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  جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا السابعةتقرير  
 

 )٢٠٠٥مارس / آذار١٨-١٤(  
 

 موجز 
 للجنـة   بعةيتضمن هذا التقرير النتائج والتوصيات الرئيسـية الصـادرة عـن الـدورة السـا               

ــة   ــرة مــن    السياســات اإلمنائي ــر األمــم املتحــدة يف الفت ــودة يف مق ــارس / آذار١٨ إىل ١٤املعق م
بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة      األول ب املوضـوع   يتعلق  و. ثالثة مواضيع اللجنة  ناولت  توقد  . ٢٠٠٥

ــواردة يف     ــا فيهــا األهــداف ال ــا، مب ــذ  إاملتفــق عليهــا دولي ــة، وتنفي ــائجعــالن األلفي ــؤمترات نت  امل
 التقــدم احملــرز والتحــديات والفــرص : ومــؤمترات القمــة الرئيســية الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة   

). ٢٠٠٥فيع املسـتوى مـن دورة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف عـام                موضوع اجلزء الر  (
سائل إعادة البناء، والتنمية، والسالم املستدام يف البلدان اخلارجـة مـن           ويتعلق املوضوع الثاين مب   

لالستعراض الذي جيـرى كـل ثـالث        تحضري  ال، يف إطار    أما املوضوع الثالث فيتعلق   . صراعات
 .إدخال حتسينات على معايري حتديد أقل البلدان منواب، ٢٠٠٦عام سنوات املقرر إجراؤه يف 

وفيما يتعلـق باملوضـوع األول، تـرى اللجنـة أن الـتغريات الـيت طـرأت مـؤخرا يف كـل             
من البلدان النامية واملتقدمة النمو تبشـر بـأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، إذا تـوافر هلـا التوجيـه                       

وتركــز اللجنــة علــى التوصــيات الــيت ترمــي إىل  . يــق بالفعــلواجلهــد الصــحيحان، قابلــة للتحق
حتقيــق األهــداف يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى، ألن هــذه املنطقــة هــي الــيت رمبــا كــان  

ويف رأي اللجنـة، يتوقـف ذلـك النجـاح بقـدر كـبري علـى مـدى           . النجاح فيها أكثـر استعصـاء     
قف النجـاح يف بلـوغ األهـداف بقـدر          ويتو. وجود قيادة تتسم باملسؤولية واخلضوع للمساءلة     

ويـتعني  . لسياسات والربامج الالزمة وختطيطهـا وتنفيـذها  دائما على االبلدان  سيطرة  كبري على   
أيضا تعزيز قـدرة احلكومـات علـى تنفيـذ السياسـات والـربامج اإلمنائيـة، بيـد أن ذلـك يتطلـب                     

ملتقدمة النمـو مـن دعـم البلـدان         وتشدد اللجنة على أنه ال بد للبلدان ا       . مساعدة اجملتمع الدويل  
 .النامية، وهتيب بالبلدان املاحنة أن توفر عونا عايل اجلودة بكميات كافية
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وبالنسبة للموضوع الثاين، تـرى اللجنـة أن الصـالت بـني الفقـر والصـراعات متشـعبة                   
ويات مسـت اليت تتدىن فيهـا     وتنشب صراعات عديدة يف البلدان الفقرية       . للغاية ومتعددة األبعاد  

الصراع، تشـدد اللجنـة علـى لـزوم إيـالء           انتهاء  وبالنسبة إلعادة البناء بعد     . رأس املال البشري  
وسعيا إىل هـذه الغايـة،      . اهتمام خاص إلعادة إدماج األشخاص الضالعني يف العنف يف اجملتمع         

لجنـة  ح ال تقترو. عدم الثقة والكراهية  الترويج ل ينبغي منع وسائط اإلعالم اجلماهريية قانونا من        
إنشــاء وحــدة للرصــد داخــل األمــم املتحــدة لتحديــد أكثــر البلــدان عرضــة لنشــوب           أيضــا 

الصراعات، وإنشاء مرفق تابع لألمم املتحدة إلعادة البناء فيما بعـد الصـراع ليعمـل مبثابـة أداة                  
 .لالستجابة السريعة من أجل تنسيق عمل املاحنني

يف  إىل اللجنـة،     تلجنة أن اجلمعية العامة طلبـ     وفيما يتعلق بأقل البلدان منوا، تالحظ ال       
أن تواصل رصد التقدم الذي حيرزه البلد الـذي يرفـع امسـه               منها مجلة أمور ،  ٥٩/٢٠٩قرارها  

 باعتبـار هـذا الرصـد مكمـال السـتعراض الـثالث سـنوات الـذي جتريـه                    تلك البلدان،  من قائمة 
 .اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي لقائمــة أقــل البلــدان منــوا، وأن تقــدم تقريــرا عــن ذلــك إىل   

وتقتــرح اللجنــة أن يبلغهــا األمــني العــام بتنفيــذ اســتراتيجية االنتقــال املتعلقــة برفــع أمســاء تلــك   
كـذلك  . البلدان من القائمة والفوائد الفعلية الـيت تتلقاهـا تلـك البلـدان خـالل الفتـرة االنتقاليـة         

االستشــارية الــيت يــنص عليهــا قــرار  توصــي اللجنــة بــأن يــتم، يف حالــة ملــديف، تنظــيم اآلليــة   
 مع املراعاة الواجبة للظـروف االسـتثنائية إلعـادة البنـاء عقـب كارثـة                ٥٩/٢٠٩اجلمعية العامة   
ونظــرت اللجنــة أيضــا يف   . ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول ٢٦ الــيت حــدثت يف  التســونامي

ينات علـى معـايري     املبادئ العامة لتحديـد أقـل البلـدان منـوا واقترحـت إجـراء املزيـد مـن التحسـ                   
 .قياس مستويات الدخل، وخمزون األصول البشرية، والضعف االقتصادي
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 احملتويات
الصفحة الفصل

ُيسـترعى انتباهـهأن  مسائل تسـتدعي قيـام اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي باختـاذ إجـراء بشـأهنا أو                    -األول  
.إليها   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٥

.جراء بشأهنا      مسائل تستدعي قيام اجمللس باختاذ إ                    - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥
.مسائل ُيسترعى انتباه اجمللس إليها                 - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥

.واألمل   من التشكك إىل القيادة           :  منظور أفريقي بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية                     -الثاين   . . . . . . . . .٧
.االجتاهات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف فترة التسعينات                                - ألف   . . . . . . . . . . .٧
.العقبات والتحديات والفرص            - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨
.توصيات     - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٠

.اإلعمار والتنمية والسالم املستدام يف البلدان اخلارجة من صراعات                             -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . .١٣
.خطر يهدد األمن البشري وعائق أمام حتقيق التنمية                         :   الصراعات العنيفة        - ألف   . . . . . . . .١٣
.الفقر وعدم املساواة والصراعات             - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤
.الداخلية يف البلدان الفقرية        العوامل اليت تفجر الصراعات              - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . .١٤
.توصيات     - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٥

.حتسني املعايري املتبعة لتحديد أقل البلدان منوا                    -الرابع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
ــس - ألف   ــة للمجلـ ــرارات احلاليـ ــوء القـ ــة يف ضـ ــات اإلمنائيـ ــة السياسـ ــة للجنـ ــال القادمـ األعمـ

.االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.عامة ملعايري حتديد أقل البلدان منوا              املبادئ ال    - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١
.معايري حتديد أقل البلدان منوا             - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
.التوصيات     - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٦

.تنظيم الدورة      -اخلامس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٢٧



E/2005/33
 

4 05-32238 
 

 املرفقات
.قائمة بأمساء املشاركني            -األول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢٨
.جدول األعمال        -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٣٠
. دورهتا السابعة       قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة يف                   -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١
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  الفصل األول
ــام اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي باختــاذ إجــراء         مســائل تســتدعي قي

 ُيسترعى انتباهه إليهاأن بشأهنا أو 
 

 مسائل تستدعي قيام اجمللس باختاذ إجراء بشأهنا -ألف  
 قل البلدان منوامن قائمة أأمساؤها  تالتطورات املتعلقة بالبلدان اليت ُرفع: ١التوصية   

على طلبها بأن يبلغها األمـني      االقتصادي واالجتماعي   توصي اللجنة بأن يوافق اجمللس       - ١
العام بتنفيذ استراتيجية االنتقال املتعلقة برفع أمساء تلـك البلـدان مـن القائمـة، والفوائـد الفعليـة                   

 .دان عمومااليت تتلقاها تلك البلدان خالل الفترة االنتقالية، وتنمية تلك البل
 احلاجة املاسة إىل إنشاء آلية استشارية عقب كارثة التسونامي: ٢التوصية   

، يف حالة ملديف، تنظـيم اآلليـة        بأن يتم االقتصادي واالجتماعي   توصي اللجنة اجمللس     - ٢
 مـع مراعـاة الظـروف االسـتثنائية         ٥٩/٢٠٩االستشارية الـيت يـنص عليهـا قـرار اجلمعيـة العامـة              

 .٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ٢٦اء عقب كارثة التسونامي اليت حدثت يف إلعادة البن
 حتسني معايري حتديد أقل البلدان منوا: ٣التوصية   

حتديـد أقـل البلـدان    صاغت اللجنة عددا من التوصيات املتعلقـة باملبـادئ العامـة ملعـايري              - ٣
رى كـل ثـالث سـنوات       الـذي جيـ   االسـتعراض   ألغـراض   وبإدخال حتسـينات علـى املعـايري        منوا،  

ويف هـذا الصـدد، تـدعو اللجنـة اجمللـس           .  لقائمة أقل البلـدان منـوا      ٢٠٠٦املقرر إجراؤه يف عام     
ــع     ــواردة يف الفصــل الراب  مــن هــذا  االقتصــادي واالجتمــاعي إىل اإلحاطــة علمــا بالتوصــيات ال

 .التقرير
 

 مسائل ُيسترعى انتباه اجمللس إليها -باء  
 ٢٠٠٥يف عام من دورته ه اجمللس يف اجلزء الرفيع املستوى املوضوع الذي يتناول - ١ 

ــد توصــل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي إىل اســتنتاجاته بشــأن موضــوع اجلــزء      - ٤ عن
قـد يرغـب اجمللـس يف أن يأخـذ يف حسـبانه التحليـل            ،  ٢٠٠٥عـام   لالرفيع املسـتوى مـن دورتـه        

 . من هذا التقريرالذي أجرته اللجنة وتوصياهتا الواردة يف الفصل الثاين
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 إعادة البناء، والتنمية، والسالم املستدام يف البلدان اخلارجة من صراعات - ٢ 
يف إمعان النظـر يف حتليـل اللجنـة وتوصـياهتا            االقتصادي واالجتماعي    اجمللسقد يرغب    - ٥

ى ، علـ موضوع إعادة البناء والتنمية والسالم املستدام يف البلـدان اخلارجـة مـن صـراعات              بشأن  
 .النحو الوارد يف الفصل الثالث من هذا التقرير

 عمل اللجنة يف املستقبل - ٣ 
أعربت اللجنة عن قلقهـا إزاء مـدى وفعاليـة الفوائـد اخلاصـة الـيت مينحهـا الشـركاء يف                      - ٦

 يف الكيفية اليت تسـاعد هبـا هـذه الفوائـد يف            اللجنة أن تنظر  واقترحت  . التنمية ألقل البلدان منوا   
 .عملية التنميةالتعجيل ب

التعامـل مـع   �، أن تنظر يف موضوع ٢٠٠٦واقترحت اللجنة، بالنسبة لدورهتا يف عام     - ٧
ــعف  ــتقرار  الضـ ــدم االسـ ــاديوعـ ــة    : نياالقتصـ ــات الوطنيـ ــعيد السياسـ ــى صـ ــتجابات علـ االسـ
ــة ــي      . �والدولي ــا يل ــل م ــن قبي ــى مســائل م ــز عل ــة التركي ــوخى اللجن عــدم االســتقرار  ) أ(: وتت

االســـتجابات علـــى صـــعيد السياســـات الوطنيـــة والدوليـــة؛      ) ب(يان؛ والضـــعف االقتصـــاد 
 . الرئيسية يف التنمية املستدامة على املدى البعيد املؤثراتالعوامل البيئية بوصفها أحد )ج(
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 الفصل الثاين
مـــن التشـــكك إىل : منظـــور أفريقـــي بشـــأن األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة   

 واألمل القيادة
 
منائية لأللفيـة اتفاقـا غـري مسـبوق بـني قـادة العـامل علـى رصـد التقـدم                     متثل األهداف اإل   - ١

احملرز صوب احلد من الفقر عن طريق أهداف حمـددة زمنيـا وقابلـة للقيـاس يـتم بلوغهـا حبلـول                      
 أهـداف  ٨وتشـمل األهـداف   .  نقاطـا مرجعيـة  ١٩٩٠، مـع اعتبـار معـدالت عـام         ٢٠١٥عام  
تعمـيم  وحتقيـق   واجلـوع   املـدقع   فقـر   لقضاء على ال  ا:  مؤشرا ترمي إىل ما يلي     ٤٨  غاية و  ١٨ و

؛ وختفـيض معـدل وفيـات األطفـال         ومتكـني املـرأة    املساواة بني اجلنسني  تعزيز   و التعليم االبتدائي 
واملالريـا وغـري ذلـك مـن        اإليـدز   /فـريوس نقـص املناعـة البشـرية       وحتسني صـحة األم ومكافحـة       

ورغــم أن بلــوغ . يــة مــن أجــل التنميــة  وإنشــاء شــراكة عامل،البيئــةاألمــراض وكفالــة اســتدامة  
األهداف اإلمنائية هو يف متناول اليد يف عدد من املناطق، من غري املرجح بلوغ هـذه األهـداف                
بالنسبة للعديد من أقل البلدان منـوا، ال سـيما يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى، مـا مل يـتم           

 .التعجيل بوترية التنمية فيها
:  أفريقيا جنـوب الصـحراء الكـربى، تالحـظ اللجنـة أمهيـة مـا يلـي               وبالنسبة للبلدان يف   - ٢
 تعزيــز قــدرة )ب( ؛ وجــود قيــادات تتســم باملســؤولية واخلضــوع للمســاءلة وحكــم رشــيد  )أ(

 وضـع اسـتراتيجيات إمنائيـة وطنيـة         )ج(طيط السياسات والربامج وتنفيذها؛     احلكومات على خت  
 .تدمج فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

تتحمل البلدان املتقدمـة النمـو جـزءا مـن املسـؤولية عـن دعـم البلـدان الناميـة يف هـذا              و - ٣
فبدون دعمهـا املطـرد واحملفـز، لـن يتسـىن لبلـدان عديـدة يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء                      : السعي

وبالتايل هتيب اللجنة بالبلـدان املاحنـة أن تـوفر عونـا رفيـع املسـتوى        . الكربى أن حتقق األهداف   
 .ية ملواصلة ذلك اجلهدبكميات كاف

 
 االجتاهات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف فترة التسعينات -ألف  

يف التسعينات، كانت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى املنطقـة الوحيـدة يف العـامل الـيت               - ٤
  اليت شـهدهتا املنطقـة مثـل   �الصدمات�ازداد فيها الفقر، نتيجة لعدم كفاية النمو االقتصادي و 

واخنفـض متوسـط نصـيب الفـرد        . يـدز واحلـروب األهليـة     اإل/وباء فريوس نقص املناعة البشريةة    
فقـد  :  يف املائـة سـنويا وتـدهور العديـد مـن املؤشـرات اإلمنائيـة               ٠,٦من الدخل للمنطقة بنسـبة      

ازداد عــدد مــن يعيشــون يف فقــر بنســبة الربــع؛ وازدادت األحــوال الصــحية ســوءا، خاصــة مــع 
يـدز، واملالريـا، والسـل؛ وهـبط متوسـط العمـر املتوقـع           اإل/قص املناعة البشريةة  انتشار فريوس ن  
 .١٩٩٩ سنة يف عام ٤٦إىل  ١٩٩٠عام  سنة يف ٥٠عند امليالد من 
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وأدى التفاوت املتزايـد يف الـدخل الـذي حـدث يف املنطقـة خـالل العقـد إىل إضـعاف                      - ٥
 خاصـة يف   - وغريهـا مـن الصـراعات        وأدت احلروب األهلية  . الصلة بني النمو واحلد من الفقر     

إثيوبيــا، وإريتريــا، وأنغــوال، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وســرياليون، والصــومال، والكونغــو، 
 إىل خسائر فادحة يف األرواح، واملمتلكات، واهلياكل األساسـية االقتصـادية، ومنـاخ              -وليربيا  

الفـرص  وهو مـا زاد مـن تقليـل          وهرب رأس املال البشري واملايل من تلك البلدان،       . االستثمار
 . منو على املدى األطوللتحقيقاملمكنة 

واتسـم  . وأسهم احلكـم السـيئ يف تـدين أداء هـذه البلـدان وتضـاؤل احتمـاالت منوهـا                   - ٦
 فيمــا يتعلــق باهلــدف العــاملي املتمثــل يف الالتقــدم يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى بــالبطء 

نسـبة لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة فيمـا يتعلـق بااللتحـاق              احلد مـن الفقـر وحسـب، بـل أيضـا بال           
بالتعليم الثانوي؛ ووفيات الرضع،؛ ووفيـات األمهـات املرتبطـة بالنفـاس؛ واملالريـا؛ واحلصـول                

ويعيش نصف سكان أفريقيا يف فقـر مـدقع، ويعـاين ثلـثهم             . على مياه الشرب واملرافق الصحية    
 سن اخلامسة، كمـا كـان احلـال قبـل عقـد مـن          وميوث سدس األطفال قبل بلوغهم    . من اجلوع 
وازدادت احلالـة  . )١( يف املائـة ٥٧وال يزال االلتحاق بالتعليم االبتدائي يقف عند نسـبة        . الزمان

ــريوس نقــص املناعــة البشــرية  الصــحية ســوءا أيضــا مــع انتشــار    ــدز/ف ــا، والســل،  اإلي ، واملالري
.  خــالل ذلــك العقــد العســري وخفــض اجملتمــع الــدويل مــن جانبــه مســاعدته  . وأمــراض أخــرى

ــن       ــا م ــة إىل أفريقي ــة الرمسي ــاعدات اإلمنائي ــام  ٢٢وهبطــت املس ــون دوالر يف ع  إىل ١٩٩٥ بلي
 التعرفـات واإلعانـات الزراعيـة يف البلـدان     ظلـت ، يف حـني   ١٩٩٩ بليون دوالر يف عام      ١٥,٣

 -حراء الكـربى   اليت متثل الشركاء التجـاريني الرئيسـيني ألفريقيـا جنـوب الصـ           - املتقدمة النمو 
 . صادرات املنطقة إىل تلك البلدانتعوق

 
 العقبات والتحديات والفرص -باء  

 العقبات - ١ 
 مـن بلـدان     شديداعند اعتماد األهداف اإلمنائية لأللفية، لقيت تلك األهداف تشككا           - ٧

ــا جنــوب الصــحراء الكــربى حيــث مل تقــم تلــك البلــدان بإدماجهــا فــورا يف       عديــدة يف أفريقي
ورقــات وبالفعــل، فــإن اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر املضــمنة يف   . طهــا اإلمنائيــة الوطنيــة خط

 اليت صيغت باالشتراك مع صندوق النقد الدويل والبنك الـدويل قبـل             استراتيجية احلد من الفقر   
ــة مل تكــن بالضــرورة متســقة مــع تلــك األهــداف      ــة لأللفي كــن تومل . اعتمــاد األهــدف اإلمنائي

تمشى مع حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وحـددت     تمتويلها وال الورقات لة ب املتصالتكاليف  
__________ 

اتفاق بني األمم لوضـع حـد لفقـر البشـر، برنـامج        : هداف اإلمنائية لأللفية  األ: ٢٠٠٣ لعام   تقرير التنمية البشرية   )١( 
 .األمم املتحدة اإلمنائي
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بـدال مـن    غايات ورقات استراتيجية احلد من الفقر يف إطار قصري األجـل إىل متوسـط األجـل،                 
 . لألهداف اإلمنائية لأللفيةأن حتدد على املدى األطول

ع العـام يف أفريقيـا جنـوب        عالوة على ذلك، خـالل العقـدين املاضـيني، ضـعف القطـا             - ٨
واخنفــض إســهام اإليــرادات احلكوميــة يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل، وتقلــص  . الصــحراء الكــربى

وبالتايل، تظل قـدرة القطـاع      . حجم اخلدمة املدنية واخنفضت األجور احلقيقية يف القطاع العام        
.  االقتصـاد الـوطين     ختطـيط السياسـات والـربامج وتنفيـذها، وعلـى إدارة           يف جمـال  العام حمـدودة    

. وأصــبحت بعــض احلكومــات غــري دميقراطيــة وتناقصــت قابليتــها للمســاءلة أمــام اجلمهــور        
وباختصـــار، مل تكـــن حالـــة القطـــاع العـــام مالئمـــة للتخطـــيط وإدارة القطـــاع العـــام وحتقيـــق 

يف بلــدان عديــدة يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء  علــى املــدى الطويــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
 .ىالكرب

 التحديات والفرص - ٢ 
 ألفريقيـا جنـوب الصـحراء       بةسـ  بالن الطموحـا   األهداف اإلمنائية لأللفيـة حتـديا       تشكل   - ٩

خـرية تبعـث علـى      األتطـورات   الإال أن   . الكربى فحسب، بل كـذلك للمجتمـع الـدويل ككـل          
 .زال ممكناأن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ما يف األمل 
 يف املائـة سـنويا    ٧سيتطلب األمر، فيما يتعلق بأفريقيا ككل، حتقيق منو مقداره حوايل            - ١٠

ــة  )٢(يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل لتحقيــق اهلــدف املتعلــق باحلــد مــن الفقــر     مــن األهــداف اإلمنائي
 النــاتج  يف املائــة مــن٣٠وســتتطلب اســتدامة هــذا النمــو معــدل اســتثمار يبلــغ حــوايل  . لأللفيــة

ــدل احلــايل    ــي اإلمجــايل، أو ضــعف املع ــة ها  . احملل ــوارد مالي ــوغ  وســتدعو احلاجــة إىل م ــة لبل ئل
 .مستويات االستثمار هذه

وحتقيقـا هلـذا الغـرض،      . وسيتعني توفري جانـب كـبري مـن التمويـل داخـل هـذه البلـدان                - ١١
لقطـاعني العـام    سيكون على البلـدان األفريقيـة أن حتسـن إىل حـد بعيـد حشـدها للمـوارد مـن ا                    

. ل الصــغريواخلــاص، مبــا يف ذلــك اإليــرادات الضــريبية والوســطاء املــاليون ومؤسســات التمويــ  
يف وتسـوية الرتاعـات برتاهـة    مـن   و،إنفـاذ العقـود  متكـن مـن    تشـريعات  وباملثل، عليها أن تسـن    

 .جتذاب االستثمارات املباشرة، احمللية منها واألجنبيةهذه عناصر أساسية الحينها، ألن 

__________ 
 التحـدي املتمثـل يف احلـد        - ١٩٩٩التقرير االقتصادي عن أفريقيـا لعـام        �لجنة االقتصادية ألفريقيا،    ال: انظر )٢( 

 يف املائـة    ٤٠أي ما ميثـل     (ان أفريقيا    حوايل نصف بلد    يف ، زاد ٢٠٠٤يف عام   . �من الفقر وحتقيق االستدامة   
وتـدل هـذه احلـاالت علـى أن مـن           .  يف املائـة   ٣نصيب الفرد من الناتج بنسـبة تزيـد علـى           ) من سكان املنطقة  

انظـر  . قر شيئا فشيئا يف املنطقـة ت، أن حتد الف  راملمكن حتقيق معدالت منو يف أفريقيا من شأهنا، إن هي استم          
 .٢٠٠٥، األمم املتحدة، �ة يف العاملاحلالة والتوقعات االقتصادي�
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فريقيـا  االقتصـادية أل  لجنـة   الويف الوقت نفسه، يتفق كـل مـن تقريـر مشـروع األلفيـة و               - ١٢
بأنه، من أجل اإلسـراع بنمـو الـدخل والتحفيـز علـى إحـراز تقـدم قـوي حنـو حتقيـق األهـداف                         

جنـوب الصـحراء الكـربى      اإلمنائية لأللفية، ينبغي زيادة حجم ونوعية املعونة اخلارجية ألفريقيا          
الـدويل املعـين    ؤمتر  املـ  وهناك عالمات تبعث على التفاؤل حبصول زيـادة، منـذ            .)٣(ريةزيادة جذ 

، يف تــدفقات املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة وبتحســن توزيعهــا، بــالنظر إىل أنــه   بالتمويــل والتنميــة
اجلـديرة باإلشـادة     غري أن أوجـه التحسـن        .)٤(املعونة إىل بلدان أشد فقرا     من   مزيدجيري توجيه   

 .)٥(ألهداف اإلمنائية لأللفيةتدعو احلاجة إليه للمساعدة على بلوغ ا ل دون ماهذه تظ
 

 توصيات - جيم 
مع املـاحنني مـن     تجممتثل األهداف اإلمنائية لأللفية اتفاقا حيدد مسؤوليات العامل النامي و          - ١٣

والقــوة احلقيقيــة هلــذه األهــداف ذات طــابع   . حيــث مكافحــة الفقــر ضــمن إطــار زمــين حمــدد  
 .اسي، على اعتبار أهنا متثل أول التزام عاملي يركز تركيزا واضحا على احلد من الفقرسي
شـعوب  ، فـإن  همنـ أمـرا ال بـد      ورغم أنه ينبغي اعتبار حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             - ١٤

 يتطلعـون أيضـا إىل احلصـول علـى عمـل الئـق،            فهـم . بلوغهـا جمـرد   يستحقون أكثر من    أفريقيا  
 حماصــيلهم، وهياكــل أساســية أفضــل   مــنردوداملــنــهم مــن رفــع  وات الــيت متكّومزيــد مــن األد

ــة   متكّ ــالتحول عـــن الزراعـ ــاد بـ ــة  إىل انـــهم مـــن تنويـــع االقتصـ ــناعات التحويليـ ــتغال بالصـ الشـ
وهـم ال يريـدون     . واخلدمات وغريها من أشكال التقدم اليت من شأهنا حتسني أحواهلم املعيشـية           

يتطلعون إىل اجتذاب نـوع أفضـل مـن         بل   املعادن؛   تخراجلشركات اس مراكز  يكونوا جمرد   أن  
 أي اسـتثمار جيلـب التكنولوجيـا ويتـيح فـرص عمـل ويزيـد قيمـة                  - االستثمار األجـنيب املباشـر    

ــدركون . لنشــاط االقتصــادي إىل اضــافة م ــة يف جمــاالت   وي ــة واإلقليمي أن االســتثمارات الوطني
مسـة يف وقـف دوامـة الفقـر والوصـول يف      الكهرباء، والطرق، واهلاتف والري تكتسـي أمهيـة حا      

هناية املطاف إىل مرحلة يكون فيها النمو مرتفعا ومستداما مبا فيه الكفاية وال يتطلـب كميـات                 

__________ 
خطـة عمليـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة          : االستثمار يف التنمية  �تقرير مشروع األمم املتحدة لأللفية املعنون         )٣( 

 بأفريقيـــا املعنـــون ، نيويـــورك؛ وتقريـــر املفـــوض املعـــين٢٠٠٥، برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، �لأللفيـــة
 .٢٠٠٥، �مصلحتنا املشتركة�

منائيـة الرمسيـة، باملقارنـة مـع         يف املائـة مـن جممـوع املسـاعدة اإل          ٣٣، تلقـت أقـل البلـدان منـوا          ٢٠٠٣يف عام     )٤( 
 .١٩٩٠يف املائة يف عام  ٢٩

فريقيـا إىل وجـوب مضـاعفة املسـاعدة اإلمنائيـة           االقتصـادية أل  لجنـة   اليشري تقرير كـل مـن مشـروع األلفيـة و            )٥( 
 بليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة           ٢٥ تبلغفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ل    الرمسية املقدمة إىل أ   

 بليـون دوالر    ٢٥ اخلمس القادمة، وضرورة تقـدمي مبلـغ إضـايف قـدره              إىل سنويا على مدى السنوات الثالث    
 .لتقدم احملرزلاستعراض إجراء من دوالرات الواليات املتحدة بعد 
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وأخـريا، يـأملون يف أن ميكّنـهم االلتـزام العـاملي باحلـد مـن الفقـر                  . كبرية من املساعدة اخلارجية   
 .من بلوغ هذه الطريق اإلمنائية األعلى شأناالذي أعطى االنطالقة لألهداف اإلمنائية لأللفية 

وينبغي أن تشترك أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وشركاؤها اإلمنائيون يف املسـؤولية             - ١٥
  األمــور بيــدهازمــامأخــذ وعلــى البلــدان األفريقيــة أن ت. عــن بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

زيــادة قــدرهتا علــى اســتيعاب املعونــة  وتتــوىل الريــادة يف تنفيــذ األهــداف وأن تتخــذ خطــوات ل 
وعلـى مجاعـة   . بفعالية، بطرق يف مجلتها حتسني إدارة االقتصاد الكلي وحسن اإلدارة واملساءلة        

وللتعــاون اإلقليمــي أيضــا دور مــن  . املــاحنني بــدورها أن تزيــد حجــم املعونــة وحتســن نوعيتــها  
 .حيث فهم األمور من منظور مشترك واخلروج بأفضل املمارسات

 زيادة حجم املعونة وحتسني نوعيتها - ١ 
لإلســراع بــالنمو وبالتقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ينبغــي زيــادة   - ١٦

وسـتكون الزيـادة املسـقطة يف       . املعونة املقدمة إىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى زيادة هائلـة         
 بليـون دوالر يف     ٧٥ ومببلـغ    ٢٠١٠ر يف عـام      بليـون دوال   ٥٠املعونة املقدمـة إىل املنطقـة مببلـغ         

 .، يف حال حتققها، خطوة كربى يف االجتاه الصحيح٢٠١٥عام 
وحىت تتسم الزيادات يف حجم املعونة بالفعالية، ينبغي هلا أن تقترن بإدخـال حتسـينات           - ١٧

يـد   األعظـم مـن املعونـة املقدمـة شـكل مـنح وأال تق              وجيـب أن يتخـذ اجلـزء      . عية املعونـة  على نو 
بشروط، وأن يكون التنبـؤ هبـا ممكنـا وتكـون علـى قـدر أكـرب مـن التـواؤم والتنسـيق فيمـا بـني                           

وينبغـي  . املاحنني، وأكثر اندماجا يف اإلطار اإلمنائي الوطين للبلدان املتلقية ويف عمليتها للميزنـة            
ئيـة للبلـد    اتيجية اإلمنا االتفاق املتبـادل علـى مشـروطية املعونـة وأن تتمشـى بالكامـل مـع االسـتر                 

 .املتلقي
مـن خـالل قنـوات موازيـة     ال وجيب تسليم املعونة بطرق تقوي اآللية اإلدارية القائمة،        - ١٨

وباملثــل، ينبغــي اختــاذ خطــوات لتقلــيص  . تلتــف حــول الترتيبــات املؤسســية القائمــة وتقوضــها 
ة إرهـــاق القـــدرات اإلداريـــة الضـــعيفة بتصـــاميم برناجميـــة معقـــدوجتنـــب تكـــاليف املعـــامالت 

 .وصارمة
 تعزيز القدرة على استيعاب املعونة - ٢ 

فالدولـة املقتـدرة تـؤدي      . حتتاج بلدان املنطقـة إىل قطاعـات عامـة تـؤدي عملـها جيـدا               - ١٩
الرؤيــة، وتنســيق السياســات العامــة، وهتيئــة جمــال للقطــاع اخلــاص حتديــد دورا بــالغ األمهيــة يف 

لرصد العام مليزانية احلكومة أمهيـة مركزيـة يف         ويكتسي تعزيز عمليات امليزنة وا    . إلنتاج ثروات 
 .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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وينبغي اختاذ خطوات لزيادة القدرة على استيعاب املعونة عن طريق إزالة العوائق الـيت               - ٢٠
سـيما الزراعـة، والـتمكني مـن االسـتعمال الفعـال للمـوارد               تواجهها القطاعـات اإلنتاجيـة، وال     

وينبغي أيضا تشجيع أنشطة القطاع العام اليت تؤدي إىل اجتـذاب اسـتثمارات             . مةغري املستخد 
ويف هـذا السـياق، ينبغـي اعتبـار االسـتثمار يف اهلياكـل              . من القطاع اخلـاص واجملتمعـات احملليـة       

وسـيكون توجيـه املعونـة      . األساسية، والتدريب، والتعليم وحسـن اإلدارة يف صـدارة األوليـات          
ات وبناء القـدرات لـدعم التخطـيط االسـتراتيجي وصـنع السياسـات العامـة،             حنو تعزيز املؤسس  

 .ذات األولويةاالت اجملأحد 
فحـىت قبـل آفـة فـريوس نقـص          . ويكتسي تعزيز قاعدة رأس املال البشري أمهيـة حامسـة          - ٢١

بـدأت تفقـد كميـات      قـد    كانت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى        اإليدز،/املناعة البشرية 
ــة  ــال البشــري،  هائل ــن رأس امل ــك إىل أ م ــهاباســب ويرجــع ذل ــن .  الصــراعات املســلحة  من وم

الضروري عكس هذا االجتاه من خالل إضفاء الطابع املؤسسـي علـى آليـات التسـوية السـلمية                  
. كمــا أن وقــف هجــرة األدمغــة بســبب اخنفــاض األجــور يكتســي أمهيــة حامســة   . للصــراعات

 إىل أفريقيـا جنـوب الصـحراء        ذوي املهـارات بـالعودة    وينبغي إجياد طرق إلغراء املهاجرين مـن        
سيما إىل اجلامعات واملؤسسات التدريبية، وذلـك مـن أجـل جتديـد القـوى العاملـة                  ، ال الكربى

 .وحتسني مستواها
 آلية الرصد - ٣ 

االسـتثمار  �يـر مشـروع األمـم املتحـدة لأللفيـة           يكتسي الرصد، وفق ما أوصى بـه تقر        - ٢٢
ومــن شــأن إدمــاج عمليــة للرصــد  . يــة يف تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ، أمه)٣(�يف التنميــة

وحتقيقـا هلـذا   . والتنفيذ متكني أصحاب املصلحة مـن ممارسـة حقهـم ومسـؤولياهتم يف املشـاركة           
ــة        ــالطرق التالي ــوب الصــحراء الكــربى ب ــا جن ــة الرصــد يف أفريقي ــز عملي : الغــرض، ينبغــي تعزي

 تعزيـز القـدرة   )ب( مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ و    توفري إحصاءات يف حينها عن     )أ(
 .تعزيز األساس التحليلي إلطار الرصد) ج( اإلحصائية هلذه البلدان؛ و

ورغــم أن مســؤولية حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تقــع علــى عــاتق كــل بلــد علــى   - ٢٣
ت وتـوفري دعامـة للفهـم    حدة، فمن الضروري مراعاة املنظور اإلقليمي لتبـادل أفضـل املمارسـا          

 .املشترك والعمل اجلماعي ألصحاب املصلحة واحلكومات واجملتمع املدين يف أفريقيا
 املصـممة كآليـة للرصـد الـذايت     ذي جيريـه النظـراء،  الستعراض الـ لوتعد اآللية األفريقية     - ٢٤

 دةزيـا للتشجيع علـى اعتمـاد سياسـات ومعـايري وممارسـات تفضـي إىل االسـتقرار السياسـي، و                  
النمو االقتصادي، وتسارع وتـرية التنميـة املسـتدامة والتكامـل االقتصـادي اإلقليمـي والقـاري،                 

 .منتدى مفيدا لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
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 الفصل الثالث
 اإلعمار والتنمية والسالم املستدام يف البلدان اخلارجة من صراعات  

 
 خطر يهدد األمن البشري وعائق أمام حتقيق التنمية: راعات العنيفةالص - ألف 

ســتؤذن حيــدو الكــثريين بــأن هنايــة احلــرب البــاردة الــذي كــان األمــل علــى الــرغم مــن  - ١
ــه          ــار والســالم حتســنا يســتفيد من ــاه االقتصــادي واالزده ــه الرف ــد يشــهد في ــزوغ عهــد جدي بب

فقـد   ، املصـاحل والتعـاون داخـل البلـدان وبينـها           من التواؤم بـني     مزيد الكثريون من خالل حتقيق   
 .١٩٨٩ما يزيد على مائة صراع مسلح منذ عام اندلع 

 يف طبيعتــها، فــإن دوليــةال داخليــة هــي صــراعات معظــم هــذه الصــراعات  رغــم أن و - ٢
وإىل تشـرد السـكان     إذ أهنـا تـودي إىل       تـؤدي إىل عـدوى إقليميـة         الصراعات الداخلية كثريا ما   

وعـالوة علـى    . اعات عرب احلدود وتعطل النشـاط االقتصـادي يف مجيـع أحنـاء املنطقـة              الرتامتداد  
فهنــاك عــدد مــن . ذلــك، ليســت احلــروب األهليــة والدوليــة األشــكال الوحيــدة للعنــف املــنظم 

البلدان اليت عانـت مـن العنـف الطـائفي واإلبـادة واالنقالبـات ومسـتويات مرتفعـة مـن اجلرميـة                      
 .سلحةماملنظمة على يد عصابات 

وقد يكون للفقر املـدقع واملـوروث االسـتعماري وغريمهـا مـن العوامـل يـد يف انـدالع                     - ٣
فيتعثـر  ،  هلـذه الصـراعات    نتيجـة    اويف الكثري من األحيان، تصبح البلدان أفقر كـثري        . الصراعات

لـذلك فـإن للصـراعات أثـرا     . انعدام األمـن املتواصـل  بفعل  تعثرا شديدامنو أنشطتها االقتصادية  
 .لبيا شديدا وطويل األجل على التنمية يف بعض مناطق العاملس
ــة ومــع تالشــي فــرص العمــل واســتفحال    - ٤ ــدام األمــن، حال ــإنانع  العمــال مــن ذوي   ف

 فقدان اليد العاملة مـن الـذكور   عملويف األرياف، ي.  يف حاالت كثريةالبلديغادرون  املهارات  
وينقطــع الشــباب عــن . نســاء واألطفــال علــى كاهــل ال امللقــىالعــبء االقتصــاديعلــى زيــادة 

ــدل    ــون، ب ــكالدراســة ويتعلم ــدة   ذل ــة الوحي ــأن الطريق ــروة �، ب ــف  �الكتســاب الث ــي العن  ه
وتزدهر أنشـطة التـهريب واألنشـطة غـري القانونيـة، مثـل إنتـاج املخـدرات وهتريبـها،                    . والسرقة

ممـا جيعـل مـن      ونتيجة لـذلك، ينـهار نظـام حتصـيل الضـرائب،            . على حساب املشاريع اإلنتاجية   
ــر املســتحيل ــع األم ــة اخلــدمات األساســية   يف واق ــدم احلكوم ــاع التكــاليف   .  أن تق ورغــم ارتف

االجتماعية واملادية للصراعات املسلحة، تستفيد بعض اجلماعات، احملليـة منـها واألجنبيـة، مـن               
ديـد  هلذه األسـباب وغريهـا، مـا زال الع        . هذا الوضع وتعترب أن إهناء الصراعات يهدد مصاحلها       

مبـدئي  وقـف   أن حتقـق    بعضها حىت بعد    استؤنف  من الصراعات الداخلية متواصال منذ عقود و      
 .ألعمال القتال
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 الفقر وعدم املساواة والصراعات - باء 
وبـالنظر إىل ارتفـاع معـدل       . ن من اسـتفحال العنـف والصـراع       تنشأ عن الفقر بيئة متكّ     - ٥

 الـدخل وضـعف األمـل يف       مـن الـوظيفي وأمـن      مسـتوى األ   البطالة والعمالة الناقصـة، واخنفـاض     
تنميـة سـلمية، وال يـرون    حتقيـق  إمكانية حتسن األوضاع، يفقد الفقراء يف بلدان كثرية الثقة يف         

ويف البلــدان الفقــرية املعرضــة بشــدة للصــدمات اخلارجيــة، كــثريا مــا تــؤدي    . صــة فيهــاحهلــم 
 توزيــع علــىســتفحال الصــراعات االخــتالالت االقتصــادية واالجتماعيــة الناجتــة عــن ذلــك إىل ا

ــ ــع، ال  وبالفعــل، ميكــن للصــراعات أن ت . دوارامل حــدوث  بســبب نشــأ، بــل إهنــا تنشــأ يف الواق
خســارة مفاجئــة يف الــدخل فحســب، بــل كــذلك بســبب التوزيــع غــري املنصــف لألربــاح غــري   

 .املتوقعة
قـــر ورغـــم أن الصـــراعات دائمـــا مـــا تـــؤدي إىل إفقـــار األغلبيـــة، فالصـــالت بـــني الف  - ٦

ولئن كانت األدلة تشري إىل أن الفقر يزيد حـاالت          . والصراعات معقدة ومتعددة األبعاد للغاية    
ــد فقــري ســاحة للصــراع      ــدو، فلــيس كــل بل ويظهــر أن الصــلة بــني الفقــر   . العنــف علــى مــا يب

والصــراعات قويــة للغايــة يف البلــدان الفقــرية الــيت تكــون مســتويات رأس املــال البشــري متدنيــة 
 مـدى السـنوات اخلمـس عشـرة املاضـية، وقعـت صـراعات يف نصـف أقـل البلـدان                      فعلـى . فيها

منوا، ويف نصف الدول املصنفة يف الربع األدىن من دليل التنمية البشرية لربنـامج األمـم املتحـدة                  
 .اإلمنائي

 
 العوامل اليت تفجر الصراعات الداخلية يف البلدان الفقرية - جيم 

ي  البشـر   على حتسني األمـن     فوائده عملمطرد ومنصف ت  من شأن حتقيق منو اقتصادي       - ٧
ــة  ــع الشــرائح االجتماعي ــاه مجي ــة    ورف ــة لتنمي ــتج وحيــدث حلقــة إجيابي  أن يشــجع االســتثمار املن

أو اقتصـادية، داخليـة أو      /غري أن الصراعات تندلع حينما تلجأ جهات فاعلة سياسـية و          . سلمية
ــا تســ    ــة، إىل العنــف لتحقيــق أهــدافها، وكــثريا م تخدم الفقــر وعــدم املســاواة ذريعــتني   خارجي

 .لكفاحها
ــدر علــى امتصــاص        - ٨ ــة نشــطة، أق ــات متثيلي ــديها هيئ ــيت ل وتعــد اجملتمعــات املفتوحــة، ال

. فيمـا بـني مجيـع الشـرائح االجتماعيـة         بالتساوي  توزيع املكاسب واخلسائر    ضمان  الصدمات و 
اعات بطـرق مـن بينـها مـثال       وميكن لوسائط اإلعالم أيضا أن تؤدي دورا سلبيا يف إذكاء الصـر           

كمـا ميكـن ألصـحاب املصـاحل        . نشر معلومات مضللة وتأجيج الكراهية بني خمتلف اجلماعات       
كمـا قـد يـذكي    . اخلارجيني، مبا يف ذلك املشاريع التجارية، إثارة العنف داخل بلد مـا ومتويلـه     

  كـبري اسـتخدام    وقد تيسر إىل حد   . م األصلية وميولوهنا  أشخاص يف الشتات صراعات يف بلداهن     
إضـافة  . سـيما الصـغرية منـها      القوة يف تسوية الصراعات السياسية بسـبب انتشـار األسـلحة، ال           
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بطريقـة شـفافة    الطبيعيـة   حينمـا ال تـوزع فوائـد املـوارد           صـراعات ال  مـا تنشـب    ، كثريا إىل ذلك 
لصـراعات  وميكن أيضا استخدام الثروات اليت تولدها املوارد الطبيعية لتمويل تكلفة ا          . ومنصفة

 . تلك املواردسيطرة على على البقاءمن أجل اإل
كل جمتمـع؛ ويف معظـم      وتقع تضاربات يف املصاحل بني األفراد والفئات االجتماعية يف           - ٩

وميكـن منـع   .  بطريقـة سـلمية مـن خـالل عمليـات ومؤسسـات سياسـية         هـذه  وىاحلاالت، ُتسـ  
املصـاحلة   إنفـاذ مـن أجـل     احملليـة  املؤسسـات بفضل اجلهود اليت تبذهلا       مسلحة  صراعات نشوب

 .اجملتمع الدويل على األخذ باألساليب غري العنيفة لتسوية الرتاعاتوبفضل تصميم 
 

 توصيات - دال 
  نشوب صراعات يف املستقبلنعملتدابري  - ١ 

يرد أدناه، علـى حنـو مـا عـرض يف مقترحـات جلنـة بنـاء السـالم، وصـف للتـدابري الـيت                          - ١٠
 ت القائمـة بـني منـع نشـوب    لدويل وضعها للحد من الصراعات وتعزيز الصال ينبغي للمجتمع ا  

 .الصراعات والتنمية
 انتشار األسلحةحتديد   

 باألسلحة الصغرية واخلفيفـة     املتعلق مبنع االجتار غري املشروع    برنامج العمل   استنادا إىل    - ١١
ــها والقضــاء عليهــا  ــوجي   )٦(ومكافحت ــادة مــن التقــدم التكنول ــع هــذه  يف أجهــزة ت، ومــع اإلف تب

 دعـوة الـدول إىل   وينبغـي . األسلحة، ينبغي وضع معيار دويل لالجتـار هبـذه األسـلحة وتوزيعهـا      
 كمـا   ، يقوم وحده بإنفاذه   وال ميكن ألي بلد أن    .  والتعاون عن كثب إلنفاذه    ملعيارالتقيد هبذا ا  
 . معاجلة املسائل البيئية واملاليةهو األمر يف

 اسبالتدخل يف الوقت املن  
ــع ا  - ١٢ ــل اجملتمــ ــوم    عمــ ــوير مفهــ ــل تطــ ــن أجــ ــدا مــ ــدويل جاهــ ــري �لــ ــن البشــ  �األمــ

ومـع أن املؤسسـات الدوليـة تتلكـأ يف التـدخل يف        .  لكفالة هـذا األمـن     واالستراتيجيات املناسبة 
ولكــي . الرتاعــات الداخليــة، يتزايــد اإلدراك أن مثــل هــذا التــدخل مناســب يف بعــض احلــاالت 

عي فعــاال وذا مصــداقية، ال بــد أن يــتم علــى أســس مســتنرية ويف يكــون التــدخل الــدويل اجلمــا
ويشكل توقيـت التـدخل عـامال فاصـال إذ ثبـت           . الوقت املناسب وعلى درجة تتناسب واملهمة     

مــن التجربــة مــؤخرا أن التــأخر يف التــدخل أو تفاديــه ميكــن أن يؤديــا إىل انتقــال االضــطرابات  
__________ 

م املتحدة املعين باالجتار غري املشـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع        انظر تقرير مؤمتر األم    )٦( 
 .، الفصل الرابع(A/CONF.192/15) ٢٠٠١يوليه / متوز٢٠-٩جوانبه، نيويورك، 
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نشوء صراعات دولية جيـوز أن تكـون باهظـة الـثمن            ما يتسبب ب  وهو  األهلية إىل بلدان اجلوار،     
ويـتعني وضـع جمموعـة مـن املؤشـرات      . من حيث اخلسـارة يف األرواح وتفويـت فرصـة التنميـة           

املبكـر  على حنو عاجل لتمكني اجملتمع الدويل من تقييم مدى احتمال نشـوب صـراع واإلنـذار            
 .باملشاكل املستجدة

 صاحلةاألمن وإعادة اإلدماج االجتماعي وامل  
تقتضي املصاحلة بعد انتهاء الصراع إيالء اهتمـام خـاص إلعـادة إدمـاج مـن شـارك يف                    - ١٣

ومتكــني . أعمــال العنــف واألنشــطة العســكرية، ال ســيما الشــباب، يف اجملتمــع وإعــادة تدريبــهم
ـــاحمل اربني مــن ترســيخ أنفســهم يف احليــاة املدنيــة ال يتطلــب التــدريب علــى املهــارات املنتجــة    ـــ
ولوسـائط اإلعـالم دور هـام تؤديـه         . طلوبة يف السوق فحسب، بل أيضا التأهيـل االجتمـاعي         امل

يف التشجيع على املصاحلة وإشاعة الثقـة واملشـاركة دميقراطيـا يف إعـادة اإلعمـار، بـدال مـن أن                     
تقوم بالتحريض على الصراعات العرقية أو الدينية أو الصراعات بني اجلنسني والشـعور بالريبـة        

 . وينبغي وضع أحكام قانونية حتظر على وسائط اإلعالم القيام هبذا التحريض. اءوالبغض
 التعليم الذي يعزز السالم  

ال بد للنظام التعليمي أن يبث قيم السالم والتعاون، وأن يـوفر املهـارات الالزمـة حلـل                   - ١٤
مـم املتحـدة    وميكن، مبساعدة تقـدمها منظمـات دوليـة مـن بينـها برنـامج األ              . الصراعات سلميا 

اإلمنائي وجامعة األمـم املتحـدة، اسـتحداث بـرامج خاصـة تلـيب احتياجـات جمموعـات حمـددة،            
. تشــمل تــدريب املــوظفني املــدنيني وقــادة اجملتمعــات احملليــة ووســائط اإلعــالم وقــوات األمــن    

 وميكن أن تشمل هذه الربامج التعليم على تـثمني فوائـد التعـاون، وختويـل اجملتمـع املـدين مهمـة           
وضع استراتيجية للسـالم؛ وتـثمني السـالم كجـزء ال يتجـزأ مـن التنميـة البشـرية؛ وبنـاء أسـس                      

 .رطا ال بد منه للتقدم االجتماعيالسالم بوصف ذلك ش
 املؤسسات  

ات ــــ يتوقف توطيد السالم على املؤسسات الوطنية الـيت ميكـن أن تقـود تسـوية اخلالف                - ١٥
وال تقتصـر   . هـذه التسـوية   أن هلـم مصـلحة يف       يشـعرون   عنيني  كل امل وجتعل  لميا،  ـــة س ــالداخلي

هذه املؤسسات على نظام سياسـي ال يسـتثين أحـدا بـل يشـمل أيضـا نظامـا قانونيـا واقتصـاديا                       
ويــتعني تــوخي الشــفافية يف وضــع . يتفــق مــع العدالــة االجتماعيــة والعدالــة يف توزيــع الثــروات 

و ينبغـي للبلـدان، مـا أن يتوطـد السـالم، أن      . هاميزانيات الدفاع ومساءلة السلطات املدنية عنـ   
يلـزم  و. تكون قادرة علىخفض نفقاهتـا العسـكرية خفضـا حـادا لصـاحل متويـل عمليـة املصـاحلة                  

توفري املوارد إلنشـاء مؤسسـات إنفـاذ القـانون الـيت ال ينبغـي أن تكـون حتـت سـيطرة أي                   أيضا  
 .جمموعة من اجملموعات اليت حتركها اهتمامات حمددة
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 لصحة اجلسدية والعقليةا  
حيتاج العديد من األشخاص، ال سـيما األطفـال والنسـاء، الـذين عـانوا مـن العنـف يف                     - ١٦

وتســفر . البلــدان الــيت انتــهى فيهــا الصــراع، إىل املســاعدة النفســية للــتخلص مــن آثــار الصــدمة 
االت احلروب أيضا عن اشتداد إمكانية التعرض إىل وعكات صحية بسبب تنـاقص املناعـة وحـ      

عايـة الصـحية آثـارا دائمـة، إذ يـؤدي إىل            وخيلق تدمري نظم تقدمي الر    . اإلعاقة وانتشار األمراض  
ــات واالعــتالل ل   ــاد معــدل الوفي ــهاء الصــراع  ازدي ــة بعــد انت ــرة طويل ــ. فت ه، جيــب حتســني  وعلي

وينبغــي . اخلــدمات ومرافــق الرعايــة الصــحية بســرعة لتــوفري التأهيــل الــذي تشــتد إليــه احلاجــة  
ــادة      ــة إلع ــة احمللي ــدويل دعــم الســلطات واملنظمــات غــري احلكومي  هــذه اخلــدمات  للمجتمــع ال

 .وتوسيع نطاقها
 االنتعاش االقتصادي  

وإلنعـاش  . سالم على أسـاس دائـم     يشكل االنتعاش االقتصادي عامال ضروريا حلفظ ال       - ١٧
االقتصاد، ينبغي توفري املوارد الالزمة إلعادة بنـاء السـوق احملليـة وتـأمني اخلـدمات االجتماعيـة                   

وينبغي ويف أقرب وقت ممكـن اسـتخدام املسـاعدات          . األساسية وتيسري األنشطة املدرة للدخل    
تمــاد علــى يــة إلزالــة االعلشــروع يف إنتــاج األغذمــن أجــل االــيت تقــدم لالنتعــاش االقتصــادي  

مـدخالت زراعيـة وإعـادة بنـاء        قتضي هذا األمر، مـن بـني مـا يقتضـيه،            وي. املساعدات الغذائية 
لفهــا ختاأللغــام والترســبات الســمية واألنقــاض الــيت  بيئــة آمنــة خاليــة مــن تــوافر الــبىن التحتيــة و

 .احلرب
 إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع  - ٢ 

الداخليـة واخلارجيـة العديـدة الـيت تشـعل فتيـل الصـراعات وتغـذيها،                يف ضوء العوامل     - ١٨
ينبغي إنشاء وحدة لرصد الصراعات داخل األمم املتحدة لوضع جمموعة من مؤشرات اإلنـذار              

 .املبكر واإلشراف على تطبيقها لتحديد البلدان اليت حيتمل نشوب صراع فيها
ساعدة اليت يقدمها اجملتمـع الـدويل إلعـادة         ملفإن ا ومبا أن للصراعات تداعيات إقليمية،       - ١٩

أن تعزز التعاون اإلقليمي، جبعل مجيـع البلـدان تـدرك أن هلـا      بيةِرَحاإلعمار بعد انتهاء الصراع  
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن العديـد مـن البلـدان الـيت انتـهى                  . مصلحة يف تقدم البلدان اجملاورة هلا     

ــا الصــراع   ــا  فيه ــة  لدرجــة أناحلجــم صــغرية هــي ذاهت ــا مــن تلبي ية  اهلياكــل األساســ احتياجاهت
وأشارت اللجنة إىل أن الواليـات املتحـدة اشـترطت          . قليمياإلسياق  تكتسب فاعلية أكرب يف ال    

لتقدمي مساعدات إىل أوروبا إلعادة اإلعمار بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة أن تتـوىل هيئـة إقليميـة                     
 .فقة مجيع البلدان املشاركة فيهاتوزيعها وأن توضع خطة إلعادة اإلعمار حتظى مبوا
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ومتثل املساعدات الدولية عامال فاصال يف إعادة اإلعمـار بعـد انتـهاء الصـراع، واألمـم             - ٢٠
ــة          ــي يف تنســيق عملي ــدور الطليع ــة للعــب ال ــدة املؤهل ــات الوحي ــي اجله ــا ه  املتحــدة ووكاالهت

 اإلعمــار بعــد انتــهاء ق تــابع لألمــم املتحــدة معــين بإعــادةاالنتعــاش هــذه عــن طريــق إنشــاء مرفــ
وميكـن أن   . رد مـن اجلهـات املاحنـة       لتنسـيق املسـاعدات الـيت تـ        ا يسـتعان هبـ    لصراع، يكون أداة  ا

ــا مــن ميــول هــذا املرفــق  ــدين  مقايضــة اإعفــاءات إضــافية مــن الــديون وذلــك يف شــكل   جزئي ل
وحـد  ق أن حيسـن تقـدمي املسـاعدات وفعاليتـها عـرب إنشـاء نظـام م       ومن شأن هذا املرف   . بالسالم

وشفاف لإلبالغ عن املبالغ املالية اليت يـتم التعهـد وااللتـزام هبـا وصـرفها إىل البلـدان الـيت يعـاد                       
: ويتعني له أن يسترشد، الضطالعه بأعماله، بثالثة مبـادئ وهـي       . إعمارها ومتابعتها ورصدها  

عامـة؛  خمتلف السياسـات ال   بني  تساق  الا) ب( االتساق بني األهداف والسياسات العامة؛ و      )أ(
وميكـن هلـذا    .  عقائديـة   اخلاص والعـام علـى أسـس عمليـة ال          رسم احلدود بني القطاعني   ) ج( و

ــة،   الصــندوق أن ين ــدان   ســق أنشــطته مــع منظمــات إقليمي ــة البل ــل االحتــاد األفريقــي يف حال مث
 . األفريقية

طـاع  إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع وإدامتـها مـا مل ينخـرط الق            عملية  ويتعذر جناح    - ٢١
وإحــدى وســائل بنــاء الثقــة الالزمــة حلشــد املــوارد يف البلــدان الــيت انتــهى فيهــا    . اخلــاص فيهــا

الصراع تتمثل يف إنشاء صناديق وطنية لتنمية القطـاع اخلـاص بعـد انتـهاء الصـراع تركـز علـى                     
وميكن للمجتمع الدويل دعم هذه املبـادرات عـرب مـنح ضـمانات             . االستثمار يف جماالت حيوية   

 .مؤسسات مثيلة هلا وأرية من وكالة الضمانات االستثمارية املتعددة األطراف استثما
ويعتمد صـون السـالم علـى قيـام البلـدان الـيت انتـهى فيهـا الصـراع بوضـع اسـتراتيجية                        - ٢٢

طويلــة األجــل للتنميــة املســتدامة بالشــراكة مــع بلــدان اجلــوار واجلهــات الشــريكة واملؤسســات 
 مـا    من اجلهات املاحنة، ينبغي أن تركز هذه االستراتيجية، مـن بـني            ومبساعدة. الدولية األخرى 

ويف احلاالت اليت ينشـأ فيهـا صـراع      . املستدامةويل احمللية    التم تركز عليه، على استعادة مصادر    
توزيع الثروات واإليرادات اليت تدرها املوارد الطبيعيـة، يلـزم تضـمني هـذه              عن مشاكل تتصل ب   

ة معـــايري عاليـــة مـــن الشـــفافية لتطبقهـــا البلـــدان املنتجـــة هلـــذه املـــوارد  االســـتراتيجيات اإلمنائيـــ
 .والشركات اليت تبتاعها
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 الفصل الرابع
 حتسني املعايري املتبعة لتحديد أقل البلدان منوا  

 لتشــري إىل فئــة �أقــل البلــدان منــوا � تعــبري ١٩٧١ذ عــام منــتســتخدم األمــم املتحــدة   - ١
. يف عمليـة منوهـا    يـة ضـخمة     يات الدخل وتواجـه عقبـات هيكل      والبلدان اليت تنخفض فيها مست    

تان الرئيسيتان اللتان على أساسهما تعترب بلدان مـن أقـل البلـدان منـوا مهـا منـذ                   كلييوالعقبتان اهل 
 . واخنفاض مستوى رأس املال البشري، الضعف االقتصادي الشديد٢٠٠٠عام 
ــة التخطــيط اإلمنــائي  ، ١٩٧١يف عــام  - ٢ ــة السياســات    أســندت إىل جلن وهــي ســلف جلن

مهمـة تقـدمي توصــيات إىل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي بشــأن البلـدان الـيت ينبغــي        اإلمنائيـة  
، قـدمت اللجنـة توصـيات بشـأن         ١٩٩١ومنـذ عـام     . إضافة أمسائها إىل قائمة أقـل البلـدان منـوا         

 كــل يــهراض الــذي جترإدراج بلــدان يف هــذه القائمــة وشــطب أخــرى منــها وذلــك يف االســتع  
الـيت وضـعت ألول مـرة       أقـل البلـدان منـوا       لمعايري املستخدمة لتحديد    وبالنسبة ل . ثالث سنوات 

 .٢٠٠٣ عام و٢٠٠٠ وعام ١٩٩١فقد أجريت حتسينات عليها يف عام  ١٩٧١يف عام 
الشـركاء يف  إبـالغ  أقـل البلـدان منـوا هـو     قائمـة  وما تستهدفه األمم املتحدة من حتديـد       - ٣

زايا بـتغري اجلهـات املاحنـة وتتصـل         وتتغري هذه امل  . نح هذه البلدان مزايا خاصة    التنمية بضرورة م  
ــة    يف  ــة الرمسي ــة واملســاعدة اإلمنائي ــا باألفضــليات التجاري ــا   . معظمه ــة يف دورهت ــت اللجن وأعرب

السابعة عن قلقهـا إزاء حمدوديـة نطـاق هـذه املعاملـة اخلاصـة وفعاليتـها فقـررت النظـر يف هـذه                        
 .ا القادمةاملسألة يف أعماهل

 
األعمال القادمة للجنة السياسات اإلمنائية يف ضـوء القـرارات احلاليـة للمجلـس               - ألف 

 االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة
 استراتيجية االنتقـال السـلس    بشأن٥٩/٢٠٩ار اجلمعية العامة يف معرض نظرها يف قر  - ٤

ا، الحظت اللجنة أن القـرار يتضـمن عنصـرين          للبلدان اليت يرفع امسها من قائمة أقل البلدان منو        
ن رفــع األمســاء جيــري بعــد أ) أ(: ء البلــدان مــن القائمــة ومهــاهــامني يتنــاوالن عمليــة رفــع أمســا

 علمــا بتوصــية جلنــة السياســات  ات علــى قــرار اجلمعيــة العامــة بــأن تأخــذ انقضــاء ثــالث ســنو
أوال مـن أن    ات علـى التحقـق      مـا يعـين بعـد انقضـاء سـت سـنو           وهو  (اإلمنائية برفع اسم بلد ما      

ــد أصــبح مــؤهال ألن يرفــع امســه مــن القائمــة     ــرة   أ) ب(؛ و )هــذا البل ــاء فت ــام أثن ــه ينبغــي القي ن
وضـع اسـتراتيجية انتقاليـة لتيسـري     ابقة لرفـع اسـم البلـد مـن القائمـة       السنوات الـثالث هـذه السـ      
أخـذت اللجنـة علمـا      . واأقـل البلـدان منـ     إىل  فيـه    ال ينتمـي      إىل مركز  انتقال البلد بطريقة سلسة   

 مبوجبــها مــؤمتر عــيُدمــن القــرار الســابق الــيت ) ب (٣رة يف الفقــذكرهــا  أيضــا بالواليــة الــوارد
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 مـواطن الضـعف يف بلـد مـا بعـد وفائـه              رة والتنميـة إىل إعـداد مـوجز يـبني         األمم املتحـدة للتجـا    
ئيـة يف االعتبـار يف      مبعايري رفع امسـه مـن القائمـة ألول مـرة، لكـي تأخـذه جلنـة السياسـات اإلمنا                   

 ). أدناه١نظر اجلدول ا(استعراضها الالحق الذي جتريه كل ثالث سنوات 
 تطلـب    الـيت  ٥٩/٢٠٩ن قـرار اجلمعيـة العامـة         مـ  ١٢وأشارت اللجنة إىل أمهية الفقرة       - ٥
مبساعدة ودعـم الكيانـات األخـرى        ،إىل جلنة السياسات اإلمنائية أن تواصل     اجلمعية العامة    افيه

، باعتبـار هـذا   اؤها من القائمـة مسة أعورفان املالبلديف جمال التنمية يف  ، رصد التقدم احملرز املعنية
، وأن  ائمة أقل البلـدان منـوا     كل ثالث سنوات لق   اللجنة  الرصد مكمال لالستعراض الذي جتريه      

 .تقدم تقريرا عما توصلت إليه من نتائج إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ة إىل أمهيــة اســتراتيجية االنتقــال، وذلــك ألســباب لــيس أقلــها تفــادي  وأشــارت اللجنــ - ٦

االخنفاض املفاجئ يف املساعدة اإلمنائية الرمسية أو املساعدة التقنية حتسبا إللغـاء املزايـا األخـرى                
كما أشـارت إىل أمهيـة اإلجـراءات الـيت سـيتخذها            . املمنوحة ألقل البلدان منوا يف هناية املطاف      

فع امسه من القائمة، عـرب املبـادرة إىل اسـتخدام آليـات التشـاور مـع شـركائه يف                    البلد الذي سري  
ــرار       ــا مــن روح ق ــق هــذا الغــرض، وذلــك انطالق ــائيني واملتعــددي األطــراف لتحقي ــة الثن التنمي

لبلـد أن يتـوىل هـو    وإن كـان علـى ا  وأخريا، أشـارت اللجنـة إىل أنـه        . ٥٩/٢٠٩اجلمعية العامة   
الوكـاالت التنفيذيـة    يف هذه العملية    يمكن أن تشترك    ف ،تيجية االنتقال نفسه عملية إعداد استرا   

 .التابعة لألمم املتحدة وغريها من الكيانات الدولية واجلهات املاحنة الثنائية
  
 ١ لشكلا

 اإلطار الزمين لرفع اسم البلد  
 

   ٦         ٣     صفر:السنة
         :اجلهات الفاعلة

 
 �التحقق األول� ائيةجلنة السياسات اإلمن

 )األهلية(
  �الثاينالتحقق �

 )املؤهالت(
  الرصد رفع االسم       

    قرار املوافقة املوافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي
       العامةاجلمعية

ــارة     ــدة للتجـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــام ومـ األمـــني العـ
 والتنمية  بيان مبواطن الضعف

    طن الضعفبيان مبوا           --  

  تنفيذ  إعداد  --   البلد والشركاء وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 استراتيجية االنتقال   
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ورأت اللجنة أنه ينبغي للمجتمع الدويل حشد طاقاته، حينما يصاب بلد ما رفع امسـه                - ٧
ــار        ــادة اإلعم ــود إع ــة، لتيســري جه ــة طبيعي ــة بكارث ــن القائم ــه م ــافي ــ،ودعمه ــار  وذل ك يف إط

ــة الســائدة يف ملــديف اهتمامــا خاصــا    . اســتراتيجة االنتقــال ويف هــذا الســياق، تســتدعي احلال
بســبب حاجتــها إىل مــوارد إضــافية ضــخمة فحســب، بــل أيضــا ألنــه ينبغــي أن تــؤدي دورا  ال

 .حامسا يف صياغة استراتيجة االنتقال السلس
 

 وااملبادئ العامة ملعايري حتديد أقل البلدان من - باء 
: يف البلـد وهـي  تستند اللجنة يف حتديدها أقل البلدان منوا إىل ثالثة أبعـاد حلالـة التنميـة          - ٨

وبشـكل أكثـر حتديـدا، تنظـر        .  الثروات البشـرية واهلشاشـة االقتصـادية       مستوى الدخل ورصيد  
مؤشـر الثـروات    ) ب(  اإلمجـايل لكـل فـرد؛ و       نصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي        ) أ (:اللجنة يف 
 .مؤشر اهلشاشة االقتصادية) ج(؛ و يةالبشر
أقـل البلـدان منـوا،      مركـز   عـايري املعتمـدة لتحديـد       إلدخال املزيد من التحسينات على امل      - ٩

الغـرض مـن حتديـد البلـدان املنخفضـة الـدخل            ) أ(: أربعة مبادئ عامة يف االعتبار وهي     أخذت  
 لقائمــة مــع مــرور الــزمن؛اتســاق ا) ب( الــيت تعــاين مــن أكثــر حــاالت اخللــل البنيــوي حــدة؛ و

 .نة يف تطبيق املعايريضرورة توافر املرو) د( ثبات املعايري؛ و) ج( و
تعترب البلدان من أقل البلدان منوا إذا كانت تواجـه عراقيـل بنيويـة حتـول دون تنميتـها،                    - ١٠

. بسبب اخنفاض مستوى دخلها وشدة هشاشة اقتصاداهتا واخنفـاض مسـتوى رأمساهلـا البشـري              
اخلصائص اليت متيز أقل البلدان منوا تتناسب واملعارف السائدة حاليـا ذات الصـلة بعمليـة                وهذه  
 .التنمية
 ٢٠٠٠ه يف تقريريهـا لعـامي   وأكدت اللجنة من جديد على أمر كانت قد أشارت إلي    - ١١
ــيش        ، ٢٠٠١و  ــيت تع ــدان ال ــة البل ــين معامل ــد أن يع ــايري بإنصــاف ال ب ــق املع ــو أن تطبي أال وه

البلـدان اخلمسـني     مـن أصـل      ، بلـدا  ١١أن  ولـوحظ   . ثلـة باملسـاواة مـع مـرور الـزمن         حاالت مما 
تسـعة  أن  هـذه البلـدان و     ، دخـول قائمـة       ٢٠٠٣ ال حيق هلا، استنادا إىل معايري عـام          ،قل منوا األ

أقـل البلـدان منـوا لـو كانـت أمساؤهـا            يف قائمـة    بلدان من البلدان املنخفضة الـدخل الـيت ليسـت           
ويعـود هـذا األمـر إىل حـد كـبري إىل عـدم           .  ملا استوفت املعـايري لرفعهـا منـها        مدرجة يف القائمة  

فــأوال، لكــي يضــاف اســم بلــد مــا إىل   . متاثــل معــايري إدراج األمســاء يف القائمــة ورفعهــا منــها  
القائمة، يلزم عليه استيفاء ثالثة معايري، بينما لريفع امسه منـها جيـب عليـه اسـتيفاء معيـارين مـن                  

وثانيــا، هنــاك فــرق يف املســتويات القصــوى املســتخدمة  .  فقــطثــة ال معيــار واحــدعــايري الثالامل
 .إلدراج االسم يف القائمة ورفعه منها
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ورأت اللجنة أنه يلزم تعديل املعايري مع مرور الزمن حبيـث تصـبح متسـقة مـع املبـادئ                    - ١٢
، أعــادت اللجنــة العامــة الــيت جيــب أن يقــوم عليهــا حتديــد أقــل البلــدان منــوا، ويف الوقــت نفســه

 .على عامل االستقرار يف املعايريالتأكيد على مدى أمهية احلفاظ 
وشــددت اللجنــة علــى أمهيــة املرونــة يف تطبيــق املعــايري الثالثــة املعتمــدة يف حتديــد أقــل   - ١٣

مؤشـر الثـروات   (واقترحـت اللجنـة أخـذ معيـاري اخللـل البنيـوي معـا يف االعتبـار               . البلدان منوا 
ذلـك بغيـة مراعـاة إمكانيـة        أو حىت املعايري الثالثة كلها، و     ) ر اهلشاشة االقتصادية  البشرية ومؤش 
آخر إىل حد ما واآلثار اجملتمعة اليت حيتمل أن ختلفهـا حـاالت اخللـل ، علـى حنـو                    تبديل معيار ب  

علـى حنـو مـا سـبق أن اقترحتـه           (ما يصفه مؤشر الثروات البشرية ومؤشـر اهلشاشـة االقتصـادية            
وتسـاعد  . )٧( بشـأن دورهتـا الرابعـة    مـن تقريرهـا  )ج( ١٤٥ات اإلمنائيـة يف الفقـرة       جلنة السياسـ  

املرونة على تعزيز اتساق القائمة وكفالة معاملة البلدان باملساواة مع مرور الـزمن، علـى النحـو        
 . أعاله١١الوارد يف الفقرة 

 مـا ارتفـع دخلـه       القائمـة إذا  ووافقت اللجنة على اعتبار بلد مـا مـؤهال لرفـع امسـه مـن                 - ١٤
، حـىت لـو مل يسـتوف أي    )عن ضعفي احلد األدىنما ال يقل ( اإلمجايل إىل درجة كافية      القومي

وشـددت علـى أنـه يـتعني يف         . لرفعه من القائمـة    رين اآلخرين لبلوغ احلد األدىن    معيار من املعيا  
 .ألحوال أخذ تواصل منو الدخل القومي اإلمجايل يف االعتباركل ا
 البلــدان مــن أجــل   أهليــةاللجنــة ميكــن أن تســتخدم أيــة معلومــات لتقيــيم       أن رؤي - ١٥

ة التقنيــة للمؤشــرات وفيمــا يتعلــق باملعاجلــ. رفعهــا منـها إدراجهـا يف قائمــة أقــل البلــدان منــوا أو  
ــاه ٢١املســائل املشــار إليهــا يف الفقــرة  ك ــة السياســات   و أدن بشــكل أكثــر مشــوال يف تقريــر جلن

ــة  ــا عــاإلمنائي ــة   )٧( الرابعــةن أعمــال دورهت ــىوافقــت اللجن  بســيطموضــع تهــذه  أن تكــون عل
 .تدرجيي

 
 معايري حتديد أقل البلدان منوا -جيم  

 الدخل القومي اإلمجايلنصيب الفرد من  - ١ 
لـدخل القـومي اإلمجـايل    لأشارت اللجنة إىل مناقشاهتا السـابقة املتعلقـة بـإجراء مقارنـة             - ١٦

 والحظـت أنـه بـالرغم    ،تقديرات تعادل القـوة الشـرائية  بويل استنادا إىل طريقة أطلس البنك الد  
كل  القـوة الشـرائية سـوف يعكـس بشـ          باسـتخدام تعـادل   لدخل القومي اإلمجـايل     امن أن قياس    

فضـال عـن   و. د فإن هذه البيانـات ال تتـوفر يف كـثري مـن البلـدان     أفضل املستوى املعيشي يف البل  
ــرائية توضـــع   ــوة الشـ ــادل القـ ــتناد يف أغلـــب األحيـــان دون ذلـــك فـــإن تقـــديرات تعـ  إىل االسـ

__________ 
 .١٤٦، الفقرة (E/2002/33) ١٣ ، امللحق رقم٢٠٠٢لمجلس االقتصادي واالجتماعي، لالوثائق الرمسية  )٧( 
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ــذلك تقــرر اســتخدام الــ  . مالحظــات إحصــائية مباشــرة   القــومي اإلمجــايل اســتنادا إىل  دخلول
 . البنك الدويلأطلسطريقة 
ت َمقــّدالــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات  ٢٠٠٦الســتعراض عــام عنــد إعــداد اللجنــة  - ١٧

 القـومي اإلمجـايل بـدال مـن النـاتج       الختيـار الـدخل  ٢٠٠٢ يف عـام   قادهتـا ملخصا للحجج اليت    
الـدخل القـومي اإلمجـايل    ووافقت اللجنة علـى اإلبقـاء علـى نصـيب الفـرد مـن        .  اإلمجايل احمللي

بعض البلدان اليت توجـد فيهـا اختالفـات         املتعلقة ب  مجع البيانات    تعوقالقيود اليت   على  وأكدت  
 البيانـات  موثوقيـة مـة تقـدمي تقريـر عـن     وطلبت إىل األمانة العا. كبرية فيما بني املصادر املختلفة  

رفـع البلـد مـن القائمـة، ضـرورة النظـر             ال سيما يف حاالت      ،واقُترح أيضا . الالزمة أو انعدامها  
 . للدخلوثوقة املاتساقييف مجيع ال

 الرقم القياسي لألصول البشرية - ٢ 
ــة علــى ضــرورة    - ١٨ ــال البشــري  أن تظــل وافقــت اللجن ــة رأس امل ــرقم يف امنعكســة حال ل

.  مبسـتوى التعلـيم والصـحة علـى السـواء          صـل  خالل مؤشـرات تت    منالقياسي لألصول البشرية    
ــا أربعــة مؤشــرات   ــيم   ، مؤشــرانوتســتخدم حالي ــة وآخــران للتعل متوســط ) أ( للصــحة والتغذي

معـدل وفيـات    ) ب (االحتياجات الدنيا السعرات احلرارية كنسبة مئوية من      الفرد من   استيعاب  
معـدل اإلملـام    ) د(النسبة اإلمجالية لاللتحاق باملـدارس الثانويـة        ) ج(امسة  األطفال دون سن اخل   

 .بالقراءة والكتابة يف أوساط الراشدين
 االستعراضـات السـابقة أن مؤشـرات الـرقم القياسـي            املسـتمرة مـن   لوحظ من التجربة     - ١٩

 الرقم القياسـي    وتعرب مؤشرات . اختبار موثوقيتها لألصول البشرية حتتاج يف أغلب األحيان إىل        
باسـتخدام  عينـة كـبرية مـن البلـدان املنخفضـة الـدخل             بلألصول البشرية عن تقييم نسيب مقارنة       

 وقـت، ومـن أجـل إجـراء مقارنـات فعالـة مبـرور ال            . نظام مقاييس خيتلف بـني اسـتعراض وآخـر        
ــرقم القياســي لألصــول  لــدى قيــاس نظــام الاقُتــرح النظــر يف طــرق أفضــل لتعريــف    حســاب ال

 .البشرية
ناقشت اللجنـة مـع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة إمكانيـة االستعاضـة عـن                      - ٢٠

. ناقصـي التغذيـة   الالنسـبة املئويـة للسـكان       باليـومي للسـعرات احلراريـة       الفـرد   متوسط استهالك   
 قـررت اللجنـة     ،مشول البيانات املتعلقة باملؤشر األخري    وويف ضوء التحسينات األخرية يف نوعية       

 .٢٠٠٦دامه يف استعراض عام استخ
اجلاهزيــة نظــرا ألمهيــة ومفادهــا أنــه  ٢٠٠٤أشــارت اللجنــة أيضــا إىل توصــيتها لعــام   - ٢١

كـان يـتعني وضـع ذلـك العامـل يف      إذا ما يف  ألغراض التنمية يتعني على املرء النظر        اإللكترونية
نـه  القائـل إ  نـة عـن رأيهـا       وأعربـت اللج  . االعتبار يف االستعراض التايل لقائمـة أقـل البلـدان منـوا           
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ة  اإللكترونيـ  جلاهزيـة املكونات احلاليـة للـرقم القياسـي لألصـول البشـرية فـإن ا             العكس من   على  
شري إىل رأس املال البشـري حبـد ذاتـه ولكـن إىل العوامـل املاديـة الـيت يـرجح أن تعـزز رأس                         ت ال

ملتاحـة بوصـفها أحـد    ومتـت أيضـا مالحظـة حمدوديـة البيانـات ا         . تنـتج عنـه   املال البشـري أو أن      
وفضــال عــن ذلــك وعلــى خــالف مؤشــرات اإلعاقــة اهليكليــة  . أوجــه الضــعف هلــذه املؤشــرات

ولـذلك قـررت    .  بسـرعة كـبرية يف البلـدان الناميـة         ةاإللكترونيـ اجلاهزية  تغري  أن ت األخرى ميكن   
لكنـها   كعامل إضايف للرقم القياسي لألصول البشـرية و        اجلاهزية اإللكترونية اللجنة عدم إدراج    

السـتعراض التـايل الـذي جيـري        ألغراض ا  باجلاهزية اإللكترونية اقترحت إتاحة البيانات املتعلقة     
إلدراجهـا يف القائمـة      البلـدان    أهليـة معلومـات إضـافية لتقيـيم       باعتبـار ذلـك     كل ثالث سنوات    

 .منهارفعها  أو
 الرقم القياسي للضعف االقتصادي - ٣ 

الصـدمات  عف االقتصادي يف وجه الصـدمات التجاريـة و        ذكرت اللجنة أهنا تعترب الض     - ٢٢
علـى  منـه   اآلثار املترتبة   بفعل  يف الغالب   سوءا   وهو يزداد  ،الطبيعية معوقا هيكليا رئيسيا للتنمية    

عكس حجـم الصـدمات اخلارجيـة        الرقم القياسي للضعف االقتصـادي لـي       وُصمم. اإلنفاق العام 
وتتمثــل مكونــات الــرقم القياســي  .  الصــدماتالــيت يواجههــا البلــد ونطــاق تعــرض البلــد هلــذه 

الصـــادرات مـــن الســـلع يف ســـتقرار العـــدم ا  يفل صـــدماتثـــللضـــعف االقتصـــادي الـــذي مي
قياســـي للضـــعف الرقم الـــ عناصـــر أمـــا. عـــدم االســـتقرار يف اإلنتـــاج الزراعـــي، وواخلـــدمات

ــيت مت  ــلاالقتصــادي ال  حصــة الصــناعات ) ب(حجــم الســكان  ) أ: (فهــي تعرضــا للصــدمات  ث
نظـرت  و.  يف التصـدير   السـلع تركيز  ) ج(لناتج احمللي اإلمجايل    يف ا تحويلية واخلدمات احلديثة    ال

اللجنة أيضا يف دورهتا اخلامسة يف نسـبة السـكان املشـردين بسـبب الكـوارث الطبيعيـة كعامـل                
اسـتراتيجية موريشـيوس   بتقـدير  مـع ال  وترحـب اللجنـة     . )٨(إضايف يف وقوع الصـدمات الطبيعيـة      

 عملـها   وجبـدوى  )٩(فيذ برنامج العمل للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصـغرية الناميـة          لزيادة تن 
 .السابق املتعلق بالضعف

ــة جــدوى    - ٢٣ نســبة الســكان املشــردين بســبب الكــوارث    لمؤشــر وجــود أكــدت اللجن
 مؤشـران   نين العـامل  ي هـذ  وقـد تـبني أن     . اسـتقرار اإلنتـاج الزراعـي      مإىل عـد  باإلضافة   ،الطبيعية

 .ان الصدمات الطبيعية بطريقة شاملةكستكميليان يع

__________ 
 .١٣ الفصل الرابع، الفقرة (E/2003/33) ١٣، امللحق رقم ٢٠٠٣رجع، نفس امل )٨( 
تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج عمل التنمية املستدامة لصاحل أقل البلدان منوا، بورت لـوي،                )٩( 

 .، املرفق الثاين١، الفصل الثاين، القرار ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤-١٠موريشيوس، 
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 الرئيسـية يف  امسة والسادسة مراعاة ُبعد البلد مـن أسـواقه      ورأت اللجنة يف دورتيها اخل     - ٢٤
وقررت إدخـال مؤشـر للُبعـد كمكـون مـن مكونـات الـرقم             . معايري حتديد الضعف االقتصادي   

 ارتفـاع تكـاليف النقـل والعزلـة مـن      القياسي للضعف االقتصادي لعكس املعوقـات النامجـة مـن      
 .األسواق العاملية

تزيـد مـن التعـرض لتلـك الصـدمات          الـيت   نظرا ألن السياحة من بني اخلـدمات احلديثـة           - ٢٥
وافقت اللجنة على ضرورة تعديل الرقم القياسـي للضـعف          ذلك التعرض،   د من   أن حت بدال من   

يف النــاتج احمللــي دمات احلديثــة  التحويليــة واخلــاعاتاالقتصــادي لالستعاضــة عــن حصــة الصــن 
 .صة الزراعة والغابات ومصائد األمساكاإلمجايل حب

مـا  ك ،وأُشـري إىل أنـه  . ي أن انعدام التنوع االقتصادي مؤشـر للتعـرض للصـدمات     ورؤ - ٢٦
فــإن معامــل تركــز الصــادرات  ، الســابقةالسياســات اإلمنائيــة وردت مالحظتــه يف تقــارير جلنــة 

كمــا يعتمــد أيضــا علــى تصــنيف التجــارة ويتســم باالرتفــاع  . خلــدماتيــرتبط بالتجــارة دون ا
 ولذلك فإنه ييسـر إدراج      ،بصفة خاصة يف البلدان املصدرة للنفط أو ألنواع أخرى من املعادن          

ووافقت اللجنـة علـى اإلبقـاء علـى املؤشـر           . هذه البلدان يف القائمة أو يساعد على إبقائها فيها        
 .كجزء من الرقم القياسي للتعرض

 هــي أقــرب إىل التعـــرض   أن البلــدان الصــغرية   القــائم علـــى ررت اللجنــة موقفهــا   كــ  - ٢٧
 األخـرى تعتمـد    إذا تسـاوت األمـور       ، اقتصـاداهتا  ألنلصدمات اخلارجيـة مـن البلـدان الكـبرية          ل

وأعربـت أيضـا عـن الـرأي القائـل بـأن       . أكثـر تركيـزا   صادراهتا   وألنبشكل أكرب على التجارة     
ــدان الصــغرية   ــأكالبل ــة تعرضــا ر ث ــدان  ،فضــال عــن ذلــك و. للصــدمات الطبيعي ــإن معظــم البل  ف

 تاعتـرب فقـد   ولذلك  .  للكوارث الطبيعية  اناطق تعرض أشد امل نخفضة الدخل تقع يف     املالصغرية  
مـا ينبغـي دراسـته ومنحـه     هـو   الضـعف االقتصـادي و  على رئيسيا مؤشراحجم السكان   اللجنة  

 . للضعف االقتصادياالهتمام الالزم يف حتديد الرقم القياسي
ولتوحيد االقتراحات الواردة يف الفقرات السابقة تقترح اللجنة تعـديل الـرقم القياسـي               - ٢٨

 .٢للضعف االقتصادي كما يتضح يف الشكل 
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 ٢الشكل 
 الرقم القياسي املعدل للضعف االقتصادي  

 
 
 

 
 
 
 
  

 التوصيات -دال  
توافق اللجنة علـى ضـرورة تـوخي املرونـة يف تطبيـق هـذه املعـايري الثالثـة لتحديـد أقـل                    - ٢٩

حتديد ما إذا كانت بعض البلـدان       عند  ت اللجنة ضرورة النظر يف الوقت ذاته        أور. البلدان منوا 
تســتحق إدراجهــا أو خروجهــا مــن القائمــة يف معــوقني هيكلــيني مهــا الــرقم القياســي لألصــول  

نصــيب الفــرد مــن  (املعــايري الثالثــة يف رقم القياســي للضــعف االقتصــادي أو حــىت  البشــرية والــ
ــعف        ــي للضـ ــرقم القياسـ ــرية والـ ــول البشـ ــي لألصـ ــرقم القياسـ ــايل والـ ــومي اإلمجـ ــدخل القـ الـ

 واألثـر املوحـد احملتمـل       عن معيار بآخر  بطريقة تراعي قدرا من القابلية لالستعاضة       ) االقتصادي
 .اسي لألصول البشرية والرقم القياسي للضعف االقتصاديللمعوقات كما يف الرقم القي

وافقت اللجنة يف حالة زيادة الدخل القومي اإلمجايل يف أقـل البلـدان منـوا إىل مسـتوى        - ٣٠
 النظـر يف أهليـة الـبالد    علـى إمكانيـة  ) إىل ضعف احلد األدىن علـى األقـل   (عال بشكل استثنائي    

األدىن للخـروج وفقـا ألي مـن املعيـارين تسـليما      لـو مل يصـل للحـد        حـىت   لخروج من القائمـة     ل
 .استدامة الدخل العايلمراعاة وجوب ب

مـن السـعرات احلراريـة    للفرد قررت اللجنة االستعاضة عن متوسط االستهالك اليومي        - ٣١
 .ناقصي التغذيةالبالنسبة املئوية للسكان 

.  الضـعف االقتصـادي    تؤكد اللجنة من جديد أن حجم السكان ميثل عامال رئيسيا يف           - ٣٢
وتوافق اللجنة على إدراج نسبة السـكان املشـردين بسـبب الكـوارث الطبيعيـة إضـافة إىل عـدم               

وتوافـق اللجنـة كـذلك      . اإلنتاج الزراعي يف الـرقم القياسـي للضـعف االقتصـادي          يف  ستقرار  الا
النقـل  عكس ارتفـاع تكـاليف      يعلى إدراج مؤشر الُبعد يف الرقم القياسي للضعف االقتصادي لـ          

 االستعاضة عن حصة الصناعة التحويلية واخلدمات احلديثـة         علىو .والُبعد عن األسواق العاملية   
 .صة الزراعة والغابات ومصائد األمساكحب

)٪٥٠(الرقم القياسي للتعرض

املوقع الرقم القياسي اهليكلي صغر حجم البلد

 )٪ ٥٠(الرقم القياسي للصدمات 

الرقم القياسي للصدمات الطبيعية الرقم القياسي للصدمات التجارية

تركيز الصادراتُبعد املسافة السكان
 من السلع

لزراعةحصة ا
والغابات ومصائد 

األمساك

عدم االستقرار يف 
صادرات السلع 
 واخلدمات

عدم استقرار 
 التاريخ الزراعي

انعدام املأوى 
بسبب الكوارث 

 الطبيعية

٥٠٪٥٠٪٢٥٪٢٥٪٥٠٪
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 الفصل اخلامس
 تنظيم الدورة  

عقــدت الــدورة الســابعة للجنــة السياســات اإلمنائيــة بــاملقر الرئيســي لألمــم املتحــدة يف   - ١
 عضــوا مــن أعضــاء اللجنــة  ٢٢وحضــر الــدورة . ٢٠٠٥مــارس / آذار١٨  إىل١٤الفتــرة مــن 

وتــرد قائمــة بأمســاء . فضــال عــن مــراقبني مــن العديــد مــن املنظمــات يف منظومــة األمــم املتحــدة 
 .١املشاركني يف املرفق 

وقدمت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحـدة خـدمات             - ٢
افتتح الدورة السيد إيان كينيبريج مـدير مكتـب السياسـات اإلمنائيـة والتخطـيط               و. فنية للدورة 

بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ورحب باملشاركني باسم وكيل األمـني العـام للشـؤون       
 .االقتصادية واالجتماعية

 كـانون   ٣١أعضاء املكتب الذين مت انتخـاهبم للـدورة السادسـة لفتـرة عمـل تنتـهي يف                   - ٣
 : هم٢٠٠٦ديسمرب /األول
 :الرئيس

 السيدة سوشيترا بونياراتا باندو 
 :نائب الرئيس

 السيد ميلوفويي بانيتش 
 :ةرراملق

 السيدة سيلفيا سابوريو 
يرد جدول أعمال الـدورة السـابعة وقائمـة الوثـائق املعروضـة علـى اللجنـة يف املـرفقني                   - ٤

 .الثاين والثالث على التوايل
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 املرفق األول
 ائمة بأمساء املشاركنيق  

 :حضر الدورة أعضاء اللجنة اآلتية أمساؤهم - ١
 السيدة انداري تريزا السيسي لومومبا 
 السيدة اسكرا بيليفا 
 السيدة باتريشيا بيفاين ريتشارد 
 السيد ألربت بنجر 
 السيد أوالف جبرخولت 
 السيدة غي ينج كاو 
 السيد ليونيد غرجيورييف 
 مونتالسيد باتريك غيويو 
 السيدة هبة هندوسة 
 السيد هريويا إشيكاوا 
 السيدة ويلني جونسون 
 السيدة مارجو لوروستني 
 السيد ميلوفويي بانيتش 
 السيدة كاروال بيسينو 
 السيدة سوشيترا بانياراتاياندو 
 السيدة سيلفيا سابوريو 
 السيد ناصر حسن السعيدي 
 السيد أودو ارنس سيمونيز 
 نو بيكارستثالسيدة فومني توجو 
 السيد أوسفات أراتشي 
 السيد صامويل مويتا واجني 
 السيد كريفاهللا ينساين 
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وكانت املنظمات والوكاالت واهليئات والربامج وصناديق األمـم املتحـدة التاليـة ممثلـة               - ٢
 .يف الدورة

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية � 
البلدان النامية غري السـاحلية والـدول اجلزريـة    مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا و     � 

 الصغرية النامية
 مكتب املستشار اخلاص ألفريقيا � 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ � 
 )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة  � 
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية � 
 منائيبرنامج األمم املتحدة اإل � 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة � 
 صندوق األمم املتحدة للسكان � 
 جامعة األمم املتحدة � 
 برنامج األغذية العاملي � 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة � 
 منظمة العمل الدولية � 
 )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  � 
 حدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم املت � 
 البنك الدويل � 
 منظمة الصحة العاملية � 
 منظمة التجارة العاملية � 
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 املرفق الثاين
 جدول األعمال  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١
 :منظور أفريقي لألهداف اإلمنائية لأللفية - ٢

 ؛االجتاهات يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى يف التسعينات )أ( 
 .املعوقات والتحديات والفرص )ب( 

 :إعادة التعمري والتنمية والسالم املستدام للبلدان اخلارجة من الصراع - ٣
 هتديد لألمن البشري ومعوق للتنمية؛: الصراع القائم على العنف )أ( 
 الفقر وعدم املساواة والصراع؛ )ب( 
 .قريةالعوامل املسببة للصراعات الداخلية يف البلدان الف )ج( 

 :حتسني معايري حتديد أقل البلدان منوا - ٤
ــرية     )أ(  ــرارات األخـ ــوء القـ ــتقبل يف ضـ ــة يف املسـ ــة السياســـات اإلمنائيـ عمـــل جلنـ

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة؛
 مبادئ عامة ملعايري حتديد أقل البلدان منوا؛ )ب( 
 .معايري حتديد أقل البلدان منوا )ج( 

 خرىمسائل أ - ٥
 .اقتراحات من أجل العمل يف املستقبل - ٦
 مناقشة واعتماد تقرير جلنة السياسات اإلمنائية لدورهتا السابعة - ٧
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 املرفق الثالث
  قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا السابعة  

 العنوان أو الوصف رمز الوثيقة

CDP/2005/PLEN/1 قائمة بالوثائق 
CDP/2005/PLEN/2 جدول األعمال 
CDP/2005/PLEN/3 قائمة بأمساء املشاركني 
CDP/2005/PLEN/4                  استراتيجية االنتقال السلس للبلدان اليت يرفع امسها مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا

 )٥٩/٢٠٩قرار اجلمعية العامة (
CDP/2005/PLEN/5      ــا السادســة ــة عــن دورهت ــة السياســات اإلمنائي ــر جلن ــرار اجلمعيــ (تقري ــة ق ة العام

٥٩/٢١٠( 
CDP/2005/PLEN/6                  استراتيجية االنتقال السلس للبلدان اليت يرفع امسها مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا

 )٢٠٠٤/٦٦قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (
CDP/2005/PLEN/7            مقـرر اجمللـس االقتصـادي      (تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عـن دورهتـا السادسـة

 )٢٠٠٤/٦٧واالجتماعي 
CDP/2005/PLEN/8           استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيـذ برنـامج العمـل لتحقيـق التنميـة املسـتدامة

 )٦٤ و ٦٣الفقرتان  (A/CONF.7/CRP.7(للدول اجلزرية الصغرية النامية 
CDP/2005/PLEN/9    وضــع اســتراتيجية لالنتقــال الســلس بعــد اخلــروج مــن وضــع أقــل البلــدان منــوا

 )E/2004/94لعام تقرير األمني ا(
CDP/2005/PLEN/10        مـن مرحلـة الشـك إىل دور القيـادة          : منظور أفريقـي لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة

 www.un.org-esa/analisis/devplan/index.html: والعمل
CDP/2005/PLEN/11  نمية، خطة عملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، حملـة عامـة            االستثمار يف الت

 )مشروع األلفية، تقرير مقدم إىل األمني العام(
CDP/2005/PLEN/12  جتميع شعبة اإلحصاء بإدارة الشـؤون      (تقرير مرحلي   : األهداف اإلمنائية لأللفية

 )االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة
CDP/2005/PLEN/13مذكرة من األمانة العامة(هداف اإلمنائية لأللفية األ( 
CDP/2005/PLEN/14      ــن الصــراع ــدان اخلارجــة م ــة والســالم املســتدام يف البل ــتعمري والتنمي ــادة ال : إع

http://www.un.org/esa/analisis/devplan/index/html 
CDP/2005/PLEN/15املساعدة والتعاون يف البلدان اخلارجة من الصراع: وعود براقة وأداء ضئيل 
CDP/2005/PLEN/16ــا : مــوجز تنفيــذي تقريــر الفريــق الرفيــع  (مســؤوليتنا املشــتركة : عــامل أكثــر أمن

 )املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري التابع لألمني العام

http://www.un.org-esa/analisis/devplan/index.html
http://www.un.org/esa/analisis/devplan/index/html
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 العنوان أو الوصف رمز الوثيقة

CDP/2005/PLEN/17          ورقـة  (اجتماع فريق اخلرباء املعين مبنع نشوب الصراعات وبناء السالم والتنمية
صـــادرة مـــن إدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة باألمانـــة العامـــة لألمـــم  

 )املتحدة
CDP/2005/PLEN/18تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعين بتحسني معايري حتديد أقل البلدان منوا 
CDP/2005/PLEN/19 مذكرة من األمانة العامة(اجلاهزية اإللكترونية( 
CDP/2005/PLEN/20 مذكرة من األمانة العامة(تعادل القوة الشرائية( 
CDP/2005/PLEN/21  ــر الرصــد العــاملي لعــام صــندوق النقــد  /البنــك الــدويل( حملــة عامــة ٢٠٠٤تقري

 )الدويل
CDP/2005/PLEN/22     اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن اجتمـاع اجمللـس       اجتماع مؤمتر قمة اجلمعية العامـة و

 )مذكرة من األمانة العامة(االقتصادي واالجتماعي واألهداف اإلمنائية لأللفية 
CDP/2005/PLEN/23        منظمـة   (٨ -، والتذييل بـاء     ١١األمن االقتصادي من أجل عامل أفضل الفصل

 )العمل الدولية
 


