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 تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا التاسعة  
 )٢٠٠٧مارس / آذار٢٣-١٩(  

  

 موجز 

يتضمن هذا التقرير النتائج والتوصيات الرئيـسية الـصادرة عـن الـدورة التاسـعة للجنـة                  
مــارس / آذار٢٣ إىل ١٩الــسياسات اإلمنائيــة، املعقــودة يف مقــر األمــم املتحــدة يف الفتــرة مــن   

ــة مواضــيع هــي  وقــد . ٢٠٠٧ ــة ثالث ــز   : تناولــت اللجن ــة املــستدامة؛ وتعزي ــاخ والتنمي تغــري املن
الشراكة الدولية للحد من الفقر على حنو فعـال؛ وإجـراءات إدراج البلـدان ورفعهـا مـن قائمـة             

 . أقل البلدان منوا

وفيمــا يتعلــق باملوضــوع األول، تؤكــد اللجنــة علــى أنــه مل يبــق أمــام كوكــب األرض  
يلة قبل أن يتخطـى االرتفـاع يف مـستويات درجـة احلـرارة العتبـة الـيت ال بـد أن                 سوى عقود قل  

وقـد أصـبح تغـري املنـاخ يـؤثر بالفعـل            . يتوقع بعدها أن تترتب على هذا االرتفاع آثـار وخيمـة          
.  االقتـصادية، خـصوصا يف أشـد البلـدان الناميـة ضـعفا             -تأثريا سلبيا علـى التنميـة االجتماعيـة         

حىت اآلن للتصدي ألخطار تغري املناخ تتصف بالنقص، ومن مث هنـاك حاجـة              واجلهود املبذولة   
ــة أن . ماســة إىل النــهوض جبهــود التخفيــف والتكيــف إىل مــستوى خمتلــف متامــا    وتــرى اللجن
أوهلمـا يهـدف إىل     : ترتيبات ما بعـد كيوتـو يـتعني أن تأخـذ بنـهج ذي مـسارين متـزامنني معـا                   

اثات من جانب البلدان املتقدمة النمو؛ أما الثـاين فينبغـي           حتقيق ختفيضات بالغة العمق يف االنبع     
أن يوفر للبلدان النامية دورا أكثر حمورية عن طريق متكينها من النمـو مبعـدالت أسـرع وجعـل                 
احملتــوى الكربــوين هلــذا النمــو منخفــضا أو منعــدما إىل أقــصى مــدى ممكــن مــن خــالل التنفيــذ   

يقــة باملنــاخ، مــع بــذل مــا يلــزم لــذلك مــن التعــاون   النــاجح الســتراتيجيات إمنائيــة مناســبة ورف
وتـرى اللجنـة ضـرورة تنقـيح األهـداف          . التكنولوجي واملايل من جانب البلدان املتقدمة النمـو       

وتؤكـد اللجنـة    . اإلمنائية لأللفيـة حبيـث يؤخـذ يف احلـسبان الـدور اهلـام لـتغري املنـاخ يف التنميـة                    
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رتبة أعلى على جدول أعمـال اجمللـس االقتـصادي          لة تغري املناخ إىل م    أيضا ضرورة تصعيد مسأ   
ويلزم أن جيري يف إطار اهليكـل اجلديـد للمجلـس مناقـشة وتنـسيق اجلهـود الـيت                   . واالجتماعي

تبــذهلا بــشأن تغــري املنــاخ وكــاالت األمــم املتحــدة واحلكومــات الوطنيــة والقطــاع اخلــاص          
 مزيد من اجلهـود لـصوغ إطـار         وتؤكد اللجنة يف اخلتام ضرورة بذل     . ومنظمات اجملتمع املدين  

مفــاهيمي وسياســايت مناســب جيمــع مــا بــني ســرعة النمــو االقتــصادي واخنفــاض االنبعاثــات      
 .الكربونية فيما يتعلق بالبلدان النامية

وفيما يتعلق باملوضـوع الثـاين، تالحـظ اللجنـة أنـه قـد أحـرز قـدر مـن التقـدم صـوب                         
بيـد أهنـا تـرى أن اإلطـار         . ة للحـد مـن الفقـر      صوغ شراكة عاملية دعما لالستراتيجيات الوطنيـ      

احلايل للشراكة العامليـة، الـذي يتخـذ مـن ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر أداتـه الرئيـسية،                        
وتؤكـد اللجنـة أمهيـة أن يتـيح جمتمـع اجلهـات املاحنـة للبلـدان املتلقيـة                   . يبدو كافيا وال فعاال    ال

ــار مــن بــني    ــة أن يكــون مبقــدورها االختي جمموعــة مــن الــسياسات، نطــاق الــسياسات   للمعون
الوطنية، وفقا ألحواهلا االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة حتقيقـا للنمـو واحلـد مـن الفقـر علـى                    

ويلــزم أن تتناســق الطريقــة احلاليــة للــشراكة العامليــة والنقــاط املرجعيــة النقديــة   . الوجــه الفعــال
ويف .  املـستفيدة مـع االسـتراتيجيات الوطنيـة حقـا          واملالية املتفق عليها بني اجلهة املاحنـة واجلهـة        

الوقت نفسه، يلزم للمجتمع الدويل بوجه عام أن يكفـل أن تكـون مفاوضـات جولـة الدوحـة              
يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة متــسقة مــع أهــداف احلــد مــن الفقــر وأال تكــون الــسياسات    

اميــة متعارضــة مــع أولويــات املــساعدة التجاريــة الوطنيــة يف البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الن
ــة ــة بــأن يــسعى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إىل حتــسني الــشراكة     . اإلمنائي وتوصــي اللجن

ــى احلاجــة           ــام، وتؤكــد، بوجــه خــاص، عل ــر، بوجــه ع ــى الفق ــضاء عل ــن أجــل الق ــة م الدولي
بلـدان  صوغ إطار يـؤدي إىل ختفيـف صـرامة املـشروطية املتعلقـة بالـسياسات عـن كاهـل ال                    إىل

 . النامية

وفيما يتعلق باملوضوع الثالـث، تعـرض اللجنـة تفـصيال لإلجـراءات الواجـب تطبيقهـا                  
وتوضــح اخلطــوات الواجــب اتباعهــا فيمــا يتــصل بــإدراج البلــدان يف قائمــة أقــل البلــدان منــوا     
ورفعهـــا منـــها، وفقـــا للممارســـات الـــيت اعتمـــدهتا اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس االقتـــصادي          

وُيراد بالتعديالت املقترحة لـصقل هـذه اإلجـراءات أن ُتحـسِّن االتـصاالت بـني                 . واالجتماعي
 . اللجنة والبلدان املشمولة باالستعراض وأن تيّسرها
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 ]٢٠٠٧أبريل /نيسان ١٦[
 

 احملتويات
الصفحة الفصل

٥.وّجه انتباهه إليهااملسائل اليت تتطلب أن يتخذ اجمللس االقتصادي واالجتماعي إجراء بشأهنا أو ي -األول  

.املسائل اليت تتطلب أن يتخذ اجمللس إجراء بشأهنا -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥

.املسائل اليت يوّجه إليها انتباه اجمللس -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦

.تغري املناخ والتنمية املستدامة -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٨

.مقدمة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٨

.حتدي الدفيئة -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٩

.اآلنحىت السياسات االستجابات يف جمال  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١

. املستقبلإىل السبيل :التنمية املستدامة -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢

.جل التنمية املستدامةأ جديدة من شراكة -هــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤

.االستنتاجات والتوصيات -واو     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٦

.تعزيز الشراكة الدولية من أجل احلد من الفقر على حنو فعال -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨

.قات استراتيجية احلد من الفقر وتأثريها يف جمال احلد من الفقرمدى فعالية ور -ألف    . . . .١٨

.السياق القطري -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٠

.الشراكة العاملية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٠

.متويل التنمية -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢٢

.بيئة التبادل التجاري واحلد من الفقر -هــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣

.الشراكات اجلديدة -واو     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٤

.التوصيات -زاي     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٤

.إجراءات إدراج البلدان يف قائمة أقل البلدان منوا ورفعها منها والتفاعالت مع البلدان املعنية -الرابع   . . .٢٦

.مقدمة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢٦
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.اإلعداد الستعراض السنوات الثالث -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨

.إجراء اإلدراج يف القائمة -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٨

.إجراء الرفع من القائمة -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣٠

.اإلجراء املقترح واملمارسة السابقة -اء هــ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢

.التوصية -واو     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٣

.األعمال املقبلة للجنة السياسات اإلمنائية -اخلامس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤

.تنظيم الدورة -السادس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٣٦

 املرفقات 

.قائمة املشاركني -األول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٣٧

.جدول األعمال -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٣٩

. اللجنة يف دورهتا التاسعةقائمة الوثائق املعروضة على -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
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 الفصل األول
املــسائل الــيت تتطلــب أن يتخــذ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراء    

 بشأهنا أو يوّجه انتباهه إليها
 

 املسائل اليت تتطلب أن يتخذ اجمللس إجراء بشأهنا -ألف  
 تغري املناخ: ١التوصية   

 -التنميــة االجتماعيــة ثر بالفعــل تــأثريا ســلبيا علــى  إدراكــا ألن تغــري املنــاخ أصــبح يــؤ  - ١
االقتصادية، خصوصا يف أشد البلدان الناميـة ضـعفا، وأن كوكـب األرض مل يبـق أمامـه حاليـا                    
سوى عقود قليلة قبـل أن يتخطـى االرتفـاع يف مـستويات درجـة احلـرارة العتبـة الـيت ال بـد أن                

خيمـة علـى اجملتمـع البـشري، توصـي جلنـة       ُيتوقـع بعـدها أن تترتـب علـى هـذا االرتفـاع آثـار و       
السياسات اإلمنائية بأن يتخذ اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي عـددا مـن املبـادرات اهلامـة الـيت           
ترمي إىل تعجيل نشوء استجابة دولية فعالة وكافية للتحديات اليت يفرضها تغري املنـاخ، تتمتـع                

 : ا يف ذلك ما يليبالدعم على نطاق واسع ويكون التشارك فيها منصفا، مب

بدء عملية من أجل تنقيح األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبيـث تعكـس علـى حنـو                   )أ( 
أكثر مالءمة اخلطر الذي ميثله تغري املنـاخ علـى مجيـع األهـداف اإلمنائيـة، مبـا فيهـا هـدف احلـد                   

 من الفقر؛ 

ل اجلديـد   املسامهة يف عملية ما بعد كيوتو عن طريق توفري بنـد يف إطـار اهليكـ                )ب( 
 دمج مـسألة املنـاخ يف جـدول أعمـال         للمجلس إلجراء حوار شـامل علـى صـعيد الـسياسات يُـ            

ــة      ــوزارات الوطني ــة، وحيــشد ســويا ممثلــي خمتلــف وكــاالت األمــم املتحــدة وال مبــا فيهــا  (التنمي
الوزارات ذات الصلة بالتنميـة االقتـصادية، واملاليـة والتجـارة، والـصناعة، باإلضـافة إىل املـوارد                  

مبــا يف ذلــك فئــات الفقــراء (والقطــاع اخلــاص والفئــات االجتماعيــة األخــرى ) لطبيعيــة والبيئــةا
 ). والسكان األصليني والنساء

 
 استراتيجيات احلد من الفقر: ٢التوصية   

إن جلنة السياسات اإلمنائية، إذ تسلم مبا أُحرز من تقدم مهم حنو صوغ شـراكة عامليـة                  - ٢
نية للحد من الفقر، تالحظ أن اإلطار القـائم حاليـا للـشراكات الـيت      دعم االستراتيجيات الوط  ت

ويف هـذا الـصدد، توصـي اللجنـة بـأن           . من هذا القبيل تشوبه نقائص غري هينة حتـد مـن فعاليتـه            
 : يقوم اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبا يلي
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اليـة  التشارك عن طريق اجتماعاته اخلاصـة الرفيعـة املـستوى مـع املؤسـسات امل         )أ( 
والتجارية الدولية ومنتدى التعاون اإلمنائي يف السعي إىل إقامة شـراكات دوليـة حمـسَّنة للقـضاء              
علــى الفقــر، وتيــسري احلــوار فيمــا بــني الــدول األعــضاء يف اجمللــس وبينــها وبــني البنــك الــدويل   
وصندوق النقد الدويل بشأن أمثـل الطـرق لـصوغ إطـار يـؤدي إىل ختفيـف صـرامة املـشروطية                      

تعلقـــة بالـــسياسات عـــن كاهـــل البلـــدان املـــستفيدة، إمـــا بتحـــسني اإلطـــار القـــائم لورقـــات امل
اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، أو عــن طريــق تعريــف عمليــة بديلــة لتعزيــز امللكيــة الوطنيــة لــدى  

 البلدان املستفيدة يف جمال صوغ وتنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من الفقر؛ 

الـة أن تكـون مجيـع املبـادرات املتعلقـة بالبلـدان             حث أعـضاء اجمللـس علـى كف        )ب( 
متـسقة مــع األهـداف املـشمولة يف جـدول األعمــال     ) مبـا يف ذلـك إمتــام جولـة الدوحـة    (الناميـة  

اإلمنائي الدويل وعدم اإلضرار بنطاق السياسات املتاحـة للبلـدان الناميـة وباسـتقالهلا يف سـعيها                 
ــة  ــدافها اإلمنائيـ ــوغ أهـ ــذا الع . إىل بلـ ــشمل هـ ــصادية   ويـ ــسياسات االقتـ ــع الـ ــري مجيـ ــصر األخـ نـ

واالجتماعية الرامية إىل تعزيز القدرات اإلنتاجية والتصديرية واإلمنائية للبلـدان الناميـة وحتـسني              
 . مستوى الرفاه ملوطنيها

 
 مبادئ توجيهية بشأن وضع أقل البلدان منوا: ٣التوصية   

ضــافية بــشأن العمليــة الــيت ُيــضطلع تقتــرح جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة مبــادئ توجيهيــة إ - ٣
قــل البلــدان منــوا ورفعهــا منــها، بغيــة توضــيح اإلجــراءات أبواســطتها بــإدراج البلــدان يف قائمــة 

وتطلــب اللجنــة إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن يقــر هــذه   . القائمــة وزيــادة شــفافيتها
 ٥٩/٢٠٩ اجلمعيــة العامــة املبــادئ التوجيهيــة بوصــفها إيــضاحا إضــافيا لإلطــار املــبني يف قــرار  

 . وقراراهتا السابقة املتصلة بأعمال اللجنة يف هذا الصدد
 

 املسائل اليت يوّجه إليها انتباه اجمللس  -باء  
 األعمال املقبلة للجنة بشأن تغري املناخ - ١ 

قـــد يرغـــب اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي يف أن يأخـــذ يف اعتبـــاره أعمـــال جلنـــة  - ٤
ائية بشأن حتليل أوجه االرتباط والتعاضد بني تغري املنـاخ والتنميـة، وأن يـشجع               السياسات اإلمن 

. اللجنــة علــى االضــطالع بالــصياغة العاجلــة إلطــار للــسياسات يقــوم علــى هنــج ذي مــسارين  
ويهدف النهج املقصود إىل حتقيق اخنفاضات كبرية يف االنبعاثـات مـن جانـب البلـدان املتقدمـة                 

 حموريــة للبلــدان الناميــة عــن طريــق متكينــها مــن جعــل التنميــة لــديها     النمــو وتــوفري دور أكثــر 
 . مستدامة حقا
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 رصد الشراكات الرامية إىل احلد من الفقر - ٢ 

توصي جلنة السياسات اإلمنائية بأن يرصـد اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي علـى حنـو                  - ٥
اتيجية احلــد مــن الفقــر،  ورقــات اســترذوثيــق، عــن طريــق استعراضــاته الوزاريــة الــسنوية، تنفيــ 

القائمة منها واحملـسَّنة، واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة الـيت ُيحـث علـى األخـذ هبـا يف إطـار                        
منظومة األمم املتحدة بغيـة التعـرف علـى الطريقـة األكثـر فعاليـة للـشراكة الدوليـة فيمـا يتعلـق                       

نتدى التعـاون اإلمنـائي، مـدى       بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن يرصد أيضا، عن طريق م         
 . إجناز االلتزامات اليت أقرها إعالن باريس بشأن فعالية املعونة
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 الفصل الثاين
 تغري املناخ والتنمية املستدامة  

 مقدمة -ألف  
 له على الوجـه الـسليم،     تغري املناخ هو أوخم خطر من األخطار الناشئة، وإذا مل يتصدّ           - ١

وقـد بـدأت حتـدث بالفعـل     . تعطيل احلياة على وجـه هـذا الكوكـب   ميكن أن يؤدي عاجال إىل  
اآلثار السلبية لتغري املنـاخ، الـذي يتـضح يف شـكل ارتفـاع يف متوسـط درجـة حـرارة كوكـب                       
ــاع         ــة، وارتف ــار اجلليدي ــذوبان الواســع النطــاق لألهن ــواهر ال ــار يف ظ ــذه اآلث ــدو ه األرض، وتب

لتطرف، وغري ذلـك مـن الظـواهر املعاكـسة،          منسوب سطح البحر، ونزوع األمناط اجلوية إىل ا       
وقـد  . )١(على حنو ما وثقه التقرير الصادر مؤخرا عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ           

ثبت حاليا، وسيثبت مـستقبال، أن اآلثـار الـسلبية لـتغري املنـاخ سـتكون وخيمـة بـشكل خـاص                      
اعتمادهــا علــى األنــشطة ) ب(ايف؛ و موقعهــا اجلغــر) أ: ( مــا يلــيعلــى البلــدان الناميــة، بــسبب

 .  على التصدي هلذه اآلثارهتاضعف قدر) ج(؛ و )مثل الزراعة(االقتصادية ذات الصلة باملناخ 

 أكــد تقريــر الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ أن تركيــزات غــازات     كمــا - ٢
زيـادات العامليـة يف ثـاين       الدفيئة زادت زيادة ملحوظة نتيجـة لألنـشطة البـشرية، حيـث ُتعـزى ال              

 األحفـوري واسـتخدام     درأ من تغري على اسـتخدام الوقـو       طأكسيد الكربون يف معظمها إىل ما       
ــاخ إال إجــراء ختفــيض ضــخم        . األراضــي ــري املن ــة تغ ــن ســبيل إىل وقــف عملي ــاك م ــيس هن ول

 . نبعاثات غازات الدفيئةال

ة قدمـ  املنـاخ مـن جانـب البلـدان املت    ويتعني أن تأيت املبادرة الرئيسية يف جمال وقف تغري      - ٣
 يف   علـى مـدى املـائيت سـنة املاضـية          النمو، لكوهنا هي املسؤولة عن معظـم الزيـادة الـيت حـدثت            

ويلزم للبلـدان الـصناعية أن تنخـرط        . ألرضدرجات تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي ل       
االسـتهالك واملعيـشة هبـدف      تفكري فيمـا لـديها مـن أمنـاط اإلنتـاج و           الـ عـادة   جذريـة إل  يف عملية   

ويـبني  . نبعاثـات غـازات الدفيئـة     اليلزم لوقف عملية تغري املناخ من ختفيضات ضخمة          إجناز ما 
 أن التكاليف املتكبدة من جـراء تغـري املنـاخ ميكـن أن تكـون             )٢(االستعراض الذي أجراه سترين   

 بقـدر معقـول مـن       ،كـن باهظة، إال أن املداومة على اختاذ إجراءات حازمة من اآلن فـصاعدا مي            
 . الباهظة التكاليفتلك أن جتنب البشرية تكبد ،النفقات

__________ 
مـوجز ملقـرري    : األسـس العلميـة الفيزيائيـة     : ٢٠٠٧تغـري املنـاخ     مي الدويل املعـين بـتغري املنـاخ،         الفريق احلكو  )١( 

 . )٢٠٠٧ جامعة كمربدج،  مطبعةكمربدج،(السياسات 
 . )٢٠٠٧ مطبعة جامعة كمربدج، كمربدج،(استعراض سترين :  املناخاقتصاديات تغرينيكوالس سترين،  )٢( 
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ويف حني أن املسؤولية الرئيسية عن ختفيض االنبعاثات تقع على عاتق البلدان املتقدمـة               - ٤
النمــو، فــإن البلــدان الناميــة هلــا مــصلحة حيويــة فيمــا يتعلــق بــتغري املنــاخ، ال ألن آثــاره الــسلبية 

نسبة هلا فحـسب، بـل ألهنـا تـستطيع أيـضا أن تـؤدي دورا مهمـا يف التخفيـف                     ستكون أشد بال  
 .من تغري املناخ

وهتدف توصيات جلنة الـسياسات اإلمنائيـة املتـضمنة يف هـذا التقريـر إىل تعزيـز املـسعى            - ٥
الرامي إىل معرفة كيف ميكن جعـل التنميـة مـستدامة يف مواجهـة تغـري املنـاخ ومـا هـي األدوار                       

ويـشري التقريـر يف   .  أن تؤديهـا البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة يف هـذا اجملـال           اليت يتعني 
هذا الصدد إىل عدة اجتاهات ميكن أن تنفذ فيها حبوث مثمرة يف ظل إشراف جلنـة الـسياسات                  

 بـصدد طلع هبـا    ضوتـسلّم اللجنـة بأمهيـة األعمـال املـ         . اإلمنائية واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي    
ل املتــصلة بــتغري املنــاخ يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ، مــن   املــسائ

جانــب جلنــة التنميــة املــستدامة وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا برنــامج األمــم     
املتحدة للبيئة، وتـشري إىل ضـرورة أن يـضطلع اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي بـدور رائـد يف                     

د وكاالت األمم املتحدة وحكومات البلدان األعضاء واملنظمات األخـرى األهليـة            تنسيق جهو 
 . وغري احلكومية والشعبية

 
 حتدي الدفيئة -باء  

 بـأن درجـة حـرارة األرض ترتفـع          )٣(يفيد الفريق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ            - ٦
رارة حيمـل يف طياتـه      بسبب التدخالت البـشرية، وأن حـدوث ارتفاعـات أخـرى يف درجـة احلـ               

ويـرى اجملتمـع العلمـي منـذ أمـد طويـل أن حـدوث زيـادة                 . خطر وقوع عواقب مفجعة لـذلك     
مقدارها درجتان مئويتان فوق املستوى الذي كان سائدا يف حقبة مـا قبـل الـصناعة ميثـل عتبـة                    

ة بيـد أن اخلطـر يتمثـل يف أن اآلثـار املتعاضـد     . )٤(يرجح أن حتدث بعد ختطيها تغـريات ضـخمة   
 إىل زيـادة يف درجـة احلـرارة تبلـغ            جـدا  لالحترار العاملي ميكن أن تؤدي بالعامل يف وقت قريـب         

__________ 
 . ويل املعين بتغري املناخ، املرجع نفسهالفريق احلكومي الد: انظر )٣( 
الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، املرجع نفسه؛ وسترين، املرجع نفسه؛ وروزينا بريبـاوم وآخـرون،            )٤( 

، تقرير جديـد أعـده   “تفادي ما ال ميكن معاجلته ومعاجلة ما ال ميكن تفاديه: التصدي لتغري املناخ”حمررون،  
 العلميني املعين بتغري املنـاخ والتنميـة املـستدامة مـن أجـل إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة                     فريق اخلرباء 

ــدة،   ــاألمم املتحـ ــاير،  ٢٠٠٧بـ ــول بـ ــصاف      ”؛ وبـ ــياق اإلنـ ــشة يف سـ ــة مناقـ ــدي، ورقـ ــاء اجلليـ ــة الغطـ قيمـ
ة اآلثــــــــــار الكارثيــــــــــة يف اســــــــــتعراض ســــــــــترين، ، دراســــــــــة نقديــــــــــة ملعاجلــــــــــ“اإليكولـــــــــوجي 

www.ecoequity.org/docs/WorthOfAnlceSheet.pdf . 
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 درجـات مئويـة أو أكثـر        ٣ مبقدار احلرارة   ة زيادة درج  وحدوث. )٥( درجات مئوية أو أكثر    ٣
 إىل ارتفــاع منــسوب سيفــضيؤدي إىل ذوبــان الغطــاء اجلليــدي يف غرينالنــد، ممــا   يــميكــن أن 

 أمتار، وبذا تغمر املياه كثريا مـن البلـدان الواطئـة الكثيفـة الـسكان                ٧ ا يصل إىل  سطح البحر مب  
وأســوأ أثــر هلــذه الظــاهرة سيــصيب البلــدان  .  أحنــاء العــاملخمتلــفواملــدن الــساحلية الكــبرية يف 

  ميـاه  بتلعـه تالنامية، وخباصة الدول اجلزرية الصغرية النامية، الذي سيكون مصري كـثري منـها أن               
لكـوهنم  والفئة اليت ستكون أكثر تضررا داخل البلـدان الناميـة هـي فئـة الفقـراء،            . كاملهالبحر ب 

أكثــر اعتمــادا يف اكتــساب أرزاقهــم علــى األنــشطة املتــصلة باملنــاخ، وأكثــر تعرضــا  بالــضرورة 
ومـن مث  . لعوامل الطبيعة، وال يتوافر لديهم للتصدي هلذه الظواهر إال القـدر األدىن مـن املـوارد       

 بالــدول والــشعوب املــسؤولة بــأدىن قــدر عــن أســباب اري املنــاخ ســيلحق الــدمار حتديــدفــإن تغــ
 .حدوثه

والعنــصر الرئيــسي يف تغــري املنــاخ الناشــئ عــن األنــشطة البــشرية هــو انبعــاث غــازات    - ٧
وأهـم غـاز مـن غـازات الدفيئـة هـو ثـاين أكـسيد الكربـون،                  . الدفيئة املرتبط باألنـشطة البـشرية     

ــا   ــشكل حالي ــة مــن  ٧٧الــذي ي ــة يف املائ ــرار العــاملي اإلمكاني ــة لالحت ــز  .  احملتمل ــد زاد تركي وق
ــون يف الغــالف اجلــوي مــن    ــون يف عــام  ا جــزء٢٨٠الكرب  يف ا جــزء٤٣٠ إىل ١٩٠٠ يف امللي

وتــبني .  أجــزاء يف املليــون ســنويا٣املليــون حاليــا، وهــو يــزداد مبعــدل يتــراوح مــن جــزأين إىل  
 أن تـنجم    ملـرجح  جـزءا يف املليـون مـن ا        ٤٥٠يـز الـذي يبلـغ       النماذج املناخية أن مـستوى الترك     

 جـزءا   ٥٥٠بينما يرتبط مستوى التركيـز البـالغ        . عنه زيادة يف درجة احلرارة مقدارها درجتان      
ويف ظل االجتاهات الراهنة، من املرجح جدا ختطي هـاتني          .  درجات ٣يف املليون بزيادة قدرها     

وهـذا يـبني احلاجـة املاسـة إىل بـدء           . ، علـى التـوايل    العتبتني يف غضون عقد واحد وثالثـة عقـود        
 . العمل على ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة ختفيضا حادا

ومعظم الزيادة يف مستويات تركيز الكربون يف الغـالف اجلـوي ناجتـة عـن االنبعاثـات                  - ٨
بونيـة  ، بلغ النصيب السنوي للفـرد مـن االنبعاثـات الكر          ٢٠٠٣ففي عام   . من البلدان الصناعية  

 أطنـان مـن ثـاين أكـسيد الكربـون، علـى             ٩ طنـا و     ١٩,٨يف أمريكا الشمالية وأوروبـا الغربيـة        
وســط وشــرق أفريقيــا، علــى  يف طــن يف جنــوب آســيا و ١,٠  طــن و١,٢التــوايل، بينمــا بلــغ 

د مقولـة إن املبـادرة الرئيـسية يف ختفـيض االنبعاثـات الكربونيـة جيـب أن تـأيت            يوهذا يؤ . التوايل
  املـستويات املرتفعـة    سبب مسؤوليتها التارخيية وثانيا الستمرار    بدان املتقدمة النمو، أوال     من البل 

 .نبعاثاهتا حالياال

__________ 
من اجلدير باملالحظة أن الفرق بني درجـة احلـرارة الراهنـة لـألرض ودرجتـها خـالل العـصر اجلليـدي األخـري             )٥( 

 .  درجات مئوية٥يتجاوز  ال
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  اآلنحىت االستجابات يف جمال السياسات  -جيم  
حجـم الـسكان، ونـصيب      :  هـي  ، علـى أربعـة عوامـل      يةنبعاثات الكربون الم ا كيتوقف   - ٩

النـاتج احمللـي   وحـدات  لكـل وحـدة مـن       املـستخدمة   الطاقة  (ة  ي الطاق كثافةالوالفرد من الدخل،    
 طاقـــةالوحـــدات مـــن  لكـــل وحـــدة يـــةنبعاثـــات الكربونالا (يـــة الكربونكثافـــةالو، )اإلمجـــايل
، ميكـن بـذل     فمـثال .  هـذه العوامـل    بكـل عامـل مـن     لعمـل فيمـا يتعلـق       لمثـة جمـال     و. )املستهلكة

يلـزم  وقـد  . ألرضكوكب ال االستيعابيةمع القدرة  توافقا  سكان العامل أكثر    عدد  اجلهود جلعل   
وميكـن لألمنـاط   . ال علـى كميتـه  علـى نوعيـة النمـو    النمـو بقـدر أكـرب     املتقدمةالبلدان أن تركز  
عنـــد حـــىت  إرضـــاء أكثـــر يـــاةأن جتعـــل احلواالســـتهالك يف هـــذه البلـــدان لالســـتيطان  البديلـــة

 اإلنتـاج تغـيريات يف أمنـاط      التـساعد   ميكـن أن    و. قلـيالً منـها   األقـل    أومستويات الدخل الراهنـة     
 بالقـدر األكـرب     الواعـد جمال العمـل      إال أن  .دخلالطاقية لل كثافة  ال التقليل من على  واالستهالك  

 الطاقــة لتوليــدتكنولوجيــات عديــدة بالفعــل وتوجــد حاليــا . لطاقــةل يــة الكربونكثافــةالبيتعلــق 
 .)٦(النمومةاملتقديف البلدان أو منعدمة الكربون  نخفضة الكربونبأساليب م

يف (تغــري املنــاخ  بــشأن  ةطاريــ املتحــدة اإلاألمــماتفاقيــه ، حــددت ١٩٩٢يف عــام و - ١٠
 علـى   قـدما أن متضي   لتنمية  ل مستوى يتيح    عند الدفيئة تثبيت تركيزات غازات     هدف) ٢ املادة

 علـى ختفـيض انبعاثـات       ١٩٩٧بروتوكول كيوتو لعام    ركّز  ذا اهلدف،   هلمتابعة  و .حنو مستدام 
 ، للربوتوكـول  ووفقـا ). األول، األطـراف  املرفـق    (املتقدمة النمـو   البلدان   من قبل  الدفيئة   غازات
، ١٩٩٠ مـستوى عـام      إىل بالقيـاس    ، املائـة  يف ٥,٢بنـسبة    هذه البلدان بتخفيض انبعاثاهتا   تلتزم  

الربوتوكــول عــن فــرض  وامتنــع . ٢٠١٢ -٢٠٠٨الفتــرة إىل  ١٩٩٧  عــامخــالل الفتــرة مــن 
 يف  ذكريُـ  دورلـيس هلـا تارخييـا       ) أ(: النظر إىل مـا يلـي     بـ  الناميـة  البلـدان    لىع لالنبعاثاتد  حدو

 منخفــضةجملموعــة االنبعاثــات   احلاليــةستوياتاملــ) ب(و  ؛ غــازات الدفيئــةات تركيــزإحــداث
 ملعاجلـة   بـسرعة لنمـو   إىل ا  املاسـة احلاجـة   ) ج(و   ؛االنبعاثـات اصة نـصيب الفـرد مـن        خبو ،نسبيا

ــسمى   باســتحدث و. مــشاكل الفقــر  ــا ي ــو م ــة أدوات روتوكــول كيوت ــات لتخفــيضمرن  انبعاث
وكـان مـن املفتـرض    . النظيفـة  التنميـة  وآليـة الكربون  مبادلة   تشمل ، فعالة بطرقغازات الدفيئة   

 املتقدمة النمـو   البلدان   يف بتغري املناخ    املتعلقةاجلهود  بني  األدوات رابطة ما    هذه  تنشئ  أن  أيضا  
 .الناميةوالبلدان 

. ليست قيد اإلجنـاز   ربوتوكول كيوتو   املتواضعة ل هداف  هذه األ  ىتح أنه   سفؤملمن ا و - ١١
 الفعــاالنبعاثــات هــذه يف العــامل، ازدادت  ثــاين أكــسيد الكربــون ختفــيض انبعاثــاتبــدال مــن ف

__________ 
 للــسنوات اخلمــسني القادمــة حــل مــشكلة املنــاخ :االســتقراردعــائم حتقيــق ”لو ســوكو. باثــاال و ر. انظــر س )٦( 

 .؛ وسترين، املرجع نفسه؛ وبريباوم وآخرون، املرجع نفسهScience, 305: 968-972 ،“التكنولوجيات احلاليةب
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مـن  طـن   غيغا ٢٦ إىلطن  غيغا ٢٢من ،  ٢٠٠٣ و   ١٩٩٠ يعامبني  فيما   املائة   يف ١٧بنسبة  
 املتقدمــة النمــو لتخفــيضالبلــدان بــت أن اجلهــود الــيت تبــذهلا وقــد ث. )٧(ثــاين أكــسيد الكربــون

ــات ــة االنبعاث ــا غــري كافي ــة ثبــت أن مل يو.  حملي ــون مبادل ــأداة الكرب مــن أدوات  ة ومالئمــةفعال
 التنميـة   تـستخدم آليـة     املتقدمـة النمـو    البلـدان يبـدو أن    كثريا مـا    و. كما كان متوقعا  السياسات  

 يعتــرب،  عــاموجــهوب. أمنــاط إنتاجهــا واســتهالكها يف أعمــق تغــيريات إحــداث لتجنــب النظيفــة
مل توقـع  هناك أطراف مهمـة  ال تزال  إن كانت   وبروتوكول كيوتو خطوة يف االجتاه الصحيح،       

ميثـل   بروتوكـول كيوتـو      ال يزال ،  املاثلةلتحديات  للطابع امللح ل   نظرا   إال أنه .  بعد عليهوتصدق  
 .ة يف جمال التخفيفوحمدودغري كافية استجابة 

 يف بروتوكــول كيوتــو، هنــاك بعــض اجلهــوداملتوخــاة التخفيــف  جهــود إىل وباإلضــافة - ١٢
عـدة صـناديق لتعزيـز تـدابري التكيـف علـى الـصعيد              فقـد أنـشئت     . لتكيـف االيت بذلت يف جمـال      

يــوفر حنــو ، الــذي مرفــق البيئــة العامليــةمــن أمثلــة ذلــك و. الناميــةالــوطين، وال ســيما يف البلــدان 
 تكيــفالالــيت تــستهدف تــدابري بيــد أن ال. ر ســنويا لبنــاء القــدرة علــى التكيــفمليــون دوال ٥٠
 . املاثلةالتحديات بقارنة باملغري كافية  ، كلها معا،تزال ال
 

  املستقبلإىل السبيل :التنمية املستدامة - دال 
هــدف جمــرد مــن  بعــدأ شــأوتقــصد إىل بلــوغ أن  لبــشريةينبغــي ل،  املــدى البعيــدعلــى - ١٣
جاهـدة   تغـري املنـاخ، وأن تـسعى      بـشأن   اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة       الذي ترمي إليه    ت  تثبيال
التدابري املتخـذة حـىت   ويبدو أن . التصنيععصر  منذ بدء دث  حي الذي   االحترارعكس مسار    إىل

يقتــضي أن التحــدي  أنيف حــني ة فقــط، شييف نطاقــات هامــالــسلوك   تعــديلهتــدف إىلاآلن 
 . عمقا وأن تكون الدوافع واجلهود على مستوى خمتلف متامايكون التغيري أكثر

تــداوم علــى األخــذ بزمــام املبــادرة وأداء دور   أن املتقدمــة النمــو البلــدان ويــتعني علــى - ١٤
 احلاليـة   وقـدرهتا  مـسؤوليتها التارخييـة      ني مهـا  سبب، وذلـك لـ    تغري املناخ رئيسي يف التصدي خلطر     

يف هـذه   املقبلـة   اجلهـود   فيهـا   ميكـن أن تـسري       مـسارات    هنـاك عـدة   و. االنبعاثـات حلد مـن    على ا 
 :، وهي كما يليالبلدان

يـاة   احل استدامةبأن تغري املناخ يهدد     نطاقا وأكثر عمقا     أوسععلى حنو    قراراإل )أ( 
 ؛واجملتمعات يف مجيع البلدان

__________ 
 . بليون طن متري١يعادل الغيغا طن  )٧( 
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 و هـ  يةنبعاثات الكربون ال شكل ا  الذي يتخذ وعي بأن التدخل البشري     الزيادة   )ب( 
 لوقـف  ضـروري أمر ذه االنبعاثات إجناز ختفيضات ضخمة هل وأنتغري املناخ، لالرئيسي السبب  

 ؛عملية تغري املناخ

املتقدمــة  يف البلــدان  احلــالينيومنــط االســتهالكأســلوب املعيــشة   بــأناإلقــرار )ج( 
ــاء  وكــذلك ( النمــو ــشة األغني ــدان يفأســلوب معي ــة البل ــصفان  )ومنــط اســتهالكهم  النامي ال يت

ــزم  باالســتد ــه يل ــيريات إجــراءامة، وأن ــد  إذا أساســية تغ ــيض أري ــات الكربونالاختف ــةنبعاث  إىل ي
. بـشأنه  اجتمـاعي    والتوصل إىل اتفاق  ذه التغيريات   خمطط عام هل  وضع  يلزم  و. املستوى املنشود 

بقـدر أكـرب     حاليـا  النمو املتقدمةلبلدان  وجوب أن تركز ا   التغيريات املقترحة   وينبغي أن تعكس    
 املاديـة ملمتلكـات   ا زيـادة التركيـز علـى     بـدال مـن     الطويلة األجل    واستدامتهاعيشة  املعلى نوعية   
 ية؛لعواقب املناخلدون اعتبار 

خطـط   شراكة واسعة النطاق بني احلكومات والقطاع اخلـاص لتنفيـذ امل    صوغ )د( 
كـذلك يف    الصناعي، و  واإلنتاجاألساسية   التغيريات الالزمة يف البنية      وإحداثاملتفق عليه   العام  

تشرع يف بذل جهـد     النمو أن    املتقدمةلبلدان  وينبغي ل . هاتطبيق و تطوير التكنولوجيات الالزمة  
 تطبيقها؛ و التكنولوجياتهذهتطوير ضخم ملواصلة 

 تفعــل وأنتنمــو منــوا ســريعا أن  علــى الناميــةساعدة البلــدان مبــلتــزام جتديــد اال )هـ( 
 .خماطر تغري املناخ  على مواجهةيق التكيف،، عن طرساعدت واالستدامة،ذلك بطريقة تكفل 

مـا بعـد     خطـوات بـشأن اختـاذ      فوراالعمل  تبدأ  أن   املتقدمة النمو ينبغي للبلدان   ومن مث    - ١٥
 من خالل تـدابري تنظيميـة       يةنبعاثات الكربون ال يف ا  ة كبري ات ختفيض إجراء إىل يرميت ت الكيوتو  
عـالوة  و.  حـىت اآلن   تثبـت فعاليتـها   مل  الـيت    رنـة املليـات   اآلاالعتماد على   أال تفرط يف    ، و مالئمة

أكثـر  ة  مكانـ يوىل  وأن  التنمية وتغري املناخ    بني   كيوتو   ترتيب ما بعد  يوفق  ينبغي أن   ،  على ذلك 
 وهو أن حتقق النمو مبعـدل أسـرع وعلـى           النامية تواجهه البلدان    الذيلتحدي املزدوج   لحمورية  

تقــدمي  يف النمــو املتقدمــةالبلــدان ن تؤديــه ومــن مث هنــاك دور جيــب أ. حنــو خــال مــن الكربــون
 الــيت  التخفيــفأنــشطه يف كــي تــشارك الناميــة البلــدان إىلمعــا،  ايلاملــتكنولــوجي وال ،دعمالــ

 . التنميةب صلة مباشرة اليت هلا األنشطةتتجاوز 

التخفيـف  جهـود  أن تـشارك يف    أيـضا  من مصلحتها    أنه أن تدرك  الناميةلبلدان  لزم ل وي - ١٦
 يف حالـة بعـض هـذه البلـدان الـيت             تتعلق بتغري املنـاخ مباشـرة      ألسبابكذلك   و منائية،إألسباب  

ذلك عـن طريـق     بـ  القيـام  هاوميكنـ . أصبحت لديها مصادر جديدة وناشئة لالنبعاثات الـضخمة       
ــا مــن    ــون بجعــل منوهــا خالي ــسنوات و. اإلمكــانقــدر الكرب ــات ،األخــريةيف ال  ازدادت انبعاث

 هـدف   أنويف حـني    . العـاملي توسـط   امل من   أسرع مبعدل   الناميةلدان   بعض الب  يفغازات الدفيئة   
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قـد يكـون    الناميـة  والبلـدان  املتقدمـة النمـو   بـني البلـدان   االنبعاثـات  نصيب الفرد من   يفالتكافؤ  
 لتحقيــق هــذا الناميــة أن حمــاوالت البلــدان يكمــن يفاخلطــر فــإن املنطلقــات، بعــض مــن  مــربرا

 انبعاثــات غــازات ازديــادعجل ســت ،العــاملي احلــايلملتوســط ا إىلحــىت الوصــول ، بــل والتكــافؤ
 .“غرقموشكة على السفينة ”أن تصبح األرض احتمال  بالتايلتنشئ سالدفيئة، و

تـدابري  تـشمل   خططـا حاليـا  تـضع   الناميـة  العديـد مـن البلـدان    أن املشجعةومن األمور   - ١٧
غــرس ل ا جهــودط هــذه اخلطــتــضمنتو. كــذلك بــل التخفيــف فحــسب،تــستهدف التكيــف  ال

 الـيت اختـذهتا    التكيـف    تـدابري  إال أن . اهامـ دورا   الـشعبية املنظمـات   فيها   ما تؤدي كثريا   الغابات
 .غري كافيةعلى وجه اإلمجال  ال تزال الناميةالبلدان 

مـع إضـافة     حتقيـق منـو اقتـصادي سـريع          يف البلدان النامية التحدي الذي يواجه    ويتمثل   - ١٨
بـذل  تطلـب  تهـذا التحـدي   ومواجهـة  .  الغـالف اجلـوي  إىلالدفيئـة  قدر ممكن مـن غـازات    أقل  

 ؛ مناســبةإمنائيــة ســتراتيجيةالالزمــة لــصوغ ابحــوث الإجــراء ) أ: ( مــا يلــيتــشمل ةهائلــجهــود 
تعبئـة املــوارد  ) ج(و  ؛حـول االسـتراتيجيه املعتمــدة  يف اآلراء  وطــين التوصـل إىل توافـق  ) ب( و

 ســتراتيجيةاأن تركــز تعني ويــ. ســتراتيجيةاللتنفيــذ الفعلــي ال) د(و ؛ الالزمــةاحملليــة واخلارجيــة 
 اً هامــاً دوروجيــب أن تــويل ،املنــاخالتــرابط بــني النمــو والفقــر وتغــري أوجــه  علــى التنميــة هــذه

أال تعاملهم على أهنم فئة متلقية مـستهدفة باألعمـال الـيت يقـوم              و ال فاع اعنصربصفتهم  للفقراء  
ــشمل أدوات  . هبــا آخــرون  ــسياسوميكــن أن ت ــيت ات ال ــستخدمهاال  االســتثمار ســتراتيجيةالا ت

ــر يف البحـــ  ــاد،ث واملباشـ ــغالاألو واإلرشـ ــة ال شـ ــعالعامـ ــاق، وةواسـ ــيمال النطـ ــاقيتنظـ ،  االتفـ
الـيت متيـز     وبـرامج اإلعانـة   ،   التفاضلية ، والضرائب آليات إعادة التوزيع  الضرائب، و واإلعانات و 

االئتمـان واالئتمـان    ية اجملتمعـات احملليـة، وبـرامج   ، وتنمة التجاري غري يةليات السوق اآلو ،الفقراء
يـدعمها  وُيتـوخى مثاليـا أن      ،  ة القانونيـ  واإلجـراءات ملنـاخ،   رفيقـة با   مؤسـسات    وإقامـة  ،الصغري
والطويلـة  األجـل   القـصرية  األهدافوأن جيري تقييمها على أساس   ن  و املواطن ويرصدها مجيعها
 املتعلقـة بالـسكان     الـسياسات دة أن تضع يف االعتبار      لزم لالستراتيجية اإلمنائية املنشو   وي. األجل

 املتجـددة، الطاقـة   اسـتخدام   مبا يف ذلك نـشر      (، والطاقة   األراضي، واستخدام   ةجنابيإلوالصحة ا 
 ). الطاقةوكفاءة ، وحفظ الطاقة،من الطاقةأو

 علـى مفـاهيم ومؤشـرات       ثـار آواصلة حتليل الصلة بني الفقر وتغـري املنـاخ          وقد تكون مل   - ١٩
 . بأقل البلدان منوااملتصلةالضعف، ال سيما تلك 

 
 جل التنمية املستدامةأ جديدة من شراكة - هاء 

 شــراكة جديــدة بــني  إقامــة ان التنميــة يتطلبــاســتدامةحتقيــق و مواجهــة تغــري املنــاخ  إن - ٢٠
تالالت االخـ تفـادي   النمـو    املتقدمـة البلـدان   وال تستطيع   . الناميةالنمو والبلدان   املتقدمة  البلدان  
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بلــوغ ســرعتها حنــو كامــل ب الناميــةالبلــدان انطلقــت مــا  إذاتغــري املنــاخ الــيت ميكــن أن يــسببها 
البلـدان  كمـا أن     .املتقدمـة النمـو    يف البلـدان   يـة نبعاثـات الكربون  ال نصيب الفـرد مـن ا      مستويات

 دون  ه منـ  ال ضـئي  اقـدر تـسبب    ختلو من الكربون أو      نمولل عملية   يفنخرط  ها أن ت  ال ميكن  النامية
 . النمواملتقدمة من البلدان  كافمايلوتكنولوجي دعم أن يتوافر هلا 

تـويل انتباههـا   النمو أن  املتقدمةلبلدان لزم لي ملناخ،رفيقة با  ابتكار تكنولوجيات    ولدى - ٢١
القـــضية العامـــة  خدمـــة إىل باإلضـــافةو. أيـــضا الناميـــة تطبيقهـــا يف البلـــدان إىل مــدى إمكانيـــة 

حجـم الـسوق،     زيـادة    ، ألن التجاريـة وجهـة النظـر      مـن    ةمعقولـ ميثل فكرة   هذا  فإن  لتخفيف،  ل
يكـون مـدى     أالينبغـي   إال أنـه    .  جتاريـا  اجمـدي التكنولوجيات  هذه  ميكن أن جتعل قدرا أكرب من       

. ها اسـتخدام ملنـاخ ونـشر  رفيقـة با تطـوير التكنولوجيـات ال  أمـام  عائقـا  القصري األجل  الرحبية يف   
ملنـاخ  الرفيقـة با  تكنولوجيـات   ال جيب أال تكون عائقا أمـام نـشر          ريةالفك امللكية حقوق   كما أن 
 .الناميةالفعلي يف البلدان استخدامها و يفهايوتك هاونقل

 البلـدان   تتمكنكي  ضروري   الدعم التقين ال   أيضا املتقدمة النمو البلدان  لزم أن تقدم    وي - ٢٢
 الناميــةلبلـدان  كمــا يلـزم ل . وضــعها قيـد االسـتخدام  ويــف هـذه التكنولوجيـات   يتكمـن   الناميـة 

تكييــــف  حتقيقــــا ألمــــرين مهــــا  الوطنيــــةالتكنولوجيــــة قــــدرهتاستوى نــــهض مبــــت أننفــــسها 
 الرفيقـة   تكنولوجيـات ال النمـو وتطـوير    املتقدمـة ملناخ املتاحة يف البلدان     رفيقة با  ال التكنولوجيات

 .ا اليت تنفرد هبظروفال تناسب اليتملناخ با

االسـتثمارية   احتياجاهتـا  املـوارد الالزمـة لتلبيـة    إىلما تفتقر كثريا  يةالنام البلدان  ومبا أن  - ٢٣
ــذإضــافية مــوارد إىل حتتــاج فإهنــا ،امللحــة ــة مــن الكربــون أو    لتنفي ــة اخلالي ــدابري التنمي ــة  ت القليل

أكثـر رفقـا     مسارات إمنائيـة   من اتباع    النامية آليات لتمكني البلدان     حتديديلزم  لذلك  . الكربون
 ةيـ ئمنا املـساعدة اإل   إىل باإلضـافة مـساعدة ماليـة     هـذه اآلليـات تقـدمي       تـشمل   كـن أن    ميو. ملناخبا

 غـازات  أوالكربـون  انبعاثـات    فـرض ضـرائب علـى       مثـل  مبتكـرة  متويل دوليـة     برامج أوالرمسية  
 .الدفيئة

التـصدي   يف  الناميـة والبلـدان   النمـو    املتقدمـة  بـني البلـدان      الـشراكة  نظـر إىل  وجيب أال يُ   - ٢٤
أهنـا جمـرد معـامالت حكوميـة        علـى   أو  ،  فقـط لمعونـة   ل وتلـق    ألة إعطاء  مس أهناعلى  املناخ  تغري  ل

  وقنـوات عمـل    أبعادمعها تصور   ميكن  هائل االتساع بدرجة     الالزمة   اإلجراءاتنطاق  ف. دولية
ــة ــشمل خمتلف ــاتل ارادوأ ت ــرادى و ، وشــركات القطــاع اخلــاص ،لحكوم ــشاريع،  ف منظمــي امل

 .غريهاو هنيةامليئات اهل، وكوميةاحل وغري دنيةاملنظمات املو
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 االستنتاجات والتوصيات -واو  
 االقتــصادية، - علــى التنميــة االجتماعيــة اســلبيبالفعــل تــأثريا يــؤثر تغــري املنــاخ أصــبح  - ٢٥
قبـل   سـوى عقـود قليلـة        األرضكوكب  ومل يبق أمام     ضعفا،   الناميةالبلدان  أشد  يف  خصوصا  و

درجة احلـرارة العتبـة الـيت ال بـد أن ُيتوقـع بعـدها أن تترتـب        أن يتخطى االرتفاع يف مستويات      
 .على هذا االرتفاع آثار وخيمة

إىل  وهنـاك حاجـة ملحـة      كافيـة، بأهنا غـري    االستجابة خلطر تغري املناخ حىت اآلن       تتسم   - ٢٦
رغـم أنـه    ربوتوكـول كيوتـو،     ف.  مـستوى خمتلـف متامـا      إىلالتخفيـف والتكيـف     هـود   النهوض جب 

وجيـب علـى   .  املـشكلة فيمـا يتعلـق مبعاجلـة   أثر يـذكر  املطاف، يف هناية مل يكن له    جهد حممود،   
 املـشكلة  ضـخامة  صـحيح  ليعكس بشكلبقدر كبري أن يتجاوز ذلك  بعد كيوتو املأي ترتيب   

 .هاشدة إحلاحو

االنبعاثـات   على ختفـيض  ركزف هنجا أحادي املسار تبعبروتوكول كيوتو أن  يف حني   و - ٢٧
بوجـه   متفرجـة علـى أهنـا      الناميـة البلدان  معاملة  ، و املتقدمة النمو  البلدان   جانب من   بقدر ضئيل 

 األول يهــدف إىلمتــزامنني، مــسارين ذا هنجــا بعــد كيوتــو جيــب أن تعتمــد ترتيبــات مــا عــام، 
 ادوريـسند  املتقدمـة النمـو، والثـاين    البلـدان  قبـل    مـن    االنبعاثـات  يفضـخمة    اتختفيضإحداث  

قليـل  نمـو  الهذا  وجعل أسرع النمو على حنومن   من خالل متكينها     لناميةاللبلدان  حمورية   أكثر
إمنائيـة   اسـتراتيجيات    اعتماد وتنفيذ خاليا منه بقدر اإلمكان، عن طريق النجاح يف         الكربون أو   

املتقدمـة   البلـدان     جانـب  مـن الـالزم   التعاون التكنولوجي واملايل    بذل   معملناخ  ورفيقة با  مالئمة
 .النمو

تــصعيد ب مــا بعــد كيوتــو ةيــلعماجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف ن أن يــسهم وميكــ - ٢٨
 وغريهـا مـن   اإلقليميـة  مجيـع جلانـه الفنيـة واللجـان         أعمـال جـداول   يف   تغـري املنـاخ      مـسألة مرتبة  

 .اخلاضعة إلشرافه واإلداراتاملنظمات 

هيكلـه  ل  منـرب داخـ   تـوفري   بمـا بعـد كيوتـو       أيـضا يف مرحلـة       يسهم   أنلمجلس  وميكن ل  - ٢٩
 يـضم املنـاخ والتنميـة،   مـسأليت   بـني  الـسياسات مطرد على صـعيد  شامل و إلجراء حوار ديد  اجل

 يـة  االقتـصاد واملال   وزارات مبـا فيهـا   ( والوزارات الوطنية    ، املتحدة األممختلف وكاالت   ملممثلني  
قـراء  الفغريها مـن األطـراف املعنيـة، مبـا يف ذلـك فئـات       و والقطاع اخلاص )والتجارة والصناعة 

 ات،الــسياسجمــاالت  اجملــالني مــن لــديهم مــصلحة يف هــذين ، ممــن والنــساءاألصــلينيوالــسكان 
 .املناخ والتنمية
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ــة التنقــيح املقبلــ يف اجمللــس ميكــن أن يــشرع  و - ٣٠ ــة لة عملي ــة ألهــداف اإلمنائي لكــي  لأللفي
ــسليم    ــى الوجــه ال ــاخ  ـخطــتعكــس عل ــره ر تغــري املن ــع  الطــاغي وأث ــى مجي ــسائل عل ــةاإلمنامل  ائي

 .األخرى

إىل األخـذ بزمـام القيـادة يف      ةيـ ئمنايف دعـوة جلنـة الـسياسات اإل       ميكن أن ينظر اجمللس     و - ٣١
 مفــاهيمي إطـار صوغ لـ الالزمـة  اســتخالص النتـائج،   والتحليـل و ،املعـريف تـراكم  القيـادة عمليـة   

 .وقف تغري املناخهدف  التنمية وأهدافوسياسايت مناسب يهدف إىل حتقيق التكامل بني 
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 الفصل الثالث
 تعزيز الشراكة الدولية من أجل احلد من الفقر على حنو فعال  

يكدح كثري من أقل البلدان منوا، وخباصة يف أفريقيا، من أجـل إجنـاز هـدف احلـد مـن                     - ١
وعلـى الـرغم    . الفقر واجلوع على النحو احملدد يف اهلدف األول مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               

يل باحلد من الفقر، فإن اإلطار الراهن للشراكات العاملية الرامية إىل بلوغ هـذا              من االلتزام الدو  
اهلدف، الذي يتخذ من ورقات استراتيجية احلد من الفقر أداته الرئيسية، ال يبدو إطـارا كافيـا                 

ومن مث يلزم لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية أن يتخذ الشركاء الدوليون خطـوات             . وال فعاال 
لتحسني كل من اإلطـار االسـتراتيجي وشـراكات العمـل الـيت حتـدد النـهج املتخـذ جتـاه                     حامسة  

 .موضوع احلد منن الفقر

ومن الشروط احلامسـة للعمـل علـى احلـد مـن الفقـر وجـود اسـتراتيجيات وطنيـة فعالـة                   - ٢
وهذه االستراتيجيات يلزم أن تنشئها البلدان بنفسها و ينبغـي أن يكـون نطاقهـا شـامال         . لذلك

ومـن الـشروط الرئيـسية ألي إطـار فعـال زيـادة حيـز امللكيـة                 . وأن يكون توجهها طويل األمد    
 .الوطنية يف جمال إنشاء االستراتيجيات اإلمنائية وتنفيذها

وقــد حظيــت هــذه املفــاهيم األساســية بــالقبول يف إطــار إعــالن بــاريس بــشأن فعاليــة     - ٣
يــذ املعونـة أساسـا إلطــار جديـد للمــساءلة    املعونـة، الـذي اختــذ مـن مبـدأي مواءمــة وتنـسيق تنف     

وتنـوه  . بيد أن هذا ليس بكاف للتوصل إىل استراتيجيات أكثر فعالية للحد من الفقـر          . املتبادلة
وأحـد التحـديات الكـربى هـو تغـري          . اللجنة إىل أن اجملتمع الدويل جيابه حتديات إضافية وملحة        
ويــتعني أن تكــون اجلهــود الراميــة إىل . هاملنــاخ، علــى حنــو مــا مت عرضــه يف الفــصل الثــاين أعــال

ومـن الـالزم حتقيـق    . ختفيف االحترار العاملي جزءا ال يتجزأ يف أي استراتيجية للحد مـن الفقـر           
، وذلـك يف    )“ للبيئـة  مناصـرا ”(منو يكون يف صاحل الفقراء، على أن يكون أيضا منـوا مـستداما              

 .شراكة مع فقراء العامل إطار

وعلــى . بالبحــث نقــائص عمليــة اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر ويتنــاول هــذا الفــصل  - ٤
أساس من هذا البحث، تقترح اللجنة عددا من االجتاهات إلصـالح الـشراكات الدوليـة ميكـن                  

 .أن ُيسهم يف حتسني النتائج
 

 مدى فعالية ورقات استراتيجية احلد من الفقر وتأثريها يف جمال احلد من الفقر -ألف  
 بوصــفها هنجــا ١٩٩٩ة ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر يف عــام بـدأ تطبيــق عمليــ  - ٥

: جديدا لإلقراض من البنك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل، يرمـي إىل أهـداف متعـددة، هـي                    
إتاحـــة إمكانيـــة صـــرف أمـــوال مـــن املبـــادرة املتعلقـــة بالبلـــدان الفقـــرية املثقلـــة بالـــديون؛   ) أ(
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هام يف احلـد مـن الفقـر ويف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة               اإلسـ ) ج(زيادة فعالية املعونة؛ و      )ب( و
ــا بامللكيــة الوطنيــة وأن يكــون التــسيري فيــه    ) د(لأللفيــة؛ و  أن يكــون االضــطالع بــذلك مقترن

وقد ناقشت جلنة السياسات اإلمنائيـة مـدى حتقيـق هنـج ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن                    . للبلدان
 .كمال حتقيقهاالفقر هلذه األهداف، واملشاكل اليت حالت دون 

مت حتقيــق هــذا . صــرف األمــوال مــن املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون  - ٦
، بلغ عدد البلدان الـيت تتلقـى ختفيفـا لعـبء ديوهنـا              ٢٠٠٧يناير  / الثاين كانونفبحلول  . اهلدف

اركت مجيـع   بلدا، وجاوزت القيمة احملتملة لتخفيف عبء الديون، إذا شـ    ٣٠يف إطار املبادرة    
 بليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة بـصايف القيمـة احلاليـة لعـام                   ٦٣اجلهات الدائنة،   

 .ومن مث يبدو أن هذه العملية ال تزال وسيلة فعالة لتخفيف عبء الديون. ٢٠٠٥

وحَّدت عملية استراتيجيات احلد من الفقر بني اجلهات املاحنـة يف جمـال             . فعالية املعونة  - ٧
ــة إىل البلــد     احلــ د مــن الفقــر، فخفــضت بــذلك تكــاليف املعــامالت املرتبطــة بتحــويالت املعون

وعلـى الـرغم مـن أوجـه        . وقد ازدادت املواءمة والتنـسيق يف عمليـات إيـصال املعونـة           . املستفيد
التحــسن هــذه، ال تــزال توجــد مــشاكل خطــرية بــشأن مــدى إمكانيــة التنبــؤ بتــدفقات املعونــة   

 .ق مع أهداف البلد املستفيدواالفتقار إىل التناس

ال يبدو أن هنج ورقات استراتيجية احلد من الفقر حقق كـثريا يف هـذا               . احلد من الفقر   - ٨
فكل ما أجنزه هذا النهج ال يتجاوز على أفـضل تقـدير، إذا مـا قـورن بـالركود الـسابق،               . اجملال

أفريقيـا جنـوب   وينطبق هذا بوجـه خـاص علـى       . اإلسهام يف إحداث قدر متوسط من التحسن      
 .الصحراء الكربى

مل تتحقق مبعىن الكلمة ملكية وطنيـة لالسـتراتيجيات اإلمنائيـة، أي أن             . امللكية القطرية  - ٩
تكــون احلكومــات هــي الــيت تتــوىل تــصميم اســتراتيجياهتا، بالتــشاور علــى الوجــه املناســب مــع  

 :مليــة، وهــي كمــا يلــيويعــزى هــذا إىل ثالثــة جوانــب تتــسم هبــا هــذه الع . )١(العناصــر احملليــة

__________ 
وقـد بينـت   .  تـأثري اجلهـات املاحنـة علـى الربنـامج        يدل مضمون ورقات استراتيجية احلـد مـن الفقـر علـى قـوة              )١( 

دراسات شىت ملا اكتمل من ورقات استراتيجية احلد من الفقر أنه ال يوجد حيود أساسي عـن نـوع املـشورة                   
الـــيت كانـــت تقـــدم يف املاضـــي بـــشأن الـــسياسات االقتـــصادية يف إطـــار الـــربامج الـــسابقة اخلاصـــة باملبـــادرة 

وانظــر، علــى ســبيل املثــال، فرانــسيس   . ملثقلــة بالــديون وبــرامج التكيــف اهليكلــي  بالبلــدان الفقــرية ا املتعلقــة
ــسانورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر يف ســياق منظــور حقــوق    ”ســتيوارت ومايكــل وانــغ،   ، يف “اإلن

أكـسفورد، مطبعـة جامعـة أكـسفورد،        (“ والتنميـة  اإلنسانحقوق  ”،  )حمرران(روبنسون  . ألستون و م   .ب
: فوس وماريتسا كابيتساس، ظواهر الوهم واإلفاقة منه فيمـا يتعلـق بـالنمو لـصاحل الفقـراء        ؛ و روب    )٢٠٠٥

 مــن دراســات الوكالــة ١٧اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر يف بوليفيــا ونيكــاراغوا وهنــدوراس، الدراســة رقــم 
 ).٢٠٠٥، استكهومل، الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل(السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل 
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يرتع جمتمع اجلهات املاحنة الدولية إىل شدة اإلفراط يف املشاركة يف إعـداد الوثـائق وتنظـيم                  )أ(
ُتـصرف األمـوال اآلتيـة مـن اجلهـات املاحنـة يف إطـار               ) ب(عمليات التـشاور ومـا إىل ذلـك؛ و          

البلـدان املـستفيدة إىل     عملية ورقات استراتيجية احلد من الفقر مبشروطية ضمنية، ومن مث جتنح            
تــشمل ) ج(التنبــؤ مبــا تريــد اجلهــات املاحنــة أن تــسمعه مث صــياغة مقترحاهتــا وفقــا لــذلك؛ و     

شـروطا صـارمة   ) عن طريق مرفق احلد من الفقـر وحتقيـق النمـو   (مسامهة صندوق النقد الدويل     
 .قةبشأن سياسات االقتصاد الكلي، على غرار ما كان يف برامج التكيف اهليكلي الساب

ويبدو أن القدر األكرب من التحسن يف جمال احلد مـن الفقـر قـد حتقـق يف البلـدان الـيت                        - ١٠
توجد لديها استراتيجيات إمنائية وطنية حمددة حتديدا جيدا، وليس يف البلدان اليت توجـد لـديها                

ــر       ــن الفق ــات اســتراتيجية احلــد م ــصلة بورق ــة ال ــات وثيق ــزى إىل النمــو  . سياســات وعملي ويع
صادي املسيَّر باالستثمارات ما حتقق من منجزات كبرية يف جمال احلد مـن الفقـر يف بلـدان     االقت

ويلـزم أن توجـد شـراكة دوليـة جديـدة لـدعم جهـود               . مثل الصني وماليزيـا وفييـت نـام واهلنـد         
وهـذا يـستلزم    . احلد من الفقر تتخلى عن املشروطية الصارمة وتوسع نطاق اختيـار الـسياسات            

عملية يستهدف تـأمني امللكيـة الوطنيـة احلقـة، علـى النحـو املتفـق عليـه يف إطـار          إصالحا هلذه ال 
 .إعالن باريس بشأن فعالية املعونة

 
 السياق القطري -بـاء  

يلزم لصوغ استراتيجيات وطنية فعالة منن أجل احلد من الفقر أن يتوافر عنـصران مهـا            - ١١
يل هو أن تصاغ هذه االسـتراتيجيات عـن طريـق    والوضع املثا. املساءلة الوطنية والقدرة الوطنية 

بيد أن منو هذا النوع من املساءلة هو نفسه عمليـة يلـزم          . نظم دميقراطية خاضعة متاما للمساءلة    
ــتغريات أخــرى    ــة ب ــة    . أن تتطــور وتتحــسن مقترن ــنظم القانوني ــي أن ُتنجــز إصــالحات ال فينبغ

غ االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة،    والتعليم وما إىل ذلك على حنو يعزز قدرة البلـد علـى صـو          
 .وإعادة هيكلة االقتصاد احمللي، والتعامل بأسلوب فعال مع الشركاء اإلمنائيني

 
 الشراكة العاملية -جيم  

ُتسلم جلنة السياسات اإلمنائية بأن الشراكة العامليـة الفعالـة ينبغـي أن تكـون هـي املبـدأ                    - ١٢
مــة ألغـراض حتقيـق األهــداف اإلمنائيـة لأللفيــة وغريهـا مــن     الـذي يـنظم املــساعدة اإلمنائيـة املقد   

وعالوة على ذلك، انعقد االتفاق يف إعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة     . األهداف املتفق عليها دوليا 
واملطلـوب حاليـا هـو حتويـل هـاتني      . املعونة على ضرورة دعم االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة    

اق خيــارات الــسياسات عــن طريــق تقلــيص املــشروطية  الغــايتني إىل حقيقــة واقعــة بتوســيع نطــ 
ــصاحبة ل ــى أن        امل ــستفيدة عل ــدان امل ــساعدة البل ــسياسات، وم ــشأن ال ــايل اخلــارجي ب ــدعم امل ل
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تــستعمل خيــارات الــسياسات املتاحــة هلــا بــأكرب قــدر مــن الفعاليــة، وتنويــع مــصادر التمويــل،   
 .وجعل نظام التبادل التجاري مواتيا بقدر أكرب لتحقيق النمو واحلد من الفقر

قر على حنو فعال أن يكون مبقدور البلـدان أن ختتـار            ويلزم لتحقيق النمو واحلد من الف      - ١٣
سياساهتا من بني جمموعـة متنوعـة مـنن الـسياسات، أي مـا يـسمى نطـاق الـسياسات الوطنيـة،                      

ويلــزم إلطــار الــشراكة أن يعــزز نطــاق     . وفقــا ألحواهلــا االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة    
ــة عــن طريــق حتقيــق تراصــف طريقــة الــشراك    ــة مــع االســتراتيجيات  الــسياسات الوطني ة الدولي

وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي أال تـؤدي النقـاط املرجعيـة النقديـة واملاليـة الـيت ُيتفـق                      . الوطنية حبق 
عليها بني اجلهة املاحنة واجلهة املستفيدة إىل التعقيم اإلجبـاري ملـا هـو متـاح مـن مـوارد املعونـة                      

ات تطبق تطبيقا آليـا بـشأن القـدرة علـى حتمـل       واملوارد احمللية، أو إىل احليلولة، بناء على اعتبار       
الــديون، دون وصــول اجلهــة املــستفيدة إىل مــصادر االقتــراض األجنبيــة ألغــراض االســتثمارات 

 .التجارية أو اإلنتاجية

وجيــب أن تتوجــه اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر إىل إجنــاز حتــسينات مــستدامة طويلــة    - ١٤
هـم كفالـة أن يتـوافر للبلـدان املـستفيدة اجملـال واحلريـة               ومـن امل  . األمد يف مستوى رفـاه الفقـراء      

ــصاد        ــة وسياســات االقت ــسياسات القطاعي ــار جمموعــات خمتلفــة مــن ال ــذان يتيحــان هلــا اختي الل
وقد ثبتت فعالية سياسـات االقتـصاد الكلـي         . املهيأة وفقا الحتياجاهتا وسياقها املؤسسي     الكلي

وهنــاك حاجــة . القتــصادية يف حتقيــق النمــو املــستداماملتــسمة باملــسؤولية واملعاكــسة للتقلبــات ا
أيضا إىل السياسات الـيت تـشجع علـى التنويـع االقتـصادي؛ وإعـادة توزيـع األصـول اإلنتاجيـة،           
مثــل األراضــي الالزمــة الكتــساب الــرزق وللــسكن، هبــدف إتاحتــها للفقــراء وخباصــة النــساء؛  

علـــيم؛ وتـــوفري اهلياكـــل األساســـية وإجيـــاد فـــرص العمالـــة؛ واالســـتثمار يف جمـــايل الـــصحة والت
 .)٢(والضمان االجتماعي األساسي للفقراء

والغاية اليت ترمـي إليهـا جهـود احلـد مـن الفقـر ال تقتـصر علـى جمـرد حتـسني الـدخول                       - ١٥
يكتسبها الفقراء، بل من املهم أن تـشمل أيـضا بنـاء القـدرات البـشرية علـى حتقيـق حتـسن                       اليت

وينبغـي أن يـشكل االسـتثمار الطويـل         . امـة اإلنـسانية والـتمكني     مطرد يف مستوى الرفـاه والكر     
األجــل يف التنميــة املؤســسية، الــيت تــشمل التــشريعات الــيت تكفــل الــشفافية وزيــادة املعلومــات   
املتاحة مـن أجـل إنفـاذ حقـوق اإلنـسان ودعـم تـشكيل التنظيمـات يف أوسـاط الفقـراء، جـزءا                        

 .مهما من أجزاء استراتيجيات احلد من الفقر

__________ 
ــال   )٢(  ــة يف العــامل    : انظــر علــى ســبيل املث ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــاين : ٢٠٠٦األمــم املتحــدة، دراســة احلال تب

 ).A.06.II.C.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (مستويات النمو والتنمية 
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وبـــالنظر إىل اخلطـــر اجلـــسيم الـــذي تنطـــوي عليـــه ظـــاهرة االحتـــرار العـــاملي، ينبغـــي   - ١٦
للسياسات اليت ترمي إىل احلـد مـن الفقـر أن تأخـذ هـذا العنـصر يف حـسباهنا بـصورة منهجيـة،              

. سيما على ضوء اخلطر املدهلم الذي يتهـدد االقتـصادات الـضعيفة مـن جـراء هـذه الظـاهرة                    ال
لزم أن جيري بشأنه مزيـد مـن البحـوث للـتمكن مـن تـصميم اسـتراتيجيات                  وهذا جمال جديد ي   

 .وأدوات و تكنولوجيات وشراكات عاملية مناسبة
 

 متويل التنمية -دال  
ال بــد مــن زيــادة املــساعدة اإلمنائيــة واالســتثمارات اخلاصــة إذا أريــد للبلــدان أن حتقــق  - ١٧

ــر      ــن الفق ــا يف جمــال احلــد م ــق عليه ــ. األهــداف املتف ــصادية   وت ــة االقت ــا اللجن بني دراســة أجرهت
 يف املائة كي حتقـق األهـداف      ٧ أن البلدان األفريقية يلزم أن تنمو مبعدل ال يقل عن            )٣(ألفريقيا

وهذا املعدل هو أيضا اهلدف املعتمد يف إطار الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة              . اإلمنائية لأللفية 
لـوغ هـذا املعـدل املرتفـع للنمـو هـو حتقيـق زيـادات                وأحد العناصر الرئيـسية الالزمـة لب      . أفريقيا

ُيعتد هبا يف االستثمارات احمللية، عن طريق تعزيز التمويل اخلارجي وتقوية عملية حشد املـوارد               
 .احمللية، على النحو املتوخى يف توافق آراء مونتريي

يتمتـع هبـا    ومن املرجح أن تـؤدي زيـادة تنويـع مـصادر التمويـل إىل تعزيـز احلريـة الـيت                      - ١٨
وميكــن أن يتــوافر قــدر كــبري مــن املــوارد اإلضــافية مــن ظهــور   . البلــد علــى صــعيد الــسياسات 

جهات جديدة ماحنة للمعونة، واملـوارد املتاحـة مـن املـصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة، واسـتثمارات          
 وميكـن أن تكـون    . القطاع اخلاص، واالستخدام الفعال للتحويالت املالية الـواردة مـن اخلـارج           

ويلزم للمجتمـع الـدويل أن   . اإليرادات التجارية مصدرا مهما آخر من مصادر التمويل اإلمنائي  
يكفل أن تكون مفاوضات جولة الدوحة يف إطار منظمـة التجـارة العامليـة متـسقة مـع أهـداف                    
احلــد مــن الفقــر، وأال تكــون سياســات التبــادل التجــاري متعارضــة مــع األهــداف اإلمنائيــة          

ومـن األمـور الـيت ميكـن أن تـساعد يف هـذا الـصدد تـدابري املعونـة                    . ون اإلمنـائي  وأولويات التعـا  
مقابل التجـارة واإلطـار املتكامـل املعـزز، ولكـن بـشرط أن يقتـرن ذلـك جبدولـة زمنيـة مناسـبة                    
لتدابري حترير التجارة من القيود كي يتاح للبلدان ما يلزم مـن الوقـت ومـن الـسعة علـى صـعيد              

 .قبات القائمة على صعيد العرض وبناء قدراهتا التصديريةالسياسات إلزالة الع

__________ 
التحدي املتمثل يف احلد مـن الفقـر   : ١٩٩٩اللجنة االقتصادية ألفريقيا، التقرير االقتصادي بشأن أفريقيا لعام         )٣( 

: ، وهـو متـاح يف املوقـع الـشبكي التـايل           )E.99.II.K.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع      (وحتقيق االستدامة   
http://www.uneca.org/eca_resources/publications/espd/economic_report_1999.htm. 
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 بيئة التبادل التجاري واحلد من الفقر -هاء  
ــسلم اهلــدف   - ١٩ ــدد       ٨ُي ــق نظــام جتــاري متع ــة حتقي ــة بأمهي ــة لأللفي ــن األهــداف اإلمنائي  م

األطراف يتسم باالنفتاح واإلنصاف، ولكن هناك إصالحات يلزم إجنازهـا لتقليـل أوجـه عـدم                
ومن أهم املشاكل يف هذا الصدد مـا يوجـد مـن     . تماثل القائمة اليت تشوب قواعد هذا النظام      ال

تــشوهات يف جمــايل التجــارة واإلنتــاج الــزراعيني العــامليني مــن جــراء اســتمرار البلــدان املتقدمــة   
النمو يف فـرض حـواجز تعريفيـة وغـري تعريفيـة مرتفعـة علـى خنبـة مـن املنتجـات الزراعيـة ذات                         

 التــصديرية لــدى البلــدان الناميــة، مــع مداومتــها يف الوقــت نفــسه علــى تقــدمي إعانــات    األمهيــة
 .تصديرية كبرية ودعم حملي كبري ملنتجي هذه السلع لديها

وتؤدي اإلعانـات الزراعيـة الـيت ُتقـدم يف البلـدان املتقدمـة النمـو إىل اخنفـاض إيـرادات                      - ٢٠
تقلــل مــن ) أ( زيــادة الفقــر، مــن حيــث أهنــا الزراعــة يف البلــدان الناميــة وتــسهم بطــرق عــدة يف

متنـع البلـدان الناميـة      ) ب(إمكانيات وصول البلدان النامية إىل أسواق البلدان املتقدمة النمو؛ و           
ــة؛ و     ــا يف أســواق ثالث ــع منتجاهت ــن بي ــهم     ) ج(م ــا جتعل ــة ألهن ــدان النامي ــاملنتجني يف البل ــضر ب ت

وترحـب جلنـة    . يصة الثمن ُرخصا مصطنعا   يواجهون منافسة من منتجات زراعية مستوردة رخ      
ــالقرار املتخــذ يف مــؤمتر هونــغ كونــغ الــوزاري ملنظمــة التجــارة العامليــة،      الــسياسات اإلمنائيــة ب

، الــذي يقـضي بإلغــاء اإلعانــات التــصديرية الزراعيــة  ٢٠٠٥ديــسمرب /املعقـود يف كــانون األول 
لغـاء، ولكـن األمـر األهـم مـن           وتأييد اعتماد خطة طريق تفضي إىل هـذا اإل         ٢٠١٢حبلول عام   

ذلك هو أنه مت التوصل إىل اتفاق على إجراء ختفيضات كبرية وفعالة يف الدعم الزراعـي احمللـي                  
 .يف البلدان املتقدمة النمو

وقد قامت بلـدان ناميـة عديـدة بتحريـر التجـارة لـديها مـن القيـود لعـدة أسـباب منـها                         - ٢١
ــالقروض و     ــة ب ــسياسات املقترن ــة شــروط ال ــراف،     تلبي ــددة األط ــة واملتع ــة الثنائي ــدفقات املعون ت

وااللتزامــات املفروضــة يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة، واتفاقــات التجــارة الثنائيــة واملتعــددة   
وحينمــا يقتــرن ذلــك باســتمرار الــدعم احمللــي للمنــتجني يف البلــدان املتقدمــة النمــو، . األطــراف

ان النامية هي أن تتـدفق إليهـا واردات رخيـصة تـزيح     تكون النتيجة بالنسبة إىل العديد من البلد     
من الساحة منتجات صغار الزراع وقـد تـؤدي إىل انتكـاس مـسار التـصنيع يف البلـدان الناميـة،                     

ومـن املهـم    . على النحو الذي ُيفاد حبدوثه يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب             
 التجارة العامليـة وعـن االتفاقيـات الثنائيـة تفـاقم هـذا       أال ينتج عن جولة الدوحة يف إطار منظمة   

 .االجتاه

ومــن النتــائج الــيت أدى إليهــا أيــضا تنفيــذ قواعــد حقــوق امللكيــة الفكريــة الــيت ســنتها     - ٢٢
منظمة التجارة العاملية وتنفيذ بعض اتفاقات التجارة الثنائية ارتفاع تكاليف األدوية يف البلـدان              

 بعض القواعد غري املالئمة من قواعد امللكية الفكريـة تـأثريا سـلبيا علـى                وميكن أن تؤثر  . النامية
واحلاجـة تـدعو إىل     . حقوق الزراع يف إدخار البذور وتبادهلا وعلى أسـعار املُـدخالت الزراعيـة            
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االضطالع بإصالحات على الصعيد الدويل للتصدي ملشكلة يتزايد االعتـراف بوجودهـا، هـي               
 الــيت تتمثــل يف القيــام، عــن طريــق تــسجيل الــرباءات، بــاختالس   مــشكلة القرصــنة البيولوجيــة،

 .املوارد البيولوجية للبلدان النامية واملعارف التقليدية املرتبطة هبذه املوارد
 

 الشراكات اجلديدة -واو  
. من املهم إىل جانب إعادة تشكيل الشراكات الدولية إقامـة شـراكات داخـل البلـدان                - ٢٣

ن مسؤولية بناء شـراكات داخليـة بـني احلكومـة واجملتمـع املـدين، لتعـزز               وتقع على كاهل البلدا   
 .بذلك من شرعية السياسات الوطنية وتقوي تعامالهتا مع الشركاء الدوليني

وُيــرجح أن يثبــت أيــضا أن العــاملني املهــاجرين مــن البلــدان الناميــة ميكــن أن يكونــوا     - ٢٤
 يبعثـون بـه مـن حتـويالت ماليـة فحـسب، بـل               شركاء فعالني يف عملية التنمية، ال من حيث مـا         

بوصفهم أيضا مصدرا للخربة التقنية واإلدارية فضال عن كـوهنم مـصدرا لألمـوال االسـتثمارية                
 .املوجهة إىل حتسني الرفاه االجتماعي واالقتصادي

 
 التوصيات -زاي  

 دعمـا  تقر جلنة الـسياسات اإلمنائيـة بأنـه قـد أُحـرز تقـدم صـوب صـوغ شـراكة عامليـة                   - ٢٥
وقـد أسـهمت عمليـة ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن              . لالستراتيجيات الوطنيـة للحـد مـن الفقـر        

الفقر بعض املسامهة يف حتسني فعالية املعونة عـن طريـق توحيـد اجلهـات املاحنـة يف سـياق دعـم                      
اجلهود الراميـة إىل القـضاء علـى الفقـر ومـن خـالل زيـادة سـرعة صـرف األمـوال مـن املبـادرة                          

ويف الوقـت نفـسه، كـشفت هـذه العمليـة عـن وجـود               .  بالبلدان الفقرية املثقلـة بالـديون      املتعلقة
فهــي أوال ال تــساعد البلــدان  . بعــض القيــود الــيت حتــد مــن فعاليتــها، وخباصــة يف جمــالني اثــنني   

وثانيا، حتـد   . املستفيدة يف تعزيز امللكية الوطنية لعملية تصميم االستراتيجيات اإلمنائية وتنفيذها         
شروطيات املرتبطة بالعملية من نطاق السياسات اليت هتدف إىل تعزيـز النمـو املناصـر للفقـراء        امل

 .والرفيق بالبيئة

ولـذا توصـي اللجنـة بـأن ينظــر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف اإلجـراءات التاليــة          - ٢٦
 عــن كات العامليــة مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر،اوأن يــشجع علــى اختاذهــا بغيــة حتــسني الــشر

طريق جعل املشروطيات املرتبطة بالدعم أقل صرامة وإتاحة نطاق أوسـع مـن الـسياسات أمـام                 
 :البلدان املستفيدة

أوال، ينبغي أن يعمد اجمللس، يف إطار اجتماعاته اخلاصة الرفيعـة املـستوى مـع                )أ( 
 ه فيمـا بـني دولـ      املؤسسات املالية والتجارية الدولية ومنتدى التعاون اإلمنائي، إىل تيـسري احلـوار           

األعــضاء، وبينــها وبــني صــندوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل بــشأن أفــضل الطــرق لتحــسني   



E/2007/33  
 

07-30862 25 
 

وينبغــي أن تتنــاول هــذه املناقــشات  . املوجــود حاليــا مــن ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر  
يـذ  بالبحث أيضا إمكانيـات األخـذ بعمليـة بديلـة تعـزز املبـادرات الوطنيـة الراميـة إىل بنـاء وتنف                     

اســـتراتيجيات فعالـــة للحـــد مـــن الفقـــر وإىل تعزيـــز متلـــك البلـــدان املـــستفيدة احلقيقـــي هلـــذه    
ولن يكون هذا احلوار مقتصرا على البلدان املشمولة باملبادرة املتعلقة بالبلـدان            . االستراتيجيات

دان الـيت  الفقرية املثقلة بالدين، بل ينبغي أن يشمل أيضا البلدان املتوسطة الـدخل، مبـا فيهـا البلـ             
وعن طريق هذه العملية، سيـشجع اجمللـس علـى تعزيـز       . حالفها النجاح يف جمال احلد من الفقر      

 قدرة البلدان املستفيدة على أن تأخذ بزمام سياساهتا يف جمال احلد من الفقر؛

ثانيا، ينبغي أن يعمد اجمللس، عن طريق استعراضاته الوزاريـة الـسنوية، إىل أن            )ب( 
ــدا وثيقـــ   ــد رصـ ــر      يرصـ ــن الفقـ ــد مـ ــتراتيجيات احلـ ــسنة السـ ــة واحملـ ــات القائمـ ــذ الورقـ ا تنفيـ

واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية اليت ُيشجع علـى األخـذ هبـا يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة،                   
بغيــة الوقــوف علــى أفــضل طريقــة فعالــة للــشراكة الدوليــة مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة  

 لأللفية؛

ن يرصــد اجمللــس رصــدا وثيقــا، عــن طريــق منتــدى التعــاون        ثالثــا، ينبغــي أ  )ج( 
اإلمنائي، مدى الوفاء بااللتزامات اليت أقرها إعالن باريس بـشأن فعاليـة املعونـة، بوصـف ذلـك               
وسيلة لتحسني إطار الشراكة الدوليـة، مـع توسـيع نطـاق الـسياسات املتـاح للبلـدان الناميـة يف                     

 إطار قائم على املساءلة املتبادلة؛

ــة         )د(  ــام جول ــة أن يكــون إمت ــى كفال ــس أعــضاءه عل ــي أن حيــث اجملل ــا، ينبغ رابع
الدوحــة يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة متــسقا مــع األهــداف األساســية املــشمولة يف جــدول  
األعمال اإلمنائي الدويل، خصوصا فيمـا يتعلـق بإلغـاء اإلعانـات الـيت تقـدم للزراعـة يف البلـدان                     

طى الدعم املقدم للبلـدان الناميـة مـن أجـل حتـسني قـدراهتا اإلنتاجيـة         املتقدمة النمو، وتعجيل خ   
ــة       ــصلة حبقــوق امللكيــة الفكري ــة، وإصــالح القواعــد املت وينبغــي كــذلك أن تكــون   . والتجاري

املفاوضات التجارية الثنائيـة واإلقليميـة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة وفيمـا بـني                      
 رة مناصرة للتنمية؛البلدان النامية املتجاو

ويبلــغ هــذا . خامــسا، ميثــل تغــري املنــاخ حتــديا إضــافيا جلهــود احلــد مــن الفقــر   )هـ( 
. التحــدي أضــخم قــدر لــه إزاء الفقــراء يف أقــل البلــدان منــوا والبلــدان اجلزريــة الــصغرية الناميــة  

ائي وتوصي اللجنة بأن يضع اجمللس هذا التحدي يف موضع أبرز كـثريا يف جـدول أعمالـه اإلمنـ                  
 .الدويل، على النحو املقترح يف الفصل الثاين أعاله
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ــها        ــا منـ ــوا ورفعهـ ــدان منـ ــل البلـ ــة أقـ ــدان يف قائمـ ــراءات إدراج البلـ إجـ
 والتفاعالت مع البلدان املعنية

 
 مقدمة -ألف  

 أنشأت األمـم املتحـدة فئـة أقـل البلـدان منـوا يف أوائـل الـسبعينات هبـدف توجيـه انتبـاه                   - ١
اجملتمــع الــدويل إىل احلالــة يف البلــدان املنخفــضة الــدخل الــيت تعــاين بــأكرب قــدر مــن املعوقــات     

 .اهليكلية للنمو والتنمية

وتكمن أمهية حتديد فئة ألقل البلدان منـوا يف أن هنـاك مزايـا معينـة تترتـب علـى كـون                       - ٢
:  بـصدد ثالثـة أمـور، هـي        وتشمل هذه املزايا إيالء معاملة خاصة     . )١(البلد مصنفا يف هذه الفئة    

  )٢(التجارة، ومتويل التنمية، والتعاون التقين

واجلمعية العامة هي اليت تتخذ املقررات املتعلقة بـإدراج البلـدان يف قائمـة أقـل البلـدان                   - ٣
 لإلعـداد الختـاذ هـذه املقـررات هـي أن       ١٩٩١والطريقـة املعتـادة منـذ عـام         . منوا ورفعهـا منـها    

 اإلمنائية استعراضات كل ثالث سنوات لتقدم توصـياهتا بـشأن حـاالت             ُتجري جلنة السياسات  
وُتعرض هذه التوصيات على اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي     . اإلدراج يف القائمة والرفع منها    

 .الختاذ إجراء بشأن التوصية املتعلقة بكل بلد على حده

ن اإلدراج يف القائمــة وتــستند التوصــيات الــيت تتخــذها جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة بــشأ   - ٤
. والرفع منـها إىل معـايري ومنهجيـة وضـعتهما اللجنـة وأقرمهـا اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                   

 ملعــايري اإلدراج يف القائمــة والرفــع منــها، حيــث أهنــا خاضــعة  ةوال تــرد يف هــذا التقريــر مناقــش
أجـري يف   وأحـدث هـذه االستعراضـات       . الستعراضات مستقلة لتحديد أوجه الـصقل املمكنـة       

__________ 
 يـضطلع يف نطاقـه الـشركاء اإلمنـائيون يف اجملتمـع الـدويل بتعزيـز                 ميكن االطالع على اإلطار املتفق عليه الذي       )١( 

، وهـي متاحـة علـى    A/CONF.191/11واالجتماعيـة ألقـل البلـدان منـوا، يف الوثيقـة        وتنسيق التنمية االقتـصادية     
ــايل   ــوان التــ ــاد يف العنــ ــشبكي لألونكتــ ــع الــ مت . (http://www.unctad.org/e/docs//aconf191d11.en.pdf: املوقــ

 ).٢٠٠٧مارس /االطالع عليها يف آذار
 وضع اسـتراتيجية لالنتقـال الـسلس بعـد اخلـروج مـن وضـع أقـل البلـدان منـوا،                      انظر تقرير األمني العام بشأن     )٢( 

، وذلك لالطالع على تقرير شامل عـن        (E/2004/94)، الفصل األول    “املزايا املرتبطة بوضع أقل البلدان منوا     ”
أوجــه املعاملــة التفــضيلية يف جمــال التجــارة، واملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، واملــساعدة التقنيــة، وغــري ذلــك مــن  

 .جوانب الدعم املقدم إىل أقل البلدان منوا من الشركاء اإلمنائيني يف اجملتمع الدويل
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، أي قبل سنة واحدة من إجـراء آخـر اسـتعراض مـن االستعراضـات الـيت جتـرى        )٣(٢٠٠٥عام  
 .٢٠٠٦كل ثالث سنوات للقائمة، يف عام 

فعندما جتد اللجنـة أن    . وهناك عدم متاثل متعمد بني مقررات اإلدراج ومقررات الرفع         - ٥
ع أقـل البلـدان منـوا فـور موافقـة           بلدا ما مؤهل لإلدراج يف القائمة، فإن هذا البلد يكتسب وضـ           

أما يف حالة الرفع من القائمة، فيلـزم أن جتـد اللجنـة أن البلـد مؤهـل                  . اجلمعية العامة على ذلك   
وبـذا فـإن    . لذلك يف استعراضني متعـاقبني مـن االستعراضـات الـيت جتريهـا كـل ثـالث سـنوات                  

التأهـل بعـد ثـالث سـنوات مـن          البلدان اليت يوجد أهنا مؤهلة لرفعها من القائمة مث يتأكـد هـذا              
 .ذلك، تفقد وضع أقل البلدان منوا

والبلــدان املرشــحة لــإلدراج يف القائمــة، فــضال عــن الــدول اجلديــدة، هــي البلــدان           - ٦
املنخفضة الدخل اليت عادة ما يكون مستوى التنمية لديها قد تـدهور لـسبب أو آلخـر بالنـسبة               

 البلد مـؤهال لـإلدراج يف القائمـة إال حينمـا يعتـرب هـذا       وال يعترب. إىل املعايري اليت تطبقها اللجنة    
 .التدهور تدهورا هيكليا وليس تدهورا عابرا

ــدان الــيت يكــون دخلــها قــد        - ٧ أمــا البلــدان املرشــحة للرفــع مــن القائمــة فهــي عــادة البل
بقــدر ملمـــوس عتبــة الــدخل املـــنخفض، والــيت أحــرزت، مبـــضي الوقــت، قــدرا مـــن         جتــاوز 
ــدم ــ يف التق ــصادية       التغل ــة االقت ــه ســجل مطــرد مــن التنمي ــدل علي ــة، ي ــا اهليكلي ــى عوائقه ب عل

 .واالجتماعية

وجيوز للبلدان اليت تكون حالتـها قيـد النظـر لـدى اللجنـة إمـا إلدراجهـا يف القائمـة أو                   - ٨
ومــن الــشواغل الــيت ظلــت دائمــا  . لرفعهــا منــها أن تطعــن يف النتــائج الــيت ختلــص إليهــا اللجنــة 

سألة التفاعـل بينـها وبـني البلـدان الـيت توجـد يف هـذا الوضـع، الـذي ال يـشمل                تساور اللجنة م  
بيد أن توقيـت هـذا التبـادل وهيكلـه مل حيـددا حتديـدا رمسيـا علـى حنـو                     . سوى تبادل املعلومات  

 .صريح حىت اآلن

واهلدف الذي يرمي إليه هذا التقرير هـو توضـيح وحتـسني اإلجـراءات املتعلقـة بعمليـة                   - ٩
 القائمــة والرفــع منــها، وال ســيما عمليــات تبــادل املعلومــات بــني اللجنــة والبلــدان    اإلدراج يف

وبعد إمتام اسـتعراض الـسنوات   . املعنية يف حدود اإلطار الزمين العام إلجراءات اإلدراج والرفع    
، تقــرر أن باإلمكــان حتــسني اإلجــراءات املعمــول هبــا بتطبيــق هنــج أكثــر    ٢٠٠٦الــثالث لعــام 

كذلك يقتـرح التقريـر، فيمـا يتعلـق حبـاالت         . تشاور مع البلدان قيد االستعراض    تنظيما بشأن ال  
 .اإلدراج والرفع معا، تعزيز أساس املعلومات الذي تعتمد عليه مداوالت اللجنة

__________ 
، الفصل الرابع، الفرعان بـاء     (E/2005/33) ٣٣ادي واالجتماعي، امللحق رقم     الوثائق الرمسية للمجلس االقتص    )٣( 

 .وجيم
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 اإلعداد الستعراض السنوات الثالث -باء  
 يبــدأ االســتعراض الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات لقائمــة أقــل البلــدان منــوا بتحليــل    - ١٠

تفصيلي لألحوال االقتصادية واالجتماعية يف البلدان جتريه جلنة فرعيـة مؤلفـة مـن أعـضاء جلنـة                  
السياسات اإلمنائية وُتعقد على هيئة اجتماع لفريق من اخلرباء، قبل إجراء اسـتعراض الـسنوات      

املؤشــرات (ويطبــق فريــق اخلــرباء املعــايري . الــثالث بفتــرة تتــراوح مــن شــهرين إىل ثالثــة أشــهر 
ــة واملــستكملة يف االجتمــاع  ) اإلحــصائية واملنهجيــة املتفــق عليهــا هلــذا الغــرض   بــصيغتها املعدل

 .السابق للجنة، لتقييم األهلية لإلدراج يف القائمة والرفع منها

ويرد يف اجلدولني األول والثاين أدناه موجز لألنشطة وللجدول الـزمين املعتـاد للعمليـة                - ١١
 .ئمة أقل البلدان منوا أو الرفع منها، ويرد وصفها يف الفروع التاليةاملؤدية إىل اإلدراج يف قا

 
 إجراء اإلدراج يف القائمة -جيم  

إذا ثبــت، بــصفة أوليــة، لــدى فريــق اخلــرباء الــذي ُيعــد إلجــراء اســتعراض الــسنوات       - ١٢
تـصادية  الثالث أن بلدا ما مؤهل لإلدراج يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا، تبـادر إدارة الـشؤون االق       

واالجتماعيـة إىل إعـداد مـذكرة تقيـيم قطـري لتقـدميها إىل اجتمـاع للجنـة الـسياسات اإلمنائيــة          
بكامــل هيئتــها، وإىل إخطــار حكومــة البلــد املعــين بالنتيجــة األوليــة الــيت مؤداهــا أن هــذا البلــد   

راض مستوف ملعـايري اإلدراج يف القائمـة، وأن هـذه النتيجـة سـيعاد النظـر فيهـا يف سـياق اسـتع                  
وينبغي أن ُتقدِّم مذكرة التقييم من األدلة اإلحصائية ما يؤيد األسـاس الـذي              . السنوات الثالث 

وينبغـي إيـالء اعتبـار      . يقوم عليه استنتاج األهلية وأن تتـضمن املعلومـات األخـرى ذات الـصلة             
غيـة  خاص ألسباب التدهور احلادث مؤخرا لألحوال االقتـصادية واالجتماعيـة يف البلـد املعـين ب               

 .حتديد ما إن كان هذا التدهور نامجا عن عوامل هيكلية أو عوامل عابرة
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 اجلدول الزمين لعملية اإلدراج يف القائمة : ١اجلدول 
 

 يف السنة نفسها أو فيما بعدها سنة استعراض السنوات الثالث 
  مارس/آذار يناير/كانون الثاين 

  اخلرباءاستعراض فريق جلنة السياسات اإلمنائية

البلد مـستوف ملعـايري     : النتيجة األولية 
 اإلدراج

 استعراض السنوات الثالث

اســـــتنتاج أن البلـــــد مؤهـــــل   
 لإلدراج

التوصــية بــاإلدراج إذا مل يكــن 
  البلد قد اعترض على ذلك

ــصادية   ــشؤون االقتـــــــــ إدارة الـــــــــ
 واالجتماعية

ــة   إخطــــــــــــار البلــــــــــــد بالنتيجــــــــــ
 األولية

 إعداد مذكرة التقييم القطري

  ار البلدإخط

ــي     البلد ــان خطـ ــدمي بيـ ــوة (تقـ خطـ
 )اختيارية

 بقبول البلد لإلدراجالعام إخطار األمني 

اختاذ إجراء بشأن توصية جلنـة الـسياسات        اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 اإلمنائية

 اعتماد توصية جلنة السياسات اإلمنائية   اجلمعية العامة
  

بلــد، لتتــاح لــه فرصــة تقــدمي بيــان خطــي للعــرض علــى    وُتحــال مــذكرة التقيــيم إىل ال  - ١٣
اجتماع اللجنة بكامل هيئتها، مبا يف ذلك إمكانية اإلعراب عن اعتراضه من حيث املبـدأ علـى                 

 .إضافته إىل قائمة أقل البلدان منوا

وإذا صــدَّق اجتمــاع اللجنــة بكامــل هيئتــها علــى أهليــة البلــد لــإلدراج يف القائمــة يف     - ١٤
. وات الثالث، تقوم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بإخطار البلـد بـذلك   استعراض السن 

وإذا مل يصدر عن البلد اعتراض رمسي على اإلدراج يف قائمة أقل البلدان منوا، توصـي اللجنـة،             
أمـا إذا صـدر عـن البلـد     . يف تقريرها املرفوع إىل اجمللس، بإدراج البلد يف قائمة أقل البلدان منوا   

 رمسي، فيسجَّل اسـتنتاج األهليـة يف التقريـر، وكـذلك اعتـراض البلـد علـى إدراجـه يف               اعتراض
 .قائمة أقل البلدان منوا

ــإلدراج يف       - ١٥ ــه ل ويقــّر اجمللــس التوصــية، وإذا كــان البلــد قــد أخطــر األمــني العــام بقبول
وقـد  . للتوصـية القائمة، تضيف اجلمعية العامة البلد إىل قائمة أقـل البلـدان منـوا لـدى اعتمادهـا                  

 .جرت املمارسة على أال تدرج اجلمعية أي بلد يف القائمة بدون موافقته على ذلك
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 إجراء الرفع من القائمة -دال  
جتــرى عمليــة رفــع البلــد مــن فئــة أقــل البلــدان منــوا وفقــا لإلجــراء احملــدد يف الفقــرات     - ١٦
نــة الــسياسات اإلمنائيــة ويقــوم اجتمــاع جل. ٥٩/٢٠٩مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ) ج (- )أ( ٣

الذي يعقد هلذا الغرض كل ثالث سنوات باستعراض مجيع أقـل البلـدان منـوا مـن حيـث مـدى                
وتقـدم النتـائج املتعلقـة بالبلـدان الـيت أصـبحت مؤهلـة للمـرة األوىل                 . أهليتها للرفع مـن القائمـة     

وجد أهنـا مؤهلـة لـذلك       أما البلدان اليت ي   . للرفع من القائمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي      
 .للمرة الثانية فيوصى برفعها من القائمة

وبعد التوصل إىل النتائج املتعلقة بالتأهيل للمرة األوىل للرفع مـن القائمـة، يـتم إخطـار                  - ١٧
بيانــا لتحديــد مــواطن ) األونكتــاد(البلــد بــذلك وُيعــد مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة   

ــة العامــة  ) ب (٣ علــى النحــو املــبني يف الفقــرة  الــضعف بــشأن البلــد املعــين،  ــرار اجلمعي مــن ق
، ويتــاح هــذا البيــان لفريــق اخلــرباء الــذي جيتمــع قبــل اســتعراض الــسنوات الــثالث    ٥٩/٢٠٩
 بأنه وثيقة ُتقّيم تـأثري الـصدمات   ١٩٩٩وقد عرَّفت اللجنة بيان مواطن الضعف يف عام   . التايل

. )٤(قتــصادي واهليكــل االقتــصادي للبلــد قيــد االســتعراض االقتــصادية والطبيعيــة علــى األداء اال
ــة        ــل املعلومــات املتعلق ــضا معلومــات إضــافية، مث ــضعف أي ــان مــواطن ال ــضمن بي وميكــن أن يت
باهلشاشة اإليكولوجية وغريها من املعوقات اهليكلية اليت حيتمل أهنـا مل ُتـستوعب يف املؤشـرات           

 .اإلحصائية للبلد
 

__________ 
، الفــصل  الثالــث، )E/1999/33 (١٣الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، امللحــق رقــم انظــر  )٤( 

 .١٢٣الفقرة 
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  للرفع من القائمةاإلطار الزمين: ٢اجلدول 
 

 السنة صفر 
الفترة مـا بـني الـسنة

 ٣السنة  ٣صفر والسنة
ــسنة    ــابني ال ــرة م الفت

 ٦ والسنة ٣

أو بعــــد  (٦الــــسنة 
مقرر اجلمعية العامـة    

 )بثالث سنوات
مـــا بعـــد الرفـــع مـــن 

 القائمة

جلنـــــة الـــــسياسات 
 اإلمنائية

النتيجــــــــــــة األوىل 
 )األهلية(

التـــــــصديق علـــــــى  
 األهلية
 ر البلدإخطا

النتيجـــــــة الثانيـــــــة  
 )تأكيد األهلية(

اســــــتعراض بيــــــان   
مــــــواطن الــــــضعف 

 وتقييم التأثري
اســـتعراض البيانـــات 

 املقدمة من البلد
ــالرفع مــن   التوصــية ب

 القائمة

رصد التنميـة خـالل       
االستعراضـــات الـــيت 

ــر ــالث  ىجتـ ــل ثـ  كـ
 سنوات

مـــــــــؤمتر األمـــــــــم 
ــارة   ــدة للتجــ املتحــ

 والتنمية

ــواطن  ــان م إعــداد بي
 فالضع

    

ــشؤون  إدارة الـــــــــ
ــصادية  االقتــــــــــــــــ

 واالجتماعية

     إعداد تقييم التأثري 

اجمللس االقتـصادي   
 واالجتماعي

غــري مطلــوب اختــاذ   
 إجراء

اختـــاذ إجـــراء بـــشأن  
النتائج اليت خلـصت    
إليهــــــــــــا جلنــــــــــــة 
 السياسات اإلمنائية

   

غــري مطلــوب اختــاذ    اجلمعية العامة
 إجراء

ــا    ــة علمـــــ اإلحاطـــــ
ــة  ــية جلنـــــــ بتوصـــــــ

 اسات اإلمنائيةالسي

   

البلد قيد الرفع من    
 القائمة

 ):اختياريا(يقدم   
بيانــا شــفويا إىل  -

ــق  ــاع فريـ اجتمـ
 اخلرباء

بيانــا خطيــا إىل   -
جلنة الـسياسات   

 اإلمنائية

ــتراتيجية  ــداد اســ إعــ
 ملرحلة االنتقال

تنفيــــذ اســــتراتيجية    الرفع من القائمة
 مرحلة االنتقال

  
الشؤون االقتصادية واالجتماعية أن تعد تقييما ُمسبقا للتـأثري         وتطلب اللجنة من إدارة      - ١٨

احملتمــل يتــضمن النتــائج املــرجح أن تترتــب علــى الرفــع مــن القائمــة بالنــسبة إىل النمــو والتنميــة 
االقتــصاديني للبلــد املعــين ومعــامالت املخــاطرة، أو املكاســب، احملتمــل أن يواجههــا البلــد بعــد  

 .رفعه من القائمة
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وَّد البلــدان الــيت يوجــد للمــرة األوىل أهنــا مؤهلــة للرفــع مــن القائمــة ببيــان مــواطن  وُتــز - ١٩
. الضعف والتقييم املسبق للتأثري احملتمـل يف الـسنة الـسابقة السـتعراض الـسنوات الـثالث التـايل                  

وتتــاح هلــذه البلــدان فرصــة تقــدمي عــرض شــفوي يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء قبــل إجــراء هــذا      
 بيان خطي أيضا إىل اللجنة يف اجتماعهـا بكامـل هيئتـها الـذي يعقـد كـل                   االستعراض، وتقدمي 

 .ثالث سنوات

ــاين،      - ٢٠ وإذا اســتوىف البلــد معــايري الرفــع مــن القائمــة يف اســتعراض الــسنوات الــثالث الث
وإذا . توصي اللجنة برفع هذا البلد من قائمـة أقـل البلـدان منـوا يف تقريرهـا املرفـوع إىل اجمللـس                     

 هذه التوصية، يصبح رفع البلد من القائمة نافذا بعـد أن حتـيط اجلمعيـة العامـة علمـا                  أقر اجمللس 
 .بالتوصية بثالث سنوات

وخالل فترة السنوات الثالث السابقة لبدء نفاذ الرفع من القائمـة، ُيعـرض الـدعم مـن                  - ٢١
ــة اال      نتقــال، األمــم املتحــدة علــى كــل بلــد تقــرر رفعــه مــن القائمــة إلعــداد اســتراتيجية ملرحل

بالتعاون مع الشركاء اإلمنائيني، هبدف تيسري االنتقال السلس من وضع أقل البلدان منـوا، علـى                
 مـن  ١٢ووفقـا للمطلـوب يف الفقـرة      . ٥٩/٢٠٩ من قرار اجلمعيـة      ٤النحو املذكور يف الفقرة     

ذلـــك القـــرار، تواصـــل اللجنـــة رصـــد التقـــدم احملـــرز يف جمـــال التنميـــة يف البلـــدان الـــيت ُترفـــع  
 .القائمة نم
 

 اإلجراء املقترح واملمارسة السابقة -هاء  
ترى جلنة السياسات اإلمنائيـة أن اإلجـراءات املبينـة يف الفـروع مـن بـاء إىل دال أعـاله                      - ٢٢

 والقرارات الـسابقة املتـصلة      ٥٩/٢٠٩متسقة مع اإلطار املنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة          
األكثـر تفـصيال لإلجـراءات هـو توضـيح مجيـع اخلطـوات              واملقصود هبذا العـرض     . بعمل اللجنة 

وتـشكل هـذه اإلجـراءات صـقال للممارسـة املتبعـة يف املاضـي         . الالزمة تعزيزا لـشفافية العمليـة     
 :وهذه اجلوانب هي كما يلي. من أربعة جوانب

سرعة إخطار البلـد باحتمـال تأهلـه لـإلدراج وإتاحـة الفرصـة لـه لتقـدمي بيـان                     )أ( 
اع اللجنة بكامل هيئتها مبجرد التوصل إىل قـرار أويل بأهليـة البلـد لـإلدراج يف                 خطي إىل اجتم  

 ؛) أعاله١٢الفقرة (القائمة 

ــإبالغ اعتزامــه قبــول اإلدراج يف قائمــة أقــل البلــدان منــوا أو      )ب(  الــسماح للبلــد ب
 ؛)١٤الفقرة (رفض هذا اإلدراج قبل أن تتخذ اللجنة توصيتها باإلدراج يف القائمة 
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إعداد دراسة مسبقة للتأثري احملتمل بشأن البلـدان املـرجح رفعهـا مـن القائمـة،                 )ج( 
تكون ملحقـا للبيـان املطلـوب إعـداده بـشأن مـواطن الـضعف وتـوفر للجنـة معلومـات إضـافية                   

 ؛)١٨الفقرة (للنظر فيها يف اجتماع السنوات الثالث الثاين 

مــن القائمــة تقــدمي عــروض  ســّن تــدابري إضــافية تتــيح للبلــدان احملتمــل رفعهــا    )د( 
بعـد  (شفوية لدى اجتماع الفريق العامل الذي ُيعدَّ إلجراء اسـتعراض الـسنوات الـثالث الثـاين                 

وتقدمي بيانات خطية إىل اجتماع اللجنة بكامل هيئتـها يف          ) التوصل إىل النتيجة األولية باألهلية    
 ).١٩الفقرة (سياق استعراض السنوات الثالث 

 
 التوصية -واو  

اقترحــت جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة مبــادئ توجيهيــة إضــافية فيمــا يتعلــق بالبلــدان الــيت   - ٢٣
ُيزمـع إدراجهـا يف قائمـة أقـل البلـدان منــوا أو رفعهـا منـها، هبـدف توضـيح اإلجـراءات القائمــة           

ــز شــفافيتها  ــادئ      . وتعزي ــرار هــذه املب ــصادي واالجتمــاعي إق ــة إىل اجمللــس االقت وتطلــب اللجن
 ٥٩/٢٠٩صفها إيـضاحا إضـافيا لإلطـار املنـصوص عليـه يف قـرار اجلمعيـة العامـة                   التوجيهية بو 

 .وقراراهتا السابقة املتصلة بعمل اللجنة يف هذا الصدد
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 الفصل اخلامس
 األعمال املقبلة للجنة السياسات اإلمنائية  

 
س رحبــت جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة بالفرصــة املتاحــة هلــا لإلســهام يف أعمــال اجمللــ          - ١

ورأت اللجنـة ضـرورة     . االقتصادي واالجتماعي وأكدت من جديد اسـتعدادها ملواصـلة ذلـك          
االضطالع باألعمال التحضريية قبـل انعقـاد دوراهتـا لكـي حيـصل اجمللـس علـى القيمـة الكاملـة                     

ورأت اللجنة يف هذا الصدد أن مـن املهـم أن يظـل يف مقـدور اجمللـس أن يتقيـد                     . جلهود اللجنة 
ن ُتحدَّد الطلبات املتعلقـة جبـدول أعمـال اللجنـة يف دورتـه املوضـوعية الـيت ُتعقـد                    مبا قرره من أ   

وأكــدت اللجنــة أيــضا ضــرورة . منتــصف الــسنة، أو يف غــضون فتــرة وجيــزة بعــد انتــهائها  يف
تكون هلا إسهامات أكثر فعالية يف عملية الـسياسات، مبـا يف ذلـك عـرض تقريرهـا املرفـوع                     أن

ملوضــــوعية، فــــضال عــــن تقــــدمي مــــسامهات جمديــــة إىل منتــــدى       إىل اجمللــــس يف دوراتــــه ا 
 .اإلمنائي التعاون

وكان من رأي اللجنة أن اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي ميكـن أن يـستفيد علـى حنـو        - ٢
وقد سبق أن عوجلت هذه املسالة يف اجتماع مشترك بني مكـتيب            . أكثر فعالية من خربهتا الفنية    

ع إىل أن اللجنــة ينبغــي أن تتــوىل دورا أكثــر قــوة بوصــفها  اجمللــس واللجنــة، وخلــص االجتمــا 
 .مركزا فكريا للمجلس، ُيسهم يف وضع جدول األعمال اإلمنائي الدويل ويف تقييمه

، اقترحـت اللجنـة أن      ٢٠٠٨وفيما يتعلق بالدورة املقبلة للجنة، املزمع عقدها يف عـام            - ٣
وميكـن تـدعيم    .  وتـوفري حتليـل متعمـق لـه        تواصل دراسة موضوع تغري املناخ والتنمية املـستدامة       

عملية االضطالع بذلك التحليل باألنشطة البحثية اجلارية بشأن أوجه االرتبـاط والتعاضـد بـني       
تغري املناخ والتنمية، بغية مواصلة صوغ إطار أكثر تفصيال للـسياسات مـن أجـل إقامـة شـراكة              

 .دولية تستهدف بناء استجابة فعالة لتغري املناخ

تفقت اللجنة على أن تواصـل عملـها بـشأن املنهجيـة املطبقـة يف االستعراضـات الـيت             وا - ٤
، باسـتعراض   ٢٠٠٨أجريت يف اآلونة األخرية، وأن تضطلع، مـن أجـل دورهتـا التاليـة يف عـام                  

ــام          ــثالث يف ع ــسنوات ال ــوا، اســتعدادا الســتعراض ال ــدان من ــل البل ــد أق ــة بتحدي ــايري املتعلق املع
يضا حتديد مبادئ توجيهية لعملية رصد التقـدم الـذي حتـرزه البلـدان              وقررت اللجنة أ  . ٢٠٠٩

 .٥٩/٢٠٩املرفوعة من قائمة أقل البلدان منوا وفقا للمنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة 

وإذا استمر اجمللس االقتصادي واالجتماعي على تناول موضوع مـن املواضـيع املتـصلة               - ٥
، ســيكون ٢٠٠٨ل استعراضــه الــوزاري الــسنوي يف عــام  باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مــن أجــ 
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بوسع اللجنة أن تدرس مـضمون ذلـك املوضـوع وأن تقـدم حتلـيال بـشأنه بوصـفه ُمـدخال مـن                       
 .مدخالت ذلك االستعراض

وطلبت جلنة السياسات اإلمنائية من أمانة اللجنة أن تقـدم، خـالل دورهتـا الـيت سـتعقد           - ٦
رز بشأن مشروعها املتعلق باملبادئ التوجيهية ملساعدة أقـل         ، نبذة عن التقدم احمل    ٢٠٠٨يف عام   

البلدان منوا يف إطار حساب األمم املتحدة اإلمنائي يف االستفادة علـى الوجـه األمثـل مـن املزايـا             
وميكن أن يشمل هذا أيـضا اقتراحـات لتحـسني تقـدير            . املتصلة بالوضع يف فئة أقل البلدان منوا      

 .هذه الفئة

لجنـة أيـضا االضـطالع مبزيـد مـن التحـسينات فيمـا يتعلـق بنـشر أعماهلـا،                    واقترحت ال  - ٧
يف ذلــك إعــداد دليــل يــشرح املعــايري واإلجــراءات املتعلقــة بتحديــد البلــدان وإدراجهــا يف      مبــا

 .القائمة ورفعها منها، ويوفر بيانات تفصيلية بشأن املؤشرات املستخدمة
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 الفصل السادس
 تنظيم الدورة  

 
ة الـسياسات اإلمنائيـة دورهتـا التاسـعة يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن                     عقدت جلن  - ١
ــارس / آذار٢٣إىل  ٩ ــذلك     . ٢٠٠٧مـ ــة، وكـ ــضاء اللجنـ ــن أعـ ــشرون مـ ــدورة عـ ــضر الـ وحـ

وترد قائمـة املـشاركني يف الـدورة يف         . عن عدة منظمات داخل منظومة األمم املتحدة       مراقبون
 .املرفق األول

ون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحـدة بتـوفري          وقد قامت إدارة الشؤ    - ٢
وقـدم  . وافتتح رئيس اللجنة الدورة مث رحب باملشاركني فيهـا        . اخلدمات الفنية الالزمة للدورة   

مدير ُشعبة السياسات والتحليل يف جمال التنمية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة عرضـا              
وفيمـا بعـد،   . ياسات اإلمنائيـة وقـدم للمـشاركني نبـذة عـن أعمـال اللجنـة              عاما لتاريخ جلنة الس   

أدىل رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي ببيـان إىل اللجنـة حـدد فيـه اجملـاالت الـيت ميكـن أن                     
وعـرض  . تساعد اللجنة فيها اجمللس يف تعزيز الدور الذي يضطلع بـه يف عمليـة التنميـة الدوليـة                 

ون االقتـصادية واالجتماعيـة وجهـات نظـره بـشأن مـضامني املواضـيع             وكيل األمني العام للـشؤ    
وأكد رئيس اجمللس ووكيـل األمـني   . اليت تتناوهلا اللجنة وطرح بعض املسائل إلمكان مناقشتها    

العــام معــا الــدور اهلــام الــذي ينبغــي أن تؤديــه اللجنــة يف تقيــيم جــدول أعمــال األمــم املتحــدة    
 بالتنبيـه إىل املـسائل اجلديـدة والناشـئة املتـصلة مبـستقبل جـدول             اإلمنائي األوسع نطاقا، ال سيما    

وركـز رئـيس   . األعمال ذاك واليت ميكن للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي أن يتناوهلـا بـالنظر        
اجمللس أيضا على أن اللجنة ميكن أن ُتسهم يف االستعراض الوزاري الـسنوي عـن طريـق تقيـيم                   

ؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة،               التقدم احملرز يف متابعة نتائج املـ      
 .وخباصة التقدم احملرز حنو إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية

، تناولـــت اللجنـــة ٢٠٠٧/٢١٢واســـتجابة ملقـــرر اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي   - ٣
قـل البلـدان    بالبحث أيضا املسائل الـيت أثارهـا سـفري سـاموا بـشأن وضـع سـاموا بوصـفها مـن أ                     

 .)١(وقد ُعمِّم على حنو مستقل تقرير اللجنة بشأن هذا املوضوع. منوا

وقدم سفري الرأس األخضر نبذة عن استراتيجية ذلك البلد ملرحلـة االنتقـال بعـد الرفـع                  - ٤
 .الوشيك المسه من قائمة أقل البلدان منوا

 علـى اللجنـة يف املـرفقني        ويرد جدول أعمال الدورة التاسعة وقائمة الوثـائق املعروضـة          - ٥
 .الثاين والثالث، على التوايل

__________ 
 )١( E/2007/12. 
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 املرفق األول
 قائمة املشاركني  

 :حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم - ١

 بينا أغاروال 

 لوردس أريزيب 

 طارق بانوري 

 ألربت بنغر 

  أُوالف بيريكولت 

 بوتشواي كويسي 

 كاو - غوي يينغ 

 ستانسالفا غولينوفسكا 

 تريك غيومونبا 

 فيليب هاين 

 هريويا إشيكاوا 

 نوويلني جونس 

 مارتن خور 

 هانز أوبشور 

 ندواسوشيترا بنياراتاب 

 فاطمة صديقي 

 فرانسيس ستيوارت 

 ميليتشا أوفاليتس 

 أناتويل فيشنفسكي 

 صمويل وانغوه 

لتاليـة  وُدعيت إىل حضور الدورة املنظمات واهليئات والوكاالت والربامج والصناديق ا          - ٢
 :ملنظومة األمم املتحدةالتابعة 
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 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 ئللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادا 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 اللجنة االقتصادية ألوروبا 
 زراعةألغذية والاملتحدة لمنظمة األمم  
 منظمة العمل الدولية 
 صندوق النقد الدويل 
اجلزريـة   مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الـساحلية والـدول   

 الصغرية النامية
 مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا 
 طفولةاألمم املتحدة للمنظمة  
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
 األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج  
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
 صندوق األمم املتحدة للسكان 
 جامعة األمم املتحدة 
 البنك الدويل 
 برنامج األغذية العاملي 
 منظمة الصحة العاملية 
 منظمة التجارة العاملية 
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 املرفق الثاين
 جدول األعمال  

 
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١

 .أساليب العمل وإنشاء مكتب اللجنة - ٢

 .أعمال اللجنة بشأن أقل البلدان منوا - ٣

يثا إىل قائمة أقل البلـدان      املبادئ التوجيهية املتعلقة بإجراءات إضافة البلدان احملددة حد        - ٤
 .منوا وإجراءات رفع البلدان من القائمة

تغــري املنــاخ والتنميــة املــستدامة، مــن أجــل مــداوالت اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  - ٥
 .وغريه من احملافل الدولية

تعزيــز الــشراكة العامليــة مــن أجــل ختفيــف ”: موضــوع االســتعراض الــوزاري الــسنوي - ٦
 .“وطأة الفقر

 .التماس مقدم من ساموا، تعقبه مناقشة للمسائل املطروحة من ساموا - ٧

 .عرض بياين مقدم من الرأس األخضر بشأن استراتيجيته ملرحلة االنتقال - ٨

 .مسائل أخرى - ٩

 .األعمال املقبلة للجنة - ١٠
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 املرفق الثالث
 قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا التاسعة  

 
 العنوان أو البيان ثيقةرمز الو

CDP2007/PLEN/1 قائمة الوثائق 
CDP2007/PLEN/2 جدول األعمال 
CDP2007/PLEN/3 األفرقة الفرعية 
CDP2007/PLEN/4 جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا السابعة ريقرت (E/2005/33) 
CDP2007/PLEN/5  الثامنةتقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا (E/2005/33) 
CDP2007/PLEN/6            مذكرة معلومات أساسية بشأن إجراءات إضـافة البلـدان احملـددة

 حديثا إىل قائمة أقل البلدان منوا وإجراءات الرفع من القائمة
CDP2007/PLEN/7             قرارات اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة بـشأن

 االنتقال السلس
CDP2007/PLEN/8  مذكرة معلومات أساسـية    :  من قائمة أقل البلدان منوا     رفع ساموا

 من إعداد أمانة اللجنة
CDP2007/PLEN/9 وثيقة معلومات أساسية بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة 
CDP2007/PLEN/10               وثيقة معلومات  أساسية بشأن تعزيز الـشراكة العامليـة مـن أجـل

 ختفيف وطأة الفقر

 
 


