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 الفصل األول 
تنظيم الدورة 

عقدت الدورة اخلامسة للجنة السياسات اإلمنائية يف مقر األمم املتحـدة يف الفـترة مـن  - ١
ــة،  ٧ إىل ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. وحضـر االجتمـاع مخسـة عشـر عضـوا مـن أعضـاء اللجن
وهم: السيدة ندري ترييز أسييه – لومومبا، والسيد ألربت بينجـر، والسـيد أوالف بـريكولت، 
والسـيد إيوجينيـو ب. فيغـريوا، والســيد ليونيــد م. غريغورييــف، والســيد بــاتريك غيومــون، 
والسـيد ريـــــوكيتشي هريونــــو، والسيــــدة مـــارجو لوريســتني، والســيدة مــىن مكــرم عبيــد، 
والسـيد ب. جـاينيدرا نايـاك، والسـيد ميليفويـي بـانيتش، والســـيدة سوشــيترا بونياراتــابوندو، 
والســيدة ســيلفيا ســابوريو، والســيد أودو إيرنســت ســيمونيز، والســيدة فومنــي توغونــــو - 
بيكرسـتيث. ومل يتمكـن تسـعة أعضـاء مـــن احلضــور، وهــم: الســيدة لــورد بينرييــا، والســيد 
شانغكوان غاو، والسيدة لوكـا ت. كاتسـيلي، والسـيدة مـاري إيلكـا باجنيسـتو، والسـيد أول 
يونـغ بـارك، والسـيد ديلفـني ج. رويغاسـريا، والسـيد نـاصر حسـن صعيـدي، والســـيد روبــني 

تانسيين، والسيدة دوروتيا فرينيك. 
وفيما يلي أمساء أعضاء املكتب للدورة اخلامسة:  - ٢

الرئيس: 
السيد ريوكيتشي هريونو 

نائب الرئيس: 
السيد إيوجينيو ب. فيغريوا 

املقررة: 
السيدة مىن مكرم عبيد 

وافتتح السيد ريوكيتشي هريونو، رئيس اللجنة، الدورة. وأدىل السيد نيتـني ديسـاي،  - ٣
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية، ببيان استهاليل شدد فيـه علـى أمهيـة دور 
اللجنـة يف إضفـاء القيمـة علـى املواضيـع الـيت سـتناقش. وأبـرز احلاجـة إىل منظـــور اجتمــاعي-
اقتصـادي أعـم علـى الصعيديـن العـاملي واحمللـي وإىل اتســـاق خمتلــف أبعــاد السياســات. ومــن 
األمثلة على ذلك النهج اإلمجايل ملواجهة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة نقـص 
املناعـة املكتسـب (اإليـدز): فاألولويـة الـيت مينحـها اتمـع الـدويل هلـذه املشـــكلة حتــول دوــا 
ــــة  بشــكل أو بــآخر املصــاعب الــيت يواجهــها إدمــاج معاجلــة اإلصابــة بفــريوس نقــص املناع
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البشرية/اإليدز يف جوانب حقـوق امللكيـة الفكريـة ذات الصلـة بالتجـارة(١). وال ميكـن معاجلـة 
ـــب  هــذه املســائل عــن طريــق نــهج قطاعيــة حمــدودة، بــل يتوجــب إدماجــها يف مجيــع جوان

السياسات. 
والبنود الرئيسية املدرجة يف جـدول األعمـال هـي التاليـة: تعزيـز ـج متكـامل للتنميـة  - ٤
ــة  الريفيـة يرمـي إىل احلـد مـن الفقـر وحتقيـق التنميـة املسـتدامة يف البلـدان الناميـة؛ واملنـافع العام

العاملية؛ وحتديد أقل البلدان منوا. 
وُأشـري إىل الـدور الـذي ميكـن أن تقـوم بـه احلكومـات واألسـواق علـى حـد ســواء يف  - ٥
حتسني حالة سكان الريف يف البلدان النامية. وبإمكـان اللجنـة أن تنتـج منـاذج جديـدة للتنميـة 
الريفيـة حيـث تكمـل مجيـع املسـائل (كـالعمل احلـر وحتويـل الدخـل والعمـل لقـاء أجـر والبنيـــة 

األساسية) بعضها البعض. 
واقترح فيما يتعلق باملنافع العامة العاملية إمكانية اسـتخدامها كوسـيلة لتدعيـم منظومـة  - ٦
األمم املتحدة، إذ ميكن اجلمع بني الشعوب والدول ملعاجلة مسائل تثري االهتمـام علـى الصعيـد 
العاملي، كنقص املياه واالستثمار يف الطاقة املتجددة. وجرى التشديد كذلك علـى احلاجـة إىل 
توضيـح الطريقـة الـيت تتـم ـا مناقشـة املنـافع العامـة العامليـة حيـث أن النقـــاش احلــايل مســهب 
للغايـة. فحقيقـةَ أن منـافع عامـة كالصحـة والتعليـم، ومهـا يتسـمان بأمهيـة  خاصـة، حباجـــة إىل 
إجراءات دولية يربز البعد الدويل للتجارة واملعونات. وباإلضافة إىل ذلك، اعتـرب احلفـاظ علـى 

التنوع الثقايف جانبا هاما أيضا من جوانب املنافع العامة العاملية. 
وبحـثَ موضـوع إخـراج البلـدان مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوًا والتشـــديد علــى تزايــد  - ٧
الطابع احلساس هلذه املسألة باإلشـارة إىل مقاومـة البلـدان املؤهلـة لذلـك إلخراجـها مـن قائمـة 
أقل البلدان منوًا. ومتت التوصية أيضا بالنظر يف كيفية قيام اتمع الدويل مبساعدة أقـل البلـدان 
منوًا على �التخفيف من وطأة� الصدمـات احملتملـة الـيت قـد تـترتب علـى اإلخـراج مـن قائمـة 
ـــة عمليــة التنميــة فيــها علــى أــا أحــد  أقـل البلـدان منـوًا أو اسـتيعاا بغيـة احليلولـة دون عرقل

املواضيع. 
واستفادت اللجنة من املشاركة النشطة لعدد من كيانات األمم املتحـدة. فقـد قدمـت  - ٨
ـــة العامــة لألمــم املتحــدة خدمــات فنيــة  إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة لألمان

 __________
انظر الصكوك القانونية اليت جتسد نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف، الصـادرة يف  (١)
مراكـش يف ١٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤ (منشـورات أمانـة االتفـاق العـام بشـأن التعريفـــات اجلمركيــة والتجــارة 

 .(GATT/1994-7 (الغات)، رقم املبيع
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للدورة اليت حضرها ممثلون عن اهليئات والوكاالت والربامج والصناديق التاليـة التابعـة ملنظومـة 
األمم املتحدة:  

أمانة الكمنولث  �
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  �

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  �
منظمة األمم املتحدة للطفولة  �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  �

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  �
برنامج األمم املتحدة للبيئة  �

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  �
شـعبة السـكان، إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة العامـــة لألمــم  �

املتحدة 
وحدة التنسيق ألقل البلدان منوا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  �

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة  �
مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا  �

البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية  �
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  �

مكتب العمل الدويل  �
صندوق النقد الدويل  �

البنك الدويل  �
برنامج األغذية العاملي  �
منظمة الصحة العاملية  �
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 الفصل الثاين 
تعزيز ج متكامل للتنمية الريفية يرمي إىل احلد من الفقر وحتقيق التنمية 

 املستدامة يف البلدان النامية 
مقدمة  ألف �

سيتعذّر بلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة(٢) دون أن يكـون للتنميـة أثرهـا اهلـام يف احلـد  - ١
من الفقر يف الريف، إذ أن ثالثة أرباع املعدمني يف العامل يعيشون يف املناطق الريفيـة، واملنـاطق 
احلضرية عاجزة عن استيعاب مجيـع املـهاجرين الفقـراء احملتملـني مـن الريـف. وأصبـح التركـيز 
على القضاء على الفقر يف الريـف أكـثر إحلاحـا اآلن بسـبب تعـثّر النمـو االقتصـادي يف أرجـاء 
العامل، مما يدفع مباليني آخرين إىل حافة الفقـر ويتسـبب بوفـاة عشـرات آالف األطفـال نتيجـة 
سوء التغذية واحلرمان. ويسهم القضاء على الفقر أيضا بإزالة أسـباب الصراعـات واإلرهـاب. 
فالقضاء على الفقر هو مشروع طويل األمد، والبديل هو دورة ال اية هلا من الفقر والعنف. 
وينبغـي علـى التنميـة الريفيـة، بوصفـها اســـتراتيجية للقضــاء علــى الفقــر، أن تعكــس  - ٢
الطــابع املتعــدد األبعــاد للفقــــر وأن تكـــون بالتـــايل متعـــددة األهـــداف. فعليـــها أن تشـــمل 
اختصاصــات خمتلفــة وأن تشــتمل علــى عوامــل دميغرافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة ومؤسســية 
وسياسية، مشكلة بذلك جا متكامال يكون خمتلفـا عـن التجـارب السـابقة يف التنميـة الريفيـة 
اليت كانت تتسم بإيالء مزيد من التركيز على القطاعات مع كوا حيادية مـن حيـث السـياق 
(�منوذج واحد يصلح للجميع�). وهكذا، وبالرغم مـن أن مفـهوم النـهج املتكـامل مل يتغـير، 

فإن تغيريا حلق بإدراك ما ينطوي عليه هذا النهج. 
ومـن بـني األســـباب الرئيســية الســتمرار الفقــر يف الريــف يف معظــم البلــدان الناميــة  - ٣
اخنفــاض أو ركــود النمــو االقتصــادي يف املنــاطق الريفيــة، غالبــا إىل مــا دون معــــدل النمـــو 
السكاين، وعدم كفاية االستثمار يف الرأمسال البشري والتكنولوجيا الزراعية والبنية األساسـية، 
وأوجه القصور اليت تعاين منها اآلليات املؤسسية اليت تليب احتياجات الفقـراء الريفيـني. وغالبـا 
ما تعترب هذه األسباب أيضا من نتائج الفقر - فـالنمو االقتصـادي غـري الكـايف حيـد مـن املبـالغ 
املتوافـرة لالسـتثمار يف الرأمسـال البشـري واملـادي والتكنولوجيـا واملؤسسـات. ونتيجـة لذلــك، 
ينظر إىل الفقراء الريفيني على أم يدورون يف حلقة مفرغة أو أم واقعـون يف �فـخ الفقـر�. 
وينبغي من أجل معاجلة الفقر يف الريف ومساعدة الفقراء الريفيني على اإلفالت من هذا الفـخ 

 __________
 .A/56/326 انظر قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥؛ ومرفق الوثيقة (٢)
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معاينـة هـذه املشـاكل القدميـة مبنظـار جديـد بغيـة مواجهـة التحديـات اجلديـدة. وينبغـي إعـــادة 
توجيه أساسية للتنمية الريفية املتكاملة تركّز على تعزيز إجياد العمـل يف الريـف وتوليـد الدخـل 
ـــة. وينبغــي ختصيــص املزيــد مــن املــوارد  بغيـة يئـة الظـروف للعيـش الكـرمي يف املنـاطق الريفي
للمنـاطق الريفيـة الـيت حتصـل حاليـا علـى ٢٥ يف املائـة فقـط مـــن املبــالغ الــيت ينفقــها املــاحنون 

الرئيسيون. 
وانعدام التجانس اهلائل الذي تتسم به الظـروف املعيشـية للفقـراء الريفيـني والظـروف  - ٤
اليت يعملون فيها يتطلّب إبداعـا ومرونـة يف تصميـم املشـاريع وتنفيذهـا اللذيـن ينبغـي أن يتمـا 
علــى الصعيــد احمللــي عــن طريــق الالمركزيــة وبنــاء القــدرات واملشــاركة، إذ يتعيــن حتقيـــق 
ـــي  الالمركزيـة بعنايـة لكفالـة عـدم اسـتئثار النخـب الريفيـة مبعظـم منـافع التنميـة الريفيـة. وينبغ
تعزيز املؤسسات اليت تقدم اخلدمــات إىل الفقـراء الريفيـني بغيـة متكـني الفقـراء ومنحـهم صوتـا 
أقوى يف عمليات صنـع القـرارات املتعلقـة حبشـد املـوارد وختصيصـها واسـتخدامها. وجيـب أن 
تساعد املؤسسات املدعمة يف تعزيز احترام الذات واحترام الثقافة والقيم احمللية مبا يتمشـى مـع 
استدامة البيئة من أجل احلفاظ علـى التماسـك االجتمـاعي، علـى النحـو الـذي جـرى التـأكيد 
عليه من جديد يف مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة الـذي عقـد يف جوهانسـربغ، جبنـوب 
أفريقيا، يف آب/أغسطس - أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. وينبغـي علـى احلكومـات واتمـع الـدويل 
واتمع املدين والشركات واتمعات احملليـة العمـل معـا كشـركاء لالسـتفادة اسـتفادة كاملـة 

من هذا النهج املتكامل للتنمية الريفية. 
 

معلومات أساسية عن احلالة والعواقب الرئيسية للفقر يف الريف  باء �  
سوء حالة الصحة والتعليم  -١

ترتكـز مجيـع حتليـالت إمكانيـة اإلفـالت مـن الفقـر يف الريـف علـى احلالـة فيمـا يتعلــق  - ٥
بالصحة والتعليم. فسكان الريف يف البلدان النامية طاملا عانوا من أنواع متفرقـة مـن األمـراض 
اليت تنتقل عن طريق امليـاه واحلشـرات والـيت حـدت مـن قدرـم علـى العمـل املنتـج، وقلّصـت 

بالتايل من فرصهم يف اإلفالت من الفقر. 
٦- وقد ُأحرز تقدم يف تقليل عدد اإلصابات بالبلهارسيا، غري أن اإلصابات باملالريـا والـدرن 
وفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ال تزال تشـكّل عقبـات 
ـــة  كـأداء نظـرا لسـهولة انتشـارها بـني الفقـراء الريفيـني. فانتشـار اإلصابـة بفـريوس نقـص املناع
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البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليـدز) يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى بشـكل 
 .(٣)خاص خفّض عدد البالغني القادرين على إعالة أسرهم ودعم االقتصاد الريفي بشكل أعم
وتفاقم املالريا الفقر يف الريف بسبب تكاليف العالج ووقـت العمـل الضـائع. وهنـاك  - ٧
حاجـة إىل مزيـد مـن اجلـهود مـن جـانب اتمـع الـدويل واحلكومـات واتمـع املـدين - علـــى 
النحو الذي دعا إليه إعالن أبوجا بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشـرية/متالزمـة نقـص 
املناعـة املكتسـب (اإليـدز) والـدرن واألمـراض املعديـة األخـرى ذات الصلـة(٤) ومبـــادرة دحــر 
املالريا (اليت تشارك فيها منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي 
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة) - من أجل توفـري العـالج والوقايـة ومـن أجـل التشـجيع علـى 
إجراء حبوث متس احلاجة إليها الكتشاف عقاقري ومبيدات حشـرية أفضـل نظـرا لـتزايد املناعـة 

لدى الطفيليات والبعوض(٥). 
ومن العواقب - واألسباب - األخرى للفقـر يف الريـف املسـتوى املنخفـض خلدمـات  - ٨
توفري التعليم يف املناطق الريفية ومعـدل التوقـف عـن الدراسـة املرتفـع، إذ أن األطفـال يتخلـون 
عن الدراسة إما ألن والديـهم ال يسـتطيعون حتمـل نفقاـا أو ألـم حباجـة إىل أيديـهم العاملـة 
للمساعدة يف دعم ميزانية األسرة. وينـزع الذيـن يتوقفـون عـن الدراسـة إىل البقـاء فقـراء طيلـة 
حيام وإىل نقل الفقر إىل األجيال القادمـة. وينطبـق ذلـك بشـكل خـاص علـى البنـات، نظـرا 
ملـا لتعليـم البنـات والنسـاء مـن أثـر واسـع النطـاق بســـبب دورهــن يف جمــايل الرعايــة األســرية 

واتمعية. 
 

اهلجرة الكثيفة من الريف إىل املدن  - ٢
إن أحد ااالت املفتوحة أمام األفـراد لإلفـالت مـن فـخ الفقـر يف الريـف هـو اهلجـرة  - ٩
إىل املناطق احلضرية. ولكن غالبا ما تفاقم هذه اهلجرة احلالة يف املناطق الريفية واحلضرية علـى 

 __________
يف بوركينا فاسو على سبيل املثال، يقدر بأن ٢٠ يف املائة من األسر الريفية خفّضــت عملـها يف الزراعـة أو أـا  (٣)
ختلّت عن مزارعها بسبب انتشار اإلصابة باإليدز. برنامج األمــم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة 
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، تقرير عن الوباء العاملي لفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز، 
٢٠٠٢ (جنيـف، برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـــص املناعــة 

املكتسب (اإليدز)، متوز/يوليه ٢٠٠٢، صفحة ٤٩). 
 http://www.uneca.org/adf2000/ :ميكـــــن االطّـــــالع عليـــــه علـــــى املوقـــــع التـــــايل علـــــــى اإلنــــــترنت (٤)

 .Abuja%20Declaration.htm

تشري مبادرة دحر املالريا إىل وجود مربرات كافية إلنفاق بليون دوالر إضايف يف السنة - ثلث نسـبة واحـد يف  (٥)
املائة من الدخل القومي اإلمجايل ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى - على أشكال حتقق فعالية التكلفة ملكافحـة 
املالريا، إذ أن التقديرات تشري إىل أن عبء املالريا على االقتصاد يزيد على واحد يف املائة من الدخـل القومـي 

اإلمجايل للمنطقة. 
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حد سواء. ففي العديد من البلدان، وال سـيما البلـدان الـيت تشـهد منـوا سـكانيا سـريعا، تعجـز 
املناطق احلضرية عن توفري العمل املنتج للمـهاجرين مـن املنـاطق الريفيـة، خاصـة غـري املتعلمـني 
والذين ال ميلكون مـهارات. وتسـبب ذلـك بتنـامي معـدالت البطالـة والعمالـة الناقصـة وتزايـد 
األحياء الفقرية يف املناطق احلضريـة، ممـا أدى إىل بـروز شـعور متنـاٍم بـانعدام األمـن الشـخصي 
وانعدام اليقني وأوجد مرتعا خصبا للتذمر االجتماعي واالضطرابات واجلرمية، مبا فيـها اجلرميـة 
املنظمة، ويف بعض احلاالت للتشجيع على األنشطة اإلرهابية. وغالبا ما تؤدي اهلجرة الكثيفـة 
ـــة إىل أريــاف، حيــث  مـن الريـف إىل املـدن إىل تفـاقم الفقـر يف املـدن وحتويـل املنـاطق احلضري
يتكرر ما تعاين منه املناطق الريفية من فقـر وانعـدام املـهارات يف األحيـاء الفقـرية الـيت تنشـأ يف 

التجمعات احلضرية الكبرية. 
وأدت هجرة أرباب األسر املعيشية الريفية الفقرية إىل املناطق احلضريـة يف العديـد مـن  - ١٠
احلاالت إىل إضعاف القيـم األسـرية واإلخـالل بنسـيج اتمـع الريفـي، وإىل زيـادة يف اجلنـوح 
واجلرمية لدى األحداث الفتقارهم لإلشراف الكايف مـن جـانب أسـرهم. وعـالوة علـى ذلـك، 
ختلّف هجرة أرباب األسر املعيشية الريفية من الذكور آثـارا هامـة علـى تركيـب القـوة العاملـة 
الريفية واإلنتاج الزراعي والتماسـك االجتمـاعي والتنميـة الريفيـة ككـل. وينبغـي علـى النسـاء 
اللوايت يهاجر أزواجهن يف العديد من البلـدان يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى أن يوفّـرن 
أسـباب العيـش ألسـرهن. وهـي مهمـة معقـدة نظـرا النعـدام املسـاواة بـني اجلنسـني مـن حيــث 

احلصول على املوارد، كاألراضي والقروض، مما يسهم يف تفاقم تأنيث الفقر. 
ومعظـم املـهاجرين الريفيـني هـم مـن البـالغني يف سـين حيـام األكـثر إنتاجـــا. ويبقــى  - ١١
ـــذي  نتيجـة لذلـك عـدد كبـري مـن املسـنني يف املنـاطق الريفيـة حيـث ينقصـهم الدعـم اليومـي ال
يقدمه هلم أبناؤهم البـالغون. وغالبـا مـا متنـع رعايـة األحفـاد املسـنني، وال سـيما اجلـدات، مـن 
ـــن اتمعــات الريفيــة إىل  ممارسـة أنشـطتهم االقتصاديـة العاديـة. لـذا، تـؤدي هجـرة البـالغني م
احنسار اإلنتاجيــــة ومعدالت الدخــــل يف املناطــــق الريفيـة وإىل اخنفـاض رأس املـال البشـري، 
مما يفاقم الفقر يف املنـاطق الريفيـة. وتتخـذ هـذه احلالـة أبعـادا أشـد خطـورة يف اتمعـات الـيت 
تعاين من وباء اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز). 
ـــهم  واألفـراد الذيـن يضطرهـم الفقـر إىل البحـث عـن أسـباب الـرزق يف بيئـة غريبـة عن - ١٢
متامـا، ومثـال ذلـك سـكان الريـف الذيـن يـهاجرون إىل املنـاطق احلضريـة، يتعرضــون موعــة 
كبرية من املخاطر اليت مل يألفوها. وتشمل أشكاال خمتلفة من االسـتغالل واإلسـاءة، كظـروف 
العمل اليت ال تستويف املعايري املعتمدة واالجتار. واالجتار بالبشر شكل سريع النمو مـن أشـكال 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت يذهب ضحيتها بصورة خاصة املهاجرون مـن املنـاطق الريفيـة. 
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فالنساء واألطفال، وبشكل خاصة الفتيات، عرضة هلـذا الشـكل مـن أشـكال اإلسـاءة والـرّق. 
وغالبا ما يصـاب الضحايـا بـأمراض مميتـة، كاإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة 
نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز). وتنخفـــض أعمــارهم املتوقعــة بشــكل كبــري. ويعــد عمــل 
األطفـال - إمـا يف املـدن الـيت يـهاجر إليـها الفقـراء الريفيـون أو يف املنـاطق الريفيـة نفسـها الـيت 

يستخدم فيها األطفال لزيادة دخل األسرة - من النتائج اخلطرية للفقر يف الريف. 
 

تدهور البيئة  - ٣
ـــوارد  ينجـم عـن الفقـر يف الريـف تدهـور البيئـة ألن سـكان الريـف الفقـراء حيملـون امل - ١٣
الطبيعيـة فـــوق طاقتــها بشــكل مــتزايد. فالغابــات تتنــاقص يف العديــد مــن البلــدان األفريقيــة 
واآلسيوية وبلدان أمريكا الالتينية لتوفري الوقود للطهي والتدفئة املنـزلية. وحتات التربـة مشـكلة 
ـــات واإلفــراط يف زراعــة التربــة غــري  تتفـاقم يف العديـد مـن البلـدان الناميـة نظـرا لتنـاقص الغاب
املستقرة وسوء ممارسة الزراعة. ويتزايد من جهة استخراج املياه اجلوفية والسطحية ومن جهـة 
أخرى تلوث املياه يف العديد من املناطق، مما خيفض اإلنتاج الزراعي ويفـاقم املشـاكل الصحيـة 
يف املناطق الريفية. فـالفقراء يعـانون مـن النقـص يف املـوارد البشـرية واملاليـة واملؤسسـية لكفالـة 

االستخدام املستدام ملواردهم الطبيعية. أما النتيجة، فهي �حلقة مفرغة أخرى من الفقر�. 
 

النتائج الرئيسية والتوصيات  جيم -
تربز االعتبارات الواردة آنفا الطابع امللح ملعاجلة الفقـر يف الريـف. وهـذه املهمـة هـي،  - ١٤
على النحو املذكور أعاله، مهمة متشعبة ومتعددة اجلوانـب، وتتطلّـب بـذل جـهود مكثفـة يف 
عدد كبري من املناطق مـن جـانب جمموعـة كبـرية مـن األطـراف الفاعلـة. وتـرى اللجنـة ضمـن 
هذه اموعة الكبرية من املسائل أنه يتعين على البلدان النامية واتمع الدويل على حـد سـواء 

التركيز على ااالت التالية ذات األولوية : 
توسـيع نطـاق خدمـات التعليـم واخلدمـات الصحيـة وتشـجيع سـكان الريــف  (أ)

على االستفادة منها؛ 
زيــادة اإلنتــاج الزراعــــي واألنشـــطة غـــري الزراعيـــة عـــن طريـــق اســـتخدام  (ب)

التكنولوجيا والتنويع وإتاحة املدخالت والقروض؛ 
زيادة فرص الوصول إىل األسواق احمللية والوطنية والعاملية؛  (ج)

ـــيز بشــكل  النظـر يف مجيـع السياسـات مـن خـالل �منظـار ريفـي� مـع الترك (د)
خاص على املرأة. 
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توسيع نطاق خدمات التعليم واخلدمات الصحيــة وتشــجيع ســكان الريــف علــى  - ١
االستفادة منها 

أشـارت اللجنـة يف تقريرهـا لعـام ٢٠٠٢(٦) إىل مـــا إلدخــال التحســينات علــى حالــة  - ١٥
الصحة والتعليم من آثار تآزر بلوغ األهداف اإلمنائية األخرى - التمكـني الفـردي واجلمـاعي 
ومحاية البيئة واحلكم الرشيد. وعالوة على ذلك، فإن بنـاء القـدرات االجتماعيـة يشـجع علـى 
التغيـري يف املواقـف ويسـتحث أسـاليب جديـدة للتفكـري بشـأن التنميـة املسـتدامة. وال شــك أن 
توخي قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني وتفادي التدابري التمييزية ضد املرأة يسهمان إسـهاما 

قويا يف احلد من الفقر يف الريف. 
ومـا يلحـــق الضــرر أحيانــا باألســر واجلماعــات الريفيــة التكلفــة الباهظــة لاللتحــاق  - ١٦
بـاملدارس أو للحصـول علـى العـالج الطـيب، وليـس توافـر هـذه اخلدمـــات حبــد ذاتــه. وينبغــي 
التعويض عن هذه التكلفة بواسـطة احلوافـز. وخـري مثـال علـى ذلـك وجبـات الغـداء املدرسـية 

اانية اليت تترك أثرا نفعيا إضافيا على الدخل اتمعي عندما يتم إنتاجها حمليا. 
لذا، توصي اللجنة بأن تبذل احلكومات واملنظمـات املتعـددة األطـراف والشـركاء  - ١٧
ــام  يف التنميـة جـهودا لبنـاء قـدرات سـكان الريـف ومتكينـهم لكـي يقومـوا باسـتخدام طاق
بالكامل، وذلك عن طريق توفري التعليــم املالئـم وخدمـات الرعايـة الصحيـة السـهلة املنـال 
واملقبولة، خاصة للنساء. وجيـب أن ترمـي السياسـة التعليميـة والصحيـة يف املنـاطق الريفيـة 
إىل بناء قدرات اجلماعات الريفية، وأن تكـون مصممـة حبيـث تلـيب احتياجاـا. وينبغـي أن 
تتيح الفرص التعليمية هلذه اجلماعات اكتساب املعرفة واملهارات ذات الصلة، مبا يف ذلـك 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، املتعلقــة بـالعمل الزراعـي وغـري الزراعـي. وجيـب أن 
تتضمـن السياسـة توسـيع نطـاق مشوليـة التعليـم املدرسـي وإشـراك الوالديـن واجلماعــات يف 
برامج التغذية وبرامج الرعاية الصحية لألمهات واألطفال والتلقيـح والتدخـالت الصحيـة 
األخرى. وجيب تعزيز اخلطط اتمعية حلماية املوارد املائية والعنـاصر األخـرى الـيت تكـون 

البيئة الطبيعية. 
وجيب على املنظمات املتعددة األطراف والشركاء يف التنمية االستثمار يف جمـاالت  - ١٨
ـــز أنشــطتهم املنتجــة باســتخدام  متكـني سـكان الريـف مـن احلصـول علـى املعلومـات وتعزي

املعرفة اجلديدة. 

 __________
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢، امللحق رقم ١٣ (E/2002/33)، الفصل األول،  (٦)

الفرع باء. 
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زيادة اإلنتاج الزراعي واألنشطة غري الزراعية عن طريــق اســتخدام التكنولوجيــا  - ٢
والتنويع وإتاحة املدخالت والقروض 

هناك العديد من السياسات اليت تتيح حتسني اإلنتاج الزراعـي، كاسـتصالح األراضـي  - ١٩
وكفالـة احلصـول علـى امليـاه ومدخـالت أخـرى وإقامـة نظـام يكفـل احـترام وإعمـــال حقــوق 
امللكية. إال أن هذه السياسات هــي قطريـة يف الغـالب ولـن يتـم التطـرق إليـها أدنـاه. وتتضمـن 

التحديات اليت يواجهها االنطباق العاملي للسياسات ما يلي. 
حتسني اإلنتاج الزراعي والتنويع واستخدام التكنولوجيا  (أ)

ـــادة  تكتسـب زيـادة اإلنتـاج الزراعـي أمهيـة بالغـة مـن أجـل حتقيـق األمـن الغذائـي وزي - ٢٠
دخل الفقراء الريفيني. وقد جنمت املنافع الضخمة اليت ولّدـا الثـورة اخلضـراء ممـا أحدثتـه مـن 
زيـادة يف إنتـاج املدخـالت الزراعيـة (البـذور والتربـة واألمسـدة وغريهـا). فقـد ســـاعدت هــذه 
الثورة على حتقيـق األمـن الغذائـي يف العديـد مـن أجـزاء العـامل وأفرجـت عـن مـوارد، مبـا فيـها 
األيدي العاملة، لتحقيق التوسـع يف أنشـطة أخـرى. ويكتسـب تنويـع احملـاصيل واإلنتـاج أمهيـة 
بالغة أيضا من أجل زيادة الدخل واألمن الغذائي يف املناطق الزراعيـة. فـهو يقلـل مـن املخـاطر 
الـيت تصـاحب زراعـة عـدد قليـل مـن احملـــاصيل، املعرضــة للتــأثر ســلبيا بــالظواهر الطبيعيــة أو 
بتقلبات األسعار. وتظهر التجربة يف جنوب أفريقيا وشيلي والصـني وماليزيـا أن التنويـع يفتـح 

أيضا ااالت لتصدير املنتجات الزراعية. 
وجدت تطورات عديدة يف أنشـطة البحـث والتطويـر يف جمـال التكنولوجيـا الزراعيـة.  - ٢١
ـــرب للقطــاع اخلــاص، مبــا يف ذلــك مشــاركة القطــاعني العــام  وكـان االجتـاه حنـو مشـاركة أك
ـــدر أكــرب يف عمليــة البحــث والتطويــر. ومــا زالــت  واخلـاص، وإشـراك املزارعـني أنفسـهم بق
مشاركة القطاع العام يف أنشطة البحث والتطوير الزراعية وتقـدمي اخلدمـات االستشـارية أمـرا 
حيويا بالنظر إىل خاصيتها كسلعة عامة(٧). وينبغـي النظـر إىل اسـتمرار اإلنفـاق العـام يف جمـال 
الزراعـة وأنشـطة البحـث والتطويـر الزراعيـــة علــى أنــه إحــدى األولويــات يف حــال اخنفــاض 

العائدات املالية يف البلدان النامية. 
توصي اللجنة بضرورة أن يبذل اتمع الدويل جهودا أكرب لتطوير التكنولوجيات  - ٢٢
الزراعيـة املالئمـة ونقلـها إىل البلـــدان الناميــة وتشــجيع اســتخدام أفضــل للتكنولوجيــات 
األصلية. وينبغي توجيه البحوث الزراعيـة يف البلـدان الفقـرية حنـو التكنولوجيـا املسـتحدثة 
لفائدة الفقراء، أي ينبغي أن تركِّز على حماصيل احلبـوب واحملـاصيل اجلذريـة الغذائيـة الـيت 

 __________
انظـر دراســـة احلالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف العــامل، ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيعــات  (٧)

A.02.II.C.1)، الفصل اخلامس، بعنوان �تفاعل القطاعني العام واخلاص يف جمال التكنولوجيا الزراعية�. 
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تشكل ٨٠ يف املائة من املواد الغذائية يف أوسـاط الفقـراء؛ وحتقيـق أقصـى اسـتخدام ممكـن 
مـن املدخـالت املتاحـة لألسـر املعيشـية الفقـــرية، مبــا يف ذلــك العمالــة والكتلــة األحيائيــة؛ 
والتركيز على حتسـني األراضـي الفقـرية، إذ أن الفقـراء يعيشـون علـى األراضـي اهلامشـية؛ 
وينبغي أن توجه البحوث الزراعية حنو تشجيع النظم الزراعية املختلطـة؛ وتوفـري حتسـينات 

نوعية للمنتجات الزراعية، مبا يف ذلك احملاصيل ذات النسبة العالية من الفيتامينات. 
 

تعزيز األنشطة غري الزراعية  (ب)
ميكــن للصناعــات الصغــرية يف املنــاطق الريفيــة املســاعدة علــى توفــري فــرص العمـــل  - ٢٣
لألشـخاص الذيـن ال ميلكـون أراض، ومزيـد مـن الدخـل لصغـار املـالك. ومـــن شــأن تقنيــات 
اإلنتاج اليت تستفيد من املعرفة احمللية أن تسهم يف متكني سكان الريف، وخاصة النساء منـهم. 
ـــرص عمــل ســكان الريــف  ويعـد تشـجيع الصناعـات املرتبطـة بالزراعـة أمـرا أساسـيا لزيـادة ف
ودخلهم، وإن كانت السياسات املعتمدة حاليا لتنمية الريف غري فعالة يف إجياد هـذه املشـاريع 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بصورة خاصة. ويف هذا الصـدد، فـإن مـن األمـور احليويـة 
احلـد مـن احلوافـز واإلعانـات الـيت تشـجع الصناعـات علـى اختـاذ مقراـا يف املنـاطق احلضريــة. 
ومـن األمثلـة علـى األعمـال الـيت تشـجع إجيـاد وظـائف غـري زراعيـة وزيـادة دخـل الســكان يف 

الريف املؤسسات التجارية املتمركزة يف بلدات الصني وقراها. 
توصي اللجنة بضرورة إنشاء صناعـات زراعيـة تعتمـد التكنولوجيـات والعمليـات  - ٢٤
الـيت تـؤدي إىل إجيـاد فـرص عمـل، خاصـة يف قطاعـات خمتـارة مـن القطاعـات ذات القيمـــة 
املضافة العالية. وهلذا الغرض، مثة ضرورة ملحة لـتزويد اتمعـات احملليـة الريفيـة بـاحلوافز 
املالية والضريبية وكذلك بالدرايـة التقنيـة. وينبغـي للحكومـات مـع تشـجيع األنشـطة غـري 

الزراعية أن تعمل على أال تفضي هذه احلوافز إىل مزيد من تدهور البيئة. 
ـــة والســياحة اإلثنيــة  وتـربز السـياحة اآلن يف عـدة بلـدان ناميـة، خاصـة السـياحة البيئي - ٢٥
والسياحة الثقافية اليت يشتد الطلب عليها واليت ميكن إشراك اتمعات احملليـة فيـها. وميكـن أن 
يقترن هذا النوع من السياحة اتمعية واملوجهة حنو العرض بتحسن احلـرف اليدويـة. ويوجـه 
التعليـم يف بلـدان عديـدة حاليـا حنـو املـهارات اخلاصـــة باخلدمــات الســياحية واإلنتــاج احلــريف 
احمللـي. وينبغـي تسـويق هـذا النمـط مـن الصناعـة الســـياحية وميكــن االســتعانة بتكنولوجيــات 
اإلعالم واالتصال لتحقيـق هـذا الغـرض. ويـتزايد الطلـب علـى تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال 
لتسيري إجياد روابط بني مقدمي اخلدمات السياحية ليتسىن هلم حتسني إدارم للموارد الطبيعيـة 
والثقافية اليت جتتذب السياح. وميكن أن تسـاعد هـذه التكنولوجيـا أيضـا املورديـن علـى إدراك 
أفضل املمارسات لبيع املنتجات احلرفية احمللية عن طريـق شـبكة اإلنـترنت، كمـا هـو احلـال يف 
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بوليفيا وجنوب أفريقيا وشيلي والصني واهلند. وتوصي اللجنة بضـرورة تشـجيع تكنولوجيـا 
ـــات املتعلقــة مبجــاالت االجتــذاب الســياحية  االتصـال واإلعـالم للتـأكد مـن إتاحـة املعلوم
للزوار احملتملني، وتيسري إجياد روابـط بـني مقدمـي اخلدمـات السـياحية ومـوردي املنتجـات 

احمللية. 
 

حتسني سبل احلصول على القروض  (ج)
جيد فقراء الريف صعوبة يف احلصول على القروض. فكثريا ما تعترب املؤسسـات املاليـة  - ٢٦
الرمسية املناطق الريفية غري مرحبة مبا فيه الكفاية، كما أن املعدالت اليت يفرضها الدائنون كثـريا 
مـا تكـون غـري حمتملـة. وإن كـان التمويـل الصغـري الـذي عـادة مـا يشـمل خدمـــات اإلقــراض 
وأصبح يشمل أيضا بصورة متزايدة خدمات اإليداع والتأمني، يتيـح قروضـا ميسـرة؛ ومـع أن 
هذا التمويل الصغري موجه أساسا إىل املناطق احلضرية، فإن باإلمكان توسيع نطاقه بعـد القيـام 
بالتعديالت املالئمة إليصالــه إىل فقـراء الريـف. وعـادة مـا تكـون املنظمـات الـيت ال تسـعى إىل 
الربح هي اليت توفر التمويل الصغري، غري أن بعض املؤسسات املاليـة تضـم أقسـاما خاصـة ـذا 
التمويـل الـذي مـن شـأنه أن يشـجع منـو اإليـرادات واألصـول وأن يسـاعد علـى محايـــة األســر 
املعيشية الفقرية مـن حـاالت الضعـف القصـوى. بـل إن القـروض واملدخـرات وأمـوال التـأمني 
تسـاعد علـى التخفيـف مـن حـدة تقلُّـب الدخـول وتبقـي علـى مســـتويات االســتهالك خــالل 
الفـترات العجـاف. وتبـني الدالئـــل املســتقاة مــن عمــالء التمويــل الصغــري أن احلصــول علــى 
اخلدمات املالية ميكِّن الفقراء مـن احلـد مـن حـاالت ضعفـهم وزيـادة دخوهلـم وتكويـن أصـول 

مالية هلم. 
توصـي اللجنـة بضـرورة أن تشـجع احلكومـات مؤسسـات التمويـــل الصغــري علــى  - ٢٧
ـــر احلكومــات واتمــع الــدويل  توسـيع نطـاق أنشـطتها يف املنـاطق الريفيـة. وينبغـي أن توف
األمـوال، حيثمـا يكـون ذلـك ضروريـا، لتعزيـز منـو مؤسسـات متويـل صغـري ذاتيـــة التغذيــة 

وقادرة على تقدمي اخلدمات املصرفية، وخاصة القروض، لفقراء الريف. 
حتسني سبل الوصول إىل األسواق احمللية والوطنية والعاملية  - ٣

إن عدم كفاية البنيـة األساسـية يف الريـف، مثـل النقـل وشـبكات اإلعـالم واالتصـال،  - ٢٨
كثريا ما يعوق الوصول السلس إىل األسواق. ومـن شـأن تعزيـز البنيـة األساسـية يف الريـف أن 
يكمـل مـا يبذلـه املزارعـون مـن جـهود مـن أجـل زيـادة إمكانيـة تســـويق منتجــام. ويتطلــب 
تصدير منتجام إدارة فعالة ونشطة من جـانب املؤسسـات التجاريـة الريفيـة حبيـث يتسـىن هلـا 
معاجلـة مسـائل مـن قبيـل إصـدار الشـهادات ملنتجـــام وتســجيلها جتاريــا وإبــرام العقــود مــع 

املشترين األجانب. 
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توصي اللجنة بضرورة توسيع نطـاق اإلنفـاق العـام علـى البنيـة األساسـية الريفيـة،  - ٢٩
مثــل الطــرق والنقــل وشــبكات اإلعــالم واالتصــاالت، لربــط املنــاطق الريفيــــة باملنـــاطق 
احلضريـة. وسـيؤدي هـذا إىل توزيـع منتجـات املزارعـني وأربـاب املؤسسـات التجاريـة الريفيــة 
العاملني يف صناعات صغرية وتسويقها على نطاق أوسع وبالتايل سـتدر دخـال وأرباحـا أكـرب. 
وينبغي للجهات املاحنة واملنظمات املتعددة األطراف أن تعيد تقييـم سياسـاا والعمـل علـى 

كفالة نسبة مئوية أكرب من جمموع متزايد من املعونة للمناطق الريفية. 
وما زال تصدير العديد مـن املنتجـات مقيـدا بسـبب أوجـه االختـالل الـيت تعـاين منـها  - ٣٠
ـــغ  أسـواق املنتجـات الدوليـة: خاصـة وأن اإلعانـات الـيت متنحـها البلـدان املتقدمـة ملزارعيـها تبل

٣٤٠ بليون دوالر سنويا، باملقارنة مع ميزانية املعونة األجنبية اليت تبلغ ٦٠ بليون دوالر. 
توصي اللجنة بإزالة العقبـات الـيت حتـول دون تسـويق املنتجـات الزراعيـة للبلـدان  - ٣١
النامية يف أقرب وقت ممكن. ويف هذا الصدد، تعترب اللجنة أن من الضروري بالنسـبة للبلـدان 
املتقدمة إلغاء مجيـع اإلعانـات وإزالـة أوجـه االختـالل واحلواجـز املتعلقـة بالزراعـة يف املسـتقبل 
القريـب حبيـث يتسـىن للبلـدان الناميـــة توســيع نطــاق صادراــا والتــأكد مــن محايــة أســواقها 

الداخلية من اإلغراق. 
حبث السياسات من �منظور ريفي� مع تركيز خاص على املرأة  - ٤

يوضح األثر الضار الختالل املمارسات الزراعية يف البلدان املتقدمة على فقراء الريـف  - ٣٢
يف البلدان النامية ضرورة النظر بدقة يف مبادرات السياسات الوطنيـة ويف مبـادرات السياسـات 
الدولية من �منظور ريفـي� - أي مـن منظـور آثارهـا احملتملـة علـى املنـاطق الريفيـة وإمكانيـة 
اسـتمرار تزايـد معـدالت الرفاهـة يف اتمعـات احملليـة الريفيـة. ويف مجيـع احلـاالت، ال بـد مـــن 
أخذ البعد اجلنساين بعني االعتبـار بصـورة خاصـة، إذ غالبـا مـا تشـكل النسـاء والبنـات غالبيـة 
سـكان الريـف وبالتـايل فـهن يصنفـن كـــأهم العنــاصر املســامهة يف التعجيــل بالتنميــة الريفيــة، 
واملسـتفيدة منـها؛ وتسـتأثر املـرأة يف العديـد مـن أفقـر البلـدان منـوا بأكـــرب حصــة مــن اإلنتــاج 
الزراعي. ينبغي النظر بصورة عاجلة يف االحتياجات اخلاصة للمرأة وإزالة القيود املفروضة 

على مشاركتها مشاركة تامة يف النشاط االقتصادي. 
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 الفصل الثالث 
تسخري املنــافع العامـة العامليـة واآلليـات املاليـة االبتكاريـة لتحقيـق التنميـة 

 املستدامة 
ركـزت اللجنـة يف مداوالـا علـى مسـامهة املنظـور املتعلـــق باملنــافع العامــة العامليــة يف  - ١
األفكـار املرتبطـة بالتنميـة يف البلـدان الناميـة وخاصـة يف تسـريع اخلطـى باجتـاه بلـوغ األهــداف 

اإلمنائية لأللفية. 
 

احلالة الراهنة  ألف -
ينطوي تزايد عوملة االقتصاد العاملي على تزايد تدفقات التجارة واالسـتثمار واألمـوال  - ٢
فيمـا بـني البلـدان. كمـا أنـه يتسـم بتقـارب عـدد مـتزايد مـن النتـائج، سـواء مـن حيـــث أمنــاط 
االستهالك والتطلع إىل حتقيق أمناط معيشية حديثة أو من حيث النشاط اإلجرامي، وهـو أكـثر 
ضررا. ويشكل إنتاج السلع واخلدمات اخلاصة واالجتار فيها يف جوهـره أسـاس هـذا االعتمـاد 

املتبادل بني البلدان. 
وقد يؤدي ذلك إىل آثار خارجية تتجاوز احلدود، البعـض منـها مفيـد واآلخـر ضـار.  - ٣
وهلذا فإن من الضـروري إقامـة تعـاون دويل الحتـواء هـذه اآلثـار اخلارجيـة. وقـد يسـتتبع هـذا 
األمر إما تشجيع توفري املنافع العامـة العامليـة(٨) أو، التقليـل إىل أدىن حـد ممكـن مـن �املضـار� 
العامة ومها سواء. واللجنة تعترب أن املنافع العامة العاملية هي من قبيل تلك السـلع الـيت تسـتويف 
املعيارين التاليني: أوهلما، �أن تتسم فوائدها خبصائص قوية من حيث كوا تعـم اجلميـع، أي 
أـا ال تتسـم باملنافسـة يف االسـتهالك وبـالقدرة علـى عـدم االسـتبعاد�، وثانيـــا، �أن منافعــها 

عاملية من حيث البلدان والشعوب ... واألجيال�(٩). 
ـــات األحاديــة االجتــاه الــيت تربــط املــاحنني  ويف عـامل حتـول إىل العوملـة، أخـذت العالق - ٤
باجلهات املستفيدة واليت اتسمت ا الروابط بني البلدان الغنية والفقرية تتغـري لتصبـح عالقـات 
اعتماد متبادل. كما أن اتمع العاملي الناشئ جمتمـع عـاملي حمفـوف باملخـاطر حيـث يسـتحيل 
درء خمـاطر التلـوث وانتشـــار األمــراض املعديــة، وإتــالف املــوارد البيولوجيــة والزراعيــة غــري 

املتجددة، وتصاعد النـزاعات العنيفة دون بذل جهود دولية متضافرة. 

 __________
يف النصوص االقتصادية، يشار أحيانا إىل املنافع العامة العاملية بعبارة �السلع اخلارجية العاملية�.  (٨)

 Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc Stern, eds., Global Public Goods: International Cooperation in انظر (٩)
 .(Oxford University Press, New York, 1999 أصدرته لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي دار) ،the 21st Century



03-3584117

E/2003/33

ولكي تساهم البلدان النامية يف التخفيف مـن حـدة املخـاطر العامليـة وتسـاهم مسـامهة  - ٥
ــــترض أن تســـتفيد مـــن الشـــبكات اإلعالميـــة العامليـــة  فعالــة يف جمتمــع املعرفــة والعــاملي، يف
ـــة العامليــة  والتكنولوجيـات االبتكاريـة. كمـا أن مشـاركة البلـدان الناميـة يف توفـري املنـافع العام
واسـتهالكها تشـكل أحـد األوجـــه اهلامــة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، خاصــة تلــك 
املوجهـة حنـو توفـري التعليـم للجميـع، ومكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وضمــان 

استمرارية البيئة. 
وتوفـر احلكومـات العديـد مـن املنـافع العامـة العامليـة علـى الصعيـــد الوطــين ألــا تقــر  - ٦
بأمهيتها لرفاهة اتمع. ومع ذلك، ومبا أن التمويل الداخلي عادة ما يكون غري كاف، فكثـريا 
ما يكون هناك نقص يف وفرة هذه املنافع العامة العاملية، حيث حتاول بلـدان عديـدة االسـتفادة 
دون مقابل من أموال ميزانيات بلدان أخـرى. وحيثمـا تنفـق أمـوال دوليـة علـى املنـافع العامـة 
العاملية، كثريا مـا تـدرج هـذه األمـوال كجـزء مـن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، ويف هـذه احلالـة 

يكون املاحنون أنفسهم أيضا من بني املستفيدين من هذه النفقات. 
ومن منظور جدول األعمال اخلاص بالتنمية، من املهم متييز املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة  - ٧
عـن متويـل املنـافع العامـة العامليـة، حيـث حتتفـظ املســـاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة بأساســها املنطقــي 
بالدرجـة األوىل كآليـة لدعـم البلـدان الناميـة يف مـا تبذلـه مـن جـهود مـن أجـل حتقيـــق التنميــة 
الوطنية. وتوفري املنافع العامة العامليـة مـن أجـل تعزيـز الرفاهـة علـى الصعيـد العـاملي واحلـد مـن 
املضـار العامليـة وختفيـف املخـاطر العامليـة أمـر لـه أساسـه املنطقـي. وعليـه، فـإن مـن الضـــروري 
ضمان أال تصرف أموال توفري هذه املنـافع علـى حسـاب املعونـة اإلمنائيـة املوجهـة أساسـا حنـو 
توفري املنافع العامة الوطنية اليت حتتاجها البلدان النامية و/أو على حسـاب السـلع اخلاصـة لتلـك 
البلدان. ولذا، ينبغي تعبئة املزيد من املوارد لتوفري املنـافع العامـة العامليـة. وباإلضافـة إىل ذلـك، 
ال بد أن تأخذ الترتيبات املؤسسية وعمليات اختاذ القـرار مـن أجـل توفـري هـذه السـلع مصـاحل 
البلدان النامية واهتماماـا يف االعتبـار، سـواء كمسـتهلكة للمنـافع العامـة العامليـة أو كجـهات 

ميكن أن تتوىل توفريها. 
ويقدر أن ما يصل إىل ثلث املبالغ املخصصة سنويا على الصعيد العــاملي مـن املسـاعدة  - ٨
اإلمنائية الرمسية(١٠)، اليت اخنفضت يف حـد ذاـا اخنفاضـا هامـا خـالل السـنوات القليلـة املاضيـة 

 __________
ختتلف التقديرات املتعلقة مبجموع املبلغ وتوزيعه باختالف املصادر. فحســب أحـد التقديـرات، تـوزع األمـوال  (١٠)
املصروفة على املنـافع العامـة العامليـة علـى الشـكل التـايل: �تسـتحوذ املنـافع العامـة املرتبطـة بالبيئـة العامليـة علـى 
نصف هذه األموال، بينما تقتسـم جمـاالت الصحـة وتنظيـم املعرفـة واإلدارة ومنـع النــزاعات النصـف اآلخـر�. 
انظر Inge Kaul and others, eds., Global Public Goods: Managing Globalization (أصدرتـه لربنـامج األمـم 

 .(Oxford University Press, New York, 2003 املتحدة اإلمنائي دار
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إىل ما يناهز ٥٠ بليون دوالر سنويا، يستخدم حاليا لتمويل شراء املنافع العامة العاملية. وتـرى 
اللجنة، أن هناك عددا من املصـادر احملتملـة الـيت ميكـن أن تتيـح إيـرادات لتوفـري أمـوال إضافيـة 

هلذه املنافع العامة دون حتويل املساعدة اإلمنائية الرمسية عن وجهتها. 
وبغية تلبية االحتياجات امللحة، استحدث عدد من ترتيبات التمويـل اجلديـدة للمنـافع  - ٩
العامـة العامليـة خـالل الفـترة األخـرية املاضيـة، منـــها علــى ســبيل املثــال مرفــق البيئــة العامليــة، 
والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكـول مونتريـال، والصنـدوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز 
والســل واملالريــا، وآليــة التنميــة النظيفــة، وآليــات مبادلــة االنبعاثــات مبوجــب بروتوكــــول 
كيوتو(١١) التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ(١٢). وقـد اتضـح حـىت اآلن أن 
هذه التدابري نشأت بشكل خاص إىل حد مـا. كمـا مت التقـدم أيضـا مبقترحـات إلنشـاء آليـات 
متويل جديدة، (مبا يف ذلك الضرائب والرسوم وأجور االستخدام وآليـات التعويـض الدوليـة). 
ومن مث فإن النظـر فيمـا مت إجنـازه حـىت اآلن وفيمـا إذا كـانت هنـاك وسـائل املالئمـة للتصـدي 

لتحديات اليوم والتحديات املتوقعة يف املستقبل سيجري يف حينه. 
وتـرى اللجنـة أن مثـة ضـرورة ملحـة للبـدء يف محلـة توعيـة عامليـة بطبيعـة ودور املنــافع  - ١٠
العامة العاملية يف عصر العوملة ووضع منهجية لتقييم مستوى الطلب علـى املنـافع العامـة العامليـة 
ومستوى توفريها حبسب القطاعات والفئات. كما أن مـن املـهم اسـتحداث وتطبيـق الوسـائل 
ــــري الســـلع العامـــة الوطنيـــة  التحليليــة الســليمة لتقييــم العنــاصر واآلثــار العامليــة املتعلقــة بتوف

واستهالكها. 
 

اإلجراءات الواجب اختاذها على الصعيدين الوطين والدويل  باء -
إن العديد من املشاكل العاملية – األمراض والتلـوث وعـدوى األزمـات املاليـة – نـاجم  - ١١
عن اآلثار اخلارجية العابرة للحدود. ومن املهم أثناء معاجلة هـذه املشـاكل، اتبـاع مبـدأ توزيـع 
االختصاصـات عـن طريـق إسـناد املسـؤولية إىل الوكـالء الذيـن يـهتمون بـأكثر املسـائل حيويــة 
والقادرين على ختفيض تكاليف املعامالت، وذلك ـدف تفـادي املغـاالة يف املركزيـة وانعـدام 
الفعالية وحاالت التفاوت النامجة عن اختاذ إجراءات تصحيحية(١٣).وكل ما ميكـن عملـه علـى 
الصعيد الوطين من األفضل أن يتم على هذا الصعيـد؛ بيـد أنـه ينبغـي النظـر يف توفـري املسـاعدة 

 __________
FCC/CP/1997/7/Add.1، القرار CP.3/1، املرفق.  (١١)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٧١، رقم ٣٠٨٢٢.  (١٢)
 F. Sagasti and لالطالع على إحدى املناقشات بشأن متويل آليات السلع العامة العاملية، انظر على سبيل املثال (١٣)
K. Bezanson, Financing and Providing Global Public Goods: Expectations and Prospects (سـتوكهومل، 

وزارة الشؤون اخلارجية للسويد، تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١). 
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الدولية للبلدان النامية اليت تفتقر إىل املوارد اليت متكنها من استيعاب اآلثـار اخلارجيـة الـيت تعـد 
حيوية لتنميتها االقتصادية واالجتماعية. 

ويتيـح مفـهوم املنـافع العامـة العامليـة إطـارا مفيـدا ميكـن ضمنـه استكشـــاف الترتيبــات  - ١٢
املؤسسـية علـى مجيـع املسـتويات وآليـات التمويـل لتوفـري اآلثـار اخلارجيـة العـابرة للحـــدود أو 

احتوائها. 
ويتعني على احلكومات القيام بدور أساسي، مع أنه عادة ما يكون دور تيسـري فقـط،  - ١٣
يف توفـري املنـافع العامـة العامليـة. ومـــن املفيــد لتفــهم أفضــل ملــا ميكــن عملــه علــى الصعيديــن 

الوطين والدويل، التمييز بني األنشطة اجلوهرية والتكميلية املرتبطة بتوفري هذه املنافع العامة. 
فاألنشطة اجلوهرية دف إىل إنتاج املنافع العامة العاملية اليت تتـاح عـن طريـق التعـاون  - ١٤
الدويل، مثل الربامج اليت تنفذ ملصلحة تتعدى احلدود الوطنية أو ملصلحـة ـم أقطـارا متعـددة، 
فضال عن األنشطة املوجهة حنو بلد واحد وتفيـد يف ذات الوقـت بلدانـا أخـرى. أمـا األنشـطة 
التكميلية (اليت تكمن املسؤولية األولية عنها داخل كل بلد)، فهي متكن الدول مـن االسـتعداد 
جلين فوائد املنافع العامـة العامليـة الـيت توفرهـا األنشـطة اجلوهريـة، مـع إنتـاج سـلع عامـة وطنيـة 
قيمـة يف الوقـت ذاتـه. ويشـكل البحـث علـى سـبيل املثـال أحـــد األنشــطة اجلوهريــة يف إنتــاج 
املعارف، وإن كان التعليم مكمل إلنتاجها، وتوفري املدارس واملدرسني أمــر مكمـل السـتخدام 

هذه املعارف (انظر اجلدول ١). 



2003-35841

E/2003/33

ــــة  تصنيــف املنــافع العامــة العامليــة حبســب القطاعــات واألنشــطة اجلوهري اجلدول ١ -
والتكميلية 

 
النشاط التكميلي   

االستهالك اإلنتاج النشاط اجلوهري املنافع العامة والقطاعات
   البيئة 

 البحوث خفض االنبعاثات على الصعيد الدويل 
احلد من الفقر دعم الزراعة احملافظة على الصعيد الوطين 

 
   الصحة 

 إجراء حبوث يف األمراضالقضاء على األمراض على الصعيد الدويل 
العيادات الصحية نظام الرعاية الصحية الرعاية الصحية الوقائية على الصعيد الوطين 

 
   املعرفة 

الشبكات العاملية خدمات اإلنترنت مراكز البحوث على الصعيد الدويل 
املدارس توفري التعليم للجميع اخلدمات التعليمية على الصعيد الوطين 

 
   األمن 

 حفظ السالم منع نشوب الرتاعات على الصعيد الدويل 
 جملس األمن   

احلد من الفقر حفظ النظام احلد من اجلرمية على الصعيد الوطين 
 

   حسن اإلدارة 
االستقرار املايل البحوث املؤسسات العاملية على الصعيد الدويل 
اإلنصاف قدرات احلكومة �احلكم اجليد� على الصعيد الوطين 

 
 Oliver Morrissey, Dirk Willem te Velde and Adrian Hewitt, “Defining international public املصدر:
goods: conceptual issues”, in International Public Goods: Incentives, Measurement and Fi-

 nancing. M. Ferroni and A. Mody, eds. (Dordrecht, Netherlands; Kluwer Acedemic Publishers

 .and International Bank for Reconstruction and Development, World Bank, 2002)
  

الترتيبات املؤسسية واملالية  جيم -
هنـالك مـا يدعـو لدراسـة الترتيبـات املؤسسـية واآلليـات املاليـة احلاليـة للمنـافع العامـــة  - ١٥
العامليـة. فبـالرغم مـن أن املنـافع العامـة الوطنيـة واحملليـة تتلقـــى الدعــم املــايل بوصفــها هيــاكل 
أساسية جديرة بالتمويل، إال أنه يوجد فراغ مؤسسي ونقص هائل يف التمويـل للمنـافع العامـة 
العامليــة مــن قبــل املؤسســات املاليــة الدوليــة. وبقــدر اتســام املنفعــة العامــة العامليــة بالطــــابع 
ـــة عامــة  �اخلـالص� يـزداد نقـص التمويـل وضوحـا، ألـا يف هـذه احلالـة عـادة مـا تعتـرب ملكي
ممـا يزيـد مـن عـدد املسـتعملني الذيـن حيتمـل أن يتحولـوا إىل مسـتفيدين باـان. ولذلـــك فإنــه 
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ال بد من وجود وسيط دويل معين بتمويل املنافع العامة العاملية. ونظرا لعدم وجود وسيط مـن 
هذا القبيل ازداد الدافع لبذل جهود على الصعيد الوطين، جلمع األموال، مثال. 

وملـا كـانت ال توجـد حكومـة عامليـة تتمتـع بسـلطات جلمـع الضرائـب، صـــار العمــل  - ١٦
الطوعي والتدابري اجلماعية مبثابة وسيلة أساسية لتمويل املنافع العامة العامليـة. وتـرى اللجنـة أن 
ـــافع العامــة  هـذا التمويـل ينبغـي أال يثـري مشـاكل مسـتعصية علـى احلـل بالنسـبة للكثـري مـن املن
العاملية، نظرا لوجود مصـادر حمتملـة مل تطـرق أبواـا بعـد. ويتطلـب التمويـل الفعـال ملختلـف 
ــــا الختـــالف ضـــروب  ضــروب املنــافع العامــة العامليــة وضــع ترتيبــات مؤسســية خمتلفــة تبع
�تكنولوجيا اإلمجال�(١٤) أما اقتناء املنافع العامة اخلالصــة، فيمكـن علـى سـبيل املثـال، أن يتـم 
بأكثر الطرق فعالية من جانب اتمع الدويل مبوجب معاهدات وأنظمة دوليـة؛ غـري أن املنـافع 
العامة األخرى، مثل البحوث العالجيـة الـيت جيـري االضطـالع ـا لالستشـفاء مـن األمـراض، 
فقد تتطلب إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص. وهنالك منافع أخـرى حمـددة الفئـات 
ميكن توفريها بإقامة تعاونيات خاصة هلـذا الغـرض تتـوىل متويـل املنفعـة العامـة املعنيـة بتحصيـل 
ضرائب أو رسوم وإقامـة مؤسسـات إقليميـة هلـذا الغـرض قويـة ولكنـها مرنـة. وهلـذا تسـترعي 
اللجنـة االنتبـاه إىل احلاجـة لدراسـة جـدوى فـرض ضرائـب أو رسـوم ونفقـات علـى اســتخدام 

املنافع العامة. 
ومع ذلك فإن اللجنة تسلم بأن متويل املنـافع العامـة العامليـة قـد ال يتطلـب جمـرد تعبئـة  - ١٧
مـوارد إضافيـة وإمنـا أيضـا إعـادة ختصيـص املـوارد القائمـة. فعلـــى ســبيل املثــال، ميكــن إعــادة 
ختصيص خمصصات االعتمادات املرصودة يف امليزانيات احلالية بطريقة تقضي إىل التخلــص مـن 
اإلعانات الضارة (مثال، اإلعانة املالية إلنتاج الفحم)، علمـا بـأن هـذه اإلعانـات العامليـة تقـدر 
حاليا حبوايل ٩٠٠ بليون دوالر يف السنة. وميكن كذلك، بدال عن االقتصار على معاجلة آثـار 
نقـص متويـل املنفعـة العامـة العامليـة (مثـال، فيمـا يتعلـق بـاحتواء األزمـات املاليـة)، أن يصـار إىل 
إعادة توجيه اجلهود من أجل زيادة متويل هذه املنفعة (مثال، عن طريـق بنـاء القـدرات الوطنيـة 
الالزمة لإلشراف املصـريف علـى عمليـات حتقيـق االسـتقرار املـايل). وميكـن اسـتخدام القواعـد 
وغريهـا مـن التدابـري لتغيـري فئـات احلوافـز ـدف زيـادة اخليـارات املتاحـة لزيـادة متويـل املنـــافع 
العامة العاملية. فعلى سبيل املثال ميكن أن تصبح اجلـهود الراميـة إىل مكافحـة األمـراض املعديـة 

 __________
ـــبيل املثــال،  لالطـالع علـى أفضـل التقنيـات للحصـول علـى خمتلـف أنـواع املنـافع العامـة العامليـة انظـر، علـى س (١٤)
ب. ب. أنـاند، �متويـل احلصـول علـى املنـافع العامـة العامليـة�، ورقـة املناقشـة رقـم ١١٠/٢٠٠٢ (هلســنكي، 
 “Financing the (جامعة األمم املتحدة/املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنائي، تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢

 .provision of global public goods”
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عامليـا أقـل تكلفـة إذا مـا جـرى حتديـد أسـعار تفاضليـة لألدويـة حسـب القـدرة علـى الدفــع يف 
البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية معا. 

وباإلضافة إىل ذلك سـيكون مـن املسـتصوب التركـيز علـى املنـافع العامـة العامليـة غـري  - ١٨
التنافسـية، نظـرا ألنـه ميكـن، بطبيعـة احلـال، زيـادة توفـري مثـل هـذه السـلع، بتكلفـة منخفضــة، 
مما جيعلها أكثر قدرة علـى البقـاء مـن ناحيـة سياسـية. ومثـال ذلـك املعرفـة. فاالفتقـار للمعرفـة 
كثريا ما يكون عائقا رئيسيا للتنمية. ورغـم احلاجـة لتوفـري احلوافـز االسـتثمارية إال أنـه توجـد 
إمكانيـة لوضـع املزيـد مـن الترتيبـات االبتكاريــة الــيت ترمــي إىل إشــاعة املعــارف ذات الصلــة 
بالتنمية على أوسع نطاق ممكـن دون املسـاس بـاحلوافز الالزمـة البتكاريـها، علـى سـبيل املثـال 
عن طريق مبادرة األمن الصحي العاملية أو بإبرام اتفاقيـة بشـأن اجلوانـب ذات الصلـة بالتجـارة 
من حقوق امللكية الفكرية إذا ما أريد املزيد من املرونة. ومن شـأن هـذه الترتيبـات االبتكاريـة 
أن تـؤدي إىل زيـادة الكفـاءة واإلنصـاف فيمـــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول، وميكــن أن تشــمل 
جماالت ذات أولوية من قبيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومكافحة األمـراض املعديـة، 
وتطوير مصادر الطاقة املتجددة وحتقيق الكفاءة يف جمال الطاقة؛ وشح امليــاه؛ واألمـن الغذائـي؛ 

وتنمية اتمعات احمللية. 
وبصفـة عامـة فـإن املصـادر احملتملـة الرئيسـية لتمويـل املنـافع العامـة العامليـة الـيت حتظــى  - ١٩
باالهتمام ذي األولوية لدى البلدان النامية هي ما يلي: (أ) رصد اعتمـادات ماليـة إضافيـة مـن 
قبل اجلهات املاحنة؛ (ب) زيادة الدعم املقدم من البنـك الـدويل واملصـارف اإلمنائيـة اإلقليميـة؛ 
(ج) ختفيف الديون يف إطار املبـادرة املوسـعة لتخفيـف ديـون البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون؛ 
(د) حترير املوارد، مثال، عن طريق إزالة اإلعانـات املاليـة لقطاعـات الطاقـة وامليـاه وغريهـا مـن 
اإلعانـات املماثلـة؛ (هــ) التعجيـل بعمليــات إصــالح االقتصــاد الكبــري مــن أجــل يئــة البيئــة 
االستثمارية املواتية األكثر مدعـاة الجتـذاب االسـتثمار املباشـر األجنـيب؛ (و) قيـام املؤسسـات 
الرحبية وغري الرحبية بتوفري املنح الالزمـة؛ و (ز) إقامـة الشـراكات بـني القطـاع العـام والقطـاع 

اخلاص. 
ويف ضوء ما تقدم فإن اللجنـة تـرى أن مـن الضـروري وضـع متيـيز أوضـح بـني متويـل  - ٢٠
املساعدة اإلمنائية الرمسية ومتويل املنـافع العامـة العامليـة، وتوفـري مصـادر جديـدة وإضافيـة لتلبيـة 
االحتياجـات املـتزايدة يف جمـال املنـافع العامـة العامليـة. بيـد أنـه بصـرف النظـر عـــن االعتبــارات 
اخلارجيـة بالنسـبة جلميـع البلـدان، فـإن املنـــافع العامــة العامليــة تفيــد بالدرجــة األوىل يف تنميــة 
البلدان النامية (مثال، عن طريق حتسني عقاقـري مكافحـة املالريـا)، ويف مثـل هـذه احلالـة ينبغـي 
توفري األموال الالزمة هلا من مصادر املساعدة اإلمنائية الرمسية. ومـن ناحيـة أخـرى، إذا كـانت 
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البلدان الصناعية هي أيضا مـن اجلـهات املسـتفيدة مـن املنفعـة العامـة العامليـة املعنيـة فينبغـي هلـا 
إتاحة املزيد من املوارد لزيادة إتاحة هذه املنفعة. 

 
االستنتاجات والتوصيات الرئيسية  دال -

يف ضوء االستعراض الذي أجرته اللجنة، فإـا توافـق علـى القـول بـأن مفـهوم املنـافع  - ٢١
العامة العاملية يتيح إمكانية إجياد تصور أفضل ملسارات فعالة وكفؤة ومنصفة حنـو التنميـة. بيـد 
أنه ال يزال يوجد أيضا ما يدعو إىل إيضاح هـذا املفـهوم إلتاحـة إمكانيـة توفريهـا بطريقـة تنـم 

عن الصراحة والشفافية يف احلوار املتعلق بتحديد وتقرير السياسات. 
وحىت عهد قريب كـانت املناقشـات املتعلقـة بتوفـري املنـافع العامـة تقتصـر علـى املنـافع  - ٢٢
الوطنية أو احمللية العامة. بيد أن هذا املفهوم صار دوليا، مما يدل بقوة علـى أنـه إذا مـا صـارت 
املنافع العامة العاملية موضوعا للقرارات اليت تتخذها اجلماعات والشـركات واحلكومـات فإـا 

ستكون أقل إتاحة. 
لذلك ترى اللجنة أنه:  - ٢٣

توجد ضرورة لزيادة وعـي اجلمـهور وإملامـه باملنـافع العامـة العامليـة مـن أجـل  (أ)
يئـة الشـروط الالزمـة لقيـــام احلكومــات واجلــهات الفاعلــة األخــرى، مبــا يف ذلــك القطــاع 

اخلاص، بزيادة املوارد املخصصة للمنافع العامة العاملية؛ 
ـــوم علــى حتويــل  مبـا أن املنهجيـة احلاليـة لتمويـل املنـافع العامـة العامليـة الـيت تق (ب)
موارد من املساعدة اإلمنائية الرمسية ال تعترب وافية بالغرض لتوفري املنافع العامـة العامليـة، ولذلـك 

يلزم إجياد ترتيبات مؤسسية ومالية جديدة؛ 
وحتقيقـا هلـذه الغايـة فـإن مـن الضـروري حتديـــد مقــدار نقــص املــوارد املاليــة  (ج)
ـــة العامليــة، حســب  وإعـداد تقديـرات واقعيـة لالحتياجـات املاليـة مـن أجـل إتاحـة املنـافع العام

الفئات (كالصحة والتعليم والبيئة)؛ 
ينبغي إعداد مسح آلليـات التمويـل القائمـة ضمانـا السـتخدام املـوارد احلاليـة  (د)

بطريقة أفضل وأكثر مرونة وللمواءمة بينها وبني االحتياجات امللحة؛ 
من الضروري النظر يف مصـادر حمتملـة جديـدة للتمويـل مـن أجـل اسـتكمال  (هـ)
املـوارد احلاليـة للمسـاعدة يف ضمـان توفـري املنــافع العامــة العامليــة (علــى ســبيل املثــال ضريبــة 

االنبعاثات الكربونية والتحويالت املالية الدولية)؛ 
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ينبغي تعزيز عمليات اختاذ القرارات الدولية للتغلب على العديد من املشـاكل  (و)
ذات الصلة بنقص التمويل القائمة اليوم، خاصـة يف جمـال البيئـة العامليـة، وذلـك بإشـراك مجيـع 
ـــال املنــافع  أصحـاب املصـاحل املعنيـني، مبـا يف ذلـك البلـدان الناميـة، يف حتديـد األولويـات يف جم

العامة العاملية، لكل منفعة على حدة واملستوى املناسب إلنتاجها وصايف فوائدها؛ 
زيادة دور القطاع اخلاص فيما يتعلق بتوفري املنافع العامة العاملية وذلك بتغيـري  (ز)

احلوافز وتصحيح حاالت إخفاق األسواق. 
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 الفصل الرابع 
 استعراض قائمة أقل البلدان منوا 

مقدمة  ألف -
عمـال بـالفقرة ٩ مـن قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٤٦/١٩٩٨ املـــؤرخ ٣١  - ١
متوز/يوليه ١٩٩٨، املرفق األول، فـإن جلنـة السياسـات اإلمنائيـة ملزمـة بـإجراء اسـتعراض مـرة 
كل ثالث سنوات لتحديد البلدان اليت يلزم أن تضاف إىل، أو حتذف من، قائمـة أقـل البلـدان 
ـــد قــامت اللجنــة بــإجراء  منـوا. وملـا كـان االسـتعراض السـابق قـد أجـري يف عـام ٢٠٠٠، فق

استعراض آخر يف عام ٢٠٠٣. 
ولدى حتديد البلــد املؤهـل لدخـول قائمـة أقـل البلـدان منـوا تراعـي اللجنـة االعتبـارات  - ٢
الثـالث التاليـة: مسـتوى الدخـــل يف البلــد املعــين ومــا لــه مــن أصــول بشــرية ومــدى ضعفــه 
االقتصـادي. ولتحديـد ذلـك تسـتخدم اللجنـة مـا يلـي (أ) متوسـط نصيـب الفـرد مـــن الدخــل 
القومي اإلمجايل كمؤشـر علـى الدخـل؛ (ب) الرقـم القياسـي لألصـول البشـرية كمؤشـر علـى 
كميـة األصـول البشـرية؛ و (ج) الرقـم القياسـي للضعـف االقتصـادي كمؤشـر علـــى الضعــف 
االقتصادي. وباإلضافة إىل ذلك، وملا كان مفهوم فئـة أقـل البلـدان منـوا ينطـوي علـى اسـتبعاد 
االقتصـادات الكبـرية، فقـد أيـدت اجلمعيـة العامـة يف القـــرار ٢٠٦/٤٦ الــذي اختذتــه يف عــام 
١٩٩١، املبـدأ الـذي يقضـي بعـدم النظـر يف ضـم أي بلـد إىل القائمـــة إذا كــان عــدد ســكانه 
يتجاوز ٧٥ مليون نســمة، حسـبما جـاء يف تقريـر جلنـة التخطيـط اإلمنـائي عـن أعمـال دورـا 

السابعة والعشرين(١٥). 
ــن  وفيمـا يتعلـق بكـل اسـتعراض تقـوم اللجنـة بتحديـد مسـتويات العتبـة الدنيـا لكـل م - ٣
املؤشرات الثالثة املذكورة أعاله. وتسـتخدم هـذه العتبـات يف حتديـد البلـدان الـيت تضـاف إىل 
الفئة املعنية أو حتذف منها. ولكي يكون البلـد املعـين مؤهـال لإلضافـة ينبغـي أن يسـتويف مجيـع 
املعايـري الثالثـة. ولكـي يكـون مؤهـال للتخـرج منـها، ينبغـــي أن يســتويف جمموعــة معدلــة مــن 
العتبات الدنيا الثنني من املؤشرات الثالثـة؛ ولكـي يكـون مؤهـال للحـذف، ينبغـي أن يسـتويف 
هـذا الشـرط يف اسـتعراضني متتـاليني. بيـد أن اللجنـة تعـي أن دورهـا يتمثـل يف املسـاعدة علــى 
حتديد البلدان املؤهلة لإلضافة أو للحـذف مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا، وذلـك بتطبيـق املعايـري 
اليت اعتمدا اللجنة وأيدها الس االقتصادي واالجتماعي. أما القـرار املتعلـق حبـذف البلـدان 

فيقع على عاتق الس، ويف اية املطاف، على عاتق اجلمعية العامة. 

 __________
الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩١، امللحق رقم ١١ (E/1991/32)، الفقرة ٢٤٢.  (١٥)
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ويف قــرار الــــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ٣٦/٢٠٠٢ املـــؤرخ ٢٦ متـــوز/يوليـــه  - ٤
٢٠٠٢، أحاط الس علما بتوصيات اللجنة بشأن التغيريات الرئيسية الثالثة اليت تدخل علـى 
معايـري حتديـد مركـز أقـل البلـدان منـوا وهـي: أوال، أن يســـتعاض بنصيــب الفــرد مــن الدخــل 
القومي اإلمجايل عن متوسط نصيب الفرد مـن الدخـل احمللـي اإلمجـايل كمؤشـر علـى الدخـل؛ 
وثانيا أن يستعاض باملعدل اإلمجـايل لاللتحـاق مبرحلـة التعليـم الثـانوي، بوصفـه مؤشـرا أفضـل 
على مستوى التعليم، عن املعدل اإلمجايل لاللتحاق مبرحلـة التعليـم الثـانوي يف الرقـم القياسـي 
ـــواز  لألصـول البشـرية (الـذي كـان يسـمى سـابقا دليـل نوعيـة احليـاة املاديـة املعـزز)؛ وثالثـا ج
ـــة للســكان املشــردين بســبب الكــوارث الطبيعيــة يف اســتكمال الرقــم  اسـتخدام النسـبة املئوي

القياسي للضعف االقتصادي حينما تكون البيانات املناسبة متاحة. 
وقامت اللجنة بإدخال حتسينات على املعايري اجلديدة لتحديـد فئـات أقـل البلـدان منـوا  - ٥
اليت اعتمدت يف عام ٢٠٠٢. بيد أا ترى أنه يوجد ما يدعو إلدخال املزيـد مـن التحسـينات 
املنهجيـة يف هـذا اـال قبـل موعـد االسـتعراض املقبـل الـذي جيـرى مـرة كـل ثـالث ســنوات. 
وكما حدث يف املاضي، ينبغي إيـالء اعتبـار خـاص ملـدى موثوقيـة املؤشـرات كـل علـى حـدة 

وللطريقة اليت تطبق ا املعايري. 
 

معايري حتديد أقل البلدان منوا يف عام ٢٠٠٣  باء -  
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  - ١

مشلـت القائمـة األوليـة مـن البلـدان الـيت طُبقـت عليـها معايـري حتديـد أقـل البلـدان منـــوا  - ٦
خالل استعراض عام ٢٠٠٣، مجيع البلدان اليت صنفها البنـك الـدويل بلدانـا منخفضـة الدخـل 
يف أي سنة من السنوات الثالث األخرية(١٦). وأولت اللجنة اهتماما خاصا بـالبلدان املنخفضـة 
الدخـل الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال الواقعـة يف أوروبـــا الشــرقية وآســيا الوســطى والــيت 
أصبحت بلدانا مستقلة يف التسعينات، غري أنه تبني هلا أن ليس هناك أي بلد مـن هـذه البلـدان 
ينبغي إدراجه يف القائمة األولية لألسـباب الـواردة يف اإلطـار أدنـاه. ونتيجـة لذلـك، احتفظـت 
اللجنـة بــ ٦٥ بلـدا لتنظـر فيـها خـالل اسـتعراض عـام ٢٠٠٣، ومـن بينـها ٤٩ بلـدا مـن أقـــل 
البلدان منوا احلالية و ١٦ بلدا من البلدان املنخفضة الدخل ليست مدرجة حاليـا يف قائمـة أقـل 

البلدان منوا، مبا يف ذلك دولة عضو جديدة يف األمم املتحدة، هي تيمور - ليشيت. 

 __________
تتغري قائمة البلدان ذات الدخل املنخفض اليت وضعها البنك الدويل كلها من سـنة ألخـرى نتيجـة التغيـريات يف  (١٦)

نقطة الفصل والفروق يف معدالت النمو فيما بني البلدان على مر الزمن. 
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وقررت اللجنة أن العتبة الالزمة إلدراج البلدان يف االستعراض احلايل ينبغي أن تتمثـل  - ٧
يف بلـوغ متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل لفـترة الثـــالث ســنوات (١٩٩٩-
٢٠٠١) ٧٥٠ دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة(١٧). وفيما يتعلق باخلروج مـن القائمـة، 
زادت اللجنة يف اهلامش من ١٥ يف املائـة إىل ٢٠ يف املائـة فـوق عتبـة اإلدراج، وذلـك أساسـا 
لتفادي إمكانية انضمام البلدان اخلارجة مـن القائمـة إىل فئـة أقـل البلـدان منـوا نتيجـة التقلبـات 
القصـرية األجـل يف نصيـب الفـرد مـن النـــاتج احمللــي اإلمجــايل فيــها والناشــئة عــن الصدمــات 
اخلارجية. ولذلك مت االتفاق على حتديد عتبـة اخلـروج مـن القائمـة يف اسـتعراض عـام ٢٠٠٣ 
بنصيب فرد متوسط من الدخل الناتج اإلمجايل قدره ٩٠٠ دوالر. وستكون هناك ستة بلـدان 
مـن أقـــــل البلــــدان نـــموا احلاليـة فـوق عتبـة اخلـروج مـن القائمـة بالنسـبة هلـذا املعيـــار (انظــر 

اجلدول ٢). 
  

حالة البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال 
ـــة انتقــال بلدانــا منخفضــة  صنـف البنـك الـدويل تسـعة بلـدان متـر اقتصاداـا مبرحل
الدخـل يف واحـدة مـن السـنوات الثـالث املاضيـة علـى األقـــل. ونظــرا للتغيــريات السياســية 
واالقتصادية الكبرية اليت طرأت خـالل انتقاهلـا إىل اقتصـادات السـوق، عـانت هـذه البلـدان 
حاالت ركود عميقة. ففي الفترة ١٩٩٠-٢٠٠٠ على سبيل املثال، اخنفض نصيـب الفـرد 
من الناتج احمللي اإلمجايل مبا يزيد على ٥٠ يف املائة يف كـل بلـد مـن هـذه البلـدان. وتـراوح 
متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل خـالل هـذه السـنوات الثـالث بــني ١٧٣ 

دوالرا يف طاجيكستان و ٧٨٠ دوالرا يف تركمانستان (انظر اجلدول أدناه). 
ويقع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل ضمـن العتبـة احلاليـة الالزمـة للدخـول 
ـــاملثل،  يف القائمـة يف مثانيـة بلـدان مـن البلـدان التسـعة الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال. وب
ستكون هناك سبعة بلدان من هذه البلدان مؤهلة أيضـا لـإلدراج يف القائمـة مبوجـب معيـار 
دليـل الضعـف االقتصـادي. بيـد أنـه نظـرا ألن هـذه البلـــدان كــانت مجــهوريات اشــتراكية 
ســابقة، فــإن معــدالت دليــل الرصيــد البشــري لديــها ال تــزال مرتفعــة بفضــل سياســــاا 

االجتماعية املاضية، كما ال ينبغي التوصية بإدراجها يف قائمة أقل البلدان منوا. 

 __________
بلغت نقاط الفصل اليت حددها البنك الدويل بالنسـبة للبلـدان املنخفضـة الدخـل خـالل هـذه السـنوات الثـالث  (١٧)

على التوايل ٧٥٥ دوالرا، و ٧٥٥ دوالرا، و ٧٤٥ دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة. 
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ووافقت اللجنة على أن النظـر يف إدراج البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال 
يف قائمة أقل البلدان منوا يف استعراض عام ٢٠٠٣ الذي جيري كل ثالث سـنوات سـيؤدي 
إىل إحداث تشوهات يف دليل الرصيد البشري عند حتديد عتبـات إدراج البلـدان يف القائمـة 
أو اخلروج منها. بيد أا ذكّرت بأن التدهور االقتصادي يف هـذه البلـدان قـد دام أكـثر ممـا 
كان متوقعا. ولوحظ أيضا أن نصيب الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجـايل أصبـح يقـل يف عـدد 
قليل من هذه البلدان عما هو عليه يف العديد مـن أقـل البلـدان منـوا احلاليـة. فـإذا مل تتحسـن 
االقتصادات يف هذه البلدان املنخفضة الدخل اليت متر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال يف املسـتقبل 
القريب، فإنه سيكون من الصعب عكـس اجتـاه التقـدم االجتمـاعي الضعيـف ممـا قـد يـؤدي 
إىل اخنفاض دليل الرصيد البشري. لذلـك أكـدت اللجنـة أمهيـة رصـد االقتصـادات الـيت متـر 

مبرحلة انتقال واملنخفضة الدخل اليت تنخفض فيها معدالت دليل الرصيد البشري. 
 

االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقال: البيانات واملعايري املستخدمة يف حتديد أهلية احلصول على مركز أقل البلدان منوا 
 

 
الســـــــكان يف عـــــــــام 

 ٢٠٠٢
(باملاليني) 

نصيــــب الفــــرد مــــــن 
النـاتج احمللـــي اإلمجــايل 
(بــدوالرات الواليـــات 

دليل الرصيد البشري املتحدة) 
ـــــــــــف  دليـــــــــل الضع

االقتصادي 
ـــــــــــف  دليـــــــــل الضع
االقتصادي (معدل)(أ) 

٤٠,٦ ٣٨,٩ ٧٢,٨ ٦٠٧ ٨,١ أذربيجان 
٣٤,٠ ٣٠,٧ ٧٩,٤ ٥٢٣ ٣,٨ أرمينيا 

٣٦,٣ ٤٠,٣ ٨١,٣ ٦٠٧ ٢٥,٦ أوزبكستان 
٢٦,١ ٢٣,٨ ٨٦,٣ ٧٢٣ ٤٨,٧ أوكرانيا 

٥٣,٨ ٦٠,٩ ٨٤,٥ ٧٨٠ ٤,٩ تركمانستان 
٣٩,١ ٣٩,٦ ٨١,١ ٣٩٧ ٤,٣ مجهورية مولدوفا 

٤٨,٢ ٤٧,٦ ٧٦,٢ ٦٤٧ ٥,٢ جورجيا 
٣٩,١ ٣٧,٧ ٦٩,٥ ١٧٣ ٦,٢ طاجيكستان 
٣٩,٩ ٣٨,٢ ٧٧,٦ ٢٨٧ ٥,٠ قريغيزستان 

معدل الضعف االقتصادي يشمل العنصر السادس: نسبة السكان املشردين بسبب الكوارث الطبيعية.  (أ)
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دليل الرصيد البشري  - ٢
وافقت اللجنة على أن يظــــل دليــــــل الرصيــــــد البشـــــري متضمنـا العنـاصر التاليـة:  - ٨
(أ) التغذية، مقاسة مبتوسـط احتياجـات الفـرد مـن السـعرات احلراريـة كنسـبة مئويـة مـن احلـد 
األدىن الالزم؛ (ب) الصحــة، مقاسـة مبعـدل وفيـات األطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن مخـس 
سنوات؛ (ج) التعليم، مقاسا بـ ��١ معدل إملـام الكبـار بـالقراءة والكتابـة و ��٢ املعـدل العـام 

لاللتحاق باملدارس الثانوية. 
وكمـا مت االتفـاق يف عـام ١٩٩١، حـددت عتبـة دليـل الرصيـد البشـــري لــإلدراج يف  - ٩
القائمـة بالقيمـة الفاصلـة بـني الربعـني الثـالث والرابـع مـن جمموعــة البلــدان الـــ ٦٥ احملــددة يف 
اجلـدول ٢. ويف اسـتعراض عـام ٢٠٠٠، زادت عتبـة اخلـروج مـن القائمـة علـى عتبـة اإلدراج 
فيها بنسبة ١٥ يف املائة. بيـد أن اللجنـة قـررت خفـض اهلـامش بـني عتبـيت اإلدراج يف القائمـة 
واخلـروج منـها مـن ١٥ إىل ١٠ يف املائـة ألن هـذا اهلـامش سـيكون كافيـا لتميـيز البلـدان الــيت 
حققت رصيدا بشريا أفضل بكثري من غريها. ووفقا للمبادئ التوجيهية املتفق عليها فـإن عتبـة 
اإلدراج يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا مبوجـب هـذا الدليـل تبلـــغ قيمتــها ٥٥ مــن دليــل الرصيــد 

البشري. وتبلغ عتبة اخلروج من هذه القائمة مبوجب هذا الدليل ٦١. 
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دليل الضعف االقتصادي  - ٣
أقل البلدان منوا والبلدان املنخفضة الدخل األخرى: املعايري املستخدمة يف  اجلدول ٢ -

حتديد أهلية البلدان للحصول على مركز أقل البلدان منوا 
  

  
ــــام  الســـكان يف ع
٢٠٠٠ (باملاليني)

نصيـب الفـرد مـــن 
ــــــــي  النــــــاتج احملل
ـــــــــــــــدوالرات  (ب
الواليات املتحدة) 

ـــــــد  دليــــــل الرصي
البشري 

دليـــــل الضعـــــــف 
االقتصادي 

دليـــــل الضعـــــــف 
االقتصــــــــــــــــادي 

(معدل)(أ) 

٤٠,٧ ٤٢,٠ ٢٥,٢ ١٠٠ ٦٦,٠ إثيوبيا أ ب ن 
٥٠,٢ ٥١,٧ ٣٢,٨ ١٩٠ ٤.٠ إريتريا أ ب ن 
٤٩,٠ ٥٠,١ ١١,٦ ٥٢٣ ٢٣,٣ أفغانستان أ ب ن 

٢١,٩ ١٨,١ ٧٣,٦ ٦١٠ ٢١٧,٥ إندونيسيا  
٤٦,٨ ٤٨,٥ ٢٥,٦ ٤٤٧ ١٣,٩ أنغوال أ ب ن 
٤١,٦ ٤٣,٢ ٣٩,٨ ٢٩٧ ٢٤,٨ أوغندا أ ب ن 

٣٨,٦ ٣٦,١ ٤٦,٢ ٦٧٣ ٥,٠ بابوا غينيا اجلديدة  
٢٦,١ ٢٠,٢ ٤٥,٥ ٤٣٧ ١٤٨,٧ باكستان  

٢٩,٥ ٢٢,٩ ٤٥,٣ ٣٦٣ ١٤٣,٤ بنغالديش أ ب ن 
٥٦,٤ ٥٧,٠ ٤٠,٢ ٣٦٧ ٦,٦ بنن أ ب ن 
٤١,٠ ٤٠,٦ ٤٠,٤ ٦٠٠ ٢,٢ بوتان أ ب ن 
٤٧,٠ ٤٩,٣ ٢٦,٥ ٢١٧ ١٢,٢ بوركينا فاسو أ ب ن 
٤٩,٦ ٥٣,٨ ١٩,٧ ١١٠ ٦,٧ بوروندي أ ب ن 
٥٦,٦ ٥٩,٢ ٢٦,١ ٢٠٣ ٨,٤ تشاد أ ب ن 
٤٢,٨ ٤١.٥ ٤٨,٦ ٢٩٣ ٤,٨ توغو أ ب ن 
٦٧,٣ ٧٠,٣ ٦٣,٧ ٣٨٣ ١ ٠,٠١ توفالو أ ب ن 

(ب) (ب) ٣٦,٤ ٤٧٨ ٠,٨ تيمور - ليشيت  

٤٩,١ ٤٦,٧ ٤٧,٣ ٦٥٧ ٠,٥ جزر سليمان أ ب ن 
٥٨,٧ ٥٩,١ ٣٨,١ ٣٨٧ ٠,٧ جزر القمر أ ب ن 
٤٢,٠ ٤٣,١ ٢٩,٩ ٢٧٧ ٣,٨ مجهورية أفريقيا الوسطى أ ب ن 
٣٠,٢ ٢٨,٣ ٤١,١ ٢٦٣ ٣٦,٨ مجهورية ترتانيا املتحدة أ ب ن 

 
مجهوريـــة كوريـــــا الشــــعبية 

٢٩,٥ ٣٢,٨ ٦٢,٩ ٤٤٠ ٢٢,٦ الدميقراطية 
٤٢,٣ ٤٠,٨ ٣٤,٣ ١٠٠ ٥٤,٣ مجهورية الكونغو الدميقراطيةأ ب ن 
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ــــام  الســـكان يف ع
٢٠٠٠ (باملاليني)

نصيـب الفـرد مـــن 
ــــــــي  النــــــاتج احملل
ـــــــــــــــدوالرات  (ب
الواليات املتحدة) 

ـــــــد  دليــــــل الرصي
البشري 

دليـــــل الضعـــــــف 
االقتصادي 

دليـــــل الضعـــــــف 
االقتصــــــــــــــــادي 

(معدل)(أ) 

أ ب ن 
مجهوريـــــة الو الدميقراطيــــــة 

٤٣,٤ ٤٣,٩ ٤٦,٤ ٢٩٧ ٥,٥ الشعبية 
٤٩,٥ ٤٨,٦ ٣٠,٢ ٨٧٣ ٠,٧ جيبويت أ ب ن 
٥٦,٧ ٥٥,٥ ٧٢,٠ ٣٢٣ ١ ٠.٤ الرأس األخضر أ ب ن 
٥٩,٦ ٦٣,٣ ٣٤,١ ٢٣٠ ٨,١ رواندا أ ب ن 
٤٧,٦ ٤٩,٣ ٤٣,٤ ٣١٧ ١٠,٩ زامبيا أ ب ن 

٣٠,٣ ٣٣,٧ ٥٦,٥ ٤٦٣ ١٣,١ زمبابوي  
٥٠,٨ ٤٠,٩ ٨٨,٨ ٤٤٧ ١ ٠,٢ ساموا أ ب ن 
٣٧,٠ ٤١,٨ ٥٥,٨ ٢٨٠ ٠,١ سان تومي وبرنسييب أ ب ن 
٣٨,٨ ٣٨,٤ ٣٨,١ ٤٩٠ ٩,٩ السنغال أ ب ن 
٤٦,٥ ٤٥,٢ ٤٦,٤ ٣٣٣ ٣٢,٦ السودان أ ب ن 
٤٣,٣ ٤٥,٧ ٢١,٧ ١٣٠ ٤,٨ سرياليون أ ب ن 
٥٣,١ ٥٥,٤ ٨,٥ ١٧٧ ٩,٦ الصومال أ ب ن 
٥٦,٥ ٦٠,٨ ٣٤,٠ ٣٤٠ ١,٤ غامبيا أ ب ن 

٤١,٩ ٤٠,٩ ٥٧,٩ ٣٣٧ ٢٠,٢ غانا  
٤٠,٠ ٤٢,١ ٣٠,٣ ٤٤٧ ٨,٤ غينيا أ ب ن 
٥٥,٨ ٦٤,٤ ٤٧,٢ ٧٤٣ ٠,٥ غينيا االستوائية أ ب ن 
٦٠,٧ ٦٤,٦ ٣١,٢ ١٧٠ ١,٣ غينيا - بيساو أ ب ن 
٤٦,٤ ٤٤,٥ ٥٧,٤ ٠٨٣ ١ ٠,٢ فانواتو أ ب ن 

٣٩,٤ ٣٧,١ ٧٢,٧ ٣٩٠ ٨٠,٢ فييت نام  
٣١,٢ ٣١,٩ ٤٣,٨ ٥٨٣ ١٥,٥ الكامريون  

٤٨,١ ٤٩,٧ ٤٤,٥ ٢٦٣ ١٣,٨ كمبوديا أ ب ن 
٢٥,٩ ٢٥,٤ ٤٣,٠ ٦٨٧ ١٦,٧ كوت ديفوار  
٤٦,٨ ٥٠,٣ ٥٥,٢ ٦١٠ ٣,٢ الكونغو  

٦٠,٤ ٦٤,٨ ٦٧,٥ ٩٢٣ ٠,١ كرييباس أ ب ن 
٢٩,٠ ٢٨,٤ ٤٩,٣ ٣٥٠ ٣١,٩ كينيا  

٥٨,٣ ٦٣,١ ٣٨,٧ ٢٨٥ ٣,٣ ليربيا أ ب ن 
٤٤,٥ ٤٤,٢ ٤٥,٤ ٥٧٣ ٢,١ ليسوتو أ ب ن 
٤٥,٤ ٤٧,٥ ١٩,٩ ٢٣٠ ١٢,٠ مايل أ ب ن 
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ــــام  الســـكان يف ع
٢٠٠٠ (باملاليني)

نصيـب الفـرد مـــن 
ــــــــي  النــــــاتج احملل
ـــــــــــــــدوالرات  (ب
الواليات املتحدة) 

ـــــــد  دليــــــل الرصي
البشري 

دليـــــل الضعـــــــف 
االقتصادي 

دليـــــل الضعـــــــف 
االقتصــــــــــــــــادي 

(معدل)(أ) 

٢٧,٠ ٢١,٦ ٣٧,٩ ٢٥٣ ١٦,٩ مدغشقر أ ب ن 
٤٩,٤ ٤٩,٠ ٣٩,٠ ١٧٧ ١١,٨ مالوي أ ب ن 
٣٧,٥ ٣٣,٦ ٦٥,٢ ٩٨٣ ١ ٠,٣ ملديف أ ب ن 

٤٨,٩ ٥٠,٠ ٦٣,٣ ٣٩٣ ٢,٦ منغوليا  
٣٧,٧ ٣٨,٩ ٣٨,٢ ٣٧٧ ٢,٨ موريتانيا أ ب ن 
٣٩,٢ ٣٥,٦ ٢٠,٠ ٢٢٠ ١٩,٠ موزامبيق أ ب ن 
٤٥,٦ ٤٥,٤ ٦٠,٠ ٢٨٢ ٤٩,٠ ميامنار أ ب ن 
٣١,٠ ٢٩,٥ ٤٧,١ ٢٤٠ ٢٤,٢ نيبال أ ب ن 
٥٣,١ ٥٤,١ ١٤,٢ ١٨٠ ١١,٦ النيجر أ ب ن 

٥١,١ ٥٢,٨ ٥٢,٣ ٢٦٧ ١٢٠,٠ نيجرييا  
٤٢,٥ ٣٩,٤ ٦٠,٨ ٣٩٥ ٥,٣ نيكاراغوا  

٤٣,٥ ٤١,٧ ٣٥,٣ ٤٩٣ ٨,٤ هاييت أ ب ن 
١٩,٦ ١٣,٥ ٥٥,٧ ٤٥٠ ٠٤١,١ ١ اهلند  

٤٩,٠ ٤٩,١ ٤٦,٨ ٤٢٣ ١٩,٩ اليمن أ ب ن 
  

أ ب ن = أقل البلدان منوا. 
 

مالحظة: 
العتبات الالزمة إلدراج بلدان يف قائمة أقل البلدان منوا هـي أن يقـل عـدد السـكان عـن ٧٥ مليـون نسـمة وأن 
يقل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل عن ٧٥٠ دوالرا، وأن يقل دليل الرصيد البشري عن ٥٥ وأن يزيد 
دليل الضعف االقتصـادي علـى ٣٧. وجيـب أن تتوفـر مجيـع هـذه املعايـري يف أي بلـد مـن البلـدان. أمـا العتبـات 
الالزمة للخروج من قائمة أقل البلدان منـوا فـهي أن يزيـد نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل علـى ٩٠٠ 
دوالر، وأن يزيد دليل الرصيد البشري على ٦١ وأن يقل دليل الضعف االقتصادي عـن ٣٣. وجيـب أن يتوفـر 
يف كل بلد معياران على األقل من هذه املعايري لكي يكون مؤهال للخروج مـن هـذه القائمـة. ويشـري احلـروف 

�أ�  قبل اسم البلد إىل تصنيفه حاليا من أقل البلدان منوا. 
وتشري األرقام بالبنط العريض إىل استيفاء بلد هو حاليا من أقل البلدان منوا ملعيار اخلروج من القائمة. 

دليـل الضعـف االقتصـادي املشـتمل علـى العنصـر السـادس: نسـبة السـكان املشـردين بسـبب الكـوارث الطبيعيـة؛ وعتبـة  (أ)
اإلدراج يف القائمة: أكثر من ٣٨؛ وعتبة اخلروج من القائمة: أقل من ٣٤. 

البيانات غري متوفرة.  (ب)
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وقـد يتخـذ الضعـف االقتصـــادي أشــكاال خمتلفــة. فــالضعف الــذي ينبغــي أخــذه يف  - ١٠
االعتبار عند حتديد أقل البلدان منوا هو الضعف االقتصادي اهليكلي. وهلـذا الغـرض، ينبغـي أن 
يعكس دليل الضعف االقتصادي اخلطر النسيب الذي تشكله الصدمـات اخلارجيـة علـى التنميـة 
يف أي بلد بعينه، واليت يتوقـف تأثريهـا ليـس فقـط علـى حجـم الصدمـات، بـل وكذلـك علـى 
السمات اهليكلية اليت حتـدد مـدى تـأثر البلـد مبثـل هـذه الصدمـات. لذلـك فـإن دليـل الضعـف 
االقتصادي الذي تستخدمه اللجنة هو متوسـط مخـس مؤشـرات، هـي: (أ) تركـيز الصـادرات 
مـن البضـائع؛ (ب) تذبـذب عـائدات الصـادرات؛ (ج) تذبـذب اإلنتـاج الزراعـي؛ (د) حصـــة 

الصناعات التحويلية واخلدمات احلديثة يف الناتج القومي اإلمجايل؛ و (هـ) حجم السكان. 
وُأبلغت اللجنة أن نوعية البيانات القابلة للمقارنة دوليا املتعلقة بعدد املشردين بسـبب  - ١١
الكـوارث الطبيعيـة قـد حتسـنت كثـريا. لذلـك وافقـت اللجنـة علـى إدراج هـذه املعلومـــات يف 

دليل ملعدل الضعف االقتصادي بوصفها مكملة للبيانات املتعلقة بتذبذب اإلنتاج الزراعي. 
واعترفت اللجنة متاما بأن البلدان الصغرية أكثر عرضـة اقتصاديـا للصدمـات اخلارجيـة  - ١٢
من االقتصادات الكبرية بسبب اعتماد اقتصاداا بدرجة كبرية على التجــارة اخلارجيـة، وألـا 
كذلك أقل تنوعا منها، مث بسبب تضررها بـالوفورات السـالبة. وبوجـه خـاص، تواجـه معظـم 
البلدان اجلزرية الصغرية األقل منـوا جمموعـة مـن العوائـق اهليكليـة - مـن قبيـل ارتفـاع تكـاليف 
النقـل الـدويل وعزهلـا النســـيب عــن األســواق الرئيســية - ممــا جيعلــها أقــل عرضــة للصدمــات 
اخلارجية. وهلذا السبب، اقترح أنه رمبا يؤخذ عامل بعد البلدان يف االعتبـار يف االسـتعراضات 

القادمة. 
وكما هو الشأن يف حالة دليل الرصيـد البشـري، قـررت اللجنـة خفـض هـامش دليـل  - ١٣
ــة.  الضعـف االقتصـادي بـني عتبـيت اإلدراج يف القائمـة واخلـروج منـها مـن ١٥ إىل ١٠ يف املائ
ووفقا هلذه املبادئ التوجيهية، تبلغ قيمة عتبة اإلدراج يف القائمة ٣٧. وتبلغ عتبة اخلـروج مـن 
القائمـة مبوجـب هـذا الدليـل ٣٣. وبعـد إدراج النسـبة املئويـة مـن الســـكان املشــردين بســبب 
الكوارث الطبيعية، ستصبح قيمة العتبة الالزمة إلدراج البلدان يف القائمة ٣٨. وستصبح قيمـة 

عتبة اخلروج من القائمة ٣٤. 
 

آلية اإلدراج يف القائمة واخلروج منها  - ٤  
البلدان اليت ستضاف إىل القائمة  (أ)

تيمور - ليشيت هي البلد الوحيد املؤهل إلضافـة امسـه إىل القائمـة. وال ميكـن حسـاب  - ١٤
ـــن  دليـل الضعـف االقتصـادي اخلـاص بـه بسـبب عـدم توفـر البيانـات، غـري أن نصيـب الفـرد م
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الناتج احمللي اإلمجايل ودليل الرصيد البشري فيه يقـالن كثـريا عـن العتبتـني الالزمتـني إلدراجـه 
يف القائمة. وتوصي اللجنة بإدراجه يف قائمة أقل البلدان منوا. 

 
البلدان اليت سينظر يف إخراجها من القائمة  (ب)  
البلدان املؤهلة للخروج من القائمة  �١�

توافـق اللجنـة علـى أن بلديـن - الـرأس األخضـر وملديـف - مؤهـالن للخـــروج مــن  - ١٥
القائمة لتوفر معايري اخلروج فيهما يف استعراضني متتاليني. 

الرأس األخضر  أ -
كــانت اللجنــة قــد ذكــرت يف عــام ١٩٩٧، أن الــرأس األخضــر ســــتصبح مؤهلـــة  - ١٦
للخروج من القائمة يف االسـتعراض التـايل نظـرا لتوفـر شـرطني فيـها مـن شـروط اخلـروج مـن 
القائمـة (نصيـب الفـرد مـن الدخـل ومؤشـرات رأس املـال البشـري) يف ذلـــك الوقــت. وأكــد 
استعراض عام ٢٠٠٠ أن الرأس األخضر قد استوفت هذين املعيارين مـن معايـري اخلـروج مـن 
القائمـة وأصبحـت مؤهلـة لذلـك. بيـد أـا صنفـت كبلـد مـن أكـثر البلـدان الناميـة ضعفـا مــن 
الناحيـة االقتصاديـة وفقـــا لدليــل الضعــف االقتصــادي. ونظــرا لضعفــها االقتصــادي الشــديد 
ـــة بإرجــاء  واعتمادهـا بدرجـة كبـرية علـى املعونـة اخلارجيـة وحتويـالت العمـال، أوصـت اللجن
إخراج الرأس األخضر مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا وبإعـادة النظـر يف ذلـك يف اسـتعراض عـام 

 .٢٠٠٣
ـــي اإلمجــايل  وسـجلت اآلن الـرأس األخضـر رابـع أعلـى نصيـب للفـرد مـن النـاتج احملل - ١٧
ورابع أعلى دليل للرصيد البشري من بني الـ ٦٥ بلـدا. وهـذان الرقمـان يفوقـان كليـهما عتبـة 
ـــة  اخلـروج مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن الـرأس األخضـر ضعيف
اقتصاديا ويبلغ دليل الضعف االقتصادي فيها ٥٥,٥ مقارنة بعتبـة اخلـروج مـن القائمـة البالغـة 
٣٣. ومع ذلك ونظرا ألن البلد يستويف شرطني من الشـروط الثالثـة للخـروج مـن القائمـة - 
استوىف هذين الشرطني يف ثالث استعراضات متتالية - توافق اللجنة على أنه مؤهـل للخـروج 

من القائمة. 
وُأبلغت اللجنة أن حكومة الرأس األخضر قد أعربت عـن حتفظاـا إزاء دقـة البيانـات  - ١٨
بشأن التغذية املسـتخدمة يف حسـاب دليـل الرصيـد البشـري اخلـاص ـا. وتـرى احلكومـة، أن 
البيانـات املتعلقـة باملسـتوعب السـعري الـيت قدمتـها منظمـة األغذيـة والزراعـة - القائمـة علـــى 
ـــاج الوطــين مــن األغذيــة  التوازنـات الغذائيـة الـيت تسـتخدم يف حسـاا البيانـات املتعلقـة باإلنت
والـواردات الغذائيـة بـدال مـن الدراسـات االسـتقصائية املتعلقـــة باســتهالك األســر املعيشــية - 
ال تعكس الواقع التغذوي للبلد. ونتيجة لذلك، تعتقد احلكومـة أنـه ينبغـي إجـراء تسـويات يف 
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حسـاب دليـل الرصيـد البشـري اخلـاص ـا. وحتيـط اللجنـة علمـا ـذه املســـألة. كمــا أبلغتــها 
ـــق باملســتوعب الســعري الــذي توصلــت إليــه أكــثر  منظمـة األغذيـة والزراعـة أن الرقـم املتعل
موثوقيـة مـن البيانـات القابلـة للمقارنـة دوليـا الـيت مجعتـها. وشـددت اللجنـة علـى أن موثوقيـــة 
االستعراض الذي تقوم به مرة كل ثالث سنوات يتوقف جزئيا على استخدامها للبيانات الـيت 
جتمعها الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحـدة علـى أسـاس قـابل للمقارنـة دوليـا، 

مثل منظمة األغذية والزراعة، واليونيسيف، واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية. 
ملديف  (ب)

طلب الس يف قراره ٣٦/٢٠٠٢ من اللجنة أن تواصـل عملـها بشـأن إعـادة دراسـة  - ١٩
توصيتها برفع ملديف من قائمة أقـل البلـدان منـوا يف دورـا اخلامسـة، وأن تقـدم توصيتـها إىل 
الس االقتصادي واالجتماعي يف دورا املوضوعية لعام ٢٠٠٣ يف سياق االسـتعراض الـذي 
جيري كل ثالث سنوات يف قائمة هذه البلدان، مع مراعـاة املعلومـات املشـار إليـها يف القـرار، 

واملعلومات األخرى اليت سيقدمها شركاء التنمية املعنيون واملنظمات املتعددة األطراف. 
وأعـادت اللجنـة دراسـة توصيتـها - املقدمـة يف اســـتعراض عــام ٢٠٠٠ - والقاضيــة  - ٢٠
برفـع ملديـف مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا، ونظـرت اللجنـة الحقـــا يف حالــة ملديــف يف عــام 
٢٠٠١ وعام ٢٠٠٣. وتذّكر اللجنة بأن هذا البلد اسـتوىف يف اسـتعراضي عـام ١٩٩٧ وعـام 
٢٠٠٠ معيارين من معايري اخلروج من القائمة إذ زاد دخل الفرد ودليـل الرصيـد البشـري فيـه 
(دليل نوعية احلياة املادية املعزز سابقا) كثريا على عتبيت اخلروج من القائمـة. ويف االسـتعراض 
ـــى يف البلــدان الـــ ٦٥  احلـايل، مل يكـن نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل فيـه هـو األعل
فحسب بل إنه فاق ضعفي عتبة اخلروج من القائمة. وحيتل دليـل الرصيـد البشـري فيـه املرتبـة 
الرابعة من بني أعلى األرصدة يف أقل البلدان منوا، كمـا أنـه يفـوق عتبـة اخلـروج مـن القائمـة. 
ويقترب أيضا دليل الضعف االقتصادي فيه (٣٣,٦) كثريا من عتبة اخلروج مـن القائمـة (٣٣ 
أو أقل). ونظرا الستيفاء ملديف ملعيارين من معايري اخلروج القائمة للمرة الثالثة على التـوايل، 

تستخلص اللجنة أن هذا البلد مؤهل للخروج من القائمة. 
وأبلغت اللجنة أن حكومة ملديف قد أعربت لألمني العام عن مشاغل إجرائيـة وفنيـة  - ٢١
بشأن بيانات الضعف املؤقتة املتعلقة ـا والـيت زودت ـا اللجنـة. وأبلـغ مؤمتـر األمـم املتحـدة 
للتجـارة والتنميـة (األونكتـاد) مـن جهتـه اللجنـة أن املعلومـة املتعلقـــة مبلديــف كــانت أعــدت 
بتعـاون فـين قدمتـه احلكومـة. ومل يتضمـن رد الفعـل األول الصـادر عـن احلكومـة إزاء بيانـــات 
الضعف املؤقتة أي دليل مادي للتحفظ على رأي اللجنة بأن ملديف مؤهلة فنيـا للخـروج مـن 
القائمة. وتعترف اللجنة بأن ملديف تواجـه صعوبـات وتكـاليف خاصـة ألـا بلـد ذو اقتصـاد 
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جزري صغري ومشتت على نطاق واسـع وأـا رمبـا تفقـد منـافع دوليـة هامـة إذا أخرجـت مـن 
قائمة أقل البلدان منوا. 

 
البلدان األخرى اليت تستويف شروط اخلروج من القائمة يف عام ٢٠٠٣  �٢�

حققت ساموا ثاين أعلى متوسط لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وأعلـى دليـل  - ٢٢
للرصيد البشري ضمن البلدان الـ ٦٥. وعلى الرغم من أن البلد يعترب ضعيفا اقتصاديـا – كمـا 
يتبـني ذلـك مـن دليـل الضعـف االقتصـادي (٤١)، مقارنـة بعتبـة اخلـروج مـن القائمــة (٣٣ أو 
أقل) وهو حيتل اآلن املرتبة احلادية عشرة من بني أقل البلدان منوا األقل ضعفــا اسـتنادا إىل هـذا 
ـــال  املعيـار. ونظـرا ألنـه يسـتويف معيـار اخلـروج مـن القائمـة، فـإن اللجنـة توصـي باعتبـاره مؤه
للخروج منها. ونتيجة لذلك، فإنه قد يتأهل للخروج من القائمة إذا توفـر فيـه معيـار اخلـروج 

من جديد يف استعراض عام ٢٠٠٦. 
وتشري البيانات املتعلقة ببلدين مها كريبـايت وتوفـالو أمـا يسـتوفيان معيـاري اخلـروج  - ٢٣
من القائمة (نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ودليل الرصيـد البشـري). بيـد أنـه يف حـني 
أمـا مؤهلـني فنيـا للخـــروج مــن القائمــة يف املســتقبل، فــإن اللجنــة توصــي بعــدم النظــر يف 
حالتيهما. ففي حالة كريبايت الذي يزيد فيها متوسط نصيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
لفترة الثالث سنوات (٩٢٣ دوالرا من دوالرات الواليات املتحـدة) قليـال عـن عتبـة اخلـروج 
مـن القائمـة البالغـة ٩٠٠ دوالر - اخنفـض متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـــي اإلمجــايل 
باسـتمرار خـالل فـترة األربـع سـنوات املاضيـة مـــن ١٣٠ ١ دوالرا يف عــام ١٩٩٨ إىل ٨٣٠ 
دوالرا فقط يف عام ٢٠٠١. أما يف حالة توفـالو فـال يتوفـر بشـأا سـوى بيانـات عـن نصيـب 
الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل. وفضـال عـن ذلـك، تشــدد اللجنــة علــى أن هذيــن البلديــن 

مصنفني من أضعف البلدان اقتصاديا يف القائمة األولية وفقا لدليل الضعف االقتصادي. 
 

االنتقال امليسر للبلدان اخلارجة من قائمة أقل البلدان منوا  جيم -
إن االعتراف على مدى فترة طويلة من الزمن بأهلية بلد بوصفـه مـن البلـدان �األقـل  - ٢٤
منوا� للخروج من قائمة أقل البلدان منـوا دليـل علـى أنـه حقـق بعـض النجـاح يف جمـال التنميـة 
وأنه قادر على حتقيق قدر من التغيري اهليكلي يف اقتصاده. ومن احملتمل أن يعزى هـذا النجـاح، 
بدوره، إىل مزيج من السياسات احمللية السليمة والظروف اخلارجية املالئمة. وفيما يتعلق ـذه 
األخـرية، فقـد كـان للدعـم الـدويل يف كثـري مـن احلـاالت دور رئيسـي يف ذلـــك كمــا كــانت 

القدرة على انتهاز فرص السوق العاملية عامل هام أيضا. 
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته البلدان املؤهلـة للخـروج مـن قائمـة أقـل البلـدان  - ٢٥
منوا فإنه حيتمل أن تظل قدرا على الصمـود أمـام الصدمـات اخلارجيـة حمـدودة. ومـن احملتمـل 
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أن يؤدي السحب الفجائي للدعم اخلارجي هلا إىل حدوث صدمـة تـترتب عليـها آثـار سـلبية، 
ورمبـا أدى ذلـك إىل عكـس التقـــدم اإلمنــائي احملــرز فيــها. وينبغــي اإلشــادة بــالبلدان املؤهلــة 
للخـروج مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا علـى النجـاح الـذي أحرزتـه وليـس معاقبتـها علـى ذلــك 

بفرض مثل هذه الصدمة عليها. 
وتذّكر اللجنة باألمهية اليت ما فتئت توليها لتدابري �االنتقـال امليسـر� املتعلقـة خبـروج  - ٢٦
البلدان من قائمة أقل البلدان منوا، واملبينة يف تقريريها عن دورتيها الثالثة والرابعـة(١٨). وتذكـر 
أيضا بأن الس االقتصادي واالجتمـاعي قـد كـرر يف قـراره ٣٦/٢٠٠٢ تـأكيد أمهيـة كفالـة 
اخلروج امليسر من قائمة أقل البلـدان منـوا الـذي كـان أكـده يف قراريـن سـابقني (قـرارا الـس 
٣٤/٢٠٠٠ و ٤٣/٢٠٠١)، مع التقيد باملالحظات اليت أبدا اجلمعية العامة يف عـام ١٩٩١ 
يف قرارهـا ٢٠٠٦/٤٦ بشـأن أمهيـة كفالـة خـروج البلـدان مـن قائمـــة أقــل البلــدان منــوا دون 

اإلخالل بالتقدم الذي أحرزته يف جمال التنمية. 
ـــدان منــوا  وأبلغـت اللجنـة أن أمهيـة كفالـة انتقـال البلـدان اخلارجـة مـن قائمـة أقـل البل - ٢٧
بصورة ميسرة بدأت تؤخذ بعني االعتبار يف النظام التجاري املتعدد األطراف يف الوقت الـذي 
أدرجت فيه مسألة معاملة الـدول األعضـاء اخلارجـة مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا علـى جـدول 
أعمال برنامج عمل منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن االقتصـادات الصغـرية. وتقـترح اللجنـة أنـه 
بالنظر لالجتاه العام حنو زيادة حترر التجارة وتآكل األفضليات التجارية بالنسبة جلميـع البلـدان 
ـــة نظــرا ألن  الناميـة، ينبغـي احملافظـة علـى منـافع أقـل البلـدان منـوا عندمـا خيـرج بلـد مـن القائم
التكـاليف الـيت يتكبدهـا الشـركاء التجـاريون سـتكون تافهـة كمـا أن املنفعـة الـيت جينيـها البلـــد 
اخلارج من القائمة ستتضاءل تدرجييا كلما زالت احلواجز أمام مجيـع البلـدان الناميـة. وتوصـي 
اللجنـة بـأن يشـجع الـس االقتصـادي واالجتمـاعي الشـركاء يف التنميـة واملنظمـات املتعـــددة 
األطـراف املعنيـة علـى التعجيـل بـإحراز تقـدم يف معاجلـة القضايـا املتعلقـة خبـروج البلـــدان مــن 
القائمة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية من خـالل اإلطـار املتكـامل لتقـدمي املسـاعدة التقنيـة 

ذات الصلة بالتجارة ألقل البلدان منوا. 
لذلك توصي اللجنة بعقد اجتماع للخرباء بشأن هذه املسـألة العامـة، مسـألة االنتقـال  - ٢٨
امليسر دف تسليط األضواء على املعاملة الـيت حيتمـل أن تلقاهـا البلـدان اخلارجـة مـن القائمـة 

من الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف الرئيسيني. 

 __________
انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رقـــم ١٣، (E/2001/33)، الفقــرات  (١٨)

١١٤-١١٧، واملرجع نفسه، ٢٠٠٢، امللحق رقم ١٣ (E/2002/33)، الفقرات ١٥٨-١٦٣. 
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وشـددت اللجنـة علـى أنـــه ال ميكــن البــت يف معاملــة الشــركاء الثنــائيني واملتعــددي  - ٢٩
ــة – إال يف  األطـراف للبلـدان اخلارجـة مـن القائمـة – ال سـيما فيمـا يتعلـق باألفضليـات التجاري
املنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العاملية. وذكّرت بأن اخلــروج مـن القائمـة سـوف يسـفر 
عن فقد عدد من االمتيازات الكبرية، ال سيما الوصول التفضيلي إىل األسواق ومتديد مـهالت 
التنفيذ فيما يتعلق بالتزامات منظمة التجارة العاملية. وتوصي أيضـا اللجنـة بـأن يفضـي خـروج 
البلدان من القائمة، يف كل حالة، إىل دعـوة األمـم املتحـدة إىل عقـد اجتمـاع مـائدة مسـتديرة 
يقـوم فيـه البلـد اخلـارج مـن القائمـة وشـركاؤه يف التنميـة بتحديـد التدابـري الـيت تكفـــل انتقالــه 

بصورة ميسرة. 
ـــها أمانــة الكمنولــث، توجــه االنتبــاه إىل مقاومــة  واسـتفادت اللجنـة مـن وثيقـة قدمت - ٣٠
اإلخراج، املوجودة عموما يف صفوف أقل البلدان منوا.  وتشدد تلك الوثيقـة علـى املزايـا الـيت 
تفقدهـا الـدول اجلزريـة الناميـة عنـد خروجـها، وعلـى احلاجـة إىل احملافظـــة علــى الوصــول إىل 

األسواق التقليدية وتأمني الوصول إىل أسواق جديدة. 
ومبا أن مجيع البلدان اليت تفي مبعايري اإلخراج يف االستعراض اجلـاري هـي مـن الـدول  - ٣١
اجلزرية الصغرية النامية، سلّمت اللجنة بأن مسألة االنتقـال السـلس متثـل جانبـا هامـا يف النظـر 
يف مجيع املسائل املتصلة مبعاملة تلك الدول معاملـة خاصـة.  وتدعـو اللجنـة االجتمـاع الـدويل 
القـادم الـذي سـينظر يف مسـألة الـدول اجلزريـــة الصغــرية الناميــة يف عــام ٢٠٠٤ (انظــر قــرار 
اجلمعية العامة ٢٦٢/٥٧ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب  ٢٠٠٢) إىل دراسة االحتياجـات 
اخلاصـة لتلـك الـدول.  وحتـث اللجنـة الـس االقتصـادي واالجتمـاعي علـى النظـر يف مســائل 
اإلخراج واالنتقال السلس، خالل دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٣، والتشـديد علـى احلاجـة إىل 
معاملة أكثر تفضيال للبلدان النامية اليت تواجه صعوبات خاصـة، مثـل الـدول اجلزريـة الصغـرية 

النامية. 
 

االستنتاجات الرئيسية والتوصيات  دال – 
ال تزال اللجنة تستصوب أن تضاف إىل جانب أقل البلدان النامية احلاليـة، يف القائمـة  - ٣٢
ـــدويل  األوليـة للبلـدان الـيت سـينظر فيـها يف االسـتعراض الثالثـي، البلـدان الـيت اعتربهـا البنـك ال
منخفضة الدخل يف أي من السنوات الثالث األخرية.  ومن بني تلك البلدان، وجدت اللجنـة 
أن الثروات الكبرية نسبيا من اخلـربات البشـرية املتوافـرة يف البلـدان املنخفضـة الدخـل الـيت ميـر 

اقتصادها مبرحلة انتقالية، ال تؤهلها لتكون يف قائمة أقل البلدان منوا. 
واعتمـدت اللجنـة دخـال فرديـا متوسـطا لثـــالث ســنوات قــدره ٧٥٠ مــن دوالرات  - ٣٣
الواليات املتحدة  كعتبة إدراج يف تلك الفئة حتـت معيـار متوسـط الدخـل الفـردي.  وقـررت 
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أيضا زيادة هـامش اإلخـراج مـن ١٥ إىل ٢٠ يف املائـة فـوق عتبـة اإلدراج؛ وبذلـك أصبحـت 
عتبة اإلخراج حتت هذا املعيـار متوسـطا للدخـل الفـردي قـدره ٩٠٠ مـن دوالرات الواليـات 

املتحدة. 
ووافقـت اللجنـة علـى أن تختـار عتبــة اإلدراج فيمــا يتعلــق مبعيــاري مؤشــر الرصيــد  - ٣٤
البشري، ومؤشر الضعف االقتصادي، حبيث يكون ثالثـة أربـاع أكـثر البلـدان حرمانـا مؤهلـة 
حتت كل من هذين املعيارين.  وقررت اللجنـة أيضـا أن يخفَّـض اهلـامش بـني عتبـات اإلدراج 

وبني اإلخراج من ١٥ إىل ١٠ يف املائة لكل من هذين املؤشرين. 
وبتطبيق العتبات املتفق عليـها وباعتبـار املعلومـات واالعتبـارات األخـرى، اسـتنتجت  - ٣٥

اللجنة ما يلي: 
 

تيمور - ليشيت مؤهلة إلدراجها يف قائمة أقل البلدان منوا؛  (أ)
الرأس األخضر وملديف مؤهالن لإلخراج؛  (ب)

ساموا مؤهلة لينظر يف إخراجها يف عام ٢٠٠٦.  (ج)
وتشدد اللجنة كثريا على ضرورة انتقال البلدان اليت خترج من قائمة أقل البلـدان  - ٣٦
منوا، انتقاال سلسا، وتدعو اتمع الدويل، مبن فيه املاحنون الثنائيون والشركاء التجـاريون، 
إىل االهتمام ذه املسألة على سـبيل األولويـة.  ومبـا أن مجيـع البلـدان املؤهلـة لإلخـراج أو 
الـيت ميكـن أن تكـون مؤهلـة لذلـك يف هـذا االسـتعراض هـي مـن الـدول اجلزريـة الصغــرية 
النامية، فإن اللجنة ترى أنه ال بد لالجتماع الدويل بشأن الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة 
الذي سيعقد يف عام ٢٠٠٤ أن حيقق تقدما كبريا يف وضـع سياسـات وإجـراءات ملواجهـة 
التحديات اإلمنائية اخلاصة ذه اموعـة مـن البلـدان، ال سـيما مـن ينجـح منـها يف التـأهل 

للخروج من مركز أقل البلدان منوا. 
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الفصل اخلامس 
 

األعمال املقبلة للجنة 
تقترح اللجنة أن تنظر يف دورـا القادمـة املقـرر عقدهـا يف عـام ٢٠٠٤، يف موضـوع  - ١
إنشـاء القـدرات علـى الصعـد احملليـة للمجتمـــع.  وتشــمل تلــك القــدرات حتســني مســتويات 

التثقيف جبوانب التنمية املستدامة، وكذلك توفري السلع العامة حمليا. 
وسيتطلب إنشــاء تلـك القـدرات وضـع مبـادئ عامـة لتمويـل تلـك العمليـة، وكذلـك  - ٢
وضـع ترتيبـات مؤسســـية لتيســري إنشــاء تلــك القــدرات، مبــا يف ذلــك االســتفادة مــن مزايــا 

الالمركزية السياسية لدعم تلك الترتيبات. 
 
 


