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  دورهتا السادسة تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن  
 )٢٠٠٤أبريل / نيسان٢ -مارس / آذار٢٩(  

 

 موجز 
يتضمن هذا التقرير النتائج والتوصيات الرئيسية الصادرة عـن الـدورة السادسـة للجنـة        

 /نيسـان  ٢مـارس إىل  / آذار٢٩يف الفترة من  املتحدة األممالسياسات اإلمنائية املعقودة يف مقر  
يتعلق األول بالتدابري الرامية إىل حتسـني       . وتناولت اللجنة ثالثة مواضيع رئيسية    . ٢٠٠٤أبريل  

ــامج عمــل العقــد        ــذ برن ــة للقضــاء علــى الفقــر يف ســياق تنفي ــة املواتي ــة البيئ ــة املــوارد وهتيئ تعبئ
ع مـن   املوضـو  االقتصادي واالجتماعي    اجمللساعتمد  ( لصاحل أقل البلدان منوا      ٢٠١٠-٢٠٠١

وتناولـت اللجنـة أيضـا مسـألة كيفيـة تقيـيم التقـدم              ). ٢٠٠٤أجل اجلزء الرفيع املسـتوى لعـام        
وعـالوة علـى ذلـك،      . احملرز حنو حتقيق احلكم الرشيد يف سياق تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية          

تناولت أيضا اللجنة املسائل املتصلة باالستعراض الذي جيـرى كـل ثـالث سـنوات لقائمـة أقـل             
 .٢٠٠٣لبلدان منوا الذي أجري يف عام ا

 لمجلـــسوفيمـــا يتعلـــق باملوضـــوع الـــذي جيـــري تناولـــه يف اجلـــزء الرفيـــع املســـتوى ل 
ــاه إىل أن النمــو االقتصــادي واحلــد مــن الفقــر      ،االقتصــادي واالجتمــاعي  ــة االنتب تلفــت اللجن

 املــوارد املعبــأة يتطلبــان تعبئــة مــوارد ماليــة علــى املســتويني الــوطين والــدويل علــى الســواء وأن  
ستتوقف على جمموعة متنوعة من العوامل من بينها إقامة شراكات فعالة مع املاحنني علـى حنـو                 

ومــن بــني . يتــيح زيــادة كميــة ونوعيــة املعونــة فضــال عــن القــدرة علــى تعبئــة املــوارد الداخليــة  
رار االقتصـاد   السياسـات الضـريبية واملاليـة وعـدم اسـتق         ضعف  العقبات اليت تواجه تعبئة املوارد      

الكلــي وحمدوديــة املــدخرات الرمسيــة وهــروب رؤوس األمــوال فضــال عــن املديونيــة اخلارجيــة   
وتصدر اللجنـة عـددا مـن التوصـيات الراميـة         . والصعوبات املصاَدفة يف إنتاج صادرات جديدة     

تـذاب  إىل إزالة بعض العقبات اليت تقيد تعبئة املوارد الداخلية فضال عـن تعزيـز أثـر املعونـة واج      
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وتالحظ أيضا أن نقـل االسـتثمارات       . االستثمار األجنيب املباشر وتعزيز القدرات احمللية املنتجة      
إىل اجملاالت الـيت ينشـط فيهـا الفقـراء إىل حـد كـبري ُيعـد عنصـرا أساسـيا يف اسـتراتيجية تعزيـز                

 .النمو املستدام من أجل احلد من الفقر
ن يكون أساسيا يف حتقيـق األهـداف املتعلقـة     وترى اللجنة أن احلكم الرشيد ال ميكن أ        

باحلد من الفقر إال إذا كانت عملية القياس والتقييم غري منحازة لصاحل عوامل خارجيـة تتعلـق           
ولــذلك فــإن . باملــاحنني واملســتثمرين وهيئــات الرصــد الدوليــة ولــيس بــاملنظور الــداخلي للبلــد  

يـة ُتعـد عمليـة أساسـية يف تصـميم مؤسسـات             عملية التفاعل بني اجلهات املاحنـة والبلـدان املتلق        
فمن ناحية غالبا ما جيانب النجاح التـدابري املفروضـة          . وآليات احلكم الرشيد يف البلدان النامية     

ومـن  . من جانب اجلهات املاحنة إذا مل تراع على النحو الواجب ثقافة وتـاريخ البلـدان املتلقيـة                
دة من اجلهـات املاحنـة جلعـل مؤسسـاهتا وعملياهتـا          ناحية أخرى حتتاج البلدان املتلقية إىل مساع      

ومتثَّـل  . االجتماعية والسياسـية واالقتصـادية أقـرب إىل تلـك الـيت تلـزم لتحقيـق احلكـم الرشـيد                   
اقتراح حمدد تقدمت به اللجنة يف هـذا الصـدد يف أن ُتـدعى أقـل البلـدان منـوا إىل املشـاركة يف                        

 .دئ واملعايري العاملية جلوانب احلكم الرشيدمداوالت املؤسسات اليت تتحدد خالهلا املبا
وفيمـا يتصـل باالسـتعراض الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لقائمـة أقـل البلـدان منــوا             

ــام    ــذي أجــري يف ع ــا      ٢٠٠٣ال ــه يف دورهت ــذي مت التوصــل إلي ــة االســتنتاج ال ، أكــدت اللجن
 مـن قائمـة أقـل       اخلامسة القائل بأن الـرأس األخضـر وملـديف أصـبحتا مـؤهلتني لرفـع امسيهمـا                

ويف الوقـت نفسـه، أكـدت اللجنـة      . البلدان منوا وأوصت برفع امسيهما من فئة أقل البلدان منوا         
وتضمنت الـدورة   . ضرورة قيام البلدان ذاهتا واجملتمع الدويل بوضع استراتيجية لالنتقال امليسر         

دان منـوا وتبـادال     بيانات مقدمة من منظمات دولية منتقـاة بشـأن االمتيـازات املتاحـة ألقـل البلـ                
لــآلراء يف هـــذا الصـــدد؛ وأســـهم هـــذا التفاعـــل يف االقتراحـــات الـــيت قدمتـــها اللجنـــة بشـــأن  

. استراتيجيات االنتقال امليسر اليت تتبعهـا البلـدان الـيت ُيرفـع امسهـا مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا                 
، اقترحـت اللجنـة أن   ومن بني التدابري الرامية إىل ضمان االنتقال امليسـر بالنسـبة لتلـك البلـدان            

بعقد اجتماع لفريق استشاري قطري خمصص حيدد فيه البلد املرفـوع امسـه             املتحدة   األممتقوم  
ــه       ــة إىل ضــمان مواصــلة تنميت ــدابري الرامي ــة، الت . مــن القائمــة، بالتعــاون مــع شــركائه يف التنمي

ددة وترتيبــات الرصــد ويتمثــل املبــدأ اهلــادي يف هــذه املبــادرة يف أن تــدابري الــدعم االنتقــايل احملــ
ومــدة االنتقــال ســتتقرر علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة حبيــث ال يتعــرض التقــدم يف تنميــة 

 .البلدان املرفوع امسها من القائمة لإلعاقة أو ُيعكس اجتاهه
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 احملتويات
الصفحة الفصل

٤.أو ُيسترعى انتباهه إليهامسائل تستدعي قيام اجمللس االقتصادي واالجتماعي باختاذ إجراء بشأهنا  -األول  
.مسائل تستدعي قيام اجمللس باختاذ إجراء بشأهنا -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤
.مسائل ُيسترعى انتباه اجمللس إليها -باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦

-٢٠٠١تعبئة املوارد وهتيئـة البيئـة املواتيـة للقضـاء علـى الفقـر يف سـياق تنفيـذ برنـامج عمـل العقـد                     -الثاين  
.منوا  لصاحل أقل البلدان           ٢٠١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٧

.التحديات اليت تواجه تعبئة املوارد               -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧
.التوصيات     -باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٠

.االلتزام باحلكم الرشيد والتنمية واحلد من الفقر                    -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤
.تطور مفهوم احلكم الرشيد            -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤
.قياس مدى حتقق احلكم الرشيد يف جمال احلد من الفقر                           -باء     . . . . . . . . . . . . . . . .١٦
.توصيات     -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٩

املسائل املتصلة باالستعراض الذي جيرى كـل ثـالث سـنوات لقائمـة أقـل البلـدان منـوا الـذي أجـري -الرابع  
.٢٠٠٣يف عام      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٢١

.معايري حتديد أقل البلدان منوا             -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١
.فترة االنتقال من مركز أقل البلدان منوا                  -باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣
.عها البلدان املرفوع امسها من القائمة                استراتيجيات االنتقال امليسر اليت تتب                 -جيم    . . . . . . .٢٣

.تنظيم الدورة      -اخلامس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٢٦
 املرفقات 
.قائمة بأمساء املشتركني            -األول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٧
.جدول األعمال        -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٢٩
.قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا السادسة                          -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠
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 الفصل األول
ــام      ــسمســائل تســتدعي قي باختــاذ إجــراء  القتصــادي واالجتمــاعي   ااجملل

 بشأهنا أو ُيسترعى انتباهه إليها
 مسائل تستدعي قيام اجمللس باختاذ إجراء بشأهنا -ألف  

االستعراض الذي ُيجرى كل ثالث سنوات لقائمة أقل البلدان منوا الذي أجري يف عام         
٢٠٠٣ 

 دان منوارفع اسم الرأس األخضر وملديف من فئة أقل البل: ١التوصية   
ــأن         - ١ ــل ب ــا اخلامســة القائ ــه يف دورهت ــذي توصــلت إلي ــتنتاج ال ــة االس استعرضــت اللجن

األخضر وملديف أصبحتا مؤهلتني لرفع امسيهما من قائمة أقل البلدان منوا تبعا للمعـايري               الرأس
ــرأس األخضــر وملــديف    . االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسالــيت أقرهــا   ــة أن ال وأكــدت اللجن
هلتني بالفعل لرفـع امسيهمـا مـن القائمـة لألسـباب املبينـة بالتفصـيل يف تقريرهـا عـن                     أصبحتا مؤ 

 .وأوصت اجمللس برفع امسيهما من فئة أقل البلدان منوا .)١(دورهتا اخلامسة
 

 استراتيجية االنتقال امليسر للبلدان اليت ُيرفع امسها من فئة أقل البلدان منوا: ٢التوصية   
ــة ضــرور   - ٢ ــدويل بوضــع اســتراتيجية     أكــدت اللجن ــا واجملتمــع ال ــدان ذاهت ــوم البل ة أن تق

ــبني تفصــيال يف التوصــيتني      ــى النحــو امل ــال امليســر عل ــاه٤ و ٣لالنتق ــادي  .  أدن ومــن أجــل تف
حدوث صدمة سلبية ناجتة عن رفع االسم من القائمة وكما هو احلال مع مجيـع اسـتراتيجيات                 

يف هذه احلالة أقل البلـدان منـوا املرفـوع امسهـا مـن       (اهتا  التنمية، ينبغي أن تؤدي البلدان النامية ذ      
وينبغــي أن ييســر مجيــع . دورا رئيســيا يف صــياغة وتنفيــذ اســتراتيجية لالنتقــال امليســر ) القائمــة

والبلــدان املاحنــة  املتحـدة  األمــم وخاصـة املنظمــات ذات الصــلة مبنظومـة   -الشـركاء يف التنميــة  
 هــذا االنتقــال مــن خــالل التزويــد املســتمر بالتمويــل  -ة واألعضــاء يف منظمــة التجــارة الدوليــ 

اإلمنائي وباملساعدة املتصلة وبالتجارة وبالتعـاون الـتقين يف هـذا الصـدد، فضـال عـن االسـتمرار                   
 .لفترة انتقالية يف املعاملة التفضيلية القائمة احلالية املطبقة بالنسبة ألقل البلدان منوا

 
 مليسر يف املرحلة السابقة على رفع االسم من القائمةتدابري االنتقال ا: ٣التوصية   

بـأن يتـوىل، يف الفتـرة االنتقاليـة، قبـل            االقتصـادي واالجتمـاعي      اجمللـس أوصت اللجنة    - ٣
 األمـم ، مـؤمتر  ) بـاء أدنـاه  - من الفصل األول والفصل الرابـع  ٧الفقرة (رفع االسم من القائمة    

__________ 
 ).E/2003/13 (١٣، امللحق رقم ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )١( 
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بلـد املعـين مـن أقـل البلـدان منـوا إعـداد حملـة عـن أوجـه                    للتجارة والتنمية بالتعـاون مـع ال      املتحدة  
وأوصت كذلك بـأن تشـمل اللمحـة عـن أوجـه الضـعف معلومـات عـن االمتيـازات                    . الضعف

الفعالة املتاحة للبلد باعتبـاره مـن أقـل البلـدان منـوا والتـدابري الـيت ميكـن أن تلـزم لتحضـري البلـد                          
ــع امســ      ــؤهال لرف ــرب م ــا اعُت ــال امليســر إذا م ــن     لالنتق ــال م ــتعراض متت ــاين اس ــة يف ث ــن القائم ه م

 .االستعراضات اليت جترى كل ثالث سنوات
 

 استراتيجية االنتقال امليسر يف املرحلة الالحقة على رفع االسم من القائمة: ٤التوصية   
من بني التدابري الراميـة إىل ضـمان انتقـال ميسـر بعـد رفـع االسـم مـن القائمـة بالنسـبة                         - ٤

أوصـت  )  بـاء -انظر أيضا الفصـل الرابـع       (رفع أمساؤها من مركز أقل البلدان منوا        للبلدان اليت تُ  
اللجنة بأن يقـر اجمللـس التوصـيات واالقتراحـات التاليـة الـيت ينبغـي أن تطبـق مجيعهـا يف حـاليت                        

 :الرأس األخضر وملديف
ــة    )أ(  ــة كافي ــوفر مســاعدة تقني ــائيني    -أن ت ــة الثن  مــن جانــب الشــركاء يف التنمي

 مــن أجــل البلــدان الــيت ُيرفــع امسهــا مــن القائمــة لضــمان  -تعــددي األطــراف علــى الســواء وامل
االنتقال امليسر من فئـة أقـل البلـدان منـوا مبـا يف ذلـك مواصـلة تقـدمي مسـاعدة تقنيـة كافيـة مـن                    

 خالل اإلطار املتكامل للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة املقدمة إىل أقل البلدان منوا؛
اجتماعـا لفريـق استشـاري قطـري خمصـص حيـدد فيـه               املتحـدة    األمـم عقد  أن ت  )ب( 

البلد املرفوع امسـه مـن القائمـة بالتعـاون مـع شـركائه يف التنميـة الثنـائيني واملتعـددي األطـراف                        
 لضــمان - يف جمــاالت األفضــليات املتصــلة بالتجــارة ومتويــل التنميــة والتعــاون الــتقين  -تــدابري 

 أو عكس اجتاهه، على أن يكون املبدأ اهلادي يف هذا الصدد هـو أن               عدم تعرقل تقدمه اإلمنائي   
تتحدد تدابري الـدعم االنتقـايل املعينـة وترتيبـات الرصـد ومـدة االنتقـال علـى أسـاس كـل حالـة                        
على حدة حيث أن رفع االسم من القائمـة مـن املـرجح أن يعـرض البلـدان املختلفـة لتحـديات                

 متباينة؛
ات املتصلة بالتجارة، تـرى اللجنـة أن مـن األساسـي علـى              أنه بالنسبة لألفضلي   )ج( 

ــة     ــيون يف التنميـ ــركاء الرئيسـ ــذ الشـ ــوص أن يأخـ ــه اخلصـ ــاد األورويب  -وجـ ــل االحتـ ــن قبيـ  مـ
 زمـام املبـادرة مـن أجـل ضـمان أن         -يتصل مببادرته املتعلقة بكل شيء فيما عدا األسلحة          فيما

فادة من األفضليات التجاريـة القائمـة يف فتـرة          تستمر البلدان املرفوع امسها من القائمة يف االست       
 .االنتقال امليسر الالزمة بعد رفع االسم
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 مسائل ُيسترعى انتباه اجمللس إليها -باء  
 ٢٠٠٤املوضوع الذي يتناوله اجمللس يف اجلزء الرفيع املستوى يف عام  - ١  

 متضافرة لتعبئة املـوارد     ترى اللجنة أن النمو االقتصادي واحلد من الفقر يتطلبان تدابري          - ٥
عنـد   االقتصـادي واالجتمـاعي      اجمللـس وقد يرغب   .  الوطين والدويل على السواء    املستوينيعلى  

التوصــل إىل اســتنتاجاته بشــأن هــذا املوضــوع يف أن يأخــذ يف حســبانه التحليــل الــذي أجرتــه    
 .اللجنة وتوصياهتا الواردة يف الفصل الثاين من هذا التقرير

 
 م باحلكم الرشيد والتنمية وتقليل حدة الفقرااللتزا - ٢  

ــد يرغــب األعضــاء يف    - ٦ ــسق ــل    االقتصــادي واالجتمــاعي  اجملل ــان النظــر يف حتلي يف إمع
اللجنة وتوصياهتا بشأن هـذه املسـألة، علـى النحـو الـوارد يف الفصـل الثالـث مـن هـذا التقريـر،                        

 .يع املستوىوذلك يف مداوالت اجمللس ومنها تلك اليت تدور يف جزئه الرف
 

االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لقائمة أقل البلدان منوا الذي أجـري          - ٣  
 ٢٠٠٣يف عام 

حددت اللجنة فترتني لالنتقال بالنسبة للبلدان املرفوع امسها مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا               - ٧
انظـر الفصـل     (سـم فترة االنتقال السابقة على رفع االسـم وفتـرة االنتقـال الالحقـة لرفـع اال               مها  

وترى اللجنة أن االنتقال امليسر يف الفترة السـابقة علـى رفـع االسـم ينبغـي                 ).  باء أدناه  -الرابع  
أن ينطوي على حتديد تدابري على املستويني الوطين والـدويل علـى السـواء إلعـداد أي بلـد مـن                     

 االقتصـادي   اجمللس ما أكد    أقل البلدان منوا ملا قد يتكبده نتيجة فقدان االمتيازات املتاحة له إذا           
رفــع امســه مــن القائمــة يف هنايــة الفتــرة االنتقاليــة املمتــدة ثــالث    العامــة اجلمعيــةوواالجتمــاعي 

 ويف حالـة    .سنوات بعد قيام اللجنة بصفة أوليـة بتحديـده كبلـد مؤهـل لرفـع امسـه مـن القائمـة                    
ــة، ستتصــل اســترات       ــن القائم ــع االســم م ــة لرف ــرة الالحق ــال يف الفت ــال امليســر  االنتق يجية االنتق

يـتعني اختاذهـا لضـمان أن يسـتمر         )  أعـاله  ٤على النحـو املوضـح يف التوصـية         (خبطوات أخرى   
 .البلد املرفوع امسه من القائمة يف تعزيز التقدم اجلدير بالثناء املبني عند رفع امسه من القائمة
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 الفصل الثاين
 الفقــر يف ســياق تنفيــذ  تعبئــة املــوارد وهتيئــة البيئــة املواتيــة للقضــاء علــى     

  لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١برنامج عمل العقد 
 
 (A/CONF.191/11) لصاحل أقل البلدان منـوا       ٢٠١٠-٢٠٠١يدعو برنامج عمل العقد      - ١

 يف املائة علـى األقـل ومعـدالت اسـتثمار     ٧إىل حتقيق معدالت منو يف أقل البلدان منوا تصل إىل        
األقل من الناتج احمللي اإلمجايل لتوفري األساس الالزم لتحسـني الظـروف         يف املائة على     ٢٥تبلغ  

 مـن أقـل البلـدان منـوا         ٥٠ مليون نسمة من سـكان       ٦٠٠االقتصادية واالجتماعية ملا يزيد على      
ويتطلب بلوغ معدل النمو املسـتهدف واسـتمراره تعبئـة مـوارد            ).  من برنامج العمل   ٦الفقرة  (

 وعالوة على ذلك، سُيلزم مقررو السياسـات بـإجراء إصـالحات            .مالية ضخمة حمليا وخارجيا   
ــة وإصــالحات أخــرى معــززة للنمــو مــع االحتفــاظ يف الوقــت نفســه باســتقرار       ــة ومالي هيكلي

وهـذه  . االقتصاد الكلي الداخلي لدعم النمو والسعي بشكل حثيـث لتلبيـة احتياجـات الفقـراء              
 ألقل البلدان منوا اليت تواجه أوجـه نقـص   مهمة معقدة وملحة بالنسبة ألي بلد وخاصة بالنسبة   

 .حادة من حيث املوارد املؤسسية والبشرية واملالية
وسيتوقف مقدار املوارد املالية الـيت ميكـن ألي بلـد مـن أقـل البلـدان منـوا تعبئتـها علـى                        - ٢
 قدرهتا على تعبئة مـوارد داخليـة عـن طريـق حتسـني إدارة امليزانيـة ومجـع العائـدات                   ) أ: (يلي ما

قدرهتا على إدرار عملـة أجنبيـة عـن طريـق     ) ب(وحتسني املدخرات اخلاصة وفرص االستثمار؛  
قــدرهتا علــى القيــام يف شــراكة مــع اجلهــات ) ج(زيــادة الصــادرات والتحــويالت مــن اخلــارج؛ 

املاحنة بتقليـل أعبـاء الـدين القائمـة مـع زيـادة كميـة ونوعيـة وفعاليـة تـدفقات املعونـة اجلديـدة؛                     
وعكـس اجتـاه    ) االستثمارات والتدفقات التجارية  (ا على اجتذاب رأس مال خاص       وقدرهت )د(

 .هروب رأس املال يف حالة حدوث ذلك
وسيتيح النمو يف حد ذاته فرصا لتحقيق مزيـد مـن النمـو نتيجـة تعبئـة املـوارد البشـرية                      - ٣

خرات وتتـيح   العاطلة واملوظفة توظيفا ناقصا وسـائر املـوارد ألغـراض إنتاجيـة تـدر دخـال ومـد                 
 .فرصا جديدة لالستثمار

 
 التحديات اليت تواجه تعبئة املوارد –ألف  

 أحوال االقتصاد الكلي – ١  
تتمثل إحدى العقبات الرئيسـية الـيت تواجـه تعبئـة املـوارد يف أقـل البلـدان منـوا يف عـدم                 - ٤

. ي الـداخلي  استقرار االقتصاد الكلي الـذي يتفـاقم نتيجـة عـدم عمـق ومرونـة االقتصـاد السـوق                  
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وحيث أن أقل البلدان منوا هي بلدان منتجـة أساسـا للسـلع األساسـية، فـإن عائـدات صـادراهتا                
ويف . وإيراداهتا الداخلية على السواء ختضع ألهواء األسواق الدولية وألحوال الطقس الداخليـة           

 .ظل هـذه البيئـة، تتسـم صـياغة وتنفيـذ سياسـة نقديـة وماليـة بالصـعوبة علـى وجـه اخلصـوص                        
وعالوة على ذلك، فغالبا ما تندر البيانات الالزمـة إلبـالغ القـرارات يف جمـال السياسـة العامـة                    

 .وغالبا ما تعاين أساليب ومؤسسات متويل األنشطة احلكومية من ضعف يف التطوير
وُجربــت بنجــاح حمــدود تــدابري لتحســني ماليــات القطــاع العــام مــن جــانيب النفقــات      - ٥

وطُبقت أيضـا إصـالحات للقطـاع املـايل         .  يف كثري من أقل البلدان منوا      واإليرادات على السواء  
إلقامــة قطــاع مــايل نشــط وســليم مبــا يف ذلــك حتريــر معــدالت الفائــدة وخصخصــة املصــارف   
ــراض مــن        ــيص اإلق ــة يف القطــاع املصــريف وتقل ــة والســماح باملشــاركة األجنبي اململوكــة للدول

ــة وإغــالق فــروع امل   ــد خســائر   املصــارف اململوكــة للدول ــاطق  (صــارف الــيت تتكب ــا يف املن غالب
ففي معظم األحوال، ظلت القطاعـات املاليـة يف         : وكانت النتائج خميبة لآلمال عموما    ). الريفية

أقل البلدان منوا ضيقة وغري متطـورة مبـا فيـه الكفايـة وال تتـيح إال نطاقـا حمـدودا مـن املنتجـات                         
وعــالوة علــى ذلــك، أُحــرز تقــدم . لطويــلوتبــدي إحجامــا قويــا عــن حتمــل خمــاطر يف األجــل ا

حمدود يف تعزيز التنظيم واإلشراف احلصـيفني ممـا تـرك األنظمـة املاليـة الداخليـة عرضـة للخطـر                
 .واألزمات

 
 املدخرات الرمسية وغري الرمسية – ٢  

يؤدي القطاع غري الرمسي دورا رئيسـيا يف إعـادة ختصـيص املـوارد وهتيئـة فـرص عمـل                     - ٦
ومتتـــد جـــذور . ســـبة كـــبرية مـــن الســـكان احملـــرومني مـــن بـــدائل أخـــرى  لكســـب العـــيش لن

االستراتيجيات غري الرمسيـة لإلعاشـة يف الـروابط التقليديـة للقرابـة والتكافـل علـى حنـو يعكـس                     
ويتمثل أحد التحديات يف هذا الصدد يف إقامة صـالت بـني      . اخلصائص الثقافية هلذه اجملتمعات   
ث يزيـد تـدفق التحـويالت املاليـة عـن طريـق النظـام املصـريف              النظامني غري الرمسي والرمسـي حبيـ      

ومثـة حالـة يف   . ويؤدي القيام بذلك إىل زيادة تعميق وتوسيع الوساطة املالية يف االقتصاد ككل           
فإهنا إذا متت عن طريق القنـوات املاليـة الرمسيـة ميكـن أن      : الصميم هي حتويل التحويالت املالية    

وباملثل تتعرقل إمكانية حصول املؤسسـات الصـغرية        . كرب بكثري يكون هلا تأثري مضاعف حملي أ     
واملتوسطة احلجم وكـثري مـن األنشـطة الريفيـة يف أقـل البلـدان منـوا علـى االئتمـان نتيجـة لعـدم                    
وجـود ضـمانة إضــافية كافيـة إمـا لقلــة األصـول اململوكـة أو ألن تلــك األصـول اململوكـة غــري         

ولـذلك يـتعني اعتمـاد تـدابري لضـمان           . نطاق اجملتمـع   مسجلة أو حمتفظ هبا على حنو سليم على       
 .ممارسة حقوق امللكية وتعبئة موارد مالية إضافية
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 إنتاج صادرات جديدة – ٣  
وجــدت رغــم متتــع أقــل البلــدان منــوا بقــدر مــن املعاملــة التفضــيلية بالنســبة لصــادراهتا    - ٧

دراهتا، ويرجـع ذلـك جزئيـا إىل        األغلبية العظمى من أقل البلدان منوا أن من الصعب تنويـع صـا            
وعـالوة علـى ذلـك، عانـت     . عدم متكنها من تنويع وحتديث هياكلها اإلنتاجية يف املقـام األول          

من قيود بسبب قدرهتا احملدودة على حتديد فـرص جديـدة للتصـدير، وعـدم وجـود مؤسسـات                   
 لنقــل املنتجــات مــن ومرافــق متتثــل ملعــايري التجــارة الدوليــة، وحمدوديــة البنيــة األساســية الالزمــة

ويلـزم بـذل املزيـد لتزويـد املـزارعني واملصـدرين احملـتملني              . نقاط اإلنتاج إىل املوانئ واألسـواق     
اآلخــرين بإمكانيــة احلصــول علــى اإلئتمــان واملســاعدة التقنيــة والــدعم التســويقي الســتحداث   

ن ألقــل وعــالوة علــى ذلــك يلــزم إيــالء اهتمــام باخلــدمات الــيت ميكــ. خطــوط جديــدة للنشــاط
 .البلدان منوا أن جتد فيها أسواقا مالئمة يف عامل يتحول إىل العوملة بسرعة

 تقليل أعباء الدين اخلارجي وتعزيز تأثري املعونة - ٤  
وصــلت أعبــاء الــدين يف معظــم أقــل البلــدان منــوا يف أوائــل التســعينات إىل مســتويات     - ٨
ثقلـة بالـديون مـن الوضـع ولكنـها مل حتـل             وحسنت مبـادرة البلـدان الفقـرية امل       . ميكن حتملها  ال

ومل يســتفد بعــد مــن املبــادرة كــثري مــن البلــدان الــيت مــن املمكــن أن تكــون مؤهلــة     . املشــكلة
لالسـتفادة منـها بينمــا مل تتحقـق بالضـرورة القــدرة علـى احتمـال أعبــاء الـدين يف البلـدان الــيت         

ت غـري الواقعيـة للنمـو االقتصـادي         استفادت من املبادرة ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل التقييما         
ــاء    ــة حتمــل األعب ــدير إمكاني ــدين ســتكون     . املســتخدمة يف تق ــاء ال ــال ألعب ــف فع ــدون ختفي وب
 . احتماالت التنمية يف أقل البلدان منوا مظلمة

فحىت مؤخرا، عانت تـدفقات املعونـة       . وحتتاج أيضا أقل البلدان منوا إىل موارد جديدة        - ٩
وتقـف  . ليب البلـدان املاحنـة األهـداف املقبولـة دوليـا للمسـاعدة اإلمنائيـة         ويلزم أن ت  . من الركود 

علــى نفــس القــدر مــن األمهيــة زيــادة كفــاءة املعونــة عــن طريــق حتســني فعاليــة أنظمــة التســليم   
. وحتسني تنسيق اإلجراءات اليت يطبقها املاحنون واالسـتراتيجيات املتفـق عليهـا بشـكل متبـادل               

جيات احلـد مـن الفقـر علـى النحـو املـبني يف ورقـات اسـتراتيجيات                  وقد أصبحت حاليا استراتي   
احلد من الفقر هي األداة الرئيسية للحوار يف جمال السياسات بـني أقـل البلـدان منـوا وشـركائها                 

ومع ذلك فإنه يلزم تطوير األساس املنطقي لالقتصاد الكلي والقطاعي الذي تسـتند             . يف التنمية 
 جتســد خمصصــات املعونــة الالحقــة، بشــكل فعــال، األولويــات إليهــا الورقــات مبــا يكفــي لكــي

 .احملددة يف الورقات
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 حتسني مناخ االستثمار - ٥  
زادت تــدفقات االســتثمار األجــنيب املباشــر إىل أقــل البلــدان منــوا مــن متوســط ســنوي    - ١٠

 باليــني دوالر يف ٣,٧ إىل ١٩٩٦-١٩٨٦ مليــون دوالر يف الســنة خــالل الفتــرة  ٦٠٠قــدره 
ولكــــن هــــذه . ٢٠٠٢ باليــــني دوالر يف عــــام ٥,٢ وإىل ٢٠٠٠-١٩٩٦ة يف الفتــــرة الســــن

التدفقات من االستثمار األجنيب املباشر متيل إىل حد كبري حنو البلـدان ذات املـوارد الطبيعيـة يف           
ومل تنجح بلدان أخرى من أقل البلدان منوا يف اجتذاب تـدفقات االسـتثمار األجـنيب                 . اجملموعة

وامل من بينـها اخنفـاض مسـتوى رأس املـال البشـري وضـعف البنيـة األساسـية                   املباشر بسبب ع  
التحتية وعدم اسـتقرار بيئـة االقتصـاد الكلـي وضـعف األنظمـة القانونيـة والقضـائية والتنظيميـة                    

ويعـد حتسـني منـاخ      ). غالبا بسبب البريوقراطية املفرطـة    (والفساد وارتفاع تكلفة أداء األعمال      
ا لـيس فقــط الجتـذاب االسـتثمار األجــنيب املباشـر ولكــن أيضـا لوقــف      االسـتثمار أمـرا ضــروري  

 .هروب رأس املال احمللي بل وحىت تشجيع عودته
 

 توصيات -باء  
 إضفاء الطابع املؤسسي على أنظمة احلكم املناسبة - ١  

تؤدي أوجه الضعف يف احلكم من قبيل انعدام الشفافية واملساءلة يف القطاع العام              - ١١
الفساد إىل تقليل قدرة أقل البلـدان منـوا علـى املشـاركة يف األسـواق العامليـة مـن             وحاالت  

خــالل التجــارة واجتــذاب االســتثمار األجــنيب املباشــر وتقلــل بشــكل متزايــد قــدرهتا علــى  
وينبغـي ألقـل البلـدان منـوا أن تسـعى إلقامـة أنظمـة               . احلصول على مساعدة خارجية أيضا    

ت صنع القرار وبالشفافية يف ذلك اجملال وجتسد سياسـات        حكم تتميز باملشاركة يف عمليا    
ــق االســتخدام املســتدام       ــان االجتمــاعي وسياســات لتحقي ــراء وشــبكات لألم داعمــة للفق

ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي إجياد طـرق لتسـخري قـوة التكنولوجيـات            . للموارد ورصد فعال  
 .اجلديدة للمعلومات واالتصال

 د الكليحتقيق استقرار االقتصا - ٢  
ينبغي للحكومات أن تسعى إىل تطوير القدرة على الوفاء باملعايري الالزمة لتصميم             - ١٢

ويف ضوء عدم القـدرة علـى التنبـؤ بأسـعار           . وتنفيذ سياسات ضريبية ومالية ونقدية سليمة     
السلع األساسية وتقلبها على وجه اخلصوص، ينبغي ألقل البلدان منـوا أن تنشـئ صـناديق                

ماالت التعرض للخطر تستخدم املوارد املتزايـدة املتاحـة خـالل فتـرات ارتفـاع             لتقليل احت 
 .األسعار يف أسواق السلع األساسية لتخفيف آثار االخنفاضات الدورية يف األسعار
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 حتسني اإلدارة املالية - ٣  
ــا بوصــفها         - ١٣ ــا لكــي تضــطلع مبهامه ــة اســتقالال كافي ــنح املصــارف املركزي ــي م ينبغ

.  دون تعرض لضغوط يف غري حملها لتمويل أوجـه العجـز املـايل للحكومـات             سلطات نقدية 
وعالوة على ذلك ينبغي للبلدان أن تتعاون مع املؤسسات الدولية العتماد معـايري مناسـبة               

وينبغي أيضـا اختـاذ إجـراءات       . تتبع يف القطاع املايل ولبناء القدرة على التنظيم واإلشراف        
 واملساءلة لضمان استخدام املوارد العامة تبعا لألولويـات احملـددة     لتعزيز إدارة املالية العامة   

وعلــى جانــب . ولطمأنــة أصــحاب املصــلحة علــى أن هــذه املــوارد تــدار بطريقــة حصــيفة   
وزيـادة التقيـد بسـداد      اإليرادات، ينبغي اختـاذ خطـوات لتوسـيع نطـاق القاعـدة الضـريبية               

اإلجـراءات املتعلقـة بتوسـيع نطـاق        وينبغـي أن تشـمل      . الضرائب وحتسني إدارة الضرائب   
القاعدة الضريبية تبسيط اإلجراءات وخاصة تلك املتعلقة بإقامـة األعمـال وتنظيمهـا بغيـة               
تشجيع األنشطة غري الرمسية على العمل باعتبارها أعماال جتارية وصناعية رمسيـة ولـتمكني              

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم من زيادة مستويات إنتاجيتها
 تعزيز املدخرات الداخلية - ٤  

:  لتحسني إدرار وتعبئة املدخرات الداخليـة تلبيـة ثالثـة شـروط رئيسـية هـي                ينبغي - ١٤
يلزم تعزيز احلوافز على االدخار مبا يف ذلك ضمان معدالت فائـدة حقيقيـة إجيابيـة؛ ينبغـي                  

دخرات أن يكون انتشار مؤسسات املدخرات وإمكانية الوصـول إليهـا كافيـا لتشـجيع املـ               
وجتميــع املــوارد؛ وينبغــي أن يكــون مــن بــني طــرق احلصــول علــى اخلــدمات املاليــة إمكــان  
استخدام مدخرات األسر املعيشية كضمانة إضافية للحصـول علـى ائتمـان لالسـتخدام يف           

 .االستثمارات
وتشمل اخليارات املوصى بالنظر فيها إنشاء شـبكات للتمويـل الصـغري، مـن بينـها                 - ١٥

ية متنقلــة تتجــه إىل املنــاطق الفقــرية وجتمــع مبــالغ صــغرية مــن النقــود علــى شـبكات مصــرف 
أساس دوري، من أجل تقليل تكلفة االقتراض وتعزيز قدرة األفراد على االدخار؛ ودعـم              
رابطات املدخرات واالئتمانات الدائرة الـيت تتـيح اسـتعمال مبـالغ صـغرية مـن رأس املـال                    

ضي؛ وإنشاء أطر قانونية وتنظيميـة تشـجع املصـارف          لبدء مشاريع األعمال أو شراء األرا     
ــل        ــة مث ــة املوجــودة يف اجملتمعــات احمللي ــة علــى إقامــة صــالت مــع املؤسســات املالي التجاري

 .املصارف اجملتمعية ومؤسسات التمويل الصغري النطاق األخرى اجلديرة بالثقة
 حتسني إدارة الديون والقدرة على حتمل أعبائها - ٥  

 منوا من تعبئة موارد إضافية التصدي ملسألة الدين بشكل نمكني أقل البلدايلزم لت - ١٦
يتسق مع برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منوا وااللتـزام باملسـؤولية اجلماعيـة لـدمج أقـل         
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ولضـمان متكـن أقـل      .  منـوا يف االقتصـاد العـاملي وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               نالبلدا
أعباء الدين يف األجل الطويل، ينبغي للجهات املاحنة أن تزيـد حصـة     البلدان منوا من حتمل     

املساعدة اإلمنائية الرمسية يف شكل مـنح وخاصـة إىل البلـدان الـيت تعـاين مـن أوجـه ضـعف                      
وينبغـي أن يكـون جممـوع مبـالغ القـروض املقدمـة بشـروط تسـاهلية مـن             . اقتصادي عاليـة  

لتحتية والقطاعـات املنتجـة مـن قبيـل الزراعـة      أجل االستثمار، وخاصة يف البنية األساسية ا      
والصناعة، مبثابـة مكافـأة للبلـدان الـيت تتبـع سياسـات ناجحـة، ودعـم جلهودهـا مـن أجـل                       

وينبغي ألقل البلدان منوا أن حتسـن إدارة ديوهنـا     . حتقيق النمو واجتذاب رأس املال اخلاص     
حتلـيالت نشـطة للقـدرة      اخلارجية وأن حتصل على دعم يف هذه اجلهود بطرق منها إجـراء             

ويـتعني أن تعكـس اإلجـراءات الدوليـة املشـتركة لتخفيـف حـدة               . على حتمل أعبـاء الـدين     
الدين من قبيل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون حتقـق درجـة أكـرب مـن املشـاركة مـن                    

 .جانب البلدان الفقرية
 احلــد  ةت اســتراتيجيحتســني تنســيق املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة وعمليــة ورقــا       - ٦  

 الفقر من
تلزم زيادة املساعدة اإلمنائيـة املقدمـة ألقـل البلـدان منـوا مـن حيـث الكـم وجعلـها                 - ١٧

أكثر فعالية عن طريق حتسني التنسيق بني اجلهات املاحنة واالستراتيجيات اإلمنائية للبلـدان             
طريـق عـدم ربـط املعونـة        وينبغي إطالق العنان إلمكانيـة زيـادة فعاليـة املعونـة عـن              . املتلقية

بشروط معينة ومتشي الدعم مع األولويات القطرية ومنح مزيد من املعونة يف شـكل دعـم                 
للميزانية لاللتزامات الطويلة األجل وتنسيق سياسـات وممارسـات اجلهـات املاحنـة يف مجيـع         

لتـيقن  وميكن أيضا حتسني فعالية املعونة عن طريق تقليـل حالـة عـدم ا   . أشكال تقدمي املعونة 
 .وعدم التنبؤ بتدفقات املعونة من خالل التعهد بالتزامات طويلة األجل

وتتيح ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر فرصـة لتحسـني التنسـيق بـني اجلهـات                      - ١٨
ويلــزم اختــاذ . املاحنــة وتقليــل تكــاليف عمليــة املســاعدة اخلارجيــة بالنســبة للبلــدان املتلقيــة 

صــياغة االســتراتيجيات والسياســات اإلمنائيــة عــن طريــق إجــراءات لتحســني املشــاركة يف 
ورقات استراتيجية احلد من الفقر وحتديد أولويـات لتخصـيص املـوارد بغيـة القضـاء علـى                  

وينبغي اختاذ إجراءات جلعل أطر االقتصاد الكلي هلذه الورقات جزءا ال يتجزأ من             . الفقر
وينبغـي  . منائيـة تركـز علـى الفقـر    املناقشات الوطنية عند صياغة استراتيجيات وسياسـات إ      

إجــراء حتلــيالت عــن الفقــر واألثــر االجتمــاعي لســيناريوهات بديلــة لسياســات االقتصــاد   
وستتطلب زيادة التركيز على امـتالك املعونـة وعلـى        . الكلي بدعم من الشركاء يف التنمية     
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لقيـة مـن حتسـني    املعونة الربناجمية دعمـا إضـافيا يف جمـال بنـاء القـدرات لـتمكني البلـدان املت            
 .إدارة املساعدة اخلارجية

 استخدام املساعدة اإلمنائية الرمسية كحافز لالستثمار األجنيب املباشر - ٧  
ميكن استكشاف طرق الستخدام املعونة اإلمنائية الرمسية كقوة مؤثرة لزيادة تدفق            - ١٩

ويشـمل  . عونة املشـروطة  االستثمار األجنيب املباشر إىل أقل البلدان منوا دون اللجوء إىل امل          
هذا توسيع نطاق احلـوار يف جمـال السياسـات إىل مـا جيـاوز الصـيغة التقليديـة للحـوار بـني                       
احلكومات حبيث يشمل وكالء القطاع اخلاص من اجلهات املاحنة وأقـل البلـدان منـوا علـى         

لك القدرة على السواء لبناء القدرة احمللية على التنافس بفعالية يف األسواق العاملية مبا يف ذ
االستفادة من الفرص املتاحة مـن خـالل املعـامالت التفضـيلية التجاريـة املختلفـة مـن قبيـل                    
الترتيب املتعلق بكل شيء فيما عدا األسلحة الذي يطبقـه االحتـاد األورويب وقـانون النمـو         

 .والفرص يف أفريقيا الذي سنته الواليات املتحدة األمريكية
 نتاجية حتسني القدرة اإل - ٨  

تعزيز قدرات رجال األعمال علـى تنظـيم املشـاريع يف أقـل البلـدان منـوا إذا                  يتعني   - ٢٠
وينبغي توفري تـدريب يف     . أريد للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم أن تبلغ أقصى طاقتها        

وإدارة األعمال لبناء قدرة رجال األعمال يف هذا القطـاع اهلـام مـن قطاعـات                إعداد  جمال  
ــوا  االقتصــاد  ــدان من ــل البل ــة      . يف أق ــية اإلنتاجي ــة األساس ــاق البني ــيع نط ــل توس ــزم باملث ويل

فتلــزم طــرق وجســور ومــوانئ وغريهــا مــن  . واالجتماعيــة يف هــذه البلــدان والنــهوض هبــا 
ويلـزم أيضـا    . هياكل البنية األساسية من أجل توسيع األسواق داخل البلدان ويف ما بينـها            

ــق    ــال البشــري عــن طري ــز رأس امل ــدارس    تعزي ــها امل ــة ومــن بين ــة األساســية االجتماعي البني
ــتقين واإلرشــاد الزراعــي فضــال عــن اخلــدمات الصــحية     وأخــريا مــن شــأن  . والتــدريب ال

ــة ويعطــي     ــادة اإلنتاجي االســتثمار يف تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال أن يــؤدي إىل زي
 .الفقراء صوتا أقوى يف اختاذ القرار وتعبئة املوارد وختصيصها
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 صل الثالثالف
 االلتزام باحلكم الرشيد والتنمية واحلد من الفقر  

 أمـرا ضـروريا لتحقيـق    “احلكـم الرشـيد   ”اكتسبت منذ أوائل التسعينات فكرة اعتبـار         - ١
وأُشـري  . التنمية املستدامة واحلد من الفقر انتشارا واسع النطاق، وخاصة بني املنظمات الدوليـة            

 وهـو برنـامج     ،)٥٥/٢نظـر قـرار اجلمعيـة العامـة         ا(أن األلفيـة    إليها يف إعالن األمم املتحدة بشـ      
 يف مـؤمتر قمـة األلفيـة املعقـود يف           مللتقليل حدة الفقر وحتسن حياة األفراد وافق عليـه قـادة العـا            

 .)٢(٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
وسـادت منــذ وقــت طويـل أوجــه قلــق داخليـة حــول مــا سيسـمى يف مــا بعــد بــاحلكم      - ٢

 مل تـول أوجـه القلـق هـذه أمهيـة      ،ولكـن خـالل احلـرب البـاردة     .  العـامل  الرشيد يف مجيع منـاطق    
ــة إال أن جمموعــة مــن العوامــل املختلفــة       ــدان املتلقي ــدان املاحنــة والبل ــة بــني البل كــربى يف العالق
ساعدت على وضع احلكـم الرشـيد يف صـدارة جـدول األعمـال الـدويل، أمههـا انتـهاء احلـرب                      

تكيف اهليكلي املستندة إىل السوق فشلت يف تنشـيط النمـو           الباردة واإلحساس بأن سياسات ال    
ــق        ــة يف األغلــب يف حتقي ــة كانــت غــري فعال ــق مــن أن املعون ــدان كــثرية والقل االقتصــادي يف بل

 إىل حد كـبري     نيالسياسات السيئة واحلكم السيئ يف البلدان املتلقية مسؤول       ومت اعتبار   . أهدافها
لرشــيد شــرطا لتقــدمي املســاعدة اإلمنائيــة مــن جانــب وبالتــايل أصــبح احلكــم ا. عــن هــذا الفشــل
 .الوكاالت املاحنة

 حلكم الرشيدتطور مفهوم ا -ألف  
ُعرف احلكـم الرشـيد بطـرق شـىت علـى أنـه إدارة اجملتمـع بواسـطة الشـعب وعلـى أنـه                         - ٣

ــاه   .  ممارســة الســلطة إلدارة شــؤون البلــد ومــوارده   ويــتعني أن يبــزغ توافــق يف اآلراء عــن معن
ويف الوقــت احلــايل، هنــاك اجتاهــان متميــزان يف . ســي وكيفيــة تطبيقــه يف املمارســة العمليــةالرئي

يسـتمد أحـدمها جـذوره مـن البحـث األكـادميي بينمـا ينبـع                : احلوار الدائر بشأن احلكم الرشيد    
ويتنــاول احلــوار األكــادميي يف املقــام األول الطريقــة الــيت تــبىن هبــا   . اآلخــر مــن اجلهــات املاحنــة 

ة بني القوة والسلطة يف خمتلف السياقات يف حني يركز احلوار النـابع مـن اجلهـات املاحنـة                   العالق
بشكل أكرب على هياكل الدولة املصممة لضمان املساءلة وتطبيق القانون على النحـو الواجـب               

وبينمــا يوجــه احلــوار األكــادميي أساســا حنــو حتســني فهــم الصــالت   . والضــمانات ذات الصــلة
__________ 

مؤاتية  بيئة -الصعيدين الوطين والعاملي  على -أن يهيئوا ”يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، قرر قادة العامل  )٢( 
أن النجاح يف حتقيق هذه األهداف يعتمد، يف مجلة أمور، على توافر احلكم ”و “ للتنمية وللقضاء على الفقر

ويتوقف أيضا على وجود حكم سليم على الصعيد الدويل، وعلى الشفافية يف النظم املالية . الرشيد يف كل بلد
 ).١٣ و ١٢لفقرتان ، ا٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة (“ والنقدية والتجارية
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دولــة واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص فــإن احلــوار النــابع مــن اجلهــات املاحنــة املؤسســية بــني ال
 .موجه حنو تعزيز فعالية السياسات

ــرز مفهــوم احلكــم الرشــيد يف حــوار اجلهــات املاحنــة حــوايل عــام       - ٤ ــدما ١٩٩٠وب ، عن
د واتســمت الفكــرة يف البدايــة باحليــا. اعتمــده البنــك الــدويل كشــرط إلقــراض البلــدان الناميــة 

وحبلــول . السياســي إىل حــد كــبري وركــزت أساســا علــى حتســني جــودة إدارة  القطــاع العــام   
 للحكــم الرشــيد حبيــث مشــل ةاملاحنــاجلهــات منتصــف التســعينات، اتســع نطــاق مفهــوم معظــم 
وأضــيف اجلانــب املتعلــق بإمكانيــة التنبــؤ إىل . األفكــار املتعلقــة بالشــفافية واملســاءلة واملشــاركة

 األزمة املالية يف أواخر التسعينات باإلضـافة إىل الـدعوات املوجهـة إىل إجـراء                املزيج يف أعقاب  
وجيـري حاليـا حبـث مفهـوم احلكـم      . حتسينات يف إدارة الشركات وإىل استقرار األسواق املالية  
املستوى األول هو املستوى الـوطين      . الرشيد على ثالثة مستويات منفصلة وإن كانت متداخلة       

أمـا املسـتوى    . طـابع سياسـي واقتصـادي وإداري      القياسـية الـيت هلـا       عناصـر   الذي يغطي مجيـع ال    
الثاين فهو املستوى العاملي الذي يضم مجيع العناصر اليت استحدثتها عمليـة العوملـة مبـا يف ذلـك                

. الســتقرار يف تــدفقات رأس املــال علــى النطــاق العــاملي للســلع العامــة ووضــع قواعــد منظمــة ل
 .مستوى الشركاتاملستوى الثالث فهو  أما
ــيدة   و - ٥ ــركات أو اإلدارة الرشـ ــة للشـ ــؤولية االجتماعيـ ــة باملسـ ــرة املتعلقـ تكتســـب الفكـ

للشــركات زمخــا يف بعــض البلــدان الناميــة ميكــن ترمجتــه علــى أنــه يعكــس حماولــة لتجــاوز           
املعضالت االجتماعية اليت تنشأ عندما تؤدي خيارات الشركات الـيت ترغـب يف حتقيـق أقصـى                 

تماعيا، أو للتوفيق بني دوافع القطاع اخلـاص لتحقيـق أقصـى         أرباح إىل نتائج غري مستصوبة اج     
ومن األمثلة اجليدة يف هذا الصدد املبادرات الـيت اختـذها قطـاع األعمـال               . أرباح والصاحل العام  

الياباين وغرفة  التجارة الدولية واجمللـس العـاملي لألعمـال التجاريـة مـن أجـل التنميـة املسـتدامة                     
 .عها مدونات لقواعد السلوك تتصل باملشاكل البيئية العامليةوكيانات أخرى، اعتمدت مجي

ورغم أن مفهوم مـا ميثـل       . وركزت اللجنة اهتمامها على احلكم على املستوى الوطين        - ٦
احلكم الرشيد على املستوى الوطين سيستمر يف التطور فإن املفهـوم مـبين حاليـا علـى عالقـات                   

لــبعض بــني احلكومــة واجملتمــع املــدين والقطــاع   داعمــة لبعضــها الــبعض وتعاونيــة مــع بعضــها ا  
ومــن مث يكتســب طــابع العالقــات بــني هــذه اجملموعــات الفاعلــة الــثالث واحلاجــة إىل . اخلــاص

وينظر إىل احلكم الرشـيد أيضـا علـى         . تعزيز آليات قابلة لالستمرار لتيسري تفاعلها أمهية حامسة       
قـرار واملسـاءلة وسـيادة القـانون والقـدرة          أنه يستلزم مزجيا مـن املشـاركة والشـفافية يف صـنع ال            

 .على التنبؤ
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ومن مث فإن القيم اليت متثل أساس احلكـم هـي           .  هو مفهوم معياري   “الرشيد”واحلكم   - ٧
واإلقـرار هبـذه احلقيقـة لـه أمهيـة          . تلك الـيت تعتنقهـا املؤسسـات أو اجلهـات الفاعلـة احملـددة هلـا               

واملتلقية بقدر ما ميكن أن يؤدي وجـود هـذه القـيم            خاصة يف سياق العالقة بني اجلهات املاحنة        
 - إىل إصــرار علــى اعتمــاد معــايري الســلوك املســتمدة مــن اجلهــات املاحنــة يف ســياقات سياســية 

 .ثقافية خبالف اجلهات املاحنة
ويـثري هـذا تسـاؤال عـن     . كوسـيلة ولـيس كغايـة   قيمة كأداة، أي وأخريا فإن احلكم له     - ٨
ــايري احلكــم الرشــيد يف      “ال؟جمــأي  يفاحلكــم الرشــيد  ” ــق مع ــتعني تطبي ــه ي ــة أن ــرى اللجن  وت

اجملــاالت الوطنيــة والعامليــة وعلــى مســتوى الشــركات خلدمــة أهــداف احلــد مــن الفقــر والنمــو   
 .املستدام واملساواة االجتماعية واملشاركة

 
 قياس مدى حتقق احلكم الرشيد يف جمال احلد من الفقر -باء  

ــاس إىل  - ٩ ــة قي ــا هــي      تســتند كيفي ــه حكــم رشــيد وأيضــا م  أي مــدى يتســم احلكــم بأن
وقـد يسـتنبط لـذلك املؤشـر        . املؤشرات اليت يتعني اختيارها إىل أطر حتليليـة معياريـة يف طابعهـا            

ــة تتوقــف علــى تقــديرات القــيم املســتخدمة    وباملثــل، ميكــن اســتخدام  . نفســه تفســريات متباين
 . إىل طابع الغايات قيد النظرجمموعة خمتلفة من املؤشرات لقياس احلكم استنادا

واستعرضت اللجنة عـدة هنـج لقيـاس احلكـم الرشـيد علـى املسـتوى الـوطين ووجـدت              - ١٠
أمثلــة مفيــدة أدرجــت فيهــا بوضــوح أهــداف املســاواة االجتماعيــة واحلــد مــن الفقــر يف إعــداد  

 الرشـيد يف  وتـرد فيمـا يلـي ثالثـة أمثلـة لنمـاذج احلكـم            . االستبيانات ومنهجيات التقييم الـذايت    
 .البلدان النامية

 مشروع اللجنة االقتصادية ألفريقيا - ١  
يتمثل اهلدف من هذا املشروع يف رصد التقدم احملرز حنو إقامة احلكم الرشيد يف عينـة                 - ١١
وقد مت حاليا إعـداد منهجيـة وصـكوك    . )٣( بلدا يف مخس مناطق دون إقليمية يف أفريقيا٢٨من  

 .مل امليداين ال يزال جارياجلمع البيانات ولكن الع
نظـام سياسـي يشـجع املـدخالت مـن مجيـع         ) أ: (وحددت ستة عناصر للحكم الرشيد     - ١٢

إدارة انتخابيــة نزيهــة وجــديرة بالثقــة ومواطنــون مطلعــون       ) ب(جمموعــات اجملتمــع املــدين؛    
لتنبــؤ الشــفافية وإمكانيــة ا) د(تعزيــز املؤسســات العامــة التشــريعية واإلداريــة؛  ) ج(ونشــطون؛ 

__________ 
حماضرة ألقاها “ جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا واحلكم الرشيد يف أفريقيا”انظر اللجنة االقتصادية ألفريقيا  )٣( 

، )٢٠٠٣أبريل /نيسان ٥ و ٤بوسطن،  (٢٠٠٣هوب األكرب، أمام مؤمتر التنمية الدويل يف هارفارد، . ر.ك 
 ).٨صفحة (، http://www.uneca.org/eca-programmes/development-policy-management: متاحة على العنوان التايل
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إدارة فعالة للقطاع العـام يف      ) هـ(واملساءلة يف القرارات اليت تتخذها احلكومة واهليئات العامة؛         
ظل ظروف مستقرة لالقتصاد الكلي وتعبئة فعالة للموارد واسـتخدام يتسـم بالكفـاءة للمـوارد                

ملسـاواة بـني    االلتزام بسيادة القانون على حنو حيمي احلريـات الشخصـية واملدنيـة وا            ) و(العامة؛  
اجلنسني ويكفل السالمة العامة واألمن للجميع مـع ضـمان إمكانيـة وصـول اجلميـع علـى قـدم                    

 .املساواة إىل العدالة
ــالث وســائل مســحية هــي  واســتخدمت  - ١٣ ــة    ) أ: (ث ــين باملســائل املتعلق ــق خــرباء مع فري

ت معلومــا) ج(ان البــالغني؛ دراســة استقصــائية تقــيس وجهــات نظــر الســك     ) ب(بــاحلكم؛ 
 مؤشـرا الغـرض     ٨٣جمتمعـة بيانـات عـن       الـثالث   وتوفر هـذه الوسـائل      . وبيانات وضعية  واقعية

كـم يف البلـدان     احل  عـن  تقريـر المنها أن تستخدم يف التقارير القطريـة والتقـارير دون اإلقليميـة و            
 .األفريقية

 
 فييت نام/سيويآلمصرف التنمية ا - ٢  

سـيوي اقتراحـا الغـرض منـه        آلابعة ملصـرف التنميـة ا     قدمت فرقة العمل املعنية بالفقر الت      - ١٤
أن يكون مبثابة مدخل لتنفيذ استراتيجية شاملة  للحد من الفقر وحتقيق النمو تطبقهـا حكومـة                 

حتسـني كفـاءة اخلدمـة    ) أ: (وحددت مخسة من  جماالت احلكم الـيت ميكـن حتسـينها           . فييت نام 
اتساع نطاق الوصـول إىل العدالـة وضـمان         ) ج (؛ العامة دارة املالية إزيادة شفافية   ) ب(العامة؛  

وجود حكومـة    )هـ(وجود حكومة مشاركة ومستجيبة بقدر أكرب؛       ) د(تطبيقها على اجلميع؛    
 . حتارب الفساد على مجيع املستويات

وحددت مثانية مؤشرات للنواتج والعمليات لتقيـيم التقـدم احملـرز يف اجملـاالت اخلمسـة                 - ١٥
ن اخلـدمات والسياسـات والترتيبـات علـى         أومات املتاحة للجمهـور بشـ     مستوى املعل ) أ: (وهي

علــى اخلــدمات احلكوميــة األساســية مــن قبيــل   مــدى حصــول الفقــراء) ب(مجيــع املســتويات؛ 
مسـتوى  ) ج(الصحة والتعليم والبنيـة األساسـية التحتيـة وامليـاه والطاقـة علـى املسـتوى احمللـي؛                   

علـى   نفـاق يف كـل قطـاع     إلب وإعـداد امليزانيـات وأمنـاط ا       شفافية امليزانية يف ما يتعلـق بالضـرائ       
املــدى الــذي ميكــن التنبــؤ بــه علــى املســتوى الــوطين مبســتوى  ) د(املســتوى اإلقليمــي واحمللــي؛ 

املــدى الــذي تتــاح بــه  ) هـــ(غــراض خدمــة الفقــراء مــن ســنة إىل أخــرى؛  ألالنفقــات املوجهــة 
سـتجيب بـه احلكومـات احملليـة وتتـابع      املـدى الـذي ت  ) و(قرارات وأحكـام احملـاكم للجمهـور؛      
رسـوم  املاملـدى الـذي طبـق بـه     ) ز( انتباهها إليها؛ لفقراءمشاكل تقدمي اخلدمات اليت يسترعى ا  

 يف كل جمتمـع حملـي مـن أجـل حتسـني فـرص املشـاركة                 لشعيبالدميقراطية على املستوى ا   بشأن  
 . اب قوانني فعالةاملدى الذي تعد فيه القوانني املناهضة لإلره) ح(اجلماهريية؛ 
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 لية األفريقية الستعراض األقران آلا - ٣  
فريقية الستعراض األقـران هـي صـك اتفقـت عليـه بشـكل مشـترك الـدول           ألإن اآللية ا   - ١٦

ــة    ــه طواعي ــ. األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي وانضــمت إلي ــذايت هتــدف إىل    آيوه ــة للرصــد ال لي
ت الــيت تــؤدي إىل االســتقرار السياســي والتنميــة  اعتمــاد السياســات واملعــايري واملمارســا  تعزيــز

املستدامة والتكامل على املستوى اإلقليمـي وعلـى مسـتوى القـارة عـن طريـق تبـادل التجـارب                
وأفضــل املمارســات الناجحــة ومــن بينــها حتديــد أوجــه القصــور وتقيــيم مــدى احلاجــة إىل بنــاء 

 . القدرات
. ع الــدول األعضـاء يف االحتـاد  األفريقــي  وبـاب االنضـمام إىل اآلليـة مفتــوح أمـام مجيـ      - ١٧

 عضـوا وأشـار عـدد آخـر مـن األعضـاء إىل عـزمهم               ١٦ويف الوقت احلايل انضم إليهـا طواعيـة         
ــا   ــى االنضــمام إليه ــادة      . عل ــة والقي ــة الوطني ــة امللكي ــات اآللي ــادئ الرئيســية لعملي وتتضــمن املب

 . والشفافية واملشاركة ذات القاعدة العريضة
ليــة علــى أربعــة جمــاالت رئيســية ذات أهــداف ومقــاييس ومبــادئ ومعــايري    وتركــز اآل - ١٨

 :م على أساسها برامج وسياسات البلدان املشاركة، وتشمل ما يليّيتقمعينة ومؤشرات 
منع وتقليل الصـراعات داخـل      ‘ ١’: ، لبلوغ األهداف التالية     احلكم السياسي  )أ( 

، مبــا يف ذلــك املنافســة احلــرة والعادلــة علــى  الدميقراطيــة الدســتورية‘ ٢’الــدول ويف مــا بينــها؛ 
تعزيـز ومحايـة احلقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة فضـال              ‘ ٣’السلطة وسيادة القـانون؛     

فصــل الســلطات مبــا يف ذلــك محايــة ‘ ٤’ة والطفــل ومجيــع الفئــات الضــعيفة؛ عــن حقــوق املــرأ
 خضوع شاغلي املناصـب  العامـة   ‘٥’استقالل السلطة القضائية ووجود سلطة تشريعية فعالة؛  

 وحماربة الفساد السياسي؛‘ ٦’للمساءلة ومتتعهم بالكفاءة؛ 
سياسـات لالقتصـاد الكلـي      ‘ ١’: ، لتحقيق األهداف التالية   اإلدارة االقتصادية  )ب( 

سياســات حكوميــة ســليمة وشــفافة وميكــن التنبــؤ هبــا مبــا يف ‘ ٢’مؤديــة إىل التنميــة املســتدامة؛ 
 وتعزيز التكامل اإلقليمي؛  ‘٤’حماربة الفساد؛ ‘ ٣’لية العامة؛ ذلك إدارة املا

بيئـــة مواتيـــة لألنشـــطة   ‘ ١’: ، لتحقيـــق األهـــداف التاليـــة  إدارة الشـــركات )ج( 
التزام الشركات بواجبات املواطنة اجليدة مبـا يف ذلـك املسـؤولية االجتماعيـة؛              ‘ ٢’االقتصادية؛  

ــال؛  ‘ ٣’ ــدة لألعمـ ــات اجليـ ــلحة؛   املع‘ ٤’األخالقيـ ــحاب املصـ ــع أصـ ــة جلميـ ــة العادلـ ‘ ٥’املـ
 ومساءلة موظفي الشركات ومديريها؛

ــة   )د(  ــادية واالجتماعيـ ــة االقتصـ ــة  التنميـ ــداف التاليـ ــق األهـ ــز ‘ ١’: ، لتحقيـ تعزيـ
آليـات التنفيـذ والنـواتج    ‘ ٣’التنمية املستدامة والقضاء علـى الفقـر؛     ‘ ٢’االعتماد على الذات؛    
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/ يسية، مبا يف ذلك التعلـيم ومكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية               يف اجملاالت االجتماعية الرئ   
ــدز؛  ــاه      ‘ ٤’اإلي ــة الرئيســية واملي ــى اخلــدمات االجتماعي ــة عل ــة احلصــول بأســعار معقول إمكاني

تشـجيع املشـاركة العريضـة القاعـدة يف         ‘ ٥’والصرف الصحي والتمويـل واملـأوى واألراضـي؛         
 . التنمية من جانب مجيع أصحاب املصلحة

ورغـم  . وتستخدم األمثلة السالفة الذكر مؤشرات خمتلفة لتعكس أبعادا خمتلفة للحكم          - ١٩
أن هناك فهما عاما للمفهوم، فيوجـد قـدر كـبري مـن التبـاين يف مواصـفات املقـاييس واملـوازين                  

 -  جملموعة متنوعة من األغـراض     لرشيدواملؤشرات وعوامل الترجيح املستخدمة لقياس احلكم ا      
علـى مـدى   من أجل تتبع سـجل التنميـة لبلـد مـا      قارنات بني الدول وترتيبها وأيضا      من أجل امل  

ويف احلالـة األوىل، تتركـز املسـألة يف كيفيـة وضـع مؤشـرات صـحيحة وميكـن قياسـها                     . الوقت
ويف احلالــة األخــرية، توضــع املؤشــرات حبيــث تــتالءم . علــى حنــو يعتــد بــه علــى النطــاق الــدويل

كمـا أن   . ومتثل صحة املقـاييس مشـكلة مـع بعـض املؤشـرات           . ريالسياق القط بصفة عامة مع    
مسألة جدارة االعتماد عليها متثل مشكلة أخرى وخاصة عندما تسـتند املقـادير الرقميـة املعينـة                  

 . للمؤشرات إىل تقييمات غري موضوعية
ومن املهم بشـكل خـاص بالنسـبة للبلـدان الناميـة وضـع مؤشـرات تركـز علـى احلكـم                       - ٢٠

 أداة، أي باعتباره قدرة البلد على االستفادة من التفاعل مع بقية العامل لتحقيق التنميـة                باعتباره
القـدرة علـى إقامـة عالقـات        ) أ: (وسيترتب على احلكم باعتباره أداة مـا يلـي        . واحلد من الفقر  

مع بلدان أخرى يف جمـاالت التجـارة والتمويـل والشـؤون البيئيـة وحـاالت الصـراع ويف دوائـر                   
 املاحنة واملتلقية وفقا لقواعد سلوك مقبولة دوليـا ومعـايري متفـق عليهـا بشـكل متبـادل؛                   اجلهات

ــا بطــرق تتســم بالكفــاءة والشــفافية واملســاءلة مــع      ) ب( والقــدرة علــى اســتخدام املــوارد حملي
 .السماح بوجود أنواع متباينة من األنظمة وسياقات سياسية ثقافية خمتلفة

وضوعية وقابلة للقياس يف جمال احلكم باعتباره يشكل قـدرة          وإذا أمكن وضع معايري م     - ٢١
مفيدة، سيمكن للهيئات الدولية أن تقيِّم وترتب البلدان وذلك لصـاحل كـل مـن البلـدان املاحنـة                 

 .والبلدان النامية ذاهتا
 

 توصيات -جيم  
ه ال غىن للصـاحل العـام، عـن احلكـم الرشـيد لكـي حيقـق اجملتمـع واالقتصـاد أقصـى رفـا                        - ٢٢

وبالنسبة للبلدان الناميـة، يعـد احلكـم الرشـيد شـرطا            . ممكن يف ضوء املوارد احملدودة املتاحة     
ويعـزز  . ضروريا لتوسيع نطاق قدراهتا على إدرار اإليرادات واحلد مـن الفقـر يف املسـتقبل           

أيضا احلكم الرشيد الكفاءة االقتصـادية ويقلـل تكـاليف املعـامالت مـن خـالل التطبيـق الفعـال                    
ــيا ــفافية يف  لس ــانون والش ــرد يف      إدارة دة الق ــة وف ــاءلة كــل مؤسس ــة والشــركات ومس احلكوم
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وبقدر ما حيفز احلكم الرشيد اجملتمع املدين على زيادة معدل تـراكم رأس املـال املـادي      . اجملتمع
ضـعفها  علـى الغـري وتقليـل       والبشري، فيمكن أيضا أن يساعد يف تقليل اعتمـاد البلـدان الناميـة              

 .االقتصادين من أثر ضعفها بل وحىت حيس
وينبغـي أن يكــون تصــميم مؤسسـات وآليــات للحكــم الرشـيد يف البلــدان الناميــة     - ٢٣

فمـن ناحيـة، مـن      . عملية تفاعلية بني احلكومات املاحنة واملنظمات الدولية والبلدان املتلقية        
. لـدان املتلقيـة  املرجح أن تفشل التدابري املفروضة إذا مل يول اعتبار كاف لثقافة وتاريخ الب            

ومن ناحية أخرى، حتتاج البلدان املتلقيـة إىل مسـاعدة مـن اجلهـات املاحنـة لكـي تكفـل أن                     
تشــبه مؤسســاهتا وعملياهتــا االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية بشــكل أوثــق تلــك الــيت    

 .يستلزمها احلكم الرشيد
حلكـم الرشـيد وأن     وينبغي أن تواصل البلـدان الناميـة املشـاركة يف احلـوار بشـأن ا               - ٢٤

وينبغي أن يكون حتسني احلكم جزءا من جـدول أعماهلـا           . تنمي خربة وقدرة يف هذا اجملال     
 .يف جمال السياسات الوطنية وينبغي أن ينفذ بطرق ذات صلة بظروفها اخلاصة

وينبغي للمؤسسات الدولية اليت تضع مبادئ ومعايري عاملية جلوانب احلكم الرشيد  - ٢٥
وعـالوة علـى ذلـك      . ان الناميـة ومـن بينـها أقـل البلـدان منـوا يف مـداوالهتا               أن تشرك البلـد   

 .ينبغي أن ختضع هذه اهليئات ملبادئ احلكم الرشيد
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 الفصل الرابع
املسائل املتصلة باالستعراض الذي جيرى كل ثالث سـنوات لقائمـة أقـل                

 ٢٠٠٣البلدان منوا الذي أجري يف عام 
 
مهمـة إجـراء اسـتعراض مـرة كـل ثـالث سـنوات               ١٩٧١م   عا ذأوكلت إىل اللجنة من    - ١

وأن تقــدم  البلــدان منــوا أقــللتحديــد البلــدان الــيت يلــزم أن تضــاف إىل، أو حتــذف مــن، قائمــة  
وقـررت جلنـة    .  العامـة  اجلمعيـة و االقتصـادي واالجتمـاعي      اجمللـس توصيات يف ذلك الصدد إىل      

وحسـنت  .  البلـدان منـوا   أقـل حتديـد    أول جمموعـة مـن معـايري         ١٩٧١التخطيط اإلمنائي يف عـام      
 ١٩٩١اللجنــة واللجنــة الــيت خلفتــها، وهــي جلنــة السياســات اإلمنائيــة، هــذه املعــايري يف أعــوام  

 .٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ و
 

 معايري حتديد أقل البلدان منوا -ألف  
أكدت جلنة السياسـات اإلمنائيـة مـن جديـد يف تقريرهـا بشـأن دورهتـا األوىل املعقـودة                     - ٢

ينبغـي أن تضـم بلـدانا تكـون حصـة الفـرد فيهـا مـن                  البلـدان منـوا      أقل أن فئة    )٤(١٩٩٩يف عام   
الدخل منخفضة، وينخفض فيهـا مسـتوى تنميـة املـوارد البشـرية وترتفـع فيهـا درجـة الضـعف                     

علـى معـايري مصـممة حبيـث         البلـدان منـوا      قـل  ولذلك تعتمد اللجنة يف حتديدها أل      )٥(االقتصادي
مســتوى دخلــها مقــاس حبصــة الفــرد يف الــدخل ) أ: (تنميــة البلــد هــيتقــيس ثالثــة أبعــاد حلالــة 

رصـــيدها مـــن األصـــول البشـــرية مقاســـا بـــدليل األصـــول البشـــرية؛  ) ب(القـــومي اإلمجـــايل؛ 
ونوع الضعف الـذي يـتعني النظـر    . وضعفها االقتصادي مقاسا بدليل الضعف االقتصادي      )ج(

فاللجنـة تـرى أنـه ال ينبغـي أخـذ الضـعف       : هو الضعف اهليكلي   البلدان منوا    أقلفيه عند حتديد    
 .الناجم عن السياسات احلكومية يف احلسبان

ويف كل استعراض جيرى كل ثـالث سـنوات، حتـدد اللجنـة مسـتوى العتبـات بالنسـبة                    - ٣
وتسـتخدم هـذه العتبـات لتحديـد البلـدان الـيت تضـاف أو               . للمعايري الثالثـة املشـار إليهـا أعـاله        

،  العامـة  اجلمعيةو االقتصادي واالجتماعي    اجمللسفقا ملا أقرته قرارات     وو. حتذف من هذه الفئة   
يتعني أن يبلغ البلد عتبة معيارين من املعايري الثالثة لكي يصبح مـؤهال لرفـع امسـه مـن القائمـة،                     
وجيب أن حيقق البلـد ذلـك يف استعراضـني متتـاليني مـن االستعراضـات الـيت جتـرى كـل ثـالث                        

__________ 
 ).E/1999/33( ١٣، امللحق رقم ١٩٩٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٤( 
 .سه، املرفق الثايناملرجع نف )٥( 
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أما إلضافة اسم إىل القائمـة، فيـتعني أن يلـيب          . رفع امسه من القائمة   سنوات لكي يصبح مؤهال ل    
 .البلد املعايري الثالثة كلها

وقد اعترفت اللجنة على الدوام بأنه ميكن إدخال مزيـد مـن التحسـينات علـى املعـايري                    - ٤
وخاصــة عنــدما تتــاح بيانــات جديــدة أو ميكــن االعتمــاد عليهــا بدرجــة أكــرب لكــل مؤشــر مــن 

فعلى سبيل املثال كانت هذه هي احلالة عند إضافة عنصر سـادس لـدليل              . ت على حده  املؤشرا
الضعف االقتصـادي وهـو نسـبة السـكان املشـردين مـن جـراء كـوارث طبيعيـة يف االسـتعراض                      

 تغـيريين فيمـا يتصـل مبعيـار         ٢٠٠٠وباملثـل تضـمن اسـتعراض عـام         . ٢٠٠٣الذي أجـري عـام      
فقـد متـت   ): ذلك احلـني دليـل نوعيـة احليـاة املاديـة املعـزز            كان يطلق عليه يف     (األصول البشرية   

االستعاضة عن نصيب الفرد من السعرات احلرارية يوميا مبا يأخـذه الفـرد مـن السـعرات يوميـا                 
كنسبة مئوية من االحتياجات الالزمة يف اليوم؛ ومتت االستعاضة عن طول العمـر املتوقـع عنـد                 

 .خلامسةامليالد مبعدل وفيات األطفال دون سن ا
وتؤكد اللجنة أن حتديد أقل البلدان منوا ينبغي أن ينظر إليـه كعمليـة حيويـة ومفتوحـة                   - ٥

ــة واالقتصــادية والتحســينات       ــة االجتماعي ــايري يف ضــوء التنمي ــة يف املع تتطلــب حتســينات دوري
رى وعند التحضري لالسـتعراض الـذي جيـ       . اجلارية يف توافر بيانات يعتد هبا قابلة للمقارنة دوليا        

، ســتدرس اللجنــة  البلــدان منــواأقــل لقائمــة ٢٠٠٦كــل ثــالث ســنوات املقــرر إجــراؤه يف عــام 
 إمكانيــة إدخــال حتســينات أخــرى علــى  ٢٠٠٥لــذلك يف دورهتــا الســابعة الــيت تعقــد يف عــام   

 .املعايري
وعالوة على ذلك تعترف اللجنة على حنو تام بـأن البلـدان الصـغرية أضـعف اقتصـاديا                   - ٦

واجهة اهلزات اخلارجية من البلدان الكبرية ألن اقتصاداهتا تعتمد اعتمادا كبريا علـى             بكثري يف م  
وتواجـه علـى    . التجارة اخلارجية كما أهنا أقل تنويعا وتعاين من وفورات احلجم الكبري السـالبة            

اجلزرية الصغرية والبلدان غري الساحلية معوقات هيكليـة         البلدان منوا    أقلوجه اخلصوص معظم    
وهلـذه  . بيل ارتفاع تكاليف النقـل الـدويل والعزلـة النسـبية عـن األسـواق العامليـة الرئيسـية                  من ق 

األسباب، تدرس اللجنة حاليا كيف ميكـن إدراج فكـرة وقـوع البلـدان يف منـاطق نائيـة ضـمن                     
معيــار الضــعف االقتصــادي الــذي يســتخدم يف االســتعراض الــذي جيــرى كــل ثــالث ســنوات   

ونظـرا لألمهيـة املتزايـدة لالسـتعداد اإللكتـروين يف جمـال             .  للقائمة ٢٠٠٦املقرر إجراؤه يف عام     
التنميــة، متعـــن اللجنـــة النظـــر أيضـــا فيمـــا إذا كــان ينبغـــي أخـــذ هـــذا العامـــل يف احلســـبان يف   

 . البلدان منواأقلاالستعراض املقبل عند حتديد 
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  البلدان منواأقلفترة االنتقال من مركز  -باء  
تشـري  .  البلـدان منـوا    أقـل ني النتقال البلـدان املرفـوع امسهـا مـن فئـة             حددت اللجنة فترت   - ٧

 إىل الفترة اليت متتد ثالث سنوات بني االسـتعراض الـذي            على رفع االسم   فترة االنتقال السابقة  
جيرى كل ثالث سنوات للقائمة وخيلص إىل أن البلد مؤهل لرفع امسه وبني االسـتعراض التـايل             

وتبـدأ  .  عندما تؤكـد اللجنـة أن البلـد أصـبح مـؤهال لرفـع امسـه                الذي جيرى كل ثالث سنوات    
 االقتصـادي   اجمللـس  عنـدما تؤيـد اجلمعيـة العامـة توصـية            فترة االنتقال الالحقة على رفع االسـم      

برفع اسم البلد من القائمة على أساس ما خلصت إليه اللجنة من أنه مؤهل لرفـع                واالجتماعي  
 .امسه
قاليتني آثار متباينة فيما يتعلق بالسياسات علـى النحـو املوضـح يف       وهلاتني الفترتني االنت   - ٨

ــع االســم    .  مــن الفصــل األول أعــاله ٤ و ٣التوصــيتني  ــة لرف ــرة االنتقــال الالحق ــة فت ويف حال
تتصل، على وجـه اخلصـوص، اسـتراتيجية االنتقـال امليسـر باختـاذ خطـوات أخـرى لضـمان أن                      

وتقتـرح اللجنـة أن تغطـي     . دم احملـرز حـىت ذلـك احلـني        يستمر البلد املرفوع امسـه يف تعزيـز التقـ         
فترة االنتقال الالحقة لرفع االسم فترة يقررها فريق استشاري على أساس كل بلـد علـى حـدة          

توصـية اللجنـة برفـع       العامـة    اجلمعيةو االقتصادي واالجتماعي    اجمللسجيري إنشاؤه بعد أن يقر      
، وتؤكــد اللجنــة أن )أعــاله) ب (٤ التوصــية انظــر( البلــدان منــوا أقــلاســم بلــد مــا مــن قائمــة 

 علـى النحـو الـذي جيـري تناولـه يف األفـرع       -اهلدف الرئيسي مـن اسـتراتيجية االنتقـال امليسـر         
 يتصل بتدابري الدعم الالحقة لرفـع االسـم الـيت يتيحهـا اجملتمـع الـدويل مـن أجـل البلـد                 -التالية  

 .املرفوع امسه
 

 يسر اليت تتبعها البلدان املرفوع امسها من القائمةاستراتيجيات االنتقال امل -جيم  
، “ البلـدان منـوا    أقل”تؤكد اللجنة أنه عندما يصبح بلد ما عرف لفترة طويلة بأنه من              - ٩

مؤهال لرفع امسه من القائمة، فإن رفع االسم يعكس جناح البلد يف حتقيق التنميـة وقدرتـه علـى                 
ــوات يف اقتصــاده   ــل م ــق حتوي ــرى اللجنــ . حتقي ــن    وت ــزيج م ــزى إىل م ــذه النجاحــات تع ة أن ه

ويــؤدي لــذلك الــدعم املقــدم مــن  . السياســات الداخليــة الســليمة والظــروف اخلارجيــة املؤاتيــة 
ونتيجـة  . الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف دورا هاما يف جناح تنمية البلدان املرفوع امسهـا            

ه مـن جانـب شـركائه يف التنميـة          لذلك فإن أي سحب مفاجئ للدعم املوفر للبلـد املرفـوع امسـ            
الثنائيني واملتعددي األطراف ميكن أن يكـون لـه آثـار ضـارة قـد تعكـس اجتـاه قـدر مـن التقـدم                 

 .احملرز يف التنمية
لقد وجهت اللجنة باستمرار االنتبـاه إىل أمهيـة تـدابري االنتقـال امليسـر بالنسـبة للبلـدان                - ١٠

وعلـى النحـو   . يرها إىل دورهتا الثالثة والرابعـة واخلامسـة  املرفوع امسها على النحو املبني يف تقار 
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 ترى اللجنة أن االنتقال امليسر مبدأ يكتسـب أمهيـة   )٦(املبني يف تقريرها املقدم إىل دورهتا الرابعة    
قصوى بالنسبة للبلدان املرفوعة من قائمـة أقـل البلـدان منـوا بقـدر مـا تظـل االحتمـاالت قائمـة                       

وباإلضــافة إىل ذلــك .)٧(، بــدرجات خمتلفــة، علــى الــدعم اخلــارجي بــأن تبقــى البلــدان معتمــدة 
تؤكد اللجنة أن التكلفة اليت يتكبدها الشركاء يف التنمية مقابل التدابري املتخذة لـدعم االنتقـال                

ونتيجة لـذلك أعـدت اللجنـة جمموعـة         . ستكون ضئيلة ) يف املرحلة الالحقة لرفع االسم    (املُيسَّر  
لضـمان االنتقـال املُيسَّـر للبلـدان الـيت ُيرفـع            )  ألـف أعـاله    -ل األول   انظر الفص (من التوصيات   

 .امسها من فئة أقل البلدان منوا
وألقى بكلمات أمام اللجنة عدد من ممثلـي املنظمـات الدوليـة الـيت ميكـن أن تسـهم يف             - ١١

اإلمنائيـة التابعـة    استراتيجيات االنتقال املُيسَّر وهي منظمة التجارة العاملية وأمانة جلنـة املسـاعدة             
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي والبنـك الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                   

. واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة     
تائجـه احملتملـة مـن وجهـة        وعرض هؤالء املمثلون وجهات نظرهم الفردية بشأن رفع االسم ون         

وقدموا أيضا معلومات عن مرافقهم املتاحة يف جمال املساعدة املتصـلة بالتجـارة             . نظر منظماهتم 
ومتويل التنمية والتعاون الـتقين الـيت ميكـن أن تـدعِّم االنتقـال املُيسَّـر ألقـل البلـدان منـوا املرفـوع                      

 .امسها من القائمة
جـارة العامليـة لـديها عـدد مـن التـدابري والـربامج اخلاصـة                وأبلغت اللجنة بأن منظمـة الت      - ١٢

املصممة خصيصـا مـن أجـل أقـل البلـدان منـوا ولكـن مت التأكيـد علـى أن االسـتحقاقات تتقـرر                        
وبالنســبة حلالــة الوصــول إىل   . بواســطة الــدول األعضــاء يف املنظمــة ولــيس بواســطة أمانتــها      

 قـرارات خاصـة بشـأن املعاملـة التفضـيلية      األسواق، يقرر الشركاء يف التجارة بصـفة فرديـة أي        
وأشـارت منظمـات أخـرى إىل أن املسـاعدة املقدمـة منـها       . وإن كان ذلك يتم يف إطار املنظمة     

وتعاوهنا مع أي بلد لـن يتـأثر بشـكل مباشـر أو تلقـائي إذا مـا ُرفـع اسـم البلـد مـن مركـز أقـل                             
ــدان منــوا  ــدان منــوا امل   . البل ــدويل، تظــل أقــل البل ــة   ويف البنــك ال رفــوع امسهــا مــن القائمــة مؤهل

وينطبق ذلك علـى وجـه اخلصـوص علـى حالـة            : للحصول على متويل من رابطة التنمية الدولية      
املؤهلـة،  ) القليلـة (البلدان اليت جيري النظر حاليا يف رفع امسها ألهنا بني الدول اجلزرية الصـغرية            

لرمسيـة حـىت لـو جتـاوزت فيهـا          كوضع استثنائي، للحصول علـى متويـل مـن املسـاعدة اإلمنائيـة ا             
وحتـيط اللجنـة علمـا بشـكل        . حصة الفرد من الـدخل العتبـة الـيت يتقـرر علـى أساسـها التأهيـل                

خاص باملرونة املطبقـة يف تنفيـذ بعـض الترتيبـات املتصـلة مبركـز أقـل البلـدان منـوا وخاصـة مـن                         
__________ 

 ).E/2002/33 (١٣، امللحق رقم ٢٠٠٢املرجع نفسه،  )٦( 
 .١٥٩املرجع نفسه، الفقرة  )٧( 
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بأنـه ميكـن لألعضـاء      خالل بند التأهيل يف حالة منظمة التجارة العامليـة، وأحاطـت علمـا أيضـا                
يف جلنة املسـاعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي تقـدمي عـرض                 

 .بتوفري معونة غري مشروطة إىل أقل البلدان منوا اليت ُيرفع امسها من هذه الفئة
ر األمـم   ودرست اللجنة أيضا واستكملت وثيقة املعلومات األساسية الـيت أعـدها مـؤمت             - ١٣

أقــل بلــد مــا مــن قائمــة واآلثــار املتوقعــة لرفــع المتيــازات ا”املتحــدة للتجــارة والتنميــة املعنونــة 
 .)٨(“منوا البلدان

__________ 
وترد النسخة املستكملة . أدرجت نسخة أعدت يف وقت سابق يف املرفق الثاين من تقرير اللجنة عن دورهتا الرابعة )٨( 

اليت تتعهدها أمانة األمم ) http://www.un.org/esa/analysis/devplan/index.html(للوثيقة يف صفحة استقبال اللجنة 
 .املتحدة
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 الفصل اخلامس
 تنظيم الدورة  

ُعقدت الدورة السادسة للجنة السياسات اإلمنائية يف مقر األمم املتحـدة يف الفتـرة مـن               - ١
 عضــوا مــن أعضــاء اللجنــة ٢١وحضــر الــدورة . ٢٠٠٤ل أبريــ/ نيســان٢مــارس إىل / آذار٢٩

وتــرد قائمــة . فضــال عــن مــراقبني مــن منظمــات خمتلفــة داخــل وخــارج منظومــة األمــم املتحــدة
 .بأمساء املشتركني يف املرفق األول

وقـــدَّمت إدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة يف األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة  - ٢
 .خدمات فنية للدورة

ــة والتخطــيط        - ٣ ــدير مكتــب السياســات اإلمنائي ــربغ م ــان كيني ــدورة الســيد إي ــتح ال وافت
اإلمنائي يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ورحب باملشتركني واقتـرح أن تقـوم اللجنـة              

وشـرعت اللجنـة بعـد ذلـك يف انتخـاب األعضـاء التاليـة أمسـاؤهم يف           . بترشيح أعضـاء املكتـب    
 :مكتبها

 :الرئيسة 
 السيدة سوشيترا بونياراتباندوهو  
 :نائب الرئيسة 
 السيد ميلوفويي بانيتش  
 :املقررة 
 السيدة سيلفيا سابوريو  

ويرد جدول أعمال الدورة السادسة وقائمة الوثائق املعروضة على اللجنـة يف املـرفقني                - ٤
 .الثاين والثالث على التوايل



 

04-36949 27 
 

E/2004/33  

 املرفق األول
 قائمة بأمساء املشتركني  

 .فيما يلي أمساء أعضاء اللجنة الذين حضروا الدورة - ١
  لومومبا-السيدة نادري تريسي آسيي  - ١ 
  ريتشارد-السيدة باتريشيا بيفاين  - ٢ 
 السيد ألربت بينجر - ٣ 
 السيد أوالف بيجرخولت - ٤ 
  ينغ كاو-السيدة غيي  - ٥ 
 فيغوروا. السيد أوجينيو ب - ٦ 
 يغورييفغر. السيد ليونيد م - ٧ 
 السيد باتريك غويالمونت - ٨ 
 السيدة هبة حندوسة - ٩ 
 الربوفسور هوريا اتشكاوا - ١٠ 
 جونسون. السيدة ويليين أ - ١١ 
 السيدة مارجو لوريستني - ١٢ 
 السيد ماليفويي بانيتش - ١٣ 
 السيدة سوشيترا بونياراتباندهو - ١٤ 
 السيدة سيلفيا سابوريو - ١٥ 
 حسن سعيديالسيد ناصر  - ١٦ 
 السيد اودو ارنست سيمونيس - ١٧ 
  بيكرستيث–السيدة فومني توغونو  - ١٨ 
  اراتشي-اوزفات . السيد غ - ١٩ 
 السيد صمويل مويتا وانغوي - ٢٠ 
 السيد كرفاال ينساين - ٢١ 
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ــة لألمــم       - ٢ ــة التابع ــربامج والصــناديق التالي ــات والوكــاالت وال وكانــت املنظمــات واهليئ
 :لة يف الدورةاملتحدة ممث

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية •

مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري السـاحلية والـدول اجلزريـة         •
 الصغرية النامية

 مكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيا •

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ •

 لطفولةمنظمة األمم املتحدة ل •

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية •

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي •

 برنامج األمم املتحدة للبيئة •

 صندوق األمم املتحدة للسكان •

 جامعة األمم املتحدة •

 برنامج األغذية العاملي •

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة •

 منظمة العمل الدولية •

  والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة للتربية •

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية •

 البنك الدويل •

 منظمة الصحة العاملية •

 منظمة التجارة العاملية •
 :وُمثلت أيضا يف الدورة املنظمة التالية من خارج منظومة األمم املتحدة - ٣

 اديجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص •
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 املرفق الثاين
 جدول األعمال  

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - ٢
تعبئة املوارد وهتيئة البيئة املواتية للقضاء على الفقر يف سياق تنفيذ برنـامج عمـل العقـد                  - ٣

 : لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١
 خلية يف أقل البلدان منوا؛هنج مبتكرة لتعبئة املوارد الدا )أ( 
هنج جديـدة لتخفيـف عـبء الـدين والقـدرة علـى حتمـل أعبـاء الـدين يف أقـل                       )ب( 

 البلدان منوا؛
 . حمددة للتعجيل باحلد من الفقر يف أقل البلدان منواتدابري )ج( 

االستعراض الذي جيري كل ثـالث سـنوات لقائمـة أقـل البلـدان منـوا الـذي أجـري يف           - ٤
 :٢٠٠٣عام 

ــة لرفــع امسهــا مــن القائمــة يف       )أ(  ــدان الــيت وجــد أهنــا مؤهل توصــيات بشــأن البل
 ؛٢٠٠٣االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات املنجز يف عام 

تدابري حمتملة لضمان االنتقال املُيسَّر للبلـدان الـيت ُيرفـع امسهـا مـن مركـز أقـل                    )ب( 
 البلدان منوا؛

 .النظر يف املوقع النائي للبلد: صاديحتسينات ممكنة يف دليل الضعف االقت )ج( 
 :االلتزام باحلكم الرشيد والتنمية واحلد من الفقر - ٥

 تعريف احلكم الرشيد وقياسه؛ )أ( 
 احلكم واحلد من الفقر؛ )ب( 
 .أدوات لتقييم التقدم احملرز حنو احلكم الرشيد )ج( 

 .مسائل أخرى - ٦
 .اقتراحات للعمل يف املستقبل - ٧
 .بشأن اعتماد تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا السادسةمناقشة  - ٨
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 املرفق الثالث
 

 قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا السادسة  
   

 العنوان أو الوصف رمز الوثيقة

CDP2004/PLEN/1قائمة الوثائق 
CDP2004/PLEN/2جدول األعمال 
CDP2004/PLEN/3شتركنيقائمة بأمساء امل 
CDP2004/PLEN/4           تقـــرير اجتمـــاع فريـــق اخلــــرباء املعـــين بتعبئــــة املــــوارد للقضـــاء علــــى الفقـر

ــايل      ــوان التـــــــ ــى العنـــــــ ــاح علـــــــ ــوا املتـــــــ ــدان منـــــــ ــل البلـــــــ ـــي أقـــــــ : فــــــــ
http://www.un.org/esa/analysis/devplan/index.html 

CDP2004/PLEN/5 بشأن تيمور ليشيت٢٠٠٣/٢٨٠مقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
CDP2004/PLEN/6 بشــــــأن الـــــــرأس ٢٠٠٣/٢٨١مقـــــــرر اجمللــــس االقتصـــــــادي واالجتمــــــاعي 

 األخضر وملديف
CDP2004/PLEN/7 بشــأن الفصــل الرابــع مــن  ٢٠٠٣/٣١٦مقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي 

 تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا اخلامسة
CDP2004/PLEN/8                   تقرير جلنـة السياسـات اإلمنائيـة عـن دورهتـا اخلامسـة املتـاح علـى العنـوان التـايل :

http://www.un.org/esa/analysis/devplan/index.html 
CDP2004/PLEN/9         لضـعف الـيت تعـاين منـها ملـديف فيمـا يتصـل              مقتطفات مـن اللمحـة عـن أوجـه ا

 باالنتقال املُيسَّر
CDP2004/PLEN/10                     مقتطفات من اللمحة عـن أوجـه الضـعف الـيت ُتعـاين منـها الـرأس األخضـر فيمـا

 يتعلق باالنتقال املُيسَّر
CDP2004/PLEN/11    موجهـة مـن البعثـة الدائمـة مللـديف           ٢٠٠٣يوليـه   / متوز ١مذكرة شفوية مؤرخة 

ــدى ا ــس االقتصــادي       ل ــيس اجملل ــة إىل رئ ــا رســالة موجه ــل هب ــم املتحــدة  حتي ألم
 )E/2003/97(واالجتماعي من رئيس ملديف 

CDP2004/PLEN/12  موجهــة إىل رئــيس اجمللــس االقتصــادي     ٢٠٠٣يوليــه  / متــوز ٢رســالة مؤرخــة 
 )E/2003/98(واالجتماعي من املمثل الدائم مللديف لدى األمم املتحدة 

CDP2004/PLEN/13  ــه / متــوز١٦رســالة مؤرخــة ــيس اجمللــس االقتصــادي   ٢٠٠٣يولي  موجهــة إىل رئ
واالجتمــاعي مــن القــائم باألعمــال املؤقــت للبعثــة الدائمــة للــرأس األخضــر لــدى  

 (E/2003/103)األمم املتحدة 
CDP2004/PLEN/14مذكرة من األمانة العامة: استعراض قائمة أقل البلدان منوا 
CDP2004/PLEN/15تيــــازات الــــــيت تقــــدمها املنظمـــــات املتعـــــددة األطـــراف ألقـــل البلـــدان         االم

منوا واآلثــــــار املتوقعـــة لرفـــع بلد ما مـن قائمــــة أقـل البلـدان منـوا املتاحـة علـى                    
 http://www.un.org/esa/analysis/devplan/index.html: العنوان التايل

CDP2004/PLEN/16  ــوان التــــــايل ــة علــــــى العنــــ ــنقح متاحــــ : معــــــدل الضــــــعف االقتصــــــادي املــــ
http://www.un.org/esa/analysis/devplan/index.html 

CDP2004/PLEN/17    للبلدان املرفوع امسها مـن بـني البلـدان الـيت     “ االنتقال املُيسَّر ”عرض عام لطرائق
  مذكرة أعدها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية: هلا مركز أقل البلدان منوا
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 العنوان أو الوصف رمز الوثيقة

CDP2004/PLEN/18  مسائل منهجية يف تقيـيم التقـدم   : االلتزام باحلكم الرشيد والتنمية واحلد من الفقر
: رز علـــــى املســـــتويني الـــــوطين واحمللـــــني متاحـــــة علـــــى العنـــــوان التـــــايلاحملـــــ

http://www.un.org/esa/analysis/devplan/index.html 
CDP2004/PLEN/19    أبريـل  / نيسـان ١١-٧(تقرير جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة عن دورهتـا الثانيـة

٢٠٠٣*( 
CDP2004/PLEN/20          تعيني أعضـاء جلنـة السياسـات اإلمنائيـة(E/2004/L.1)        املتاحـة علـى العنـوان التـايل  :

http://www.un.org/esa/analysis/devplan/index.html 
 

 .(E/2003/44) ٤٤، امللحق رقم ٢٠٠٣لمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الرمسية ل * 
 
 
 


