة. ودرس 

فريق اخلرباء كفاية وجدوى هذا االختيار. 
وفيما يتعلق باستهالك السعرات احلراريـة لكـل فـرد، 
كـانت التقديـرات متاحـة بالنسـبة للعديـد مـن البلـدان. وهـــي 
ــــة  تســـتند إىل التـــوازن الغذائـــي. وســـتكون البيانـــات املتعلق

بــالتوزيع مــن املعلومــات اإلضافيــة املفيــــدة، إال أن مشـــاكل 
مقارنـة البيانـات جعلـت اسـتخدام تقديـــرات التوزيــع والفقــر 
ـــة. ولــذا وافــق فريــق اخلــرباء، علــى أن  صعبـة يف هـذه املرحل
التحـول إىل اسـتهالك السـعرات احلراريـة للفـرد كنسـبة مئويــة 

لالحتياجات يعترب حتسينا ميكن حتقيقه. 
ووافق اخلرباء على أن العمر املتوقع عند الوالدة ليـس 
أفضل مؤشر عن حالة صحــة السـكان بسـبب مشـاكل نوعيـة 
البيانات. كما أنـه مؤشـر ال يعكـس بسـرعة كافيـة التغيـريات 
اليت تطرأ على الصحة والتغذية. لذلك فإن فريق اخلـرباء يؤيـد 
استخدام نسبة وفيات األطفال دون اخلامسة الـيت تتوفـر عنـها 

بيانات موثوقة أكثر. 
وفيمـا يتعلـق بـالتعليم، يؤيـــد فريــق اخلــرباء اســتمرار 
اسـتعمال املعايــري احلاليــة. ووافــق علــى أن متوســط ســنوات 
الذهـاب إىل املدرسـة سـيكون مؤشـرا أفضـل، إال أنـــه الحــظ 
وجود مشاكل هامة يف البيانـات مـن حيـث توفرهـا وقابليتـها 

للمقارنة. 
وختاما، وافق اخلـرباء علـى أن التغيـريات املوصـى ـا 
ستحسن الدليل املادي املوسع لنوعية احلياة من حيث املفـهوم 
ومـن حيـث توافـر البيانـات كمؤشـــر مركــب لقــدرة املــوارد 

البشرية. 
واقـترح اخلـرباء اسـتخدام مؤشـر لوغـــاريتم اســتهالك 
السـعرات احلراريـة عنـد وضـع الدليـل املـادي  املوسـع لنوعيـــة 
احليــاة ألنــه يعكــس علــى حنــو أفضــل الفــروق النســبية بـــني 
ـــم األدىن، املتصلــة  البلـدان. إذ أنـه سـيتيح متيـيزا أكـرب بـني القي

أكثر بتحديد أقل البلدان منوا( ت). 
ـــائج االختبــار التشــخيصي  وأبـرزت األمانـة العامـة نت
واحملاكاة املتعلقني بالدليل املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة (انظـر 
الفرع ٤). وأعيد حساب الدليل املادي املوسع لنوعيـة احليـاة 
يف املوقع ووافق فريق اخلـرباء علـى التحسـينات املوصـى ـا – 
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التغيـــريات إىل مؤشـــــرين واســــتعمال اللوغــــاريتم يف حالــــة 
استهالك السعرات احلرارية كنسبة مئوية من االحتياجات. 

ويف املناقشات العامة، تطرق فريق اخلـرباء مـن جديـد 
إىل مسـألة إمكانيـــة االســتعاضة عــن مكونــات دليــل التنميــة 
البشرية ذات الصلة بالدليل املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة. ومت 
التأكيد على أن دليل التنمية البشرية ومكوناته ليست مالئمـة 
لغرض حتديد أقل البلدان منوا. باإلضافة إىل ذلـك، فقـد سـعى 
الدليـل املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة إىل دراسـة تنميـــة املــوارد 
البشرية يف سياق أوسع (مؤشران لكـل مـن التعليـم والصحـة) 
واملؤشـرات الـيت مت اختيارهـا أكـثر موثوقيـة ومالئمـة للغـــرض 

من بعض مكونات دليل التنمية البشرية. 
كما نوقشت نوعية البيانات ومدى دقة قياس مؤشـر 
حمدد للرفاهية أو القدرة البشرية. وخلص اخلـرباء إىل أنـه، مـع 
مراعاة عدم إمكانية التصدي هلـذه الشـواغل علـى حنـو كـاف 
بالبيانــات املتاحــة مــن أوثــق املصــــادر كاملنظمـــات الدوليـــة 
املتخصصـة يف هـذه اـاالت، ينبغـي توخـي مزيـد مـن العنايــة 

واحلذر عند تطبيق املعايري الكمية بغية حتديد وضع البلد. 
 

االســـــتخدام التكميلـــــي للبيانـــــات عــــــن  - ٧
الضعف اليت يضعـــها مؤمتــر األمــم املتحــدة 

للتجارة والتنمية (األونكتاد) 
يف التوصيــة الــواردة يف تقريــر اللجنــــة لعـــام ١٩٩٩ 
بإدماج مؤشر الضعف االقتصادي، أقـرت اللجنـة بـأن مؤشـر 
الضعـف االقتصـــادي قــد ال يتيــح إال قياســا جزئيــا وتقريبيــا 
ـــراء  ملسـتوى ضعـف البلـد النسـيب. ومثـة حاجـة للنظـر٢ يف إج
تقييم أعمق للضعف على أساس كل حالة على حدة. وتدعو 
احلاجــة إىل النظــــر يف حـــاالت اإلدراج ورفـــع اســـم البلـــد. 
ولذلـك فقـد أوصـت اللجنـة بـإعداد وثيقـة تدعـى �بيـان عــن 
الضعـف� للحـــاالت القريبــة مــن العتبــة. وينبغــي أن يصمــم 
البيان حبيث يسـمح بـإجراء تقييـم شـامل عـن الوضـع للبلـدان 

القريبة من عتبة املعايري وتقدمي معلومات تعكس أبعـادا خمتلفـة 
من الضعف مبا يف ذلك الضعف األيكولوجي. 

وســوف تســتخدم اخلصــائص ليــس فقــط بوصفــــها 
معلومـات تكميليـة عنـد النظـــر يف موقــع بلــد مــا إزاء مؤشــر 
الضعـف االقتصـادي، وإمنـا أيضـا فيمـا يتعلـق بالنتـــائج العامــة 

للمعايري الرئيسية الثالثة. 
وعرضت أمانة مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة 
التابعة لألونكتاد علـى فريـق اخلـرباء مشـاريع دراسـات تتعلـق 
بالبلدان األربعة اليت تضمنت تقــارير جلنـة السياسـات اإلمنائيـة 
إما التوصية برفع امسها من قائمة أقل البلـدان منـوا أو النظـر يف 
إمكانية رفع امسها منها وهي الرأس األخضر وساموا وفـانواتو 

وملديف. 
وأعـدت هـذه التقـارير بنـاء علـى طلـب مـــن اللجنــة، 
كما يشري إىل ذلك تقريرها لعام ١٩٩٩، لتقدمي معايري كميـة 
إضافية يف حتديد أقل البلدان منـوا. وأشـارت األونكتـاد إىل أن 
التقارير استندت إىل معلومات مت مجعها مـن البعثـات امليدانيـة 
الـيت ُأوفـدت إىل البلـدان املعنيـــة، بتعــاون مــن ســلطات تلــك 

البلدان. 
وأكـدت تقـــارير األونكتــاد جدواهــا وقيمــة مفــهوم 
الضعـف، وأتـــاحت فــهما متعمقــا ملواطــن الضعــف اهليكليــة 
والواسعة النطاق الـيت تعانيـها هـذه البلـدان. وكـانت التقـارير 
مفيدة للغاية. وانتـهى فريـق اخلـرباء إىل أن الدراسـات جـاءت 
ذات صلة واضحة بالنظر يف ضعف بلـد مـا ومشلــــت أبعــــادا 
مل تتنـاول إال بشـكل عـارض يف مؤشـر الضعـف االقتصـــادي، 
ــــارير  وخاصــة فيمــا يتعلــق باهلشاشــة البيئيــة. وتضمنــت التق
معلومات إضافية يف جماالت أخرى مثل عـدم اسـتقرار أسـعار 
ـــــص احملــــاصيل  الصـــادرات ولتغـــري تدفقـــات املســـاعدة ونق
واالعتمــاد علــى جمموعــة ضئيلــة مــن الصــادرات ومشــــاكل 
النقل. وأوصى فريق اخلرباء بـإعداد اخلصـائص املتعلقـة جبميـع 
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البلدان احملتمل رفع امسها من قائمة أقل البلدان منوا، وإىل حـد 
ـــالبلدان احملتمــل إدراجــها يف تلــك القائمــة، وذلــك  معقـول ب
كــإجراء احتيــاطي ضــروري ضــد التغيــري الســابق ألوانـــه يف 

مركز بلد ما نتيجة لقصور نوعية البيانات. 
ــــيت دارت  وبعــد االســتعراض واملناقشــات الدقيقــة ال
بينهم قدموا بعـض التوصيـات فيمـا يتعلـق مبحتـوى خصـائص 
الضعف وشكلها يف املستقبل. وهذه التوصيات هي كالتايل: 
إضافـة جـدول موجـز للبيانـات/املعلومـــات األساســية  �
املتعلقـة بكـل حالـة علـى حـده، مبـا يف ذلـك الســكان 

واملوقع اجلغرايف واملناخ؛ 
االستفادة أكثر من الدراسات املتعلقـة بـالضعف الـيت  �
أعدـا املنظمـات األخـرى فيمـا يتعلـق ـذه البلـــدان، 
ـــة؛ وإدراج تكلفــة التأمينــات  إذا كـانت متاحـة وهام

وتكاليف تشييد اهلياكل األساسية إذا ما توفرت؛ 
ــــة بتعمــق أكــرب، وال ســيما  دراسـة التغـريات احلديثـــ �
ــــد أو ذاك إلدراجـــه يف  فيمــا يتعلــق بأهليــة هــذا البل

القائمة أو رفع امسه منها؛ 
فحــص اإلحصائيــات املســــتخدمة يف عمـــل اللجنـــة  �

بشأن املؤشرات الكمية؛ 
ــــى  إضافــة موجــز لالســتنتاجات لتســليط الضــوء عل �

مواطن الضعف والقيود اهليكلية األشد أمهية. 
 

ـــار املترتبــة علــى إدراج  التوصيـات واآلث - ٨
االسم يف القائمة أو رفعه منها 

رأى الفريق أن اإلدماج الكـامل ملفـهوم الضعـف مـن 
خالل مفهوم مؤشر الضعف االقتصادي والدراسـات املوجـزة 
ـــة، إىل  ملؤشـرات الضعـف، يـؤدي، كمـا أوصـت بذلـك اللجن
حتسن ملموس يف التعرف علـى الصعوبـات اهليكليـة املسـتمرة 

املرتبطة بركود النمو االقتصادي وبطء احلد من الفقر. 

ويف اســتعراضه للمســتويني احلديــني للدليــــل املـــادي 
املوسع لنوعية احلياة ومؤشر الضعـف االقتصـادي، اتبـع فريـق 
اخلــرباء املبــادئ الــــيت وافقـــت عليـــها يف عـــام ١٩٩١ جلنـــة 
التخطيـط اإلمنـائي السـابقة( ث)، أيدـا اللجنـة يف عــام ١٩٩٩. 
وعلـى وجـه التحديـد، تقـرر أن تكـون عتبـــة اإلدراج املتعلقــة 
بأي مؤشر مركب هي قيمة مؤشر املعيـار اخلـاص بفئـة الربـع 
األعلى من جممـوع البلـدان املنخفضـة الدخـل. وحـرص أيضـا 
ــــري  فريــق اخلــرباء علــى ضمــان أال تــؤدي التغيــريات يف املعاي
واملنهجيـة إىل أي تغـري مفـرط يف القائمـة احلاليـة ألقـل البلــدان 
منوا، وذلك حىت تكون هناك استمرارية علـى مـر الزمـن. ويف 
حتديد مستويات عتبة اإلدراج يف القائمة، مل يـر فريـق اخلـرباء 
داعيـا إلدخـال أي تغيـري علـــى املبــدأ املتفــق عليــه يف املــاضي 
ـــد هــذه املســتويات. ويف حالــة  بوصفـه دليـال توجيـهيا لتحدي
مؤشر الضعف االقتصادي كما اقترح يف عـام ١٩٩٩، الـذي 
تدل فيه القيم العالية على درجة عاليـة مـن الضعـف، سـتكون 

نقطة الفصل هي قيمة الربع الدنيا. 
ويف ضـــوء املعلومـــات املتاحـــة بواســـطة املؤشــــرات 
وخصائص الضعف، استنتج فريق اخلرباء أن اسـتعراض قائمـة 

أقل البلدان منوا ينبغي أن يتم على النحو التايل: 
أوال، يتعني حتديد عتبة، رفع االسم مـن القائمـة فيمـا 
ــــة  يتعلــق بالنــاتج احمللــي اإلمجــايل بإضافــة ١٥ يف املائــة لنقط
ــــة  الفصــل اخلاصــة بــاإلدراج وكــان ذلــك مبدئيــا هــو القيم
املسـاوية مـن نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـــايل لنقطــة 
الفصل لنصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجـايل الـيت حددهـا 
ــتعراض  البنـك الـدويل لفئـة البلـدان املنخفضـة الدخـل. ويف اس
عام ١٩٩٧، مت حتديد تلك القيمـة مبـا قـدره ٨٠٠ دوالر أي 
بزيادة قدرها مائة دوالر عن نقطة الفصـل لعـام ١٩٩٤، الـيت 
كـانت يف حـد ذاـا تزيـد مببلـغ ١٠٠ دوالر عـن معيـــار عــام 
١٩٩١. وأضيفـت تلـك الزيـادات لتعكــس تضخــم األســعار 
فضـال عـن النمـو احلقيقـي يف دخـل الفـرد يف البلـدان الناميـــة، 
نظرا ألن مفهوم أقل البلدان منـوا مفـهوم نسـيب. وأشـار أيضـا 
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اخلرباء إىل أن مستوى الفصــل للنـاتج القومـي اإلمجـايل يف فئـة 
ـــدويل قــد زاد  البلـدان املنخفضـة الدخـل الـيت يضعـها البنـك ال
على مر السنني. ومت االتفاق على أن مبلغ ٩٠٠ دوالر يتسق 

مع املمارسة املاضية. 
ومن أصل ٤٨ بلدا مــن أقـل البلـدان منـوا و ١٩ بلـدا 
آخر من البلـدان املنخفضـة الدخـل، أو مـا جمموعـه ٦٧ بلـدا، 
فإن عتبة الدليل املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة سـتكون معادلـة 
للقيمة القريبة من البلد السابع عشر يف قائمـة البلـدان املصنفـة 
تنازليا حبسب املؤشر. ويف حالـة مؤشـر الضعـف االقتصـادي، 
سـيكون العتبـة هـي القيمـة القريبـة مـن البلـد السـابع عشـــر يف 
قائمة البلــدان املصنفـة تصاعديـا حبسـب املؤشـر. وفيمـا يتعلـق 
برفع االسم من القائمة، اقترح تقرير جلنة السياسـات اإلمنائيـة 
لعام ١٩٩٩ أن يكون عتبة هذين املؤشرين فيمـا يتصـل برفـع 
االسم من القائمة أعلى حبوايل ٢٠ يف املائة عـن عتبـة اإلدراج 
فيـها بالنسـبة للدليـل املـــادي املوســع لنوعيــة احليــاة وأن يقــل 
بنسبة ٢٠ يف املائة عـن عتبـة اإلدراج بالنسـبة ملؤشـر الضعـف 
ــري،  االقتصـادي. وحرصـا علـى املعاجلـة املتجانسـة جلميـع املعاي
اقترح فريق اخلـرباء أن يكـون األسـاس املرجعـي للنـاتج احمللـي 
اإلمجـايل للفـــرد لغــرض رفــع االســم مــن القائمــة أعلــى مــن 
مستوى إدراجه بالنسبة املئوية نفسها، رغم أن اللجنـة كـانت 
اقترحت هامشا قدره ١٠٠ دوالر يف عام ١٩٩٩( خ). بيـد أن 
ــــع يف  فريـــق اخلـــرباء الحـــظ أن اهلـــامش بـــني اإلدراج والرف
االستعراضات السابقة كان يـتراوح بـني ١١ و ١٧ يف املائـة، 
ـــق  وفقـا للقيـم احملـددة للمعايـري والسـنة( ذ). وعليـه أوصـى الفري
ـامش نســـبته ١٥ يف املائــة بالنســبة للمعايــري الثالثــة كافــة. 
وأعـرب فريـق اخلـرباء عـن ارتياحـه ألن ذلـك سـوف ال ينشــأ 
عنـه شـرط أكـثر تسـاحما لرفـع االسـم مـن القائمـة كمـــا كــان 

شأنه يف املاضي( ض). 
ـــأكيد توصيــة اللجنــة يف  وجـدد فريـق اخلـرباء أيضـا ت
دورــا لعــام ١٩٩٩ بتكميــل املؤشــرات الكميــة خبصــــائص 
الضعـف لكـل بلـد مـــن البلــدان الواقعــة عنــد اخلــط الفــاصل 

وجلميع البلدان اليت ميكن رفع أمسائها من القائمة( غ). 

وإذا مت تطبيــــق هــــذه التغيــــريات يف املعايــــري علـــــى 
املعلومـات املتاحـــة للخــرباء يف اجتمــاع بــاريس، فــإن اآلثــار 
بالنسـبة لقائمـة أقـل البلـدان منـوا ســـتكون علــى النحــو املبــني 

أدناه: 
وبدا من الواضح أن هناك بلـدا إضافيـا واحـدا فقـط،  �
هو السنغال، مؤهل لإلدراج يف القائمة، ويفي بلـدان 
آخـران، مهـا غانـا والكونغـو، باملعايـري ولكنـهما كانــا 

قريبني من عتبة الدليل املادي املوسع لنوعية احلياة. 
عنـــد النظـــر يف احتمـــــال إدراج بلــــدان أخــــرى يف  �
القائمــة، أشــار فريــق اخلــــرباء إىل أن غانـــا رفضـــت 
إدراجـها يف القائمـة بعـد اسـتعراض ١٩٩٤، كمـــا مت 
ـــــة  ربــــط اهلبــــوط األخــــري يف املؤشــــرات االقتصادي
واالجتماعيـة يف الكونغـو، وهـو بلـد مصـــدر للنفــط، 
ــارات  بـاحلرب األهليـة. وينبغـي أن تؤخـذ هـذه االعتب
ــة  واملعلومـات األخـرى بعـني االعتبـار عنـد قيـام اللجن
بـإعداد توصيتـها فيمـا يتعلـق حبـاالت اخلـــط الفــاصل 

هذه؛ 
ووفقا للقاعدة اليت تنص على عدم جواز اقتراح رفـع  �
ـــري  اسـم بلـد مـن القائمـة إال إذا كـان ذلـك يفـي مبعاي
رفع االسم من القائمة يف استعراضني متتابعني، درس 
ــــدة بالنســـبة  فريــق اخلــرباء أيضــا آثــار املعايــري اجلدي
للبلـدان األربعـة املقـترح رفـع أمسائـها مـــن القائمــة يف 

عام ٢٠٠٠. 
ويف حالـة فـانواتو (انظـر اإلطـار)، الـيت اعتـــربت أوال 
مؤهلة لرفع امسها من القائمة يف عام ١٩٩٤ فيما يتعلـق بكـل 
من الناتج احمللي اإلمجايل والدليل املادي املوسع لنوعية احليـاة، 
كان مستوى نصيب الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجـايل ال يـزال 
ــل  يفـوق بوضـوح عتبـة لرفـع االسـم مـن القائمـة، ولكـن الدلي
املادي املوسع لنوعية احلياة كان أدىن من العتبة اجلديـدة لرفـع 
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االسم من القائمة. وعالوة علـى ذلـك، كـان مؤشـر الضعـف 
االقتصادي يفوق العتبة. ووفقا هلذين املعيارين اجلديدين، فإن 
فانواتو ال تفي بشروط رفع االسـم مـن القائمـة. وقـد أكـدت 

نتائج بيان الضعف التقييم اآلنف الذكر. 
ـــار)، الــيت يبلــــغ نصيــب  ومل تعـد سـاموا (انظـر اإلط
الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجــــايل فيـها حنــــو ٠٠٠ ١ دوالر، 
ـــي اإلمجــايل.  مل تعـد تفـي مبعيـار اإلخـراج املتعلـق بالنـاتج احملل
وزيـادة علـى ذلـك، كـانت سـاموا يف مرتبـة الضعـف الشــديد 
علـى مؤشـر الضعـف االقتصـادي. وقـد أكـدت جمـددا النتــائج 
ـــك،  الـواردة يف خصـائص الضعـف هـذا التقييـم الكمـي. ولذل

ينبغي عدم التوصية بإخراج ساموا من القائمة.  
وبدأ الرأس األخضر حالة من حـاالت اخلـط الفـاصل 
فيمـا يتعلـق بنصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـــايل. ولبــى 
معيـار رفـع االسـم مـن القائمـة املتعلـق بـالدليل املـادي املوســع 
ـــان مصنفــا ضمــن البلــدان املنخفضــة  لنوعيـة احليـاة، لكنـه ك

الدخل األشد ضعفا على مؤشر الضعف االقتصادي. 
السبب يف عدم إمكانية رفع اسم ساموا وفانواتو من قائمـة 

أقل البلدان منوا 
ـــك يف أنــه يف عــام  بالنسـبة لسـاموا، يكمـن سـبب ذل
١٩٩٧ كان نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل أعلى مـن 
عتبة االنتقال من قائمة أقل البلدان منوا ولكنه أدىن اآلن. فقـد 
حـدث ركـود يف القيمـة احلقيقيــة لنصيــب الفــرد مــن النــاتج 
احمللـي اإلمجـايل يف سـاموا منـذ االسـتعراض السـابق، ممـا هبـــط 
بالبلد إىل مستوى أقرب من حد فئة البلدان املنخفضة الدخـل 
احملـددة مـن البنـك الـدويل. وينبغـي أيضـا مالحظـة أن نصيــب 
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف سـاموا كـان، يف اسـتعراض 
عـام ١٩٩٧، أعلـى مـــن مثيلــه يف الــرأس األخضــر وملديــف 
ــي  وليربيـا، ولكنـه اآلن أدىن مـن نصيـب الفـرد مـن النـاتج احملل
اإلمجـايل يف هـــذه البلــدان. وحيــث أنــه مل يصــل كذلــك إىل 

مستوى مؤشر الضعف االقتصادي احملـدد كعتبـة لرفـع االسـم 
ــــام  مــن القائمــة، عــالوة علــى أنــه مل يصــل يف اســتعراض ع
١٩٩٧ إىل مسـتوى معيـار مؤشـر التنـــوع االقتصــادي احملــدد 
هلذا االنتقال، فإنه ال ينبغي التوصية هلا باالنتقال من القائمة. 
وختتلــف حالـــة فـــانواتو عـــن ذلـــك. إذ أن فـــانواتو 
تسـتويف عتبـة رفـــع االســم مــن القائمــة احملــددة علــى أســاس 
ـــي  نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل. وكـانت تلـك ه
احلالـــة يف اســـــتعراضي عــــامي ١٩٩٤ و ١٩٩٧. وهــــي ال 
تستويف معيار رفع االسم من القائمة احملدد على أساس مؤشـر 
الضعف االقتصادي يف االستعراض الراهن ومل تستوف معيـار 
رفع االسم من القائمـة فيمـا يتعلـق مبؤشـر التنـوع االقتصـادي 
ـــامي ١٩٩٤ و ١٩٩٧. ويف حقيقــة األمــر،  يف اسـتعراضي ع
فإن مؤشر التنوع االقتصادي املتعلق ـا هـو أعلـى بكثـري مـن 
العتبة (تعين �أعلى� هنا أكثر ضعفا). بيد أن فـانواتو مل تعـد 
تستويف عتبة االنتقال مـن القائمـة احملـددة علـى أسـاس املؤشـر 

املادي املوسع لنوعية احلياة. 
ويرجـع السـبب يف أن فـانواتو ال تســـتويف عتبــة رفــع 
االسم من القائمـة احملـددة علـى أسـاس املؤشـر املـادي املوسـع 
لنوعية احلياة يف هذا االستعراض إىل أن املؤشرات االجتماعية 
يف فانواتو أصاا الركـود أو حتسـنت بقـدر أقـل مـن التحسـن 
الذي حدث يف بلدان نامية أخرى، مما جيعل وضـع هـذا البلـد 
النسـيب أقـل مالءمـة ممـا بـدا عليـه يف االســـتعراضات الســابقة. 
ويتسق هذا التدهور النسيب مــع االسـتنتاجات الـيت مت التوصـل 
إليها يف النبذة املعدة عن الضعف. وهو يتجلى يف النسـبة بـني 
املؤشـر املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة املتعلـق بفـانواتو والقيمـــة 
املتوسـطة للمؤشـر املـادي املوسـع لنوعيـة احليــاة املتعلــق بــأقل 
البلدان منوا احلالية، وغريها من البلدان منخفضة الدخل: وقـد 
بلغت يف هذا االسـتعراض ١,٣٨، يف حـني كـانت ١,٤٦ يف 

استعراض عام ١٩٩٧. 



00-4351543

E/2000/33

ومـن اجلديـر باملالحظـة أن الفـرق بـني عتبـــيت املؤشــر 
املادي املوسع لنوعية احليـاة املتعلقتـني بـاإلدراج يف القائمـة أو 
ـــد أن القــاعدة  بـالرفع منـها قـد تغريتـا يف هـذا االسـتعراض. بي
اجلديـدة املتعلقـة بنسـبة الفـرق بينـهما الـيت تبلـغ ١٥ يف املائــة، 
مقارنة بنسبة ١١ يف املائة يف االستعراضني السـابقني، ال يؤثـر 
علـى حالـة فـانواتو: فمسـتوى املؤشـر املـــادي املوســع لنوعيــة 
احليـاة املتعلـق بفـانواتو ال يزيـد عـن عتبـة اإلدراج بالقائمــة إال 
بنسبة ٨ يف املائة. وهـي لـن تسـتويف معيـار الرفـع مـن القائمـة 
احملدد على أساس املؤشر املادي املوسع لنوعيـة احليـاة حـىت يف 

حالة تطبيق القاعدة السابقة اليت تبلغ نسبتها ١١ يف املائة. 
  

وقد أبرزت نبذة الضعف اعتمـاد البلـد الشـديد علـى 
املعونة والتحويالت من اخلـارج، اللتـني كانتـا غـري مسـتقرتني 
يف السـنوات األخـرية. ويف حالـة مـن هـذا القبيـل، فـإن األمـــر 
متروك لتقدير اللجنة لتقرر ما إذا كان الرأس األخضر مؤهـال 

لالنتقال من القائمة أم ال. 
ونصيـب دخـل الفـرد مـــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف 
ملديف هو أعلى كثريا مـن عتبـة الرفـع مـن القائمـة، كمـا أن 
املؤشر املادي املوسع لنوعية احلياة املتعلق ـا هـو أعلـى كثـريا 
من عتبة هذا الرفع، لذا فإا مؤهلة للرفع من القائمـة حـىت يف 
حالة عدم وصول مؤشـر التنـوع االقتصـادي املتعلـق ـا لعتبـة 
هـذا الرفـع. ويف واقـع األمـر، فـإن مؤشـر التنـــوع االقتصــادي 
املتعلق ا كان أقل مؤشر فيما بـني احلـاالت األربـع املرشـحة 
للرفـع مـــن القائمــة وال يزيــد إال بشــكل ضئيــل عــن العتبــة. 
وأكدت النتائج الـواردة يف نبـذة الضعـف االسـتنتاج الـذي مت 
ــــه اســـتنادا إىل املؤشـــرات النوعيـــة، إىل حـــد أن  التوصــل إلي
ملديـف كـانت أقـل تضـررا مـن البلـدان الثالثـة األخــرى مــن 
جراء الصدمات اخلارجية املنشـأ. بيـد أن النبـذة أكـدت أيضـا 
القلـق الرئيســـي لــدى البلــد إزاء عواقــب ارتفــاع مســتويات 
البحر على املـدى الطويـل. وقـد يكـون مـن املالئـم أن تراعـي 
اللجنة هذه املعلومات والتحـدي احملـدد الطويـل األجـل الـذي 
يواجهه هذا البلد على الوجه املبني يف النبذة، عنـد البـت فيمـا 

إذا كان ينبغي رفعه من القائمة. وهناك إحساس بأن التحدي 
الـذي يواجهـه هـذا البلـد مـن جـراء التغـــري املنــاخي هــو حتــد 
شديد اخلصوصية بالنسبة للبلد واتمع الـدويل. وقـد يسـتلزم 
ذلـــك نقـــل الســـكان، وتكبـــد تكـــاليف بالنســـبة للمرافـــــق 
األساسـية، وارتفـاع تكلفـة التـأمني، األمـر الـذي قـــد يتطلــب 

تقدمي مساعدة خاصة يف اإلطار األوسع للتعاون الدويل. 
ـــإلدراج يف  وال يبـدو أن هنـاك بلدانـا أخـرى مؤهلـة ل
القائمة أو الرفع منها وفقا هلذه املعايري اجلديدة (انظـر التذييـل 

الثاين). 
وقـد نـاقش فريـــق اخلــرباء أيضــا مــا إذا كــان ينبغــي 
ـــيت أصبحــت  إدراج بلـدان أوروبـا الشـرقية وآسـيا الوسـطى ال
دوال مسـتقلة يف التسـعينات يف االسـتعراض الـذي جيريـه عنـــد 
نظــره يف قائمــة أقــل البلــدان منــوا. وتســتلزم احلالــة يف هـــذه 
البلــدان إيــالء اعتبــار خــاص ــا. وقــد ســــجلت، بوصفـــها 
مجهوريات أو دوال من البلدان االشتراكية سابقا، ترتيبا عاليـا 
علــى قائمــة املؤشــر املــادي املوســع لنوعيــــة احليـــاة، نتيجـــة 
للسياسات االجتماعية املاضية. ويف ضوء التغريات االقتصادية 
والسياســية الرئيســية الــيت حدثــت خــالل مرحلــة حتوهلـــا إىل 
االستقالل وسعيها إلقامة اقتصادات سوقية، عانت اقتصاداا 
من مستويات عميقة من الركود. ورغم أن دخلها قـد يكـون 
ــــن ليؤهلـــها  منخفضــا يف بعــض احلــاالت، فــإن ذلــك مل يك
السـتيفاء مجيـع املعايـري الثالثـة الالزمـة لـإلدراج يف قائمـة أقــل 
البلدان منوا. عالوة على ذلك، حيث أـا بلـدان �جديـدة�، 
فـــإن البيانـــات التارخييـــة املطلوبـــة حلســـاب مؤشـــر التنــــوع 
ــــة. ونتيجـــة هلـــذه االعتبـــارات، فقـــد  االقتصــادي غــري كافي
اسـتبعدت حاليـا مـــن عينــة البلــدان الناميــة املؤهلــة لــإلدراج 
بالقائمة. بيد أن اهلبوط االقتصادي دام يف هـذه البلـدان أكـثر 
ممــا كــان متوقعــا لــدى الكثــريين. وإذا مل حتقــــق اقتصاداـــا 
حتسنا، فإنه سيكون من الصعب عكس اجتاه جوانب الـتراجع 
ـــذي قــد يفضــي إىل اخنفــاض  يف التقـدم االقتصـادي، األمـر ال
املسـتوى املـادي املوسـع لنوعيـة احليـاة. واقـترح اخلــرباء إدراج 
هذه البلدان يف استعراض عام ٢٠٠٣ الـذي سـيجرى لقائمـة 

أقل البلدان منوا.  
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احلواشي 

تتوافـر أمثلـة كثـرية يف هـذا الصـدد. فعلـى سـبيل املثـال، تكـررت  ( أ)
الدعــوة إىل بلــوغ �هــدف ٠,٧ يف املائــة� يف جمــال املســــاعدة 
اإلمنائيــة الرمسيــة دون أن تواكــب هــذا يف أي وقــــت التزامـــات 
ـــب  البلـدان والوكـاالت املاحنـة لبلـوغ هـذا اهلـدف (أو حـىت لتجن
زيادة التراجع عنــه). وهنـاك مثـال آخـر ويتمثـل يف هـدف تكـرر 
ذكره وهو خفض عدد سكان العامل الذين يعيشون يف حالـة مـن 
سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي إىل النصف (أي مما يربو علــى 
٨٠٠ مليون نسمة يف الوقت احلــايل إىل ٤٠٠ مليـون نسـمة بعـد 
ــة  ١٥ سـنة)؛ ومـرة ثانيـة مل تعلـن التزامـات حمـددة وموثوقـة وقابل
للرصد فيما يتعلـق بتوافـر املـوارد، وبنـاء املؤسسـات والسياسـات 

العامة. 
جتلى هذا بصورة كبرية يف النكسة اليت تعرضت هلا البلدان النامية  ( ب)
أثناء األزمات املالية الدولية األخرية، ويف املؤمتـر الـوزاري الثـالث 
ملنظمــة التجــارة العامليــة املعقــود يف ســياتل، واشــنطن، تشــــرين 
الثـاين/نوفمـــرب - كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، حيــث أســهم 
انعدام االهتمام بصورة ملموسة، مبصـاحل البلـدان الناميـة يف فشـل 

املفاوضات من أجل زيادة تقدم عملية العوملة. 
ـــال دورــا احلاديــة  انظـر تقريـر جلنـة التخطيـط اإلمنـائي عـن أعم ( ج)
ـــار/مــايو ١٩٩٧ الوثــائق الرمسيــة  والثالثـني، نيويـورك،٥ - ٩ أي
للمجلـس االقتصـــادي واالجتمــاعي، ١٩٩٧، امللحــق رقــم ١٥ 

 .(E/1997/35)
ما برح االستعراض جيرى كل ثـالث سـنوات منـذ عـام ١٩٩١،  ( د)
عندما استعيض مبؤشـرين مركبـني عوضـا عـن مؤشـرين منفرديـن 
لتوضيح أوجه الضعف اهليكلي الخنفاض مستوى املوارد البشـرية 

ودرجة التنوع االقتصادي بصورة أفضل. 
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ١٩٩٩،  ( ه)

امللحق رقم ١٣ (E/1999/33)، الفقرة ١١٧. 
( و) املرجع نفسه. 

جتـدر اإلشـارة إىل نقطـة احلـد األدىن الـيت اعتمدهـا البنـك الــدويل  ( ز)
بالنسبة إىل البلدان املنخفضة الدخل تزيد مع الوقــت (فقـد زادت 
على سبيل املثال مـن ٦٩٥ دوالرا عـام ١٩٩٥ إىل ٧٨٥ دوالرا 
عـام ١٩٩٩)، وإىل أن البنـك الـدويل يســـتند إىل النــاتج القومــي 
اإلمجـايل، ال النـاتج احمللـي اإلمجـــايل، يف حتديــده هلــذه الفئــة مــن 

البلدان.  
 

 
ــا جيـاوز  بلغت نسبة املعونة إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف املتوسط م ( ح)
ـــني البلــدان األقــل منــوا احلاليــة يف منتصــف  نسـبة ٢٠ يف املائـة ب

التسعينات. 
أعدت هذا التقرير األمانة العامة، بناء على معلومــات وإرشـادات  ( ط)
ـــن اخلــرباء اجتمــع يف بــاريس يف الفــترة مــن ٢٩  قدمـها فريـق م
شباط/فرباير  إىل ٢ آذار/مارس ٢٠٠٠. وأتيــح مشـروع للتقريـر 
ــــة يف أوائـــل  عنــد وصــول األعضــاء ألغــراض عقــد دورة اللجن
نيسان/أبريل ٢٠٠٠. وعـدل التحليـل واالسـتنتاجات الـواردة يف 
التقرير جزئيا لكي تعكس على حنو أفضـل حصيلـة املـداوالت يف 

دورة اللجنة. 
جتمع بني عامل حمدد وعامل احتمايل. ملزيد مـن التفـاصيل، انظـر  ( ي)
(CDP/2000/Plen/21) املعنونـــة �مؤشـــر الضعـــف االقتصــــادي: 

مذكرة تفسريية�. 
نظرا للقيود املفروضة على طول التقرير، فإن اجلداول اإلحصائيـة  ( ك)
واألرقام وغريها من املواد الداعمة مل تدرج يف هـذا املقـام. وهـي 

متاحة رهن الطلب لدى األمانة العامة. 
ــا  غـريت تقديـرات بـارامترات الـتراجع إىل قيـم فـترات ثقتـها العلي ( ل)
والدنيا والبالغة ٩٥ يف املائة، واستخدمت التقديـرات اجلديـدة يف 
حساب املؤشرات املادية املوسعة لنوعية احليـاة هلـذه البلـدان. ومل 
ــدى  يغـري ذلـك كثـريا مـن ترتيـب البلـدان رغـم أن قيمـة املؤشـر ل

بعض البلدان قد تغري إىل حد ما. 
الحظ اخلرباء، عند مراجعة اآلثار املترتبـة مـن حيـث إدراج اسـم  ( م)
البلـد يف القائمـة أو رفعـه منـها، أن  ســـد الثغــرات الــيت تكتنــف 
البيانات غري ضروري بالنسبة للبلدان القريبة من عتبــة اإلدراج أو 

عتبة رفع اسم البلد من القائمة. 
لنفترض، على سبيل املثال، أن العمر املتوقع عنـد امليـالد يف مجيـع  ( ن)
البلدان النامية، باستثناء بلد واحـد، يقـع مـا بـني ٦٠ سـنة و ٧٠ 
سنة، أما يف البلـد االسـتثنائي، فـال يتعـدى هـذا العمـر ٤٠ سـنة، 
بسبب استمرار الصراع املدين لفـترة طويلـة وايـار نظـام الرعايـة 
الصحية. عندئذ سيؤدي استخدام طريقة التحويـل املعتمـدة علـى 
القيم القصوى والدنيا إىل جعل االختالفات بـني البلـد ذي احلالـة 
املتطرفـة وبـاقي البلـدان أقـل وضوحـا، إذ يقـرن هـــذا البلــد علــى 
املؤشر بقيمة قدرهــا صفـر، يف حـني تضغـط بـاقي البلـدان (وهـي 
تزيد على ١٢٠ يف العينة اليت نظرت فيها اللجنة) يف النطـاق مـن 

٦٦,٧ إىل ١٠٠. 
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ميكن هنا االستشهاد مبثال لتوضيـح هـذه النقطـة. فلنفـترض مثـال  ( س)
أن أعلـى جرعـة يوميـة للفـرد مـن السـعرات احلراريـة يف صفــوف 
البلـدان الناميـة، حمسـوبة كنسـبة مئويـة مـن االحتياجـات اليوميــة، 
هـي ١٧٠ وأن النسـبة الـيت تليــها يف االرتفــاع هــي ١٦٠. هــذا 
الفـرق البـالغ ١٠ نقـاط مئويـة سـوف يـــؤدي إىل ترتيــب معــديل 
االستهالك هذين من حيـث األعـداد الترتيبيـة باعتبارمهـا ١ و ٢. 
ويف حالة وجود بلدين آخرين متجاورين تبلغ النسبة فيهما ١٠٠ 
يف املائـة و ٩٠ يف املائـة، فـإن الفـارق الـــذي ســيفصل بينــهما يف 
الـترتيب سـيكون قـدره وحـدة واحـدة أيضـــا. ومــن الواضــح أن 
االختالف بني أول بلدين من حيث اإلمداد الغذائي وبالتايل، من 
حيث نوعية احلياة، أقل كثريا منـه بـني البلديـن اآلخريـن. بيـد أن 
هـذا االختـالف �احلقيقـــي� ال يتبــني مــن الــترتيب املســتند إىل 

األعداد الترتيبية. 
أجرت األمانة العامة اختبارا عقب االجتماع، استخدم فيه الدليل  ( ع)
املادي املوسع لنوعية احليـاة، حمسـوبا كمتوسـط للـترتيب املسـتند 
إىل األعــداد الترتيبيــة. ومل حيــدث هــــذا أي تغيـــري فيمـــا يتعلـــق 

باالستنتاجات اخلاصة بتدرج املواقع. 
( ف) نطاق فئة اخلدمات، حسب استخدامها هنا، أوسع مما هو عليـه يف 
التعريف التقليدي. فهو يشمل أيضـا االتصـاالت والنقـل، وذلـك 

من أجل بيان أمهية اهلياكل األساسية يف االقتصاد احلديث. 
( ص) جتمع بني عامل حمدد وعــامل احتمـايل. ملزيـد مـن التفـاصيل، انظـر 
(CDP/2000/Plen/21) املعنونـــة �مؤشـــر الضعـــف االقتصــــادي: 

مذكرة تفسريية�. 
أعد رسم بياين مشابه للدليل املادي املوسع لنوعية احليـاة. ويبـدو  ( ق)
مـرة أخـرى أن لفئـة أقـل البلـدان منـوا قيمـة متوسـطة خمتلفــة، ويف 
هذه احلالة تشري القيمة األدىن إىل أن املؤشر يسـتحوذ علـى عـائق 

هيكلي لتنمية موارد بشرية متدنية يف أقل البلدان منوا. 
على سبيل املثال، فإن الفرق البالغ ١٠ ماليـني نسـمة بـني بلديـن  ( ر)
صغريين ينطوي على وفورات اقتصادية هامة بالنسبة للبلد األكثر 
سـكانا، يف حـــني ليــس هــو احلــال بــني بلديــن كبــريين كــاهلند 

والصني. 
تقوم طريقة أطلس البنك الدويل بتحويل األرقام (من قبيل النـاتج  ( ش)
القومـي اإلمجـايل والنـاتج احمللـي اإلمجـــايل) بالعملــة احملليــة بســعر 
صـرف حيـدد بأنـه متوسـط مـدة ثـالث ســنوات متحركــة لســعر 
صرف رمسي معدل مبعدل التضخــم بالنسـبة إىل متوسـط جمموعـة 

البلدان اخلمسة خالل الفترة نفسها. 

 

 
( ت) يستند االقتراح إىل املالحظة بأن الفـرق بـني نوعيـة احليـاة يف حالـة 
الوفـاء بــ ١٣٠ يف املائـة مـن متطلبـات اجلرعـات املســـتهلكة مــن 
ــة  السـعرات احلراريـة و ١٤٠ يف املائـة مل تكـن هـي ذاـا بـني تلبي
٩٠ يف املائة من املتطلبات و ١٠٠ يف املائة. ويعكــس اللوغـاريتم 

الفرق النسيب بشكل صحيح. 
( ث) يف ذلك الوقت اعتقـدت اللجنـة أن نقـاط الفصـل ينبغـي أن يكـون 
أقـل قليـال مـن القيــم العليــا املقــدرة للبلــدان املنخفضــة الدخــل؛ 
وقررت وضع األساس املرجعي عند الربع الثالث من كـل مؤشـر 
على حدة بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل (انظر الوثـائق الرمسيـة 
للمجلـس االقتصـــادي واالجتمــاعي، ١٩٩١، امللحــق رقــم ١١ 

(E/1991/32)، الفقرة ٢٤١). 

من األسباب اليت دعت أيضا إىل وضع هامش بنسبة ٢٠ يف املائة  ( خ)
لنصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـــايل اعتبــار أن بعــض أقــل 
البلدان منوا حصلت على مساعدة إمنائيـة تعـادل نسـبة كبـرية مـن 
جمموع الناتج احمللي اإلمجايل، هـذه املسـاعدة الـيت ميكـن خفضـها 

إذا فقد البلد مركزه ضمن قائمة أقل البلدان منو. 
على سبيل املثال، كان اهلامش املتعلق بالناتج احمللي اإلمجايل يبلـغ  ( ذ)
حنو ١٧ يف املائة يف عام ١٩٩١، و ١٤ يف املائـة يف عـام ١٩٩٤ 
و ١١ يف املائـة يف عـام ١٩٩٧. وكـــان اهلــامش املتعلــق بــالدليل 
ـــــع لنوعيــــة احليــــاة يبلــــغ حنــــو ١١ يف املائــــة يف  املـــادي املوس
االسـتعراضات الثالثـة، بينمـا بلـغ اهلـامش املتعلـق مبؤشـر الضعــف 
االقتصـادي ١٤ يف املائـة يف عـام ١٩٩١ و ١٢ يف املائــة يف عــام 

١٩٩٤ و ١٧ يف املائة يف عام ١٩٩٧. 
( ض) مل يغـري خفـض اهلـامش مـن ٢٠ يف املائـة إىل ١٥ يف املائـة النتيجـــة 
فيما يتعلق حباالت رفع االسـم مـن القائمـة الـيت مت النظـر فيـها يف 

هذا االستعراض. 
أشارت اللجنة يف تقريرها عـن دورـا األوىل إىل أنـه �مـن شـأن  ( غ)
املعلومات املقدمة يف بيان الضعف هذا أن تساعد اللجنة يف البت 
يف إدراج البلدان يف قائمة أقل البلدان منـوا، وخاصـة يف احلـاالت 
اليت يقترب فيها وضع البلد من العتبة فيما يتعلـق بـأي معيـار مـن 
ـــن  املعايـري الكميـة األساسـية الثالثـة، مـع انطبـاق املعيـارين اآلخري
عليه على حنو واضح. وفيما يتصل برفع أمساء البلدان ميكـن أخـذ 
ذلك يف االعتبار إذا جتاوز البلد عتبتني من العتبات الثالث ولكنه 
يظل قريبا من عتبته فيما يتعلق مبعيار واحد على األقل من هذيـن 
املعيارين (انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 

١٩٩٩، (امللحق رقم ٣٣ (E/1999/13، الفقرة ١٢٤). 
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 التذييل األول 

 قائمة املشاركني 
 أعضاء جلنة السياسات اإلمنائية 

السيد باتريك غيلومونت، رئيس فريق اخلرباء 
السيد نوغويورو هـ . ليبومبا 

السيد ب. جايندرا ناياك 
السيد ميلوفيي بانتش 

السيد بشنودات بريسود، مقرر فريق اخلرباء 
 

 موظفو األمانة العامة لألمم املتحدة 
السيد شارلز ميلنكو 

السيد أناتويل مشولييف 
السيدة وينيان يانغ 

 
 موظفو أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

السيد بيري إنكونتر، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، جنيف 
 

 مراقبون/مشاركون خالل جزء فقط من اليوم األول 
السيد بيري بوزو، وزارة اخلارجية، فرنسا 

السيد كرستوفر إيستر، أمانة الكمنولث، لندن 
السيد جوست فاالند، رئيس جلنة السياسات اإلمنائية 

السيد جون غريندل، مستشار، وزارة اخلارجية، حكومة آيرلندا 
السيد روسل هورث، جلنة علم األرض التطبيقي يف جنوب احمليط اهلادئ، فيجي 

ـــة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  السـيدة إلـيزابيث روبـن، إدارة التنميـة الدولي
الشمالية 
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 التذييل الثاين 
أقل البلدان منوا والبلدان املنخفضة الدخـل: املعايـري املسـتخدمة لتحديـد 

مدى األهلية الالزمة ملركز أقل البلدان منوا 
 

  

السكان 
 ١٩٩٧

(باملاليني) 

نصيب الفرد من النـاتج احمللـي 
اإلمجايل 

(بدوالرات الواليات املتحدة) 
املؤشـــــــر املـــــــــادي 
املوسع لنوعية احلياة 

مؤشــــر التنـــــوع 
االقتصادي 

٤٤,٦ ٢١,٣ ١٠٦ ٥٨,٢ إثيوبيا من أقل البلدان منوا 
٢٧,١ ٢٧,٣ ١٧٢ ٣,٤ إريتريا من أقل البلدان منوا 
٤٤,٩ ١٢,٨ ٢٨٦ ٢٠,٩ أفغانستان من أقل البلدان منوا 

١٧,٤ ٧٤,١ ٠١٠ ١ ٢٠٣,٤ إندونيسيا  
٥٥,٢ ٣٠,٩ ٥٩٦ ١١,٧ أنغوال من أقل البلدان منوا 
٥٦,٥ ٣٩,٣ ٣١٥ ٢٠,٠ أوغندا من أقل البلدان منوا 

٢٢,٢ ٤٨,٣ ٥٠٢ ١٤٤,٠ باكستان  
٢٣,٨ ٤٠,٧ ٣٣٧ ١٢٢,٧ بنغالديش من أقل البلدان منوا 
٥٨,٧ ٤٠,٠ ٣٧٨ ٥,٦ بنن من أقل البلدان منوا 
٤٢,٣ ٤٣,٣ ١٩٧ ١,٩ بوتان من أقل البلدان منوا 
٤٤,٦ ٢١,٧ ٢٤١ ١١,٠ بوركينا فاصو من أقل البلدان منوا 
٥١,٦ ٢١,٧ ١٤٣ ٦,٤ بوروندي من أقل البلدان منوا 
٦٤,٤ ٣١,١ ٢٢٧ ٧,١ تشاد من أقل البلدان منوا 
٤٥,٣ ٥٢,٥ ٣٣٧ ٤,٣ توغو من أقل البلدان منوا 
٧٣,٧ ٥٧,٧ ٣٢٠ ١ ٠,٠١ توفالو من أقل البلدان منوا 
٥٣,٩ ٥٨,٢ ٨٤٦ ٠,٤ جزر سليمان من أقل البلدان منوا 
٥٥,٤ ٤٠,٤ ٣٩٤ ٠,٦ جزر القمر من أقل البلدان منوا 
٤٢,٤ ٣٦,٢ ٣١٦ ٣,٤ مجهورية أفريقيا الوسطى من أقل البلدان منوا 
٣٦,٢ ٤٢,٧ ١٩٣ ٣١,٤ مجهورية ترتانيا املتحدة من أقل البلدان منوا 

مجهوريــة كوريــا الشــــعبية  
٣٢,٣ ٦١,٦ ٢٣٢ ٢٣,٠ الدميقراطية 

ـــــــــــو من أقل البلدان منوا  مجهوريـــــــــة الكونغ
٥١,٩ ٤٢,٧ ١٣٢ ٤٨,٠ الدميقراطية 
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السكان 
 ١٩٩٧

(باملاليني) 

نصيب الفرد من النـاتج احمللـي 
اإلمجايل 

(بدوالرات الواليات املتحدة) 
املؤشـــــــر املـــــــــادي 
املوسع لنوعية احلياة 

مؤشــــر التنـــــوع 
االقتصادي 

مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة من أقل البلدان منوا 
٤٥,٧ ٤٤,٤ ٣٧٩ ٥,٠ الشعبية 

٤٦,٦ ٢٩,١ ٧٧٣ ٠,٦ جيبويت من أقل البلدان منوا 
٥٧,٠ ٧٢,٦ ٠٨٩ ١ ٠,٤ الرأس األخضر من أقل البلدان منوا 
٥٥,٩ ٣٦,٩ ٢١٦ ٦,٠ رواندا من أقل البلدان منوا 
٥١,٨ ٤٨,٤ ٣٧٩ ٨,٦ زامبيا من أقل البلدان منوا 

٤٠,٩ ٦٣,٤ ٧٠٨ ١١,٢ زمبابوي  
٥٢,٥ ٧٠,٧ ٠٢١ ١ ٠,٢ ساموا من أقل البلدان منوا 
٥٩,١ ٤٦,٥ ٣٣٦ ٠,١ سانت تومي وبرنسييب من أقل البلدان منوا 

٢٦,٢ ٧٥,٥ ٧٩٣ ١٨,٣ سري النكا  

٤٠,٩ ٤٠,٠ ٥٤٥ ٨.٨ السنغال  
٤٤,٥ ٤٥,٤ ٣٢٨ ٢٧,٧ السودان من أقل البلدان منوا 
٤٦,٣ ٢١,٩ ١٧٠ ٤.٤ سرياليون من أقل البلدان منوا 
٥٨,٠ ١٦,٧ ١٦٩ ٨.٨ الصومال من أقل البلدان منوا 

٤,٢ ٧٨,٢ ٧٠٥ ٢٤٤,٢ ١ الصني  
٦١,٨ ٣٢,٦ ٣٤٨ ١,٢ غامبيا من أقل البلدان منوا 

٤٣,١ ٥٧,٠ ٣٩٠ ١٨,٧ غانا  
٥١,٤ ٧٣,٤ ٨٣٥ ٠,٨ غيانا  

٤٥,٨ ٢٦,٢ ٥٧٥ ٧,٣ غينيا من أقل البلدان منوا 
٥٥,٨ ٥١,٩ ٠٩٣ ١ ٠,٤ غينيا االستوائية من أقل البلدان منوا 
٥٥,٩ ٣٤,٢ ٢٢١ ١.١ غينيا - بيساو من أقل البلدان منوا 
٤١,٣ ٦٤,٣ ٤١٩ ١ ٠,٢ فانواتو من أقل البلدان منوا 

٣١,٠ ٧٠,١ ٣١٦ ٧٦,٤ فييت نام  
٣١,٦ ٥٠,١ ٦٥٦ ١٣,٩ الكامريون  

٦١,٠ ٤٠,٧ ٢٩٦ ١٠,٥ كمبوديا من أقل البلدان منوا 
٣٢,٨ ٤٣,٦ ٧٥٧ ١٤,١ كوت ديفوار  
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السكان 
 ١٩٩٧

(باملاليني) 

نصيب الفرد من النـاتج احمللـي 
اإلمجايل 

(بدوالرات الواليات املتحدة) 
املؤشـــــــر املـــــــــادي 
املوسع لنوعية احلياة 

مؤشــــر التنـــــوع 
االقتصادي 

٤٦,٩ ٥٧,٢ ٨٥٠ ٢,٧ الكونغو  
٧٤,٣ ٦٥,٩ ٦٠٩ ٠,١ كرييباس من أقل البلدان منوا 

٢٧,٨ ٥٣,٦ ٣٣٥ ٢٨,٤ كينيا  
٦٣,٦ ٣٩,٩ ٢٤٢ ١ ٢,٤ ليربيا من أقل البلدان منوا 
٥٣,١ ٥٩,٦ ٤٦٣ ٢,٠ ليسوتو من أقل البلدان منوا 
٤٨,٤ ١٨,٤ ٢٥٥ ١٠,٤ مايل من أقل البلدان منوا 
٢٦,٨ ٣٩,٩ ٢٦١ ١٤,٦ مدغشقر من أقل البلدان منوا 
٤١,٦ ٤٥,٨ ١٩٣ ١٠,١ مالوي من أقل البلدان منوا 
٣٢,٢ ٧٦,٠ ٣١١ ١ ٠,٣ ملديف من أقل البلدان منوا 

٤٩,٧ ٦١,٠ ٣٨٩ ٢,٥ منغوليا  
٤١,٤ ٤٢,٢ ٤٥٨ ٢,٥ موريتانيا من أقل البلدان منوا 
٣٧,٤ ٢٣,٣ ١٧١ ١٨,٤ موزامبيق من اقل البلدان منوا 
٤٩,٨ ٦٤,٩ ٢٧٤ ٤٣,٩ ميامنار من أقل البلدان منوا 
٣٦,٤ ٤٩,١ ٢١٢ ٢٢,٣ نيبال من أقل البلدان منوا 

٥٩,٠ ١٦,٤ ١٩٩ ٩,٨ النيجر  
٥٨,٤ ٥٤,٣ ٢٩٩ ١٠٣,٩ نيجرييا  
٤٣,٢ ٥٩,٦ ٤٧٣ ٤,٧ نيكاراغوا  

٤٥,٦ ٣٨,٢ ٣٨٥ ٧,٨ هاييت من أقل البلدان منوا 
١٢,٢ ٥٦,٢ ٤٠٧ ٩٦٦,٢ اهلند  
٣٥,٧ ٦٤,٥ ٧٢٧ ٦,٠ هندوراس  

٤٩,٣ ٤١,٣ ٣٠٥ ١٦,٣ اليمن من أقل البلدان منوا 
مالحظة: العتبات الالزمة لإلدراج يف قائمة أقل البلدان منوا هي: السكان، أقل مـن ٧٥ مليـون نسـمة؛ نصيـب 
الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايل، أقل من ٩٠٠ دوالر؛ املؤشر املادي املوسع لنوعية احليـاة، أقـل مـن ٥٩؛ 

مؤشر التنوع االقتصادي، أكثر من ٣٦. وينبغي للبلد أن يستويف مجيع هذه املعايري. أ 

 

 أ  
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معايري رفع االسـم مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا هـي: نصيـب الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل، أكـثر مـن 
١ ٠٣٥ دوالرا؛ املؤشر املادي املوسع لنوعية احلياة، أكثر مـن ٦٨؛ مؤشـر التنـوع االقتصـادي، أقـل مـن 

٣١. وينبغي للبلد أن يستويف معيارين على األقل ليكون مؤهال لالنتقال من القائمة. 
تعين عبارة �من أقل البلدان منوا� أن البلد يعترب اآلن من أقل البلدان منوا. 

يشري رقم املعيار الذي يرد حبــروف سـوداء داكنـة إىل أن البلـد الـذي يعتـرب حاليـا مـن 
أقل البلدان منوا قد استوىف هذا املعيار لرفع االسم من القائمة. 

يعين إيراد اسم البلد حبروف مائلـة أنـه مـن ضمـن البلـدان األخـرى املنخفضـة الدخـل 
اليت تستويف مجيع املعايري الثالثة الالزمة لإلدراج بقائمة أقل البلدان منوا. 
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 املرفق الثاين 
 جدول أعمال الدورة الثانية للجنة 

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  - ١
مناقشة دور تكنولوجيا املعلومات والتنمية.  - ٢

استعراض مشروع تقرير األمني العام عن االستراتيجية اإلمنائية الدولية اجلديدة.  - ٣
صياغة آراء اللجنة يف البندين ٢ و ٣ من جدول األعمال.  - ٤

ـــق اخلــرباء بشــأن اختبــار مؤشــر الضعــف االقتصــادي  اسـتعراض تقريـر اجتمـاع فري - ٥
وعمليات حماكاته. 

استعراض قائمة أقل البلدان منوا وصياغة توصيات اللجنة بشأن القائمة.  - ٦
اقتراحات بشأن العمل املقبل.  - ٧

مناقشة تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورا الثانية وإقراره.  - ٨
 


