
E/2002/33األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalالس االقتصادي واالجتماعي 
19 June 2002
Arabic
Original: English

190702    190702    02-44477 (A)
*0244477*

 

تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورا الرابعة   
(٨-١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢) 

 
احملتويات 

الصفحةالفقرات الفصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات الرئيسية ١٤-١٣األول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فعالية املعونات: التركيز على أفريقيا ١٤-٥ألف -
القدرات البشرية واالجتماعية ألغراض التنمية يف جمتمع عاملي قائم على  بــاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٥-٩املعارف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض قائمة أقل البلدان منوا ١٠٦-١٣جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فعالية املعونات: التركيز على أفريقيا ١٤٧-٦٠الثاين -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتاهات تدفق املعونة ١٥٧-٣٠ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكل املعونات  - ١٥٧-١٢٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة املتعددة األطراف - ٢٧١١-٢٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . احتياجات أفريقيا من املعونات اإلضافية ٣١١٢-٣٥بــاء -
. . . . . . . . . املشهد الناشئ عن اإليدز: فعالية املعونات والشراكات ٣٦١٣-٥٠جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات وتوصيات ٥١١٦-٦٠دال  -



202-44477

E/2002/33

تسـخري الطاقـات البشـرية واالجتماعيـة ألغـراض التنميـة يف جمتمـع عـاملي يقـوم علــى الثالث -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦١٢٠-١١٤املعرفة 
. . . . . أقل البلدان منوا: عجز متزايد يف القدرات البشرية واالجتماعية ٦١٢٠-٦٤ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحديات واملخاطر اجلديدة ٦٥٢١-٧٦بــاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهج املتوخاة واإلجراءات االبتكارية ٧٧٢٣-١١٤جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . أوجه التكافل بني التعليم والصحة - ٧٨٢٣-١٨١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تأمني إمكانية االستفادة - ٨٢٢٤-٢٨٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضمان النوعية واملرونة - ٨٦٢٥-٣٩٥
. . . . . . . . . إقامة أطر مؤسسية ابتكارية: دور جديد للحكومة - ٩٦٢٦-٤١٠١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز الطاقات االجتماعية - ١٠٢٢٨-٥١٠٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ١٠٧٢٨-٦١١١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االبتكار يف التمويل - ٧١١٢٢٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكوين الشراكات اخلارجية - ١١٣٣١-٨١١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتديد أقل البلدان منوا ١١٥٣٢-١٦٨الرابع -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١١٥٣٢-١٢٠ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتسني معايري حتديد أقل البلدان منوا ١٢١٣٣-١٤٥بــاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلدان الكثرية السكان - ١٢٣٣٣-١١٢٤
نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل مقـابل نصيبـه مـن الدخـــل - ٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٥٣٣-١٢٨القومي اإلمجايل
. . . . . . . دليل نوعية احلياة املادية املعزز – دليل الرصيد البشري - ١٢٩٣٤-٣١٣٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دليل الضعف االقتصادي - ١٣٥٣٥-٤١٣٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور نبذات الضعف القطرية - ١٤٠٣٦-٥١٤٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل التقنية - ٦١٤٥٣٧



02-444773

E/2002/33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض الدالئل األخرى ذات الصلة ١٤٦٣٧-١٥٠جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . حالة البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية ١٥١٣٨-١٥٢دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة جزر ملديف ١٥٣٣٨-١٥٦هاء -
عملية انتقالية ميسرة للبلدان املرفوعة أمساؤها من قائمة أقل البلدان منوا ١٥٧٣٩-١٦٢واو -

اآلثار املترتبة على رفع بلد من قائمة أقـل البلـدان منـوا واملكاسـب الفعليـة زاي -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٣٤٠-١٦٨لالنتماء إىل هذه الفئة من البلدان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب العمل وبرنامج عمل اللجنة ١٦٩٤١-١٧١اخلامس -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة ١٧٢٤٢-١٧٧السادس -

املرفقات 
. . . . . . . ردود الفعل احملتملة لشركاء التنمية الثنائيني إزاء رفع صفة أقل البلدان منوا عن بلد ما  ٤٥األول -

االمتيازات اليت تقدمها املنظمات املتعددة األطراف ألقل البلدان منوا واآلثار املتوقعة لرفع بلد ما  الثاين -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٨من قائمة أقل البلدان منو



402-44477

E/2002/33

 الفصل األول 
  االستنتاجات والتوصيات الرئيسية 

فعالية املعونات: التركيز على أفريقيا   ألف -
اخنفضت املعونات اليت حصلت عليــها منطقـة أفريقيـا  - ١
اخنفاضـا حـــادا يف الســنوات األخــرية. كمــا ال تــزال املنطقــة 
ـــا البشــرية واالجتماعيــة، يف الوقــت الــذي  متخلفـة يف قدرا
تواجـه فيـه حتديـات قدميـة وجديـدة يف شـكل فقـــر مســتحكم 
وانعدام متزايد للمساواة، وانتشـار وبـاء فـريوس نقـص املناعـة 
ـــة إىل انتشــار  البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب، إضاف
الصراعــات اإلقليميــة. ورغــم هــذه الصعوبــات، فــإن نســـبة 
جممـوع املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت تتدفـق إىل أقـل البلــدان 
منوا ال تروي قصة مشجعة. واخنفضت املعونات الـيت تقدمـها 
البلدان اليت تتألف منها جلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أقل البلدان منوا مـن 
حوايل ٣٧ يف املائة من جممـوع معونـات املـاحنني خـالل فـترة 
١٩٨٩-١٩٩٠ إىل ٣٠ يف املائة من جمموع املساعدة خـالل 
ـــة حاجــة ملحــة إلعــادة حشــد  فـترة ١٩٩٩-٢٠٠٠(١). ومث
األنصار املؤيدين لتقــدمي املعونـة إىل املنطقـة. وميكـن أن يعـزى 
ســبب اســتقرار املســتوى العــام لتدفقــات املعونــة منــذ عــــام 
١٩٩٠ إىل انتــهاء احلــرب البــاردة، وهــي الفــترة الــيت كـــان 
الكثري مما يدعى باملعونـة يقـدم خالهلـا ال ـدف التنميـة بقـدر 
ما كان اهلدف منها تأمني الوالء السياسي. والعامل الثاين هو 
اضمحالل دور واهتمام القوى االستعمارية السابقة يف عملية 
تنمية مستعمراا السابقة. والسبب الثالث هـو تزايـد الضغـط 
على امليزانيات الوطنيـة للجـهات املاحنـة، والسـبب الرابـع هـو 
خيبة أمل اجلهات املاحنة بـأداء اجلـهات املسـتفيدة وقلقـها مـن 

أن ما تقدمه من مساعدة ال حيقق األهداف املتوخاة. 
وعــالوة علــى اخنفــاض املســــاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة  - ٢
املقدمة إىل أقل البلدان منوا، فإن هناك حتوال يف األهداف الـيت 

تلتزم ا املساعدة اإلمنائية الرمسية جتاه تلك االقتصادات: فقـد 
ازدادت نسـبة التزامـات املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـــة املخصصــة 
للبنية األساسية واخلدمات االجتماعية ازديـادا هامـا، يف حـني 
ــــات  اخنفضــت االلتزامــات اخلاصــة بالبنيــة األساســية واخلدم
ـــة األساســية اإلنتاجيــة واملشــاريع املتعــددة  االقتصاديـة، والبني
القطاعات. وظهر اجتاه آخر خالل التسعينات جتلى يف ازدياد 
املعونات الطارئة واملنـح وذلـك يف شـكل إعفـاء مـن الديـون. 
وقـد أدى تقلـب املعونـات الـواردة واتسـامها بعـدم االســتقرار 
إىل عرقلـة فعاليتـــها، يف حــني أن اعتمــاد الكثــري مــن البلــدان 
ـــة إىل انتشــار  الناميـة علـى تلقـي معونـات غـري مسـتقرة، إضاف
صدمـات مـن مصـادر خارجيـة، قـد زاد مـن تـأثر الكثـــري مــن 

االقتصادات األكثر فقرا. 
ـــــة أن اهلــــدف الرئيســــي للمعونــــة  وتؤكـــد اللجن - ٣
واملســـاعدة ينبغـــي أن يكـــون بنـــاء القـــدرات يف البلــــدان 
املستفيدة، أي خلق وتطوير القدرات البشرية واالجتماعيـة 
اليت من شأا أن تعزز التنمية املسـتقلة واالبتكـار والتغيـري. 
ويف ضــوء هــذا اهلــدف الشــامل، ينبغــي البــت يف أولويــــات 
املعونة بالشراكة مع البلدان املاحنـة والبلـدان املسـتفيدة معـا يف 
سياق استراتيجيات تنمية تتبناها وتصممها البلـدان املسـتفيدة 
نفسها بشكل كامل. وملا كانت املعونة تعطـي أفضـل النتـائج 
يف بيئـة مـن السياســـات اجليــدة واملســتقرة، لــذا فــإن حتســني 
احلكـم واملؤسسـات يف البلـدان الناميـــة يســاعد علــى حتســني 
اخلدمات ويسهم يف فعالية املعونة. كما أن اعتماد ج مشـويل 
يعكـس أوجــه التــآزر بــني القطاعــات والوكــاالت والــربامج 
يساعد على حتسني فعالية املعونات. وأخـريا، ملـا كـان اتمـع 
املـدين الناشـط حيسـن اخلدمـات العامـة، لـذا فـإن اعتمـاد ـــج 
قـائم علـى املشـاركة إزاء تصميـم املشـاريع وتقـدمي اخلدمــات 
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ميكــن أن يــؤدي إىل حتســينات هامــة، باملقارنــــة مـــع النـــهج 
التكنوقراطية من القمة إىل القاعدة. إذ إن املعونة الفعالة تتمـم 

االستثمار اخلاص. 
وفيما يتعلق بالبلدان املاحنة، تشـعر اللجنـة بـأن هنـاك  - ٤
عددا من األولويات اليت ميكـن أن جتعـل املعونـة أكـثر فعاليـة، 
مبـا يف ذلـك حتسـني التركـيز علـى البلـدان املنخفضـة الدخـــل، 
والدعم الفعال للحكومات يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع، 
وأنشــطة املعونــة اخلاصــة ببلــدان حبــد ذاــا واملتكاملــــة مـــع 
أولويات التنمية احمللية واملشاركة الفعالة للبلـدان املسـتفيدة يف 
ــــا، تقتضـــي  تصميــم وإدارة برامــج املعونــة. ويف حالــة أفريقي
ــــري مـــن  حــاالت الصــراع ومــا بعــد انتــهاء الصــراع يف الكث
البلدان، فضال عن وباء فريوس نقص املناعة البشـرية/متالزمـة 
نقــص املناعــة املكتســب، إجــــراء حتويـــالت إضافيـــة كبـــرية 
للمـوارد إىل جــانب املتطلبــات العامــة لتخفيــف حــدة الفقــر 

وتسريع النمو. 
وتؤكد اللجنة على أمهية التبـين، ألن البلـدان تتحمـل  - ٥
مسـؤولية رئيســية عــن تنميتــها. وتشــري اللجنــة إىل أن ورقــة 
استراتيجية احلد من الفقر، اليت تركز على األهداف املشتركة 
املتعلقة بالفقر، واحلوار املتعلق بالسياسات، ومشاركة اتمـع 
املدين على نطاق واسع، ميكن أن تعترب حماولـة أوىل مـن أجـل 
إقامــة شــراكات فعالــة. كمــا أن املبــادرات اجلديــدة جتســــد 
ابتكارات مؤسسية هامـة، مبـا يف ذلـك الشـراكة اجلديـدة مـن 
أجل التنمية يف أفريقيا ومؤمتر طوكيو الدويل املعين بالتنمية يف 
أفريقيـا(٢). ويعـد التعـاون اإلقليمـي، مثـل ذلـك التعـاون الـذي 
جيري تشجيعه من خـالل الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل التنميـة 
يف أفريقيــا، يف جمــاالت البنيــة التحتيــة للنقــل وتوليــد الطاقـــة 
الكهربائيــة وتوزيعــها، واالتصــاالت الســــلكية والالســـلكية، 
والبحـوث الزراعيـــة والصحيــة التطبيقيــة، والتعليــم والصحــة 
واألمن، عناصر بالغة األمهية يف التنمية األفريقيـة. وبنـاء علـى 
اخلــربة اإلجيابيــة للشــراكة اجلديــدة مــــن أجـــل التنميـــة يف 

أفريقيا، فإن اللجنة حتث البلدان األفريقيـة علـى الصعيديـن 
الوطــين واإلقليمــي، للبحــث عــــن ـــج ابتكاريـــة إلقامـــة 
شــراكات لتنميــة أفريقيــا ومســاعدا مــع مجيــع أصحـــاب 
املصلحة املعنيني. ويف هذا السياق، تقترح اللجنة أيضا قيام 
أسـرة األمـم املتحـدة (مثـل برنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي 
بالتعاون مع البنك الدويل) بإنشاء بوابة للتنميـة واملعونـة يف 
أفريقيا بغرض توفري بوابة جلميع مشاريع التنمية واملعونة يف 
أفريقيـا مبـا يف ذلـك املشـاريع الـيت تقـوم ـا املنظمـــات غــري 

احلكومية. 
 

القدرات البشرية واالجتماعية ألغـراض التنميـة  باء –
يف جمتمع عاملي قائم على املعارف   

إن حتســـني القـــدرات البشـــــرية واالجتماعيــــة أمــــر  - ٦
ضـروري لعمليـة التنميـة. وعندمـا حتـرز عمليـة التنميـة تقدمــا، 
تنشــأ حتديــات وديــدات جديــدة تســتدعي جــــا جديـــدة 
وديناميـة. وهنـاك جانبـــان حموريــان مترابطــان لتنميــة املــوارد 
البشـرية ومهـا الصحـة والتعليـم. ورغـم مـا حتقـق مـن تقـدم يف 
ـــاطق الناميــة  هذيـن اـالني بوجـه عـام، مل يكـن أداء مجيـع املن
ـــدم املســاواة. وبشــكل خــاص، فــإن أفريقيــا جنــوب  علـى ق
الصحــراء الكــربى متخلفــــة يف األداء التعليمـــي علـــى مجيـــع 
الصعد ويف األوضاع الصحية. لذا فإن اللجنـة تعيـد التـأكيد 
على أن البلدان النامية، وخباصة البلدان الناميـة يف أفريقيـا، 
حتتاج إىل إعادة صياغـة اسـتراتيجياا اإلمنائيـة، مبـا يف ذلـك 
ـــة أن تتمكــن مــن املشــاركة مشــاركة  التنميـة البشـرية، بغي

كاملة يف اتمع العاملي املعاصر القائم على املعارف(٣). 
ـــح فرصــا. ولكــن إذا مل  إن العوملـة تثـري حتديـات وتتي - ٧
جتابـه هـذه التحديـــات، فإنــه ال ميكــن اغتنــام الفــرص فتنشــأ 
ــــدة. وعندمـــا ال تتحقـــق القـــدرات البشـــرية  ديــدات جدي
واالجتماعية بصورا الكاملة، فإن الفقر وانعدام املسـاواة قـد 
يتفاقمـان. وقـد تغـريت أهـداف النظـامني التعليمـي والصحـــي 
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وهيكلهما تغريا كبـريا، ممـا يتطلـب إعـادة تصميـم السياسـات 
ـــانت  واملؤسسـات الصحيـة والتعليميـة. فعلـى سـبيل املثـال، ك
األهداف التعليمية يف املاضي ترتبط مبتطلبات اإلنتـاج ارتباطـا 
ضيقا وساكنا. أما اليـوم، فـإن التعليـم األساسـي يعتـرب شـرطا 
ضروريا ولكن غري كاف مـن شـروط التنميـة. إذ يتعـني علـى 
ـــن أجــل الوصــول إىل طائفــة مــن  األفـراد أن يبنـوا قدراـم م
املعلومـات املتاحـة حاليـا، وأن يســـتخدموها اســتخداما فعــاال 
لتلبيــة احتياجــــام ولتنميـــة املـــهارات التحليليـــة والتركيبيـــة 
ومهارات االتصال؛ واألهم من ذلـك، يتعـني عليـهم أن يبنـوا 
ـــى ذلــك، حيتــاج  قدراـم التعليميـة طـوال حيـام. عـالوة عل
األفراد إىل بناء مهارات تسمح هلم بالتكيف تكيفا سلسـا مـع 
أوضـاع العمـل املتغـرية. وأخـريا، فـإم حيتـاجون إىل احلصــول 
ـــن  علـى خدمـات التدريـب وإعـادة التدريـب لكـي يتمكنـوا م

التنقل حبرية بني الوظائف واملواقع. 
وملواجهة التحديات اجلديدة بشــكل أفضـل، أوصـت  - ٨
اللجنة بأن تقوم البلدان النامية مبـا يلـي: (أ) تنميـة جوانـب 
التــآزر بــني الصحــة والتعليــم واإلفــادة منــها؛ (ب) تـــأمني 
وصـول اجلميـع إىل اخلدمـــات املتكاملــة يف ميــداين الصحــة 
والتعليـم؛ (ج) كفالـة ارتفـاع اجلـودة واملرونـة يف النظـــامني 
التعليمي والصحي؛ (د) بناء أطر عمـل مؤسسـية ابتكاريـة؛ 
(هـ) تعزيز القدرات االجتماعية؛ (و) واإلفـادة مـن الفـرص 
ــات  الـيت تتيحـها األدوات اجلديـدة، مثـل تكنولوجيـا املعلوم
ـــة؛ (ح)  واالتصــاالت؛ (ز) وتصميــم خطــط متويــل ابتكاري
وإقامة شراكات حملية وعاملية ملواجهة التحديات اجلديدة. 

وحتـث اللجنـة منظومـة األمـم املتحـدة علـى تنســـيق  - ٩
أنشطتها بغية دعم وتوجيه البلدان يف هذه املهام، وأن تزيد 
من متويلها بناء على الوعود اليت قطعتها خالل مؤمتر القمـة 
العـاملي للتنميـة االجتماعيـة يف عـام ١٩٩٥ واملؤمتـر الــدويل 
للتمويـل ألغـراض التنميـة املنعقـد يف مونتـريي، باملكســيك، 
يف عـام ٢٠٠٢. وترحـب اللجنـة أيضـا مببـادرة األمـني العـــام 

إلنشاء صندوق خاص ملكافحـة انتشـار فـريوس نقـص املناعـة 
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب(٤).  

استعراض قائمة أقل البلدان منوا   جيم -
اسـتنادا إىل األعمـــال الــيت قــامت ــا األمانــة العامــة  - ١٠
واجتماع فريق اخلرباء املعين مبنهجية حتديـد أقـل البلـدان منـوا، 
وبناء على ما أجرته اللجنة من مداوالت، فإا قامت بصياغة 
عدد من التوصيات استجابة إىل الطلب الذي تقدم بــه الـس 
االقتصــادي واالجتمــاعي يف قــــراره ٤٣/٢٠٠١ مـــن أجـــل 
(أ) تنقيح املعايري املستخدمة يف االستعراض الـذي جيـري كـل 
ثالث سنوات لقائمة أقل البلدان منوا، واملزمع إجراؤه يف عـام 
ـــترح اللجنــة إخــراج جــزر  ٢٠٠٣؛ (ب) إعـادة النظـر يف مق
ملديف من القائمة؛ (ج) وأمهيـة كفالـة االنتقـال السـلس مـن 

وضع البلد األقل منوا للبلدان اليت أخرجت من القائمة. 
وتوصي اللجنة بأن يستعاض عن نصيب الفرد مـن  - ١١
النـاتج احمللـي اإلمجـايل بنصيـب الفـــرد مــن الدخــل القومــي 
اإلمجايل يف املعايري احلالية املتبعة لإلخراج من القائمة وذلـك 
حرصا على الوضـوح واالتسـاق. لـذا فـإن االسـتعراض الـذي 
جيـــري كـــل ثـــــالث ســــنوات ســــيعتمد، لغرضــــي اإلدراج 
واإلخـراج، علـى البيانـات املتعلقـة بنصيـب الفـرد مـن الدخــل 
القومــي اإلمجــايل املســــتخدمة يف أطلـــس البنـــــك الدولـــــي. 
وملـا كان دليل نوعية احلياة املاديـة املعـزز ال يعكـس علـى حنـو 
كاف ما الذي يهدف هذا الدليل إىل تصويـره – أي مسـتوى 
الرأمسـال البشـري – لـذا فإنـه يقـترح أيضـا إعـادة تسـمية هــذا 
الدليـل مبؤشـر الرصيـد البشـري. وحيـث إن التعليـم االبتدائــي 
ينعكـس يف معـدل إتقـان البـالغني للقـراءة والكتابـة، لــذا فــإن 
اللجنة توصي أيضا حبـذف التسـجيل يف املـدارس االبتدائيـة 
من دليل نوعية احلياة املاديـة املعـزز/دليـل الرصيـد البشـري 
والتركيز على نسبة إمجالــي التسـجيل يف املـدارس الثانويـــة 

بوصفه مؤشرا أفضل عن مستوى التعليم.  
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ــــر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة  وتوصــي اللجنــة مؤمت - ١٢
والتنميـة بـإعداد تقريـر قطـري جديـد عـن ملديـف. وينبغــي 
هلذا التقرير القطري أن ينظر أيضا يف تأثريات االستعاضة عـن 
نصيــب الفــرد يف النــاتج اإلمجــايل احمللــي بنصيــــب الفـــرد يف 
الدخـل الوطـــين اإلمجــايل يف اســتعراض القائمــة التــايل الــذي 
جيـري كـل ثـالث سـنوات. إضافــة إىل ذلــك، تؤكــد اللجنــة 
ـــل  أمهيـة حتديـد تأثـريات إخـراج ملديـف مـن مركـز البلـد األق
منـوا، وذلـك يف ضـوء معلومـات جديـدة وإضافيـة وردت مــن 

جهات ماحنة متعددة األطراف وثنائية. 
وبغية كفالة انتقال سلس من مركز أقـل البلـدان منـوا  - ١٣
للبلـدان الـيت أخرجـت مـن القائمـة، فـإن اللجنـة توصـي بأنـــه 

ينبغـي مـن اآلن فصـــاعدا أن تــربر كــل حالــة مــن حــاالت 
اإلخراج قيام األمم املتحدة بعقـد اجتمـاع مـائدة مسـتديرة 
يقـوم خالهلـا الشـركاء يف التنميـة والبلـد الـذي أخـــرج مــن 
القائمـة بدراسـة تدابـري لكفالـة عمليـة انتقـــال سلســلة. ويف 
هذا اخلصوص، تؤكد اللجنة أيضا على أن التحـدي الرئيسـي 
سوف لن يتمثل يف جعل عملية االنتقال سلسة وحسـب، بـل 
ويف مواصلــة عمليــة تنميــة ديناميــة. وتوصــي أيضــا بتنظيـــم 
اجتماع للخرباء بشأن جممل مسألة االنتقال السلس وذلك 
قبـل اسـتعراض قائمـــة أقــل البلــدان منــوا يف عــام ٢٠٠٣، 
وذلك بغية إلقـاء ضـوء علـى املعاملـة احملتملـة الـيت سـتلقاها 
ـــل الشــركاء  البلـدان الـيت يتـم إخراجـها مـن القائمـة مـن قب

الرئيسيني الثنائيي الطرف واملتعددي األطراف.   
 الفصل الثاين  

  فعالية املعونات: التركيز على أفريقيا 
ركزت اللجنة على فعالية املعونات يف أفريقيا لعوامل  -١٤
ـــة. أوال، اخنفضــت املعونــات املقدمــة إىل أفريقيــا  ثالثـة متصل
اخنفاضــا حــادا يف الســنوات األخــرية. ثانيــا، كــانت اخلــــربة 
ــا،  السـابقة فيمـا يتعلـق باملعونـات يف املنطقـة خميبـة لألمـل. ثالث
ال تزال املنطقة متخلفة بالنسبة لقدراا البشرية واالجتماعيـة، 
يف حني أا تواجه حتديـات قدميـة وجديـدة تـأخذ شـكل فقـر 
مستحكم وانعدام للمساواة آخذ يف االزدياد، فضال عن وبــاء 
فريوس نقص املناعة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب 
وتفشـي الصراعـات اإلقليميـة. لـــذا فــإن هنــاك حاجــة ماســة 

حلشد األنصار املؤيدين لتقدمي دعم ألفريقيا. 
 

اجتاهات تدفق املعونة   ألف –
 ١ - شكل املعونات 

إن أهم وأبرز حقيقة عـن تدفقـات املسـاعدة اإلمنائيـة  - ١٥
الرمسية تتمثل يف احلد الذي اخنفضـت فيـه خـالل التسـعينات. 

ولقد ارتفع صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية، باألسعار اجلارية، 
ارتفاعا طفيفا بصـورة متواصلـة منـذ مطلـع اخلمسـينات وبلـغ 
ذروته حوايل عام ١٩٩٢ واخنفض منذئـذ. لـذا فإنـه رغـم أن 
ــون دوالر،  عوائـد املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة بلغـت ٦٠,٨ بلي
باألسعار اجلارية، يف عـام ١٩٩٢، فـإن جمموعـها بلـغ ٥٣,٧ 
ـــل اخنفاضــا بنســبة  بليـون دوالر فقـط يف عـام ٢٠٠٠، ممـا ميث
١١,٧ يف املائة(٥). ونظرا إىل معدل التضخـم يف العـامل خـالل 
ـــدالت  تلـك الفـترة، فـإن االخنفـاض كـان أشـد مـن ناحيـة املع

احلقيقية.  
وطُرحـت عـدة تفسـريات لتـربير الثبـات امللحـــوظ يف  - ١٦
تدفقـات املعونـة خـالل الفـترة الـيت تلـت عـام ١٩٩٢. وأحــد 
تلـــك التفســـريات هـــو انتـــهاء احلـــــرب البــــاردة يف مطلــــع 
التسعينات، وهي الفـترة الـيت جـرى خالهلـا تقـدمي جـزء كبـري 
مما يدعى باملعونة ال ألغراض التنميـة بـل ـدف تـأمني الـوالء 
السياسي. والعامل الثـاين لـه عالقـة بـاضمحالل دور ومصـاحل 
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القــوى االســتعمارية الســــابقة يف عمليـــة تنميـــة مســـتعمراا 
الســابقة. والســبب الثــالث يتمثــل يف تصــاعد الضغــط علـــى 
ــــذي كثـــريا  امليزانيــات الوطنيــة للمــاحنني. والعــامل الرابــع ال
ما يستشهد بـه لتفسـري اخنفـاض حجـم املعونـة هـو خيبـة أمـل 
املاحنني بأداء البلدان املستفيدة والقلـق الـذي يسـاورها مـن أن 

ما تقدمه من مساعدات ال حيقق أهدافها. 
وبصرف النظر عن األسباب، فـإن املسـاعدة اإلمنائيـة  - ١٧
الرمسيـة اخنفضـت اخنفاضـا كبـريا كنسـبة مـن الدخـــل القومــي 
اإلمجايل للبلدان املاحنة. ويـربز هـذا االخنفـاض بصـورة خاصـة 
ـــــة  يف حالـــة االحتـــاد األورويب والواليـــات املتحـــدة األمريكي
ـــن  (اجلـدول ١). ومـن اجلديـر بـالذكر أن مـا تقدمـه اليابـان م
معونـات كنسـبة مـن الدخـــل القومــي اإلمجــايل ظــل مســتقرا 
نسبيا رغم الكساد الـذي عـاىن منـه البلـد لفـترة طويلـة. وزاد 
االخنفاض املسجل يف نسبيت املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة/الدخـل 
القومــي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة الرئيســية خــالل ١٥ عامـــا 
ـــرية الفجــوة بــني النســب القائمــة واهلــدف  مضـت زيـادة كب

املتمثل يف ٠,٧ يف املائة. 
  

ــــة كنســــبة مــــن  املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسي اجلدول ١ - 
الدخل القومي اإلمجايل لنخبة من اجلــهات 

املاحنة 
(متوسط الفترة: النسبة املئوية)   

  ١٩٩٩-١٩٩٠٢٠٠٠-١٩٨٥١٩٩٤-١٩٨٩

٠,٣٢ ٠,٤٤ ٠,٤٥ االحتاد األورويب 

٠,٣١ ٠,٢٩ ٠,٣١ اليابان 

الواليــات املتحـــدة 
٠,١٠ ٠,١٨ ٠,٢٠ األمريكية 

 
جريـدة املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة: تقريـر التعـــاون اإلمنــائي  املصدر: 
لعام ٢٠٠١، الد ٣، العدد ١ (٢٠٠٢)، اجلدول ٦ أ. 

 

عالوة على ذلك، فإن نسبة جمموع املساعدة اإلمنائية  - ١٨
الرمسيــة الــيت تدفقــت إىل أقــل البلــدان منــوا ال تـــروي قصـــة 
مشــجعة. فخــالل فــترة ١٩٨٩-١٩٩٠، بلغــــت املعونـــات 
املقدمـة مـن البلـدان الـيت تتـألف منـها جلنـة املســـاعدة اإلمنائيــة 
حـوايل ٣٧ يف املائـة مـن جممـوع معونـات املـــاحنني. ويف فــترة 
١٩٩٩-٢٠٠٠، بلغـت هـذه احلصـة ٣٠ يف املائـة فقــط مــن 
جمموع املساعدة وحبلول عـام ١٩٩٨، مل حيقـق سـوى مخسـة 
بلدان - الدامنرك والسويد ولكسـمربغ والـنرويج وهولنـدا - 
األهـداف اخلاصـة للمســـاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة ألقــل البلــدان 
منوا(٦) على النحو املبني يف برنامج عمل أقل البلدان منوا لفترة 

التسعينات(٧). 
وتلقت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ٣٢ يف املائــة  - ١٩
تقريبا من صايف املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الثنائيـة خـالل فـترة 
١٩٩٩-٢٠٠٠. وخالل الفــترة نفسـها، بلـغ صـايف مـا وزع 
مــن مســاعدة إمنائيــة رمسيــة علــى املنطقــة ٣٢ يف املائــة مــــن 
خمصصـات املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املتعـددة األطـراف وحنــو 
ـــة الرمسيــة  ٢٧ يف املائـة مـن جممـوع تدفقـات املسـاعدة اإلمنائي
للبلدان النامية. ويف أفريقيا جنوب الصحـراء الكـربى، كـانت 
أهم البلدان املتلقية للمساعدة بـاملعدالت احلقيقيـة خـالل عـام 

٢٠٠٠ موزامبيق وإثيوبيا وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا. 
وتنقسـم اجلـهات املاحنـة الرئيسـية للبلـــدان الواقعــة يف  - ٢٠
أفريقيا جنوب الصحـراء الكـربى إىل فئتـني. يقـع يف اموعـة 
األوىل عـدد مـن القـوى االسـتعمارية السـابقة الـيت هلـا مصــاحل 
�اسـتراتيجية� يف املنطقـة، مبـا يف ذلـك عوامـــل مثــل املــاضي 
ـــدان، وأمهــها أيرلنــدا  االسـتعماري. واموعـة الثانيـة مـن البل
والدامنــرك والســويد والــنرويج، كرســت نســب كبــرية مـــن 
مساعداا لتلك املنطقة بناء علـى االحتياجـات اإلقليميـة. أمـا 
نسب جمموع ما قدمته هـذه البلـدان مـن معونـات إىل املنطقـة 
ــــــة علـــــى  فــــهي ٣٨,٦ و ٦٦,٨ و ٣٢,١ و ٢٩,٧ يف املائ

التوايل يف عام ٢٠٠٠(٨). 
ـــة املعونــة  ومـن منظـور البلـدان املتلقيـة، فليسـت كمي - ٢١
ـــل وزن هــذه املســاعدة يف اقتصــادات  وحدهـا هـي املهمـة، ب
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ــدان  البلـدان. وأحـد املؤشـرات علـى أمهيـة املعونـة بالنسـبة للبل
ـــة إىل الدخــل  املتلقيـة تتمثـل يف نسـبة املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسي
القومـي اإلمجـايل. ففـي بعـض احلـــاالت، ترتفــع هــذه النســبة 
جـدا. ويصـح هـذا بشـكل خـاص بالنسـبة لبعـــض اقتصــادات 
البلــدان يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى، مبــا يف ذلــك 
الكثري من اقتصـادات أقـل البلـدان منـوا (اجلـدول ٢). وترتفـع 
نسـب املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل الدخـل القومـي اإلمجـــايل 
ارتفاعا كبريا بالنسبة لعدد من االقتصادات الصغرية، مبـا فيـها 
ـــهما أكــثر مــن  سـان تومـي وبرينسـييب (اللتـني تبلـغ النسـبة في
٦٥ يف املائــة)، وغينيــا – بيســاو (أكــــثر مـــن ٢٥ يف املائـــة) 

والرأس األخضر (حوايل ٢٤ يف املائة) رغم الفوارق الرئيسـية 
ــدان  يف الدخـل الفـردي يف هـذه البلـدان. وترتفـع أيضـا يف البل
اليت مزقتها احلروب، أو االقتصادات الـيت تتعـاىف مـن حـاالت 
ـــة إىل  طـوارئ اجتماعيـة أخـرى، نسـب املعونـة اإلمنائيـة الرمسي
ـــي اإلمجــايل. بيــد أن نســب املســاعدة اإلمنائيــة  الدخـل القوم
الرمسيـة إىل الدخـل القومـي اإلمجـايل يف عــدد مــن اقتصــادات 
البلـدان الفقـــرية يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى، مثــل 
نيجرييــا وإثيوبيــا، تنخفــض اخنفاضــــا حـــادا رغـــم اخنفـــاض 

مداخيلها الفردية.  

املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة/الدخـــل القومـــي اإلمجـــايل ونصيـــب الفـــرد يف  اجلدول ٢ -
الدخل القومي اإلمجايل يف اقتصادات جنوب الصحراء الكربى   

البلد 

املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة/نســـــبة 
الدخـــل القومـــــي اإلمجــــايل لســــنة 

٢٠٠٠ (نسبة مئوية) 

ــــي  نصيــب الفــرد يف الدخــل القوم
اإلمجـايل لسـنة ١٩٩٩ (بــدوالرات 

الواليات املتحدة) 
  البلدان الستة األوائل 
٢٧٠ ٦٥,١ ساو تومي وبرينسيبـي 

١٧٠ ٢٥,٧ غينيا – بيساو 
٣٣٠ ١ ٢٣,٨ الرأس األخضر 

٣٩٠ ٢٣,٧ موريتانيا 
٢٥٠ ٢٣,٠ مدغشقر 
٢٢٠ ٢٢,٠ موزامبيق 

  البلدان الستة األواخر 
١٦٠ ٣ ٠,٤ جنوب أفريقيا 

٢٥٠ ٠,٥ نيجرييا 
٥٤٠ ٣ ١,٠ موريشيوس 

٠٤٠ ٣ ١,٣ بوتسوانا 
١٠٠ ١,٣ إثيوبيا 

٠١٠ ٧ ٢,٢ سيشيل 
ــــــوب  البلـــــدان األفريقيـــــة الواقعـــــة جن

 ٤.٣٠ الصحراء الكربى 
 ٣,٣٠ مجيع البلدان األفريقية 

 ٨,٤٦ أقل البلدان منوا يف أفريقيا 
 ٠,٩٢ أقل البلدان منوا مجيعها 

نشـرة جلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة: تقريـر التعـاون اإلمنـائي لسـنة ٢٠٠١، الـد ٣، رقـم ١ (٢٠٠٢)،  املصدر:
اجلدول ٢٥.  
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وملــا كــانت املعونــة قــد تركــزت بشـــكل رئيســـي،  - ٢٢
يف عقـد السـتينات، علـى بنـــاء القــدرات الصناعيــة واهليــاكل 
األساسية املادية للبلدان النامية، فإن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة 
أصبحـــت تركـــز بشـــكل مـــتزايد، يف الســـــنوات األخــــرية، 
علـى إقامـــة �االســتثمارات االجتماعيــة� الضروريــة للتنميــة 
الطويلــــــة األجــــــل. ويف ١٩٧٧-١٩٧٨ بلــــــــغ نصيـــــــب 
القطاعــات االجتماعيــة (التعليــم والصحــة وامليــــاه واهليـــاكل 
األساسـية االجتماعيـة األخـرى) يف املعونـة الثنائيـة، مـا نســـبته 
ــــه الـــدول األعضـــاء يف جلنـــة  ٢٠ يف املائــة ممــا حصلــت علي
ـــة. ويف ١٩٩٧-١٩٩٨،  املســاعدة اإلمنائيــة مــن معونــة ثنائي
وعام ٢٠٠٠ أيضا، بلغ نصيبها نسـبة ٣٠ يف املائـة تقريبـا(٩). 
ويف هــذه األثنــاء، ازداد حجــم املعونــات الطارئــة، وكـــانت 
الزيــادة هائلــة يف بعــض احلــــاالت، اـــة أزمـــة ااعـــة يف 
أفريقيــا وارتفــــاع حـــدة مشـــاكل الالجئـــني املزمنـــة، علـــى 
وجــــه اخلصــــوص. وازداد حجــــــم هـــــذه اإلغاثـــــة، الـــــيت 
ــــة يف  بلغــت نســبتها ٦,٥ يف املائــة تقريبــا مــن املعونــة الثنائي
١٩٩٧-١٩٩٨، لتصـــل إىل ٧,٧ يف املائـــة يف عــــام ٢٠٠٠ 

(اجلدول ٣). 

املعونــــة لعــــام ٢٠٠٠، مصنفــــة حســـــب  اجلدول ٣ -
أغراضها الرئيسية (نسبة مئوية)   

٣١,٧ اهلياكل األساسية االجتماعية واإلدارية 
 ومنها: 

٧,٨ التعليم 
٣,٥ الصحة 

١٦,٥ اهلياكل األساسية االقتصادية 
 ومنها: 

٩,٦ النقل واملواصالت 
٧,٠ اإلنتاج 
 ومنه: 

٥,١ الزراعة 
٨,٢ املعونة املتعددة القطاعات 

٧,١ املساعدة الربناجمية 
٧,٨ ختفيف الديون 

٧,٧ املساعدة املقدمة يف حاالت الطوارئ 
١٣,٩ النفقات اإلدارية والنفقات األخرى 

١٠٠,٠ اموع 
ـــة: تقريــر التعــاون اإلمنــائي  نشـرة جلنـة املسـاعدة اإلمنائي املصدر:
ــــــــــم ١ (٢٠٠٢)،  لســـــــــنة ٢٠٠١، الـــــــــد ٣، رق
ــــيزي،  الصفحتــــــــان ٢٣٥ و ٢٣٦ مـــن النـــص االنكل

اجلدول ١٩. 
 

ال توجد بيانات مصنفة حسب األغراض عن البلدان  - ٢٣
األفريقية الواقعة جنوب الصحـراء الكـربى، إذ توجـد بيانـات 
عن أقل االقتصـادات منـوا فقـط. وباسـتخدام األرقـام املتاحـة، 
مقترنـة مــع تراجــع املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة ألقــل 
البلدان منوا خالل عقد التسعينات، يالحظ حـدوث حتـول يف 
األغراض اليت خصصت هلا املساعدة اإلمنائية املقدمـة إىل هـذه 
ـــــرية يف احلصــــة  االقتصـــادات. إذ بينمـــا حدثـــت زيـــادة كب
املخصصـة مـن التزامـات املسـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيــة للــهياكل 
األساسـية واخلدمـات يف القطـاع االجتمـاعي يف هـذه البلـــدان 
(مـن ١٤ يف املائـة مـن االلتزامـات يف الفـــترة ١٩٨٥-١٩٨٩ 
إىل ٣٣ يف املائـــــة يف الفـــــترة ١٩٩٥-١٩٩٨)، اخنفضــــــت 
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احلصــة املخصصــة منــها للــهياكل األساســــية واخلدمـــات يف 
القطاع االقتصادي، واهلياكل األساسية يف القطاع اإلنتـاجي، 
واملشــاريع املتعــددة القطاعــات، مــن ٥٩ يف املائــة يف الفـــترة 

األوىل إىل ٣٩ يف املائة يف الفترة الثانية. 
ومتثل اجتاه بارز آخر اسـتمر طـوال فـترة التسـعينات،  - ٢٤
يف الزيـادة الـيت حدثـت يف املعونـة الطارئـة، فضـــال عــن املنــح 
املقدمة يف شكل إعفاءات من الديـون. ويف ١٩٩٨، شـكلت 
هاتان الفئتان معا مـن املسـاعدة، نسـبة ٣٥ يف املائـة مـن منـح 
املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت وزعــت علــى أقــــل البلـــدان 

منوا(١٠). 
وقد يعني التحـول الـذي حـدث يف تركيبـة املسـاعدة  - ٢٥
اإلمنائيـة الرمسيـة باجتـاه املعونـــة الطارئــة وإعفــاء الديــون، مــن 
ــــاه اهليـــاكل األساســـية واخلدمـــات يف القطـــاع  جهــة، وباجت
االجتماعي، من جهة أخرى، على فهم حمدوديــة تأثـري املعونـة 
على النمو، إذ تنحو هـذه املعونـات إىل التأثـري بشـكل حمـدود 
فقط على اإلنتاجية والنمو. وقد يرّد ذلك أيضا إىل ما يرتبـط 
بذلـك مـن ارتفـــاع نســيب يف درجــة عــدم اســتقرار تدفقــات 
املعونـة. وهنـاك سـببان رئيسـيان لتفسـري عـدم اسـتقرار وعــدم 
موثوقية تلقــــــــي املعونـات، مهـا: أوال – أن املـــــــاحنني كثـريا 
مـا كـانوا يسـتخدمون املعونـات للحـث علـى تغيـري األهــداف 
السياسية. ثانيا – أن إجراءات املاحنني لتوزيع املعونات كانت 
مضنية أيضا، حىت أنه بالرغم من االلتزام بتخصيـص األمـوال، 
ـــان  فــإن فــترات االنتظــار كــانت تطــول يف كثــري مــن األحي
ـــل أن تتمكــن احلكومــات مــن  وبشـكل ال ميكـن التنبـؤ بـه قب

استخدامها(١١). 
وقد زاد اعتماد كثري من البلدان النامية على تدفقات  - ٢٦
املعونـة غـري املسـتقرة، وارتبـاط ذلـك بشـيوع الصدمـات الـــيت 
ـــن مصــادر خارجيــة، مــن ضعــف هــذه االقتصــادات  تـأيت م
ـــاره  وقابليتــها للتــأثر بــاألحداث. وكــان لعــدم االســتقرار آث
الضــارة علــى مســتوى االســــتثمار (ال ســـيما االســـتثمارات 

العامــة) وعلــى النمــو، مــن خــالل ذلــك(١٢). وشــكّل عـــدم 
ـــامالت املاليــة  اسـتقرار األوضـاع قيـودا علـى السياسـات واملع
ـــه يبــدو، مــن املنظــور التجريــيب، أن عــدم  أيضـا. ومـن مث فإن
اســتقرار تدفقــات املعونــة يرتبــــط بعالقـــة ســـلبية مـــع األداء 

ــى  االقتصـادي(١٣). وتتمثـل إحـدى النتـائج الـيت قـد تـترتب عل
هذه اخلالصة، يف أن املعونة حتتاج إىل بيئـة سياسـات مسـتقرة 

كي تكون فاعلة(١٤). 
 

املساعدة املتعددة األطراف  - ٢
ــــاعدة املتعـــددة األطـــراف املقدمـــة إىل  شــكّلت املس - ٢٧
اجلهات املستفيدة مـن املعونـة خـالل التسـعينات، حـوايل ٤٠ 
يف املائة من حجم التدفقـات الثنائيـة. ويف عـام ٢٠٠٠، وزع 
مبلــغ ١٣,٥ بليــون دوالر عــرب قنــوات املؤسســات املتعـــددة 
ـــن تدفقــات  األطـراف، وهـو مـا يعـادل ٣٨ يف املائـة تقريبـا م
املساعدة اإلمنائية الرمسية لتلك السنة (٣٦ بليون دوالر)(١٥). 
وملــا كــانت معظــم املؤسســات املتعــــددة األطـــراف  - ٢٨
تكون متخصصة يف جماالت أو قطاعات معينة، فـإن اـاالت 
ـــة اعتمــدت إىل حــد معــني علــى  الـيت اسـتخدمت فيـها املعون
مؤسسـات اجلـهات املاحنـة. غـري أنـه ميكـن مالحظـة اجتاهـــات 
معينـة كذلـك. إذ حتولـت املعونـة املتعـــددة األطــراف، خــالل 
العقد املاضي، إىل مشاريع وبرامج صممت بطريقة تؤدي إىل 
إعادة التشكيل من خالل بناء القـدرات. ويف ١٩٩٩، ذهـب 
الشــق األعظــم مــن املعونــة املتعــددة األطــــراف إىل اهليـــاكل 
ــة)،  األساسـية يف القطـاعني االجتمـاعي واإلداري (٣٨ يف املائ
بينما استخدم ما نسبته ٢٩ يف املائة لتمويل إدخال حتسـينات 
علـى اهليـاكل األساسـية يف القطـاع االقتصـادي، ونســبة ٨ يف 
املائة لتمويل التوسع يف اإلنتاج وإعادة تشكيله. واسـتخدمت 
ـــة لتمويــل مشــاريع متعــددة  النسـبة املتبقيـة وتبلـغ ٢٥ يف املائ

القطاعات. 
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ودرجــت املســاعدة املتعــددة األطــــراف يف حـــاالت  - ٢٩
كثـرية، متشـيا مـع طابعـها �غـــري السياســي�، علــى أداء دور 
�ســد الفجــوة�، بــالتركيز علــى البلــــدان غـــري املدرجـــة يف 
خططــها السياســية واالقتصاديــة، أو البلــــدان ذات �األمهيـــة 
االستراتيجية� القليلة بالنسبة للبلدان املاحنة. ويعترب هـذا سـببا 
جزئيـا يف أن املسـاعدة املتعـددة األطـراف كـان توزيعـها علــى 
اجلـهات املسـتفيدة عمومـا أكـثر اسـتواء مـن توزيـع املســـاعدة 
الثنائية األطراف. ومن مث فإـا ُوجـهت بطريقـة أكـثر اسـتواء 
لتشـمل البلـدان الكبـرية والصغـرية معـا. وبـــالرغم مــن ذلــك، 
وألن هذه املساعدة تكـون عـادة أصغـر مـن املسـاعدة الثنائيـة 
األطراف، فإا متيل يف الوقت نفسه إىل التقلب بشكل كبــري. 
وتبيــن أن هــذا امليــل إىل التقلــب يـــؤدي إىل عـــدم اســـتقرار 
ـــني عــامي  األوضـاع يف البلـدان املتلقيـة. ففـي الفـترة املمتـدة ب
١٩٩٣ و ٢٠٠٠ مثـال، تراجعـت املعونـة املتعـــددة األطــراف 
بنسبة ١٦ يف املائة، بينما بلغت نسبة تراجع املساعدة اإلمنائية 

الرمسية الثنائية األطراف ٨,٦ يف املائة(١٦). 
وتزيد حصة املعونة املتعددة األطراف الذاهبة إىل أقل  - ٣٠
ـــوا، وهــي جمموعــة تشــمل معظــم البلــدان الواقعــة  البلـدان من
ـــة  جنـوب الصحـراء الكـربى، زيـادة كبـرية علـى املعونـة الثنائي
األطـراف. ويف ١٩٨٧، ذهـــب مــا نســبته ٥٤ يف املائــة مــن 
املعونة املتعددة األطراف اليت ُوزعت علـى مسـتوى العـامل إىل 
أقـل البلـدان منـوا. وبـالرغم مـن أنـه مل جتـر احملافظـة علـى هــذه 
النســبة يف الســنوات التاليــة، فقــد بلغــت احلصــــة يف ١٩٩٧ 
(آخر األعوام اليت أتيحت عنها بيانات) حـوايل ٤٠ يف املائـة. 
وعليه فإنه يبدو أن املعونة املتعددة األطراف، تركِّز أكثر على 

البلدان األشد فقرا. 
 

احتياجات أفريقيا من املعونات اإلضافية  باء - 
بالنســبة ألفريقيــا، يســـتدعي اســـتفحال الصراعـــات  - ٣١
وحـاالت مـا بعـد الصـراع يف كثـري مـــن بلداــا، فضــال عــن 

االنتشار الواسع لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة 
نقـص املنــــــاعة البشـــرية املكتســب (اإليــدز)، نقــل كميــات 
إضافية وضخمة من املوارد، تفوق االحتياجات العامة املتعلقة 
بتخفيـف حـــدة الفقــر وحتقيــق التســارع يف النمــو. إذ شــهد 
ما يزيد على ١٩ بلــــدا يف أفريقيا جنوب الصحـراء الكـربى، 
وال تزال هذه البلدان تعاين، صراعات مدنية خطـرية أدت إىل 
تدمـري اهليـــاكل األساســية، وقــاعدة املــوارد البشــرية، والبيئــة 
السياسـية واالقتصاديـة بشـكل عـــام. وفيمــا يتعلــق باالنتشــار 
الواسـع لوبـاء اإليــــــدز، فـإن آخـر التقــــــديرات يشــري إىل أن 
ــــدز يف  ١٢ مليـون شـخص لقـوا حتفـــــــهم حـىت اآلن باإليـــــ
أفريقيا (مما جمموعه ٢٢ مليونا على مسـتوى العـامل) – وأكـثر 
– بينما تعيش فيها ماليني أخرى من  من كافة سكان بلجيكا 

حاملي الفريوس. 
وتقدر دراسة للبنك الدويل أن معدل منو دخل الفـرد  - ٣٢
يف أفريقيا يتراجع بنسـبة ٠,٧ يف املائـة سـنويا تقريبـا، بسـبب 
وبـاء اإليـدز(١٧). ويعـود هـذا جزئـــيا إىل آثــار الوبــاء الضــارة 
بالصحـة، وتأثـريه علـى حجـم القـوى العاملـة النشـطة، وعلــى 
اإلنتاجيـة. ويتمثـل التأثـري الرئيسـي لإليـدز، يف حـاالت بعــض 
بلدان اجلنوب األفريقي، يف خفض معدالت األعمار مبا يزيـد 
علـى ٢٠ سـنة، ممـــا يعــين حــدوث اخنفــاض كبــري يف رصيــد 
املوارد البشرية وتوقعات النمو املستقبلي على السواء. وسبب 
تزايــد معــدالت الوفيــات نــــدرة يف املوظفـــني ذوي اخلـــربة، 
وتراجعـا يف مـردود التدريـب أثنــاء العمــل. وتراجعــت أيضــا 
املدخــــرات ومعــــدالت االســــتثمار (االســــتثمارات احملليـــــة 
واألجنبية معا)، حتت تأثري كل من ارتفاع معـدالت الوفيـات 
والتوقعـات املعاكسـة. وزادت هـذه االجتاهـــات بدورهــا مــن 
تدين إنتاجية رأس املال البشري وعوامـل اإلنتـاج كلـها، فـزاد 
ـــــن االســــتثمار كمــــا زاد تراجــــع النمــــو  بذلـــك النفـــور م

االقتصادي. 
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وللحيلولـة دون حـدوث كارثـة اجتماعيـة واقتصاديــة  - ٣٣
بسبب اإليدز يف أفريقيا، قُدر أنه يتعني صرف ما يتراوح بـني 
٣ و ٤ باليـني دوالر ســنويا مــن أجــل تنظيــم محلــة مضــادة 
رئيسية ملكافحة الوباء(١٨) ويف ضوء حمدودية املـوارد املاليـة يف 
القـارة، فـإن اتمـع الـدويل سـيضطر إىل زيـادة دعمـه لــربامج 
اإليـدز يف أكـثر البلـدان فقـرا، اسـتكماال لإلنفـاق احمللــي. ويف 
هذا السياق، عمدت بعض البلـدان األفريقيـة بـالفعل (أوغنـدا 
وبوركينــا فاســو وموزامبيــق مثــــال)، إىل اســـتخدام ورقـــات 
اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، باإلضافـة إىل ُأطـر إنفـــاق وطنيــة 
أخـرى، لتحديـــد وتوزيــع االحتياجــات مــن املــوارد الالزمــة 
ملكافحة اإليدز. ويتعني على اجلهات املاحنـة أن تتوخـى توفـري 
دعم إضايف من خالل هذه األطر املتعلقة باإليدز، الـيت جـرى 

توسيعها باستخدام ورقات استراتيجية احلد من الفقر. 
ـــو يف بلــدان كثــرية  وعطلـت الصراعـات ديناميـة النم - ٣٤
أيضا. وإذا جتاوزنا تدابري الطـوارئ الراميـة إىل احلـد مـن هـذه 
الصراعــات ومحايــة األرواح البشــرية، فــإن أحــــد األهـــداف 
الرئيسية للسياسات الـيت تطبـق عنـد انتـهاء الصراعـات، جيـب 
أن يتمثـل يف إتاحـة عمليـة انتقـال سلســـة وبــاكرة مــن إغاثــة 
الطـوارئ إىل اإلنعـــاش والتعمــري فالتنميــة يف مرحلــة مــا بعــد 
الصـــراع(١٩). أمـــا بالنســـبة للبلـــدان الــــ ١٩ الـــيت شــــهدت 
ـــــاكل  صراعـــات، فـــإن إعـــادة بنـــاء املرافـــق الرئيســـية كاهلي
األساسـية، سـيمثل وحـده اسـترجاعا جلـزء كبـري مـن املــوارد. 
ــــات املتباينـــة الحتياجـــات  وحينمــا تضــاف إىل ذلــك املتطلب
مرحلـة مـا بعـد الصـراع املتعلقـة بـالنمو والتنميـة، فـــإن الرقــم 
الناتج لالحتياجات من املـوارد ســــــريتفع بشـــــكل ملمـوس، 

مما يدل على ضرورة حدوث زيادات كبرية يف املعونات. 
وجرت معاجلة املسائل املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة  - ٣٥
البشرية/اإليدز واالحتياجات املالية لفترة ما بعد الصراع، مــن 
قبل الشراكة اجلديدة للتنمية األفريقية، ومؤمتر طوكيو الـدويل 
املعـين بالتنميـة يف أفريقيـا. وأكـدت الشـراكة اجلديـدة واملؤمتـر 

الــدويل ضــرورة دعــم املــوارد عـــن طريـــق تدفقـــات رؤوس 
األموال جبميع أنواعها (مبا يف ذلـك املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة 
وختفيف الدين)، وتعزيز إمكانية الوصول إىل السوق الدولية. 
وتشمل األولويات اهلياكل األساسية، وتنميـة املـوارد البشـرية 
(مبـــــا يف ذلـــــك الصحـــــة)، والزراعـــــة، والبيئـــــة، والعلـــــم 
والتكنولوجيـا. وتسـتدعي ضخامـة االحتياجـــات مــن املــوارد 
احمللية واخلارجية املتعلقــة بتنفيـذ هـذه الـربامج، قيـام شـراكات 

فعالة ووجود تعاضد فعلي. 
 

ــــات  املشــهد الناشــئ عــن اإليــدز: فعاليــة املعون جيم -
والشراكات 

أدت التحوالت األخرية اليت شهدا البيئة االقتصادية  - ٣٦
والسياسية العاملية، اليت متـيزت علـى وجـه اخلصـوص بارتفـاع 
ـــامي، إىل  مفـاجئ يف تدفقـات رأس املـال اخلـاص إىل العـامل الن
تغيـري الصـورة السـائدة عـن اإليـدز، بطريقـة تثـــري التســاؤالت 
جمددا حول طرائق تقدمي املعونات املضمنة يف االسـتراتيجيات 
اإلمنائيـة. والحظـــت اللجنــة اخلطــر الــذي أشــار إليــه بعــض 
املؤلفني بالفعـــــل، واملتمثل يف أن اجلهات املاحنة قد �تلغـي� 
ـــدمي  أو �تضعــف� إرادة اجلــهات املســتفيدة أثنــاء عمليــة تق
املعونـات(٢٠). وحيـدث �إلغـاء اإلدارة� إذا حـــددت اجلــهات 
املاحنة ما يتوجب على اجلـهات املسـتفيدة عملـه، وقدمـت هلـا 
يف الوقــت نفســه أهدافــا وحوافــــز واشـــتراطات لتدفعـــها يف 
االجتاه �الصحيح�. ومثال االشـتراطات هـو اشـتراط وجـود 
ــا إىل  إدارة رشـيدة، ونزعـة إصالحيـة، والتقـاء السياسـات، وم
ذلك، مما يؤدي يف كثـري مـن األحيـان إىل إلغـاء احلـافز الـذايت 
والعزمية لدى اجلهات املستفيدة. وحيدث �إضعـاف اإلرادة� 
مـن جهـة أخـرى، إذا أوجـدت اجلـهات املاحنـة، أثنـاء تقدميــها 
للمعونة، ظروفا جتعـل اجلـهات املسـتفيدة تعتمـد علـى املعونـة 
ألمد طويل، أو إذا �حفزت مـن يسـتطيع العمـل علـى البقـاء 
يف وضـع املتلقـي للمسـاعدة�(٢١). وبغـض النظـر عـن الدوافـع 
احلسنة لإلغاثة اإلنسانية، فإـا قـد تتحـول إىل عـامل يضعـف 
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احلافز على االستقالل الذايت لدى اجلهـة املسـتفيدة. ولتفـادي 
إلغــاء اإلدارة أو إضعافــها، تؤكــد اللجنــــة علـــى أن اهلـــدف 
الرئيسي للمعونة واملساعدة جيـب أن يتمثـل يف بنـاء القـدرات 
لــدى البلــدان املســتفيدة، وبكلمــات أخــــرى، تؤكـــد علـــى 
ضــرورة إجيــاد وتنميــــة قـــدرات بشـــرية واجتماعيـــة تدعـــم 

االستقالل الذايت يف التنمية واالبتكار والتغيري. 
وتعـــين فعاليـــة املعونـــــة حتقيــــق أهـــــداف الربنــــامج  - ٣٧
أو املشروع. ومن مث فإا تكون بذلك مفهوما متعدد األبعـاد 
يشـتمل علـى بنـاء القـدرات، وختفيـف وطـأة الفقـر، والتنميـــة 
املسـتدامة. وميكـن حتقيـق هـذه األشـياء إذا توفـرت يف البلــدان 
النامية بيئة سياسية جيـدة ومسـتقرة، وإذا توفـرت اإلجـراءات 
املنسـقة بـني مجيـع أصحـاب املصلحـة املعنيـني علـى املســـتويني 
الـدويل واحمللـي، يف ســـياق شــراكة فعالــة مــن أجــل التنميــة. 
ولكــي تصبــح برامــج املعونــة فعالــــة، يتوجـــب إدماجـــها يف 
اســـتراتيجيات حمليـــــة طويلــــة األجــــل للتنميــــة االقتصاديــــة 
ــــى إجيـــاد إطـــار  املســتدامة، مــع التركــيز علــى النتــائج، وعل

للمساءلة املتبادلة. 
وامللكيـــة ضروريـــة، نظـــرا إىل أن البلـــدان تتحمـــــل  - ٣٨
املسؤولية الرئيسية جتاه تنميتها الذاتية. فضال عن ذلك، يتعـني 
ـــة بتــأييد سياســي واســع إذا  أن تتمتـع االسـتراتيجيات القطري
كــان هلــا أن تشــكل إطــــار عمـــل مســـتقر وطويـــل األجـــل 
للمسـاعدة اخلارجيـة. وحتتـــاج التنميــة أيضــا إىل إطــار عمــل 
مسـتقر ميكـن التنبـؤ مبـا يـدور فيـه. وعلـى املسـتوى الداخلــي، 
حيتاج االستقرار إىل تأمينـها مـن خـالل بنـاء التوافـق يف اآلراء 
والنـهج التشــــــاركية؛ وحيتـاج علـى املســــــتوى اخلــارجي إىل 
أن يكفـل عـن طريـق الدعـم املتعـــدد الســنوات، الــذي ميكــن 

التنبؤ به. 
الشـراكات، مبـا فيـها الترتيبـات التعاقديـة الرمسيـة أمــر  - ٣٩
بالغ األمهية، وبينما ال يوجد استحقاق املعونـة بوضعـها هـذا، 

ال ميكـن أن تتحقـق التنميـة يف غيـاب التزامـــات واضحــة مــن 
جانب األطراف املعنية كافة بتنفيـذ برنـامج متسـق للحـد مـن 
ــــم ذلـــك عـــن طريـــق  الفقــر وحتقيــق التنميــة. وينبغــي أن يت
اضطالع البلد النـامي نفسـه بوضـع سياسـات وبرامـج جتاريـة 
وهيكليـة كليـــة متكاملــة توضــح االلتزامــات املتبادلــة جلميــع 
األطـراف املعنيـة علـى حنـو مـا مت االتفـــاق بشــأنه. ويتعــني أن 
تتضمــن تلــك السياســات والــربامج جمموعــة مــن األهـــداف 
ــــة للرصـــد – مـــن جـــانب  ومؤشــرات األداء الواقعيــة والقابل
ــــدان املســـتفيدة علـــى الســـواء – ومـــع  اجلــهات املاحنــة والبل
التحسـب الكـايف للصدمـات اخلارجيـة املنشـأ. علـى أن األهــم 
من ذلك هو أن تتضمن إجراءات للرصد والتقييـم املسـتقلني، 
ـــة. ولذلــك، ميكــن أن  يتوقـف عليـها رصـد املخصصـات املالي
ترتكز الشراكات على إجياد صناديق مناسبة تزود من مصادر 
متويل خمتلفة، تشمل خمصصات املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، أو 
مصــادر مبتكــرة أو التربعــات اخلاصــة أو متويــل الديـــن و/أو 

رأس املال السهمي من جانب القطاع اخلاص. 
ـــة أداة  ويف هــذا اإلطــار، ينبغــي اعتبــار برامــج املعون - ٤٠
لتوسيع قائمة خيارات التمويل املتاحة للبلـد الـذي تكـون فيـه 
تكلفة وشكل تلك اخليارات على نفس القدر من األمهية الـيت 
يكتسيها حجم التدفقات عموما، واليت تكـون فيـه اختيـارات 
ـــة فحســب،  التمويـل مقيـدة ليـس مبـدى سـخاء اجلـهات املاحن
وإمنا أيضا بامليزانيات العامة وقدرات فرادى البلدان املسـتفيدة 

يف جمال اإلدارة. 
ومن وجهة نظر اجلـهات املاحنـة، أسـفرت املناقشـات  - ٤١
ـــات التاليــة: (أ) حتســني  املتعلقـة بفعاليـة املعونـات عـن التوصي
ـــاق االختيــار؛  شــــروط تقديــــم املعونــــــة؛ (ب) وتوسـيع نط
(ج) وتوفري املساعدة التقنية للبلدان الــيت تتمـيز بضعـف منـاخ 
السياسات العامة وإفساح اال للحوار معها (�األفكـار قبـل 
التمويل�)؛ (د) واالنتقال من الدعم القائم على املشـاريع إىل 

دعم امليزانيات العمومية أو القطاع العام. 
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وقـد اســـتعملت املشــروطية يف املــاضي أداة لتحســني  - ٤٢
فعاليـة املعونـة. وتشـري الدالئـــل أن تلــك املشــروطية ختفــق يف 
حتقيق جدواهــــــا عندمــا حتـاول إحـداث تغيـريات يف السـلوك 
ال تلــتزم ــا البلــدان املســتفيدة أو عندمــا تســعى إىل القيــــام 
�بــإدارة جزئيــة� لعمليــة املعونــة. بيــــد أن حتديـــد أهـــداف 
واضحـة لـألداء هـــو شــيء أساســي بالنســبة للسياســة العامــة 
اجليــدة. إن الشــروط احملــدودة الــــيت يتـــم التفـــاوض بشـــأا 
باالشـتراك مــع واضعــي السياســات، واملتســقة مــع الــدروس 
ــر  املسـتفادة مـن جـانب األطـراف كافـة، ميكـن أن تدعـم دوائ
اجلـهات املاحنـة للمعونـة وتعـزز يف الوقـت ذاتـــه نوعيــة وضــع 
وتنفيــذ السياســات مــن جــانب احلكومــة املســتفيدة. وهــــي 
تضطلع بـــــدور مـهم يف اتفاقــــــــات املسـاعدة، وذلـك بقـدر 

ما تساهم يف بناء القدرات املؤسسية للبلد املستفيد. 
وبــدال مــن جعــل األداء يف املســتقبل شــرطا لتقــــدمي  - ٤٣
املساعدة، فإن االنتقاء يعين مكافـأة البلـدان الـيت يتوافـر لديـها 
منــاخ للسياســات العامــة مــؤد لفعاليــة املســاعدة. وتالحـــظ 
اللجنــة أن االنتقــاء تشــوبه مشــــاكل عـــدة. فـــأوال، ليســـت 
املساعدة اإلمنائية سـوى عنصـر واحـد مـن التدفقـات الرمسيـة، 
ويتـأثر جممـوع تلـك التدفقـات بـالبواعث الالإمنائيـة للجـــهات 
املاحنة، مما جيعل نطاق االنتقاء علـى أسـاس السياسـات العامـة 
ـــة  قليـل اجلـدوى العمليـة نسـبيا. ثانيـا، تتسـم القـاعدة التجريبي
لالنتقاء بضعفها. ثالثا، غالبا ما يؤدي هذا النـهج إىل حرمـان 
بعض البلدان األكثر عوزا من املسـاعدة الـيت حتتاجـها لتطويـر 
ـــية وحتقيــق االســتقرار االقتصــادي وإصــالح  اهليـاكل األساس
السياسات العامة وبنـاء القـدرات. وأخـريا، فـإن االنتقائيـة قـد 
ختضـع الدعـم اإلمنـائي لقـــدر كبــري مــن العشــوائية والتقلــب، 

ويغلب أن تقلص من فعاليته. 
وتتمثــل املشــــكلة املتعلقـــة مبفـــهوم �األفكـــار قبـــل  - ٤٤
التمويل� يف أن التمويل مطلوب، أوال، لتــأمني �مكـان علـى 
ــــاون  طاولــة التفــاوض� للمــاحنني، وتتمثــل ثانيــا، يف أن التع

التقين قد أثبت أنه أقل أشكال املساعدة فعاليـة. وتعـد القـدرة 
املؤسسية العقبــة الرئيسـية يف وجـه التنميـة يف البلـدان الفقـرية، 
ولكن الدوائر املاحنة مل تسـتحدث بعـد طرائـق للتعـاون التقـين 

لدعمها بدال من أن حتل حملها. 
ــــة الـــربامج علـــى  وميكــن أن يكــون مفــهوم �أفضلي - ٤٥
املشاريع� ذا طابع إشكايل أيضا. فـالقروض املوجهـة لتمويـل 
الربامج ينظر إليها على أا ذات طابع تطفلي يقـل كثـريا عنـه 
يف حالة املساعدة املقدمة للمشاريع. وقد ارتكـز الـتراجع عـن 
قـروض املشـاريع، جزئيـا، علـى مـا كـــان متوقعــا مــن حتســن 
تقسـيم العمـل فيمـا بـني القطـاعني اخلـــاص والعــام يف البلــدان 
األفريقية، مع انسحاب الدولة من مشاريع القطاعني الزراعـي 
والصناعي اليت كان يفترض أن ميوهلا القطـاع اخلـاص. وكـان 
نفـس الشـيء متوقعـا يف جمـال تنميـة اهليـاكل األساســية، أو يف 
ـــح فيــها التطــور التكنولوجــي تنافســا أكــرب،  امليـادين الـيت يتي
كمـا هـو الشـأن يف جمـال االتصـــاالت الســلكية والالســلكية. 
بيد أن افتراض إمكانية االستبدال الذي كان أساسيا يف النقـد 
املوجه للتمويل املرتكز على املشاريع ال يبــدو أنـه يلقـى دعمـا 
يف أفقــر البلــدان، الــيت مل يصلــــها التمويـــل اخلـــاص وكثـــريا 
ـــة االســتثمارات  مـا مولـت املسـاعدة املقدمـة للمشـاريع ميزاني
احلكوميــة برمتــها تقريبــا. وعــالوة علــى ذلــك، تســــتخلص 

البلدان املستفيدة أهم الدروس يف سياق املشاريع. 
وميكـن اعتبـار عمليـة ورقــات احلــد مــن الفقــر، مــع  - ٤٦
ما تركز عليه من أهـداف مشـتركة يف جمـال احلـد مـن الفقـر، 
وحـوار السياسـات وتوسـيع نطـــاق مشــاركة اتمــع املــدين، 
خطوة أوىل حنو استحداث شراكات فعالة. ففـي سـياق تلـك 
الورقـات، ال حيـدد بلـوغ األهـداف بالشـروط، وإمنـا بتحقيـــق 
ـــدان الــيت يتداخــل فيــها الفقــر  األولويـات املشـتركة. ويف البل
ومظـاهر الضعـف املؤسسـي، كمـــا هــو الشــأن يف كثــري مــن 
بلـدان أفريقيـا جنـوب الصحـراء، يركـز ـج الورقـات بشــكل 

صحيح على املشاركة احمللية والتبين. 
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وينظــر العديــد مــن احلكومــات األفريقيــة إىل إطــــار  - ٤٧
ورقات استراتيجيات احلد من الفقر على أنه جيسد كثـريا مـن 
املبادئ الناشئة للمسـاعدة الفعالـة. إذ أن لـه مدخـالت حمـددة 
بصـورة جيـدة، ونواتـج متوسـطة األجـل وأهـداف، ويتضمـــن 
نظما للرصد. ويف ميدان تقـدمي اخلدمـات، يركـز علـى تـأمني 
وصـول املـوارد إىل وحـدات تنفيـذ اخلدمـات (املسـاءلة بعبــارة 
أخـرى) وعلـى كفالـة الفعاليـــة مــن حيــث التكلفــة يف تقــدمي 
اخلدمات. ويفرض ذلك اإلطار، من جهة ثانيـة، قيـودا مهمـة 
علـى اجلـهات املاحنـة واملسـتفيدة علـــى الســواء. فمــن جــانب 
اجلـهات املاحنـة، تشـمل هـذه العمليـة ختطيطـا متوســـط املــدى 
وأفقا لاللتزامات، وحتمي دور البلد املسـتفيد يف جمـال صياغـة 
ـــار أدوات السياســات. ومــن جــانب البلــد  األولويـات واختي
ــــها  املســتفيد، يثــري اإلخفــاق يف حتقيــق األهــداف املتفــق علي

تساؤالت فيما يتعلق بتقدمي املاحنني مزيدا من الدعم. 
على أنه من الصعب يف الواقع التوفيـق بشـكل كـامل  - ٤٨
ـــني عمليــة  بـني أهـداف املشـاركة وامللكيـة وبنـاء القـدرات وب
ورقات استراتيجيات احلد من الفقـر. فاجلـهات املاحنـة يمـن 
على احلوار، نظرا لعدد موظفيها وخربم وإطالعـهم الكـامل 
على املعلومات. واألهم من ذلك أن البلدان املستفيدة تعـرف 
أن من اازفة الطعن يف أولويـات اجلـهات املاحنـة. وتتعـارض 
السـمات الرئيســـية لورقــات اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، 
مبا فيها تركيزها على االلتزامات املتعددة السنوات واملشاركة 
الواسـعة، مـع النظـم القانونيـة والسياسـية للعديـد مـــن البلــدان 
املسـتفيدة. وال تتوفـر عنـد معظـم البلـــدان املســتفيدة اآلليــات 
ـــة علــى أســاس  الضروريـة لتخصيـص وحـدات إنفـاق للميزاني

متعدد السنوات. 
ــــوي املبـــادرات اإلقليميـــة اجلديـــدة علـــى  كمــا تنط - ٤٩
ابتكارات مؤسسية مهمة، مبـا يف ذلـك الشـراكة اجلديـدة مـن 
أجـل تنميـة أفريقيـا ومؤمتـر طوكيـو الـدويل املعـــين بالتنميــة يف 
أفريقيـا(٢٢). ويعتـرب ضغـط األنـداد، فيمـا بـني اجلـــهات املاحنــة 

وفيمـا بـني البلـدان املسـتفيدة علـى السـواء، أحـد املـوارد غـــري 
املســتغلة مبــا يكفــي لتحســني فعاليــة املســاعدة. ففــي إطــــار 
الشــراكة اجلديــدة مــن أجــــل تنميـــة أفريقيـــا، مثـــال، ميكـــن 
للحكومـات املشـــاركة أن ختتــار املبــادرات املناســبة لقدراــا 
املؤسسية وأولوياا يف جمال اإلصالح (تتطلب مبادرة أسـواق 
رأس املــــال، مثــــال، االلــــــتزام مببـــــادرة اإلدارة االقتصاديـــــة 
والسياسية)، حيث جيري رصد األداء املتعلق ـذه االلتزامـات 

عن طريق االجتماعات السنوية لرؤساء الدول. 
ـــة اإلضافيــة علــى االبتكــارات املؤسســية  ومـن األمثل - ٥٠
النابعـة حمليـا واملتعلقـة باملسـاعدة واألداء االقتصـــادي التجربــة 
احلالية جلمهورية ترتانيا املتحـدة املـزودة بنظـام مسـتقل لرصـد 
فعالية املساعدة. ويولد هذا النظام تقييما سـنويا للتقـدم احملـرز 
من قبل اجلهات املاحنة حنـو ممارسـة جيـدة يف جمـال املسـاعدة، 
وذلك على أساس مؤشرات (أ) التبين ومدخالته (مبا يف ذلــك 
حوار السياسات وآليات اإلبـالغ الداخليـة)؛ (ب) وتكـاليف 
ـــــاء القـــدرات؛  املعامــــــــالت؛ (ج) واملساءلــــــــة؛ (د) وبنــــــ
ــم  (هــ) واملرونـة. وحيظـى ذلـك النظـام الـذي يقـوم أيضـا بتقيي
التقدم الذي حيرزه البلد املسـتفيد يف حتسـني إطـار السياسـات 
واإلطار املؤسسي، بااللتزام الكامل للحكومـة الترتانيـة ويلقـى 
الدعم، جزئيا، مـن خـالل ضغـط األنـداد يف أوسـاط اجلـهات 

املاحنة الثنائية. 
 

استنتاجات وتوصيات  دال -
اخنفضت تدفقات املساعدة إىل أفريقيا اخنفاضـا حـادا  - ٥١
منذ ســنة ١٩٩٠. ورغـم مبـادرات ختفيـف الديـن الـيت جيـري 
تنفيذها وزيادة تدفقـات رؤوس األمـوال، تظـل منـاطق كثـرية 
مـن القـــارة معتمــدة اعتمــادا كبــريا علــى التحويــالت املاليــة 
الرمسية. وتدل اإلسقاطات املوحـدة علـى أن حتقيـق األهـداف 
اإلمنائية الدولية يتطلـب زيـادات كبـرية يف التدفقـات الرمسيـة. 
ـــوي هلــذه األهــداف، إىل  ومـن شـأن الطـابع االسـتعجايل املعن
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جانب الشواغل الـيت تكتنـف املنطقـة برمتـها مبـا فيـها فـريوس 
نقـــص املناعـــة البشـــرية/متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتســــب 
والصراعــات، أن ينشــئ دوائــر منــاصرة جديــدة للمســــاعدة 
اإلمنائية ألفريقيا. وتأسف اللجنة لقصور التربعـات للصنـدوق 
العـاملي ملكافحـة اإليـدز والتنميـة الصحيـة قصـــورا كبــريا عــن 
االحتياجات املقدرة وتناشد اجلهات اليت مل تتربع بسـخاء أن 

تبادر إىل ذلك. 
ـــة  وقــد أظــهرت أربعــة عقــود مــن التجربــة أن فعالي - ٥٢
املسـاعدة ال تتحـدد مبسـتواها إال جزئيـا ذلـك أن فعاليـــة كــل 
دوالر من املساعدة ميكن بـل جيـب أن تعـزز بواسـطة اجلـهود 
املشـتركة للجـهات املاحنـة والبلـدان املسـتفيدة. ويكتسـي هــذا 
اهلـدف أمهيـة بالغـة بغـض النظـر عـن الكيفيـة الـيت يتطـــور ــا 
مسـتوى املســـاعدة، ومــن احملتمــل أن يكــون حامســا كذلــك 

لتحقيق أي زيادة مطردة يف التدفقات الصافية. 
وتشـــري الدالئــــــل إىل أن فعاليـــة املســـاعدة تتحــــدد  - ٥٣
بعــاملني مشــــتركني مهـــا (أ) نوعيـــة إطـــار سياســـات البلـــد 
املستفيد؛ (ب) ونوعية مساعدة اجلهة املاحنـة وحسـن توقيتـها 
ومالءمتها. وقد تطور هذان العامالن كالمهــا تطـورا ملموسـا 
منذ مستهل التسعينات. وشهدت سياسـات االقتصـاد الكلـي 
والسياسات القطاعية والتجارية حتسـنا يف العديـد مـن البلـدان 
األفريقية، وأحرز عدد من البلدان تقدما مهما يف ميـداين بنـاء 
القـدرات وإصالحـات القطـاع اخلـاص. ومـن جهتـها، قــامت 
اجلهات املاحنة املتعددة األطراف بإصالحات مؤسسـية لتيسـري 
إجـراءات ختفيـــف الديــن وتنســيق أنشــطة املــاحنني وتشــجيع 
زيادة التركيز على النتائج وتبين األنشطة حمليـا، بينمـا أعـادت 
ـــة الثنائيــة الرئيســية تقييــم اســتثماراا القطريــة  اجلـهات املاحن
واستحدثت أطر عمل جديدة فيما يتعلق باملساعدة والتجـارة 
على السواء. ولتحقيق مزيد من التقدم يتعني مواصلة التركـيز 

املشترك على حتسني نوعية السياسات واملعونة. 

ومــن وجهــة نظــر البلــدان املســتفيدة، تقــود إعــــادة  - ٥٤
التفكري يف طرائق املعونة إىل استنتاجات عدة هي: 

تـؤيت املعونـــة أكلــها بشــكل أفضــل يف بيئــة  (أ)
سياسـات جيـــدة ومســتقرة، حبيــث ميكــن أن يســاهم حتســن 
ـــدان الناميــة ومؤسســاا يف االرتقــاء  اإلدارة احلكوميـة يف البل

بنظم تقدمي اخلدمات وحتقيق فعالية املعونة؛ 
إن اتبـاع ـج أكـثر مشوليـة يسـتوعب أوجـــه  (ب)
التضافر بني القطاعات والوكاالت والربامج يسـاهم يف تعزيـز 

فعالية املساعدة؛ 
يســـهم اتمـــع املـــدين النشـــط يف حتســـــني  (ج)
اخلدمات العامة. ويف قطاعات من قبيل إدارة املـوارد الطبيعيـة 
ـــة بامليــاه والصــرف  والتعليـم االبتدائـي، وإمـداد املنـاطق الريفي
الصحي باملناطق احلضرية، ميكن أن تـؤدي النـهج التشـاركية 
يف جمال وضع املشاريع وتقدمي اخلدمات إىل حتسينات مهمـة، 

على عكس النهج التقنقراطية اهلرمية؛ 
تكمل املعونة الفعالة االســتثمار اخلـاص. ويف  (د)
البلـدان امللتزمـة بـاإلصالح، تعـزز املعونـة ثقـة القطـاع اخلــاص 
وتدعـم بشـكل أفضـــل اخلدمــات العامــة، بينمــا يف األســواق 
والبيئـات الشـائهة تقـوم املعونـة بـدور البديـــل عــن االســتثمار 
اخلاص املستقل، وهو ما يفسـر كثـريا األثـر اهلامشـي للمعونـة 

يف مثل تلك احلاالت. 
ومــن وجهــة نظــر البلــدان املاحنــة، ميكـــن أن جتعـــل  - ٥٥

األولويات التالية املساعدة ذات فعالية أكرب: 
حتتــاج املســاعدة املاليــة إىل التركــيز بشـــكل  (أ)
ـــوا، وال ســيما يف أفريقيــا، وعلــى  أفضـل علـى أقـل البلـدان من
غريها من البلدان املنخفضة الدخل. إذ يستمر جزء كبـري مـن 
املعونة موجها حنـو البلـدان املتوسـطة الدخـل الـيت مـا انفكـت 

تزيد من قدرا على استغالل التدفقات املالية اخلاصة؛ 
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تساعد املعونة املرتكزة على السياسات علـى  (ب)
تعزيز إصالح السياسات يف حالة البلدان اليت حتظـى مبصداقيـة 
يف جمـال اإلصـالح. وعلـى العكـس مـن ذلـــك، فــإن التمويــل 
املقدم من اجلهات املاحنة بناء على شروط مشددة ولكن دون 
وجود قيادة حملية ودعـم سياسـي قويـني قـد أخفـق عمومـا يف 
حتقيـق تغيـريات باقيـة األثـر. وميكـن لاللـــتزام القــابل لإلثبــات 
واملرتكـز إمـا علـى سـجل قـوي أو نيـة موثوقـــة ببــذل جــهود 
إصالحية منتظمة، أن يساهم يف حتقيق فعالية املعونـة. وينبغـي 
ـــهاء  تقــدمي دعــم نشــط للحكومــات يف أوضــاع مــا بعــد انت

الرتاعات واملناصرة لإلصالح والتحديث؛ 
ـــــة  ينبغــــي أن حتــــدد حمــــاور أنشــــطة املعون (ج)
وتركيبــــها حســــب خصوصيــــات البلــــدان وأن تدمــــــج يف 
األولويات اإلمنائية احمللية. وعندمـا تكـون سياسـات االقتصـاد 
الكلـي سـليمة، ولكـن القـدرات املؤسســـية الضروريــة لتقــدمي 
اخلدمات ضعيفة، يكون للمعونة أثـر أقـوى إن سـخرت لبنـاء 
القـدرات. وينبغـي أن يشـمل بنـاء القـدرات، يف مجلـــة أمــور، 
التنظيـم الفعـال لألسـواق املاليـة، وذلـــك حــىت يتســىن تكملــة 
املعونـة بتدفقـــات ماليــة أخــرى مــن خــالل أســواق األســهم 
ــدرة  والسـندات. وعندمـا تكـون سياسـة االقتصـاد الكلـي والق
احمللية قويتني معا، ينبغي تقدمي املعونـة بسـخاء أكـرب يف شـكل 
دعم للميزانية، وهو ما ميكن أن يسـاهم يف خفـض التكـاليف 

العامة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية؛ 
يكتسـي التنسـيق فيمــا بــني مجيــع األطــراف  (د)
ـــافر وعــدم فعاليــة  املعنيـة صبغـة أساسـية لتفـادي التكـرار والتن
تصميم املشاريع والربامج وتنفيذها. وينبغـي تشـجيع التنسـيق 
على الصعد احملليـة واإلقليميـة والوطنيـة، مبـا يكفـل االسـتفادة 

من التضافر وتعزيز العوامل اخلارجية؛ 
مــن أجــل كفالــة اســتدامة النتــائج، حتتــــاج  (هـ)
مشـاريع املعونـة إىل التركـيز علـى إنشـاء املعـــارف والقــدرات 

ونقلـها. وتعـد املشـاركة الفعليـة للبلـدان املسـتفيدة يف تصميـم 
برامج املعونة وإدارا من خالل الشراكات مع البلــدان املاحنـة 
أداة مهمة يف زيادة قدرـا علـى املشـاركة علـى قـدم املسـاواة 
يف جمتمع املعارف العـاملي. ويف العديـد مـن احلـاالت، تتطلـب 
النهج االبتكارية يف جمال تقدمي اخلدمات زيـادة املشـاركة مـن 
جـــانب اتمعـــات احملليـــة واألخـــذ بالالمركزيـــــة يف اختــــاذ 
القــرارات. كمــا تقتضــي فعاليــة املعونــة التقييــم املوضوعــــي 
والدقيق للنتائج ونشر املعلومات ألغراض االستفادة املؤسسية 

وإقامة آليات حلل املنازعات. 
تعـاجل املبـادئ األساسـية لنـهج ورقـات اســـتراتيجيات  - ٥٦
احلد من الفقر العديد من االنتقـادات املتعلقـة بفعاليـة املعونـة. 
وتوجز عملية الورقات، وهي خطوة أوىل حنو بنـاء شـراكات 
ـــني البلــدان املســتفيدة واجلــهات  فعليـة، االلتزامـات املتبادلـة ب
املاحنة على السواء. علـى أنـه ينبغـي تعزيـز مرونتـها مبـا يكفـل 
ـــن الــربامج اإلمنائيــة الوطنيــة، وتشــمل  دعـم طائفـة متنوعـة م
الـربامج الـيت تسـتهدف النمـو الطويـل األجـل بوصفـه الوســيلة 
الرئيســية يف القضــاء علــى الفقــر. وينبغــي أيضــا أن تشــــجع 
ـــاكل احملليــة  طرائـق املشـاركة والرصـد والتقييـم الـيت تعـزز اهلي
للتمثيـل السياسـي ودعـم جـهود البلـدان املسـتفيدة مـــن أجــل 

زيادة الشفافية واملساءلة يف احلكم. 
وتتطلـب الشـراكة الفعليـة مـع احلكومـــات املســتفيدة  - ٥٧
ليس فقط الرغبة يف تنسـيق املسـاعدة املقدمـة للربنـامج وإزالـة 
التداخـل أو املشـروطيات املتنافسـة، وإمنـا تتطلـب أيضـا إقـــرار 
اجلـهات املاحنـة بنطـاق التخصـص الوظيفـي، بنـاء علـى اخلــربة 
واهليكل املؤسسي. وفيما يتعلق بتقسـيم العمـل بـني القطـاعني 
العـام واخلـاص، تكـــون مســوغات التدخــل احلكومــي أقــوى 
حيثما كان إخفاق السوق أكرب – مبا يف ذلـك اإلخفـاق فيمـا 
يتعلق بأهداف التوزيع. وينبغـي أن تسـعى اجلـهات املاحنـة إىل 
يئــة الظــروف الــيت تتيــح إمكانيــة مســامهة رؤوس األمـــوال 
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اخلاصـة، األجنبيـة واحملليـة علــى الســواء، مســامهة قصــوى يف 
التنمية األفريقية. 

ويعتـرب التعـاون اإلقليمـي، علـى غـرار التعـــاون الــذي  - ٥٨
جيـري تشـجيعه يف إطـــار الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة 
أفريقيـا، يف ميـادين اهليـاكل األساسـية للنقـــل، وتوليــد الطاقــة 
وتوزيعــها، واالتصــاالت الســلكية والالســــلكية، والبحـــوث 
التطبيقيـــة يف ميـــدان الزراعـــة والصحـــة والتعليـــم والصحــــة 
واألمــن، أحــد العوامــل احلامســة يف التنميــة األفريقيــة. وهــــو 
يقتضـي اسـتحداث ـج إقليمـي للتغلـب علـى أوجـه القصـــور 
اليت تشوب األسواق والسياسـات والـيت تقـترن بنـهج التعـامل 
مـع كـــل بلــد علــى حــدة. وقــد ازدادت احلاجــة إىل املعونــة 
اإلقليمية واتسع نطاقها يف الظرف الراهن أكثر مـن أي وقـت 
ـــذه  مضـى منـذ السـتينات. وحيثمـا أمكـن، ينبغـي أن توجـه ه
املعونة عن طريق املنظمات اإلقليميـة القائمـة، مـع اعتبـار بنـاء 

القدرة يف هذه املنظمات هدفا مستقال ومهما. 
واسـتنادا إىل التجربـة اإلجيابيـة للشـراكة اجلديـدة مـــن  - ٥٩
أجــل تنميــة أفريقيــا، حتــث اللجنــة البلــدان األفريقيــة، علـــى 
الصعيـد الوطـين أو اإلقليمـي، علـى استكشـــاف ــج مبتكــرة 
إلنشـاء شـراكات أفريقيـة للتنميـة واملعونـة بتعـــاون مــع مجيــع 
األطـراف املعنيـة، مبـــا يف ذلــك البلــدان املاحنــة، واملؤسســات 
املالية الدولية، ومصارف التنمية املتعــددة األطـراف، والقطـاع 
اخلـاص، واملنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف امليـدان. وكــان 
اتفـاق كوتونـو املوقـع بـني االحتــاد األورويب وبلــدان جمموعــة 
دول أفريقيـا والكـارييب واحمليـط اهلـــادئ مثــاال مفيــدا يف هــذا 

املنحى. 
ويف هذا السياق، تقترح اللجنـة أيضـا أن تقـوم أسـرة  - ٦٠
األمم املتحدة بإنشاء منفذ علـى اإلنـترنت للتنميـة واملعونـة يف 

ـــائي بالتشــاور مــع  أفريقيـا (مثـال، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمن
البنـك الـدويل) وذلـك إلتاحـة إمكانيـــة االطــالع علــى مجيــع 
مشــاريع التنميــة واملعونــة يف أفريقيــا، مبــا يف ذلــك مشــــاريع 
ــــة  املنظمــات غــري احلكوميــة. وسيشــمل املنفــذ قائمــة مفصل
باملشاريع والربامج حسـب كـل بلـد علـى حـدة، مبـا يف ذلـك 
املعلومـــات املتعلقـــة بـــــاملوقع اجلغــــرايف، والقطــــاع املعــــين، 
والوصف، واملبالغ والكميات، والبلدان املشـاركة واملنظمـات 
ـــذ، والتفــاصيل املاليــة  غـري احلكوميـة، والتقـدم احملـرز يف التنفي
والتنفيذيـة، وغـري ذلـك مـن املعلومـات. وسـيتيح ذلـك إجــراء 
تنسـيق أفضـل وتفـادي تكـرار اجلـهد داخـل أوسـاط اجلـــهات 
املاحنة، وفيما بـني البلـدان املسـتفيدة واجلـهات املاحنـة، ويقـود 
إىل مزيد من الشفافية واالستفادة املتبادلة من جـانب اجلـهات 
املاحنـة والبلـدان املسـتفيدة فيمـا يتعلـق باملشـاريع واالبتكــار يف 
تصميمـها وحمـددات النجـاح أو الفشـل. وســـتزود اتمعــات 
احملليـة باملعلومـات املتعلقـــة باملشــاريع، مبــا يوســع مــن نطــاق 
�التبين� واملشاركة احملليني، ويتيح �منـربا� ويقـود إىل مزيـد 
مـن الفعاليـة يف التنميـــة واملعونــة. وهــذا يكفــل أيضــا �روح 
ــــاة علـــى عـــاتق اجلـــهات املاحنـــة  املســؤولية املشــتركة� امللق
ــــة يف  واحلكومــات املســتفيدة. كمــا أن منفــذ التنميــة واملعون
أفريقيا على اإلنترنت سيؤدي، من خـالل زيـادة الوعـي علـى 
النطاق العاملي باألنشطة اليت تدعمـها املعونـة املقدمـة ألفريقيـا 
والتقـدم احملـرز يف تنفيـذ فـرادى املشـاريع، إىل ممارســـة ضغــط 
األنداد على البلدان والقادة السياسـيني (لـدى اجلـهات املاحنـة 
والبلدان املستفيدة على السـواء) مـن أجـل اسـتمرارية وفعاليـة 
أكرب يف املســاعدة األجنبيـة. وسيشـمل املنفـذ أيضـا معلومـات 
عـــن التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــــذ فــــرادى الورقــــات القطريــــة 

الستراتيجيات احلد من الفقر.  
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 الفصل الثالث  
تسخري الطاقات البشرية واالجتماعية ألغـراض التنميـة يف جمتمـع عـاملي يقـوم 

  على املعرفة 
أقــل البلــدان منــوا: عجــز مــتزايد يف القــــدرات  ألف -

البشرية واالجتماعية   
شـهدت اخلمسـون سـنة األخـرية منـوا سـريعا يف نظــم  - ٦١
التعليـم والصحـة. وتكـــاثرت املــدارس واجلامعــات يف معظــم 
البلدان، يف حني أصبح توفري اخلدمات الصحية صناعـة عامليـة 
تقدر دخوهلا بباليني الدوالرات. وحتسـنت مؤشـرات التعليـم 
ـــدان الناميــة معــا، إذ  والصحـة يف البلـدان املتقدمـة النمـو والبل
ازداد االسـتثمار يف هذيـن اـالني. وارتفعـت نفقـات القطــاع 
العام على التعليم يف البلدان النامية من زهاء ١٤٨ دوالرا من 
دوالرات الواليات املتحدة عن التلميذ الواحد يف ١٩٩٠ إىل 
ــــــك  ١٩٤ دوالرا يف ١٩٩٧(٢٣)، يف حــــني بلــــغ إنفــــاق ذل
القطــاع علــى الصحــة يف ١٩٩٧ زهــاء ٢٠٠ دوالر للفــــرد 

الواحد(٢٤). 
ومع ذلك، فثمة مناطق يف العـامل ال تـزال متـأخرة يف  - ٦٢
هــذا امليــدان. ومــا زالــت التفاوتــات قائمــة داخــــل البلـــدان 
وفيما بينها. ففي فترة ما بني ١٩٩٠ و ١٩٩٧، ظل اإلنفاق 
احلكومـي اإلمجـايل علـى التعليـم يف أقـل البلـدان منـوا يف حالـــة 
ركـود عنـد مسـتوى ٣٩ دوالرا يف الســـنة عــن كــل تلميــذ، 
ومل تنفـــق حكومـــات تلـــك البلـــدان علـــى قطـــاع الصحــــة 
إال ٦ دوالرات عن الفرد الواحـــــــد، وهو مسـتوى أدىن مـن 
ـــرد يف الســنة، الــذي حددتــه منظمــة  عتبـة الــ ٣٦ دوالرا للف
الصحة العاملية هلذه البلـدان. ويف حـني حتسـنت معـدالت حمـو 
األميــة يف البلــــدان الناميـــة فيمـــا بـــني ١٩٩٠ و ١٩٩٧، إذ 
ارتفعـت مـن ٦٧ يف املائـة إىل ٧٢ يف املائـة، فـإن عـدد الذيـــن 
مشلهم حمو األمية ال يتجاوز نصف جمموع السـكان إال بقليـل 
(٥٣ يف املائـة) يف جنـوب آسـيا. واحلالـة أحســـن مــن ذلــك، 
بصورة طفيفة فقط، يف دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

والـدول العربيـة، حيـث بلـغ املعـدل ٥٨ يف املائـة. ويف هـــاتني 
ــــن  املنطقتــني، مل يتجــاوز معــدل حمــو األميــة ٤٨ يف املائــة م
السكان يف أقل البلدان منوا. وعلى مستوى التعليم االبتدائـي، 
يبلـغ معـدل االلتحـاق بـاملدارس ٧٧ يف املائـة يف دول أفريقيـــا 
جنـوب الصحـراء الكـربى و ٨٥ يف املائـة يف الـــدول العربيــة. 
ويف مسـتوى التعليـم األساسـي، مـا زالـت الفجـوة قائمـة بـــني 
اجلنسـني يف مجيـع أحنـاء العـامل وال سـيما يف أقـل البلـــدان منــوا 
حيث ال تتجاوز نسـبة البنـات امللتحقـات بـاملدارس االبتدائيـة 
٦٢ يف املائـة ومل يشـمل حمـو األميـة ســـوى ٣٨ يف املائــة مــن 

النساء. 
ــــدي التعليـــم الثـــانوي والعـــايل، تـــزداد  وعلــى صعي - ٦٣
الفجوات اتساعا فيما بني البلدان النامية وبني البلدان املتقدمة 
النمو والبلدان النامية. ففي حني يقدر إمجـايل نسـبة االلتحـاق 
باملعاهد الثانوية يف البلدان املتقدمة النمـو بـأكثر مـن ١٠٠ يف 
املائة، فهو ال يتجاوز ٥٢ يف املائة يف البلدان النامية و ١٩ يف 
املائة فقط يف اموعة الفرعية ألقل البلدان منوا. ويأيت ترتيـب 
أفريقيـا جنـوب الصحـــراء الكــربى بعــد كــل املنــاطق الناميــة 
األخـرى إذ تبلـغ تلـــك النســبة فيــها ٢٦ يف املائــة. والفجــوة 
ــــدر أكـــرب يف املســـتوى اجلـــامعي إذ ال يواصـــل  ملحوظــة بق
الدراسة يف مؤسسات التعليم العايل سـوى طـالب واحـد عـن 
كل ١٠ يف العديد من البلدان النامية. وهنا أيضا حتتل أفريقيـا 
جنــوب الصحــراء الكــربى الرتبــة األخــــرية مبعـــدل التحـــاق 

باجلامعات ال يتجاوز ٤ يف املائة. 
ــامل  وفيمـا يتعلـق بتحسـني احلالـة الصحيـة، مـا زال الع - ٦٤
ـــرية.  النـامي، وال سـيما البلـدان األفريقيـة، متـأخرا بصـورة كب
وقد ظل العمر املتوقع ثابتا نسبيا خالل التسـعينات وال سـيما 
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يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، يف مسـتوى ٥٠ عامـــا، 
وهو مستوى أدىن بكثري من املتوسط العاملي البالغ ٦٧ عامـا. 
كذلك، فإن هذه املنطقة مل ختفض وفيات األطفـال دون سـن 
اخلامسة إال بنسبة ٤ أطفال عن كـل ١ ٠٠٠ مولـود حـي يف 
فترة ما بني ١٩٩٠ و ١٩٩٨، يف حني خفضت أقـل البلـدان 
منـوا، كمجموعـة، ذلـك املعـــدل بنســبة ٢٠ طفــال عــن كــل 
٠٠٠ ١ مولــــود حــــي (مـــــن ١٧١ يف ١٩٩٠ إىل ١٥١ يف 
١٩٩٨). ومــا زال ثلــث ســكان أفريقيــا جنــوب الصحــــراء 
الكـربى يعـانون مـن التغذيـة الناقصـة. وال يـزال ربـــع جنــوب 
ـــايل فــإن األغلبيــة الكــربى مــن  آسـيا يف ظـروف مماثلـة. وبالت
البلدان ذات املستويات املتدنية لرأس املـال البشـري توجـد يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وحتتـل منطقـة جنـوب آسـيا 

الرتبة الثانية يف هذا الشأن. 
 

التحديات واملخاطر اجلديدة   باء -
فضال عن التأخر يف جمـاالت حمـو األميـة، والتحصيـل  - ٦٥
العلمي، واملؤشرات الصحية، تواجه أقل البلدان منوا والبلـدان 
األفريقيـة يف الوقـت احلـاضر حتديـات وخمـاطر جديـدة. وتنتــج 
هــذه التحديــات واملخــاطر عــن العوملــة والثــورة يف ميدانـــني 
املعلومـــات والتكنولوجيـــا يف الثمانينـــات والتســــعينات. ويف 
اتمـع العـاملي اجلديـد القـائم علـى أســـاس املعرفــة، ميكــن أن 
يتسبب نقص الطاقات البشرية واالجتماعيـة واتسـاع الفجـوة 
يف جمال التكنولوجيا الرقميـة يف تفـاقم الفقـر وعـدم املسـاواة، 

خاصة يف أفريقيا ويف أقل البلدان منوا. 
وتنشـأ هـذه املتطلبـات اجلديـــدة، إىل حــد بعيــد، عــن  - ٦٦
ضرورة إعادة حتديد أهداف السياسات. وعلى الصعيد العاملي، 
ـــم يف الوقــت  جيـرى حاليـا تصميـم نظـم التعليـم مـن جديـد: يت
احلاضر حتويل تلك النظم من نظم تسـمح باكتسـاب املـهارات 
ـــة  و �املعرفـة السـلبية� إىل نظـم تشـجع تنميـة القـدرات الفردي
واجلماعية. وبنفس الصورة، يتم يف ميدان الصحة االنتقال مـن 

اخلدمات والنهج العالجية إىل خدمات ونهج وقائية. ويف هذه 
العملية، توىل عناية خاصة ألوجه التكافل بني الصحة والتعليم، 

فضال عن تكامل سياسات بناء القدرات. 
ويتغـري بسـرعة يف الوقـت احلـــاضر هيكــل ومضمــون  - ٦٧
اخلدمــات التعليميــة. ففــي املــاضي، كــان التعليــم االبتدائــــي 
والتقــين يصمــم ــدف تــأمني حمــو األميــة وتزويــد العـــاملني 
مبهارات أساسية إما يف املصانع الكـربى أو يف املنـاطق الريفيـة 
لكي يتمكنوا مـن قـراءة التعليمـات املطبوعـة والرسـوم التقنيـة 
وتطبيقها. ومن جهة أخرى كـان التعليـم الثـانوي، وال سـيما 
التعليم العايل، مصممـا إلعـداد خنـب يف جمـاالت التكنولوجيـا 
والعلـوم واإلدارة تكلـف بـإدارة وحـــدات اإلنتــاج علــى حنــو 
سليم، وبتشجيع االبتكارات وتعزيز ممارسة السلطة يف كنـف 
االستقرار. تلك هي األسباب اليت منحت من أجلها األولويـة 
إىل توفــري التعليــم االبتدائــي للجميـــع، علـــى نقيـــض النـــهج 
االنتقائي املتوخى يف قبول التالمذة يف درجات التعليم األعلى 
مستــــوى. ولذلك أصبح التعليـم ذا تكويـن هرمـي ومتصلـب 

ال يعىن إال حبشود صغار السن من األطفال. 
وينظــر اليــوم إىل التعليــم األساســي باعتبــاره شـــرطا  - ٦٨
الزمـا للتنميـة، ولكنـه غـري كـاف،. ويتعـــني علــى األفــراد أن 
ينمـوا قدرــم علــى الوصــول إىل املعلومــات الوفــرية املتاحــة 
حاليــا وعلــى اســتخدامها بفعاليــة فيمــا يتصــل باحتياجــــام 
اخلاصة، وعلى تطوير مهارام يف جمـاالت التحليـل والتوليـف 
ـــى التعلــم  واالتصـال، وأهـم مـن ذلـك، علـى بنـاء قدراـم عل
طوال حيام. وفضال عن ذلـك، حيتـاج األفـراد إىل اكتسـاب 
مهارات تتسم باملرونـة وتسـمح هلـم بـالتكيف دون مصـاعب 
ـــراد  مـع متطلبـات أسـواق العمـل املتغـرية. وأخـريا، حيتـاج األف
إلمكانيـة الوصـــول إىل خدمــات التدريــب وإعــادة التدريــب 

لكي ينتقلوا حبرية من عمل آلخر وفيما بني املواقع. 
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واليــــوم، يف عامل يتسـم بقـدر مـتزايد مـن الغمـوض،  - ٦٩
ـــة حصــول  مل يعـد مفـهوم الصحـة للجميـع ينحصـر يف إمكاني
اجلميع على اخلدمات الصحيـة العامـة األساسـية وعلـى تغذيـة 
كافيـة، وحتسـني بيئتـهم، بـل أصبـح يعـين أيضـا بنـاء القــدرات 
الفردية على تقييـم املخـاطر الصحيـة القدميـة واجلديـدة وعلـى 
التصــدي هلــا. وأصبــح التعليــم الصحــي يتحــول بســـرعة إىل 

عنصر هام من العناصر املكونة للتعليم األساسي. 
وقـد اكتسـبت تنميـة املـوارد البشـرية مفـــهوما أوســع  - ٧٠
ـــة  نطاقـا وأصبحـت تعـىن بتنميـة الطاقـات البشـرية واالجتماعي
املسـتدامة ذات الصلـة. ويشـري تعبـري تنميـة القـدرات البشـــرية 
ـــراد واموعــات  واالجتماعيـة إىل اإلمنـاء املسـتدام لقـدرة األف
واملؤسسـات يف جمتمـع مـا علـــى حتديــد املشــاكل االقتصاديــة 
ــــها وعلـــى االبتكـــار  واالجتماعيــة القائمــة ومواجهتــها وحل

بصورة فردية ومجاعية بغية حتسني آفاق املستقبل لعيشهم. 
وتوجد اليوم حاجة ملحـة إلقامـة الشـبكات، ولتعلـم  - ٧١
العيـش معـا، واحـترام وتقديـر تنوعنـا البشـري. وبالتـايل، فقــد 
أصبحت تنمية الطاقات اجلماعيــة جـزءا ال يتجـزأ مـن تكويـن 
رأس املال البشري وأولوية رئيسية له. وتفرض املخاطر البيئية 
العامليــة وانتشــار األمــراض املعديــة إعــادة النظــــر يف مفـــهوم 
الصحة والتعليم بوصفهما أداتني للتنميـة االجتماعيـة. وال بـد 
من النظر إىل املشاكل القدمية مبناظري جديـدة واسـتخدام هـذه 

املناظري اجلديدة ملواجهة التحديات اجلديدة. 
إن الفــوارق بــــني املتطلبـــات القدميـــة واجلديـــدة، يف  - ٧٢
السياق العاملي احلـايل، تقتضـي تغيـريا للنمـوذج وتوخـي نـهج 
جديـدة لتعزيـز التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة. ومثـــة حاجــة 
لنـهج جديـدة وابتكاريـة وذات طـابع مشـويل ملنـع ظـهور هــذه 
التحديــات أو التصــدي هلــا. وتقتضــي املتطلبــات املذكــــورة 
أعـــاله أن ننظـــر إىل التعليـــم والصحـــة بوصفـــــهما نظــــامني 

متكاملني ومرنني ينبغي أن تستند إليهما جهود بناء القـدرات 
على طول احلياة. 

ـــــة أن تتصــــدى هلــــذه  ويتعـــني علـــى البلـــدان النامي - ٧٣
التحديات اجلديدة يف نفس الوقـت الـذي تعـاجل فيـه املشـاكل 
ــــة يف هـــذه  القدميــة. ويبــدو أن العديــد مــن اخلدمــات املقدم
البلـدان أصبحـت اآلن غـري كافيـة و/أو غـــري مناســبة لتحقيــق 

األهداف اإلمنائية. ونتج هذا عن ثالثة أسباب مترابطة: 
املوارد املستثمرة، بتمويل خارجي يف الكثـري  (أ)
مـن احلـاالت، فضـال عـن كوـا حمـدودة، بسـبيلها أن تصبـــح 
اآلن متقادمـة، يف الوقـت الـذي تقـوم فيـــه اتمعــات القائمــة 
علــى أســاس املعرفــة بإعــادة تصميــم نظمــها واســـتراتيجياا 

التعليمية والصحية؛ 
مل ينفـك عــدم وجــود ــج متكــامل لتوفــري  (ب)
اخلدمات التعليمية والصحية يتسـبب يف تفـاقم احللقـة املفرغـة 
الـيت يـؤدي يف إطارهـــا عــدم كفايــة التعليــم إىل ســوء احلالــة 
الصحية وإىل الفقر، اللذيـن حيـدان بدورمهـا مـن القـدرة علـى 

التعليم؛ 
نتـج عـن حقيقـــة أن النظــم القائمــة مل تســع  (ج)
ـــة واالجتماعيــة احملليــة  دائمـا إىل تلبيـة االحتياجـات االقتصادي

ظهور أوجه عدم املالءمة وعدم الفعالية يف سوق العمل. 
إن النظم التعليمية والصحية يف معظم البلدان الناميـة،  - ٧٤
إذ اقتدت بنظم البلـدان الصناعيـة، قـد منـت يف اسـتقالهلا عـن 
بعضــها البعــض، فقدمــت خدمــات متباينــة تديرهـــا وزارات 
منفصلـة هلـا جـداول أعمـال غـري منسـقة يف جمـال السياســات. 
وما زالت تنمية املوارد البشرية تعترب مبثابة تدريـب للموظفـني 
الوطنيني جيب أن تنفرد احلكومات بـه بصـورة كاملـة تقريبـا، 
وكثـريا مـــا يتــم ذلــك مبســاعدة تقنيــة أجنبيــة وبتمويــل مــن 
املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة. ومــع مــــرور الســـنوات، تبينـــت 

حمدودية هذا النهج. 



02-4447723

E/2002/33

ـــــا  ويف معظـــم البلـــدان الناميـــة، انعكســـت يف قضاي - ٧٥
الصحـة انقسـامات اجتماعـات جليـة. وتشـمل أيضـا الفجـــوة 
اليت تزداد اتساعا بني احلاصلني على مستوى عال مـن التعليـم 
ـــن جهــة أخــرى اختالفــات  واألثريـاء، مـن جهـة، والفقـراء م
متزايدة يف املشاكل الصحية. وتؤدي التكـافالت السـلبية بـني 
الفقــر، ونظــم التعليــم املتقادمــة واملخــاطر الصحيــة املـــتزايدة 
(مبـا يف ذلـك فـــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص 
املناعة املكتسب والسـل) إىل ميـش الفقـراء، وتقيـم حواجـز 

اجتماعية تعوق توفري الرعاية الصحية للجميع. 
ويتعــني بالتــايل علــى البلــدان الناميــة أن جتــــد حـــال  - ٧٦
لتناقض أساسي: يف حني نتجت عـن التكنولوجيـات املتقدمـة 
والعوملـة توقعـات متناميـة وجمموعـات أكـرب مـن االحتياجـــات 
والفرص، فقد جنمت عنها حتديات جديدة أيضـا. ولـن ميكـن 
تفادي عدم املساواة ومزيد من التهميش إال مـن خـالل تنميـة 
القــدرات البشــــرية واالجتماعيـــة. ويتطلـــب هـــذا إصالحـــا 
جوهريا للنظــم الصحيـة والتعليميـة يف البلـدان الناميـة باعتمـاد 

نهج جديدة وإجراءات ابتكارية. 
 

النهج املتوخاة واإلجراءات االبتكارية   جيم -
ينطوي تطبيق النموذج اجلديد، يف مجلـة أمـور، علـى  - ٧٧
مــا يلــي: (أ) تنميــة أوجــه التكــــافل بـــني التعليـــم والصحـــة 
واالسـتفادة منـــها؛ (ب) تــأمني إمكانيــة حصــول اجلميــع إىل 
خدمات متكاملة؛ (ج) تأمني قـدر كبـري مـن اجلـودة واملرونـة 
يف النظـــم التعليميـــة والصحيـــة؛ (د) إقامـــة أطـــــر مؤسســــية 
ابتكارية؛ (هـ) تعزيز القدرات االجتماعية؛ (و) االستفادة من 
الفــرص الــيت تتيحــها األدوات اجلديــدة مثــــل تكنولوجيـــات 
املعلومــات واالتصــــاالت؛ (ز) تصميـــم خمططـــات ابتكاريـــة 
للتمويـل؛ (ح) وأهـم مـن كـل ذلـــك، إقامــة شــراكات حمليــة 

وعاملية اة هذه التحديات اجلديدة. 
 

أوجه التكافل بني التعليم والصحة  - ١
ـــهوم الصحــة، فضــال عــن  يشـمل اإلدراك اجلديـد ملف - ٧٨
ـــيطة.  مكافحـة األمـراض، يئـة الظـروف الالزمـة للحيـاة النش
وال ميكن حتقيق ذلك بدون تعزيز أوجه التكـافل بـني الصحـة 
والتعليم. وتترتب على تلك األوجـه آثـار يف االجتـاهني: تعـين 
زيادة التعلم مزيـدا مـن القـدرة علـى التنظيـم الـذايت والسـلوك 
املسؤول، فتساعد على صون الصحة اجليـدة وجتنـب املخـاطر 
الصحيـة. وتعـين الصحـة واللياقـة احملسـنتان مزيـدا مـن الفــرص 
ـــف  للتعلـم مـدى احليـاة وزيـادة القـدرة علـى االسـتخدام املكث
ـــإن تنميــة املــوارد البشــرية  للمعلومـات. وفضـال عـن ذلـك، ف
شـرط مسـبق للنجـاح يف جماـــة األضــرار الصحيــة وحــاالت 

اإلعاقة بعد األزمات واحلروب والكوارث الطبيعية. 
وللصحــة والتعليــم آثــار ذات طـــابع تكـــافلي علـــى  - ٧٩
– التمكــني الفــردي واجلمــاعي،  األهـداف اإلمنائيـة األخـــرى 
ــإن  ومحايـة البيئـة، والتسـيري اجليـد لشـؤون احلكـم. وبالتـايل، ف
تعليـم املواطنـني مـن أجـل حتقيـق التنميـة ينبغـي أن يعـزز إقامـة 
توازن بني األهـداف االقتصاديـة، واالحتياجـات االجتماعيـة، 
ـــر للنــاس مــن املــهارات  واملسـؤوليات اإليكولوجيـة، وأن يوف
وآفـاق املسـتقبل والقيــم واملعرفــة مــا ميكنــهم مــن العيــش يف 
جمتمعات حملية مستدامة. وفضـال عـن ذلـك، ينبغـي أن يدعـم 
بنــاء القــدرات االجتماعيــة التغيـــريات يف املواقـــف والطـــرق 

اجلديدة للتفكري بشأن التنمية املستدامة. 
ومن املسلَّم بـه بصـورة مـتزايدة اآلن أن إدراج آفـاق  - ٨٠
جنسـانية يف خمتلـف ميـادين التنميـــة يكفــل زيــادة الفعاليــة يف 
حتقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــــة، علـــى حنـــو مـــا 
ينعكس يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة(٢٥). ففـي جمـايل 
الصحة والتعليم، ينبغـي أن تطـرق التدخـالت ذات األهـداف 
احملـددة احتياجـات املـرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني، إذ أن املــرأة 
ــــا تكتســـي  متثــل دعامــة العالقــة بــني الصحــة والتعليــم، كم
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مســـامهتها أمهيـــة أساســـية يف الســـعي إىل حتقيـــق األهــــداف 
االجتماعية. 

ـــل حمــو أميــة املــرأة وســيلة هامــة  ويف ضـوء هـذا، ميث - ٨١
لتحسـني الصحـة والتغذيـة والتعليـم داخـــل األســرة ولتمكــني 
ـــرار يف  املــرأة مــن املشــاركة بقــدر أكــرب يف عمليــة صنــع الق
اتمــع. وقــد ثبــت أن االســتثمار يف التعليــم الرمســي وغــــري 
الرمسي ويف تدريب الطفلة واملـرأة، نظـرا لعائداتـه االجتماعيـة 
واالقتصاديــة العاليــــة، يشـــكل أفضـــل وســـيلة لتحقيـــق منـــو 
اقتصادي يكون يف نفس الوقت مطردا ومستداما. وينبغـي أن 
ـــع املــدين، قيــام  تكفـل احلكومـات، والقطـاع اخلـاص، واتم
ـــوى يف منــع  املـدارس ونظـم التعليـم غـري الرمسيـة بـأداء دور أق
انتشـار األمـــراض املعديــة، وال ســيما عــدوى فــريوس نقــص 
املناعة البشرية. وينبغي أن يؤدي التعليم أيضا دورا يف القضاء 
على التمييز ضد املرأة، وذلـك مـن خـالل إدراج تعليـم مـراع 
لالعتبـارات اجلنسـانية بشـأن النشـاط اجلنســـي املــأمون بقــدر 

أكرب والسلوك املسؤول. 
 

تأمني إمكانية االستفادة  - ٢
يف الوقت احلاضر، كثريا ما تتسم العالقة بـني اتمـع  - ٨٢
املـدين واملدرسـة بالتبعيـة، وال سـيما يف حالـة األســـر املعيشــية 
ــح  الـيت تكـون هلـا معـدالت منخفضـة حملـو األميـة. ويشـكل فت
مـدارس تابعـة للمجتمعـات احملليـــة، حديثــا، بقــدر أكــرب مــن 
املشاركة من جانب العائالت، تقدمـا هامـا وفـر حوافـز قويـة 
ـــدالت االلتحــاق مبــدارس التعليــم األساســي  علـى حتسـني مع
ومواصلـة الدراسـة ـا. ومـن املرجـــح أيضــا أن فتــح مــدارس 
التعليم املهين والتقين علـى نطـاق اتمـع احمللـي سـوف حيسـن 

إمكانية احلصول على التعليم وجدوى الدراسة. 
وينطـوي حتسـني املشـاركة أيضـا علـى إزالـــة العوائــق  - ٨٣
ـــة الــيت حتــول دون احلصــول علــى اخلدمــات  احملليـة أو الثقافي
الصحيــة والتعليميــة. كذلــك، فــإن الضغــــط الـــذي متارســـه 
جمموعات األنداد، ومشاركة اتمعات احمللية واملنظمات غــري 

احلكومية ميكن، بـل وينبغـي، أن تـؤدي دورا فـاعال يف تـأمني 
إمكانية احلصول على تلك اخلدمات. 

وقد تسببت األزمات االقتصادية احلديثــة، ومـا تالهـا  - ٨٤
من ركود واحنسار للنمو االقتصادي يف عدة بلـدان ناميـة، يف 
تدين معدالت االلتحاق باملدارس وتدهور األحـوال الصحيـة، 
وال ســـيما يف أوســـاط شـــباب اتمعـــات احملليـــــة الريفيــــة، 
والفتيـات، والفئـــات احملرومــة اقتصاديــا يف اتمــع. ويشــكل 
يتامى متالزمة نقص املناعة املكتسب، بصورة خاصـة، حصـة 
ـــن التعليــم يف طــور مبكــر. ولتــأمني  متناميـة مـن املنقطعـني ع
ـــات الصحيــة والتعليميــة  إمكانيـة حصـول اجلميـع علـى اخلدم

األساسية، يلزم اختاذ اإلجراءات التالية: 
ينبغــي أن توجــه السياســات صــــوب تعبئـــة  (أ)
األسرة واحلصول على دعـم اتمـع احمللـي ومسـاعدته املاليـة. 
وتتمثـل خطـوات هامـة مـن أجـل احملافظـة علـى قبـول اتمـــع 
احمللـي ومشـاركته يف توسـيع نطـاق التعليـــم يف طــور مــا قبــل 
املدرســة، وتدريــب الوالديــن، وإقامــة تواصــل شــــبكي بـــني 
ـــة العاملــة كــامل اليــوم  املـدارس االبتدائيـة واملـدارس اإلعدادي
يسمح بتوفري املبيت والرعاية لألطفال اآلتني من أسـر حمرومـة 
ـــدمي وجبــة الغــداء يف املدرســة، بــأدىن  اجتماعيـا. ويشـكل تق
مسامهة من األسـرة/اتمـع احمللـي، حـافزا قويـا يف السـعي إىل 

تأمني احلصول على دعم اتمع احمللي ومشاركته؛ 
حتديد معايري دنيا لنفقات احلكومة يف ميداين  (ب)
ـــم  التعليـم والصحـة. ينبغـي أن حيصـل كـل األطفـال علـى تعلي
أساسي ذي نوعية جيدة، من خالل قيام القطاع العـام بتوفـري 
التعليــم األساســي، وال ســيما يف أقــل البلــدان منــوا. وميكـــن 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشـجيع تدريـب 
ـــوغ أعــداد أكــرب مــن األطفــال. وميكــن إعــادة  املعلمـني ولبل
توظيف املعلمني املتقاعدين لتدارك النقـص يف أعـداد املعلمـني 

يف انتظار أن يتم تدريب معلمني جدد؛ 
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ــب  حتقيـق تكـامل التعليـم األساسـي مـع تدري (ج)
أساسي، مبا يف ذلك تلقني املـهارات التقليديـة وتوفـري تدريـب 
أساسـي يف جمـايل الصحـة واحلواسـيب. ومـــن اهلــام أيضــا، يف 
نفس الوقت، حفـز الوعـي البيئـي وتنميـة القـدرة علـى العمـل 

اجلماعي. 
كمـا أن كفالـة فرصـة التعليـــم تقتضــي االســتثمار يف  - ٨٥
التعليم الثانوي واجلامعي، يف مجلـة أمـور، يف البلـدان الفقـرية، 
من أجل زيادة أعــداد األفـراد ذوي املـهارات وتـدارك النقـص 
ـــاء. واالســتثمار يف التعليــم  املتنـامي يف أعـداد املعلمـني واألطب
اجلـامعي، الـذي تتعـــاظم فعاليتــه مبمارســته يف ســياق إقليمــي 
وال سيما فيما بني البلـدان الناميـة، عـامل هـام لتحسـني إدارة 

شؤون احلكم وكذلك لبناء القدرات اإلقليمية والوطنية. 
 

ضمان النوعية واملرونة  - ٣
إن التركيز على الوفاء مبعايري تعليمية وصحيـة عاليـة،  - ٨٦
ــــاد  تســتند إىل مؤشــرات رقميــة، كثــريا مــا يغفــل عــن األبع
األعمق للنوعية. ففي ميدان التعليم، جيب التمييز بـني جـانبني 
هـامني مـن جوانـب النوعيـة: أوال، مــدى مســامهة التعليــم يف 
بنــاء القــدرات البشــرية واالجتماعيــــة وحتقيـــق اإلمكانيـــات 
البشرية؛ وثانيا، مدى جناح عملية التعليم يف حتسني اكتسـاب 

املهارات الالزمة للحصول على العمل. 
ويستشـف مـن التميـيز أعـاله أن البلـد ميكـن أن يبـــين  - ٨٧
رأس ماله البشري ويغفل عن بعض من هذه اجلوانب املتعلقـة 
بالنوعية. وملا كان هذا قد لوحظ يف العديد مـن البلـدان ذات 
الدخـل املرتفـع، فـإن املشـــكلة ليســت مقصــورة علــى العــامل 
النامي. إن ضمان النوعية مرتبــط بوجـود معايـري هلـا تسـتخدم 

يف تقييم تنمية القدرات البشرية واالجتماعية. 
واللجنــة، إذ تــدرك أن وضــع معايــري جديــدة يكـــاد  - ٨٨
دائمـا يواجـه مقاومـة مـن أصحـاب املصـاحل املتوطـــدة، تؤكــد 
على أنه ال ميكن بـدون معايـري موحـدة لتقييـم التقـدم، حتديـد 

فعالية االستثمار يف التعليم. وعلـى سـبيل املثـال، ينبغـي وضـع 
معايري لنوعية املعلمني، وإجراء تفتيش دوري علـى الصعيديـن 
احمللي والوطين، وتوفري احلوافـز الجتـذاب أبـرز الكفـاءات إىل 

مهنة التعليم. 
ــــن  إن املقــاييس العاديــة لإلجنــاز يف جمــال التعليــم، م - ٨٩
حيــث معــدالت االلتحــاق بــاملدارس وعــــدد الطلبـــة الذيـــن 
يكملـون التعليـم االبتدائـي ال تفـــي بقيــاس النوعيــة. وبالتــايل 
هناك حاجة إىل وضع اختبارات وإجراءات أخرى تمكِّن مـن 
التعــرف علــى �األميــة الوظيفيــة� حــىت يف حالــة املعـــدالت 

املرتفعة لاللتحاق باملؤسسات التعليمية. 
وتركـز املقـاييس املعتـادة علـى التعليـم الرمســـي، ومــع  - ٩٠
ذلـك فـإن العمليـات التعليميـة غـري الرمسيـة – مثـــل تلــك الــيت 
تجرى يف حميط األسرة وداخل اتمعات احمللية – تساهم هي 
أيضـا يف اكتسـاب املعرفـة. بيـد أنـه ال توجـــد وســائل لتقييــم 
وقياس تلك املسامهات. ويؤثر اكتساب املـهارات مـن خـالل 
العمليات غري الرمسية على املرأة بصورة خاصة، إذ أا ال جتـد 
أمامــها يف كثــري مــن األحيــان ســوى الســــبيل غـــري الرمســـي 
ـــة  الكتسـاب املـهارات الـيت تسـتخدمها مـن أجـل البقـاء وإعال
أسـرا – سـواء يف اإلنتـــاج املنـــزيل بــدون أجــر أو يف قطــاع 
اإلنتاج غري الرمسي بـأجر (مثـل احلـرف اليدويـة، والعمـل مـن 

البيت، وما إىل ذلك). 
وإذا مل تكن املناهج الدراسية مرتبطة بواقع التنمية يف  - ٩١
البلد، فإن اتمعات لن تقدر على حتقيـق العـائد األمثـل علـى 
استثمارها. ورغم عقود من االستقالل، مل يتغري بصورة هامة 
حمتوى املناهج الدراسية يف العديـد مـن البلـدان األفريقيـة عمـا 
كـان عليـه يف عـهد االسـتعمار. وتتطلـب العوملـة االقتصاديـــة، 
واملخاطر الصحية مثل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة 
نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، واحنطاط البيئة، وتكنولوجيـا 
املعلومات واالتصاالت، أن تعدل املناهج الدراسية بغية توليـد 
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رأس املال االجتماعي الالزم، وللتصدي إىل هـذه التحديـات، 
وغريها من التحديات، اليت تواجه حاليا البلدان الناميـة. ومـن 
شــأن عــدم القيــام بذلــك أن يســهم يف زيــادة ميــش تلــك 
ـــن الفقــر واقعــا يوميــا  البلـدان يف اتمـع العـاملي وأن جيعـل م

لألجيال املقبلة. 
وترتبـط النوعيـة أيضـا مبسـتوى اإلنفـاق علـى التعليـــم  - ٩٢
والصحــة. فكلمــا ارتفــع، ارتقــت نوعيــة التعليــم واألحــوال 
الصحية، طاملا كان تصميم براجمهما مالئما. ومـن هنـا بـاتت 
ـــادة النفقــات يف امليــادين الــيت يكــون فيــها  احلاجـة ملحـة لزي

مستوى اإلنفاق منخفضا. 
إن القـدرة علـى التكيـف وعلـى حتمـل التغـري الســـريع  - ٩٣
والصدمـات تكمـن إىل حـــد بعيــد يف قــدرة جمتمــع مــا علــى 
التكيـف بسـرعة وكفـاءة مـع هـذه التغـريات. وتتحـــدد قــدرة 
البلد على التكيف للمستقبل تبعا لعوامـل منـها وجـود برامـج 
يف جمـايل التعليـم والصحـة، تكفـل املرونـة مـن حيـث التكيــف 
وإعـادة التشـكيل ذاتيـا. وقـد أظـهرت األزمـة املاليـة اآلســـيوية 
وجتربة عدة بلدان كانت قـد نفـذت برامـج للتكيـف اهليكلـي 
يف أثنــاء العقديــن األخــريين احلاجــــة إىل املرونـــة يف تصميـــم 
ـــربامج التعليميــة والصحيــة الــيت تســتهدف الفئــات  وتنفيـذ ال
االجتماعيـة األكـثر تضـررا بتلـك التجـــارب. علــى أن معظــم 
البلـدان كـانت غـري مسـتعدة هلـذه املهمـة. لـذا، حتـث اللجنــة، 
على بذل جهد لزيادة املرونـة وختصيـص مـوارد لتحقيـق هـذه 

الغاية. 
وميكـن أيضـا أن ينظـر إىل املرونـة بوصفـها جـزءا مــن  - ٩٤
ـــة،  برامـج احلمايـة االجتماعيـة الـيت تعـاجل اآلثـار السـلبية للعومل
وال سيما البطالة واخلروج من مظلة التـأمني الصحـي، اللذيـن 
يؤثـران يف أضعـف قطاعـات السـكان. ويشـــري الدليــل القــائم 
ـــة العمليــة إىل وجــود ارتبــاط إجيــايب بــني مــدى  علـى التجرب
انفتاح البلد وتوفريه للحماية االجتماعيـة(٢٦) إن هـذه احلمايـة 

تسـمح باالنتقـال دون عقبـات إىل وظـائف جديـــدة مبســاعدة 
مــن برامــج خمتلفــة – بــدءا مــن صنــاديق تعويضــات البطالـــة 
وبرامج التدريب وإعادة التدريـب القصـرية األجـل، إىل توفـري 

األموال لإلفادة من التعليم الرمسي مددا أطول. 
ويف البلدان األفريقية، نادرا مـا تتـاح للمنقطعـني عـن  - ٩٥
التعليــم فرصــة للعــودة إىل املــدارس وذلــك، جزئيــا، بســـبب 
ارتفـاع نسـبة األطفـال يف سـن الدراســـة وعــدم مرونــة نظــام 
التعليم القائم. وفـرص التعليـم أقـل بالنسـبة للمـرأة بسـبب مـا 
تتعرض له من قيود اجتماعية معينـة، منـها األمومـة واألعمـال 
املرتلية. وميكن إضفاء مزيد من املرونة علـى نظـام التعليـم مـن 
ــا  خـالل إعـادة النظـر يف اجلـداول الزمنيـة للسـنة الدراسـية وفق
ملتطلبـات األشـغال املومسيـة، وإنشـاء نظـام الـدروس املســـائية، 
وفتح املدارس يف أثناء العطـل، حبيـث يتسـىن لنظـام التعليـم أن 
يشـمل السـكان مجيعـا. وسـوف يـؤدي العمـــل بنظــام التعلــم 
مدى احلياة، مع زيادة التشديد على املرونة يف حتديـد تواريـخ 
بـدء الدراسـة، إىل حتقيـق أهـداف منـها ســـد الفجــوة القائمــة 

حاليا بني اجلنسني يف مجيع مستويات التعليم. 
 

إقامـــــة أطـــــر مؤسســـــية ابتكاريـــــة: دور جديـــــد  - ٤
للحكومة 

يف املـاضي، كـان ينظـر إىل حكومـات البلـدان الناميــة  - ٩٦
بوصفها القوى الرئيسية الدافعـة للتغيـري، إذ مل تكـن األسـواق 
واملنظمات املدنية قد منـت منـوا كافيـا. وكـان ينظـر إىل توفـري 
اخلدمات التعليمية والصحية على أنه مسؤولية مقصـورة علـى 
احلكومـات يف إطـار تـأمني حقـوق اإلنسـان األساسـية وتوفــري 
منافع عامة معينـة. ونتيجـة لذلـك، كثـريا مـا تسـبب احلضـور 
املفـرط للحكومـات يف ظـــهور مشــاكل: اإلفــراط يف إصــدار 
القواعــد التنظيميــة، والتصلــب، والفســاد، وعـــدم الكفـــاءة، 

وقمع مبادرات ودينامية القطاع اخلاص واملنظمات املدنية. 
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ويف إطار النموذج اجلديد، ينظـر إىل توفـري اخلدمـات  - ٩٧
التعليمية والصحية بوصفه مسؤولية مشـتركة بـني احلكومـات 
واألفــراد والقطــاع اخلــاص واملنظمــات املدنيــة، لتهيئــة بيئــــة 
تضمـن التنميـة الكاملـة للطاقـات البشـرية وتوفـــري املنــافع مــن 
جــانب القطــاعني اخلــاص والعــام علــى الســواء. وستســــتمر 
احلكومـات يف أداء دور قيــادي، وإن كــان  معــدال، إذ أــا، 
فضـال عـن االسـتمرار يف توفـري هـــذه اخلدمــات، ســتزيد مــن 
إشـرافها علـى أنشـطة القطـاع اخلــاص وتنظيمــه، حيثمــا لــزم 
ذلك، بغية ضمان وجـود منافسـة سـليمة يف توفـري اخلدمـات. 
وميكـن ملشـاركة القطـاع اخلـاص يف توفـري اخلدمـات التعليميــة 
والصحية أن تؤدي إىل إدخال معايري جديـدة يف جمـال كـانت 
اإلدارة العامة يمن عليـه يف املـاضي. وميكـن أيضـا أن تـؤدي 
ـــة يف  املنظمـات املدنيـة واحلركـات الشـعبية دورا مـتزايد األمهي
املســتقبل إذ أــا أكــثر احتكاكــا باملســتفيدين النــهائيني مـــن 

اخلدمات التعليمية والصحية. 
ولتطبيق هذا التحول يف منوذج التنميـة، وال سـيما يف  - ٩٨
أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، يلـزم وضـع أطـر مؤسســية 
ابتكارية. وينبغي هلذه األطر أن تركز على قطاعـات متعـددة، 
وأن تيسر تعميم املسـائل املتعلقـة بالصحـة والتعليـم يف مسـرية 
التنميـــة العامـــة لألمـــة. وجيـــب أن تعـــاجل األطـــر املؤسســــية 
االبتكارية تلك القضايا الشاملة الكامنة يف صميم الرابطة بـني 
التعليم والصحة واليت يـدل وجودهـا علـى مواطـن اختنـاق أو 
قصـور يف النظـام، مثـل نــزوح األدمغـة، وعـــدم املســاواة بــني 

اجلنسني، وعمل األطفال. 
جيـب أن تشـــجع (ال أن حتبــط) الترتيبــات املؤسســية  - ٩٩
االبتكارية لتوفري اخلدمات الصحية والتعليميـة مشـاركة مجيـع 
أصحـــاب املصلحـــة االســـتراتيجيني – احلكومـــة، والقطـــــاع 
اخلـــاص، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، ومنظمـــات العمــــال 
وأرباب العمل، وما إىل ذلك. وجيب أن تكون منفتحة حبيث 
تسمح لكل شريك بأن يعـىن يف مسـامهته باـاالت والقضايـا 

اليت أثبت أن له تفوقا نسـبيا فيـها. وملـا كـان عاملنـا هـذا عاملـا 
سـريع التحـول، وجـب أن تتضمـن هـذه الترتيبـات املؤسســـية 
ـــات وأثــر التدخــالت يف الفئــات  آليـات معينـة لرصـد االجتاه
االجتماعيـة، وال ســـيما الفئــات املســتضعفة. كمــا ينبغــي أن 
ــــتبعاد  تتضمــن آليــات للتصحيــح والتعديــل الذاتيــني أو لالس

الذايت عند االقتضاء. 
١٠٠ -ويف عهدنا هذا، باتت األسـواق نسـبيا أكـثر تطـورا، 
ممـا يدعـو احلكومـات إىل التركـيز علـى زيـادة فعاليـة وكفـــاءة 
تشغيل كل أركان نظـام التعليـم والصحـة – القطـاع اخلـاص، 
واحلكومة، واتمع املدين. وكلما تطور السـوق، ازداد طـابع 
املشاركة الــذي ميكـن، بـل وينبغـي، أن يتسـم بـه النظـام. ويف 

بيئة كهذه، ينبغي للحكومة أن: 
حتدد األولويات وتضع الربامج الوطنية؛  (أ)

توفر املعلومات وتشجع الرصد؛  (ب)
تضـــع املعايـــري لقيـــاس إمكانيـــة االســـــتفادة  (ج)

واملرونة، والفعالية يف هذا اال؛ 
ـــن هــم عــاجزون  تـأمني إمكانيـة املشـاركة مل (د)

حاليا عنها. 
١٠١ -ونظرا لنطاق االحتياجات اهلــائل مـن املـوارد البشـرية 
ــــع أن  يف قطــاعي الصحــة والتعليــم، فليــس مــن املعقــول توق
تتصدى احلكومات وحدها هلذه التحديات. ومـن األولويـات 
ــــري وتعزيـــز التحالفـــات  البالغــة األمهيــة لعمــل احلكومــة تيس
ــــة  والشـــراكات ذات القـــاعدة العريضـــة علـــى الصعـــد احمللي
والوطنية والعاملية للتصدي بصورة مشتركة ملشـكلة العجـز يف 
قدرات املوارد البشرية. ولكي تكون هـذه الشـراكات فعالـة، 
يتعـــني علـــــى احلكومــــات أن تضــــع الترتيبــــات التشــــريعية 
واملؤسسـية املناسـبة، وأن تســـتحدث آليــات تنســيقية تضمــن 

وجود التكافل واملساءلة يف مجيع أنشطة خمتلف الشركاء. 
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تعزيز الطاقات االجتماعية  - ٥
١٠٢ -يشــــري تعبــــري الطاقــــات االجتماعيـــــة إىل قـــــدرات 
ـــري  اتمـع علـى التنظيـم الـذايت مـن أجـل حتقيـق التنميـة. ولتعب
الطاقـة االجتماعيـــة جوانــب متعــددة: فــهو يشــمل الطاقــات 
املتصلة بالتعليم والصحة، فضـال عـن النظـم القانونيـة واملاليـة. 
ــــة الـــيت جتعـــل  وهــو يشــمل أيضــا الســمات املمــيزة اجلماعي

االقتصاد واتمع أكثر فعالية وكفاءة. 
١٠٣ -وجيب أن جيري بناء القـدرات علـى مجيـع مسـتويات 
اتمع – الوطين، واإلقليمي، واحمللي. وال تتم التنمية احلقيقية 
ـــى تصميــم وبنــاء  إال حـني يكتسـب اتمـع احمللـي القـدرة عل
مستقبله، وهو ما ميكّنه من املفاضلة بني خيـارات تكنولوجيـة 
واجتماعية خمتلفة وتبين األنسب له منها. ومع مـرور الوقـت، 
ـــن  تنمـو القـدرة نتيجـة لتدعيـم املؤسسـات والبـىن األساسـية م
مجيع األنواع – االجتماعية، واملادية، واملاليـة. ومـن اهلـام، يف 
هذا املسعى، فهم أوجه الترابط فيمـا بـني القضايـا االقتصاديـة 
والصحيـة والتعليميـة، وال سـيما الروابـــط بــني الفقــر، وعــدم 
املساواة بني اجلنسني، وفريوس نقص املناعـة البشـرية/متالزمـة 

نقص املناعة املكتسب (اإليدز). 
١٠٤ -ويف عصر العوملة، باتت املعرفة عامال اسـتراتيجيا مـن 
عوامــل القــدرة علــى املنافســة. ولذلــــك فـــإن االســـتثمار يف 
القدرات االجتماعية يعود بنفـع كبـري علـى النمـو االقتصـادي 
والتحـول التكنولوجـي. ويف السـنوات األخـرية، ازداد الوعـــي 
تدرجييا بضرورة االستثمار يف رأس املـال االجتمـاعي. وازداد 
ـــن خــالل  االهتمـام، فيمـا يبـدو، بتعزيـز االقتصـادات احملليـة م
إجيـــاد جمتمعـــات حمليـــة متداعمـــة وأكـــثر ترابطـــا، وتوفـــــري 

االئتمانات الصغرية. 
١٠٥ -وإن وجـود قـدرات اجتماعيـة عاليـــة كفيــل بتحقيــق 
القدرة على تنمية الطاقات البشرية الكامنة واســتخدامها علـى 

حنو كامل. ولبناء هذه القدرات االجتماعيـة، مـن اهلـام القيـام 
مبا يلي: 

توفري إمكانية االنتقاع من اخلدمات الصحية  (أ)
والتعليمية جلميع طبقات السكان؛ 

تشجيع منظومات القيم الـيت تغـذي الرتاهـة،  (ب)
ـــوق اإلنســان، واحلريــة، والــيت  واإلنصـاف، والشـفافية، وحق

تترسخ يف ظلها النظم الدميقراطية املكفولة لصنع القرارات؛ 
تعزيــز الطاقــات النظاميــة األساســية، مبـــا يف  (ج)
ذلك النظم القانونية، والتعليميـة واملاليـة، القائمـة علـى أسـاس 

منظومة القيم أعاله؛ 
تشـجيع االنضبـاط مـع وجـود هيكـــل إلدارة  (د)

شؤون احلكم قائم على القانون ونظام عادل لألسواق. 
ــــامي مشـــاكل  ١٠٦ -تواجــه جمتمعــات كثــرية يف العــامل الن
اجتماعيــة تعــوق القــدرات البشــــرية، بـــل وتدمرهـــا. ومـــن 
ــــثر إضـــرارا بتلـــك القـــدرات الفســـاد الـــذي  املشــاكل األك
كثريا ما يتخلل اتمع بأسـره، وإسـاءة اسـتعمال املخـدرات. 
وما مل يتم التصـدي بصـورة مباشـرة ملشـاكل الفسـاد وإسـاءة 
اسـتعمال املخـدرات، ومعاجلتـها، فـإن اجلـــهود املبذولــة لبنــاء 
طاقـات اتمـع وإقامـة األطـــر املؤسســية املبتكــرة قــد تصبــح 

ضربا من العبث ال طائل من ورائه. 
 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - ٦
١٠٧ -شهد عقد التسـعينات نضـوج تكنولوجيـا املعلومـات 
واالتصــاالت وانتشــارها علــى نطــاق واســع يف مجيــع أحنـــاء 
البلــدان املتقدمــة النمــو. وقــد تســىن هــذا االنتشــــار بفضـــل 
استخدام احلواسيب ووسائل االتصال اليت أرخت لبـدء عصـر 
اإلنـــترنت. ولئـــن كـــان اســـتخدام تكنولوجيـــــا املعلومــــات 
واالتصـاالت يعـــد أســلوب التشــغيل االعتيــادي يف األعمــال 
التجارية وأنشطة احلكومة واتمـع املـدين يف البلـدان املتقدمـة 
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النمـو، فإنـــه ليــس بعــد األســلوب املعتــاد يف البلــدان الناميــة 
وبصورة خاصة يف أقل البلدان منوا. 

١٠٨ -ومن واقع الـدروس املسـتفادة، يتضـح أن تكنولوجيـا 
املعلومات واالتصاالت تنطوي على إمكانيـات عظيمـة لتغيـري 
ـــة أعماهلــا وأن  الطريقـة الـيت تسـري ـا جمتمعـات البلـدان النامي
تسـاعد يف عـالج املشـاكل االجتماعيـــة املتواصلــة للخدمــات 
التعليمية والصحية. غري أن هذه التكنولوجيا مل تسـتخدم بعـد 
ـــواين  لتلـك األغـراض، يف األغلبيـة الكـربى مـن احلـاالت. والت
ــــا املعلومـــات  عــن اســتغالل الفــرص الــيت تتيحــها تكنولوجي
واالتصـاالت قـد يزيـد مـن اتسـاع الفجـوات الكبـرية القائمـــة 
بـالفعل يف نوعيـة احليـاة بالنسـبة ملواطـــين البلــدان الناميــة، وال 
ســيما ســكان املنــاطق الريفيــة. وســــوف تقـــدم تكنولوجيـــا 
املعلومـات واالتصـاالت، إن اســـتخدمت بفعاليــة، مســامهات 
كـربى يف ميـداين التعليـم والصحـة يف البلـدان الناميـة، وذلـــك 

من خالل: 
توسيع مظلة اخلدمات التعليمية والصحية؛  (أ)

حتســــني نوعيــــة أداء اخلدمــــات التعليميــــــة  (ب)
والصحية؛ 

ـــــري خدمــــات الصحــــة  خفـــض تكلفـــة توف (ج)
والتعليم. 

١٠٩ -ينبغي وضع منهاج دراسي جديـد للتدريـب الصحـي 
وتدريــــب املعلمــــني، يســــتند إىل  تكنولوجيــــا املعلومــــــات 
واالتصـاالت ويركـز علـى بنـاء القـدرات االجتماعيـــة، مبــا يف 
ذلك املعارف واملهارات األساسية يف جماالت خدمـة اتمـع، 
والتواصــل الشــــبكي االجتمـــاعي، واإلصـــالح االجتمـــاعي، 
ـــة،  وأســاليب العمــل كفريــق، والوقايــة مــن املخــاطر الصحي
والتواصـل بـني الثقافـات. وينبغـــي وضــع برامــج قائمــة علــى 
أسـاس تكنولوجيـا املعلومـــات واالتصــاالت مــن أجــل إدراج 
املعارف والتقاليد واملهارات اخلاصة بالثقافات احمللية يف النظم 

املعاصرة إلدارة املعرفة لالستفادة منها يف إدارة شؤون التعليـم 
والصحــة. وميكــن تكييــف خدمــات تكنولوجيــا املعلومــــات 
واالتصاالت احملكمة التصميـم، مبـا يف ذلـك التعليـم بالوسـائل 
اإللكترونيــة يف املســتوى اجلــامعي لكــــي توائـــم احتياجـــات 

اتمعات احمللية وتيسري التعلم مدى احلياة. 
١١٠ -ومن أجــل توسـيع حصيلـة املعـارف املتاحـة للتصـدي 
ـــيما النقــص يف  للتحديـات اجلديـدة يف ميـدان الصحـة، وال س
عدد املوظفني الطبيني املدربني، ينبغي للحكومـات أال تكتفـي 
ــــات  باســتخدام أحــدث أشــكال املعرفــة (تكنولوجيــا املعلوم
واالتصــاالت)، بــل أن تنتــهج أيضـــا سياســـة توفـــري الدعـــم 
املناسب للنظم الطبية الوقائية واإلبداعية احملليـة الـيت مـا زالـت 

تليب احتياجات قطاعا عريضا من السكان. 
١١١ -وميكـــن أيضـــا أن تســــاعد تكنولوجيــــا املعلومــــات 
واالتصاالت على حتسني صحة املرأة من خـالل توليـد املعرفـة 
وتوفـري املعلومـات واإلشـارة بالسياســـات، ممــا ميكــن تطبيقــه 
لتحسـني اسـتجابة النظـام الصحـي الحتياجـات املـرأة. وميكــن 
أيضا بواسطة تلك التكنولوجيا حتسني األحـوال الصحيـة عـن 
طريـق نشـر املعلومـــات عــن املعايــري الصحيــة، ومــدى توافــر 
املـوارد ونوعيتـها وأسـعارها. وبـالتوازي مـع ذلـك، سيســـاعد 
األخذ بالالمركزية يف اإلدارة على تقريــب اخلدمـات الصحيـة 
ـــز مســاءلة تلــك اتمعــات فيمــا  مـن اتمعـات احملليـة وتعزي

يتعلق باملوارد. 
 

االبتكار يف التمويل  - ٧
ــــتثمارات إضافيـــة يف  ١١٢ -نظــرا للحاجــة املــتزايدة إىل اس
الصحـة والتعليـم ملواجهـة عوامـل مثـل العوملـة وفـريوس نقــص 
املناعـة البشـــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)، 
سيتعني على احلكومـات توخـي ـج ابتكاريـة لتعبئـة املـوارد. 

وتشمل ااالت احملتملة املقترحة لتعبئة املوارد ما يلي: 
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مسامهات األسر املعيشـية - تتحمـل األسـرة  (أ)
املعيشـية املسـؤولية األوليـــة عــن الصحــة والتعليــم األساســي. 
ورغم حمدودية املوارد املتاحة لألسر املعيشـية الـيت متـر بضائقـة 
اقتصادية، فإن العدد الكبري من التربعـات مببـالغ صغـرية ميكـن 
أن يشكل قدرا هاما من املـوارد. وحلفـز األسـر املعيشـية علـى 
االسـتجابة ـذه الصـورة، جيـب إقامـة شـــراكة كاملــة معــها. 
وينطـــوي هـــذا علـــى إشـــراكها يف عمليـــات مثـــل صـــــوغ 
ــــوى املنـــهاج  السياســات، واختيــار املعلمــني واألطبــاء، وحمت
الدراســي، ومــا إىل ذلــك، ممــا تكــون قــد اســــتبعدت منـــها 

فيما مضى؛ 
– بينمــا تتطلــع  ـــة  مسـامهات اتمعـات احمللي (ب)
أغلـب اتمعـات احملليـة الفقـرية إىل احلكومـة للحصــول علــى 
اخلدمـات التعليميـة والصحيـة، تـتزايد املؤشـــرات الدالــة علــى 
إمكانية تعبئة جهود اتمعات احمللية لكـي تشـارك بقـدر هـام 
يف متويـل اخلدمـات التعليميـة والصحيـة األساسـية. وميكـــن أن 
تضطلــع تلــك اتمعــات بتنظيــم مناســبات خاصــة وتقــــدمي 
مسـامهات عينيـة تغـين عـن احلاجـــة إىل تدبــري بعــض املــوارد. 
ـــة يف  وعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن تســاهم اتمعــات احمللي
صيانة املرافق األساسية الصحية والتعليمية وميكن أن تستخدم 
تلــك املرافــق، بدورهــا، يف تلبيــة احتياجــــات أوســـع نطاقـــا 
للمجتمعـات احملليـة. وكمـــا هــو األمــر مــع األســر املعيشــية، 
ـــة بــني الســلطات احلكوميــة احملليــة  سينشـئ هـذا عالقـة خمتلف
واتمعـات احملليـة – عالقـة يغـدو اتمـع احمللـي فيـها شـــريكا 
كـامل احلقـوق للحكومـة ويســتخدم مــوارده لتكملــة مــوارد 

احلكومة يف تنفيذ خطة مشتركة؛ 
ـــف جنــاح  – يتوق مسـامهات القطـاع اخلـاص  (ج)
القطاع اخلاص، إىل حد كبري، على مقدرة موظفيـه وحالتـهم 
الصحية. ولذلك، للقطاع اخلاص مصلحـة يف دعـم اخلدمـات 
التعليمية والصحية اجليدة. ويف غالبيـة البلـدان الناميـة، تقتصـر 
عالقـة احلكومـة بالقطـاع اخلـاص علـى حتصيـــل اإليــرادات يف 

شكل ضرائب ورسوم. وكما هو احلال بالنسـبة للمجتمعـات 
ــــة  احملليــة، فــإن إشــراك القطــاع اخلــاص يف األنشــطة التعليمي
والصحيـة سـيتطلب إعـادة حتديـد هـذه العالقـة. وحتقيقـا هلـــذا 
الغـرض، ميكـن أن يـئ احلكومـات بيئـة مواتيـــة يكــون فيــها 
القطاع اخلاص شريكا مسـهما. ومـن شـأن زيـادة الفعاليـة يف 
تقدمي اخلدمات الصحية والتعليميـة أن تعـود بالفـائدة يف ايـة 

األمر على مجيع القطاعات؛ 
– جـرى العـــرف  السـلطات احلكوميـة احملليـة  (د)
ــــة احملليـــة، علـــى أســـاس  علــى أن تعمــل الســلطات احلكومي
سياسـات وتوجيـهات تضعـها احلكومـة املركزيـــة وال تســاهم 
فيها اتمعات احمللية املستفيدة منها إال بقدر حمدود. واالجتـاه 
احلايل للتحرر من املركزية يف غالبية البلدان النامية يـهدف إىل 
تأمني مسامهة أكرب مـن جـانب اتمعـات احملليـة يف التخطيـط 
وصنع القرار. وتضـافر السـلطات احلكوميـة احملليـة، يف العمـل 
مـع اتمعـات احملليـة والقطـاع اخلـاص يف إطـار مـن الشـــراكة 
ميثل آلية جديدة ذات إمكانية كبرية لتحسني فعالية اخلدمـات 
التعليميــة والصحيــة. ويتطلــب هــذا أيضــا ختصيـــص مـــوارد 
للصعيـد احمللـي، إمـا بـالتحويالت أو عـن طريـق االحتياجـــات 
احملليــة اجلديــدة مــن اإليــرادات اشــتراطات متعلقــة بـــالدخل 

احمللي؛ 
احلكومة الوطنية – تتحمل احلكومـة الوطنيـة  (هـ)
املســــؤولية عــــن التخصيــــص العــــام للمــــــوارد. وبإمكـــــان 
احلكومـــات، إقـــرارا منـــها باالرتبـــاط القـــوي بـــني التعليــــم 
والصحة، أن تنظر يف حتقيق التكامل بني هذيـن االختصـاصني 
ـــهما مبــا يزيــد يف  الوزاريـني املسـتقلني بغيـة حتقيـق التكـافل بين
ايـة املطـاف مـن هـــذه املخصصــات. وقــد ثبــت أن حتســني 

التعليم حيسن بقدر كبري احلالة الصحية؛ 
زيــادة املــوارد يف إطــار املبــــادرة ٢٠/٢٠ –  (و)
وفقا للصيغة املسماة ٢٠/٢٠ اليت جرى التوصل إليها بتوافـق 
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اآلراء يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـــة يف ١٩٩٥، 
التزمت البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة، علـى التـوايل، 
ـــــة  بتخصيـــص ٢٠ يف املائـــة مـــن مســـاعدا اإلمنائيـــة الرمسي
و ٢٠ يف املائة من ميزانيتها للقطاعات االجتماعية(٢٧) بيـد أن 
املستويات العامة لإلنفاق االجتماعي للقطـاع العـام مـا زالـت 
تتدىن يف معظم أحناء العامل النــامي(٢٨). ومـن شـأن الوفـاء ـذا 
االلتزام أن يزيد بقـدر كبـري مـن املـوارد املتاحـة لالسـتثمار يف 

اخلدمات الصحية ويف التعليم؛ 
زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية – منـذ أواخـر  (ز)
الستينات، التزم املاحنون بتخصيص ٠,٧ يف املائـة مـن الدخـل 
القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيــة. وقـد أعيـد تـأكيد 
هذا االلتزام يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، املعقود 
يف الدامنـــرك يف عـــام ١٩٩٥. غـــري أن االجتـــاه االحنســـــاري 
ملسامهة املاحنني يف املساعدة اإلمنائية الرمسيـة مـا فتـئ مسـتمرا. 
وقد أثّر هـذا تأثـريا معاكسـا علـى التدفقـات حنـو أقـل البلـدان 
منـوا وفـاقم مـن الضغـــط علــى املــوارد، وال ســيما يف ميــداين 
الصحة والتعليم. وأقرت البلدان املاحنـة مـرة أخـرى يف املؤمتـر 
الدويل املعين بالتمويل من أجــل التنميـة، املعقـود يف مونتـريي، 
ــــادة  املكســيك، يف آذار/مــارس ٢٠٠٢، بــأن مــن الــالزم زي
املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة بقـدر كبـــري بغيــة حتقيــق األهــداف 
واملقــاصد اإلمنائيــة احملــددة يف إعــالن األلفيــة(٢٩). ويف ضـــوء 
ذلك، ينبغي اختاذ خطوات حمددة لكي يتم الوفاء بااللتزامات 

املعلنة يف مونتريي؛ 
ــــدويل ملتالزمـــة نقـــص املناعـــة  الصنــدوق ال (ح)
املكتسب (اإليدز) والصحة يف العامل – ترحب اللجنـة مببـادرة 
جمموعــة الثمانيــة بإنشــاء صنــدوق خــاص ملكافحــــة انتشـــار 
فريوس نقص املناعة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب 
(اإليدز)، وال سيما يف أفريقيا، وتشجع قيام البلدان الصناعيـة 

بااللتزام بتقدمي املزيد من التربعات؛ 
– حىت لو نفّـذت  مصادر التمويل االبتكارية  (ط)
التدابري أعاله بنجاح، ستواجه البلدان النامية ضيقـا يف املـوارد 
الالزمة لتمويل التعليم والصحة اللذين يتحوالن حاليا بصورة 

ـــة العامــة علــى الصعيــد  مـتزايدة إىل جمـالني مـن جمـاالت املنفع
العاملي. وتقترح اللجنة بالتايل استكشاف طرق جديدة لتعبئـة 
ـــال، ضريبــة علــى الوقــود الكربــوين،  املـوارد (علـى سـبيل املث
رسوم على التحويالت املالية، ورسوم على اسـتخدام الفضـاء 
اجلوي واملياه اإلقليمية، وما إىل ذلـك) لتمويـل تنميـة قـدرات 

املوارد البشرية يف البلدان النامية وال سيما يف أفريقيا. 
 

تكوين الشراكات اخلارجية  - ٨
١١٣ -ينبغـي تشـجيع التوســـع يف االعتمــاد علــى املبــادرات 
احمللية املنطوية على التفاعل البشري والنظـر باهتمـام إىل إقامـة 
التحالفات والشراكات بني احلكومة واتمع املـدين والقطـاع 
اخلاص. ويف ضوء ذلك، ينبغـي تشـجيع الشـراكات يف حميـط 
اتمعــات احملليــــة فيمـــا بـــني أربـــاب العمـــل، واملنظمـــات، 
والنقابـات، وسـلطات التعليـم، والقـائمني بـالتدريب، ومــا إىل 
ذلـك، بغيـة ضمـان جـودة التدريـب والتعليـم اللذيـن يوفرمهـــا 
القطاعـان العـام واخلـاص. وينبغـي تشـجيع منظمـات الشــباب 
علـى اختـاذ مبـادرات وإجـراءات علـى مسـتوى اتمـع احمللـــي 

واملستوى الوطين. 
١١٤ -وإىل جــــانب الشــــراكات علــــى املســــتوى احمللـــــي 
والوطـين، ميكـن أن تغـدو الشـراكات مـن أجــل التنميــة علــى 
املستوى اإلقليمي و/أو العاملي آليات وأدوات مؤسسـية هامـة 
لبناء القدرات يف البلدان النامية استنادا إىل االعـتراف املتنـامي 
ــة إىل  بالتكـافل اإلقليمـي والعـاملي. وبإمكـان الشـراكات الرامي
بنــاء القــدرات وتنميــة املــوارد البشــرية أن تزيــــد، يف نفـــس 
الوقـت، مـن حجـــم املــوارد املتاحــة للتعليــم والصحــة، ومــن 
فعاليـة سياســات البلــدان الناميــة. ويف هــذا الصــدد، ترحــب 
اللجنـة بالتوصيـة الــواردة يف أن الورقــة املنقحــة لرئيــس جلنــة 
التنميــة املســتدامة بوصفــها اللجنــة التحضرييــة ملؤمتــر القمــــة 
 (A/CONF.199/PC/L.1/Rev.1) العــــاملي للتنميــــة املســـــتدامة
بتشجيع إقامة الشراكات يف املسائل العلمية والتعليمية، فضال 
عن املسائل الصحية، املتصلـة بالتنميـة املسـتدامة، يف التحضـري 
ملؤمتر القمة املقرر عقده يف جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا، يف 

الفـترة مـن ٢٦ آب/ أغسـطس إىل ٤ أيلـول/ســبتمرب ٢٠٠٢. 
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 الفصل الرابع  
  حتديد أقل البلدان منوا 

مقدمة   ألف -
١١٥ -كان من بني ما طلبه الس االقتصادي واالجتمـاعي 
مــن جلنــة السياســات اإلمنائيــة، يف قــراره E/2001/43 بشـــأن 
تقريرهـا، أن تواصـل عملـها بشـأن املنهجيـة الـيت تســتخدم يف 
ــــك  حتديــد أقــل البلــدان منــوا، باملشــاركة، حيثمــا يكــون ذل
مالئمــا، مــع املنظمــات الدوليــة األخــرى العاملــة يف قضايــــا 
الضعف البيئي واالقتصادي، وأن تقدم إىل الس خـالل عـام 
٢٠٠٢، تقريـــرا عـــن املعايـــري الـــيت تقـــترح اســـــتخدامها يف 
االســتعراض الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات لقائمــة أقـــل 

البلدان منوا املقرر إجراؤه خالل عام ٢٠٠٣. 
١١٦ -كما طلب الس من اللجنة يف القرار نفسه مواصلـة 
أعماهلا يف إعادة دراسـة توصيتـها بـإخراج ملديـف مـن قائمـة 
أقـل البلـدان منـوا وذلـــك خــالل دورتيــها الرابعــة واخلامســة، 
وتقـــدمي تقريـــر مرحلـــي إىل الـــــدورة املوضوعيــــة القادمــــة، 
ـــس املوضوعيــة لعــام ٢٠٠٣،  وتوصيـات ائيـة إىل دورة ال
مـع مراعـاة املعلومـات املشـــار إليــها يف الفقرتــني ٦ و ٧ مــن 
ديباجـــة القـــــرار ٤٣/٢٠٠١، واملعلومــــات األخــــرى الــــيت 
ســيقدمها شــركاء التنميــة ذوو الصلــة واملنظمــــات املتعـــددة 

األطراف. 
١١٧ -وأكدت اجلمعية العامة مـن جديـد مؤخـرا يف قرارهـا 
١٩٨/٥٦ املعنون �مواصلة تنفيذ نتـائج املؤمتـر العـاملي املعـين 
بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغـرية الناميـة�، آخـذة يف 
االعتبـار قـرار الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي ٤٣/٢٠٠١، 
ضـرورة القيـام، دون تأخـري، بإجنـاز العمـل الكمـي والتحليلــي 
املتعلــق مبؤشــر الضعــف املقــرر يف وثيقــــة االســـتعراض الـــيت 
ـــة  اعتمــدت يف الــدورة االســتثنائية الثانيــة والعشــرين للجمعي
العامـة(٣٠) وأكـدت أمهيـة ذلـك العمـل بالنسـبة ألعمـــال جلنــة 

السياسـات اإلمنائيـة بشـــأن معايــري حتديــد أقــل البلــدان منــوا، 
وأمهيته بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية املعنية. 

١١٨ -وعاجلت اللجنة يف دورـا الرابعـة عـددا مـن املسـائل 
املتصلة بكل من منهجية حتديد أقل البلـدان منـوا، مبـا يف ذلـك 
صقــل دليــل الضعــف االقتصــادي الــذي اســتحدث يف عـــام 
٢٠٠٠، واحلالـة احملـددة املتعلقـة بـإخراج مـالديف مـن قائمـــة 
أقل البلدان منوا. واستعانت اللجنة يف عملـها بـالتقرير اخلـاص 
باالجتمـاع الـذي عقـده فريـق اخلـرباء مبقـر األمـــم املتحــدة يف 
نيويـورك بشـأن حتديـد أقـل البلـــدان منــوا يف يومــي ١٦ و١٧ 

كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
ـــة العامــة يف ذلــك االجتمــاع نتــائج  ١١٩ -وعرضـت األمان
االختبارات التشخيصية واحملاكيـات بشـأن مجيـع املعايـري ذات 
الصلـة املتعلقـة بتحديـد أقـل البلـــدان منــوا. وقــدم خــرباء مــن 
منظمات أخرى من داخـل منظومـة األمـم املتحـدة وخارجـها 
عرضا ألعماهلم يف معاجلة مسألة الضعف. وأكد فريق اخلرباء 
مـن جديـد ارتبـاط مفـهوم الضعـف بـالبلدان الناميـة، ال ســيما 
ـــوا. وأكــد أن أهــداف عمــل املنظمــات األخــرى يف  أقلـها من
معاجلتـــها ملســـألة الضعـــف ليســـت متطابقـــة وأن جــــهودها 

متكاملة وأنه ال يوجد مؤشر واحد يفي جبميع األغراض. 
١٢٠ -وستوجز الفقرات التالية يف هذا التقرير االستنتاجات 

والتوصيات األساسية للجنة يف دورا الرابعة. 
 

حتسني معايري حتديد أقل البلدان منوا   باء –
١٢١ -ينبغي أن يستويف البلـد مجيـع املعايـري الثالثـة (نصيـب 
الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل، ودليـل نوعيـة احليـاة املاديـــة 
املعزز، ودليل الضعف االقتصادي) حـىت يضـاف إىل القائمـة، 
وعـالوة علـى ذلـك، ال جيـوز أن يضـاف إىل القائمـة أي بلـــد 
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يزيد تعداد سكانه على ٧٥ مليون نسمة. وينبغي أن يسـتويف 
ـــل معيــارين مــن املعايــري الثالثــة لكــي يتــأهل  البلـد علـى األق

للخروج من القائمة. 
١٢٢ -ونظـرت اللجنـــة يف آخــر التوصيــات الــيت أشــار ــا 
الس االقتصادي واالجتماعي والنقاط اليت أثريت يف الدورة 
ـــات اإلمنائيــة املعقــودة يف نيســان/أبريــل  الثالثـة للجنـة السياس
٢٠٠١. كمـا فحصـت مـن جديـد املؤشـرات املتصلـة مبعايـــري 
اإلدراج يف قائمة أقل البلدان منوا واإلخراج منـها للتـأكد مـن 
أا ما زالت أفضل املعايري املتاحة. وأكدت اللجنـة يف الوقـت 
ذاتـه أن حتسـني املعايـري عمليـة مسـتمرة ألن كـل يـوم يطالعنـــا 

دائما ببيانات جديدة أفضل. 
 

البلدان الكثرية السكان  – ١
ال ينظر يف إدراج أي بلد يزيد عدد سكانه على ٧٥  – ١٢٣
مليـون نسـمة يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا، وهـي قــاعدة أقرهــا 
الس صراحة يف عـام ١٩٩١ حـىت تعكـس الفكـرة الضمنيـة 
السـابقة الـيت مؤداهـا أن املقصـــود مــن هــذه الفئــة أال تنطبــق 
إال علــى البلــدان ذات االقتصــادات الصغــرية. كمــا أن هـــذا 
السقف السكاين أزال خطـر أن تضعـف الزيـادات الكبـرية يف 
إمجايل سكان أقل البلدان منوا من التزام البلدان املتقدمة النمـو 
بتوفــري دعــم كبــــري هلـــذه البلـــدان. وتوصـــي اللجنـــة لـــدى 
االسـتعراض القـادم الـذي جيـرى كـل ثـالث ســـنوات والــذي 
سـينفذ يف عـام ٢٠٠٣ مبواصلـة العمـــل باملمارســة املتمثلــة يف 

عدم إدراج البلدان الكثرية السكان. 
ــــري  ١٢٤ -ومل حيــدث قــط أن ُأدرج يف القائمــة أي بلــد كث
ــانت  السـكان خبـالف بنغالديـش. وقـد رأت اللجنـة أنـه ملـا ك
بنغالديـش مدرجـة بـالفعل يف القائمـة، فـــال ينبغــي أن ختضــع 
لقاعدة اإلخراج العادية، أي الوصول إىل حد العتبة السـكانية 
الـيت حتتـم اإلخـراج مـن القائمـة، مـا مل تســـتوف علــى األقــل 
معيــارين مــــن املعايـــري الثالثـــة. ومل تكـــن بنغالديـــش لـــدى 

االسـتعراض الـذي جـرى يف عـام ٢٠٠٠ قـد اسـتوفت ســوى 
معيار واحد من املعايري الثالثة (دليل الضعف االقتصادي).  

 
نصيــب الفــرد مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل مقـــابل  - ٢

نصيبه من الدخل القومي اإلمجايل 
ــيت  ١٢٥ -اسـتعانت اللجنـة بفئـة البلـدان املنخفضـة الدخـل ال
حددهـا البنـك الـدويل ضمـن مـا اسـتعانت بـه مـــن منطلقــات 
أوليـة يف وضـــع قائمــة أقــل البلــدان منــوا. ولوحــظ أن نقطــة 
الفصل اليت حددها البنك الدويل للبلدان املنخفضة الدخل قـد 
ارتفعـت بالقيمـة اإلمسيـــة بشــكل مواكــب للتضخــم (ومثــال 
ـــــد أن كــــانت ٦٩٥ دوالرا يف عــــام ١٩٩٥  ذلـــك أـــا بع
أصبحـت ٧٨٥ دوالرا يف عـام ١٩٩٩) – وـذا ظلـت ثابتـــة 
من حيث الواقع - وأن البنك الـدويل اسـتخدم نصيـب الفـرد 
مـن الدخـل القومـي اإلمجـايل ال مـن النـاتج احمللـي اإلمجــايل يف 
حتديد فئة البلدان املنخفضة الدخل. وعالوة علـى ذلـك، فـإن 
الدخـل القومـي اإلمجـايل يعـد مـرآة تعكـس القـــدرة اإلنتاجيــة 
للبلد بالصورة الوافية اليت يعكسها ا الناتج احمللي اإلمجايل. 

١٢٦ -وتوصــــي اللجنــــة، ابتغــــاء الوضــــوح واالتســــــاق، 
باالسـتعاضة بنصيـب الفـرد مـن الدخـل القومـي اإلمجـايل عـــن 
نصيبـه مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف املعايـري احلاليـة لإلخـــراج 
ــها.  مـن القائمـة، مثـل املعمـول بـه بـالفعل بالنسـبة لـإلدراج في
ــــالث ســـنوات،  وســيعتمد االســتعراض الــذي جيــرى كــل ث
فيما يتعلق باإلدراج يف القائمة واإلخــراج منـها علـى السـواء، 
علــى البيانــات اخلاصــة بنصيــب الفــرد مــن الدخــل الوطــــين 
ـــك الــدويل. وفيمــا يتعلــق  اإلمجـايل املسـتخدمة يف أطلـس البن
حبـاالت اإلخــراج احملتملــة، أوصــت اللجنــة أيضــا بــالنظر يف 
الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه التحويـــالت املاليـــة مـــن اخلـــــارج 
واملساعدات اخلارجية وغريها مـن أشـكال الدخـل مـن حيـث 
تأثريها على أرقام الدخل القومـي اإلمجـايل والقـدرة اإلنتاجيـة 
احمللية على السواء. كما ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أي دمـار 
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كبري يلحق برأس املال، مبــا يف ذلـك رأس املـال الطبيعـي، مـىت 
توفرن معلومات بشأنه. 

١٢٧ -وُأبلغـت اللجنـــة بــأن تقريــر أصدقــاء رئيــس اللجنــة 
اإلحصائيـة (انظـر E/CN.3/2001/18، الفقـرة ٦٤ مـن املرفـــق) 
قد حث على استخدام نصيـب الفـرد مـن الدخـل املسـتند إىل 
تعـادالت القـــوة الشــرائية يف التحليــالت عــرب القطريــة بينمــا 
كــانت اللجنــة تســتخدم البيانــات اخلاصــــة بـــالدخل احمللـــي 
اإلمجايل والناتج القومي اإلمجايل املستمدة من منهجيــة أطلـس 
البنـك الـدويل، والحظـت اللجنـة أن منهجيـة تعـادالت القــوة 
الشرائية ختضع لعـدد مـن القيـود التجريبيـة، وأن األمـر حباجـة 
إىل القيام باملزيد من العمل على املدى املتوسط، قبل أن تضـع 
اللجنة مقترحا حمددا باسـتخدام هـذه املنهجيـة. وعـالوة علـى 
ذلــك، فــإن البيانــات املســتندة إىل تعــادالت القــوة الشـــرائية 

ليست متاحة بالنسبة لعدد من البلدان املنخفضة الدخل. 
ـــة مــن األمانــة العامــة أن تلتمــس مــن  ١٢٨ -وطلبـت اللجن
البنـك الـدويل، مـن خـالل الشـعبة اإلحصائيـة بـإدارة الشــؤون 
االقتصاديـة واالجتماعيـة، توضيـح عـدد مـن املسـائل املنهجيــة 
املتعلقة مبنهجية تعادالت القوة الشرائية املتبعة لديه مـن حيـث 
دقتها ووضوحها وإمكانية التعويل عليها من أجل االسـتعاضة 

عن البيانات الناقصة بتقديرات غري مباشرة. 
 

دليــل نوعيــة احليــاة املاديــة املعــزز – دليــل الرصيـــد  - ٣
البشري 

١٢٩ -ميثل دليل نوعية احلياة املادية املعزز يف الوقـت الراهـن 
متوسـط أربعـة مؤشـرات، هـي: (أ) التغذيـة، وتقـاس مبتوســط 
ــة  اسـتهالك الفـرد اليومـي مـن السـعرات احلراريـة كنسـبة مئوي
مــن متوســط احتياجاتــــه اليوميـــة مـــن الســـعرات احلراريـــة؛ 
(ب) الصحة، وتقاس مبعـدل وفيـات األطفـال دون اخلامسـة؛ 
و (ج) التعليــم، ويقــاس بإمجـــايل  نســـبة القيـــد يف املـــدارس 

االبتدائيــة والثانويــة معــا ومعــــدل إملـــام الراشـــدين بـــالقراءة 
والكتابة. 

ــــاة املاديـــة  ١٣٠ -ولوحــظ أن مصطلــح دليــل �نوعيــة احلي
املعزز� ال يعكس بصورة مناسبة الواقـع الـذي يقصـد املؤشـر 
ــــس  إىل التعبــري عنــه، وهــو مســتوى رأس املــال البشــري ولي
مسـتوى الرفاهيـة. ولـذا، اقـترح تغيـري امسـه إىل دليــل الرصيــد 

البشري. 
ــــة تـــود  ١٣١ -وفيمــا يتعلــق مبؤشــر التغذيــة، كــانت اللجن
اسـتخدام النسـب املئويـة للســـكان الذيــن يعــانون مــن نقــص 
ـــن  التغذيـة، ولكـن هـذه البيانـات غـري متاحـة بالنسـبة لكثـري م
البلـدان. ولـذا حظيـت فكـرة اإلبقـاء علـى متوسـط اســـتهالك 
الفـرد مـن الســعرات احلراريــة كنســبة مئويــة مــن احتياجاتــه 
اليومية من السعرات احلرارية بتأييد واسع. ومع هـذا، لوحـظ 
أن من املتوقع من منظمـة األغذيـة والزراعـة، يف إطـار السـعي 
لرصـد التقـدم صـوب حتقيـق أهـداف األلفيـة يف جمـال التنميــة، 
ـــة ومشــول البيانــات القطريــة فيمــا يتعلــق  أن حتسـن مـن نوعي
بالنسبة املئوية للسكان الذين يعـانون مـن نقـص التغذيـة، وإذا 
ما باتت هذه البيانات متاحـة يف املسـتقبل القريـب، فسـيمكن 
االستعانة ا يف دليل نوعية احلياة املاديـة املعـزز/دليـل الرصيـد 
البشري خالل استعراض عام ٢٠٠٣ الذي جيرى كــل ثـالث 

سنوات.  
١٣٢ -وأكدت اللجنة جمـددا أن العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة 
ليسـت أفضـل مؤشـر متـاح للحالـة الصحيـة للســـكان بســبب 
شـواغل متعلقـة بنوعيـة البيانـات؛ كمـا أنـه أداة مسـرفة البــطء 
للتعـرف علـى التغـــريات يف جمــايل الصحــة والتغذيــة. وعليــه، 
أيــدت اللجنــة اإلبقــاء علــــى معـــدل وفيـــات األطفـــال دون 
اخلامسة الذي تتوافر بشأنه بيانات أفضـل مـن حيـث إمكانيـة 

التعويل عليها. 
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وفيمـا يتعلـق حبـاالت البلـدان املوشـكة علـى اخلـــروج  – ١٣٣
مـن القائمـة، ميكـن أن تؤخـــذ يف احلســبان مؤشــرات أخــرى 
ـــال دون اخلامســة.  للصحـة لكـي تكمـل معـدل وفيـات األطف
وهي مسألة ذات أمهية بالغة للبلدان الـيت نقـص فيـها متوسـط 
ــــل فـــريوس نقـــص املناعـــة  العمــر املتوقــع نقصــا شــديدا بفع
البشـرية/متالزمـة نقـــص املناعــة املكتســب (اإليــدز). وميكــن 
اســتخدام النســبة املئويــة للســكان املتضرريــن مــن األمـــراض 

املعدية كمؤشر إضايف مفيد. 
١٣٤ -وفيمـا يتعلـق بإمجـايل نسـبة القيـد يف املـدارس الثانويــة 
واالبتدائية معا، ُأبلغت اللجنة بأن العدد اإلمجايل للمقيدين يف 
املدارس االبتدائية يف عدد من البلدان من فئة أقل البلـدان منـوا 
متضخـــم إلدراج الطـــالب البـــاقني لإلعـــادة و/أو الطـــــالب 
املنتمـني إىل فئـات عمريـة خمتلفـــة أكــرب(٣١). واتفقــت اللجنــة 
علــى أن البيانــات املتعلقــة مبتوســط عــدد ســنوات الدراســــة 
للقطـاع النشـط مـن السـكان أو بفـترة الدراسـة املتوقعـــة الــيت 
حددـــا منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلــــم والثقافــــة 
(اليونســكو) توفــر مؤشــرات أفضــــل، ولكنـــها أشـــارت إىل 
وجـود مشـاكل خطـرية متصلـــة بالبيانــات مــن حيــث مــدى 
ـــم  توافرهــا بالنســبة جلميــع البلــدان الناميــة. وملــا كــان التعلي
ـــالقراءة والكتابــة،  االبتدائـي يتجلـى يف نسـبة إملـام الراشـدين ب
ـــدارس  أوصــت اللجنــة بدراســة إمكانيــة حــذف القيــد يف امل
االبتدائيـة مـن دليـل نوعيـة احليـاة املاديـة املعـزز/دليـل األصــول 
البشــرية والتركــيز علــى النســبة اإلمجاليــة للقيــــد يف التعليـــم 

الثانوي كمؤشر أفضل ملستوى التعليم. 
 

دليل الضعف االقتصادي  - ٤
١٣٥ -يتألف دليل الضعف االقتصادي يف الوقت احلايل مـن 
متوســط مخســــة مؤشـــرات، هـــي: (أ) تركـــيز الصـــادرات؛ 
(ب) تذبـــذب عـــائدات التصديـــــر؛ (ج) تذبــــذب اإلنتــــاج 

الزراعي؛ (د) نصيب الصناعات التحويلية واخلدمـات احلديثـة 
يف الدخل القومي اإلمجايل؛ (هـ) حجم السكان. 

١٣٦ -ويـراد ـذا الدليـل أن يعكـــس املخــاطر النســبية الــيت 
يتعـرض هلـا البلـد النـامي بفعـل الصدمـات اخلارجيــة، وتأثــريه 
ال يعتمــد فحســب علــى قــوة الصدمــات، بــــل أيضـــا علـــى 
اخلصائص اهليكلية اليت حتدد مـدى تـأثر البلـد مـن جـراء هـذه 
الصدمات. ونوع الضعف الذي ينبغي أن يؤخـذ يف احلسـبان 
عند حتديد البلدان األقل منوا هـو الضعـف اهليكلـي؛ وال تنظـر 

اللجنة يف الضعف املقترن بسياسات احلكومات. 
١٣٧ -وقد لوحظ أن حجم السكان واحد من أهم العوامل 
يف تقييم الضعف االقتصادي العـام حيـث إن البلـدان الصغـرية 
تنحو أكثر من البلدان الكبرية إىل التأثر بالصدمـات اخلارجيـة 
ــــثر  لألســباب التاليــة: (أ) أن اقتصاداــا عــادة مــا تكــون أك
انفتاحـا علـى التجـارة اخلارجيـة؛ (ب) أن صادراـا تنحــو إىل 
ـــالنظر إىل ضيــق جمــال التنويــع أمامــها. كمــا  الـتركز بشـدة ب
لوحظ أيضا أن الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة تواجـه بصفـة 
– مثل ارتـفاع تكـاليف النقـل والعزلـة  عامة معوقات هيكلية  
– ممـــا جيعلــها معرضــة بشــدة  النسـبية عـن األسـواق الرئيسـية 
للتأثر بالصدمات اخلارجية. ولذا توصي اللجنـة باإلبقـاء علـى 
مؤشـــر حجـــم الســـكان ضمـــن مكونـــات دليـــل الضعـــــف 

االقتصادي. 
١٣٨ -وتوصــي اللجنــة أيضــا، علــــى غـــرار مـــا فعلـــت يف 
الدورات السابقة، بإعادة حساب مؤشر تركيز الصادرات يف 
إطــار صيغــة  دليـــل الضعـــف االقتصـــادي  حبيـــث يتضمـــن 

صادرات اخلدمات إىل جانب الصادرات السلعية. 
١٣٩ -وقـد عـادت اللجنـة إىل نظـر املسـألة الـيت كـــانت قــد 
حبثتها يف عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠، وهي التساؤل عن إمكانيـة 
تضمني دليل الضعف االقتصادي مقياسا مباشرا بدرجـة أكـرب 
لألثـر االقتصـادي للكـوارث الطبيعيـــة، مثــل حجــم األضــرار 
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االقتصاديــــة أو عــــدد الســــكان املتضرريــــن أو املشــــــردين. 
وخلصـت إىل أنـه، يف حالـة توافـر بيانـات قابلـة للمقارنـة عــن 
النسـبة املئويـــة للســكان املشــردين بفعــل الكــوارث الطبيعيــة 
ويتسـىن التعويـل عليـها بصـورة كافيـة، فإنـــه ميكــن االســتعانة 
ـذه البيانـات كعنصـر إضـايف يف دليـل الضعـف االقتصـــادي، 
واتفقت يف الوقت ذاته على ضرورة  أن تشمل النبـذ املتعلقـة 
حباالت البلدان املوشكة على اخلروج من القائمــة بيانـات عـن 
األثر االقتصادي للكوارث الطبيعيـة إذا توافـرت بيانـات ذات 

صلة ميكن التعويل عليها. 
 

دور نبذات الضعف القطرية  - ٥
ـــت هلــا مــن  ١٤٠ -أكـدت اللجنـة جمـددا النتيجـة الـيت توصل
قبل(٣٢) حيث رأت أن دليل الضعـف االقتصـادي ال ميكـن أن 
يوفـر إال مقياسـا جزئيـــا وتقريبيــا لضعــف بلــد مــا، وأن مــن 
الـالزم إجيـاد تقييـم أعمـق للضعـف لكـل بلـد بعينـه يف حـــاليت 
اإلضافــة إىل قائمــة أقــل البلــدان منــوا واإلخــراج منــها علـــى 
الســواء. ومــن مث، أوصــت اللجنــــة يف عـــام ٢٠٠٠ بـــإعداد 
�نبـذة عـن الضعـف� لكـل بلـــد موشــك علــى الوصــول إىل 
العتبـات. وينبغـي وضـع نبـذة للســـماح بــإجراء تقييــم شــامل 
للحالـة يف البلـد وتقـــدمي معلومــات تعكــس األبعــاد املختلفــة 

للضعف. 
١٤١ -وقــد أعــد مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــــارة والتنميـــة 
ــــن حـــاالت الضعـــف يف الـــرأس  (األونكتــاد) نبــذ قطريــة ع
األخضـر، وسـاموا، وفـانواتو، وملديـف مـن أجـــل اســتعراض 
ـــة.  عــام ٢٠٠٠ بالتعــاون الوثيــق مــع احلكومــات ذات الصل
وتوصـي اللجنـة باسـتمرار هـذا التعـاون مـن أجـل إعـداد هــذه 
النبذ القطرية قبل االستعراض القادم يف سلسلة االسـتعراضات 
اليت جترى كل ثالث سنوات (من أجل السماح بإجراء تقييم 
مستنري للحالة يف البلدان الـيت علـى شـفا الوصـول إىل عتبـات 

هذه املعايري). 

ومل يقتصـر اســتخدام النبــذ القطريــة الــيت أعــدت يف  – ١٤٢
السابق على اعتبارها معلومــات تكميليـة عنـد النظـر يف وضـع 
قطر بالنسبة ملعيار الضعف االقتصادي، بل اهتدت اللجنة ـا 
ـــري األساســية  أيضـا يف أحكامـها بشـأن النتـائج الشـاملة للمعاي
الثالثة. وعليه، فقد أوصت بأن تواصل هذه النبـذ القطريـة يف 

املستقبل فحص اجلوانب املتصلة باملعايري الثالثة كلها. 
١٤٣ -واتفق رأي اللجنة أيضا على أن نبذ الضعف السـابقة 
قدمـت أفكـارا ثاقبـة عـن جوانـب الضعـــف يف هــذه البلــدان. 
ومـع هـذا، ففـي حـني وافقـت اللجنـة علـى ضـرورة اســـتمرار 
ــــة بـــالضعف  النبــذ القطريــة يف التركــيز علــى املســائل املتصل
االقتصادي، أوصت أيضا بأن تويل هذه النبذ بعـض االهتمـام 

للضعف البيئي. 
١٤٤ -وينبغـي إعـداد هـــذه النبــذ مــن أجــل مجيــع حــاالت 
اإلخـراج احملتملـة مـن قائمـة أقـــل البلــدان منــوا، وكذلــك، يف 
نطاق املمكن عمليا، من أجل اإلضافات احملتملـة إىل القائمـة، 
كاحتياط ضروري للوقاية من خطــر تغيـري حالـة بلـد مـا علـى 
ـــــة  غـــري أســـاس صحيـــح نتيجـــة جلوانـــب القصـــور يف نوعي
املعلومات. وأوصت اللجنـة أيضـا بإمتـام هـذه النبـذ قبـل ايـة 
عـام ٢٠٠٢ حـىت تكـــون متاحــة إلعــداد االســتعراض التــايل 

الذي جيري كل ثالث سنوات. 
 

املسائل التقنية  - ٦
١٤٥ -استعرضت اللجنة أيضا بعض املسـائل التقنيـة املتصلـة 
ـــري. وطلبــت مــن األمانــة العامــة أن تعــد، قبــل  بإعمـال املعاي

االستعراض القادم، حماكيات عن أثر اخليارات التالية: 
حتويـل املتوسـطات: ُرئـي أن حتويـل املتوســط  (أ)
اهلندسـي للمكونـات أو متوســـطها احلســايب إىل لوغاريتمــات 
كفيـل بالكشـف عـن أكـرب املعوقـات الـيت يواجهـها كــل بلــد 

وذلك بصورة أفضل من املتوسط احلسايب احلايل؛ 
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(ب) التركـيز: ُرئـي أن حسـاب الدالئـــل املركبــة 
– األدىن) سـيكون أكـثر دقـة إذا  (وفقا إلجراء احلـد األقصـى 
طبق على عينة مرجعية لعدد أصغـر مـن البلـدان املتماثلـة عمـا 
إذا طبق على القائمــة احلاليـة للبلدان النامية املؤلفـة مـن ١٢٨ 

بلدا(٣٣)؛ 
النظــر اآلين يف املؤشــرات: يبــدو مــن املثــــري  (ج) 
لالهتمام، وخاصة بالنسبة للحاالت القريبة من احلد الفــاصل، 
النظر يف وقت واحـد يف املعايـري املتصلـة بـاثنني مـن مؤشـرات 
املعوقـات اهليكليـــة (دليــل األصــول البشــرية ودليــل الضعــف 
االقتصـادي) أو حـىت يف املؤشـرات الثالثـة (نصيـب الفـرد مــن 
الدخـل القومـي اإلمجـــايل، ودليــل األصــول البشــرية، والرقــم 
القياسي للضعف االقتصادي)، دون إحـداث تغيـري يف الطـرق 
احلالية اليت تطبق فيها املعايري الثالثة على حنـو مسـتقل، وعلـى 
حنو يتيح للجنة أن تأخذ يف احلسـبان قـدرا مـن التعويـض بـني 
املعايــري وجممــوع اآلثــار احملتملــة للمعوقــــات الـــيت تكشـــفها 

املعايري. 
 

استعراض الدالئل األخرى ذات الصلة   جيم –
١٤٦ -على حني ساد اتفاق عام يف الـرأي علـى ضـرورة أن 
تسـتجيب معايـري تعريـف أقـل البلـدان منـوا للشـــواغل املتصلــة 
بكــل مــــن دمـــار رأس املـــال الطبيعـــي واآلثـــار االقتصاديـــة 
ـــن  واالجتماعيــة للكــوارث الطبيعيــة، فقــد جــرى التــأكيد م
جديد على ضـرورة أن تركـز املعايـري علـى املعوقـات اهليكليـة 
ـــي إال إذا  وعلــى ضــرورة أال تفحــص جوانــب الضعــف البيئ

كانت متصلة ذه املعوقات. 
١٤٧ -وأكدت اللجنة جمددا، اعتمادا على جهودها السابقة 
وعلى أعمال فريق اخلـرباء الـذي أتيحـت لـه الفرصـة لفحـص 
عدة وثائق متعلقة بدالئل أخرى للنوعيــة البيئيـة والبشـرية، أن 
ــل  دليـل التنميـة البشـرية ومكوناتـه يكفيـان ألغـراض حتديـد أق
ـــزز/دليــل  البلـدان منـوا. ويسـعى دليـل نوعيـة احليـاة املاديـة املع

األصـول البشـرية إىل توضيـح قـدرات املـوارد البشـرية بصـورة 
أكــثر مشــوال (مــع مؤشــــرين للتعليـــم ومؤشـــرين للصحـــة)، 
واملؤشـرات الـيت اختارـا اللجنـة أفضـل مـن بعـــض مكونــات 
ــل  دليـل التنميـة البشـرية، مـن حيـث مالءمتـها وإمكانيـة التعوي

عليها، ألغراض حتديد أقل البلدان منوا. 
ــــــل  ١٤٨ -وبعــــد أن أخــــذت اللجنــــة يف احلســــبان الدالئ
واملؤشــرات األخــــرى الـــيت فحصتـــها يف دورـــا األوىل(٣٤)، 
ناقشت أيضا تطور الدالئل الرئيسية للضعـف البيئـي يف ضـوء 
ما طلبه قرار الس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠١/٤٣ مـن 
مواصلة لعملها بشأن املنهجية اليت سـوف تسـتخدم يف حتديـد 
أقل البلدان منوا، باملشــاركة، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا، مـع 
املنظمـات الدوليـة األخـرى العاملـة يف قضايـا الضعـــف البيئــي 
واالقتصــادي. وقــد فحصــــت اللجنـــة بوجـــه خـــاص دليـــل 
االسـتدامة البيئيـة لعـــام ٢٠٠١، وهــو مبــادرة اختذهــا احملفــل 
االقتصـادي العـاملي. وتسـتند درجـات دليـل االسـتدامة البيئيـــة 
إىل جمموعـة مـن ٢٢ مؤشـرا أساسـيا، كـــل منــها يتــألف مــن 
متغـريين إىل ٦ متغـريات مبجمـوع قـدره ٦٧ متغـــريا أساســيا. 
ـــل االســتدامة البيئيــة يســمح بــإجراء مقارنــات  وملـا كـان دلي
شاملة لعدة بلدان من حيث األحوال البيئية وأدائها علـى حنـو 
ـــى أن هــذا الدليــل ميكــن أن  منظـم كمـي، اتفقـت اللجنـة عل

يثري قدرا على النظر يف املسائل املتعلقة بالضعف. 
غــري أن اللجنــــة الحظـــت وجـــود بعـــض املشـــاكل  – ١٤٩
املنهجية املتعلقة مبالءمة مؤشـرات الضعـف املختلفـة واألوزان 
الترجيحيـة اخلاصـة ـا. وأثـريت شـكوك كبـرية حـول إعطـــاء 
أوزان ترجيحيـة متسـاوية للمتغـريات واملؤشـــرات املتعــددة يف 
دليل االستدامة البيئية. ومثة مشـكلة أخـرى هـي أنـه ال توجـد 
بعـد بيانـات كافيـة ميكـن التعويـل عليـها ومقارنتـــها، بالنســبة 
ـــدا  جلميـع البلـدان الناميـة. ورغـم تقـدمي نتـائج بشـأن ١٢٢ بل
تقريبا، فإن البيانات ما زالـت غـري متاحـة بالنسـبة للكثـري مـن 
البلدان النامية، ويشمل ذلـك ثلـث أقـل البلـدان منـوا. وجـرى 
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التـأكيد علـى أنـه مـن الـالزم، مـن حيـــث املبــدأ، أن تفحــص 
ــــها  اللجنـــة مجيـــع البلـــدان الناميـــة يف حتديدهـــا للمؤهـــل من
للحصول على مركز أقل البلـدان منـوا، وأن البيانـات املطلوبـة 
للخروج باستدالالت يعول عليها بشأن البلـدان الناقصـة غـري 

متاحة يف الوقت الراهن. 
١٥٠ -وخلصت اللجنة إىل أن دليـل االسـتدامة البيئيـة، مثـل 
غريه من الدالئل املماثلة اليت فحصها فريق اخلرباء يف اجتمـاع 
ســابق لــــه يف بـــاريس يف آذار/مـــارس ٢٠٠٠(٣٥)، ال ميكـــن 
استخدامه بصفة مباشرة حبالتـه احلـاضرة لتحديـد أقـل البلـدان 
منوا. وأوصت بعـدم إضافـة أي عنصـر حمـدد متعلـق بـالضعف 
ـــة  البيئـي للمعيـار، وإن اقـترحت ضـرورة تضمـني النبـذ القطري
املتعلقـة حبـاالت البلـدان املوشـكة علـــى اخلــروج مــن القائمــة 
ما يتعلق باملعوقات اهليكلية من معلومات عــن الضعـف البيئـي 

بشرط توافر بيانات يعول عليها يف هذا الشأن. 
 

 دال – حالة البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية 
أشـارت اللجنـة إىل أنـــه ال جيــري يف الوقــت الراهــن  – ١٥١
النظر يف إدراج بلدان متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة يف قائمـة 
أقل البلدان منوا. واتفق الرأي على ضرورة النظر يف أمـر هـذه 
البلـدان وفقـا للمعايـري احلاليـة، علـى أنـه مـن غـري املســـتصوب 
تغيري املعايري لـتراعي أوضاعـها اخلاصـة. وأوصـت اللجنـة بـأن 
ـــدان املنخفضــة الدخــل الــيت متــر اقتصاداــا  تعـاجل مسـألة البل
مبرحلة انتقالية يف االسـتعراض التـايل الـذي جيـرى كـل ثـالث 
ــــة  ســنوات والــذي ســيحني موعــده يف عــام ٢٠٠٣ بالطريق

نفسها املتبعة مع البلدان النامية ألغراض التحليل. 
١٥٢ -واتفق كذلك على أن االستعراض الذي يجـرى كـل 
ثالث سنوات والذي سيحني يف عام ٢٠٠٣ سيتطلب إعــداد 
ـــة عــن حــاالت البلــدان املوشــكة علــى اإلدراج يف  نبـذ قطري
القائمة، خاصة فيما يتعلق جبوانـب رأس املـال البشـري (دليـل 
نوعية احلياة املادية املعزز/دليل األصول البشرية) ألن البيانـات 

املتاحـة قـد ال تعكـس الوضـع احلـايل هلـذه البلـدان بدقـة. وقــد 
تســبب تفكــك احتــاد اجلمــهوريات االشــــتراكية الســـوفياتية 
ويوغوسالفيا السابقة يف إحداث تغريات هيكلية كـربى وغـري 
بشـدة يف اإلمكانـــات والتوقعــات االقتصاديــة لبعــض الــدول 
اجلديدة. وقد ال تعـرب البيانـات املتاحـة تعبـريا دقيقـا عـن هـذه 
التغـريات. وسـيلزم بـذل جـهود خاصـة إذا اشـتملت احلــاالت 
احلدية على اجلمهوريات السوفياتية أو اليوغوسـالفية السـابقة 
بسبب هذا التغري يف مسارات األحداث أو لنقص املعلومات. 

 
 هاء – حالة جزر ملديف 

١٥٣ – أعادت اللجنة النظر يف توصياا الـيت تقدمـت ـا يف 
اســتعراض عــام ٢٠٠٠ الــذي جيــري كــل ثــالث ســـنوات، 
وأكــدت جمــددا يف دورــا الثالثــة يف عــام ٢٠٠١ أن جــــزر 
ملديف ستخرج من قائمة أقل البلـدان منـوا. وأشـارت إىل أن 
هـذا البلـد قـــد اســتوىف بــالفعل معيــارين مــن املعايــري الثالثــة 
للخــروج: معيــار الدخــل (نصيــب الفــرد مــن النــاتج احمللـــي 
اإلمجايل) ومعيار رأس املال البشري (دليل نوعية احلياة املاديـة 
ــــا مـــن حيـــث املعيـــار األخـــري (دليـــل الضعـــف  املعــزز). أم
االقتصادي)، فقد جتاوزت جزر ملديف عتبة اخلــروج ـامش 

صغري. 
١٥٤ -وأشـــارت اللجنـــة أيضـــا إىل أن حكومـــــة ملديــــف 
أوضحت وجود مواطن خلل يف تقديـر درجـات دليـل نوعيـة 
احليــاة املاديــة املعــزز يف عــام ٢٠٠٠، ال ســيما فيمــا يتعلـــق 
 ،E/2000/104 مبتغــريي التغذيــــة والقيـــد يف املـــدارس (انظـــر
املرفــق، الضميمــة). وأثــريت شــكوك حــــول صحـــة تقديـــر 
املــأخوذ الســــعري بنســـبة ١١٨ يف املائـــة، الـــذي رأت فيـــه 
الســلطات الوطنيــة مغــاالة. كمــــا ُذكـــر أيضـــا أن الدراســـة 
االسـتقصائية الـيت أجراهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عــن 
الفقر يف عام ١٩٩٨ قد وصفـت احلالـة الغذائيـة بأـا �أسـوأ 
ــــوب الصحـــراء  ممــا هــي عليــه يف بلــدان أفريقيــا الواقعــة جن
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الكربى�. وُرئي أن املعوقات اهليكلية املتصلة بنقل السلع مـن 
جراء األحوال اجلوية البالغـة السـوء والبعـد النـائي للجـزر إمنـا 
مها عوامل دائمة تكمن وراء حالة التغذية هذه. وعالوة علـى 
ذلك، فقد انتقدت سلطات ملديف تقدير إمجايل نسـبة القيـد 
يف املـدارس االبتدائيـة والثانويــة معــا (٩٢ يف املائــة) باعتبــاره 

تقدير مغاىل فيه. 
١٥٥ - وبعد قيام فريق اخلرباء يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ 
ــوم  باسـتعراض شـامل للحالـة امللديفيـة، توصـي اللجنـة بـأن يق
مؤمتـر األمـم املتحـــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد) بــإعداد 
موجــز قطــــري جديـــد بغيـــة تقييـــم موثوقيـــة األرقـــام الـــيت 
ستستخدم يف استعراض عام ٢٠٠٣. وينبغـي أيضـا أن يـأخذ 
يف االعتبار اآلثار املترتبة بالنسبة مللديف علـى إحـالل نصيـب 
الفرد من الدخل القومي اإلمجايل حمل نصيب الفرد من النـاتج 
احمللـي اإلمجـايل ضمـن املعايـــري املســتخدمة إلدراج البلــدان يف 
قائمـة أقـل البلـدان منـوا وســحبها منــها. عــالوة علــى ذلــك، 
ـــة علــى أمهيــة دراســة اآلثــار املترتبــة علــى رفــع  تشـدد اللجن
ملديف من قائمة أقل البلدان منوا، وذلك يف ضـوء املعلومـات 
اجلديدة واإلضافية الواردة من جهات ماحنة متعددة األطـراف 

وثنائية. 
١٥٦ - وقـد طلـب كـل مـن األمانـــة العامــة لألمــم املتحــدة 
واألونكتاد من شركاء التنمية مللديف تزويدمها مبعلومات عن 
�موقفـهم احملتمـل مـن رفـع بلـد مـن البلـــدان مــن قائمــة أقــل 
البلدان منوا�. وكانت املشاورات ال تزال قائمة أثنـاء اجللسـة 

العامة للجنة (انظر الفرع زاي أدناه). 
 

عملية انتقالية ميسـرة للبلـدان املرفوعـة أمساؤهـا  واو –
من قائمة أقل البلدان منوا   

١٥٧ - أحاطت اللجنة علما بالطلب املقـدم يف قـرار الـس 
االقتصـادي واالجتمـاعي ٤٣/٢٠٠١ إلجـراء مناقشـــة دوليــة 

حول كفالة حتقيق عملية انتقالية ميسرة من صفة أقـل البلـدان 
منوا بالنسبة للبلدان اليت تصبح مؤهلة لرفعها من القائمة.  

١٥٨ - وأقرت اللجنة بأن القـدرة علـى حتقيـق انتقـال ميسـر 
قد خيتلف كثريا من بلد إىل آخــر. ويتضـح هـذا بوجـه خـاص 
يف حـاالت البلـدان الواقعـة حاليـا عنـد اخلـــط الفــاصل، وهــو 
ما يشكل تناقضا ظاهريا: فالبلدان اجلزريـة الـيت هـي مـن أقـل 
البلدان منوا واليت حققـت يف الظـاهر ازدهـارا عظيمـا ومطـردا 
إىل أبعــد حــد بالنســبة ملعايــري الدخــل والرصيــد البشـــري أو 
األصـول البشـرية هـي مـن بـني أكــثر البلــدان تعرضــا لعوائــق 
هيكلية و/أو أكثر البلدان ضعفا. فقد تكون هذه البلـدان إذن 
من بني أقل البلدان استعدادا ملواجهـة حـدوث أي خسـارة يف 

االمتيازات إذا ما رفعت من قائمة أقل البلدان منوا. 
١٥٩ - ولذلك فقد اعتربت اللجنـة أن االنتقـال امليسـر مبـدأ 
يكتسب أمهية قصوى بالنسبة للبلدان املرفوعة مـن قائمـة أقـل 
البلدان منوا، بقدر ما تظل االحتماالت قائمـة بـأن تبقـى هـذه 
البلـدان معتمـدة، بدرجـــات خمتلفــة، علــى الدعــم اخلــارجي. 
والحظت اللجنة أن حتقيق انتقال ميسر، بالنسبة لبلـد مرفـوع 
من قائمة أقل البلدان منوا، ال يعين بالضرورة أن تلغى تدرجييـا 
مجيع االمتيازات اخلاصة بأقل البلـدان منـوا. وينبغـي بـاألحرى 
أن ينطـوي علـى إعـادة حتديـد نطـاق الفوائـد الـيت يســـتصوب 
حتقيقها لبلد مرفوع من القائمة. وعملية إعـادة التحديـد هـذه 
قــد تتضمــن، إىل جــانب فقــدان بعــض الفوائــد، االحتفــــاظ 
مبعامالت بشروط تساهلية أخرى، منها، إذا لـزم األمـر، منـح 
معامالت بشروط تساهلية ألجل غري مسمى، وتقدمي شـروط 
تساهلية جديدة يتم تكييفها وفقا للحالة االقتصادية املتحسـنة 

للبلد وهي حالة ال تزال مع ذلك هشة.  
١٦٠ - ورأت اللجنــة أن كــل عمليــة يرفــع فيــها بلــد مـــن 
القائمة ينبغي أن تكـون يف املسـتقبل مسـوغا ألن تعقـد األمـم 
املتحـدة اجتمـاع مـائدة مسـتديرة يـدرس فيـه شـــركاء التنميــة 
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والبلد املرفوع من القائمة أفضل التدابري املالئمة لكفالة حتقيق 
عملية انتقال ميسرة.  

١٦١ - ويف هذا الصدد، يتمثـل التحـدي الرئيسـي يف كيفيـة 
جعـل عمليـة االنتقـال ال ميسـرة فحسـب ولكــن أيضــا بدايــة 
ـــة. فينبغــي أن يكــون يف رفــع البلــد مــن  لعمليـة إمنائيـة دينامي
القائمة إشارة للشركاء يف القطاعني اخلاص والعام بـأن حتسـنا 
ــــة جديـــدة  مســتدميا قــد حتقــق، فاحتــا بذلــك فرصــا اقتصادي
وواعدة. واقترحت اللجنة أيضـا أن يتـم، قبـل اسـتعراض عـام 
٢٠٠٣ لقاء أقل البلدان منـوا، اجتمـاع خـرباء، بشـأن مسـألة 
حتقيق عملية انتقالية ميسرة بوجـه عـام، وذلـك إللقـاء الضـوء 
على املعاملة اليت حيتمل أن تلقاها البلدان املرفوعة مـن القائمـة 

من شركائها املتعددي األطراف والثنائيني الرئيسيني. 
ـــات  ١٦٢ - ويف اخلتــام، أكــدت اللجنــة علــى قيمــة املعلوم
املقدمـة يف إطـار املعايـري املسـتخدمة لتحديـد أقـل البلـدان منــوا 
وذلــك يف ســياق رفــع بلــد مــا مــن القائمــة. وبفضــل هـــذه 
البيانــات (اخنفــاض الدخــل والرأمســال البشــــري، والضعـــف 
االقتصـادي، وتنطـــوي معــا علــى ١٠ متغــريات اجتماعيــة – 
اقتصادية)، يتسىن إلقـاء الضـوء بشـيء مـن الثقـة علـى مواطـن 
الضعف الرئيسية اليت ينبغـي أن تعـاجل مـن أجـل حتقيـق عمليـة 
انتقالية ميسرة. وينبغي أيضــا أن تتيسـر تمـع املـاحنني، وقـت 
حتديد تدابري بعينها لتحقيق عمليـة انتقاليـة ميسـرة، معلومـات 
إضافيـة عـن االحتياجـــات األخــرى للبلــد املرفــوع امســه مــن 

القائمة. 
 

ـــل  اآلثــار املترتبــة علــى رفــع بلــد مــن قائمــة أق زاي -
البلدان منوا واملكاسب الفعلية لالنتمـاء إىل هـذه 

الفئة من البلدان   
١٦٣ - أحاطت اللجنة علما مع التقدير بالردود الـيت قدمـها 
بعض شركاء التنمية ألقل البلدان منوا علـى دعـوة وجـهت يف 
وقت سابق طلبا لبيانات عن الطريقة اليت سيتعامل ا شركاء 

التنمية مع البلدان املرفوعة من قائمة أقل البلدان منـوا يف ضـوء 
ضرورة وجود تدابري لتحقيق �عملية انتقال ميسرة�. 

١٦٤ - وقـد أشـار عـدد مـن الشـــركاء الثنــائيني إىل أن رفــع 
بلدان من القائمة لـن يكـون لـه سـوى أثـر بسـيط، إن وجـد، 
على تعاملهم مع هذه البلدان من حيـث تدفـق املعونـة وتقـدمي 
املســـاعدات التقنيـــة، ألن هـــذه التدفقـــات واملســـــاعدات مل 
ختصص بالضرورة علـى أسـاس صفـة أقـل البلـدان منـوا (انظـر 
ـــإن االمتيــازات الثنائيــة  املرفـق األول). ومـن ناحيـة أخـرى، ف
ـــي،  فيمــا يتعلــق بــالوصول إىل األســواق علــى أســاس تفضيل
تشكل جماال يبدو فيه نطاق استمرار معاملـة أقـل البلـدان منـوا 
بصفتها تلك بعد رفعها من القائمة، (حىت ولو لفترة انتقاليـة) 
حمـدودا، أو حـىت غـري موجـود، الرتباطـها بواجبـات تشــريعية 

ملزمة. 
١٦٥ - وقـدم شـــركاء متعــددو األطــراف وإقليميــون أيضــا 
ـــادرين علــى  إشـارات متفاوتـة بشـأن احتمـاالت أن يكونـوا ق
تطبيـق تدابـري لتحقيـق عمليـــة انتقــال ميســرة لصــاحل البلــدان 
املرفوعة من قائمة أقل البلدان منوا (انظر املرفق الثاين). ويبـدو 
أنه ال توجد لدى منظمة التجارة العاملية أي سياسة ثابتة فيمـا 
يتعلق بالبلدان املرفوعة مـن القائمـة. ولكـن ينتظـر أن يتضمـن 
برنـامج عمـــل املنظمــة اجلديــد واملتعلــق ببلــدان االقتصــادات 
الصغـرية القيـام بدراسـة للمسـائل احملـددة ذات الصلـــة بتقــدمي 
معاملـة خاصـة للـدول األعضـاء يف املنظمـة احملتمـل رفعـها مــن 
القائمة (ال يوجد يف الوقت احلـاضر سـوى ملديـف) والـدول 
ذات صفـة املراقـب يف املنظمـة واحملتمـل رفعـــها مــن القائمــة، 
والـيت هـي بصـدد االنضمـام إليـها (يف الوقـت احلـاضر: الـرأس 

األخضر وساموا وفانواتو). 
١٦٦ - أشارت مصارف التنميـة اإلقليميـة الـيت فيـها أعضـاء 
من أقل البلـدان منـوا إىل أـا تؤيـد بوجـه عـام الفكـرة الداعيـة 
إىل حتقيـق انتقـال ميسـر للبلـدان املرفوعـة مـن القائمـة، وذلــك 
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فيما يتعلق بتخصيص منح وقروض للبلدان اليت كـانت سـابقا 
من أقل البلدان منوا. 

١٦٧ - ومن وجهة نظـر املؤسسـات املتعـددة األطـراف الـيت 
ظلت تقدم مساعدات إىل البلدان اليت أوشـكت أن ترفـع مـن 
قائمة أقل البلدان منوا، فـإن فقـدان صفـة أقـل البلـدان منـوا لـن 

يؤثر بصورة تلقائية على التعاون القائم مع هذه البلدان. 
١٦٨ - وللتوصــل إىل فــهم تــام لآلثــار املترتبــة علــــى رفـــع 
ـــرى املزيــد مــن األدلــة  البلـدان مـن القائمـة، تـود اللجنـة أن ت

الواقعية على الفوائـد الـيت اكتسـبتها البلـدان املرفوعـة أمساؤهـا 
مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا. وأقـرت اللجنـة بوجـود فجـــوات 
خمتلفة فيما يتعلق باالمتيـازات احملتملـة الـيت عرضـها علـى أقـل 
البلدان منوا شركاؤها يف التنميـة والفوائـد الـيت اكتسـبتها أقـل 
البلــدان منــوا بــالفعل مــن صفتــها تلــك. وأشــارت إىل قيــــام 
األونكتاد بتقييم شـامل للفوائـد الفعليـة املكتسـبة علـى أسـاس 
دراسات استقصائية لبلـدان حمـددة وشـددت علـى أمهيـة نشـر 
هذا التقييم حبلـول موعـد اسـتعراض عـام ٢٠٠٣ لقائمـة أقـل 

البلدان منوا.  
الفصل اخلامس 

 

  أساليب العمل وبرنامج عمل اللجنة 
ـــة بفرصــة اإلســهام يف أعمــال الــس  ١٦٩ - ترحـب اللجن
ــــاعي وتؤكـــد مـــن جديـــد اســـتعدادها  االقتصــادي واالجتم
ملواصلـة ذلـك يف املســـتقبل. وتظــل اللجنــة علــى رأيــها بــأن 
أعماهلــا هــي ذات طبيعــة جتعــــل اجتماعـــات أفرقـــة اخلـــرباء 
املعقـودة فيمـا بـني الـــدورات تســهم كثــريا يف جنــاح دوراــا 
السنوية. من ذلـك مثـال أن توصيـات اجتمـاع الفريـق العـامل 
ـــد أقــل البلــدان  بشـأن املنهجيـة الـيت ينبغـي اسـتخدامها لتحدي
ــــرار الـــس  منــوا، أتــاحت للجنــة أن تركــز علــى طلبــات ق
االقتصـــادي واالجتمـــاعي ٤٣/٢٠٠١ وأن تســـــتجيب هلــــا 
بفعاليـة. فـهذه األعمـال التحضرييـة ينبغـي أن تبـــدأ قبــل فــترة 
معقولة من بدء كل دورة، حىت يتوفر للجنة مجيع التحليـالت 
ــــس مناقشـــاا العامـــة  الضروريــة وتكــون قــادرة علــى تكري

لصياغة توصيات موضوعية وعملية يف تقريرها إىل الس. 
١٧٠ - ويف ضوء نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنميـة ومؤمتـر 
القمة العاملي للتنمية املستدامة املقبل، ترى اللجنـة أن بإمكاـا 
تقدمي مسامهة حمددة يف جمال حتقيق منافع عامة عامليـة وآليـات 
مالية ابتكارية من أجل حتقيق التنميـة املسـتدامة. وقـد وافقـت 
اللجنـة علـى أن يعكـف بعـض أعضائـها، أثنـــاء فــترة مــا بــني 

ـــد وصياغــة مواضيــع فرعيــة ذات صلــة  الدورتـني، علـى حتدي
ضمن هذا املوضوع الواسع. 

ـــإن هــذا التقريــر  ١٧١ - وكمـا طلـب الـس مـن اللجنـة، ف
حيـدد املعايـري الـيت تقـترح اللجنـــة اســتخدامها يف االســتعراض 
الذي جيري كل ثالث سنوات لقائمة أقل البلـدان منـوا، وهـو 
استعراض تقرر إجـراؤه يف عـام ٢٠٠٣. ويشـمل هـذا، كمـا 
سبق أن اقترحت اللجنة، إعـادة النظـر يف معاملـة البلـدان الـيت 
متـر اقتصاداـا مبرحلـــة انتقاليــة، عــالوة علــى ســالمة تطبيــق 
مبادئ وخطوط فاصلة أكثر حصرا حتدد إدراج البلـدان ألول 
مرة يف قائمة أقل البلدان منوا، مقارنـة بـاخلطوط الفاصلـة الـيت 
حتدد رفعها مـن القائمـة. وسيشـمل االسـتعراض الـذي جيـري 
كـل ثـالث سـنوات املراجـع النهائيـة للتوصيـة الســـابقة للجنــة 
برفع ملديف من القائمة، استنادا إىل معلومات إضافية طُلبـت 
يف قــرار الــس االقتصــادي واالجتمـــاعي ٤٣/٢٠٠١. ويف 
اخلتـام، تقـترح اللجنـة مناقشـــة أمهيــة كفالــة حتقيــق عمليــات 
انتقال ميسرة من صفة أقـل البلـدان منـوا بالنسـبة للبلـدان الـيت 

أصبحت مؤهلة للخروج من القائمة.   
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الفصل السادس 
 

تنظيم الدورة  
ـــة للجنــة سياســات التنميــة يف  ١٧٢ - عقـدت الـدورة الرابع
مقـر األمـم املتحـدة، يف الفـــترة مــن ٨ إىل ١٢ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٢. وحضر االجتماع واحد وعشرون عضوا من أعضاء 
اللجنة وهم: السيدة نـدري تـرييز أسـييه – لومومبـا، والسـيدة 
لـــورد بينرييـــــا، والســــيد ألــــربت بينجــــر، والســــيد أوالف 
بريكولت، والسيد يوجينيـو فيغـريوا ب.، والسـيد شـانغكوان 
ـــــاتريك  غـــاو، والســـيد ليونيـــد م. غريغورييـــف، والســـيد ب
غيومـون، والسـيد ريوكيتشـي هـريونو، والســـيدة لوكــا، ت. 
كاتسـيلي، والسـيدة مـارجو لوريسـتني، والسـيدة مـــىن مكــرم 
عبيد، والسيد ب. جاينيدرا ناياك، والسيد ميليغويي بـانيتش، 
والسـيد أول يونـغ بـارك، والسـيدة سوشـــيترا بونياراتــابوندو، 
والسـيد ديلفـني ج. رويغـا سـريا، والسـيدة ســـيلفيا ســابوريو، 
والســـيد نـــاصر حســـن صعيـــدي، والســـيد أودو إيرنســـــت 
سيمونيز، والسيدة فومنـي توغونـو – بيكرسـتيث. ومل يتمكـن 
عضـوان مـن احلضـور ومهـــا: الســيدة مــاري إيلكــا باجنيســتو 
والسيدة دوروتيا فرينيك. أما السيد روبـني تانسـيين فقـد قـدم 
إىل نيويـورك ولكنــه اضطــر إىل املغــادرة يف اليــوم الثــاين مــن 

الدورة ألسباب عائلية طارئة. 
١٧٣ - وفيمـا يلـي أمســـاء أعضــاء املكتــب الذيــن عملــوا يف 

الدورة الرابعة: 
الرئيس: 

السيد ريوكيتشي هريونو 
نائب الرئيس: 

السيد فومني توغونو – بيكرستيث 
املقرر: 

السيدة لوكا ت. كاتسيلي 

١٧٤ - افتتح الرئيس الدورة. 
١٧٥ - أكـــد الســـيد إيـــان كينيـــربه، مديـــر شـــعبة حتليـــــل 
السياسات اإلمنائية، على أمهية املسائل اليت سـوف تتطـرق هلـا 
اللجنـة، وهـي دور الصحـة والتعليـم يف عمليـة التنميـة ووضــع 
معايـري لالسـتعراض الثالثـي املقبـل ألقـل البلـدان منـــوا، ووجــه 
االنتباه إىل نتائج املؤمتر الدويل لتمويـل التنميـــة الـذي تطـــرق 
للمسائــل املتصلــة بفاعليـة املعونـات ودور املـوارد البشـرية يف 

عملية التنمية. 
١٧٦ - وقـد توزعـت اللجنـة إىل ثالثـة أفرقـة فرعيـــة ملناقشــة 
املواضيــع التاليــة: مســامهة تنميــة املــوارد البشــرية يف عمليــــة 
التنمية، ويشمل ذلك جمايل الصحـة والتعليـم (موضـوع اجلـزء 
الرفيـــع املســـــتوى لعــــام ٢٠٠٢ مــــن الــــس االقتصــــادي 
واالجتمـاعي)، وفاعليـــة املعونــات، وحتســني املعايــري بالنســبة 
لتحديد أقل البلدان منوا، مبا فيها حالة ملديف. وبعد يوم مـن 
املناقشات العامة اليت أجريت حـول املواضيـع الثالثـة، عقـدت 
اللجنة مداوالت يف أفرقة فرعية استمرت ثالثة أيـام وناقشـت 
مشـروع تقريرهـا يف اليـوم األخـري مـن الـدورة. وقـد وضعــت 
ـــر باســتخدام وســائل االتصــال  اللمسـات النهائيـة علـى التقري

اإللكترونية (الربيد اإللكتروين) فيما بني األعضاء. 
ــــة  ١٧٧ - وقدمـــت إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعي
التابعة لألمانة العامـة لألمـم املتحـدة خدمـات كبـرية للـدورة. 
وكانت اهليئات والوكاالت والربامج والصناديق التالية التابعـة 

ملنظومة األمم املتحدة ممثلة يف الدورة:  
منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة التابعـــة لألمـــــم  �

املتحدة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية  �
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مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  �

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  �
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  �

صندوق األمم املتحدة للسكان  �
وكالـــة األمـــــم املتحــــدة إلغاثــــة وتشــــغيل  �

الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
مكتب املنسق اخلاص ألفريقيـا وأقـل البلـدان  �
منوا، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة يف األمانـة العامـة 

لألمم املتحدة 
مكتب اللجان اإلقليمية بنيويورك  �

اللجنة االقتصادية ألفريقيا  �
مكتب العمل الدويل  �
صندوق النقد الدويل  �

البنك الدويل  �
برنامج األغذية العاملي  �
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املرفق األول 
 

ردود الفعل احملتملة لشركاء التنمية الثنائيني إزاء رفع صفة أقـل البلـدان 
منوا عن بلد ما 

 

يف القرار ٤٣/٢٠٠١ املتعلق بتقريــر جلنـة السياسـات  - ١
اإلمنائيـة، الـذي اعتمـــده الــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف 
٢٤ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١، دعــا الــــس، يف مجلـــة 
أمـور، ذوي الصلـة مـن شـــركاء التنميــة واملنظمــات املتعــددة 
األطـراف، إىل تزويـد اللجنـة مبعلومـات عـن موقفـــهم احملتمــل 
إزاء رفع بلد مـن البلـدان مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا، وذلـك 
قبــل الــدورة الرابعــة للجنــة املقــرر عقدهــا يف نيســان/أبريـــل 

 .٢٠٠٢
وقـد وجـه وكيـل األمـني العـــام للشــؤون االقتصاديــة  - ٢
واالجتماعيـة، إنابـة عـن اللجنـة، رســـالة مؤرخــة ١٦ كــانون 
الثاين/يناير ٢٠٠٢، إىل املمثلـني الدائمـني للـدول األعضـاء يف 
منظمـة التعـاون والتنميـــة يف امليــدان االقتصــادي لــدى األمــم 
املتحـدة يطلـــب منــها هــذه املعلومــات. وكــانت اللجنــة قــد 
ــــايو ٢٠٠٢، ردودا مـــن ١٠ مـــن  تلقــت، حــىت ٣١ أيــار/م
شركاء التنمية: أملانيا، إيطاليا، فرنسا، فنلنـدا، كنـدا، اململكـة 
املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، الـــــنرويج، 

نيوزيلندا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية(أ). 
وميكـن تصنيـف املعلومـات الـــيت وردت مــن شــركاء  - ٣
التنميـة العشـرة هـؤالء وفقـا ألنـواع الفوائـــد الرئيســية الثالثــة 
املذكـورة وهـي: (أ) الوصـول إىل األســـواق وغــري ذلــك مــن 
التدابري املتصلة باألفضليـات التجاريـة؛ و (ب) متويـل التنميـة، 

وخاصة تقدمي املنح والقروض؛ و (ج) التعاون التقين.  
 

األفضليات التجارية 
ــــة بـــالبلدان الناميـــة  ظلــت أقــل البلــدان منــوا، مقارن - ٤
األخـرى، تسـتفيد علـى الـدوام مـن امتيـازات حمـددة يف إطـــار 
نظـــام األفضليـــات املعمـــم موعـــة االتفـــاق العـــام بشـــــأن 
التعريفات اجلمركية والتجارة ومنظمـة التجـارة العامليـة. ففـي 

ـــة أن  إطـار نظـام األفضليـات املعمـم، بإمكـان أي دولـة متقدم
متنــح البلــدان الناميــة ختفيضــات يف الرســوم اجلمركيــة علـــى 
الـواردات دون أن تنتظـر معاملــة بــاملثل. ولكــل مــن البلــدان 
املسـتوردة أن حتـدد نظامـها اخلـاص ـا، مبـا يف ذلـــك التــأمني 
على املنتجات وحجم الواردات اخلاضعة للتخفيض. ويذهــب 
بعض البلدان املتقدمة النمـو، كنيوزيلنـدا والـنرويج وسويسـرا 
إىل توسيع نطاق الفوائد املكتسبة من نظام األفضليات املعمـم 
ليشمل مجيع املنتجات اليت يعود منشؤها إىل أقل البلدان منوا. 
وهنــاك فوائــد أخــرى متاحــة يف الوقــت احلـــاضر يف  - ٥
سـياق مبـادرة االحتـاد األورويب: �كـل شـــيء إالّ الســالح�. 
وقد ألغت هذه املبادرة احلصص والرسوم اجلمركية املفروضـة 
على مجيع املنتجات الواردة من البلدان اليت تنتمي إىل فئة أقــل 
ـــك اعتبــارا مــن آذار/ مــارس ٢٠٠١، وإن  البلـدان منـوا، وذل
كـانت عمليـة حتريـر جتـارة السـكر واألرز واملـوز ســـتتم علــى 
مراحل خالل مرحلة انتقالية بني عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩.  

يتضح من الردود املذكورة أعاله أن البلدان املرفوعـة  - ٦
من قائمة أقل البلدان منوا سوف تستثىن من نظـام األفضليـات 
ـــاد األورويب،  التجاريـة فيمـا يتعلـق بـالوصول إىل أسـواق االحت
وهو أمر متاح حاليا يف إطـار مبـادرة كـل شـيء إال السـالح. 
وبالنسبة لنظام األفضليات املعمم، أشار شريكان مـن شـركاء 
التنميـة إىل أن البلـدان املرفوعـــة مــن قائمــة أقــل البلــدان منــوا 
ـــة للوصــول إىل األســواق مــع إعفــاء مــن  سـتصبح غـري مؤهل
الرسـوم اجلمركيـة و/أو إعفـاء مـــن احلصــص اجلمركيــة، وإن 
كـان أحدمهـا قـد أشـار إىل أن القـرار النـهائي بشـأن اســتمرار 
األفضليات التجارية سيتم على أســاس كـل حالـة علـى حـدة. 
والحظـت دولـة أخـرى أن البلـــدان املرفوعــة مــن قائمــة أقــل 
البلــدان منــوا معرضــة ألن تفقــد األفضليــات املمنوحــة ألقـــل 
البلـدان منـوا فيمـا يتعلـق بـالوصول إىل األسـواق. وأشـار أحــد 
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البلدان إىل أن نظام األفضليات املعمم يعطي امتيازات ختتلـف 
قليال عن االمتيازات املقدمـة إىل البلـدان الـيت ليسـت مـن أقـل 
البلدان منوا، ولكنه أكد أن علـى مجيـع البلـدان املسـتفيدة مـن 
نظـام األفضليـات املعمـم أن تسـتويف شـروطا حمـددة، بصـــرف 

النظر عما إذا كانت من أقل البلدان منوا أم مل تكن. 
 

متويل التنمية 
تتحقـق الفوائـد يف جمـال متويـل التنميـــة عــادة بفضــل  - ٧
التزامات طوعية يتعهد بالوفاء ا شركاء التنمية. ويف برنـامج 
ـــع  العمـل للتسـعينات لصـاحل أقـل البلـدان منـوا(ب)، أكـدت مجي
اجلـهات املاحنـة مـن جديـد التزامـها الـذي كـانت قـد تعــهدت 
بالوفاء به واملتمثـل يف بلـوغ هـدف ختصيـص ٠,١٥ يف املائـة 
مـن ناجتـها احمللـي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمــة 
ألقل البلدان منوا (الفقـرة ٢٣ (ج)). إضافـة إىل ذلـك، طلـب 
مـن البلـدان املاحنـة الـيت حققـت بـــالفعل هــدف الـــ ٠,١٥ يف 
املائـة، أن تكثـف جـهودها لتحقيـق هـدف الــ ٠,٢٠ يف املائــة 

حبلول عام ٢٠٠٠ (الفقرة ٢٣ (ب)). 
ويف إعــالن بروكســل الــذي اعتمــده مؤمتــــر األمـــم  - ٨
املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منـوا واملعقـود يف بروكسـل، 
ــــايو ٢٠٠١،  ببلجيكـــا، يف الفـــترة مـــن ١٤ إىل ٢٠ أيـــار/م
تعهدت اجلهات املاحنـة �بالوفـاء علـى وجـه السـرعة بـاهلدف 
املتمثــل يف ختصيــص ٠,١٥ يف املائــة أو ٠,٢٠ يف املائــة مــن 
الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة ألقـل 
البلدان منوا، كما هو متفق عليه� (الفقـرة ٨). ويف اإلعـالن، 
عـالوة علـى ذلـك، تعـهدت احلكومـــات املشــاركة يف املؤمتــر 
بتحسـني فعاليـة املعونـــة وبتنفيــذ توصيــة تقدمــت ــا الــدول 
األعضـاء يف جلنـة املسـاعدات اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـــة التعــاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي بتخفيف القيود املفروضـة علـى 

املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا. 
وشـدد أحـــد الــردود علــى أن البلــدان املرفوعــة مــن  - ٩
ـــل البلــدان منــوا لــن تكــون بعــد اآلن مؤهلــة ســواء  قائمـة أق
ــــها  للحصــول علــى معونــات غــري مقيــدة أو ألن تنطبــق علي
ـــها يف مؤمتــر  أهـداف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت اتفـق علي

األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا. بيد أن بلدا آخـر 
أشار إىل أن القرار برفع القيود على املعونات املقدمـة إىل أقـل 
البلـدان منـوا كـان، يف واقـع األمـر، حـائال دون اســـتفادة أقــل 
البلــدان منــوا مــن برناجمــها للمعونــات اخلاضعــــة لقيـــود وأن 
صندوقــا مســتقال ألقــل البلــدان منــوا أنشــئ، جــــراء ذلـــك، 
للتعويض عن هـذه اخلسـارة. وأكـد هـذا البلـد أيضـا علـى أن 
البلـدان املرفوعـة مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا ســـتصبح مؤهلــة 

تلقائيا لالستفادة من برنامج معوناته املشروطة. 
وأشار بعض شركاء التنمية إىل أن صفـة أقـل البلـدان  - ١٠
منوا ليست ســوى أحـد العوامـل الـيت حتـدد مسـتوى املسـاعدة 
املالية وأن اخلروج من قائمة أقل البلدان منـوا لـن تـترتب عليـه 
آثــار مباشــرة فيمــا يتعلــق بتقــدمي هــذه املســاعدة. وأوضــــح 
آخرون أن املعونة اإلمنائية الثنائيـة ليسـت علـى وجـه التحديـد 
مقصورة على أقـل البلـدان منـوا. وأكـد أحـد البلـدان علـى أن 
القرارات املتعلقة مبستويات املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة 
إىل البلدان املرفوعة مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا سـتتخذ علـى 
أسـاس كـل حالـــة علــى حــدة مــع مراعــاة مســتويات الفقــر 
وهشاشـة البيئـة. وأشـار رد آخـر إىل أن البلـدان املرفوعـة مـــن 
القائمـة سـتظل حتصـل علـى مسـاعدات ماليـة مـن أجـل تعزيـز 

القطاع اخلاص ووسائل االستثمار. 
 

التعاون التقين 
مل يتضمـن معظـم الـردود إشـــارة حمــددة إىل التعــاون  - ١١
التقين وإن كان عـدد قليـل منـها أشـار ضمنيـا إىل أن اخلـروج 
مـن قائمـة أقـــل البلــدان منــوا لــن تــترتب عليــه آثــار بالنســبة 

للمساعدة التقنية. 
احلواشي 

يـرد يف املرفـق الثـاين هلـذا التقريـر موجـــز للــردود الــواردة مــن  (أ)
املنظمات املتعددة األطراف. 

انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثــاين املعـين بـأقل البلـدان منـوا،  (ب)
 (A/CONF.147/18) بـاريس، ٣ - ١٤ أيلـــول/ســبتمرب ١٩٩٠

اجلزء األول. 

  



02-44477A47

E/2002/33

 املرفق الثاين 
االمتيازات اليت تقدمـها املنظمـات املتعـددة األطـراف ألقـل البلـدان منـوا 

 واآلثار املتوقعة لرفع بلد ما من قائمة أقل البلدان منوا 
موجــز املعلومــات املقدمــة إىل أمانــة مؤمتــر األمــم املتحــــدة للتجـــارة والتنميـــة 

  (األونكتاد) 

جمال املعاملة اخلاصة 
املعاملــة اخلاصــة املمنوحــة علــى أســـاس 

صفة أقل البلدان منوا 
األثــر االفــتراضي للخـــروج مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 

االستعداد لتطبيق تدابري لتحقيق عمليـة 
انتقــال ميســرة للبلــدان املرفوعـــة مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 
   يف جمال التجارة 

الوصـــــــول إىل األســــــــواق 
بصرف النظر عمـا إذا كـان 
ــــــة  البلــــد عضــــوا يف منظم

التجارة العاملية أم ال 

املعامالت التفضيلية من جانب واحد يف 
البلـدان املتقدمـــة النمــو والبلــدان الناميــة 
(معاملة أقل البلدان منـوا مبوجـب خمتلـف 
النظم الواردة يف إطـار نظـام األفضليـات 
املعمـــم والنظـــام الشــــامل لألفضليــــات 

التجارية). 
 

األفضليات املقدمة مـن جـانب واحـد يف 
جماالت التجارة احلرة. 

الرفع الفوري إىل مستوى املعاملة 
ـــدان الناميــة  التفضيليـة املالئـم للبل
األخـــــرى (نظـــــام األفضليـــــات 
املعمم/النظام الشامل لألفضليـات 
التجارية)، أو إىل مستوى معاملة 

الدولة األكثر رعاية. 

مينـح معظـم البلـدان املتقدمـة النمـو (مبــا 
يف ذلــك الــدول األعضــــاء يف االحتـــاد 
ـــــة مــــن نظــــام  األورويب) فـــترة انتقالي
األفضليات املعمم للبلدان املرفوعـة مـن 
ـــى  قائمــة أقــل البلــدان منــوا، وهــي عل
اســتعداد للنظــر يف منــح فــترة انتقاليـــة 
مماثلة علــى األقـل للبلـدان املرفوعـة مـن 
نطـاق املعاملـة املمنوحـــة ألقــل البلــدان 
منـوا إىل نطـاق املعاملـة العاديـة يف إطــار 
ــــات املعمـــم أو املعاملـــة  نظــام األفضلي

املمنوحة للدولة األكثر رعاية. 
ضمــــن منظمــــــة التجـــــارة 

العاملية 
   

اإلعفــاء مــن االلــتزام خبفــــض احلواجـــز الزراعة 
اجلمركية. 

  
 

بعض إخطارات تقدم كل سنتني فقط. 

ختفــض االلتزامــات علـــى مـــدى 
فترة ١٠ سنوات (البلـدان الناميـة 

األعضاء). 
 

قـد تضـع اللجنـة املعنيــة بالزراعــة 
ـــــد الطلــــب، بعــــض  جانبـــا، عن
الشروط املتعلقة بتقدمي إخطارات 

سنوية. 

ال توجـد لـدى منظمـة التجـارة العامليــة 
سياســـة عامـــة فيمـــا يتعلـــق بتحقيــــق 
�عمليـــة انتقاليـــة ميســـرة�، غــــري أن 
ــــالتطورات يف هـــذا  باإلمكــان التنبــؤ ب
ـــد  الصـدد يف سـياق اجلـهود املبذولـة بع
مؤمتر الدوحة للعودة إىل فكرة املعاملـة 
ــــه اهتمـــام  اخلاصــة والتمييزيــة، وتوجي
خـاص ملشـــاكل االقتصــادات الصغــرية 
والضعيفة. وعدم وجود أحكام قضائية 
بشأن العملية االنتقالية امليسرة ال يلغـي 
ــــا  إمكانيــة اختــاذ بعــض القــرارات فيم
يتعلـق بتحقيـــق عمليــة انتقاليــة ميســرة 
ــــترات االنتقاليـــة)  (وخاصــة بشــأن الف
ـــى حــدة يف  علـى أسـاس كـل حالـة عل
اللجـــان ذات الصلـــة التابعـــة ملنظمـــــة 

التجارة العاملية. 
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جمال املعاملة اخلاصة 
املعاملــة اخلاصــة املمنوحــة علــى أســـاس 

صفة أقل البلدان منوا 
األثــر االفــتراضي للخـــروج مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 

االستعداد لتطبيق تدابري لتحقيق عمليـة 
انتقــال ميســرة للبلــدان املرفوعـــة مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 
التدابـــري املتعلقـــــة بالنظافــــة 

وصحة النباتات 
إمكانيــة إرجــاء تنفيــذ أحكــام االتفـــاق 
ـــة بالنظافــة  املتعلـق بتطبيـق التدابـري املتعلق
ـــات ملــدة تصــل إىل مخــس  وصحـة النبات
سنوات وذلك بالنسبة للتدابري الـيت متـس 

الواردات. 

إعطاء مهلة تصل إىل سنتني فقط 
ــــــاء)،  (البلـــــدان الناميـــــة األعض
باستثناء التدابري اليت ال تستند إىل 

معايري دولية ذات صلة. 

 

زيادة ملحوظة يف املعاملة التفضيلية ألقل املنسوجات واملالبس 
البلدان منوا من جـانب البلـدان األعضـاء 
اليت ستلجأ إىل اســتخدام ضمانـات أثنـاء 

املرحلة االنتقالية. 

معاملة متييزية ومزيـد مـن املعاملـة 
التفضيليــة لــدى وضــع الشـــروط 
االقتصاديــــــة، رهنــــــــا حبجـــــــم 

الصادرات. 

 

علـى الـدول األعضـاء األخـرى أن تنظـــر احلواجز التقنية يف التجارة 
بصفة خاصة يف إبـالغ أقـل البلـدان منـوا 

بشأن إعداد أنظمة تقنية. 

علـــى الـــدول األعضـــاء إبـــــالغ 
البلدان النامية األعضاء بنـاء علـى 

طلبها. 

 

ـــى بوجــه خــاص البلــدان   ينبغـي أن تراع
األعضاء من أقل البلدان منوا لـدى تقـدمي 

مساعدة تقنية. 

علـــى الـــدول األعضـــــاء تقــــدمي 
مسـاعدة تقنيـة إىل البلـدان الناميــة 
األعضـاء مـع مراعـاة املرحلـة الــيت 
بلغتــها الدولــــة العضـــو يف ســـلم 

التنمية. 

 

تدابــري االســتثمار املتصلــــة 
بالتجارة 

فـترة انتقاليـة مدـا سـبع سـنوات إللغـــاء 
تدابـري االسـتثمار املتصلـة بالتجـارة والــيت 
ال تنســجم مــع االتفــاق املتعلــق بتدابـــرب 

االستثمار املتصلة بالتجارة. 

فترة انتقالية مدا مخـس سـنوات 
فقط (البلدن النامية األعضاء). 

 

ــوردون تراخيص االسترياد  ينبغـي أن يراعـى بوجـه خـاص امل
الذين يقومون باسترياد منتجات من أقـل 
البلدان منوا وذلك لدى توزيـع تراخيـص 

غري تلقائية. 

نفس املراعاة اخلاصـة فيمـا يتعلـق 
باملنتجـــات القادمـــة مـــن بلــــدان 

نامية. 

 

اإلعانـــــــــات والتدابــــــــــري 
التعويضية 

أقـــل البلـــدان منـــوا معفـــاة مـــن احلظــــر 
املفــــروض علــــى اإلعانــــات يف جمــــــال 

التصدير. 

ينطبــق نفــــس اإلعفـــاء إذا كـــان 
دخـل الفـرد يف البلـد النـامي يقــل 

عن ٠٠٠ ١ دوالر. 

 

احلظر املفــروض علـى اإلعانـات املوقوفـة  
علــى أداء الصــادرات غــري منطبــق ملـــدة 

مثاين سنوات. 

نفس اإلعفاء ملدة مخـس سـنوات 
فقط. 

 

اإللغـــاء التدرجيـــي لإلعانـــات يف جمـــــال  
الصادرات يف غضون مثـاين سـنوات مـن 
اكتســـاب �قـــدرة تنافســـية� يف جمــــال 
الصادرات يف أي منتج بعينــه (٣,٢٥ يف 
ــة يف  املائـة علـى األقـل مـن التجـارة العاملي

املنتج ملدة سنتني متتاليتني). 

اإللغــــاء التدرجيـــــي يف غضـــــون 
ســـنتني فقـــط أو مثـــاين ســــنوات 
لبعض البلدان اليت ليست من أقل 
البلدان منوا (٢٠) (املرفق السـابع 
ـــــــات  لالتفـــــاق املتعلـــــق باإلعان

والتدابري التعويضية). 
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جمال املعاملة اخلاصة 
املعاملــة اخلاصــة املمنوحــة علــى أســـاس 

صفة أقل البلدان منوا 
األثــر االفــتراضي للخـــروج مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 

االستعداد لتطبيق تدابري لتحقيق عمليـة 
انتقــال ميســرة للبلــدان املرفوعـــة مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 
إعطاء أولوية خاصة ألقل البلـدان منـوا التجارة يف اخلدمات 

يف تنفيذ املادة الرابعة من االتفاق العام 
املتعلـق بالتجـارة يف اخلدمـات، وإيــالء 
�عنايـــة خاصـــة� بالصعوبـــات الــــيت 
يواجهــها أقــل البلــدان منــوا يف قبـــول 
التزامات عن طريـق التفـاوض، وذلـك 

يف ضوء احتياجاا اخلاصة. 

بـــذل جـــهود عامـــة لتشـــجيع 
مشــــاركة البلــــدان األعضـــــاء 
النامية يف التجارة يف اخلدمـات 
(مثال، عن طريـق الوصـول إىل 
ـــــتراف  قنـــوات التوزيـــع واالع
ـــــا إىل  بـــاملؤهالت املهنيـــة، وم

ذلك). 

 

إيــالء اهتمــام خــاص ملــا تبذلــــه أقـــل  
ـــن  البلـدان مـن جـهود لتشـجيع املوردي
األجـــانب علـــى تقـــدمي املســــاعدة يف 
ـــب  أنشــطة نقــل التكنولوجيــا والتدري
وغري ذلك مـن األنشـطة ـدف تنميـة 

االتصاالت السلكية والالسلكية. 

بــذل األعضــاء جــــهودا عامـــة 
لتزويد البلدان النامية مبعلومات 
تتعلـــق خبدمـــات االتصـــــاالت 
الســـــــــــلكية والالســــــــــــلكية 

والتطورات التكنولوجية 

 

ــــة  جوانــب حقــوق امللكي
الفكريــــــة ذات الصلــــــــة 

بالتجارة 

االعــتراف باهتمــام أقــل البلــدان منـــوا 
اخلاص للحصول على أقصى حـد مـن 
ـــــذ األنظمــــة احملليــــة،  املرونـــة يف تنفي
إلفساح اال خللق قاعدة تكنولوجيـة 

سليمة. 

االعـــتراف بوجـــه عـــــام بــــأن 
أهداف األنظمة الوطنية حلماية 
ــــدا  امللكيــة الفكريــة تشــمل بع

إمنائيا. 

 

إعطاء مهلة تصـل إىل ١٠ سـنوات يف  
تنفيـذ معظـم االلتزامـات مـــن جوانــب 
حقــوق امللكيــة الفكريــة ذات الصلــــة 
بالتجارة. وإمكانية التمديد بعد تقـدمي 
ـــع علــى الوجــه  طلـب تبـني فيـه الدواف

املطلوب. 

ـــذ  القيـام بترتيبـات انتقاليـة لتنفي
ــــات (٥ أو ١٠  معظــم االلتزام

سنوات يف بعض احلاالت). 

 

تقـدم الـدول األعضـاء املتقدمـــة النمــو  
حوافـــــز للشـــــــركات واملؤسســــــات 
املوجـودة يف أراضيـها لغـرض تشـــجيع 
نقل التكنولوجيا إىل أقل البلدان منوا. 

  

آليــــــــــة اســــــــــــتعراض 
السياسات التجارية  

ــواردة  إيـالء اهتمـام خـاص للطلبـات ال
مـن أقـل البلـدان منـوا للحصـــول علــى 
مســـاعدة تقنيـــة مـــن أمانـــــة منظمــــة 

التجارة العاملية. 

اسـتعداد أمانـة منظمـة التجـــارة 
ـــــه عــــام لتقــــدمي  العامليـــة بوج
مســــاعدة تقنيــــة إىل البلــــــدان 

النامية بناء على طلبها. 

 

إيالء �عناية خاصة� للحالة االسـتثنائية تسوية املنازعات 
ــع  لألعضـاء مـن أقـل البلـدان منـوا يف مجي
ــــد أســـباب الـــرتاع  املراحــل لــدى حتدي

وتسوية املنازعات. 
جيـــوز للمديـــــر العــــام لــــس تســــوية 
املنازعـات أو رئيســـه أن يبــذل مســاعيه 
ــل  احلميـدة بنـاء علـى طلـب مـن أحـد أق
البلدان منوا للتوصل إىل حل مقبول قبـل 

تقدمي طلب النعقاد الس. 

أحكام خمتلفة بالنسبة لألعضـاء 
من الــدول الناميـة (علـى سـبيل 
املثــال إذا قــامت دولــــة ناميـــة 
برفع قضية، فيتعني على جملـس 
ـــأخذ يف  تسـوية املنازعـات أن ي
اعتبـــاره أثـــــر التســــوية علــــى 

اقتصاد هذا البلد. 
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جمال املعاملة اخلاصة 
املعاملــة اخلاصــة املمنوحــة علــى أســـاس 

صفة أقل البلدان منوا 
األثــر االفــتراضي للخـــروج مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 

االستعداد لتطبيق تدابري لتحقيق عمليـة 
انتقــال ميســرة للبلــدان املرفوعـــة مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 
ــــــة  االنضمـــــام إىل منظم

التجارة العاملية 
ـــوات  مناقشــات مســتمرة بشــأن اخلط
الـيت ميكـن اختاذهـا للتعجيـــل بانضمــام 

أقل البلدان منوا. 

ســتظل أمانــة منظمــة التجـــارة 
ــــد الطلـــب،  العامليــة تقــدم، عن
مسـاعدة تقنيـة إىل حكومــة أي 
بلد منضم رفع لتـوه مـن قائمـة 
أقل البلدان منوا يف جمـال متويـل 

التنمية. 

 

يف جمال متويل التنمية 
ـــــــة  املؤسســــــات اإلقليمي
واملتعددة األطراف فقط 

   

التــــأهل ملعاملـــــة صنـــــدوق التنميـــــة مصرف التنمية األفريقي 
ـــوم علــى تصنيــف البنــك  األفريقـي يق
الدويل للبلدان اليت يرى أا تفتقـر إىل 
اجلدارة االئتمانية لعـدم حصوهلـا علـى 
ــــن البنـــك الـــدويل بشـــروط  متويــل م
ـــف أو بلــدان  تسـاهلية (بلـدان الفئـة أل
ـــض  رابطـة التنميـة الدوليـة). ويعتـرب بع
بلـدان الفئـة بـاء ذات جـــدارة ائتمانيــة 
للحصول على متويل خمتلـط (صنـدوق 

التنمية األفريقي+ موارد رأمسالية). 

ال يعـد رفـع بلـد مـا مـن قائمـــة 
ـــوا معيــارا لرفــع  أقـل البلـدان من
ـــف إىل  ذلـك البلـد مـن الفئـة أل
الفئـــة بـــاء. فمنهجيـــة البنــــك 
الدويل فيما يتعلق برفع البلـدان 
مـــن هـــذه الفئـــة يقـــوم علــــى 
نصيـــب الفـــرد مـــــن الدخــــل 
القومــي اإلمجــــايل واعتبـــارات 

اجلدارة االئتمانية. 

يـويل املصـرف عنايـة خاصـة للعوائــق 
الـيت يعـــاين منــها بوجــه خــاص بلــد 
عضو مرفوع من قائمـة أقـل البلـدان 
ـــد علــى  منـوا وملـدى اعتمـاد هـذا البل

املعونات. 

متنـح األهليـة ملعاملـــة مصــرف التنميــة مصرف التنمية اآلسيوي 
اآلسـيوي (مصــرف التنميــة اآلســيوي 
فقط) ألقل البلدان منوا (وللبلـدان الـيت 
ليست من أقل البلدان منوا) اليت تعـاين 
من ضعف قدرا علـى سـداد ديوـا. 
ومتنـح األهليـة ملعاملـة مصـرف التنميـــة 
اآلسيوي مبوارد رأمسالية عادية حمدودة 
إىل بلد عضو مـن أقـل البلـدان منـوا لـه 

قدرة أقل ضعفا على سداد ديونه. 

ـــد عضــو  مـن شـأن خـروج أي بل
مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا. وقــد 
سبق أن جتاوز خط نصيب الفـرد 
من الدخل القومي اإلمجايل الـذي 
حدده املصرف أن يرفـع مسـتوى 
أهليــة البلــد العضــو مــن معاملــــة 
صندوق التنمية اآلسيوي فقط إىل 
ـــدوق التنميــة  مسـتوى معاملـة صن
اآلسـيوي مبـوارد رأمساليـة حمــدودة 
إذا كــان البلــــد العضـــو ال يـــزال 
يظهر ضعفا يف قدرته علـى سـداد 
ـــة صنــدوق  الديـون، أو مـن معامل
التنميـــــة اآلســـــيوي فقـــــــط، إىل 
ــة  مسـتوى املـوارد الرأمساليـة العادي
مبوارد حمدودة من صندوق التنمية 
اآلســيوي إذا كــان البلــد العضـــو 
ـــدرة أقــل ضعفــا  ال يـزال يظـهر ق

فيما يتعلق بسداد ديونه. 

يـويل املصـرف عنايـة خاصـة للعوائــق 
اليت قد يعاين منها بلد عضـو وملـدى 

اعتماد هذا البلد على املعونات 

ـــــة للبلــــدان  مصـــرف التنمي
األمريكية 

ـــد يف  بإمكـان هـاييت، وهـو العضـو الوحي
ـــل البلــدان منــوا، احلصــول  البنـك مـن أق
علــى مــــوارد مـــن صنـــدوق العمليـــات 
اخلاصة الذي يعد نافذة القروض امليسـرة 

يف مصرف التنمية للبلدان األمريكية. 

مل تثر يف املصرف مسـألة خـروج 
هاييت من قائمـة أقـل البلـدان منـوا 
ـــات  أو مـن قائمـة صنـدوق العملي
اخلاصة الذي ليست لديه سياسـة 
رمسيـة فيمـا يتعلـــق بــاخلروج مــن 

القائمتني. 

ــــــت  ال يتعلــــق األمــــر ــــاييت يف الوق
احلاضر. 
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جمال املعاملة اخلاصة 
املعاملــة اخلاصــة املمنوحــة علــى أســـاس 

صفة أقل البلدان منوا 
األثــر االفــتراضي للخـــروج مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 

االستعداد لتطبيق تدابري لتحقيق عمليـة 
انتقــال ميســرة للبلــدان املرفوعـــة مـــن 

قائمة أقل البلدان منوا 
معظـم أقـل البلـدان منـوا، بوصفـها بلــدان البنك الدويل 

منخفضة الدخل، مؤهلة للحصـول علـى 
مسـاعدات بشـروط تسـاهلية مـن رابطــة 
التنميــة الدوليــة. وميكــن أيضــــا توســـيع 
نطاق إمكانية الوصول بصورة مؤقتة إىل 
معـامالت رابطـة التنميـة الدوليـة ليشـــمل 
البلـدان (مبـا فيـها أقـل البلـدان منـوا) الـــيت 
يتجاوز فيها دخل الفرد النقطة التشغيلية 
الفاصلـــــة، وإن كـــــانت ذات جــــــدارة 
ائتمانيـة حمـدودة بالنسـبة إلقـراض البنـــك 
الدويل. عالوة على ذلك، ميكن أن متنح 
االقتصـادات اجلزريـة الصغـرية (مبـــا فيــها 
بعـض أقـل البلـــدان منــوا) معاملــة رابطــة 
التنمية الدولية فقط حىت وإن كان دخـل 
الفـرد فيـها قـد يتجـاوز النقطـة التشــغيلية 

الفاصلة. 

ال صلة من الناحيـة النظريـة لرفـع 
بلـد مـن قائمـة أقـــل البلــدان منــوا 
بالسياسـة العامـــة موعــة البنــك 
الدويل يف ما يتعلق بـاخلروج مـن 

القائمة. 

يأيت رفع بلد من معاملـة رابطـة التنميـة 
الدولية قبل فترة ال بأس ا من وصول 
ــة  ذلـك البلـد حـد األهليـة لرابطـة التنمي
الدولية، وذلك من خالل جمموعـة مـن 
موارد الرابطة والبنك الدويل، ويتوقف 
ذلك على اعتبارات اجلدارة االئتمانية. 
لذلــك فــإن االنتقــال بصــــورة سلســـة 
يدخل يف العملية السابقة للخروج مـن 
ــة يف  قائمـة معاملـة رابطـة التنميـة الدولي
حـني يعتـرب االنتقـال السـلس مـن قائمــة 
ـــة  أقــل البلــدان منــوا تدبــريا تاليــا لعملي

اخلروج من القائمة. 

يف جمال التعاون التقين 
املؤسســـــــــات املتعـــــــــــددة 

األطراف فقط 

   

ـــع أقــل البلــدان منــوا، رهنــا إطار متكامل لتنمية التجارة بإمكـان مجي
ـــها املنظمــات  بطرائـق التنفيـذ الـيت وضعت
الراعيـة الســـت (صنــدوق النقــد الــدويل 
ومركـز التجـــارة الدوليــة ومؤمتــر األمــم 
ــــاد)  املتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكت
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والبنــك 
الدويل ومنظمة التجارة العاملية) احلصول 
ــــــة ذات صلـــــة  علــــى مســــاعدات تقني

بالتجارة يف إطار اإلطار املتكامل. 

اخلروج من قائمة أقل البلدان منوا 
يلغـي أهليـة أي بلـد كـــان ســابقا 
مـن أقـل البلـدان منـــوا مــن طلــب 
مساعدة اإلطار املتكامل. غري أن 
ـــد مــا مــن قائمــة أقــل  خـروج بل
البلـدان منـوا وسـبق أن بـدأت فيــه 
أنشطة لإلطار املتكامل لن يترتب 

عليه إاء هذه األنشطة. 

يتفق مجيع شركاء التنمية ألقــل البلـدان 
ــــامل علـــى  منــوا مبوجــب اإلطــار املتك
تنظيم �انتقال سـلس� ألي بلـد يرفـع 
مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا أثنـاء تنفيـذ 
برنـامج مسـاعدة تقنيـة مبوجـب اإلطــار 
املتكــامل، مــع خيــارات تــتراوح بــــني 
ــــي  مواصلــة األنشــطة واإللغــاء التدرجي

هلذه األنشطة. 

برنـــــامج األمـــــم املتحــــــدة 
ـــــم  اإلمنــــائي وهيئــــات األم
املتحــــــــــدة ووكاالــــــــــــا 

املتخصصة األخرى 

تركـز وكـــاالت األمــم املتحــدة مجيعــها 
عادة بوجه خاص على أقل البلدان منـوا. 
وتتراوح املعاملة اخلاصة بني تقدمي فرص 
ملساعدات تقنية وتقدمي مسـامهات ماليـة 

خاصة. 

اخلروج من قائمة أقل البلدان منوا 
ــــد، كـــان  يلغــي مبدئيــا أهليــة بل
ســابقا مــــن أقـــل البلـــدان منـــوا، 
للحصــول علــى امتيــــازات أقـــل 

البلدان منوا. 

ال يرجـــح أن تقـــوم وكـــاالت األمــــم 
املتحـدة فجـأة بوقـف املعاملـة املمنوحــة 
ـــن  ألحـد أقـل البلـدان منـوا قبـل رفعـه م

القائمة. 

ـــدل تقييمــي   يكـون مسـتحقا ألقصـى مع
وقدره ٠,٠١ يف املائة من نفقـات األمـم 

املتحدة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣. 

من شأن اخلـروج مـن قائمـة أقـل 
البلـدان منـوا أن يلغـــي أهليــة بلــد 
كـان سـابقا مـن أقـل البلـدان منــوا 
للحصول على معاملة هذه الفئة. 

 

يكون مستحقا خلصم قدره ٩٠ يف املائة  
من مسامهته يف عمليات حفظ السالم. 

من شأن اخلـروج مـن قائمـة أقـل 
البلـدان منـوا أن يلغـي، مـن حيــث 
املبـدأ، أهليـة بلـد، كـان مـن أقـــل 
البلـــدان منـــوا، للحصـــول علــــى 

معاملة هذه الفئة من البلدان. 
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٢٠٠١، الصفحة ٨٧، اجلدول الرابع - ١. 
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فرباير ٢٠٠٠)، الصفحات ٣١-٤٩. 
انظر باتريك غوييمونت، �ختفيف وطأة الفقـر مـن خـالل إعـادة  (١٣)
ختصيـص املعونـة: تقلـب األوضـاع واالفتراضـات البديلـة�، ورقـة 
ــة،  مقدمـة يف مؤمتـر املصـارف األوروبيـة املعـين باقتصاديـات التنمي
بــاريس، حزيــران/يونيــه ١٩٩٩؛ وبــــاتريك غوييمونـــت ولـــيزا 

شوفيت �املعونة واألداء: إعادة تقييم�، مسودة أولية. 
يتعـني أن يؤخـــذ يف احلســبان عــدم اســتقرار األوضــاع ومعــامل  (١٤)
التباين اإلسهامي كالهـا، فيمـا يتعلـق بالعـائدات احلكوميـة، عنـد 
قياس إمكانية التعويل على املعونة. ويعترب التباين اإلسهامي مهما، 
نظرا إىل أن املعونة قد تؤدي إىل احلد مــن عـدم اسـتقرار تدفقـات 
املـوارد إذا كـانت قيمتـها عكسـية مقارنـة بـاإليرادات، حـىت ولـــو 
كانت درجة التعويل عليها أقل منها يف اإليرادات احلكومية. غــري 
أن األدلـة الـيت جمعـت مـن ٣٦ بلـدا أفريقيـا، خـالل الفـــترة مــن 
١٩٧٠ إىل ١٩٩٥، تشـري إىل املعونـة الـيت ميكـن االعتمـاد عليـــها 
أكثر من اإليرادات، ومن مث فإـا تكـون عـامال خمففـا للصدمـات 
ـــرادات  يف اإليـرادات، وهـي تنحـو إىل االزديـاد عنـد اخنفـاض اإلي

(كوليري، املرجع السابق). 
تقرير التعاون اإلمنائي لعام ٢٠٠٠، …، املرفق، اجلدول ١. تعترب  (١٥)

األرقام الواردة هنا فيما يتعلق بعام ٢٠٠٠ أرقاما أولية. 
املرجع السابق نفسه.  (١٦)

رينيه بونيل، �فريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة نقـص املناعـة  (١٧)
البشرية املكتسب (اإليدز): هل يؤدي إىل زيـادة أم تراجـع النمـو 

يف أفريقيا؟�، البنك الدويل، ٦ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠. 
بلغـــت التكلفـــة املقـــدرة حلـــدوث اســـتجابة مناســـبة للوبـــاء  (١٨)

املستشري على مستوى العامل ١٠ باليني دوالر. 
ـــون �أســباب الــرتاع يف أفريقيــا  انظـر تقريـر األمـني العـام املعن (١٩)
A/52/871-) وتعزيـز الســـلم الدائــم والتنميــة املســتدامة فيــها�

 .(S/1998/318

انظـر دافيـد إيلرمـان، مسـاعدة النـاس كـي يسـاعدوا أنفســـهم:  (٢٠)
صـوب نظريـة لالســـتقالل الــذايت – املســاعدة املنســقة، ورقــة 

عمل، رقم ٢٦٩٣. 
املرجع السابق نفسه.  (٢١)

انظـر مثـال: الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، تشــرين  (٢٢)
 http://www.un.org.esa.africa.nepad. األول/أكتوبـــر ٢٠٠١
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htm أو http://www.un.org.esa.africa.agenda.htm) ومؤمتــــــــــر 

طوكيـو الـدويل املعـين بالتنميـــــــــة يف أفريقيـــــــا (املؤمتــر األول 
 http://www.ticad.net/index.) والثــــاين)، ١٩٩٣ و ١٩٩٧

 .(cfm

كل البيانات املتعلقة بالتعليم مأخوذة من التقرير عن التعليــم يف  (٢٣)
العامل لعام ٢٠٠٠ (باريس، اليونسكو، ٢٠٠٠). 

االقتصــاد الكلــي والصحــة: االســتثمار يف الصحــة مــن أجـــل  (٢٤)
التنميــة االقتصاديــة، تقريــر اللجنــة املعنيــة باالقتصــــاد الكلـــي 
والصحـــة (جنيـــف، منظمـــة الصحـــة العامليـــــة، ٢٠ كــــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠١). 
انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة ٢/٥٥ املــؤرخ ٨ أيلــول/ســـبتمرب  (٢٥)

 .٢٠٠٠
 Has) داين رودريـك: هـل جتـاوزت العوملـة احلـــدود املقبولــة؟ (٢٦)
Globalization Gone Too Far)، (واشـــنطن العاصمــة؛ معــهد 

االقتصاد الدويل، ١٩٩٧). 
انظر إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج عمـل  (٢٧)
ـــة االجتماعيــة (تقريــر مؤمتــر القمــة  مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمي
العـاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس 
 ،(E.96.IV.8 منشـورات األمـم املتحـــدة، رقــم املبيــع) (١٩٩٥
الفصــل األول، القــرار ١، املرفقــان األول والثــاين، وال ســـيما 

الفقرة ٨٨ (ج) من املرفق الثاين. 
 (E/CN.5/2002/3) انظـر الفقـــرة ٣٥ مــن تقريــر األمــني العــام (٢٨)
املعنـون �تكـامل السياسـات االجتماعيـة واالقتصاديـة� املقــدم 
إىل جلنــة التنميــة االجتماعيــة يف دورــــا األربعـــني (١١-٢١ 

شباط/فرباير ٢٠٠٢). 
 ،A/CONF.198/11) ــريي انظـر الفقـرة ٤١ مـن توافـق آراء مونت (٢٩)
الفصــل األول، القــرار ١، املرفــق)، الوثيقــة اخلتاميــة للمؤمتــــر 

الدويل املعين بتمويل التنمية. 
انظر قرار اجلمعية العامة دإ – ٢/٢٢، املرفق.  (٣٠)

وهي مشكلة بالغة احلدة يف بعض البلدان، ومن بينها، بني أقــل  (٣١)
البلدان منوا، الرأس األخضر، ومالوي، وملديف، وساموا. 

انظر تقرير جلنة السياسة اإلمنائية عــن الـدورة األوىل (٢٦-٣٠  (٣٢)
نيسان/أبريل ١٩٩٩)، (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع 

 .(A.99.II.A.5

واقـترح أيضـا حبـث اسـتخدام قيـم عظمـى ودنيـــا حمــددة علــى  (٣٣)
مستوى عادي أو تقليدي (مبعزل عن عينة البلدان) 

 .Vulnerability and Poverty انظر (٣٤)
 

اسـتنادا إىل وثيقـة �فقـراء بـني األغنيـاء: احلاجـــة إىل التغيــري�،  (٣٥)
تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن أعمال دورـا الثانيـة (٣-٧ 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠) (منشـــور األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع: 

A.00.II.A.4)، املرفق األول. 

 


