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  موجز  
يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسية والتوصيات الصادرة عن جلنة الـسياسات اإلمنائيـة               

احلوكمـة العامليـة    : ويف هذه الدورة، تناولت اللجنة املواضيع التاليـة       . يف دورهتا السادسة عشرة   
، باعتبارهـا مـسامهة اللجنـة يف املناقـشات          ٢٠١٥ فترة ما بعـد عـام        والقواعد العاملية للتنمية يف   

؛ واستعراض معايري حتديد أقل البلـدان منـواً         ٢٠١٤املتعلقة باالستعراض الوزاري السنوي لعام      
وحتسينها، ورصد البلدان اليت هي بصدد رفع امسها من فئة أقـل البلـدان منـواً والـيت ُرفَـع امسهـا                   

  . ودور تصنيف البلدان إىل جمموعات ألغراض التنميةبالفعل من هذه الفئة؛
وقــد نظــرت اللجنــة يف ســبل إصــالح وتعزيــز التعــاون احلكــومي الــدويل مــن خــالل       

خمتلف مؤسساته وترتيباته وقواعده بغـرض حتـسني إدارة التـرابط املتزايـد بـني البلـدان، وتقليـل                
ئياً عن عدم اكتمال احلوكمـة العامليـة        أوجه التفاوت الكبرية بني البلدان وداخلها اليت تنشأ جز        

ــاً،       /و ــا دولي ــرف هب ــة املعت ــة والبيئي ــايري االجتماعي ــاء باملع ــها، واإلســهام يف الوف أو عــدم مالءمت
واالحتفاظ يف الوقـت نفـسه حبيـز الـسياسات العامـة الـالزم لكـي تتخـذ احلكومـات إجـراءات             

توجيـه جهـود إصـالح القواعـد     واقترحت اللجنة أربعة مبـادئ رئيـسية ل  . على الصعيد القطري  
املـسؤوليات املـشتركة واملتباينـة رغـم ذلـك وفقـاً لقـدرات كـل             : العاملية واحلوكمة العاملية هـي    

وقد أوصت أيـضاً بقيـام اجمللـس        . بلد؛ ومبدأ التبعية؛ والشمول والشفافية واملساءلة؛ واالتساق      
  . هذا التقريراالقتصادي واالجتماعي بدور أكرب يف دفع اإلصالحات املقترحة يف

 الذي ُيجـرى كـل ثـالث سـنوات لقائمـة      ٢٠١٥ويف سياق التحضري الستعراض عام     
أقل البلدان منواً، أعادت اللجنة النظر يف املعايري املطبقة يف حتديـد أقـل البلـدان منـواً وإجـراءات                    

دان وأكـدت اللجنـة مـن جديـد تعريـف أقـل البلـدان منـواً بوصـفها البلـ                   . اإلدراج يف هذه الفئة   
وأكـدت  . القليلة الدخل اليت تعاين من أشـد العوائـق اهليكليـة وطـأة يف جمـال التنميـة املـستدامة                   

تحــسينها، وذلــك خــصوصا مــن أجــل تعزيــز قيــاس   باللجنــة صــالحية املعــايري احلاليــة وقامــت  
وسُتَحدَّد احلدود الدنيا الواجب استيفاؤها للـدخول يف هـذه          . العوائق اهليكلية املتصلة بالصحة   

الفئــة واخلــروج منــها عنــد مــستويات مطلقــة بــدالً مــن املــستويات النــسبية، مــع التركيــز علــى   
  .مفهوم التقدم اإلمنائي بوصفه التغلب على العوائق اهليكلية املطلقة

وقامت اللجنة يف سياق رصدها للبلدان اليت هي بصدد اخلـروج مـن فئـة أقـل البلـدان                     
راض التقـدم اإلمنـائي جلـزر امللـديف الـيت خرجـت مـن               منواً واليت خرجت منـها بالفعـل، باسـتع        

وأكدت أمهية السحب التدرجيي لتدابري الـدعم املقـررة خصيـصاً ألقـل            . ٢٠١١هذه الفئة عام    
البلدان منواً، وأمهيـة مـشاركة البلـدان اخلارجـة مـن هـذه الفئـة مـشاركة فعليـة يف رصـد تنفيـذ                         
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جنـة بالتقـدم اإلمنـائي املـستمر يف سـاموا الـيت             واعترفـت الل  . استراتيجية انتقاهلـا مـن تلـك الفئـة        
، ورحبـت بـاجلهود الـيت يبـذهلا البلـد مـن أجـل            ٢٠١٤خرجت من فئـة أقـل البلـدان منـواً عـام             

وأشارت أيضاً إىل استمرار التقدم اإلمنائي احملـرز يف غينيـا االسـتوائية         . إعداد استراتيجية انتقاله  
وأوصـت البلـدين بالـشروع يف     . ٢٠١٧فئـة عـام     وفانواتو، وكالمها مقرر أن خيرج من هذه ال       

األعمال التحضريية الالزمة السـتراتيجية انتقاهلمـا الـسلس، وأكـدت ضـرورة إيـالء املزيـد مـن              
  .االهتمام إىل التنمية البشرية يف غينيا االستوائية

والحظــت اللجنــة، يف معــرض حتليلــها للتــصنيفات القطريــة، التزايــد يف جمموعــات          
ويقوم الكـثري مـن تـصنيفات اجملموعـات املـذكورة           .  عامل نامٍ ما يفتأ يزداد تباينا      البلدان يف ظل  

ــصدي للتحــديات        ــدخالت املوضــوعة للت ــة الت ــضِعف فعالي ــا ُي ــة ضــعيفة، مم ــى أســس حتليلي عل
وأكدت اللجنة أن فئة أقل البلدان منواً، من بني اجملموعات القائمة حاليـا، هلـا    . اإلمنائية اخلاصة 
ودعت شركاء التنميـة إىل النظـر       . قوية بصفة خاصة، وهلا أيضاً مشروعية واسعة      أسس حتليلية   

يف ختصيص املعونة وغريها مـن تـدابري الـدعم علـى أسـاس معـايري اجتماعيـة واقتـصادية سـليمة                    
. وموضـــوعية، وُيسَتحـــَسن أن يكـــون ذلـــك بـــدون إنـــشاء جمموعـــات جديـــدة مـــن البلـــدان  

ن طريق النظر يف املؤشـرات اخلاصـة بأقـل البلـدان منـواً              واقترحت اللجنة إمكانية حتقيق ذلك ع     
ــساعدات      ــائيون يف ختــصيص امل ــشركاء اإلمن ــستخدمها ال ــيت ي ــدَِّمت . يف إطــار املؤشــرات ال وقُ

  .توصيات عملية دعماً للمناقشات املقبلة املتعلقة بإنشاء فئات جديدة
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  ]٢٠١٤أبريل / أيار٢١[

  احملتويات
الصفحة  الفصل

٧. . . . . اليت عرضت عليه            املسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يبت فيها أو                                            - األول  
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اليت تتطلب من اجمللس أن يبت فيها                           - ألف    
.املسائل اليت عرضت على اجمللس                   -اء ـب     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩

١١. . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٥احلوكمة العاملية، والقواعد العاملية للتنمية يف فترة ما بعد عام                                    - الثاين  
.مقدمة    -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١١
١٢. . . . . . . . . . . . . ملاذا ينبغي إجراء إصالحات؟                 :  احلوكمة العاملية والقواعد العاملية               -اء ـب    
.مبادئ اإلصالح وأمثلة خمتارة على تطبيقها                           - جيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥
.دور األمم املتحدة            : احلوكمة العاملية من أجل التنمية                  - دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨

٢٠. . . . . . . . . . . . . القائمة     بلدان منوا وعملية رفع أمساء تلك البلدان من                         املسائل املتعلقة بأقل ال            -الثالث   
.مقدمة    - ألف     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٢٠
.صقل املؤشرات احلالية             -اء ـب     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٠
.تطبيــق املعايــري            -جيم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٤

٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . رصد البلدان اليت ُرفع امسها من القائمة وتلك اليت ُيرفع امسها منها                                    -الرابع   
.مقدمة   -ألف     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٢٧
٢٧. . . . . . . . . . . مسها من القائمة        ا الذي حترزه البلدان اليت يرفع               اإلمنائي      لتقدم   ارصد      -بـاء     
.مسها من القائمة        ا فع  التقدم الذي حترزه يف جمال التنمية البلدان اليت رُ                       رصد      -جيم      . . . . . .٢٩

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور اجملموعات القطرية املتصلة بالتنمية                      -اخلامس   
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    –ألف     
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اجملموعات القطرية          التباين املتزايد وعدد             -اء ــب    
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.التصنيفات وتدابري الدعم الدويل                   -جيم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
.حتسني فئة أقل البلدان منوا كوسيلة لدعم استراتيجيات التنمية الوطنية                                          -دال      . . . . . . . . .٣٤

٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األعمال املقبلة للجنة السياسات اإلمنائية                         - السادس  
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة        - السابع  
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  الفصل األول
تـصادي واالجتمـاعي أن يبـت فيهـا         املسائل اليت تتطلـب مـن اجمللـس االق            

  اليت عرضت عليه أو
      

  املسائل اليت تتطلب من اجمللس أن يبت فيها  - ألف  
  ٢٠١٥ عام توصيات بشأن احلوكمة العاملية والقواعد العاملية لفترة ما بعد    

ــه        - ١ حتتــاج جهــود التعــاون العــاملي، الــيت ُتمــاَرس مــن خــالل خمتلــف مؤســساته وترتيبات
وقواعده، إىل اإلصالح والتعزيز بغرض حتسني إدارة الترابط املتزايد فيمـا بـني البلـدان، وتقليـل                 

لقواعـد  ويـتعني علـى ا    . أوجه التفاوت الكبرية بني البلـدان وداخلـها، وحتقيـق التنميـة املـستدامة             
العاملية أن توفر مساحة كافية على صعيد السياسات العامة تتيح للحكومـات الوطنيـة أن تعـزز                 

ويف هذا الصدد، تطلب جلنـة الـسياسات        . تنمية اجملتمعات احمللية وتقلل من أوجه عدم املساواة       
ــادي يف إصــالح احلوكمــة       ــدور قي ــضطلع ب ــصادي واالجتمــاعي أن ي ــة إىل اجمللــس االقت اإلمنائي
ــس           ــا اجملل ــيت أجراه ــن اإلصــالحات األخــرية ال ــايل م ــل بالت ــا جيع ــة، مب ــد العاملي ــة والقواع العاملي

وتوصي اللجنة اجمللـس كـذلك بـأن ينـشئ آليـة قويـة للمراقبـة واملـساءلة                  . إصالحات فعالة حبق  
تشمل مجيع الشركاء يف التنمية، مبا يف ذلك البلدان املتقدمة والبلـدان الناميـة والقطـاع اخلـاص                  

وينبغـي أن تكـون هـذه اإلصـالحات     . واملنظمات غري احلكومية واملنظمـات املتعـددة األطـراف     
  .لقواعد العاملية يف صميم الشراكةيف احلوكمة وا

ــنظم           - ٢ وتــشكل احلركــة املتزايــدة لــرؤوس األمــوال، وتفــشي الثغــرات املوجــودة يف ال
 لظـــاهرة التحايــل الـــضرييب  الــضريبية، وانتــشار دول املـــالذ الــضرييب، عوامـــل دافعــة رئيــسية     

وينجم عن ذلك خسائر كبرية يف اإليـرادات احلكوميـة   . والتهرب الضرييب على الصعيد العاملي    
وهـذا  . يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية الـيت مـا زالـت تواجـه فجـوات ماليـة متزايـدة العمـق                    

ــة وإمــدا     ــة علــى مواجهــة التحــديات العاملي ــدرة احلكومــات الوطني ــسلع  يقــوض ق د ســكاهنا بال
ويترتــب علــى التحايــل الــضرييب والتــهرب الــضرييب تبعــات هامــة    . واخلــدمات العامــة احليويــة 

يتعلق بتحقيق املساواة والعـدل، بتحميـل العـبء الـضرييب علـى الـدخل املتـأيت مـن العمـل                      فيما
هـا  وقد حققـت جهـود التعـاون الـدويل احلاليـة نتـائج حمـدودة، ويلـزم تعزيز                 . وعلى االستهالك 

ويف هـذا  . على وجه السرعة من أجل تعبئة املوارد احمللية ألغراض التنميـة يف مجيـع أحنـاء العـامل            
أن يواصــل حــث الــدول األعــضاء علــى تعجيــل   ) أ: (الــصدد، توصــي اللجنــة اجمللــس مبــا يلــي  

ــضريبية؛       ــدويل يف املــسائل ال ــشأن املــسائل املتعلقــة بالتعــاون ال ــدائر ب وتوســيع نطــاق احلــوار ال
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أن يدعو إىل إنشاء آليات للتنفيذ والرصد، تشمل غايات وأهدافاً واضـحة ميكـن قياسـها                 )ب(
أن يعـزز الـدور     ) ج(ألغراض تتبع التقدم احملرز يف جمال التعاون الدويل بشأن النظام الـضرييب؛             

 الذي تؤديـه جلنـة اخلـرباء املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف املـسائل الـضريبية وقـدرهتا التـشغيلية، وأن                     
أن يـشجع علـى   ) د(ينظر يف حتويل تلك اللجنة إىل هيئة حكومية دولية فرعية تابعة للمجلس؛             

  . وضع اتفاقية دولية ملكافحة التحايل الضرييب والتهرب الضرييب
وقد أدت األمم املتحدة دوراً قيادياً فكرياً هامـاً يف التـصدي للتحـديات اإلمنائيـة علـى                    - ٣

 باعتبـاره هيئـة رئيـسية خمتـصة باملتابعـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ خطـة                   ويـستطيع اجمللـس،   . مر السنني 
األمــم املتحــدة للتنميــة، أن يــؤدي دوراً أكــرب يف تعزيــز احلــوار وتقــدمي التوجيــه ألغــراض دفــع   
برنامج اإلصالح املوصى به يف هـذا التقريـر، وال سـيما يف اجملـاالت ذات األولويـة مثـل البيئـة،                      

ونقـل التكنولوجيـا ونـشرها، واهلجـرة، وتنظـيم تـدفقات رأس املـال               والتعاون الضرييب الدويل،    
وتوصـي اللجنـة بـأن ُتـدَرج     . عرب احلـدود، والـنظم التجاريـة والنقديـة الدوليـة، وعـدم املـساواة              

هذه املسائل يف برنامج العمل الـسنوي للمجلـس يف إطـار املواضـيع الـشاملة لتـشجيع التكامـل                    
 واالجتماعية والبيئيـة للتنميـة املـستدامة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل        املتوازن بني األبعاد االقتصادية   

  . اجلزء اجلديد من دورة اجمللس املتعلق بالتكامل
 كـان عـدم اختـاذ    ٢٠٠٨وأحد أوجه الضعف الرئيسية يف التصدي لألزمـة املاليـة عـام          - ٤

ن مماثلـة   خطوات إلنشاء آلية مؤسسية دائمـة لتـسوية الـديون ألغـراض الـديون الـسيادية، تكـو                 
ــة    ــصادات الوطني ــساعد يف إدارة حــاالت اإلفــالس يف االقت ــيت ت ــات ال ــات  . لآللي وتطــرح عملي

ــع عقــود االئتمــان        ــديون مــشاكل خطــرية مــن حيــث جتمي ــشأن ال ــة ب إعــادة التفــاوض الطوعي
باســتيفاء مــستحقاهتا عــن ) “املمتنعــون”(ومطالبــات األطــراف غــري املــشاركة يف املفاوضــات  

دي ختفيــف عــبء الــديون اخلارجيــة دوراً يف حتريــر املــوارد لفائــدة التنميــة ويــؤ. طريــق احملــاكم
وحسبما هو معترف به يف توافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنميـة، يلـزم             . املستدامة

إجياد آلية دولية لتسوية الديون تعىن بإعادة هيكلـة الـديون الـيت ال ميكـن حتملـها بطريقـة تتـسم                      
 التوقيــت، للتقليــل إىل أدىن حــد مــن اخلطــر املعنــوي والتــشجيع علــى حتمــل   بالكفــاءة وحــسن
ويف هــذا الــصدد، توصــي اللجنــة اجمللــس بــأن ُيــدرج هــذه املــسألة يف صــميم   . العــبء بالعــدل

  . حواره السنوي مع املؤسسات املالية الدولية
  

  التوصية بتحسني معايري حتديد أقل البلدان منواً     
ديد تعريفها ألقل البلدان منواً بوصفها بأهنا البلدان القليلة الـدخل           أكدت اللجنة من ج     - ٥

وبعـد إجـراء اسـتعراض      . اليت تعاين من أشـد العوائـق اهليكليـة وطـأة يف جمـال التنميـة املـستدامة                 
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شامل للمؤشرات والنهج املستخدمة لتحديد أقل البلدان منواً، أكدت اللجنـة صـالحية املعـايري               
وأهم جوانب هذا التحسني هو تعديل أسلوب حتديد احلـدود الـدنيا            . نهااحلالية وقامت بتحسي  

لإلدراج يف فئة أقل البلـدان منـواً واخلـروج مـن تلـك الفئـة، وذلـك بواسـطة حتديـد قـيم مطلقـة                        
وتدعو اللجنـة اجمللـس إىل أن حيـيط         . بدالً من القيم النسبية املقررة للمعايري غري املتصلة بالدخل        

ر مـن أجـل تنفيـذها يف اسـتعراض          لـواردة يف الفـصل الثالـث مـن هـذا التقريـ            علماً باملقترحـات ا   
  .قل البلدان منواً كل ثالث سنوات الذي ُيجرى لفئة أ٢٠١٥ عام
  

  املسائل اليت عرضت على اجمللس  - باء  
  تصنيف جمموعات البلدان ألغراض التعاون اإلمنائي الدويل    

وكـثرياً  .  التعـاون اإلمنـائي تكـاثراً متزايـداً        تشهد جمموعات البلدان وتصنيفاهتا ألغراض      - ٦
. ما تنتمـي البلـدان إىل جمموعـات متعـددة متداخلـة، مبـا خيـل باتـساق التعـاون الـدويل وفعاليتـه                       

وتوصي اللجنة بتوخي قـدر أكـرب مـن احلـذر يف اسـتخدام هـذه التـصنيفات جملموعـات البلـدان            
قتـرح اللجنـة أن ختـصص اجلهـات املاحنـة           وإضافة إىل ذلك، ت   . ألغراض أنشطة التعاون اإلمنائي   

ــضعف يف مواجهــة األزمــات، بــدون        ــل ال ــة، مــن قبي ــشاء دعمــاً حمــدداً ملعاجلــة مــسائل معين إن
  .جمموعات جديدة من البلدان

. وَتُربز فئـة أقـل البلـدان منـواً كفئـة شـاملة أنـشأهتا اجلمعيـة العامـة واعترفـت هبـا رمسيـاً                     - ٧
ئمـة علـى حتلـيالت سـليمة، وهلـا إجـراءات موضـوعة بعنايـة         وهي تـستند إىل معـايري واضـحة قا       

ــها   ــة واخلــروج من ــإلدراج يف هــذه الفئ ــة    . ل ــدرج اجلهــات املاحنــة الثنائي ــأن ُت ــة ب وتوصــي اللجن
واملتعددة األطراف املعايري اخلاصة بأقل البلدان منـواً علـى حنـو أكثـر اتـساقا يف عملياهتـا املتعلقـة         

  .بتخصيص املعونة
  

  مسها من القائمةااإلمنائي الذي حترزه البلدان اليت يرفع رصد التقدم     
استعرضت اللجنة تقرير التنمية يف ساموا، اليت ُرفع امسها مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا يف                   - ٨

وحتيط اللجنة علما بالتقدم املستمر الذى أحرزه البلـد علـى الـرغم             . ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين 
ترحب باجلهود اليت تبـذهلا حكومـة سـاموا إلعـداد اسـتراتيجية             من الصدمات البيئية األخرية، و    

انتقاهلا، بغرض التقليل إىل احلد األدىن من اآلثار الـسلبية احملتملـة بـسبب رفـع امسهـا مـن قائمـة                      
  . أقل البلدان منوا

واستعرضت اللجنة أيـضا التقـدم اإلمنـائي احملـرز يف غينيـا االسـتوائية، وفـانواتو، املقـرر                  - ٩
 / وكـــانون األول ٢٠١٧يونيـــه /يهمـــا مـــن قائمـــة أقـــل البلـــدان منـــوا يف حزيـــران      رفـــع إمس
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وتالحظ اللجنة بقلق نـواحي الـنقص الكـبري يف التنميـة البـشرية              . ، على التوايل  ٢٠١٧ ديسمرب
 والـيت هـي أعلـى بكـثري ممـا يف البلـدان الـيت هلـا ظـروف مماثلـة مـن حيـث                    -يف غينيا االستوائية    

من حيث التاريخ، وتـشكل حتـديات خطـرية تواجـه اسـتدامة التقـدم              نصيب الفرد من الدخل و    
ــد  ــرزه البلـ ــة  . الـــذي أحـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــا لقـ ــن  ٦٧/٢٢١ووفقـ ــة كـــال مـ ، تـــشجع اللجنـ

كائهما على إعداد اسـتراتيجيات االنتقـال مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا، مبـساعدة مـن شـر              البلدين
  . والتجاريني اإلمنائيني

  
  رصد التقدم اإلمنائي الذي حترزه البلدان اليت ُرفع امسها من القائمة    

وتبني هلا أن البلد أحـرز تقـدما اقتـصاديا    . استعرضت اللجنة التقدم اإلمنائي يف ملديف    - ١٠
جيـه تـدفقات    واجتماعيا عقب رفع امسه من قائمة أقل البلـدان منـوا، علـى الـرغم مـن إعـادة تو                   

املعونة بعيدا عن قطاعي الصحة والتعلـيم، واإللغـاء املفـاجئ للوصـول التفـضيلي إىل األسـواق،                  
وتـشدد اللجنـة علـى أمهيـة اإللغـاء التـدرجيي            . اخلاص بأقل البلدان منوا، بدال من إلغائه تـدرجييا        

 مـن القائمـة وفقـا       لتدابري الدعم اخلاصة بأقل البلدان منـوا، وذلـك للبلـدان الـيت ُرفعـت امساؤهـا                
وتكرر اللجنة تأكيد أمهية مـشاركة البلـدان يف عمليـة           . ٦٧/٢٢١ألحكام قرار اجلمعية العامة     

  . الرصد من أجل ضمان دقة هذه العملية وطابعها التمثيلي وفعاليتها

http://undocs.org/ar/A/RES/67/221�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/221�
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  الفصل الثاين
  ٢٠١٥د العاملية للتنمية يف فترة ما بعد عام احلوكمة العاملية، والقواع    

      
  مقدمة  -ألف   

حيتــل التعــاون احلكــومي الــدويل موقعــا حموريــا يف الــشراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة،     - ١١
يؤدي دورا حيويا يف حتقيق األهداف اإلمنائية العاملية، وليس ذلك فقط من حيـث املـوارد                 وهو

.  يوفرهـا فحـسب، بـل أيـضا يف اختـاذ القـرارات ووضـع املعـايري            واملساعدة التقنية اليت ميكن أن    
ويبدو أن املقترحات احلالية لتعزيـز احلوكمـة العامليـة، والقواعـد العامليـة مـن أجـل دعـم التنميـة                      
ليست شاملة مبا فيه الكفاية، ومل تلق ما يكفـي مـن االهتمـام مـن جانـب اجملتمـع الـدويل وهـو                 

  .٢٠١٥ة ما بعد عام ل التنمية لفتريناقش جدول أعما
، على النحو الوارد يف خمتلف التقارير الـيت قـدمها فريـق             “النظرة املؤسسية ”ويبدو أن     - ١٢

، وتلـك الـيت   ٢٠١٥عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة التنمية لألمم املتحدة ملـا بعـد عـام               
مـن أجـل التنميـة يف حتديـد         قدمها األمني العام، حتد من املهام اليت تضطلع هبا الـشراكة العامليـة              

مبشاركة من جهات فاعلة أخـرى عديـدة إىل جانـب           (األهداف والرصد وتوفري وسائل التنفيذ      
، ولكن دون النظر يف مدى وجود ما يكفي من القواعد واملؤسسات الـيت تـشكل                )احلكومات

  .البيئة اليت تعمل فيها االقتصادات
يق العامل املفتـوح العـضوية املعـين بأهـداف     وتشمل املداوالت اليت جرت يف إطار الفر      - ١٣

التنمية املستدامة والتابع للجمعية العامة النظر يف مـسألة احلوكمـة، ولكـن املناقـشات أصـبحت               
اليت تنطبق إىل حد كبري علـى الـسياقات الوطنيـة، وال سـيما              “ سيادة القانون ”تندرج يف إطار    

عنــد تطبيــق هــذا املفهــوم علــى املــستوى و. وحــاالت مــا بعــد انتــهاء الــرتاع“ الفاشــلة”الــدول 
العــاملي، يبــدو أنــه ينطبــق علــى وســائل التنفيــذ واملــساءلة والرصــد، مــع وجــود عــدد قليــل مــن  

  .االقتراحات املعزولة عن جماالت نقل التكنولوجيا والتجارة واملساعدة اإلمنائية الرمسية
 املعين خبطة التنمية ملـا بعـد        وأخريا، فإن الفريق الرفيع املستوى من الشخصيات البارزة         - ١٤

ــشراكات بــني أصــحاب      ٢٠١٥عــام  ــة علــى جمموعــة مــن ال ــشراكة العاملي ــه يقــصر ال ــدو أن  يب
املصلحة املتعددين، ممن يسهمون يف تنفيذ كل من األهـداف احملـددة، بـدال مـن نظـرة منهجيـة                    

  . للقواعد اليت تنظم العالقات االقتصادية الدولية
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وسوف ينظر، علـى حنـو أكثـر        . ىل تقدمي إسهام لسد هذه الثغرة     ويهدف هذا التقرير إ     - ١٥
حتديدا، يف الكيفية اليت ميكن هبا إصالح وتدعيم التعاون الدويل، مـن خـالل خمتلـف مؤسـساته                

  .٢٠١٥وترتيباته وقواعده، من أجل حتقيق وإدامة املكاسب اإلمنائية يف حقبة ما بعد عام 
  

  ملاذا ينبغي إجراء إصالحات؟: لعامليةاحلوكمة العاملية والقواعد ا  -باء   
إىل تنظــيم العالقــات املترابطــة يف غيــاب ســلطة سياســية   “ احلوكمــة”يــشري مــصطلح   - ١٦

وهو يشمل جممـل املؤسـسات والـسياسات والقواعـد          . شاملة، كما هو احلال يف النظام الدويل      
 مزيد من إمكانية التنبـؤ      واإلجراءات واملبادرات اليت تستخدمها الدول ومواطنيها حملاولة حتقيق       

وال ميكـن حتقيـق     . واالستقرار والنظام، يف تـدابري تـصديها للتحـديات العـابرة للحـدود الوطنيـة              
ــال      وتعكــس احلوكمــة العامليــة اإلجــراءات    . احلوكمــة العامليــة الفعالــة بــدون تعــاون دويل فع

، الـيت للحكومـات     والقرارات اليت تتخذها خمتلف الوكاالت املشاركة يف إطار التعـاون الـدويل           
وباإلضافة إىل أن التعاون الدويل مظهـر مـن مظـاهر التـضامن الـدويل، فإنـه                 . دور مركزي فيها  

  . يعترب وسيلة لتعزيز املصاحل املشتركة والقيم املشتركة، وإلدارة تزايد الترابط
 وكانـت الـدول األعـضاء   . ويعد التعاون الدويل من أجل التنمية أحد التزامـات الـدول       - ١٧

التعـاون الـدويل   ” باألمهيـة احملوريـة لتحقيـق    ١٩٤٥يف األمم املتحدة قد أقـرت بالفعـل يف عـام        
علــى حــل املــسائل الدوليــة ذات الــصبغة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة واإلنــسانية وعلــى   
تعزيز احترام حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للنـاس مجيعـا والتـشجيع علـى ذلـك إطالقـا                     

  . من ميثاق األمم املتحدة١، حسبما ورد يف املادة “يز بسبب اجلنس أو اللغة أو الديــنمتي بال
أوال، . ولكن التعاون الدويل، وما جنم عنه من آليات احلوكمة، ال يعمل بـشكل جيـد               - ١٨

فــإن نظــام احلوكمــة العامليــة احلــايل لــيس مهيــئ علــى النحــو املناســب مبــا يلــزم إلدارة التكامــل   
فالعوملة متيـل إىل إبـراز أوجـه التـرابط فيمـا بـني البلـدان، وتوسـيع                  . ملتزايد بني البلدان  والترابط ا 

وآليات السوق غري قادرة علـى      . نطاق املنافع العامة العاملية، ومنافع أخرى هلا آثار جانبية قوية         
 عـدم  وهنـاك حاليـا  . وبالتـايل فـإن العمـل اجلمـاعي ضـرورة الزمـة         . توفري املنـافع العامـة العامليـة      

ومــن . كفايــة يف تــوافر املنــافع العامــة العامليــة، ممــا تترتــب عليــه تبعــات ســلبية بالنــسبة للجميــع  
األمثلة على ذلك عدم وجود ما يكفـي مـن الـنظم املاليـة، ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن تقلـب يف                           

ى وتشمل األمثلة األخـر   . أسواق رأس املال، مما له آثاره السلبية على اإلنتاج والدخل والعمالة          
عــدم اكتمــال منظومــة التعــاون الــدويل يف املــسائل الــضريبية، واالفتقــار إىل التكنولوجيــات         
واالبتكارات لتلبية احتياجات الفقراء، وعدم وجود آلية دولية لتسوية الديون، ومـا إىل ذلـك،               

العامــة علــى الــصعيد العــاملي غــري مقيــدة بــشكل ســليم    “ األضــرار”ويف الوقــت نفــسه، فــإن  
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ــة مبــ  أو ــالذات        منظم ــراري، وامل ــاس احل ــازات االحتب ــات غ ــك انبعاث ــا يف ذل ــة، مب ــه الكفاي ا في
  . الضريبية، وخسائر التنوع البيولوجي، واالجتار بالبشر

وتوجـد جوانـب   . ثانيا، تتسم هياكل وقواعد احلوكمة العاملية جبوانب تفاوت شـديدة           - ١٩
 حيــث إن البلــدان الناميــة تفــاوت ملحوظــة يف الوصــول إىل خمتلــف عمليــات اختــاذ القــرارات، 

أو أن تتحمــل /حمــدودة التــأثري يف صــياغة القواعــد واألنظمــة الــيت جيــب عليهــا أن تلتــزم هبــا و    
وعلى سبيل املثال، فإن متثيل أنـصبة البلـدان الناميـة يف حـصص صـندوق النقـد الـدويل                    . آثارها

ــوم       ــاملي الي ــصاد الع ــصبتها يف االقت ــدويل ال يعكــس أن ــك ال ــال البن وحــىت اإلصــالح  . ورأس م
 مل ينفـذ    ٢٠١٠الطموح إىل حد ما الذي وافق عليه جملس إدارة صندوق النقد الدويل يف عام               

وعلى أي حال، فالقرارات املتعلقة بالتعاون النقـدي العـاملي يبـدو أهنـا جتـاوزت صـندوق                  . بعد
ــاق     ــدويل، وحــدثت يف نط ــد ال ــات”النق ــدول الكــربى  “ جمموع ــدول اخلمــس   (ال ــة ال جمموع

وتضم جمموعة العشرين بعض البلـدان الناميـة الرئيـسية،          ). ة الدول السبع وما إىل ذلك     وجمموع
وهــي متثـل اســتمرارا لــنمط  . زالــت مـستبعدة  غـري أن األغلبيــة الـساحقة مــن البلـدان الناميــة مـا    

ــن ــسمى  ميكـ ــة  ”أن يـ ــراف النخبويـ ــة األطـ ــل     “تعدديـ ــة إزاء التمثيـ ــواغل جديـ ــثري شـ ــا يـ ، ممـ
  . واملساءلة والشمولية

ويعكس هيكل احلوكمة العاملية احلـايل أيـضا أوجـه التفـاوت النامجـة عـن الطبيعـة غـري                - ٢٠
فهنـاك جمـاالت لالهتمـام املـشترك ال ُتعاجلهـا آليـات احلوكمـة               . املتوازنة الـيت تتـسم هبـا العوملـة        

تلقـى حتديـدا أو تنظيمـا    ”العاملية أو ُتعاجلهـا علـى حنـو ضـئيل، يف حـني أن مثّـة جمـاالت أخـرى              
بعـدد ال حيـصى مـن الترتيبـات الـيت تتـضمن قواعـد وأحكامـا خمتلفـة؛ وهـذه اجملـاالت                     “ فرطام

وتعــد التجــارة الدوليــة مــن  . األخــرية تــسهم يف التــشتت وزيــادة التكــاليف واخنفــاض الكفــاءة 
األمثلة علـى ذلـك، إذ تـشهد تكـاثرا التفاقـات التجـارة احلـرة الثنائيـة واإلقليميـة، الـيت ختتلـف                        

ويف حني كانت هناك زيادة يف تنقل رأس املـال          . حيث قواعد املنشأ واملواصفات   شروطها من   
والسلع واخلـدمات، فهنـاك قيـود علـى تنقـل األيـدي العاملـة، كمـا أن إمكانيـة احلـصول علـى                        

ويف املقابـل، ارتـبط     . املعرفة واالبتكار تتوقف علـى التكـاليف املرتبطـة حبقـوق امللكيـة الفكريـة              
باخنفـاض الـضرائب علـى رأس املـال، يف كـل مـن البلـدان املتقدمـة النمـو                    تنقل رؤوس األموال    

والبلدان الناشئة، بينما تتحمل األيـدي العاملـة، وهـي أقـل عوامـل اإلنتـاج قـدرة علـى التنقـل،                      
  .نصيبا متزايدا من العبء الضرييب، كما يتحمل املستهلكون عبئا مماثال

اذ القـرارات ويف التغطيـة آثـار هامـة بالنـسبة            وتترتب على جوانب التباين يف عملية اخت        - ٢١
ويف حــني أن . وهنــاك بعــد دويل ألوجــه عــدم املــساواة احملليــة أو الوطنيــة. للتفــاوت يف النتــائج

أوجــه عــدم املــساواة داخــل البلــدان هــي مــن اختــصاص احلكومــات الوطنيــة يف املقــام األول،    
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مليـة، أو عـدم وجودهـا، أن يعـزز أوجـه            فهناك العديد من احلاالت اليت ميكن فيهـا للقواعـد العا          
عدم املساواة تلـك أو يقيـد اإلجـراءات الـيت تقـوم هبـا احلكومـات علـى الـصعيد الـوطين للحـد                         

وعلى سبيل املثـال، فاملبـادرات الراميـة إىل تعزيـز املعـايري االجتماعيـة الـدنيا املتفـق عليهـا                     . منها
. ملاليــة والتقنيـة الــيت يقــدمها التعــاون الــدويل دوليـا يف البلــدان الناميــة تتلقــى دعمـا مــن املــوارد ا  

أسـفر تطـوير اللقاحـات وحتـسني العالجـات الطبيـة يف جمـال أمـراض املنـاطق املداريـة، إىل              وقد
اإليـدز، عـن مـساعدة     /جانب األوبئة على الـصعيد العـاملي، مثـل فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                

لوقـت نفـسه، فـإن صـرامة محايـة بـراءات         ويف ا . البلدان بصورة كبرية على حتسني رفاه سكاهنا      
االختـراع تزيــد مـن تكلفــة األدويــة األساسـية يف البلــدان الناميـة، ممــا يزيــد مـن صــعوبة حتــسني      

. النتائج الصحية لسكاهنا، وال سيما بالنسبة إىل البلـدان املنخفـضة الـدخل والقطاعـات الفقـرية          
 تـسهيل التـهرب الـضرييب مـن جانـب           ويتسبب قصور التعاون الدويل يف جمـال املاليـة العامـة يف           

الــشركات عــرب الوطنيــة واألثريــاء مــن األفــراد، وحيــد مــن جمموعــة املــوارد املتاحــة للحكومــات 
وتـسهم تـدفقات رأس املـال غـري املنظمـة يف            . لتنفيذ سياسـات احلـد مـن الفقـر وتوزيـع املـوارد            

دة علــى أكثــر فئــات   زيــادة تقلــب فــرص العمــل واإلنتــاج يف البلــدان الناميــة، ممــا يــؤثر عــا        
  .حرمانا اجملتمع
وبدال من ذلـك، فإهنـا تتـسبب يف إدامـة           . وال ميكن ألوجه عدم املساواة تصحيح ذاهتا        - ٢٢

أوجه عدم املساواة بني األجيال، وزيادهتا، وتتراكم وتتجمع، حيـث تـؤدي إىل نـشوء حرمـان                 
ــراد    ــات واألف ــبعض اجلماع ــهجي ل ــد    . من ــد زاد، فق ــرابط ق ــاوز البلــدان  ويف حــني أن الت مت جت

ــاملي و    ــصاد العـ ــامش االقتـ ــى هـ ــوال علـ ــشاركون يف أفـــضل األحـ ــاس، إذ يـ ــون /والنـ أو يكونـ
وعلــى الــصعيد العــاملي، فــإن الفجــوة يف الــدخل بــني . قــادرين علــى حتقيــق منافعــه احملتملــة غــري

ن زالـت واسـعة، بـل إهنـا تـدهورت خـالل ربـع القـر                البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة مـا        
. املاضــي يف حالــة أفريقيــا جنـــوب الــصحراء الكــربى وأمريكــا الالتينيـــة وأقــل البلــدان منـــوا        

البلــدان الــيت جنحــت يف تــضييق الفجــوة فقــد اختــارت املــشاركة االســتراتيجية يف التجــارة   أمــا
ــة        ــة واألمامي ــروابط اخللفي ــز ال ــب هبــدف تعزي ــستثمرين األجان ــي بامل ــاط املرحل ــة واالرتب الدولي

حمللــي ومــا يرافقهــا مــن حتــوالت هيكليــة لالقتــصاد باالنتقــال مــن قطاعــات منخفــضة  لإلنتــاج ا
وتقـوم هـذه التجـارب يف كـثري مـن األحيـان علـى               . اإلنتاجية إىل قطاعـات ذات إنتاجيـة أعلـى        

  .ة والترتيبات املؤسسية املبتكرةاعتماد طائفة واسعة من أدوات السياسة العام
رة مبا ذكر أعـاله، فقـد أدت القواعـد العامليـة إىل تقلـص      ويف اخلتام، وفيما يتصل مباش      - ٢٣

حيز سياسـات احلكومـات الوطنيـة، وال سـيما يف البلـدان الناميـة، بـسبل حتـول دون احلـد مـن                        
. أوجه عدم املساواة داخـل البلـدان وتتجـاوز مـا هـو ضـروري إلدارة التـرابط علـى حنـو فعـال                       
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النظم، وعادة مـا تكـون هـي تلـك الـسائدة            وعموما، هناك اجتاه ملحوظ حنو توحيد القواعد و       
وقــد ســارت ضــغوط توحيــد املعــايري بــالتوازي مــع تــشتت اإلنتــاج . يف البلــدان املتقدمــة النمــو

والتوزيــع يف مجيــع أحنــاء العــامل، وظهــور سالســل القيمــة العامليــة بوصــفها منوذجــا رئيــسيا           
 اتفاقـات التجـارة التفـضيلية    وأدت سالسل القيمة العاملية أيضا إىل انتشار مفاجئ يف      . لألعمال

اإلقليمية والثنائية، اليت كـثريا مـا تتجـاوز مـا مت االتفـاق عليـه علـى الـصعيد املتعـدد األطـراف،                        
يؤدي إىل مزيد مـن تقييـد حيـز الـسياسات العامـة وقواعـدها بـشأن جمـاالت تتعـدى نطـاق                        مما

ــة  ــدفقات التجاري ــسياسات يف    . الت ــة بال ــود املتعلق ــن القي ــد م ــشأ مزي ــتثمار  وين ــدات االس  معاه
الثنائية، اليت تتجاوز إىل حد كبري االلتـزام بتـوفري التعـويض الفـوري والفعـال والكـايف يف حالـة              
نزع امللكية، وحتـد مـن الناحيـة الفعليـة قـدرة البلـدان علـى رفـع مـستوى املعـايري البيئيـة وعلـى                          

  .تنظيم تقلب تدفقات رأس املال
  

   تطبيقها على ارةخمت وأمثلة اإلصالح مبادئ  - جيم  
 العامليـة  احلوكمـة  إصـالحات  لتوجيـه  األساسـية  املبادئ من قليل بعدد يلي فيما يوصى  - ٢٤

   :اإلصالح عملية على تطبيقها على خمتارة أمثلة وُتَربز العاملية والقواعد
 املبـــدأ هـــذا يقـــر - الفرديـــة والقـــدرات املتباينـــة ولكـــن املـــشتركة املـــسؤوليات مبـــدأ  - ٢٥

 واملـــسؤوليات املـــشتركة املـــشاكل حـــدوث يف التـــسبب يف اإلســـهام مـــدى يف فـــاتباالختال
 التـصدي  علـى  البلدان بني فيما والتقنية املالية القدرة يف بالتباينات وكذلك ذلك، عن التارخيية

 أن ينبغـي  الـذي  الـسياساتية،  والنـهج  الوطنيـة  الظـروف  بتنوع يسلم وهو .املشتركة للتحديات
 مـن  اسـتثناءات  شـكل  يف ولـيس  العاملي، اجملتمع مسات من متأصلة مسة فهبوص اهليكل يف يدمج

   :يلي ما يف األمهية البالغة اجملاالت بعض وتتمثل .العامة القواعد
 اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  بـشأن  جديد دويل آراء توافق إىل بالتوصل يتعلق فيما  •  

 البلــدان بــني فيمــا التنميــة مــسارات بتنــوع اإلقــرار الــضروري مــن املنــاخ، تغيُّــر بــشأن
 االنبعاثــات وجممــوع التارخييــة، االنبعاثــات إىل اســتنادا املــسؤولية درجــة واخــتالف

   .االنبعاثات من الفرد ونصيب واملتوقعة، احلالية
 .كـبري  حـد  إىل أُضـعفت  ولكنـها  العامليـة  التجـارة  منظمـة  يف التفضيلية باملعاملة يعترف  •  

 امللزمـة  غـري  واألحكـام  األطـول  التنفيـذ  فتـرة  علـى  يزيد ما حلايلا السياق يف تعين وهي
 بـشأن  تتفاوض أن النامية للبلدان األفضل من يكون وقد .التقنية باملساعدة يتعلق فيما

 .القواعــد مــن االســتثناءات بــشأن ولــيس اإلمنــائي، مــسارها تناســب الــيت القواعــد
 أقـل  قـدرة  سـيما  ال الناميـة،  لـدان للب التفاوضـية  بالقـدرة  االرتقـاء  يلزم ذلك، ولضمان
  .ا منوالبلدان
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 معاجلتـها  ميكـن  مـستوى  أدىن عنـد  املسائل تعاجل أن ينبغي أنه يعين وهو - التبعية مبدأ  - ٢٦
 الـصعيدين  علـى  وبكفـاءة  جيـد  بـشكل  املـشاكل  بعـض  معاجلـة  ميكـن  أنـه  املبدأ هذا ويعين .فيه

 وفـوق  الـدويل  الـصعيدين  علـى  تناوهلـا  يلـزم  الـيت  املـسائل  عـدد  ختفيض مث ومن واحمللي، الوطين
 االهتمــام ذات املــسائل معاجلــة يف اإلقليمــي للتعــاون هــام دور علــى التبعيــة وتنطــوي .الــوطين
   :يلي فيما األمهية البالغة اجملاالت بعض وتتمثل .املشترك

 املـشاركة  يـشمل  الدويل، النقدي للتعاون الطبقات متعدد هيكل وضع يف النظر ينبغي  •  
ــشطةا ــة للمؤســسات لن ــة، ودون اإلقليمي ــسخ اإلقليمي ــة يف ويستن  النقــدي النظــام حال

 .األطـراف  املتعـددة  اإلمنائيـة  املـصارف  نظام مييز الذي “كثافة األكثر” اهليكل الدويل
 الناشـئة  للبلـدان  أكـرب  متثـيال  يـوفر  أنـه  يف كثافـة  األكثـر  للهيكل األساسية امليزة وتتمثل
   .نفسه الوقت يف بديلة متويل فرص هلا ويتيح النامية والبلدان

 مـن  احلـاالت  بعـض  يف واالسـتفادة  باهلجرة، املتعلقة اإلقليمية االتفاقات تشجيع ينبغي  •  
 االقتـصادات  بـني  التـشابه  مـن  أكرب قدر وجود ويعين .القائمة اإلقليمي التكامل آليات

 وميكـن  .أيـسر  يكـون  أن ميكـن  بـاهلجرة  املتعلقـة  الـصفقات  عقد أن اإلقليمية األطر يف
 حـدث  وإن حـىت  العامليـة،  احلوكمـة  يف املـسألة  هـذه  إدراج إىل الـسبيل  ذلـك  ييسر أن

ــن هــذا ــشارا أكثــر هياكــل خــالل م ــة انت ــات مــن ومبجموع ــن الــيت االتفاق  تكــون ل
   .بالضرورة موحدة

 القائمـة  املؤسـسات  مـع  العمـل  يف الـضرييب  التعـاون  لتعزيـز  املمكنـة  الـسبل  أحد يتمثل  •  
 يـوفر  أن وميكـن  .الـسياسات  تنـسيق  يف اإلقليمي الصعيد على اخلربات من ستفادةواال

ــدروس بعــض األورويب االحتــاد ــيت ال ــداء ميكــن ال ــا االقت ــاطق يف هب ــادة أخــرى من  وزي
   .العاملي الصعيد على املطاف هناية يف استخدامها

 العامليــة، ةاحلوكمــ مؤســسات علــى يــتعني - واملــساءلة والــشفافية، الــشمول، مبــادئ  - ٢٧
 بأسـره  العـاملي  للمجتمـع  ممثلـة  تكـون  أن بفعاليـة،  دورهـا  وتـؤدي  العامليـة  بالشرعية حتظى لكي
ــه، للمــساءلة ختــضع وأن ــتعني حــني يف أمام ــرارات اختــاذ إجــراءات تكــون أن ي ــة الق  دميقراطي

 لـى ع احلـصول  إىل الناميـة  البلـدان  حتتـاج  مـونتريي،  آراء توافـق  يف جاء وكما .وشفافة وشاملة
ــل ــات يف أكــرب متثي ــرارات اختــاذ عملي ــصلة ذات الق ــايري صــياغة يف وكــذلك ال ــدونات املع  وامل

 آليـات  خـالل  مـن  تثبـت  اليت املتبادلة، املساءلة على القوية احلوكمة وتنطوي .العاملية والقواعد
 يفو .عليهـا  املتفـق  والواجبـات  بااللتزامات الوفاء لضمان واملصداقية بالشفافية تتسم وعمليات

   :الصدد هذا
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 مـن  رمبـا  العـشرين،  جمموعـة  مـن  متثيال أكثر عليا ملنظمة تصميم وضع إىل حاجة هناك  •  
 خـرباء  جلنـة  اقترحتـه  الـذي  االقتـصادي  للتنـسيق  العـاملي  اجمللـس  لتـصبح  حتويلـها  خالل
ــيس ــة رئ ــة اجلمعي ــة العام ــدويل، واملــايل النقــدي النظــام بإصــالح املعني  خــالل ومــن ال
 مؤسـسات  يف الناميـة  البلـدان  “ومـشاركة  متثيـل ” إجراءات إصالح يف التقدم مواصلة
   .املايل االستقرار حتقيق وجملس وودز بريتون

 .حـدهتا  زيـادة  أو احلاليـة  التفـاوت  أوجـه  إدامـة  إىل التجاريـة  القواعـد  تـؤدي  أال ينبغي  •  
 العامليـة  رةالتجـا  ملنظمـة  التابعة املنازعات تسوية آلية به تتسم ما حتسني مواصلة وميكن
 - التجاريـة  الـسياسات  اسـتعراض  عمليات ُوجهت ما إذا عامني وإنصاف شفافية من
 األكـرب  احلـصص  ذات األعـضاء  للبلـدان  -ة   التجاريـ  الـسياسات  حلالة تقييما تقدم اليت
 التجــارة منظمــة سياســة مــع تتعــارض الــيت املمارســات حتديــد حنــو العامليــة التجــارة يف

 الـصغرية  البلـدان  سـيما  ال التـصدير،  جمـال  يف الناميـة  البلـدان  احلمبص تضر واليت العاملية
   .العاملية التجارة منظمة يف قانونية أهلية لديها ليس اليت البلدان أو/و

 شـاملة،  ُنهـج  إىل العامليـة  والعمليـات  القواعـد  تعريف يستند أن يتعني - االتساق مبدأ  - ٢٨
 اجملــاالت أحــد يف املتخــذة اإلجــراءات تقــوض ال حبيــث املمكنــة املقايــضات تقيــيم ذلــك يف مبــا

 االتـساق  تعزيـز  أيـضا  ويـتعني  .اآلخـر  أحدها يعزز بل تعطله أو أخرى جماالت يف احملرز التقدم
 حتــسني أيــضا ذلــك ويتطلــب .والــوطين الــدويل الــصعيدين علــى الــسياسات رســم جمــاالت بــني

  :الصدد هذا ويف .املعلومات تقاسم وتعزيز املصلحة أصحاب خمتلف بني التنسيق
 االســتثمار جلــذب البلــدان بعــض يتنــافس ذلــك، ومــع .حــدود البيئيــة للمــشاكل لــيس  •  

 الوطنيــة عـرب  الــشركات أن حـني  يف البيئيــة املعـايري  خفــض طريـق  عــن األجـنيب  املباشـر 
  .“التجارية لألعمال مؤاتية” أو متهاونة بيئية تنظيمية لوائح تعتمد اليت البلدان تفضل

 االسـتثمار  اتفاقـات  يف وُيدمج العاملية التجارة منظمة به تعترف نظام، إىل ةحاج هناك  •  
 الـسلوك  قواعـد  ومـدونات  واللـوائح  للمعـايري  يـروج  احلـرة،  التجـارة  واتفاقـات  الثنائية
 البلـدان  قـدرة  ويـشمل  ويعززهـا،  األجـنيب  املباشـر  االسـتثمار  بـشأن  دوليـا  عليها املتفق
   .املالية قاتالتدف وتنظيم البيئة محاية على

 املعونــة خمصــصات زيــادة عنــد الناميــة البلــدان إىل املقدمــة املــساعدة تقــف أال ويــتعني  •  
 تعبئــة علــى الناميــة البلــدان مبــساعدة الكفيلــة الــسبل يف تنظــر وأن امليزانيــة يف األجنبيــة
 البلـدان  الـدويل  الـصعيد  علـى  الـضرييب  التعاون حتسني يساعد أن وميكن .احمللية املوارد
 الـذي  الـضرييب  التـهرب  مـن  احلـد  خـالل  مـن  الـضرائب  من إيراداهتا زيادة على النامية
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 أكثــر حــصة علــى احلــصول علــى والتفــاوض اجلنــسيات، املتعــددة الــشركات بــه تقــوم
ــصافا ــوع يف إن ــوارد ري ــة، امل ــف الطبيعي ــدفقات ووق ــة الت ــشروعة، غــري املالي  ومجــع امل

   .اخلارج يف املقيمون كاهناس ميلكها اليت اخلاصة األصول على الضرائب
  

   املتحدة األمم دور :التنمية أجل من العاملية احلوكمة  - دال  
 يف املؤسـسات  فعاليـة  مـدى  بشأن أسئلة تربز التعقيد، املتزايد العاملية احلوكمة نظام يف  - ٢٩

 ساتاملؤسـ  هـذه  وفـاء  كيفيـة  وبشأن إمنائي منظور من سيما ال العاملية، املسائل ومعاجلة حتديد
 .واالتــساق والــشفافية، واملــشاركة، التمثيلــي، والطــابع الفعاليــة، قبيــل مــن املستــصوبة باملعــايري
 حتقيــق أجــل مــن والناشــئة اجلاريــة للتحــديات بالتــصدي يتعلــق فيمــا خاصــة أمهيــة األمــر وهلــذا

 يـة العامل احلوكمـة  إصـالحات  بإجنـاز  يتعلـق  وفيما ،٢٠١٥ عام حبلول لأللفية اإلمنائية األهداف
 املقدمـة  للمبـادئ  وفقا ٢٠١٥ عام بعد ما فترة يف املستدامة بالتنمية يتعلق وفيما أعاله، احملددة

 املعـــايري هبــذه  العامليـــة احلوكمــة  نظــام  يفـــي ال احلاضــر،  الوقــت  ويف .أعـــاله جــيم  الفــرع  يف
 لدميقراطيـة ا والعمليـة  العامليـة  عـضويتها  إىل استنادا العامة، اجلمعية تعمل أن وينبغي .املستصوبة

 وذلــك العامليــة، التحــديات إلدارة الرئيــسي الــسياسي املنتــدى بوصــفها فيهــا، القــرارات الختــاذ
 االقتــصادية املــسائل يف الفرعيــة وهيئاتــه واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس مــع الوثيــق بالتعــاون

 تعزيــز ســيكون البــارزة مزاياهــا مــن املتحــدة األمــم تــستفيد كــي ولكــن .والبيئيــة واالجتماعيــة
   .هاما أمرا العاملية احلوكمة يف موقفها
 األمـم  تؤديـه  الـذي  املركـزي  الدور بتعزيز الكفيلة السبل بشأن مقترحات عدة وهناك  - ٣٠

ــاره العامليــة، احلوكمــة يف املتحــدة  النطــاق واســع تنميــة برنــامج لتحقيــق أساســيا عنــصرا باعتب
 التـوازن  إجيـاد  يف الـسياق  هـذا  يف الرئيـسية  ةاملـسأل  وتتمثـل  .املستدامة التنمية أبعاد مجيع يشمل

   .أخرى جهة من والفعالية جهة من واملشاركة التمثيلي الطابع بني الصحيح
 منظومــة مكونــات بــني التنــسيق دور واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس امليثــاق ويعطــي  - ٣١
 االقتـصادية  ساتالـسيا  رسـم  يف أساسيا دورا يؤدي أن للمجلس بالتايل وينبغي .املتحدة األمم

 األمـم  خطـة  تنفيـذ  مبتابعـة  املكلفـة  الرئيـسية  اهليئـة  يكـون  أن أيـضا  وينبغي العاملية، واالجتماعية
ــة املتحــدة ــذا ويف .للتنمي ــصدد، ه ــي ال ــس ينبغ ــضطلع أن للمجل ــد ي ــن باملزي ــسؤولية م ــن امل  ع
ــة احلوكمــة إصــالح خبطــة النــهوض ــه متقــو الــذي للعمــل اإلرشــاد يقــدم أن وينبغــي .العاملي  ب
 الـيت  اجملـاالت  يف احلاليـة  احلوكمـة  يف القـصور  أوجـه  معاجلـة  يف بأسـرها  املتحـدة  األمم منظومة
ــاج ــدويل، التعــاون حتــسني إىل حتت ــة، مثــل ال ــدويل، واملــايل النقــدي واهليكــل البيئ ــدفقات ال  وت
   .املساواة وعدم التجارية، والقواعد والعمالة، املال رأس
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 للمتابعــة مناســبة آليــة خــالل مــن والتوجيــه التنــسيق علــى لــساجمل قــدرة تعزيــز وينبغــي  - ٣٢
 املتـوخى  ومن .االلتزامات وتنفيذ االلتزامات على االتفاقات بني الفجوة سد أجل من والرصد

 واالجتماعيــة االقتــصادية( املــستدامة للتنميــة الثالثــة األبعــاد علــى هــذه املــساءلة آليــة تركــز أن
 أن أيـضا  املتـوخى  ومـن  .الوثيقـة  هـذه  يف املقدمـة  املبادئ فسهن الوقت يف تراعي وأن ،)والبيئية
 املـستوى  الرفيـع  الـسياسي  املنتـدى  يف مناقشات إجراء قبيل من ألعمال هاما أساسا اآللية توفر
 مواصـلة  هبـا  ميكـن  الـيت  الطريقـة  بـشأن  ،٢٠١٣ عـام  يف أنـشئ  الـذي  املـستدامة،  بالتنمية املعين

 األمــم منظومــة داخــل أو البلــدان يف ســواء ،٢٠١٥ عــام دبعــ ملــا التنميــة خطــة نتــائج حتــسني
 الكمـي  بالتحديـد  يتعلق فيما خاص اهتمام إىل القبيل هذا من نظام تصميم وسيحتاج .املتحدة

 للحوكمـة  التمثيلـي  الطـابع  تقـيس  اليت واملؤشرات التعاريف ووضع البيانات، ومجع لألهداف،
   .واتساقها وشفافيتها ومشوهلا العاملية
 الـسياسية  اإلرادة علـى  املطاف هناية يف ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة تنفيذ ويتوقف  - ٣٣

ــدول ــضاء لل ــيتوقف .األع ــى النجــاح وس ــا عل ــت إذا م ــع كان ــدان مجي ــسهم البل  إصــالح يف ت
 .املـشتركة  األهـداف  حتقيق إىل ترمي سياسات لتنفيذ سياساهتا حيز وتستخدم العاملية احلوكمة
 .ضـيق  وطـين  منظـور  مـن  العامليـة  التحـديات  تنـاول  جيري دام ما كبريا لالفش احتمال وسيبقى

 املـصاحل  تتجـاوز  خطـوات  باختـاذ  احلكومـات  قيـام  أي املـسؤولة،  الـسيادة  إىل ماسة حاجة ومثة
 إلعمـال  املالئمـة  الظـروف  هتيئـة  يف الـدول  تتعـاون  أن أجـل  مـن  ضـيقا،  حتديـدا  احملددة الوطنية
ــا املعتـــرف واحلريـــات احلقـــوق ــا هبـ ــا تتـــصرف وأن دوليـ ــادئ وفقـ ــة الرئيـــسية للمبـ  يف املقدمـ

   .التقرير هذا
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   الثالث الفصل
ــسائل     ــة امل ــل املتعلق ــدان بأق ــوا البل ــة من ــع وعملي ــك أمســاء رف ــدان تل  البل

  القائمة من
      

  مقدمة  - ألف  
 منـواً  البلـدان  أقل لقائمة سنوات ثالث كل جيري الذي لالستعراض التحضري سياق يف  - ٣٤
 البلــدان أقــل بتحديــد املتعلقــة املعــايري يف النظــر اإلمنائيــة الــسياسات جلنــة أعــادت ،٢٠١٥ لعــام
 الـيت  الـدخل  املنخفـضة  البلـدان  بوصـفها  منـوا  البلـدان  ألقـل  تعريفهـا  جمددا اللجنة وأكدت .منواً
   .املستدامة التنمية جمال يف وطأة اهليكلية العوائق أشد من تعاين
 القـومي  الـدخل  مـن  الفـرد  نصيب :هي معايري ثالثة إىل منوا لبلدانا أقل حتديد ويستند  - ٣٥

 ويقــاس .اخلارجيــة الــصدمات إزاء االقتــصادية الــضعف وأوجــه البــشرية، واألصــول اإلمجــايل،
 مؤشـر  مهـا  املستدامة، التنمية جمال يف اهليكلية العوائق مؤشرات من مبؤشرين األخريان املعياران
   .االقتصادية لضعفا أوجه ومؤشر البشرية األصول

 منـوا،  البلـدان  أقـل  لتحديد املستخدمة والنهج للمؤشرات شامل استعراض إجراء وبعد  - ٣٦
 منـوا  البلـدان  أقـل  قائمـة  يف اإلدراج تقييم يف املستخدمة املعايري سالمة جديد من اللجنة أكدت
 احملافظـة  )أ( :يلـي  مـا  إىل احلاجـة  أيـضا  جديد من وأكدت .منها البلدان أمساء رفع يف وكذلك
ــزامن االتــساق علــى ــدان؛ بــني واإلنــصاف للقائمــة املت  املعــايري؛ ثبــات علــى احملافظــة )ب( البل

 حـساب  يف املـستخدمة  للمؤشـرات  املنهجيـة  القـوة  )د( املعـايري؛  تطبيق يف باملرونة التحلي )ج(
  .املعنية البلدان جلميع وتوافرها القياسية األرقام

  
  ليةاحلا املؤشرات صقل  - باء  

  مجايلاإل القومي الدخل من الفرد نصيب  -  ١  
 الــدخل مــن الفــرد نــصيب هــو واحــد مبؤشــر يقــاس الــدخل معيــار أن اللجنــة أكــدت  - ٣٧

 العمـالت  حتويـل  ويـتم  .املتحـدة  الواليـات  لدوالرات احلالية بالقيمة عنه معرباً اإلمجايل القومي
 والـيت  الـدويل،  بالبنـك  اخلاصة أطلس ريقةط إىل استناداً املتحدة الواليات دوالرات إىل الوطنية
 أسـعار  تقلبـات  أثـر  مـن  للتقليـل  السوقية الصرف أسعار من سنوات ثالث متوسطات تستخدم
 والبلـدان  مـا  بلـد  بـني  النـسيب  للتـضخم  وفقاً الثالث السنوات متوسطات تعديل ويتم .الصرف
   .للدخل كمقياس الثالث السنوات متوسطات اللجنة وتستخدم .النمو املتقدمة الكربى
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 تـسمح  أن ميكـن  الـشرائية  القوة بتعادل املقاسة الصرف أسعار أن إىل اللجنة وأشارت  - ٣٨
 مـن  بـالقلق  تـشعر  اللجنة ولكن .البلدان بني اإليرادات مقارنة إمكانية بتحسني املبدأ حيث من
 أسـعار  يف ائلـة ه تقلبات إىل يؤدي أن ميكن الدويل املقارنة برنامج من خمتلفة جوالت تنفيذ أن

 الــدخل حلــساب الــشرائية القــوة تعــادل أسـعار  اســتخدام فــإن وبالتــايل، .الــشرائية القــوة تعـادل 
 اللجنـة  وستواصـل  .منـواً  األقـل  البلـدان  لفئـة  املتـزامن  االتـساق  مبـدأ  ينتهك قد اإلمجايل القومي
ــامج عمــل متابعــة ــة برن ــدويل املقارن ــارةامل الــصرف أســعار يف النظــر إعــادة أجــل مــن ال  يف خت

   .املستقبلية االستعراضات
 مـن  اإلمجـايل  القـومي  الـدخل  مـن  الفـرد  حـصة  بيانـات  مـصدر  حتويـل  اللجنـة  وقررت  - ٣٩

 اجملموعــات بيانــات قاعــدة إىل الــدويل للبنــك التابعــة العامليــة التنميــة مؤشــرات بيانــات قاعــدة
 أن مـن  الـرغم  وعلـى  .تحـدة امل بـاألمم  اإلحـصائيـــة  للـشعبة  التابعـة  الوطنية للحسابات الرئيسية
 فهـي  أطلـس،  طريقـة  حبسب الصرف أسعار احلاضر الوقت يف تنشر ال األخرية البيانات قاعدة
 الوحيـد  هـو  للبيانـات  اجلديـد  واملـصدر  .األسعار هذه حلساب املطلوبة املعلومات مجيع تتضمن
 البلـدان  أقـل  يـد حتد معـايري  ضـمن  االتساق أيضا يعزز وهو .للبيانات كاملة بتغطية يتسم الذي
 .الوطنيــة باحلــسابات املتــصلة االقتــصادي الــضعف مؤشــر عناصــر جلميــع مــصدراً لكونــه منــواً،

 جيـري  الـذي  االستعراض توقيت مع تواؤماً أكثر بياناته إصدار مواعيد فإن ذلك، على وعالوة
   .سنوات ثالث كل
 اخلـاص،  واالسـتهالك  شية،املعي األسر بدخل املتعلقة البيانات يف النظر اللجنة اقترحت  - ٤٠

 بــإدراج التوصـية  عنــد إضـافية  كمعلومـات  والثــروة الـدخل  بتفـاوت  املتعلقــة البيانـات  وكـذلك 
   .منواً األقل البلدان فئة من رفعها أو البلدان

  
   البشرية لألصول القياسي الدليل  -  ٢  

 أمـام  الرئيـسية  يـة اهليكل العوائـق  أحـد  إليهـا  االفتقـار  يعتـرب  الـيت  البشرية، األصول تقاس  - ٤١
 احلاضـر  الوقـت  يف وتـستخدم  .التعلـيم  وحالـة  والتغذيـة  الـصحة  حبالـة  تتـصل  مبؤشرات التنمية،
   :البشرية لألصول القياسي الدليل حساب يف متساوية ترجيح ُمعاِمالت ذات مؤشرات أربعة
  التغذية؛ نقص من يعانون الذين للسكان املئوية النسبة  •  
  اخلامسة؛ سن دون األطفال وفيات معدل  •  
  الثانوية؛ املدارس يف للتسجيل اإلمجالية النسبة  •  
   .الكبار لدى والكتابة بالقراءة اإلملام معدل  •  
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 مبؤشـر  التغذيـة  بـنقص  اخلـاص  احلـايل  املؤشـر  عـن  االستعاضـة  إمكانية اللجنة وناقشت  - ٤٢
 الـيت  بالطريقـة  تغذيـة ال ونقـص  .النمـو  تـأخر  من يعانون الذين اخلامسة سن دون األطفال لنسبة

 تعديلـه  ويـتم  املتاحـة  األغذيـة  كـشوف  مـن  ويـستمد  .الغذاء لتوافر مؤشر هو حالياً هبا حيتسب
 شـأن  ومـن  .الـسكانية  اجملموعـات  ضـمن  الغـذائي  لالسـتهالك  النظريـة  أو التجريبية بالتوزيعات

 علـى  التغذيـة  سـوء  ميثلـها  الـيت  اهليكليـة  اإلعاقـة  أفـضل  حنـو  علـى  يعكـس  أن النمو لتأخر مؤشر
 اللجنـة  تـشعر  الطفـل،  بـصحة  املتصلة املؤشرات على حصراً باالعتماد ولكن .املستدامة التنمية
 قـد  ممـا  البـشرية  لألصـول  القياسـي  الـدليل  يف احنيـازاً  سـيدخل  النمو بتأخر األخذ أن من بالقلق
 الوقــت يف التغذيــة نقــص مؤشـر  علــى اإلبقــاء قـررت  ولــذلك .منــواً األقـل  الــدول حتديــد يـشوه 

 املتــصل املــستقبلي عملــها ســياق يف للتغذيــة بديلــة مؤشــرات مــسألة يف تنظــر أن علــى الــراهن،
   .منواً البلدان أقل حتديد مبعايري
 الـــدليل يف إضـــايف كعنـــصر األمومـــة لوفيـــات مؤشـــر إدراج إمكانيـــة اللجنـــة وحبثـــت  - ٤٣

 إحـراز  يف األمومـة  وفيـات  مـن  التقليـل  أمهيـة  اللجنـة  أبـرزت  وبينمـا  .البشرية لألصول القياسي
ــق حنــو تقــدم ــة حتقي ــستدامة، التنمي ــديرات أن الحظــت امل ــات معــدل تق ــة وفي ــزال ال األموم  ت
 لتـسجيل  شـاملة  تغطيـة  ذات نظـم  وجـود  عـدم  إىل األول املقـام  يف ذلـك  ويرجـع  مستقرة، غري

 مباشـرة،  غـري  مؤشـرات  يف أيـضا  اللجنـة  ونظـرت  .منـواً  األقل البلدان معظم يف املدنية األحوال
 الحظـت  ولكنـها  مـدرَّبون  صـحيون  خمتـصون  عليهـا  يـشرف  اليت للوالدات املئوية النسبة وهي
 فـإن  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .األمومـة  وفيـات  عوامـل  من واحد عامل سوى يغطي لن املؤشر أن

 تـدرج  لـن  أهنـا  اللجنـة  قـررت  ولـذلك  .البلدان بني خيتلف املدربني الصحيني املختصني تعريف
 هـذا  مثـل  إدراج جـدوى  يف النظـر  تعيـد  وأن احلاضر، الوقت يف األمومة بوفيات علقاملت املؤشر
   .منواً البلدان أقل حتديد مبعايري املتصل املستقبلي عملها سياق يف املؤشر
 مؤشــراً باعتبــاره اخلامــسة ســن دون األطفــال وفيــات معــدل تأكيــد اللجنــة وأعــادت  - ٤٤

ــة عــن شــامالً  بــني املــشترك الفريــق عــن الــصادرة البيانــات ونوســتك .للــسكان الــصحية احلال
 البيانـات  هـذه  ألن للبيانـات  الرئيـسي  املـصدر  هـي  األطفـال  وفيـات  بتقديرات املعين الوكاالت

   .سنوياً تنشر
ــة وأكــدت  - ٤٥ ــيم مؤشــري اللجن ــدل( التعل ــسجيل اإلمجــايل املع ــدارس يف للت ــة، امل  الثانوي

 التنميـة  قـدرة  مـن  هامـة  جوانـب  يقيـسان  لكوهنما )بارالك لدى والكتابة بالقراءة اإلملام ومعدل
 النتـائج  كـاف  بـشكل  تعكـس  ال املؤشـرات  هـذه  أن اللجنة مالحظة من الرغم وعلى .البشرية
 مثـل  البديلـة  املؤشـرات  عـن  البيانـات  تـوافر  يف احملرز بالتقدم ترحيبها ومع النوعية، أو التعليمية
 مؤشـرات  تغيِّـر  أال قـررت  فقـد  الدراسـة،  نواتلـس  املتوقع واملتوسط الدراسة، سنوات متوسط
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 اإلحــصائيني مــن واســع نطــاق علــى والقبــول التغطيــة علــى البــدائل هــذه حــصول قبــل التعلــيم
   .والوطين الدويل الصعيدين على التنمية جمال يف والعاملني

ــة والحظــت  - ٤٦ ــوافر أن بقلــق اللجن ــة مــسائل بــشأن البيانــات ت ــزال ال األساســية التنمي  ي
 لتـسجيل  شـاملة  نظـم  إنـشاء  يف تقـدم  أي إحـراز  لعـدم  أسـفها  عـن  تعـرب  وهي .للغاية داًحمدو

   .النامية البلدان من العديد يف املدنية األحوال
  

   االقتصادي الضعف مؤشر  -  ٣  
 االقتــصادية الــصدمات مــن للــضرر البلــدان تعــرض االقتــصادي الــضعف مؤشــر يقــيس  - ٤٧

 مـن  يتـألف  هيكلـي  طـابع  ذو مؤشـر  وهـو  .لبيئيـة ا والـصدمات  التجارة صدمات خاص وبوجه
 أثـر  يقـيس  الثـاين  والفـرع  للـصدمات،  التعـرض  يعكس األول الفرع :رئيسيني فرعيني مؤشرين

   :التايل النحو على للمؤشر احلاليني والتكوين اهليكل على اللجنة وأكدت .الصدمات هذه
    
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حـصة  وأمهيـة  العامليـة  األسـواق  عـن  والبعـد  السكان، عدد أمهية جمددا اللجنة وأكدت  - ٤٨
 .للــصدمات التعــرض قابليــة علــى كمؤشــرات األمســاك ومــصائد واحلراجــة الزراعــة مؤشــرات
ــررت ــضا وق ــاء أي ــى اإلبق ــضائع صــادرات لتركــز احلــايل املؤشــر عل ــألف .الب ــن املؤشــر ويت  م

  املؤشر الفرعي
 )١/٨(للحجم

  املؤشر الفرعي
 )١/٨(للمكان

  املؤشر الفرعي
 )١/٨(للهيكل االقتصادي

  املؤشر الفرعي
 )١/٨(للبيئة

  عياملؤشر الفر
 )١/٤(للصدمات التجارية

  املؤشر الفرعي
 )١/٤(للصدمات الطبيعية

  مؤشر التعرض للصدمات 
)١/٢( 

  مؤشر أثر للصدمات 
)١/٢( 

عف مؤشر الض
 االقتصادي

 
)١/٨ (عدد السكان

 
)١/٨(البعد عن األسواق 

 )١/١٦(تركيز صادرات البضائع 
)١/١٦(حصة الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك 

 
)١/٨(نسبة السكان يف املناطق الساحلية املنخفضة 

 
)١/٤(عدم استقرار صادرات السلع واخلدمات 

 )١/٨(ضحايا الكوارث الطبيعية 
)١/٨(عدم استقرار اإلنتاج الزراعي 
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 البلـدان  مـن  لعـدد  بالنـسبة  اخلـدمات  صـادرات  أمهيـة  نمـ  الرغم على وحدها، السلع صادرات
 أجـل  مـن  معـاً  واخلـدمات  الـسلع  يـشمل  مناسـب  مؤشـر  أي حاليـاً  يتـاح  ال ولكـن  .منـواً  األقل
   .الصادرات هيكل تركز عن النامجة للصدمات التعرض قياس حتسني
 منـاطق  يف نيعيشو الذين للسكان املئوية بالنسبة املتعلق املؤشر اللجنة أكدت وكذلك  - ٤٩

 مــن أدىن هــو مــا إىل تــنخفض للــساحل متامخــة منــاطق بأهنــا تعــرف والــيت منخفــضة، ســاحلية
 البلـدان،  مجيـع  مـن  للمقارنـة  والقابلـة  املوثوقـة  البيانـات  تـوافر  ضمان أجل ومن .معني مستوى

   .٢٠١٥ عام الستعراضات أدىن كحد أمتار ٥ مستوى سيستخدم
 ألن البيئيـة،  للـصدمات  التعـرض  لقيـاس  مناسـبة  خـرى أ مؤشـرات  أي اللجنة حتدد ومل  - ٥٠
 تقــيس ال أو اجلــودة أو البيانــات تغطيــة مــن الكــايف بالقــدر تتــسم ال املرشــحة املؤشــرات مجيــع
 حتـسني  زيـادة  علـى  العمـل  ستواصـل  اللجنـة  ولكـن  .مناسـب  حنـو  علـى  اهليكلية الضعف أوجه
 وقـد  .بيئيـة  بظـواهر  املرتبطـة  ليةاهليك الضعف أوجه متثيل على االقتصادي الضعف مؤشر قدرة

ــل يــشمل ــتعراض املــستقبلي العم ــرات اس ــسائل املتعلقــة املؤش ــن مب  اجلافــة، األراضــي قبيــل م
   .الصحي الصرف وخدمات املياه عن فضال الطاقة، على واحلصول

 الـذي  واخلـدمات،  الـسلع  مـن  الـصادرات  استقرار بعدم املتعلق املؤشر اللجنة وأكدت  - ٥١
 للمؤشـــر، الـــداخلي االتـــساق زيـــادة أجـــل ومـــن .توجهاهتـــا يف جتـــري الـــيت تالـــتغريا يقـــيس

 بـدوالرات  ومقـدراً  الثابتة باألسعار الصادرات بإيرادات املتعلقة البيانات من املؤشر سُيحَتَسب
ــةالا الــصادرات ختفــيض مــن بــدال املتحــدة، الواليــات  املــستوردة البــضائع وحــدة بأســعار مسي

   .لسابقةا االستعراضات يف جرى كما
 الـذين  األشـخاص ( الطبيعيـة  الكـوارث  بـضحايا  املتعلـق  املؤشـر  تأكيـد  اللجنة وأعادت  - ٥٢

 اللجنـة  والحظـت  .الزراعي اإلنتاج استقرار بعدم املتعلق واملؤشر )بسببها ُيقَتلون أو يتضررون
 طقـس وال املناخ تغريات إزاء البلدان ضعف عن تكميلية معلومات يقدم األخري املؤشر أن أيضا

   .اجلفاف ذلك يف مبا وحدهتا،
  

  املعايــري تطبيــق  - جيم  
 فئـة  يف إدراجهـا  يـراد  اليت البلدان حتديد أجل من األساسية القواعد إىل اللجنة أشارت  - ٥٣
  :منها رفعها أو منواً البلدان أقل

 عتبـة  مـستويات  قـيم  عنـد  كلـها  الثالثة املعايري استيفاء جيب اإلدراج أجل من  )أ(  
 ولكـن  .واحـد  معيـار  من بدالً معيارين البلد يستويف أن الفئة من للرفع التأهل ويتطلب .ةحمدد
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 مـن  ترفـع  أن ميكـن  الكفايـة  فيـه  مبا ومستدامة مرتفعة فيها الدخل مستويات تكون اليت البلدان
 لتحــسني الكافيــة املــوارد امتالكهــا ُيتوقّــع ألنــه اآلخــرين، املعيــارين تــستوف مل إذا حــىت الفئــة
  اهليكلية؛ للعوائق وللتصدي البشرية صولاأل

 املطلـوب  املـستوى  مـن  أعلـى  مـستوى  عنـد  الفئة من للرفع العتبة قيم وضعت  )ب(  
  الفئة؛ يف لإلدراج
 يف لـــذلك أهليتـــه تثبـــت أن جيـــب الفئـــة، مـــن مـــا بلـــد اســـم برفـــع للتوصـــية  )ج(  

   .سنوات ثالث كل جترى اليت االستعراضات من متتاليني استعراضني
 منــوا البلــدان أقــل فئــة مــن الرفــع قواعــد بــني التنــاظر عــدم أن جمــدداً اللجنــة وأكــدت  - ٥٤

 هـذه  مـن  امسـه  يرفـع  بلد أي استمرار ضمان إىل ويهدف .متعمد أمر هو فيها اإلدراج وقواعد
 أدىن إىل توجههـا  انعكاس أو التنمية تعطل خطر تقليل مع عليه واحملافظة التقدم إحراز يف الفئة
   .منها واخلروج الفئة هذه يف لإلدراج املتكررة التحركات أيضا ويتجنب .ممكن حد
 الفئـة  يف اإلدراج عتبـة  وتكـون  .الـدخل  ملعيـار  العتبـة  قيم حتديد قاعدة اللجنة وأكدت  - ٥٥
 .الـدويل  البنـك  ينـشرها  الـيت  املـنخفض  الـدخل  عتبـة  لقـيم  ثـالث  سـنوات  متوسـط  أحدث هي

 الـدخل ” عتبـة  حتديـد  ويـتم  .اإلدراج عتبـة  مـن  املائـة  يف ٢٠ بنـسبة  أعلى الفئة من الرفع وعتبة
 املعـايري  يـستوف  مل وإن حـىت  منـوا  البلـدان  أقـل  فئـة  مـن  للرفـع  بالتأهـل  للبلد تسمح اليت “فقط

 العتبـة  ضـعف  لتكـون  االقتـصادي،  الضعف مؤشر أو البشرية لألصول القياسي للدليل املطلوبة
 سـنوياً  حتـديثها  جيـري  الدويل البنك حيددها اليت للدخل بةالعت قيم وألن .الفئة من للرفع العادية
 مـن  الـدخل  ملعيـار  العتبـة  قـيم  حتديد يتم النمو، املتقدمة الكربى البلدان يف التضخم ملعدل وفقاً
   .الثابتة باألسعار منها والرفع الفئة يف اإلدراج أجل
 االعتبـاط،  مـن  درجـة  علـى  وينطوي بطبيعته صعباً للدخل العتبة قيم حتديد يعد وبينما  - ٥٦

 الـدويل،  اإلمنـائي  اجملتمـع  يف واسـع  نطـاق  علـى  الـدويل  البنـك  حيـددها  الـيت  العتبـة  قيم تستخدم
   .منواً البلدان أقل حتديد أجل من اللجنة، ذلك يف مبا
 الــضعف ومؤشــر البــشرية لألصــول القياســي للــدليل العتبــة قــيم أن اللجنــة والحظــت  - ٥٧

 توزيـع  أسـاس  علـى  توضـع  منـها،  وللرفـع  منـواً  البلـدان  أقـل  فئة يف دراجلإل احملددة االقتصادي،
 بلــدان مــن حمــدود عــدد مــع منــواً البلــدان أقــل مــن املؤلفــة املرجعيــة اجملموعــة ضــمن الــدرجات
 لألصـول  القياسـي  الـدليل  فـإن  وبالتـايل،  .منـواً  البلـدان  أقـل  فئـة  ضـمن  ليـست  الدخل منخفضة
 العتبـة  قـيم  حالـة  ويف .النـسبية  املعـايري  مـن  حاليـاً  عتـربان ي االقتـصادي  الـضعف  ومؤشـر  البشرية
 البلـدان  أقـل  فئـة  مـن  الرفـع  أهليـة  مـا  لبلـد  يـضمن  ال قـد  امللحـوظ  التقـدم  إحراز فحىت النسبية،
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 مـــساوية تقـــدم معـــدالت بـــدورها املرجعيـــة اجملموعـــة يف األخـــرى البلـــدان حققـــت إذا منـــواً،
 مـن  للرفـع  مـؤهالً  يـصبح  قد البلدان من بلداً فإن املنطلق، نفس ومن .أسرع تقدم معدالت أو
 .املرجعيـة  اجملموعة يف األخرى البلدان تراجعت إذا تقدم، إحراز دون حىت منواً البلدان أقل فئة

 مــستويات الرتفــاع نظــرا املقبلــة االستعراضــات يف حــدة أكثــر املــسألة هــذه تــصبح أن وميكــن
 ونتيجــة .املــنخفض الــدخل ذات البلــدان عــدد وتقلــص البلــدان، معظــم يف عــام بوجــه الــدخل
 أقــل فئــة مــن للرفــع التأهــل أجــل مــن الرئيــسي اخليــار “فقــط الــدخل” قاعــدة ستــصبح لــذلك
 معـايري  اسـتيفاء  يف تقريباً أمهية ذات غري اهليكلية العوائق مقاييس جيعل الذي األمر منواً، البلدان
   .الفئة من الرفع
 الــضعف ومؤشــر البــشرية لألصــول القياســي لــدليلا مــع التعامــل ســيتم املــستقبل ويف  - ٥٨

 أقـل  فئـة  مـن  للرفـع  التأهـل  من البلدان متكن املطلقة العتبة وقيم .مطلقني كمعيارين االقتصادي
 بـصرف  تواجههـا،  الـيت  اهليكليـة  العوائـق  علـى  التغلـب  يف كـبرياً  تقدماً أحرزت إذا منواً البلدان
ــا النظــر ــه عم ــدان حتقق ــدم مــن األخــرى البل ــدليل تثبيــت وســيتم ).تراجــع أو( تق  القياســي ال

 الــيت ،٢٠١٢ عــام اســتعراض مــستويات علــى االقتــصادي الــضعف ومؤشــر البــشرية لألصــول
 .التقريـر  هـذا  من باء - الثالث الفرع يف نوقشت اليت املؤشرات حتسني أجل من تعديلها سيتم

 التماسـك  بـذلك  ضمنويـ  هـذه  العتبـة  قـيم  اسـتمرارية  ٢٠١٢ لعـام  العتبة قيم استخدام ويكفل
   .للفئة الداخلي

 تقــوم ذلــك، مــن وبــدال .آليــة بطريقــة تطبــق ال املعــايري أن جديــد مــن اللجنــة وتؤكــد  - ٥٩
 أوجـه  بيانـات  باستعراض منواً، البلدان أقل فئة من الرفع بشأن توصيات تقدمي قبل أيضاً اللجنة
 الـيت  األثـر  تقيـيم  وتقارير ،)ونكتاداأل( والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر يعدها اليت الضعف
 حكومــات عنــها تعــرب الــيت اآلراء وكــذلك واالجتماعيــة، االقتــصادية الــشؤون إدارة تعــدها
 لـتمكني  املناسـب،  الوقـت  يف األثـر  تقيـيم  وتقـارير  الضعف أوجه بيانات تقدمي وينبغي .البلدان
 أجـل  مـن  توصـيات  تقـدمي  وقبل .التعليقات وإعطاء الرد من الفئة من رفعها حيتمل اليت البلدان

 احلكومـة  موقـف  وتأخـذ  اإلدارة تعـده  مفـصَّل  قطـري  تقيـيم  باسـتعراض  اللجنـة  تقوم اإلدراج،
  .االعتبار يف
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  الفصل الرابع
  رصد البلدان اليت ُرفع امسها من القائمة وتلك اليت ُيرفع امسها منها  

      
  مقدمة -ألف  

جلنــة الــسياسات ، إىل ٢٠١٣/٢٠يف قــراره طلــب اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي،    - ٦٠
، مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا         امسهـا   رفـع   ُي يتلـ االذي أحرزته البلـدان     اإلمنائي  رصد التقدم    اإلمنائية

ــدرج  ــا    وأن ُت ــيت تتوصــل إليه ــائج ال ــسنوي النت ــا ال ــا  .يف تقريره ، دعــت ٦٧/٢٢١ويف قراره
حكومات البلدان اليت يرفع امسهـا مـن القائمـة إىل أن تقـدم إىل جلنـة الـسياسات           اجلمعية العامة 

ويتمثـل  . اإلمنائية، بدعم من اآللية االستـشارية، تقـارير سـنوية عـن إعـداد اسـتراتيجية االنتقـال               
 الــذياهلـدف الرئيــسي للرصــد يف تقيــيم أي دالئــل علــى تـدهور التقــدم يف جمــال التنميــة للبلــد   

 يف أبكـر وقـت       وتوجيـه انتبـاه اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي إىل ذلـك             ُيرفع امسه من القائمة   
  .ويشمل هذا التقرير حاالت ساموا وغينيا االستوائية وفانواتو. ممكن
أن ترصــد التقــدم الــذي أحرزتــه ويف القــرار نفــسه، طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل اللجنــة   - ٦١

يف النتـائج الـيت تتوصـل إليهـا     ، وأن ُتـدرج  لقائمـة يف جمـال التنميـة   البلدان الـيت رفـع امسهـا مـن ا         
 وبناء عليه، استعرضت اللجنة التقدم احملرز من ِقَبـل ملـديف الـيت ُرفـع امسهـا                  .تقريرها السنوي 

  .٢٠١١من القائمة يف عام 
  

  مسها من القائمةاالذي حترزه البلدان اليت يرفع اإلمنائي التقدم رصد   -باء   
، إحـراز تقـدم بـالرغم مـن     ٢٠١٤صل ساموا، اليت ُرفـع امسهـا مـن القائمـة يف عـام       توا  - ٦٢

ــسونامي يف عــام     ــة النامجــة عــن الت ــع . ٢٠١٢ وإعــصار يف عــام  ٢٠٠٩الــصدمات البيئي وُيتوق
يكون منو الدخل مطردا بـالرغم مـن تواضـعه، وهـو مـا يعـزى إىل التعـايف الـسريع مـن آثـار                          أن

ويصل نصيب الفرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل يف            .  السياحة الكارثة إضافة إىل توسع قطاع    
ــة أضــعاف     ــة ثالث ــد إىل قراب ــوا     البل ــدان من ــل البل ــة أق ــن فئ ــة اخلــروج م ــرت خــالل   عتب ــيت أُق  ال

وتواصـل سـاموا زيـادة رأس ماهلـا     . ٢٠١٢االستعراض الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لعـام           
  .ياسي لألصول البشريةالدليل القالبشري، حيث شهدت حتسنا يف أغلب مؤشرات 

، قـدمت حكومـة سـاموا إىل اللجنـة تقريرهـا        ٦٧/٢٢١ومبوجب قرار اجلمعيـة العامـة         - ٦٣
واستعرضــت اللجنــة املعلومــات الــيت قــدمها البلــد، ورأت أن . عــن إعــداد اســتراتيجية االنتقــال

ــد نــشطت يف إشــراك شــرك   ــة والتجــارة يف إعــداد اســتراتيجية االنتقــال   ســاموا ق ائها يف التنمي
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وسيواصـل  . بغرض التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار السلبية احملتملة لرفع امسها مـن القائمـة     
أغلب شركائها يف التجـارة تقـدمي تـدابري الـدعم بعـد رفـع اسـم البلـد مـن القائمـة، ولكـن مـن                           

 علـى األمسـاك، منـتج التـصدير الرئيـسي لـساموا، يف سـوق                املرجح أن ترتفع التعريفة اجلمركية    
وأشار شركاء التنمية إىل أن تـدفقات املعونـة لـن          . صادراهتا الرئيسية بعد رفع امسها من القائمة      

بيد أن التغريات يف تـدفقات املعونـة النامجـة عـن القيـود              . تتأثر باخلروج من فئة أقل البلدان منوا      
وينبع الـضعف الـشديد   . هات املاحنة قد يكون هلا تأثري كبري على البلد      املتعلقة بامليزانية لدى اجل   

لساموا من خصائصها كدولة جزرية صغرية نامية، وال ُيعالَج هـذا الـضعف بالـضرورة بطريقـة           
ولذا، تـشدد اللجنـة علـى ضـرورة تزويـد           . فعالة من ِقَبل تدابري الدعم اخلاصة ألقل البلدان منوا        

لدويل املناسـبة مـن أجـل التـصدي ألوجـه الـضعف احملـددة الـيت تواجههـا                   ساموا بتدابري الدعم ا   
  . الدول اجلزرية الصغرية النامية

 مبوجــب قاعــدة  ٢٠٠٩وأوصــي برفــع اســم غينيــا االســتوائية مــن القائمــة يف عــام          - ٦٤
، حيـث إن نـصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل فيهـا كـان أعلـى عـدة             “الدخل فقـط  ”

وواصل البلد احلفـاظ علـى مـستويات مرتفعـة          . روج من فئة أقل البلدان منوا     اخلمرات من عتبة    
بيـد أن اللجنـة     . من الدخل القـومي، ويـصّنف البنـُك الـدويل البلـَد اآلن يف فئـة الـدخل املرتفـع                   

الحظـت بقلـق املـستوى املـنخفض نـسبيا لتحقيـق التنميـة البـشرية، عنـد املقارنـة ببلـدان تتمتــع            
ل وهلا تاريخ مماثل، وهو األمـر الـذي يـشري إليـه ارتفـاع معـدل وفيـات                   مبستوى مماثل من الدخ   

  .األطفال، وتفشي نقص التغذية، واخنفاض معدل القيد السنوي يف املدارس يف البلد
ــا االســتوائية مــن القائمــة يف عــام       - ٦٥ ، ومــن غــري ٢٠١٧ومــن املقــرر أن ُيرفــع اســم غيني

 اق اإلمنائيــة للبلــد، إذ إن هيكــل صــادراته   املــرجح أن يفــرز ذلــك آثــارا جوهريــة علــى اآلفــ      
، كما أن البلـد      املعاملة التفضيلية يف الوصول إىل األسواق      يفضي سوى إىل القليل من تدابري      ال

اعتمـاد البلـد     بيد أن اللجنة تقر بأن    . يتلقى تدفقات حمدودة من املعونة املالية امليسورة الشروط       
  آثـارا ضـارة، وتوصـي البلـد بإعـداد اسـتراتيجية             قـد يفـرز    قطـاع اهليـدروكربونات   املفرط على   

انتقال، بالتعاون مع شركائه يف التنميـة والتجـارة، مـن أجـل تعزيـز إدارة أكثـر فعاليـة للمـوارد                      
الطبيعية، مبا يف ذلك العمل بآلية لتثبيت األسعار بغرض التقليـل إىل أدىن حـد ممكـن مـن اآلثـار        

  .دوليةالسلبية لصدمات األسعار يف سوق النفط ال
 علـى أسـاس دخلـها ودرجاهتـا         ٢٠١٢وأوصي برفع اسم فـانواتو مـن القائمـة يف عـام               - ٦٦

وتواصـل  . “الـدخل فقـط   ”كمـا اسـتوىف البلـد قاعـدة         . لدليل القياسي لألصـول البـشرية     وفقا ل 
فــانواتو حتــسني أدائهــا مقاســا باملؤشــرات الــيت يــشتمل عليهــا معيــارا الــدخل والــدليل القياســي  
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غـري أن البلـد يظـل بـالغ التعـرض للخطـر بـالنظر إىل صـغر حجمـه، وقابليتـه                      . يةلألصول البشر 
  .للتأثر بالصدمات االقتصادية اخلارجية، وتعرضه لكوارث طبيعية متكررة

وترصــد اللجنــة بعــض اآلثــار الــضارة احملتملــة لرفــع اســم البلــد مــن القائمــة يف جمــايل       - ٦٧
تفع التعريفات اجلمركية علـى صـادرات األمسـاك يف       التجارة ومتويل التنمية، حيث ُيرجَّح أن تر      

املقصد الرئيسي، ويعتمد البلد اعتمادا كبريا على املعونـات اخلارجيـة يف االسـتثمار يف اهلياكـل             
  مـن القائمـة يف     فـانواتو سـم   اوحيث أن مـن املقـرر رفـع         . األساسية االقتصادية والتنمية البشرية   

ــام  ــة أن يــ   ٢٠١٧ع ــى أمهي ــة عل ــشدد اللجن ــه،     ، ت ــال اخلاصــة ب ــتراتيجية االنتق ــد اس ستهل البل
بالتعاون مع شركائه يف التنمية والتجارة، من أجل مواجهة اآلثار السلبية احملتملة للخـروج مـن     

  .فئة أقل البلدان منوا والتقليل من تلك اآلثار إىل أدىن حد ممكن
  

  مسها من القائمةافع التقدم الذي حترزه يف جمال التنمية البلدان اليت ُررصد   -جيم   
ويبلــغ نــصيب الفــرد مــن . حتــزر ملــديف تقــدما متواصــال منــذ رفــع امسهــا مــن القائمــة  - ٦٨

 الـيت  عتبـة اخلـروج مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا             الدخل القومي اإلمجايل فيها قرابة مخسة أضـعاف         
ــام        ــالث ســنوات لع ــذي جيــري كــل ث ــرت خــالل االســتعراض ال ــب  ٢٠١٢أُق ــا أن أغل ، كم

 حتسنت خالل فترة الرصـد، بـالرغم مـن          الدليل القياسي لألصول البشرية   لواردة يف   املؤشرات ا 
ومثـة حتـسن    . إعادة توجيه املعونة من قطاعي الصحة والتعليم إىل اجملـاالت املتـصلة بـتغري املنـاخ               

طفيف يف درجة مؤشر الـضعف االقتـصادي للبلـد، ولكـن ملـديف تظـل بالغـة التعـرض خلطـر                      
  .البيئية اخلارجيةالعوامل االقتصادية و

فـع امسهـا مـن     البلـدان الـيت رُ  ، حكومـات ٦٧/٢٢١ودعت اجلمعية العامة، يف قرارهـا     - ٦٩
ومل تقـدم ملـديف تقريـرا       . القائمة تقارير سنوية موجزة عن تنفيذ استراتيجية االنتقـال الـسلس          

جلنــة عليقاهتــا وآرائهــا بــشأن تقريــر الرصــد القطــري الــذي أعدتــه   إىل اللجنــة، لكنــها قــدمت ت
وتالحــظ اللجنــة بقلــق التوقــف املفــاجئ لتــدابري الــدعم املتعلقــة بالتجــارة  . الــسياسات اإلمنائيــة

املقدَّمة مللديف من ِقَبل شركائها التجاريني الرئيسيني بعد خروجها مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا،                   
وحتـث اللجنـة شـركاء البلـد التجـاريني علـى تنفيـذ إلغـاء تـدرجيي                  . اليـة أو بعد انتـهاء فتـرة انتق      

وتوصي اللجنـة أيـضا     . ٦٧/٢٢١ مبوجب أحكام القرار     البلدان منوا أقل  تدابري الدعم اخلاصة ب   ل
  .نتقال لفترة الرصد املقبلةملديف بأن تقدِّم إىل اللجنة تقريرها عن تنفيذ استراتيجية اال
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  الفصل اخلامس
  دور اجملموعات القطرية املتصلة بالتنمية    

      
  مقدمة  –ألف   

ــة   يف رد فعــل لل  - ٧٠ ــدان النامي ــني البل ــد ب ــاين املتزاي ــصدي   تب ــدويل إىل الت ، ســعى اجملتمــع ال
 مــن معــايري لقــضايا التنميــة املتزايــدة التعقيــد مــن خــالل إنــشاء فئــات قطريــة تــستند إىل العديــد 

. وجــرى إعــداد جمموعــات خمتلفــة مــن التــدابري والتــدخالت اخلاصــة بكــل جمموعــة  . التــصنيف
وكانت أول جمموعة من هذا النوع هي جمموعة أقل البلدان منوا اليت أنـشأهتا األمـم املتحـدة يف        

ومنذ ذلك الوقت، ظهرت فئات أخرى كثرية من البلـدان، مثـل الـدول اجلزريـة                . ١٩٧١عام  
ة، والــدول اهلــشة، وجمموعــات الــدخل األربــع الناميــة غــري الــساحلية الناميــة، والبلــدان الــصغري

للبنك الدويل، وفئات التنمية البشرية األربع يف تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمـم                
املؤسـسة  املتحدة اإلمنائي، والبلدان الفقرية املثقلة بالديون، والبلدان اليت حيق هلـا االقتـراض مـن               

. ويفضي تضاعف الفئـات إىل أن البلـدان كـثريا مـا تنتمـي إىل جمموعـات عـدة              . الدولية للتنمية 
ونتيجــة لــذلك، أحيانــا مــا تتــداخل حتــديات التنميــة املرتبطــة بفئــة معينــة بتلــك املرتبطــة بفئــات 

  .أخرى، كما أن أولويات التعاون الدويل أصبحت أقل وضوحا
القائمة اسـتنادا إىل أسـس حتليليـة أسـبوعية أو وفقـا حلـوافز        وأنشئت أغلب التصنيفات      - ٧١

ــة       . سياســية ــصممة ملواجه ــدخالت امل ــسياسات والت ــة ال ــشأن فعالي ــة شــواغل ب ــه، مث ــاء علي وبن
وتتعلق مـشكلة ذات صـلة بكـون التـصنيفات مل تـتمكن        . حتديات التنمية املرتبطة بتلك الفئات    

وتوفر فئة أقل البلدان منوا مثاال علـى        . ان النامية من التكيف مع التنوع املتزايد يف صفوف البلد       
ــدان ا   : ذلــك ــة الــيت كانــت أصــال تــضم فقــط البل ــدخل أصــبحت اآلن تــضم   فالفئ ملنخفــضة ال
الـشرائح العليـا     بلدا متوسط الدخل، وبلـدين مـن فئـة بلـدان             ١٥ بلدا منخفض الدخل، و    ٣١

  ).طور اخلروج من الفئةيف (، وبلدا واحدا من فئة الدخل املرتفع من الدخل املتوسط
  

  التباين املتزايد وعدد اجملموعات القطرية  -باء   
اســتندت نظريــة التنميــة يف مخــسينات القــرن العــشرين إىل فرضــية مفادهــا أن البلــدان     - ٧٢

اقتـصادية متجانـسة نـسبيا، لكنـها ختتلـف عـن تلـك الـيت          - النامية تواجه مـشكالت اجتماعيـة   
أنـشئت بـرامج التنميـة الدوليـة وتـدابري الـدعم الـدويل علـى أسـاس                  و. تواجهها البلدان املتقدمة  

والواقـع الـراهن خيتلـف كـثريا، حيـث        . “الشمال واجلنـوب  ”مالحظة وجود فجوة تفصل بني      
  .تتنوع االقتصادات النامية عرب طيف واسع من مستويات التنمية
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طرية، التـصنيفات الـيت     ويبني اجلدول أدناه، الذي يستند إىل عينة من مثانية تصنيفات ق            - ٧٣
اخلاليــا وتــبني . بــني البلــدان الناميــة  فيمــاتتــداخل كــثريا والــيت وضــعت ملعاجلــة التبــاين املتزايــد 

عدد البلدان املندرجة يف فئة بعينـها، بينمـا تـبني اخلاليـا الرأسـية               ) باللون الرمادي  (املرتبة قطريا 
  . نفسهعدد البلدان املندرجة يف الفئتني املتقابلتني يف الوقت

  
  ١اجلدول 

    التصنيفات القطرية املتداخلة لفئات البلدان النامية

  

ــل  أقـــــــــــــ
البلـــــــــدان 

 منوا

الــدول اجلزريــة 
الـــــــــــــــصغرية 

 )أ(النامية
البلدان النامية  
 غري الساحلية

ــدان  البلــــ
املنخفضة 
 الدخل

البلدان ذات التنمية   
البـــشرية املنخفـــضة 

 )الربنامج اإلمنائي(
ــدول  الــــ
 )ب(اهلشة

ــدان املؤه ــة البل ل
لــدعم املؤســسة 
 الدولية للتنمية

البلــدان الفقــرية 
 املثقلة بالديون

 ٢٩ ٤٥ ٢٤ ٣٨ ٣٠ ١٧ ٩ ٤٩ أقل البلدان منوا
ــة الـــــصغرية   الـــــدول اجلزريـــ

 ٥ ١٢ ٥ ٦ ٣ صفر ٥٢  النامية
 ١١ ١٨ ٨ ١٥ ١٥ ٢٩   البلدان النامية غري الساحلية
 ٢٦ ٣٢ ٢٦ ٣٠ ٣٦    البلدان املنخفضة الدخل

البلــدان ذات التنميــة البــشرية 
 ٣٣ ٤٢ ٣٣ ٤٥     )الربنامج اإلمنائي(املنخفضة 

 ٢٣ ٢٥ ٤٣      الدول اهلشة
البلــــــدان املؤهلــــــة لـــــــدعم   

 ٣٧ ٦٢       املؤسسة الدولية للتنمية
 ٣٩        البلدان الفقرية املثقلة بالديون

  
مكتب املمثل السامي املعين بأقـل البلـدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية           و ماعيةمعلومات واردة من إدارة الشؤون االقتصادية واالجت        )أ( 

  . واألونكتادوالدول اجلزرية الصغرية النامية
  .منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديمعلومات واردة من   )ب( 

    
  :ة يف نوعنيوميكن مجع التصنيفات اليت أنشئت خالل العقود األربعة املاضي  - ٧٤

أو جمموعـة مـن   (اقتـصادي عـام    - التصنيفات اليت جتمع البلدان وفقـا ملـتغري اجتمـاعي       •  
وميكـن اإلشـارة    ). الناميـة واملتقدمـة   (، املستخدمة يف تـصنيف مجيـع البلـدان          )املتغريات

موعــات وتــوفِّر اجمل. “قطريــة” أو “شــاملة”إىل تلــك التــصنيفات بأهنــا نظــم تــصنيف 
ــى مــس ال ــدخلقائمــة عل ــشرية     تويات ال ــة الب ــل التنمي ــدويل ودلي ــشأها البنــك ال ــيت أن  ال

  .للربنامج اإلمنائي مثالني على ذلك



E/2014/33
 

14-30546 32/39 
 

ــة حمــدَّدة      •   ــأثرة مبــشكالت إمنائي ــدان املت ــيت جتمــع البل ــصنيفات ال ــصنيفات  . الت وهــذه الت
انتقائيــة وليــست شــاملة، فهــي نظــم تــصنيف ميكــن اإلشــارة إليهــا بأهنــا نظــم تــصنيف  

 البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون،وتــوفِّر . “قــضايا بعينــهاقائمــة علــى ”و  أ“انتقائيــة”
، والـدول اهلـشة، أمثلـة    البلدان النامية غـري الـساحلية  والدول اجلزرية الصغرية النامية، و  
  .للفئات القائمة على قضايا بعينها

ــة . وينبغــي للفئــات القائمــة علــى قــضايا بعينــها أن تــستند إىل معــايري دقيقــة     - ٧٥ وتــوفر فئ
ــ.  مثـــاال جيـــدا علـــى ذلـــك البلـــدان الفقـــرية املثقلـــة بالـــديون  ي تقـــر بقـــضية إمنائيـــة هامـــة  فهـ

، املعرَّفـة مبجموعـة واضـحة    )ميكن حتملها مـن ِقَبـل بعـض البلـدان الفقـرية           ال الديون اليت  أعباء(
 بغــرض التخفيــف مــن حــدة نولتخفيــف عــبء الــديوجــرى إعــداد تــدابري دقيقــة . مــن املعــايري

وعلى سـبيل املثـال، فـإن الـدول اهلـشة           . حيدث دائما   ال بيد أن استخدام معايري دقيقة    . شكلةامل
معرَّفة بشكل واسـع للغايـة مـن حيـث األمـن البـشري وبنـاء الـسالم، وضـعف األداء اإلمنـائي،                       

فالعوامل الـيت قـد تفـضي       : وهذا الوضع ليس سوى انعكاس للواقع     . واالفتقار إىل فعالية الدولة   
كمـا أن انتقـاء املؤشـرات املـستخدمة يف     . شة الدولة متنوعـة وتتجلـى يف أشـكال شـىت     إىل هشا 

ونتيجـة لـذلك، فقـد      . تعريف الدول اهلشة يعكس اجلمع بني معايري موضـوعية وأحكـام قيميـة            
ــة       ــصنفة يف فئـ ــدان املـ ــشة، وختتلـــف البلـ ــدول اهلـ ــوم الـ ــول مفهـ ــات حـ ــّدة جمموعـ ــشئت عـ أنـ

 وإدارة منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي    دويل وبني البنك ال   فيما “اهلشة الدول”
يرلنـدا الـشمالية، وهـي الكيانـات        أالتنمية الدولية التابعـة للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و            

  .الثالثة اليت تستخدم هذا املفهوم أكثر من غريها
  

  التصنيفات وتدابري الدعم الدويل   -جيم   
ويف إطـار التـصنيفات   . صنيفات القطرية بتدابري الدعم الدويل احملددة   كثريا ما تقترن الت     - ٧٦

أو عدم األهلية يف حالة الرفـع مـن         (الشاملة، يبدو أن العالقة بني معايري حتديد البلدان واألهلية          
: لتـدابري الـدعم تفـضي إىل مـشاكل يف ثالثـة جمـاالت علـى األقـل، وهـي                   ) فئة أقل البلـدان منـوا     
  . والتنسيق الدويلاإلنصاف واحلوافز 

وتــشري مــسألة اإلنــصاف إىل حــاالت تتلقــى فيهــا بلــدان ذات مــستويات إمنائيــة قابلــة     - ٧٧
للمقارنة معاملة خمتلفـة ألهنـا توجـد مباشـرةً أعلـى أو أدىن مـن عتبـة إدراج ُحـّددت تعـسفيا يف           

جييـة يف   ويتجاهل هذا النـهج حقيقـة أن التنميـة هـي عمليـة مـستمرة وتدر               . العديد من احلاالت  
  . حني أن األهلية عملية تقديرية، يكون البلد إما داخل إطارها أو خارجه
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أو اخلـروج مـن فئـة     (وتنشأ مشكلة احلوافز من طريقة حتديد بعض معايري عدم األهلية             - ٧٨
ورمبا ُيلغى الـدعم اخلـاص      ). أو القطرية ( يف نظم التصنيف الشاملة      سيما ال، و )أقل البلدان منوا  

 قبيـل إمكانيـة احلـصول علـى التـدفقات املاليـة التـساهلية أو املعاملـة التفـضيلية يف                     بكل فئـة مـن    
وتـشعر البلـدان املـستفيدة أهنـا ُتعاقـب علـى         . الوصول إىل األسواق نتيجة للتقدم اإلمنائي احملـرز       

  . جناحها، وال يعد ذلك أفضل حافز لتشجيع البلدان على حتسني النتائج
ة، التنــسيق الــدويل، عنــدما يــستخدم الــشركاء يف التنميــة نفــس  وتظهــر املــشكلة الثالثــ  - ٧٩

وبالتايل، فإن بلوغ أهلية الرفع من قائمة أقل البلـدان منـوا            . معايري األهلية للحصول على الدعم    
قـد يـؤدي يف الوقـت نفـسه إىل سـحب الـدعم، الـذي ميكـن أن يـؤثر علـى االسـتقرار والتقـدم             

  . احملرز يف تنمية البلد
 منع هذه املشكلة بسهولة أكرب يف إطار التـصنيفات القائمـة علـى قـضايا بعينـها             وميكن  - ٨٠

. ألن تدابري الدعم موجهة إىل قضية حمددة ُيـزعم أنـه قـد مت التغلـب عليهـا عنـد سـحب الـدعم               
بيد أن التصنيفات القائمة على القضايا قد تؤدي إىل زيادات أخرى يف عدد الفئات، ومـا جنـم                  

ومة الدعم الدويل ألن هناك العديـد مـن املـشاكل اإلمنائيـة الـيت تـستحق            عن ذلك من جتزؤ منظ    
  . اهتماما خاصا من جانب اجملتمع الدويل

ــدة، أو ينبغــي        - ٨١ ــات جدي ــشاء فئ ــدان، ينبغــي جتنــب إن ــصنيف البل ــشار ت ــالنظر إىل انت وب
ديـدة  ولـدى النظـر يف األسـس املوضـوعية للفئـات اجل           . دراستها دراسة متأنيـة علـى أقـل تقـدير         

  : ، ميكن تطبيق املبادئ األساسية الثالثة التالية)اليت تستند إىل قضايا بعينها أو الشاملة(
يف معظم احلـاالت، ميكـن للجهـات املاحنـة ختـصيص املعونـة وتـدابري الـدعم األخـرى،                      •  

فعلــى ســبيل . اســتنادا إىل معــايري ســليمة وموضــوعية دون حتديــد أي فئــة مــن البلــدان  
ــشيا   ــال، مت ــرة  املث ــع الفق ــة   ٢٣م ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق ــرب  ٦٧/٢٢١ م ، ميكــن أن تعت

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجـايل ومؤشـر األصـول        (مؤشرات أقل البلدان منوا     
جـزءا مـن املعـايري الـيت يـستخدمها الـشركاء يف             ) البشرية ومؤشر الـضعف االقتـصادي     

  .التنمية يف حتديد حصتها من املساعدة اإلمنائية الرمسية
ينبغــي أال تنــشأ الفئــات اجلديــدة القائمــة علــى القــضايا إال عنــدما تطــرأ قــضية هامــة،      •  

وتستحق جمموعة حمددة من تـدابري الـدعم الـيت تتميـز عـن أي تـدابري قائمـة، وتتطلـب                     
نبغي أن تركز الفئات القائمة علـى       وي. اختاذ إجراءات منسقة دوليا ملعاجلة هذه املسألة      

  . القضايا على معاجلة إحدى التحديات اخلاصة، وينبغي أال تعامل كفئات شاملة
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ينبغي أن تقتصر احلاالت اإلمنائية، اليت تدعو إىل إنشاء فئات جديدة، على احلاالت اليت              •  
يــل األجــل يقــر فيهــا اجملتمــع الــدويل قــضية ناشــئة معينــة بوصــفها هتديــدا متوســط أو طو

وينبغي أن تتقرر معايري األهلية واخلـروج مـن فئـة أقـل             . للتنمية يف عدد كبري من البلدان     
البلدان منوا مبشاركة البلدان املتضررة، واستنادا إىل عوامل تتسم بالشفافية واملوضـوعية،   

  . القضايا بغرض احملافظة على الشرعية اليت تستند إليها التصنيفات القائمة على
  

  حتسني فئة أقل البلدان منوا كوسيلة لدعم استراتيجيات التنمية الوطنية  - دال  
وميكـن أن  . يعد تـصنيف أقـل البلـدان منـوا خليطـا مـن التـصنيفني املـشار إليهمـا أعـاله                - ٨٢

العقبـات اهليكليـة    (ُينظر إليه بوصفه تـصنيفا قائمـا علـى حتديـد إحـدى أنـواع املـشاكل احملـددة                    
ولكن أيضا مبثابة نظام شامل يصنف كل بلد من بلدان العامل اسـتنادا إىل              ،  )الكؤود أمام النمو  

  . جمموعة من مؤشرات أقل البلدان منوا
وقد أنشأهتا اجلمعيـة    . وتتمتع فئة أقل البلدان منوا مبزايا كربى مقارنة بالفئات األخرى           - ٨٣

. دراج فيهـا والرفـع منـها      العامة لألمم املتحدة الـيت تقرهـا، وتتخـذ القـرارات النهائيـة بـشأن اإل               
ــستعرضها هيئــة       ــسليم، وت ــل ال ــدان منــوا، اســتنادا إىل التحلي وتتحــدد بوضــوح معــايري أقــل البل

وبالتـايل، ينبغـي أن ُتـستخدم علـى نطـاق           . مستقلة من اخلرباء، وهـي جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة          
 الـدويل  التعـاون  إطـار  يبلـغ  وال. أوسع كمعيار للتعاون اإلمنائي على الصعيدين الثنائي والعاملي       

 املثـال  سـبيل  فعلـى ؛  ينبغـي  كمـا  واسـع  نطاق على مستخدمة غري الفئة هذه أوال،. اهلدف هذا
 الـدعم  تـدابري  مـن  قليـل  عدد يوجد وثانيا،. املاحنة البلدان ومعظم الدويل، البنك يستخدمها ال

 املتـصلة  الـدعم  تـدابري  تكن ومل منوا، البلدان بأقل اخلاصة الرمسية اإلمنائية باملساعدة الصلة ذات
 هـذه  داخـل  التجـانس  عدم أوجه بتزايد أيضا عالقة ذا النجاح عدم يكون وقد. فعالة بالتجارة
 البلـدان،  جلميـع  ميـسورة  تكـن  مل وإن حىت املتاحة، الدعم تدابري أن يعين الذي األمر اجملموعة،

  .إحلاحا البلدان احتياجات أكثر بالضرورة تليب  القد
تلـك  ل الوطنيـة  اجلهـود  لـدعم  فعاليـة  أكثـر  أداة بوصفها منوا البلدان أقل فئة تعزيز نوميك  - ٨٤

، حـسبما   الـدعم  لتـدابري  دوليـا  املنـسق  غـري  باالنـسحاب  املرتبطـة  املـشاكل  وطأة بتخفيفالبلدان  
أقـل   للبلدان اليت ُيرفع امسها مـن قائمـة          السلس باالنتقال املتعلقة قراراهتا يف العامة اجلمعيةاه  تتوخ

. هبـا  التنبـؤ  وميكـن  منـسقة  بـصورة  اخلـارجي  للـدعم  التدرجيي االنسحاب خالل منالبلدان منوا،   
 االنتقــال عمليــة تعزيــز لالتــدرجيي لإللغــاء واضــحا إطــارا ٦٧/٢٢١ العامــة اجلمعيــة قــرار ويــوفر
 مـن  اجلديـدة،  األحكام عن النامجة الفوائد تقييم ألوانه ابقالس من يزال  ال أنه حني ويف. السلس
ــال أن الواضــح ــسلس االنتق ــة هــذه مــن ال ــام إذا إال ضــمانه ميكــن  الالفئ ــشركاء ق ــة يف ال  التنمي
  . للقرار الكامل التنفيذ يف للمسامهة جهود من يبذلونه ما تكثيف أو مبواصلة والتجارة

http://undocs.org/ar/A/RES/67/221�


E/2014/33 
 

35/39 14-30546 
 

  الفصل السادس
   السياسات اإلمنائية األعمال املقبلة للجنة    

      
ستواصل جلنة السياسات اإلمنائية مواءمة برنامج عملها مع احلاجات واألولويات الـيت              - ٨٥

يقررها اجمللس االقتصادي واالجتماعي، بغية املـسامهة بفعاليـة يف مـداوالت اجمللـس ومـساعدته          
  . يف أداء وظائفه

 املتحـدة  األمـم  خبطـة  املتعلـق  عملـها  ،عـشرة  الـسابعة هتـا   دور يف اللجنـة،  تتابع وسوف  - ٨٦
 مـساءلة  تعزيـز  كيفيـة  عـن  توصـيات  وتقـدمي  بتحليـل  تقوم وسوف. ٢٠١٥ عام بعد ملا للتنمية
. اخلطـة  لتلك الناجح التنفيذ أجل من وشفافية فعالية أكثر وجعلها املعنية الفاعلة اجلهات مجيع
  .القائمة دالرص آليات حتسني كيفية يف أيضا تنظر سوف الصدد، هذا ويف
وباإلضـافة إىل   . ٢٠١٥كما ستجري اللجنة استعراضا لقائمة أقل البلدان منوا يف عام             - ٨٧

قياس التقدم احملرز يف البلدان إزاء املعايري املقررة هلذه الفئة، سوف ُتعد تقارير مالمـح الـضعف                 
ي احملـرز يف البلـدان      وستتابع اللجنة أيضا التقـدم اإلمنـائ      . وتقييم األثر من أجل أنغوال وكرييباس     

، والـيت ُرفـع امسهـا مـن         )غينيـا االسـتوائية وفـانواتو     (اليت يرفع امسها من قائمـة أقـل البلـدان منـوا             
 وقـــرار اجمللـــس ٦٧/٢٢١وفقـــا ألحكـــام قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  ) ملـــديف وســـاموا(القائمـــة 
٢٠١٣/٢٠ .  

إطار التحضري السـتعراض منتـصف املـدة لربنـامج عمـل اسـطنبول لـصاحل البلـدان                  ويف    - ٨٨
، ستستعرض اللجنة العوامـل الـيت مكنـت البلـدان مـن املـضي           ٢٠٢٠-٢٠١١األقل منوا للعقد    

قدما حنو اخلروج من فئة أقل البلدان منـوا، أو أعاقتـها عـن ذلـك، وكيفيـة تعزيـز الـدعم املقـدم                        
  . لتلك الفئة
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  بعالفصل السا
  تنظيم الدورة    

      
ــة دورهتــا الــسادسة عــشرة يف مقــر األمــم املتحــدة يف       - ٨٩ ــة الــسياسات اإلمنائي عقــدت جلن

وحضر الدورة عشرون عضوا يف اللجنة وكـذلك        . ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٤الفترة من   
  . وترد يف املرفق األول قائمة املشاركني. مراقبون من مؤسسات منظومة األمم املتحدة

أبريـل،  / نيـسان ٩وُتعرب اللجنة عن حزهنا لوفاة أحـد أعـضائها، نورمـان غريفـان، يف                - ٩٠
  .وتود أن هتدي هذا التقرير إىل روحه

. ة اخلـــــدمات الفنيـــــة للـــــدورةوقـــــدمت إدارة الـــــشؤون االقتـــــصادية واالجتماعيـــــ   - ٩١
ــتح ــة، ورحـــب باملـــشاركني   وافتـ ــدورة أمـــني اللجنـ ــة األمـــني   وب. الـ ــد ذلـــك، حتـــدث للجنـ عـ

وحتــدث . لوكــاالت، تومــاس غــاس بــني ا فيمــا املــساعد لتنــسيق الــسياسات والعالقــات  عــامال
ــة ــاعي، ا    للجنـ ــصادي واالجتمـ ــيس اجمللـــس االقتـ ــضا نائـــب رئـ ــل  أيـ ــون، املمثـ ــسفري أوه جـ لـ
ــدائم ــدة    الـ ــم املتحـ ــدى األمـ ــا لـ ــة كوريـ ــايل   . جلمهوريـ ــرابط التـ ــى الـ ــة علـ ــات متاحـ : والبيانـ

www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_statements.shtml .  
  . ويرد جدول أعمال الدورة السادسة عشرة يف املرفق الثاين  - ٩٢
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  املرفق األول
  قائمة املشاركني    

  
  : حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم  - ١

  لو أيغيو  
  خوسيه أنطونيو ألونسو  
   رموان -نورية بن غربيت   
  ديان إلسون  
  ) نائب رئيس( بار -ساكيكو فوكودا   
  آن هاريسون  
  ستيفان كالزن  
  كون يل  
  ثانديكا مكانداويري  
  عادل جنم  
  ليونس نديكومانا  
  ) الرئيس(خوسيه أنطونيو أوكامبو   
  تيا بترين  
  باتريك بالن  
  بيالر روماغريا  
  أونالينا سيلولواين  
  كالوديا شاينباوم باردو  
  مادورا سواميناثان  
  ركوسزينيبويركي تاديسي ما  
  دزودزي تسيكاتا  
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  : كانت اهليئات التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة ممثلة يف الدورة  - ٢
  مكتب اللجان اإلقليمية يف نيويورك  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  
اجلزريـة  مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الـساحلية والـدول            

  الصغرية النامية
  )هيئة األمم املتحدة للمرأة(هيئة األمم املتحدة املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني   
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  
  برنامج األغذية العاملي  
  صندوق النقد الدويل  
  االحتاد الدويل لالتصاالت  
  البنك الدويل  
  ة الفكريةاملنظمة العاملية للملكي  
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  املرفق الثاين
  جدول األعمال    

      
  .االفتتاحية اجللسة  - ١
  .اجللسة التنظيمية  - ٢
  .جلسة إعالمية  - ٣
  .٢٠١٥ تنمية يف حقبة ما بعد عاماحلوكمة العاملية، والقواعد العاملية من أجل ال  - ٤
  .حتسني املعايري اخلاصة بأقل البلدان منوا  - ٥
 امسها من قائمة فئـة أقـل البلـدان منـوا والبلـدان الـيت ُرفـع امسهـا                    رصد البلدان اليت يرفع     - ٦

  .من القائمة
  .التصنيفات القطرية من أجل التنمية  - ٧
  .٢٠١٤تقرير األمني العام عن موضوع االستعراض الوزاري السنوي لعام   - ٨
  .برنامج عمل جلنة السياسات اإلمنائية  - ٩
  .ائية عن دورهتا السادسة عشرةاعتماد تقرير جلنة السياسات اإلمن  - ١٠
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	ملاحظة

	تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
	موجز
	يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسية والتوصيات الصادرة عن لجنة السياسات الإنمائية في دورتها السادسة عشرة. وفي هذه الدورة، تناولت اللجنة المواضيع التالية: الحوكمة العالمية والقواعد العالمية للتنمية في فترة ما بعد عام 2015، باعتبارها مساهمة اللجنة في المناقشات المتعلقة بالاستعراض الوزاري السنوي لعام 2014؛ واستعراض معايير تحديد أقل البلدان نمواً وتحسينها، ورصد البلدان التي هي بصدد رفع اسمها من فئة أقل البلدان نمواً والتي رُفَع اسمها بالفعل من هذه الفئة؛ ودور تصنيف البلدان إلى مجموعات لأغراض التنمية.
	وقد نظرت اللجنة في سبل إصلاح وتعزيز التعاون الحكومي الدولي من خلال مختلف مؤسساته وترتيباته وقواعده بغرض تحسين إدارة الترابط المتزايد بين البلدان، وتقليل أوجه التفاوت الكبيرة بين البلدان وداخلها التي تنشأ جزئياً عن عدم اكتمال الحوكمة العالمية و/أو عدم ملاءمتها، والإسهام في الوفاء بالمعايير الاجتماعية والبيئية المعترف بها دولياً، والاحتفاظ في الوقت نفسه بحيز السياسات العامة اللازم لكي تتخذ الحكومات إجراءات على الصعيد القطري. واقترحت اللجنة أربعة مبادئ رئيسية لتوجيه جهود إصلاح القواعد العالمية والحوكمة العالمية هي: المسؤوليات المشتركة والمتباينة رغم ذلك وفقاً لقدرات كل بلد؛ ومبدأ التبعية؛ والشمول والشفافية والمساءلة؛ والاتساق. وقد أوصت أيضاً بقيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور أكبر في دفع الإصلاحات المقترحة في هذا التقرير.
	وفي سياق التحضير لاستعراض عام 2015 الذي يُجرى كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نمواً، أعادت اللجنة النظر في المعايير المطبقة في تحديد أقل البلدان نمواً وإجراءات الإدراج في هذه الفئة. وأكدت اللجنة من جديد تعريف أقل البلدان نمواً بوصفها البلدان القليلة الدخل التي تعاني من أشد العوائق الهيكلية وطأة في مجال التنمية المستدامة. وأكدت اللجنة صلاحية المعايير الحالية وقامت بتحسينها، وذلك خصوصا من أجل تعزيز قياس العوائق الهيكلية المتصلة بالصحة. وستُحَدَّد الحدود الدنيا الواجب استيفاؤها للدخول في هذه الفئة والخروج منها عند مستويات مطلقة بدلاً من المستويات النسبية، مع التركيز على مفهوم التقدم الإنمائي بوصفه التغلب على العوائق الهيكلية المطلقة.
	وقامت اللجنة في سياق رصدها للبلدان التي هي بصدد الخروج من فئة أقل البلدان نمواً والتي خرجت منها بالفعل، باستعراض التقدم الإنمائي لجزر الملديف التي خرجت من هذه الفئة عام 2011. وأكدت أهمية السحب التدريجي لتدابير الدعم المقررة خصيصاً لأقل البلدان نمواً، وأهمية مشاركة البلدان الخارجة من هذه الفئة مشاركة فعلية في رصد تنفيذ استراتيجية انتقالها من تلك الفئة. واعترفت اللجنة بالتقدم الإنمائي المستمر في ساموا التي خرجت من فئة أقل البلدان نمواً عام 2014، ورحبت بالجهود التي يبذلها البلد من أجل إعداد استراتيجية انتقاله. وأشارت أيضاً إلى استمرار التقدم الإنمائي المحرز في غينيا الاستوائية وفانواتو، وكلاهما مقرر أن يخرج من هذه الفئة عام 2017. وأوصت البلدين بالشروع في الأعمال التحضيرية اللازمة لاستراتيجية انتقالهما السلس، وأكدت ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام إلى التنمية البشرية في غينيا الاستوائية.
	ولاحظت اللجنة، في معرض تحليلها للتصنيفات القطرية، التزايد في مجموعات البلدان في ظل عالم نامٍ ما يفتأ يزداد تباينا. ويقوم الكثير من تصنيفات المجموعات المذكورة على أسس تحليلية ضعيفة، مما يُضعِف فعالية التدخلات الموضوعة للتصدي للتحديات الإنمائية الخاصة. وأكدت اللجنة أن فئة أقل البلدان نمواً، من بين المجموعات القائمة حاليا، لها أسس تحليلية قوية بصفة خاصة، ولها أيضاً مشروعية واسعة. ودعت شركاء التنمية إلى النظر في تخصيص المعونة وغيرها من تدابير الدعم على أساس معايير اجتماعية واقتصادية سليمة وموضوعية، ويُستَحسَن أن يكون ذلك بدون إنشاء مجموعات جديدة من البلدان. واقترحت اللجنة إمكانية تحقيق ذلك عن طريق النظر في المؤشرات الخاصة بأقل البلدان نمواً في إطار المؤشرات التي يستخدمها الشركاء الإنمائيون في تخصيص المساعدات. وقُدِّمَت توصيات عملية دعماً للمناقشات المقبلة المتعلقة بإنشاء فئات جديدة.
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	المسائل التي تتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يبت فيها أو التي عرضت عليه
	ألف - المسائل التي تتطلب من المجلس أن يبت فيها
	توصيات بشأن الحوكمة العالمية والقواعد العالمية لفترة ما بعد عام 2015

	1 - تحتاج جهود التعاون العالمي، التي تُمارَس من خلال مختلف مؤسساته وترتيباته وقواعده، إلى الإصلاح والتعزيز بغرض تحسين إدارة الترابط المتزايد فيما بين البلدان، وتقليل أوجه التفاوت الكبيرة بين البلدان وداخلها، وتحقيق التنمية المستدامة. ويتعين على القواعد العالمية أن توفر مساحة كافية على صعيد السياسات العامة تتيح للحكومات الوطنية أن تعزز تنمية المجتمعات المحلية وتقلل من أوجه عدم المساواة. وفي هذا الصدد، تطلب لجنة السياسات الإنمائية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضطلع بدور قيادي في إصلاح الحوكمة العالمية والقواعد العالمية، بما يجعل بالتالي من الإصلاحات الأخيرة التي أجراها المجلس إصلاحات فعالة بحق. وتوصي اللجنة المجلس كذلك بأن ينشئ آلية قوية للمراقبة والمساءلة تشمل جميع الشركاء في التنمية، بما في ذلك البلدان المتقدمة والبلدان النامية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المتعددة الأطراف. وينبغي أن تكون هذه الإصلاحات في الحوكمة والقواعد العالمية في صميم الشراكة.
	2 - وتشكل الحركة المتزايدة لرؤوس الأموال، وتفشي الثغرات الموجودة في النظم الضريبية، وانتشار دول الملاذ الضريبي، عوامل دافعة رئيسية لظاهرة التحايل الضريبي والتهرب الضريبي على الصعيد العالمي. وينجم عن ذلك خسائر كبيرة في الإيرادات الحكومية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي ما زالت تواجه فجوات مالية متزايدة العمق. وهذا يقوض قدرة الحكومات الوطنية على مواجهة التحديات العالمية وإمداد سكانها بالسلع والخدمات العامة الحيوية. ويترتب على التحايل الضريبي والتهرب الضريبي تبعات هامة فيما يتعلق بتحقيق المساواة والعدل، بتحميل العبء الضريبي على الدخل المتأتي من العمل وعلى الاستهلاك. وقد حققت جهود التعاون الدولي الحالية نتائج محدودة، ويلزم تعزيزها على وجه السرعة من أجل تعبئة الموارد المحلية لأغراض التنمية في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة المجلس بما يلي: (أ) أن يواصل حث الدول الأعضاء على تعجيل وتوسيع نطاق الحوار الدائر بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية؛ (ب) أن يدعو إلى إنشاء آليات للتنفيذ والرصد، تشمل غايات وأهدافاً واضحة يمكن قياسها لأغراض تتبع التقدم المحرز في مجال التعاون الدولي بشأن النظام الضريبي؛ (ج) أن يعزز الدور الذي تؤديه لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية وقدرتها التشغيلية، وأن ينظر في تحويل تلك اللجنة إلى هيئة حكومية دولية فرعية تابعة للمجلس؛ (د) أن يشجع على وضع اتفاقية دولية لمكافحة التحايل الضريبي والتهرب الضريبي. 
	3 - وقد أدت الأمم المتحدة دوراً قيادياً فكرياً هاماً في التصدي للتحديات الإنمائية على مر السنين. ويستطيع المجلس، باعتباره هيئة رئيسية مختصة بالمتابعة فيما يتعلق بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية، أن يؤدي دوراً أكبر في تعزيز الحوار وتقديم التوجيه لأغراض دفع برنامج الإصلاح الموصى به في هذا التقرير، ولا سيما في المجالات ذات الأولوية مثل البيئة، والتعاون الضريبي الدولي، ونقل التكنولوجيا ونشرها، والهجرة، وتنظيم تدفقات رأس المال عبر الحدود، والنظم التجارية والنقدية الدولية، وعدم المساواة. وتوصي اللجنة بأن تُدرَج هذه المسائل في برنامج العمل السنوي للمجلس في إطار المواضيع الشاملة لتشجيع التكامل المتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال الجزء الجديد من دورة المجلس المتعلق بالتكامل. 
	4 - وأحد أوجه الضعف الرئيسية في التصدي للأزمة المالية عام 2008 كان عدم اتخاذ خطوات لإنشاء آلية مؤسسية دائمة لتسوية الديون لأغراض الديون السيادية، تكون مماثلة للآليات التي تساعد في إدارة حالات الإفلاس في الاقتصادات الوطنية. وتطرح عمليات إعادة التفاوض الطوعية بشأن الديون مشاكل خطيرة من حيث تجميع عقود الائتمان ومطالبات الأطراف غير المشاركة في المفاوضات (”الممتنعون“) باستيفاء مستحقاتها عن طريق المحاكم. ويؤدي تخفيف عبء الديون الخارجية دوراً في تحرير الموارد لفائدة التنمية المستدامة. وحسبما هو معترف به في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، يلزم إيجاد آلية دولية لتسوية الديون تعنى بإعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت، للتقليل إلى أدنى حد من الخطر المعنوي والتشجيع على تحمل العبء بالعدل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة المجلس بأن يُدرج هذه المسألة في صميم حواره السنوي مع المؤسسات المالية الدولية. 
	التوصية بتحسين معايير تحديد أقل البلدان نمواً 

	5 - أكدت اللجنة من جديد تعريفها لأقل البلدان نمواً بوصفها بأنها البلدان القليلة الدخل التي تعاني من أشد العوائق الهيكلية وطأة في مجال التنمية المستدامة. وبعد إجراء استعراض شامل للمؤشرات والنهج المستخدمة لتحديد أقل البلدان نمواً، أكدت اللجنة صلاحية المعايير الحالية وقامت بتحسينها. وأهم جوانب هذا التحسين هو تعديل أسلوب تحديد الحدود الدنيا للإدراج في فئة أقل البلدان نمواً والخروج من تلك الفئة، وذلك بواسطة تحديد قيم مطلقة بدلاً من القيم النسبية المقررة للمعايير غير المتصلة بالدخل. وتدعو اللجنة المجلس إلى أن يحيط علماً بالمقترحات الواردة في الفصل الثالث من هذا التقرير من أجل تنفيذها في استعراض عام 2015 الذي يُجرى لفئة أقل البلدان نمواً كل ثلاث سنوات.
	باء - المسائل التي عرضت على المجلس
	تصنيف مجموعات البلدان لأغراض التعاون الإنمائي الدولي

	6 - تشهد مجموعات البلدان وتصنيفاتها لأغراض التعاون الإنمائي تكاثراً متزايداً. وكثيراً ما تنتمي البلدان إلى مجموعات متعددة متداخلة، بما يخل باتساق التعاون الدولي وفعاليته. وتوصي اللجنة بتوخي قدر أكبر من الحذر في استخدام هذه التصنيفات لمجموعات البلدان لأغراض أنشطة التعاون الإنمائي. وإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن تخصص الجهات المانحة دعماً محدداً لمعالجة مسائل معينة، من قبيل الضعف في مواجهة الأزمات، بدون إنشاء مجموعات جديدة من البلدان.
	7 - وتَبرُز فئة أقل البلدان نمواً كفئة شاملة أنشأتها الجمعية العامة واعترفت بها رسمياً. وهي تستند إلى معايير واضحة قائمة على تحليلات سليمة، ولها إجراءات موضوعة بعناية للإدراج في هذه الفئة والخروج منها. وتوصي اللجنة بأن تُدرج الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف المعايير الخاصة بأقل البلدان نمواً على نحو أكثر اتساقا في عملياتها المتعلقة بتخصيص المعونة.
	رصد التقدم الإنمائي الذي تحرزه البلدان التي يرفع اسمها من القائمة

	8 - استعرضت اللجنة تقرير التنمية في ساموا، التي رُفع اسمها من فئة أقل البلدان نموا في كانون الثاني/يناير 2014. وتحيط اللجنة علما بالتقدم المستمر الذى أحرزه البلد على الرغم من الصدمات البيئية الأخيرة، وترحب بالجهود التي تبذلها حكومة ساموا لإعداد استراتيجية انتقالها، بغرض التقليل إلى الحد الأدنى من الآثار السلبية المحتملة بسبب رفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا. 
	9 - واستعرضت اللجنة أيضا التقدم الإنمائي المحرز في غينيا الاستوائية، وفانواتو، المقرر رفع إسميهما من قائمة أقل البلدان نموا في حزيران/يونيه 2017 وكانون الأول/ ديسمبر 2017، على التوالي. وتلاحظ اللجنة بقلق نواحي النقص الكبير في التنمية البشرية في غينيا الاستوائية - والتي هي أعلى بكثير مما في البلدان التي لها ظروف مماثلة من حيث نصيب الفرد من الدخل ومن حيث التاريخ، وتشكل تحديات خطيرة تواجه استدامة التقدم الذي أحرزه البلد. ووفقا لقرار الجمعية العامة 67/221، تشجع اللجنة كلا من البلدين على إعداد استراتيجيات الانتقال من فئة أقل البلدان نموا، بمساعدة من شركائهما الإنمائيين والتجاريين. 
	رصد التقدم الإنمائي الذي تحرزه البلدان التي رُفع اسمها من القائمة

	10 - استعرضت اللجنة التقدم الإنمائي في ملديف. وتبين لها أن البلد أحرز تقدما اقتصاديا واجتماعيا عقب رفع اسمه من قائمة أقل البلدان نموا، على الرغم من إعادة توجيه تدفقات المعونة بعيدا عن قطاعي الصحة والتعليم، والإلغاء المفاجئ للوصول التفضيلي إلى الأسواق، الخاص بأقل البلدان نموا، بدلا من إلغائه تدريجيا. وتشدد اللجنة على أهمية الإلغاء التدريجي لتدابير الدعم الخاصة بأقل البلدان نموا، وذلك للبلدان التي رُفعت اسماؤها من القائمة وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 67/221. وتكرر اللجنة تأكيد أهمية مشاركة البلدان في عملية الرصد من أجل ضمان دقة هذه العملية وطابعها التمثيلي وفعاليتها. 
	الفصل الثاني
	الحوكمة العالمية، والقواعد العالمية للتنمية في فترة ما بعد عام 2015
	ألف - مقدمة
	11 - يحتل التعاون الحكومي الدولي موقعا محوريا في الشراكة العالمية من أجل التنمية، وهو يؤدي دورا حيويا في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية، وليس ذلك فقط من حيث الموارد والمساعدة التقنية التي يمكن أن يوفرها فحسب، بل أيضا في اتخاذ القرارات ووضع المعايير. ويبدو أن المقترحات الحالية لتعزيز الحوكمة العالمية، والقواعد العالمية من أجل دعم التنمية ليست شاملة بما فيه الكفاية، ولم تلق ما يكفي من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي وهو يناقش جدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015.
	12 - ويبدو أن ”النظرة المؤسسية“، على النحو الوارد في مختلف التقارير التي قدمها فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015، وتلك التي قدمها الأمين العام، تحد من المهام التي تضطلع بها الشراكة العالمية من أجل التنمية في تحديد الأهداف والرصد وتوفير وسائل التنفيذ (بمشاركة من جهات فاعلة أخرى عديدة إلى جانب الحكومات)، ولكن دون النظر في مدى وجود ما يكفي من القواعد والمؤسسات التي تشكل البيئة التي تعمل فيها الاقتصادات.
	13 - وتشمل المداولات التي جرت في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة والتابع للجمعية العامة النظر في مسألة الحوكمة، ولكن المناقشات أصبحت تندرج في إطار ”سيادة القانون“ التي تنطبق إلى حد كبير على السياقات الوطنية، ولا سيما الدول ”الفاشلة“ وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وعند تطبيق هذا المفهوم على المستوى العالمي، يبدو أنه ينطبق على وسائل التنفيذ والمساءلة والرصد، مع وجود عدد قليل من الاقتراحات المعزولة عن مجالات نقل التكنولوجيا والتجارة والمساعدة الإنمائية الرسمية.
	14 - وأخيرا، فإن الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 يبدو أنه يقصر الشراكة العالمية على مجموعة من الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، ممن يسهمون في تنفيذ كل من الأهداف المحددة، بدلا من نظرة منهجية للقواعد التي تنظم العلاقات الاقتصادية الدولية. 
	15 - ويهدف هذا التقرير إلى تقديم إسهام لسد هذه الثغرة. وسوف ينظر، على نحو أكثر تحديدا، في الكيفية التي يمكن بها إصلاح وتدعيم التعاون الدولي، من خلال مختلف مؤسساته وترتيباته وقواعده، من أجل تحقيق وإدامة المكاسب الإنمائية في حقبة ما بعد عام 2015.
	باء - الحوكمة العالمية والقواعد العالمية: لماذا ينبغي إجراء إصلاحات؟
	16 - يشير مصطلح ”الحوكمة“ إلى تنظيم العلاقات المترابطة في غياب سلطة سياسية شاملة، كما هو الحال في النظام الدولي. وهو يشمل مجمل المؤسسات والسياسات والقواعد والإجراءات والمبادرات التي تستخدمها الدول ومواطنيها لمحاولة تحقيق مزيد من إمكانية التنبؤ والاستقرار والنظام، في تدابير تصديها للتحديات العابرة للحدود الوطنية. ولا يمكن تحقيق الحوكمة العالمية الفعالة بدون تعاون دولي فعال. وتعكس الحوكمة العالمية الإجراءات والقرارات التي تتخذها مختلف الوكالات المشاركة في إطار التعاون الدولي، التي للحكومات دور مركزي فيها. وبالإضافة إلى أن التعاون الدولي مظهر من مظاهر التضامن الدولي، فإنه يعتبر وسيلة لتعزيز المصالح المشتركة والقيم المشتركة، ولإدارة تزايد الترابط. 
	17 - ويعد التعاون الدولي من أجل التنمية أحد التزامات الدول. وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أقرت بالفعل في عام 1945 بالأهمية المحورية لتحقيق ”التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الديــن“، حسبما ورد في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة.
	18 - ولكن التعاون الدولي، وما نجم عنه من آليات الحوكمة، لا يعمل بشكل جيد. أولا، فإن نظام الحوكمة العالمية الحالي ليس مهيئ على النحو المناسب بما يلزم لإدارة التكامل والترابط المتزايد بين البلدان. فالعولمة تميل إلى إبراز أوجه الترابط فيما بين البلدان، وتوسيع نطاق المنافع العامة العالمية، ومنافع أخرى لها آثار جانبية قوية. وآليات السوق غير قادرة على توفير المنافع العامة العالمية. وبالتالي فإن العمل الجماعي ضرورة لازمة. وهناك حاليا عدم كفاية في توافر المنافع العامة العالمية، مما تترتب عليه تبعات سلبية بالنسبة للجميع. ومن الأمثلة على ذلك عدم وجود ما يكفي من النظم المالية، وما ينجم عن ذلك من تقلب في أسواق رأس المال، مما له آثاره السلبية على الإنتاج والدخل والعمالة. وتشمل الأمثلة الأخرى عدم اكتمال منظومة التعاون الدولي في المسائل الضريبية، والافتقار إلى التكنولوجيات والابتكارات لتلبية احتياجات الفقراء، وعدم وجود آلية دولية لتسوية الديون، وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه، فإن ”الأضرار“ العامة على الصعيد العالمي غير مقيدة بشكل سليم أو منظمة بما فيه الكفاية، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والملاذات الضريبية، وخسائر التنوع البيولوجي، والاتجار بالبشر. 
	19 - ثانيا، تتسم هياكل وقواعد الحوكمة العالمية بجوانب تفاوت شديدة. وتوجد جوانب تفاوت ملحوظة في الوصول إلى مختلف عمليات اتخاذ القرارات، حيث إن البلدان النامية محدودة التأثير في صياغة القواعد والأنظمة التي يجب عليها أن تلتزم بها و/أو أن تتحمل آثارها. وعلى سبيل المثال، فإن تمثيل أنصبة البلدان النامية في حصص صندوق النقد الدولي ورأس مال البنك الدولي لا يعكس أنصبتها في الاقتصاد العالمي اليوم. وحتى الإصلاح الطموح إلى حد ما الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2010 لم ينفذ بعد. وعلى أي حال، فالقرارات المتعلقة بالتعاون النقدي العالمي يبدو أنها تجاوزت صندوق النقد الدولي، وحدثت في نطاق ”مجموعات“ الدول الكبرى (مجموعة الدول الخمس ومجموعة الدول السبع وما إلى ذلك). وتضم مجموعة العشرين بعض البلدان النامية الرئيسية، غير أن الأغلبية الساحقة من البلدان النامية ما زالت مستبعدة. وهي تمثل استمرارا لنمط يمكن أن يسمى ”تعددية الأطراف النخبوية“، مما يثير شواغل جدية إزاء التمثيل والشمولية والمساءلة. 
	20 - ويعكس هيكل الحوكمة العالمية الحالي أيضا أوجه التفاوت الناجمة عن الطبيعة غير المتوازنة التي تتسم بها العولمة. فهناك مجالات للاهتمام المشترك لا تُعالجها آليات الحوكمة العالمية أو تُعالجها على نحو ضئيل، في حين أن ثمّة مجالات أخرى ”تلقى تحديدا أو تنظيما مفرطا“ بعدد لا يحصى من الترتيبات التي تتضمن قواعد وأحكاما مختلفة؛ وهذه المجالات الأخيرة تسهم في التشتت وزيادة التكاليف وانخفاض الكفاءة. وتعد التجارة الدولية من الأمثلة على ذلك، إذ تشهد تكاثرا لاتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، التي تختلف شروطها من حيث قواعد المنشأ والمواصفات. وفي حين كانت هناك زيادة في تنقل رأس المال والسلع والخدمات، فهناك قيود على تنقل الأيدي العاملة، كما أن إمكانية الحصول على المعرفة والابتكار تتوقف على التكاليف المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية. وفي المقابل، ارتبط تنقل رؤوس الأموال بانخفاض الضرائب على رأس المال، في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان الناشئة، بينما تتحمل الأيدي العاملة، وهي أقل عوامل الإنتاج قدرة على التنقل، نصيبا متزايدا من العبء الضريبي، كما يتحمل المستهلكون عبئا مماثلا.
	21 - وتترتب على جوانب التباين في عملية اتخاذ القرارات وفي التغطية آثار هامة بالنسبة للتفاوت في النتائج. وهناك بعد دولي لأوجه عدم المساواة المحلية أو الوطنية. وفي حين أن أوجه عدم المساواة داخل البلدان هي من اختصاص الحكومات الوطنية في المقام الأول، فهناك العديد من الحالات التي يمكن فيها للقواعد العالمية، أو عدم وجودها، أن يعزز أوجه عدم المساواة تلك أو يقيد الإجراءات التي تقوم بها الحكومات على الصعيد الوطني للحد منها. وعلى سبيل المثال، فالمبادرات الرامية إلى تعزيز المعايير الاجتماعية الدنيا المتفق عليها دوليا في البلدان النامية تتلقى دعما من الموارد المالية والتقنية التي يقدمها التعاون الدولي. وقد أسفر تطوير اللقاحات وتحسين العلاجات الطبية في مجال أمراض المناطق المدارية، إلى جانب الأوبئة على الصعيد العالمي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، عن مساعدة البلدان بصورة كبيرة على تحسين رفاه سكانها. وفي الوقت نفسه، فإن صرامة حماية براءات الاختراع تزيد من تكلفة الأدوية الأساسية في البلدان النامية، مما يزيد من صعوبة تحسين النتائج الصحية لسكانها، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل والقطاعات الفقيرة. ويتسبب قصور التعاون الدولي في مجال المالية العامة في تسهيل التهرب الضريبي من جانب الشركات عبر الوطنية والأثرياء من الأفراد، ويحد من مجموعة الموارد المتاحة للحكومات لتنفيذ سياسات الحد من الفقر وتوزيع الموارد. وتسهم تدفقات رأس المال غير المنظمة في زيادة تقلب فرص العمل والإنتاج في البلدان النامية، مما يؤثر عادة على أكثر فئات المجتمع حرمانا.
	22 - ولا يمكن لأوجه عدم المساواة تصحيح ذاتها. وبدلا من ذلك، فإنها تتسبب في إدامة أوجه عدم المساواة بين الأجيال، وزيادتها، وتتراكم وتتجمع، حيث تؤدي إلى نشوء حرمان منهجي لبعض الجماعات والأفراد. وفي حين أن الترابط قد زاد، فقد تم تجاوز البلدان والناس، إذ يشاركون في أفضل الأحوال على هامش الاقتصاد العالمي و/أو يكونون غير قادرين على تحقيق منافعه المحتملة. وعلى الصعيد العالمي، فإن الفجوة في الدخل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ما زالت واسعة، بل إنها تدهورت خلال ربع القرن الماضي في حالة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية وأقل البلدان نموا. أما البلدان التي نجحت في تضييق الفجوة فقد اختارت المشاركة الاستراتيجية في التجارة الدولية والارتباط المرحلي بالمستثمرين الأجانب بهدف تعزيز الروابط الخلفية والأمامية للإنتاج المحلي وما يرافقها من تحولات هيكلية للاقتصاد بالانتقال من قطاعات منخفضة الإنتاجية إلى قطاعات ذات إنتاجية أعلى. وتقوم هذه التجارب في كثير من الأحيان على اعتماد طائفة واسعة من أدوات السياسة العامة والترتيبات المؤسسية المبتكرة.
	23 - وفي الختام، وفيما يتصل مباشرة بما ذكر أعلاه، فقد أدت القواعد العالمية إلى تقلص حيز سياسات الحكومات الوطنية، ولا سيما في البلدان النامية، بسبل تحول دون الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وتتجاوز ما هو ضروري لإدارة الترابط على نحو فعال. وعموما، هناك اتجاه ملحوظ نحو توحيد القواعد والنظم، وعادة ما تكون هي تلك السائدة في البلدان المتقدمة النمو. وقد سارت ضغوط توحيد المعايير بالتوازي مع تشتت الإنتاج والتوزيع في جميع أنحاء العالم، وظهور سلاسل القيمة العالمية بوصفها نموذجا رئيسيا للأعمال. وأدت سلاسل القيمة العالمية أيضا إلى انتشار مفاجئ في اتفاقات التجارة التفضيلية الإقليمية والثنائية، التي كثيرا ما تتجاوز ما تم الاتفاق عليه على الصعيد المتعدد الأطراف، مما يؤدي إلى مزيد من تقييد حيز السياسات العامة وقواعدها بشأن مجالات تتعدى نطاق التدفقات التجارية. وينشأ مزيد من القيود المتعلقة بالسياسات في معاهدات الاستثمار الثنائية، التي تتجاوز إلى حد كبير الالتزام بتوفير التعويض الفوري والفعال والكافي في حالة نزع الملكية، وتحد من الناحية الفعلية قدرة البلدان على رفع مستوى المعايير البيئية وعلى تنظيم تقلب تدفقات رأس المال.
	جيم - مبادئ الإصلاح وأمثلة مختارة على تطبيقها 
	24 - يوصى فيما يلي بعدد قليل من المبادئ الأساسية لتوجيه إصلاحات الحوكمة العالمية والقواعد العالمية وتُبرَز أمثلة مختارة على تطبيقها على عملية الإصلاح: 
	25 - مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الفردية - يقر هذا المبدأ بالاختلافات في مدى الإسهام في التسبب في حدوث المشاكل المشتركة والمسؤوليات التاريخية عن ذلك، وكذلك بالتباينات في القدرة المالية والتقنية فيما بين البلدان على التصدي للتحديات المشتركة. وهو يسلم بتنوع الظروف الوطنية والنهج السياساتية، الذي ينبغي أن يدمج في الهيكل بوصفه سمة متأصلة من سمات المجتمع العالمي، وليس في شكل استثناءات من القواعد العامة. وتتمثل بعض المجالات البالغة الأهمية في ما يلي: 
	• فيما يتعلق بالتوصل إلى توافق آراء دولي جديد بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، من الضروري الإقرار بتنوع مسارات التنمية فيما بين البلدان واختلاف درجة المسؤولية استنادا إلى الانبعاثات التاريخية، ومجموع الانبعاثات الحالية والمتوقعة، ونصيب الفرد من الانبعاثات. 
	• يعترف بالمعاملة التفضيلية في منظمة التجارة العالمية ولكنها أُضعفت إلى حد كبير. وهي تعني في السياق الحالي ما يزيد على فترة التنفيذ الأطول والأحكام غير الملزمة فيما يتعلق بالمساعدة التقنية. وقد يكون من الأفضل للبلدان النامية أن تتفاوض بشأن القواعد التي تناسب مسارها الإنمائي، وليس بشأن الاستثناءات من القواعد. ولضمان ذلك، يلزم الارتقاء بالقدرة التفاوضية للبلدان النامية، لا سيما قدرة أقل البلدان نموا.
	26 - مبدأ التبعية - وهو يعني أنه ينبغي أن تعالج المسائل عند أدنى مستوى يمكن معالجتها فيه. ويعني هذا المبدأ أنه يمكن معالجة بعض المشاكل بشكل جيد وبكفاءة على الصعيدين الوطني والمحلي، ومن ثم تخفيض عدد المسائل التي يلزم تناولها على الصعيدين الدولي وفوق الوطني. وتنطوي التبعية على دور هام للتعاون الإقليمي في معالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتتمثل بعض المجالات البالغة الأهمية فيما يلي: 
	• ينبغي النظر في وضع هيكل متعدد الطبقات للتعاون النقدي الدولي، يشمل المشاركة النشطة للمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية، ويستنسخ في حالة النظام النقدي الدولي الهيكل ”الأكثر كثافة“ الذي يميز نظام المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. وتتمثل الميزة الأساسية للهيكل الأكثر كثافة في أنه يوفر تمثيلا أكبر للبلدان الناشئة والبلدان النامية ويتيح لها فرص تمويل بديلة في الوقت نفسه. 
	• ينبغي تشجيع الاتفاقات الإقليمية المتعلقة بالهجرة، والاستفادة في بعض الحالات من آليات التكامل الإقليمي القائمة. ويعني وجود قدر أكبر من التشابه بين الاقتصادات في الأطر الإقليمية أن عقد الصفقات المتعلقة بالهجرة يمكن أن يكون أيسر. ويمكن أن ييسر ذلك السبيل إلى إدراج هذه المسألة في الحوكمة العالمية، حتى وإن حدث هذا من خلال هياكل أكثر انتشارا وبمجموعة من الاتفاقات التي لن تكون موحدة بالضرورة. 
	• يتمثل أحد السبل الممكنة لتعزيز التعاون الضريبي في العمل مع المؤسسات القائمة والاستفادة من الخبرات على الصعيد الإقليمي في تنسيق السياسات. ويمكن أن يوفر الاتحاد الأوروبي بعض الدروس التي يمكن الاقتداء بها في مناطق أخرى وزيادة استخدامها في نهاية المطاف على الصعيد العالمي. 
	27 - مبادئ الشمول، والشفافية، والمساءلة - يتعين على مؤسسات الحوكمة العالمية، لكي تحظى بالشرعية العالمية وتؤدي دورها بفعالية، أن تكون ممثلة للمجتمع العالمي بأسره وأن تخضع للمساءلة أمامه، في حين يتعين أن تكون إجراءات اتخاذ القرارات ديمقراطية وشاملة وشفافة. وكما جاء في توافق آراء مونتيري، تحتاج البلدان النامية إلى الحصول على تمثيل أكبر في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة وكذلك في صياغة المعايير والمدونات والقواعد العالمية. وتنطوي الحوكمة القوية على المساءلة المتبادلة، التي تثبت من خلال آليات وعمليات تتسم بالشفافية والمصداقية لضمان الوفاء بالالتزامات والواجبات المتفق عليها. وفي هذا الصدد: 
	• هناك حاجة إلى وضع تصميم لمنظمة عليا أكثر تمثيلا من مجموعة العشرين، ربما من خلال تحويلها لتصبح المجلس العالمي للتنسيق الاقتصادي الذي اقترحته لجنة خبراء رئيس الجمعية العامة المعنية بإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي، ومن خلال مواصلة التقدم في إصلاح إجراءات ”تمثيل ومشاركة“ البلدان النامية في مؤسسات بريتون وودز ومجلس تحقيق الاستقرار المالي. 
	• ينبغي ألا تؤدي القواعد التجارية إلى إدامة أوجه التفاوت الحالية أو زيادة حدتها. ويمكن مواصلة تحسين ما تتسم به آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية من شفافية وإنصاف عامين إذا ما وُجهت عمليات استعراض السياسات التجارية - التي تقدم تقييما لحالة السياسات التجارية - للبلدان الأعضاء ذات الحصص الأكبر في التجارة العالمية نحو تحديد الممارسات التي تتعارض مع سياسة منظمة التجارة العالمية والتي تضر بمصالح البلدان النامية في مجال التصدير، لا سيما البلدان الصغيرة و/أو البلدان التي ليس لديها أهلية قانونية في منظمة التجارة العالمية. 
	28 - مبدأ الاتساق - يتعين أن يستند تعريف القواعد والعمليات العالمية إلى نُهج شاملة، بما في ذلك تقييم المقايضات الممكنة بحيث لا تقوض الإجراءات المتخذة في أحد المجالات التقدم المحرز في مجالات أخرى أو تعطله بل يعزز أحدها الآخر. ويتعين أيضا تعزيز الاتساق بين مجالات رسم السياسات على الصعيدين الدولي والوطني. ويتطلب ذلك أيضا تحسين التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة وتعزيز تقاسم المعلومات. وفي هذا الصدد:
	• ليس للمشاكل البيئية حدود. ومع ذلك، يتنافس بعض البلدان لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي عن طريق خفض المعايير البيئية في حين أن الشركات عبر الوطنية تفضل البلدان التي تعتمد لوائح تنظيمية بيئية متهاونة أو ”مؤاتية للأعمال التجارية“.
	• هناك حاجة إلى نظام، تعترف به منظمة التجارة العالمية ويُدمج في اتفاقات الاستثمار الثنائية واتفاقات التجارة الحرة، يروج للمعايير واللوائح ومدونات قواعد السلوك المتفق عليها دوليا بشأن الاستثمار المباشر الأجنبي ويعززها، ويشمل قدرة البلدان على حماية البيئة وتنظيم التدفقات المالية. 
	• ويتعين ألا تقف المساعدة المقدمة إلى البلدان النامية عند زيادة مخصصات المعونة الأجنبية في الميزانية وأن تنظر في السبل الكفيلة بمساعدة البلدان النامية على تعبئة الموارد المحلية. ويمكن أن يساعد تحسين التعاون الضريبي على الصعيد الدولي البلدان النامية على زيادة إيراداتها من الضرائب من خلال الحد من التهرب الضريبي الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، والتفاوض على الحصول على حصة أكثر إنصافا في ريوع الموارد الطبيعية، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة، وجمع الضرائب على الأصول الخاصة التي يملكها سكانها المقيمون في الخارج. 
	دال - الحوكمة العالمية من أجل التنمية: دور الأمم المتحدة 
	29 - في نظام الحوكمة العالمية المتزايد التعقيد، تبرز أسئلة بشأن مدى فعالية المؤسسات في تحديد ومعالجة المسائل العالمية، لا سيما من منظور إنمائي وبشأن كيفية وفاء هذه المؤسسات بالمعايير المستصوبة من قبيل الفعالية، والطابع التمثيلي، والمشاركة، والشفافية، والاتساق. ولهذا الأمر أهمية خاصة فيما يتعلق بالتصدي للتحديات الجارية والناشئة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وفيما يتعلق بإنجاز إصلاحات الحوكمة العالمية المحددة أعلاه، وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة في فترة ما بعد عام 2015 وفقا للمبادئ المقدمة في الفرع جيم أعلاه. وفي الوقت الحاضر، لا يفي نظام الحوكمة العالمية بهذه المعايير المستصوبة. وينبغي أن تعمل الجمعية العامة، استنادا إلى عضويتها العالمية والعملية الديمقراطية لاتخاذ القرارات فيها، بوصفها المنتدى السياسي الرئيسي لإدارة التحديات العالمية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولكن كي تستفيد الأمم المتحدة من مزاياها البارزة سيكون تعزيز موقفها في الحوكمة العالمية أمرا هاما. 
	30 - وهناك عدة مقترحات بشأن السبل الكفيلة بتعزيز الدور المركزي الذي تؤديه الأمم المتحدة في الحوكمة العالمية، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق برنامج تنمية واسع النطاق يشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة. وتتمثل المسألة الرئيسية في هذا السياق في إيجاد التوازن الصحيح بين الطابع التمثيلي والمشاركة من جهة والفعالية من جهة أخرى. 
	31 - ويعطي الميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي دور التنسيق بين مكونات منظومة الأمم المتحدة. وينبغي بالتالي للمجلس أن يؤدي دورا أساسيا في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وينبغي أيضا أن يكون الهيئة الرئيسية المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية. وفي هذا الصدد، ينبغي للمجلس أن يضطلع بالمزيد من المسؤولية عن النهوض بخطة إصلاح الحوكمة العالمية. وينبغي أن يقدم الإرشاد للعمل الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة بأسرها في معالجة أوجه القصور في الحوكمة الحالية في المجالات التي تحتاج إلى تحسين التعاون الدولي، مثل البيئة، والهيكل النقدي والمالي الدولي، وتدفقات رأس المال والعمالة، والقواعد التجارية، وعدم المساواة. 
	32 - وينبغي تعزيز قدرة المجلس على التنسيق والتوجيه من خلال آلية مناسبة للمتابعة والرصد من أجل سد الفجوة بين الاتفاقات على الالتزامات وتنفيذ الالتزامات. ومن المتوخى أن تركز آلية المساءلة هذه على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، وأن تراعي في الوقت نفسه المبادئ المقدمة في هذه الوثيقة. ومن المتوخى أيضا أن توفر الآلية أساسا هاما لأعمال من قبيل إجراء مناقشات في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي أنشئ في عام 2013، بشأن الطريقة التي يمكن بها مواصلة تحسين نتائج خطة التنمية لما بعد عام 2015، سواء في البلدان أو داخل منظومة الأمم المتحدة. وسيحتاج تصميم نظام من هذا القبيل إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بالتحديد الكمي للأهداف، وجمع البيانات، ووضع التعاريف والمؤشرات التي تقيس الطابع التمثيلي للحوكمة العالمية وشمولها وشفافيتها واتساقها. 
	33 - ويتوقف تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015 في نهاية المطاف على الإرادة السياسية للدول الأعضاء. وسيتوقف النجاح على ما إذا كانت جميع البلدان تسهم في إصلاح الحوكمة العالمية وتستخدم حيز سياساتها لتنفيذ سياسات ترمي إلى تحقيق الأهداف المشتركة. وسيبقى احتمال الفشل كبيرا ما دام يجري تناول التحديات العالمية من منظور وطني ضيق. وثمة حاجة ماسة إلى السيادة المسؤولة، أي قيام الحكومات باتخاذ خطوات تتجاوز المصالح الوطنية المحددة تحديدا ضيقا، من أجل أن تتعاون الدول في تهيئة الظروف الملائمة لإعمال الحقوق والحريات المعترف بها دوليا وأن تتصرف وفقا للمبادئ الرئيسية المقدمة في هذا التقرير. 
	الفصل الثالث 
	المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا وعملية رفع أسماء تلك البلدان من القائمة
	ألف - مقدمة
	34 - في سياق التحضير للاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نمواً لعام 2015، أعادت لجنة السياسات الإنمائية النظر في المعايير المتعلقة بتحديد أقل البلدان نمواً. وأكدت اللجنة مجددا تعريفها لأقل البلدان نموا بوصفها البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من أشد العوائق الهيكلية وطأة في مجال التنمية المستدامة. 
	35 - ويستند تحديد أقل البلدان نموا إلى ثلاثة معايير هي: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والأصول البشرية، وأوجه الضعف الاقتصادية إزاء الصدمات الخارجية. ويقاس المعياران الأخيران بمؤشرين من مؤشرات العوائق الهيكلية في مجال التنمية المستدامة، هما مؤشر الأصول البشرية ومؤشر أوجه الضعف الاقتصادية. 
	36 - وبعد إجراء استعراض شامل للمؤشرات والنهج المستخدمة لتحديد أقل البلدان نموا، أكدت اللجنة من جديد سلامة المعايير المستخدمة في تقييم الإدراج في قائمة أقل البلدان نموا وكذلك في رفع أسماء البلدان منها. وأكدت من جديد أيضا الحاجة إلى ما يلي: (أ) المحافظة على الاتساق المتزامن للقائمة والإنصاف بين البلدان؛ (ب) المحافظة على ثبات المعايير؛ (ج) التحلي بالمرونة في تطبيق المعايير؛ (د) القوة المنهجية للمؤشرات المستخدمة في حساب الأرقام القياسية وتوافرها لجميع البلدان المعنية.
	باء - صقل المؤشرات الحالية
	١ - نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي

	37 - أكدت اللجنة أن معيار الدخل يقاس بمؤشر واحد هو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي معبراً عنه بالقيمة الحالية لدولارات الولايات المتحدة. ويتم تحويل العملات الوطنية إلى دولارات الولايات المتحدة استناداً إلى طريقة أطلس الخاصة بالبنك الدولي، والتي تستخدم متوسطات ثلاث سنوات من أسعار الصرف السوقية للتقليل من أثر تقلبات أسعار الصرف. ويتم تعديل متوسطات السنوات الثلاث وفقاً للتضخم النسبي بين بلد ما والبلدان الكبرى المتقدمة النمو. وتستخدم اللجنة متوسطات السنوات الثلاث كمقياس للدخل. 
	38 - وأشارت اللجنة إلى أن أسعار الصرف المقاسة بتعادل القوة الشرائية يمكن أن تسمح من حيث المبدأ بتحسين إمكانية مقارنة الإيرادات بين البلدان. ولكن اللجنة تشعر بالقلق من أن تنفيذ جولات مختلفة من برنامج المقارنة الدولي يمكن أن يؤدي إلى تقلبات هائلة في أسعار تعادل القوة الشرائية. وبالتالي، فإن استخدام أسعار تعادل القوة الشرائية لحساب الدخل القومي الإجمالي قد ينتهك مبدأ الاتساق المتزامن لفئة البلدان الأقل نمواً. وستواصل اللجنة متابعة عمل برنامج المقارنة الدولي من أجل إعادة النظر في أسعار الصرف المختارة في الاستعراضات المستقبلية. 
	39 - وقررت اللجنة تحويل مصدر بيانات حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي إلى قاعدة بيانات المجموعات الرئيسية للحسابات الوطنية التابعة للشعبة الإحصائيـــة بالأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن قاعدة البيانات الأخيرة لا تنشر في الوقت الحاضر أسعار الصرف بحسب طريقة أطلس، فهي تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لحساب هذه الأسعار. والمصدر الجديد للبيانات هو الوحيد الذي يتسم بتغطية كاملة للبيانات. وهو يعزز أيضا الاتساق ضمن معايير تحديد أقل البلدان نمواً، لكونه مصدراً لجميع عناصر مؤشر الضعف الاقتصادي المتصلة بالحسابات الوطنية. وعلاوة على ذلك، فإن مواعيد إصدار بياناته أكثر تواؤماً مع توقيت الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات. 
	40 - اقترحت اللجنة النظر في البيانات المتعلقة بدخل الأسر المعيشية، والاستهلاك الخاص، وكذلك البيانات المتعلقة بتفاوت الدخل والثروة كمعلومات إضافية عند التوصية بإدراج البلدان أو رفعها من فئة البلدان الأقل نمواً. 
	2 - الدليل القياسي للأصول البشرية 

	41 - تقاس الأصول البشرية، التي يعتبر الافتقار إليها أحد العوائق الهيكلية الرئيسية أمام التنمية، بمؤشرات تتصل بحالة الصحة والتغذية وحالة التعليم. وتستخدم في الوقت الحاضر أربعة مؤشرات ذات مُعامِلات ترجيح متساوية في حساب الدليل القياسي للأصول البشرية: 
	• النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من نقص التغذية؛
	• معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛
	• النسبة الإجمالية للتسجيل في المدارس الثانوية؛
	• معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار. 
	42 - وناقشت اللجنة إمكانية الاستعاضة عن المؤشر الحالي الخاص بنقص التغذية بمؤشر لنسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من تأخر النمو. ونقص التغذية بالطريقة التي يحتسب بها حالياً هو مؤشر لتوافر الغذاء. ويستمد من كشوف الأغذية المتاحة ويتم تعديله بالتوزيعات التجريبية أو النظرية للاستهلاك الغذائي ضمن المجموعات السكانية. ومن شأن مؤشر لتأخر النمو أن يعكس على نحو أفضل الإعاقة الهيكلية التي يمثلها سوء التغذية على التنمية المستدامة. ولكن بالاعتماد حصراً على المؤشرات المتصلة بصحة الطفل، تشعر اللجنة بالقلق من أن الأخذ بتأخر النمو سيدخل انحيازاً في الدليل القياسي للأصول البشرية مما قد يشوه تحديد الدول الأقل نمواً. ولذلك قررت الإبقاء على مؤشر نقص التغذية في الوقت الراهن، على أن تنظر في مسألة مؤشرات بديلة للتغذية في سياق عملها المستقبلي المتصل بمعايير تحديد أقل البلدان نمواً. 
	43 - وبحثت اللجنة إمكانية إدراج مؤشر لوفيات الأمومة كعنصر إضافي في الدليل القياسي للأصول البشرية. وبينما أبرزت اللجنة أهمية التقليل من وفيات الأمومة في إحراز تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، لاحظت أن تقديرات معدل وفيات الأمومة لا تزال غير مستقرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم وجود نظم ذات تغطية شاملة لتسجيل الأحوال المدنية في معظم البلدان الأقل نمواً. ونظرت اللجنة أيضا في مؤشرات غير مباشرة، وهي النسبة المئوية للولادات التي يشرف عليها مختصون صحيون مدرَّبون ولكنها لاحظت أن المؤشر لن يغطي سوى عامل واحد من عوامل وفيات الأمومة. وعلاوة على ذلك، فإن تعريف المختصين الصحيين المدربين يختلف بين البلدان. ولذلك قررت اللجنة أنها لن تدرج المؤشر المتعلق بوفيات الأمومة في الوقت الحاضر، وأن تعيد النظر في جدوى إدراج مثل هذا المؤشر في سياق عملها المستقبلي المتصل بمعايير تحديد أقل البلدان نمواً. 
	44 - وأعادت اللجنة تأكيد معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة باعتباره مؤشراً شاملاً عن الحالة الصحية للسكان. وستكون البيانات الصادرة عن الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتقديرات وفيات الأطفال هي المصدر الرئيسي للبيانات لأن هذه البيانات تنشر سنوياً. 
	45 - وأكدت اللجنة مؤشري التعليم (المعدل الإجمالي للتسجيل في المدارس الثانوية، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار) لكونهما يقيسان جوانب هامة من قدرة التنمية البشرية. وعلى الرغم من ملاحظة اللجنة أن هذه المؤشرات لا تعكس بشكل كاف النتائج التعليمية أو النوعية، ومع ترحيبها بالتقدم المحرز في توافر البيانات عن المؤشرات البديلة مثل متوسط سنوات الدراسة، والمتوسط المتوقع لسنوات الدراسة، فقد قررت ألا تغيِّر مؤشرات التعليم قبل حصول هذه البدائل على التغطية والقبول على نطاق واسع من الإحصائيين والعاملين في مجال التنمية على الصعيدين الدولي والوطني. 
	46 - ولاحظت اللجنة بقلق أن توافر البيانات بشأن مسائل التنمية الأساسية لا يزال محدوداً للغاية. وهي تعرب عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم في إنشاء نظم شاملة لتسجيل الأحوال المدنية في العديد من البلدان النامية. 
	٣ - مؤشر الضعف الاقتصادي 

	٤7 - يقيس مؤشر الضعف الاقتصادي تعرض البلدان للضرر من الصدمات الاقتصادية وبوجه خاص صدمات التجارة والصدمات البيئية. وهو مؤشر ذو طابع هيكلي يتألف من مؤشرين فرعيين رئيسيين: الفرع الأول يعكس التعرض للصدمات، والفرع الثاني يقيس أثر هذه الصدمات. وأكدت اللجنة على الهيكل والتكوين الحاليين للمؤشر على النحو التالي: 
	48 - وأكدت اللجنة مجددا أهمية عدد السكان، والبعد عن الأسواق العالمية وأهمية حصة مؤشرات الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك كمؤشرات على قابلية التعرض للصدمات. وقررت أيضا الإبقاء على المؤشر الحالي لتركز صادرات البضائع. ويتألف المؤشر من صادرات السلع وحدها، على الرغم من أهمية صادرات الخدمات بالنسبة لعدد من البلدان الأقل نمواً. ولكن لا يتاح حالياً أي مؤشر مناسب يشمل السلع والخدمات معاً من أجل تحسين قياس التعرض للصدمات الناجمة عن تركز هيكل الصادرات. 
	49 - وكذلك أكدت اللجنة المؤشر المتعلق بالنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة، والتي تعرف بأنها مناطق متاخمة للساحل تنخفض إلى ما هو أدنى من مستوى معين. ومن أجل ضمان توافر البيانات الموثوقة والقابلة للمقارنة من جميع البلدان، سيستخدم مستوى 5 أمتار كحد أدنى لاستعراضات عام 2015. 
	50 - ولم تحدد اللجنة أي مؤشرات أخرى مناسبة لقياس التعرض للصدمات البيئية، لأن جميع المؤشرات المرشحة لا تتسم بالقدر الكافي من تغطية البيانات أو الجودة أو لا تقيس أوجه الضعف الهيكلية على نحو مناسب. ولكن اللجنة ستواصل العمل على زيادة تحسين قدرة مؤشر الضعف الاقتصادي على تمثيل أوجه الضعف الهيكلية المرتبطة بظواهر بيئية. وقد يشمل العمل المستقبلي استعراض المؤشرات المتعلقة بمسائل من قبيل الأراضي الجافة، والحصول على الطاقة، فضلا عن المياه وخدمات الصرف الصحي. 
	51 - وأكدت اللجنة المؤشر المتعلق بعدم استقرار الصادرات من السلع والخدمات، الذي يقيس التغيرات التي تجري في توجهاتها. ومن أجل زيادة الاتساق الداخلي للمؤشر، سيُحتَسَب المؤشر من البيانات المتعلقة بإيرادات الصادرات بالأسعار الثابتة ومقدراً بدولارات الولايات المتحدة، بدلا من تخفيض الصادرات الاسمية بأسعار وحدة البضائع المستوردة كما جرى في الاستعراضات السابقة. 
	52 - وأعادت اللجنة تأكيد المؤشر المتعلق بضحايا الكوارث الطبيعية (الأشخاص الذين يتضررون أو يُقتَلون بسببها) والمؤشر المتعلق بعدم استقرار الإنتاج الزراعي. ولاحظت اللجنة أيضا أن المؤشر الأخير يقدم معلومات تكميلية عن ضعف البلدان إزاء تغيرات المناخ والطقس وحدتها، بما في ذلك الجفاف. 
	جيم - تطبيــق المعايــير
	53 - أشارت اللجنة إلى القواعد الأساسية من أجل تحديد البلدان التي يراد إدراجها في فئة أقل البلدان نمواً أو رفعها منها:
	(أ) من أجل الإدراج يجب استيفاء المعايير الثلاثة كلها عند قيم مستويات عتبة محددة. ويتطلب التأهل للرفع من الفئة أن يستوفي البلد معيارين بدلاً من معيار واحد. ولكن البلدان التي تكون مستويات الدخل فيها مرتفعة ومستدامة بما فيه الكفاية يمكن أن ترفع من الفئة حتى إذا لم تستوف المعيارين الآخرين، لأنه يُتوقّع امتلاكها الموارد الكافية لتحسين الأصول البشرية وللتصدي للعوائق الهيكلية؛
	(ب) وضعت قيم العتبة للرفع من الفئة عند مستوى أعلى من المستوى المطلوب للإدراج في الفئة؛
	(ج) للتوصية برفع اسم بلد ما من الفئة، يجب أن تثبت أهليته لذلك في استعراضين متتاليين من الاستعراضات التي تجرى كل ثلاث سنوات. 
	54 - وأكدت اللجنة مجدداً أن عدم التناظر بين قواعد الرفع من فئة أقل البلدان نموا وقواعد الإدراج فيها هو أمر متعمد. ويهدف إلى ضمان استمرار أي بلد يرفع اسمه من هذه الفئة في إحراز التقدم والمحافظة عليه مع تقليل خطر تعطل التنمية أو انعكاس توجهها إلى أدنى حد ممكن. ويتجنب أيضا التحركات المتكررة للإدراج في هذه الفئة والخروج منها. 
	55 - وأكدت اللجنة قاعدة تحديد قيم العتبة لمعيار الدخل. وتكون عتبة الإدراج في الفئة هي أحدث متوسط سنوات ثلاث لقيم عتبة الدخل المنخفض التي ينشرها البنك الدولي. وعتبة الرفع من الفئة أعلى بنسبة 20 في المائة من عتبة الإدراج. ويتم تحديد عتبة ”الدخل فقط“ التي تسمح للبلد بالتأهل للرفع من فئة أقل البلدان نموا حتى وإن لم يستوف المعايير المطلوبة للدليل القياسي للأصول البشرية أو مؤشر الضعف الاقتصادي، لتكون ضعف العتبة العادية للرفع من الفئة. ولأن قيم العتبة للدخل التي يحددها البنك الدولي يجري تحديثها سنوياً وفقاً لمعدل التضخم في البلدان الكبرى المتقدمة النمو، يتم تحديد قيم العتبة لمعيار الدخل من أجل الإدراج في الفئة والرفع منها بالأسعار الثابتة. 
	56 - وبينما يعد تحديد قيم العتبة للدخل صعباً بطبيعته وينطوي على درجة من الاعتباط، تستخدم قيم العتبة التي يحددها البنك الدولي على نطاق واسع في المجتمع الإنمائي الدولي، بما في ذلك اللجنة، من أجل تحديد أقل البلدان نمواً. 
	57 - ولاحظت اللجنة أن قيم العتبة للدليل القياسي للأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي، المحددة للإدراج في فئة أقل البلدان نمواً وللرفع منها، توضع على أساس توزيع الدرجات ضمن المجموعة المرجعية المؤلفة من أقل البلدان نمواً مع عدد محدود من بلدان منخفضة الدخل ليست ضمن فئة أقل البلدان نمواً. وبالتالي، فإن الدليل القياسي للأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي يعتبران حالياً من المعايير النسبية. وفي حالة قيم العتبة النسبية، فحتى إحراز التقدم الملحوظ قد لا يضمن لبلد ما أهلية الرفع من فئة أقل البلدان نمواً، إذا حققت البلدان الأخرى في المجموعة المرجعية بدورها معدلات تقدم مساوية أو معدلات تقدم أسرع. ومن نفس المنطلق، فإن بلداً من البلدان قد يصبح مؤهلاً للرفع من فئة أقل البلدان نمواً حتى دون إحراز تقدم، إذا تراجعت البلدان الأخرى في المجموعة المرجعية. ويمكن أن تصبح هذه المسألة أكثر حدة في الاستعراضات المقبلة نظرا لارتفاع مستويات الدخل بوجه عام في معظم البلدان، وتقلص عدد البلدان ذات الدخل المنخفض. ونتيجة لذلك ستصبح قاعدة ”الدخل فقط“ الخيار الرئيسي من أجل التأهل للرفع من فئة أقل البلدان نمواً، الأمر الذي يجعل مقاييس العوائق الهيكلية غير ذات أهمية تقريباً في استيفاء معايير الرفع من الفئة. 
	58 - وفي المستقبل سيتم التعامل مع الدليل القياسي للأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي كمعيارين مطلقين. وقيم العتبة المطلقة تمكن البلدان من التأهل للرفع من فئة أقل البلدان نمواً إذا أحرزت تقدماً كبيراً في التغلب على العوائق الهيكلية التي تواجهها، بصرف النظر عما تحققه البلدان الأخرى من تقدم (أو تراجع). وسيتم تثبيت الدليل القياسي للأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي على مستويات استعراض عام 2012، التي سيتم تعديلها من أجل تحسين المؤشرات التي نوقشت في الفرع الثالث - باء من هذا التقرير. ويكفل استخدام قيم العتبة لعام 2012 استمرارية قيم العتبة هذه ويضمن بذلك التماسك الداخلي للفئة. 
	59 - وتؤكد اللجنة من جديد أن المعايير لا تطبق بطريقة آلية. وبدلا من ذلك، تقوم اللجنة أيضاً قبل تقديم توصيات بشأن الرفع من فئة أقل البلدان نمواً، باستعراض بيانات أوجه الضعف التي يعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وتقارير تقييم الأثر التي تعدها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الآراء التي تعرب عنها حكومات البلدان. وينبغي تقديم بيانات أوجه الضعف وتقارير تقييم الأثر في الوقت المناسب، لتمكين البلدان التي يحتمل رفعها من الفئة من الرد وإعطاء التعليقات. وقبل تقديم توصيات من أجل الإدراج، تقوم اللجنة باستعراض تقييم قطري مفصَّل تعده الإدارة وتأخذ موقف الحكومة في الاعتبار.
	الفصل الرابع
	رصد البلدان التي رُفع اسمها من القائمة وتلك التي يُرفع اسمها منها
	ألف - مقدمة
	60 - طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2013/20، إلى لجنة السياسات الإنمائية رصد التقدم الإنمائي الذي أحرزته البلدان التي يُرفع اسمها من فئة أقل البلدان نموا، وأن تُدرج النتائج التي تتوصل إليها في تقريرها السنوي. وفي قرارها 67/221، دعت الجمعية العامة حكومات البلدان التي يرفع اسمها من القائمة إلى أن تقدم إلى لجنة السياسات الإنمائية، بدعم من الآلية الاستشارية، تقارير سنوية عن إعداد استراتيجية الانتقال. ويتمثل الهدف الرئيسي للرصد في تقييم أي دلائل على تدهور التقدم في مجال التنمية للبلد الذي يُرفع اسمه من القائمة وتوجيه انتباه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ذلك في أبكر وقت ممكن. ويشمل هذا التقرير حالات ساموا وغينيا الاستوائية وفانواتو.
	61 - وفي القرار نفسه، طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة أن ترصد التقدم الذي أحرزته البلدان التي رفع اسمها من القائمة في مجال التنمية، وأن تُدرج النتائج التي تتوصل إليها في تقريرها السنوي. وبناء عليه، استعرضت اللجنة التقدم المحرز من قِبَل ملديف التي رُفع اسمها من القائمة في عام 2011.
	باء - رصد التقدم الإنمائي الذي تحرزه البلدان التي يرفع اسمها من القائمة
	62 - تواصل ساموا، التي رُفع اسمها من القائمة في عام 2014، إحراز تقدم بالرغم من الصدمات البيئية الناجمة عن التسونامي في عام 2009 وإعصار في عام 2012. ويُتوقع أن يكون نمو الدخل مطردا بالرغم من تواضعه، وهو ما يعزى إلى التعافي السريع من آثار الكارثة إضافة إلى توسع قطاع السياحة. ويصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلد إلى قرابة ثلاثة أضعاف عتبة الخروج من فئة أقل البلدان نموا التي أُقرت خلال الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لعام 2012. وتواصل ساموا زيادة رأس مالها البشري، حيث شهدت تحسنا في أغلب مؤشرات الدليل القياسي للأصول البشرية.
	63 - وبموجب قرار الجمعية العامة 67/221، قدمت حكومة ساموا إلى اللجنة تقريرها عن إعداد استراتيجية الانتقال. واستعرضت اللجنة المعلومات التي قدمها البلد، ورأت أن ساموا قد نشطت في إشراك شركائها في التنمية والتجارة في إعداد استراتيجية الانتقال بغرض التقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية المحتملة لرفع اسمها من القائمة. وسيواصل أغلب شركائها في التجارة تقديم تدابير الدعم بعد رفع اسم البلد من القائمة، ولكن من المرجح أن ترتفع التعريفة الجمركية على الأسماك، منتج التصدير الرئيسي لساموا، في سوق صادراتها الرئيسية بعد رفع اسمها من القائمة. وأشار شركاء التنمية إلى أن تدفقات المعونة لن تتأثر بالخروج من فئة أقل البلدان نموا. بيد أن التغيرات في تدفقات المعونة الناجمة عن القيود المتعلقة بالميزانية لدى الجهات المانحة قد يكون لها تأثير كبير على البلد. وينبع الضعف الشديد لساموا من خصائصها كدولة جزرية صغيرة نامية، ولا يُعالَج هذا الضعف بالضرورة بطريقة فعالة من قِبَل تدابير الدعم الخاصة لأقل البلدان نموا. ولذا، تشدد اللجنة على ضرورة تزويد ساموا بتدابير الدعم الدولي المناسبة من أجل التصدي لأوجه الضعف المحددة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية. 
	64 - وأوصي برفع اسم غينيا الاستوائية من القائمة في عام 2009 بموجب قاعدة ”الدخل فقط“، حيث إن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها كان أعلى عدة مرات من عتبة الخروج من فئة أقل البلدان نموا. وواصل البلد الحفاظ على مستويات مرتفعة من الدخل القومي، ويصنّف البنكُ الدولي البلدَ الآن في فئة الدخل المرتفع. بيد أن اللجنة لاحظت بقلق المستوى المنخفض نسبيا لتحقيق التنمية البشرية، عند المقارنة ببلدان تتمتع بمستوى مماثل من الدخل ولها تاريخ مماثل، وهو الأمر الذي يشير إليه ارتفاع معدل وفيات الأطفال، وتفشي نقص التغذية، وانخفاض معدل القيد السنوي في المدارس في البلد.
	65 - ومن المقرر أن يُرفع اسم غينيا الاستوائية من القائمة في عام 2017، ومن غير المرجح أن يفرز ذلك آثارا جوهرية على الآفاق الإنمائية للبلد، إذ إن هيكل صادراته لا يفضي سوى إلى القليل من تدابير المعاملة التفضيلية في الوصول إلى الأسواق، كما أن البلد يتلقى تدفقات محدودة من المعونة المالية الميسورة الشروط. بيد أن اللجنة تقر بأن اعتماد البلد المفرط على قطاع الهيدروكربونات قد يفرز آثارا ضارة، وتوصي البلد بإعداد استراتيجية انتقال، بالتعاون مع شركائه في التنمية والتجارة، من أجل تعزيز إدارة أكثر فعالية للموارد الطبيعية، بما في ذلك العمل بآلية لتثبيت الأسعار بغرض التقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية لصدمات الأسعار في سوق النفط الدولية.
	66 - وأوصي برفع اسم فانواتو من القائمة في عام 2012 على أساس دخلها ودرجاتها وفقا للدليل القياسي للأصول البشرية. كما استوفى البلد قاعدة ”الدخل فقط“. وتواصل فانواتو تحسين أدائها مقاسا بالمؤشرات التي يشتمل عليها معيارا الدخل والدليل القياسي للأصول البشرية. غير أن البلد يظل بالغ التعرض للخطر بالنظر إلى صغر حجمه، وقابليته للتأثر بالصدمات الاقتصادية الخارجية، وتعرضه لكوارث طبيعية متكررة.
	67 - وترصد اللجنة بعض الآثار الضارة المحتملة لرفع اسم البلد من القائمة في مجالي التجارة وتمويل التنمية، حيث يُرجَّح أن ترتفع التعريفات الجمركية على صادرات الأسماك في المقصد الرئيسي، ويعتمد البلد اعتمادا كبيرا على المعونات الخارجية في الاستثمار في الهياكل الأساسية الاقتصادية والتنمية البشرية. وحيث أن من المقرر رفع اسم فانواتو من القائمة في عام 2017، تشدد اللجنة على أهمية أن يستهل البلد استراتيجية الانتقال الخاصة به، بالتعاون مع شركائه في التنمية والتجارة، من أجل مواجهة الآثار السلبية المحتملة للخروج من فئة أقل البلدان نموا والتقليل من تلك الآثار إلى أدنى حد ممكن.
	جيم - رصد التقدم الذي تحرزه في مجال التنمية البلدان التي رُفع اسمها من القائمة
	68 - تحزر ملديف تقدما متواصلا منذ رفع اسمها من القائمة. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها قرابة خمسة أضعاف عتبة الخروج من فئة أقل البلدان نموا التي أُقرت خلال الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لعام 2012، كما أن أغلب المؤشرات الواردة في الدليل القياسي للأصول البشرية تحسنت خلال فترة الرصد، بالرغم من إعادة توجيه المعونة من قطاعي الصحة والتعليم إلى المجالات المتصلة بتغير المناخ. وثمة تحسن طفيف في درجة مؤشر الضعف الاقتصادي للبلد، ولكن ملديف تظل بالغة التعرض لخطر العوامل الاقتصادية والبيئية الخارجية.
	69 - ودعت الجمعية العامة، في قرارها 67/221، حكومات البلدان التي رُفع اسمها من القائمة تقارير سنوية موجزة عن تنفيذ استراتيجية الانتقال السلس. ولم تقدم ملديف تقريرا إلى اللجنة، لكنها قدمت تعليقاتها وآرائها بشأن تقرير الرصد القطري الذي أعدته لجنة السياسات الإنمائية. وتلاحظ اللجنة بقلق التوقف المفاجئ لتدابير الدعم المتعلقة بالتجارة المقدَّمة لملديف من قِبَل شركائها التجاريين الرئيسيين بعد خروجها من فئة أقل البلدان نموا، أو بعد انتهاء فترة انتقالية. وتحث اللجنة شركاء البلد التجاريين على تنفيذ إلغاء تدريجي لتدابير الدعم الخاصة بأقل البلدان نموا بموجب أحكام القرار 67/221. وتوصي اللجنة أيضا ملديف بأن تقدِّم إلى اللجنة تقريرها عن تنفيذ استراتيجية الانتقال لفترة الرصد المقبلة.
	الفصل الخامس
	دور المجموعات القطرية المتصلة بالتنمية
	ألف – مقدمة
	70 - في رد فعل للتباين المتزايد بين البلدان النامية، سعى المجتمع الدولي إلى التصدي لقضايا التنمية المتزايدة التعقيد من خلال إنشاء فئات قطرية تستند إلى العديد من معايير التصنيف. وجرى إعداد مجموعات مختلفة من التدابير والتدخلات الخاصة بكل مجموعة. وكانت أول مجموعة من هذا النوع هي مجموعة أقل البلدان نموا التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 1971. ومنذ ذلك الوقت، ظهرت فئات أخرى كثيرة من البلدان، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الهشة، ومجموعات الدخل الأربع للبنك الدولي، وفئات التنمية البشرية الأربع في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والبلدان التي يحق لها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ويفضي تضاعف الفئات إلى أن البلدان كثيرا ما تنتمي إلى مجموعات عدة. ونتيجة لذلك، أحيانا ما تتداخل تحديات التنمية المرتبطة بفئة معينة بتلك المرتبطة بفئات أخرى، كما أن أولويات التعاون الدولي أصبحت أقل وضوحا.
	71 - وأنشئت أغلب التصنيفات القائمة استنادا إلى أسس تحليلية أسبوعية أو وفقا لحوافز سياسية. وبناء عليه، ثمة شواغل بشأن فعالية السياسات والتدخلات المصممة لمواجهة تحديات التنمية المرتبطة بتلك الفئات. وتتعلق مشكلة ذات صلة بكون التصنيفات لم تتمكن من التكيف مع التنوع المتزايد في صفوف البلدان النامية. وتوفر فئة أقل البلدان نموا مثالا على ذلك: فالفئة التي كانت أصلا تضم فقط البلدان المنخفضة الدخل أصبحت الآن تضم 31 بلدا منخفض الدخل، و 15 بلدا متوسط الدخل، وبلدين من فئة بلدان الشرائح العليا من الدخل المتوسط، وبلدا واحدا من فئة الدخل المرتفع (في طور الخروج من الفئة).
	باء - التباين المتزايد وعدد المجموعات القطرية
	72 - استندت نظرية التنمية في خمسينات القرن العشرين إلى فرضية مفادها أن البلدان النامية تواجه مشكلات اجتماعية - اقتصادية متجانسة نسبيا، لكنها تختلف عن تلك التي تواجهها البلدان المتقدمة. وأنشئت برامج التنمية الدولية وتدابير الدعم الدولي على أساس ملاحظة وجود فجوة تفصل بين ”الشمال والجنوب“. والواقع الراهن يختلف كثيرا، حيث تتنوع الاقتصادات النامية عبر طيف واسع من مستويات التنمية.
	73 - ويبين الجدول أدناه، الذي يستند إلى عينة من ثمانية تصنيفات قطرية، التصنيفات التي تتداخل كثيرا والتي وضعت لمعالجة التباين المتزايد فيما بين البلدان النامية. وتبين الخلايا المرتبة قطريا (باللون الرمادي) عدد البلدان المندرجة في فئة بعينها، بينما تبين الخلايا الرأسية عدد البلدان المندرجة في الفئتين المتقابلتين في الوقت نفسه.
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	(أ) معلومات واردة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والأونكتاد.
	(ب) معلومات واردة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	74 - ويمكن جمع التصنيفات التي أنشئت خلال العقود الأربعة الماضية في نوعين:
	• التصنيفات التي تجمع البلدان وفقا لمتغير اجتماعي - اقتصادي عام (أو مجموعة من المتغيرات)، المستخدمة في تصنيف جميع البلدان (النامية والمتقدمة). ويمكن الإشارة إلى تلك التصنيفات بأنها نظم تصنيف ”شاملة“ أو ”قطرية“. وتوفِّر المجموعات القائمة على مستويات الدخل التي أنشأها البنك الدولي ودليل التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي مثالين على ذلك.
	• التصنيفات التي تجمع البلدان المتأثرة بمشكلات إنمائية محدَّدة. وهذه التصنيفات انتقائية وليست شاملة، فهي نظم تصنيف يمكن الإشارة إليها بأنها نظم تصنيف ”انتقائية“ أو ”قائمة على قضايا بعينها“. وتوفِّر البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الهشة، أمثلة للفئات القائمة على قضايا بعينها.
	75 - وينبغي للفئات القائمة على قضايا بعينها أن تستند إلى معايير دقيقة. وتوفر فئة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مثالا جيدا على ذلك. فهي تقر بقضية إنمائية هامة (أعباء الديون التي لا يمكن تحملها من قِبَل بعض البلدان الفقيرة)، المعرَّفة بمجموعة واضحة من المعايير. وجرى إعداد تدابير دقيقة لتخفيف عبء الديون بغرض التخفيف من حدة المشكلة. بيد أن استخدام معايير دقيقة لا يحدث دائما. وعلى سبيل المثال، فإن الدول الهشة معرَّفة بشكل واسع للغاية من حيث الأمن البشري وبناء السلام، وضعف الأداء الإنمائي، والافتقار إلى فعالية الدولة. وهذا الوضع ليس سوى انعكاس للواقع: فالعوامل التي قد تفضي إلى هشاشة الدولة متنوعة وتتجلى في أشكال شتى. كما أن انتقاء المؤشرات المستخدمة في تعريف الدول الهشة يعكس الجمع بين معايير موضوعية وأحكام قيمية. ونتيجة لذلك، فقد أنشئت عدّة مجموعات حول مفهوم الدول الهشة، وتختلف البلدان المصنفة في فئة ”الدول الهشة“ فيما بين البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وإدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهي الكيانات الثلاثة التي تستخدم هذا المفهوم أكثر من غيرها.
	جيم - التصنيفات وتدابير الدعم الدولي 
	76 - كثيرا ما تقترن التصنيفات القطرية بتدابير الدعم الدولي المحددة. وفي إطار التصنيفات الشاملة، يبدو أن العلاقة بين معايير تحديد البلدان والأهلية (أو عدم الأهلية في حالة الرفع من فئة أقل البلدان نموا) لتدابير الدعم تفضي إلى مشاكل في ثلاثة مجالات على الأقل، وهي: الإنصاف والحوافز والتنسيق الدولي. 
	77 - وتشير مسألة الإنصاف إلى حالات تتلقى فيها بلدان ذات مستويات إنمائية قابلة للمقارنة معاملة مختلفة لأنها توجد مباشرةً أعلى أو أدنى من عتبة إدراج حُدّدت تعسفيا في العديد من الحالات. ويتجاهل هذا النهج حقيقة أن التنمية هي عملية مستمرة وتدريجية في حين أن الأهلية عملية تقديرية، يكون البلد إما داخل إطارها أو خارجه. 
	78 - وتنشأ مشكلة الحوافز من طريقة تحديد بعض معايير عدم الأهلية (أو الخروج من فئة أقل البلدان نموا)، ولا سيما في نظم التصنيف الشاملة (أو القطرية). وربما يُلغى الدعم الخاص بكل فئة من قبيل إمكانية الحصول على التدفقات المالية التساهلية أو المعاملة التفضيلية في الوصول إلى الأسواق نتيجة للتقدم الإنمائي المحرز. وتشعر البلدان المستفيدة أنها تُعاقب على نجاحها، ولا يعد ذلك أفضل حافز لتشجيع البلدان على تحسين النتائج. 
	79 - وتظهر المشكلة الثالثة، التنسيق الدولي، عندما يستخدم الشركاء في التنمية نفس معايير الأهلية للحصول على الدعم. وبالتالي، فإن بلوغ أهلية الرفع من قائمة أقل البلدان نموا قد يؤدي في الوقت نفسه إلى سحب الدعم، الذي يمكن أن يؤثر على الاستقرار والتقدم المحرز في تنمية البلد. 
	80 - ويمكن منع هذه المشكلة بسهولة أكبر في إطار التصنيفات القائمة على قضايا بعينها لأن تدابير الدعم موجهة إلى قضية محددة يُزعم أنه قد تم التغلب عليها عند سحب الدعم. بيد أن التصنيفات القائمة على القضايا قد تؤدي إلى زيادات أخرى في عدد الفئات، وما نجم عن ذلك من تجزؤ منظومة الدعم الدولي لأن هناك العديد من المشاكل الإنمائية التي تستحق اهتماما خاصا من جانب المجتمع الدولي. 
	81 - وبالنظر إلى انتشار تصنيف البلدان، ينبغي تجنب إنشاء فئات جديدة، أو ينبغي دراستها دراسة متأنية على أقل تقدير. ولدى النظر في الأسس الموضوعية للفئات الجديدة (التي تستند إلى قضايا بعينها أو الشاملة)، يمكن تطبيق المبادئ الأساسية الثلاثة التالية: 
	• في معظم الحالات، يمكن للجهات المانحة تخصيص المعونة وتدابير الدعم الأخرى، استنادا إلى معايير سليمة وموضوعية دون تحديد أي فئة من البلدان. فعلى سبيل المثال، تمشيا مع الفقرة 23 من قرار الجمعية العامة 67/221، يمكن أن تعتبر مؤشرات أقل البلدان نموا (نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ومؤشر الأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي) جزءا من المعايير التي يستخدمها الشركاء في التنمية في تحديد حصتها من المساعدة الإنمائية الرسمية.
	• ينبغي ألا تنشأ الفئات الجديدة القائمة على القضايا إلا عندما تطرأ قضية هامة، وتستحق مجموعة محددة من تدابير الدعم التي تتميز عن أي تدابير قائمة، وتتطلب اتخاذ إجراءات منسقة دوليا لمعالجة هذه المسألة. وينبغي أن تركز الفئات القائمة على القضايا على معالجة إحدى التحديات الخاصة، وينبغي ألا تعامل كفئات شاملة. 
	• ينبغي أن تقتصر الحالات الإنمائية، التي تدعو إلى إنشاء فئات جديدة، على الحالات التي يقر فيها المجتمع الدولي قضية ناشئة معينة بوصفها تهديدا متوسط أو طويل الأجل للتنمية في عدد كبير من البلدان. وينبغي أن تتقرر معايير الأهلية والخروج من فئة أقل البلدان نموا بمشاركة البلدان المتضررة، واستنادا إلى عوامل تتسم بالشفافية والموضوعية، بغرض المحافظة على الشرعية التي تستند إليها التصنيفات القائمة على القضايا. 
	دال - تحسين فئة أقل البلدان نموا كوسيلة لدعم استراتيجيات التنمية الوطنية
	82 - يعد تصنيف أقل البلدان نموا خليطا من التصنيفين المشار إليهما أعلاه. ويمكن أن يُنظر إليه بوصفه تصنيفا قائما على تحديد إحدى أنواع المشاكل المحددة (العقبات الهيكلية الكؤود أمام النمو)، ولكن أيضا بمثابة نظام شامل يصنف كل بلد من بلدان العالم استنادا إلى مجموعة من مؤشرات أقل البلدان نموا. 
	83 - وتتمتع فئة أقل البلدان نموا بمزايا كبرى مقارنة بالفئات الأخرى. وقد أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقرها، وتتخذ القرارات النهائية بشأن الإدراج فيها والرفع منها. وتتحدد بوضوح معايير أقل البلدان نموا، استنادا إلى التحليل السليم، وتستعرضها هيئة مستقلة من الخبراء، وهي لجنة السياسات الإنمائية. وبالتالي، ينبغي أن تُستخدم على نطاق أوسع كمعيار للتعاون الإنمائي على الصعيدين الثنائي والعالمي. ولا يبلغ إطار التعاون الدولي هذا الهدف. أولا، هذه الفئة غير مستخدمة على نطاق واسع كما ينبغي؛ فعلى سبيل المثال لا يستخدمها البنك الدولي، ومعظم البلدان المانحة. وثانيا، يوجد عدد قليل من تدابير الدعم ذات الصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية الخاصة بأقل البلدان نموا، ولم تكن تدابير الدعم المتصلة بالتجارة فعالة. وقد يكون عدم النجاح ذا علاقة أيضا بتزايد أوجه عدم التجانس داخل هذه المجموعة، الأمر الذي يعني أن تدابير الدعم المتاحة، حتى وإن لم تكن ميسورة لجميع البلدان، قد لا تلبي بالضرورة أكثر احتياجات البلدان إلحاحا.
	84 - ويمكن تعزيز فئة أقل البلدان نموا بوصفها أداة أكثر فعالية لدعم الجهود الوطنية لتلك البلدان بتخفيف وطأة المشاكل المرتبطة بالانسحاب غير المنسق دوليا لتدابير الدعم، حسبما تتوخاه الجمعية العامة في قراراتها المتعلقة بالانتقال السلس للبلدان التي يُرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا، من خلال الانسحاب التدريجي للدعم الخارجي بصورة منسقة ويمكن التنبؤ بها. ويوفر قرار الجمعية العامة 67/221 إطارا واضحا للإلغاء التدريجي لتعزيز عملية الانتقال السلس. وفي حين أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم الفوائد الناجمة عن الأحكام الجديدة، من الواضح أن الانتقال السلس من هذه الفئة لا يمكن ضمانه إلا إذا قام الشركاء في التنمية والتجارة بمواصلة أو تكثيف ما يبذلونه من جهود للمساهمة في التنفيذ الكامل للقرار. 
	الفصل السادس
	الأعمال المقبلة للجنة السياسات الإنمائية 
	85 - ستواصل لجنة السياسات الإنمائية مواءمة برنامج عملها مع الحاجات والأولويات التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بغية المساهمة بفعالية في مداولات المجلس ومساعدته في أداء وظائفه. 
	86 - وسوف تتابع اللجنة، في دورتها السابعة عشرة، عملها المتعلق بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. وسوف تقوم بتحليل وتقديم توصيات عن كيفية تعزيز مساءلة جميع الجهات الفاعلة المعنية وجعلها أكثر فعالية وشفافية من أجل التنفيذ الناجح لتلك الخطة. وفي هذا الصدد، سوف تنظر أيضا في كيفية تحسين آليات الرصد القائمة.
	87 - كما ستجري اللجنة استعراضا لقائمة أقل البلدان نموا في عام 2015. وبالإضافة إلى قياس التقدم المحرز في البلدان إزاء المعايير المقررة لهذه الفئة، سوف تُعد تقارير ملامح الضعف وتقييم الأثر من أجل أنغولا وكيريباس. وستتابع اللجنة أيضا التقدم الإنمائي المحرز في البلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا (غينيا الاستوائية وفانواتو)، والتي رُفع اسمها من القائمة (ملديف وساموا) وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 67/221 وقرار المجلس 2013/20. 
	88 - وفي إطار التحضير لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل اسطنبول لصالح البلدان الأقل نموا للعقد 2011-2020، ستستعرض اللجنة العوامل التي مكنت البلدان من المضي قدما نحو الخروج من فئة أقل البلدان نموا، أو أعاقتها عن ذلك، وكيفية تعزيز الدعم المقدم لتلك الفئة. 
	الفصل السابع
	تنظيم الدورة
	89 - عقدت لجنة السياسات الإنمائية دورتها السادسة عشرة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 24 إلى 28 آذار/مارس 2014. وحضر الدورة عشرون عضوا في اللجنة وكذلك مراقبون من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وترد في المرفق الأول قائمة المشاركين. 
	90 - وتُعرب اللجنة عن حزنها لوفاة أحد أعضائها، نورمان غيرفان، في 9 نيسان/أبريل، وتود أن تهدي هذا التقرير إلى روحه.
	91 - وقدمت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الخدمات الفنية للدورة. وافتتح الدورة أمين اللجنة، ورحب بالمشاركين. وبعد ذلك، تحدث للجنة الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والعلاقات فيما بين الوكالات، توماس غاس. وتحدث للجنة أيضا نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السفير أوه جون، الممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة. والبيانات متاحة على الرابط التالي: www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_statements.shtml. 
	92 - ويرد جدول أعمال الدورة السادسة عشرة في المرفق الثاني. 
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	مكتب اللجان الإقليمية في نيويورك
	اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ
	مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
	هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)
	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
	برنامج الأغذية العالمي
	صندوق النقد الدولي
	الاتحاد الدولي للاتصالات
	البنك الدولي
	المنظمة العالمية للملكية الفكرية
	المرفق الثاني
	جدول الأعمال
	١ - الجلسة الافتتاحية.
	٢ - الجلسة التنظيمية.
	٣ - جلسة إعلامية.
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	٥ - تحسين المعايير الخاصة بأقل البلدان نموا.
	٦ - رصد البلدان التي يرفع اسمها من قائمة فئة أقل البلدان نموا والبلدان التي رُفع اسمها من القائمة.
	٧ - التصنيفات القطرية من أجل التنمية.
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