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  االقتصادي واالجتماعياجمللس   العامةاجلمعية
 ٢٠٠٥الدورة املوضوعية لعام   الدورة الستون

 ٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٧ - يونيه/حزيران ٢٩نيويورك،   *من القائمة األولية) أ (٥٧البند
مؤمتر: جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة

  منوااألمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان
 **من جدول األعمال املؤقت) ب (٦البند  

تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها
استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج: األمم املتحدة ومتابعتها

    لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١عمل العقد 
  لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١عمل العقد تنفيذ برنامج   

 
 تقرير األمني العام  

 
 موجز 

 وقــرار ٢٠٠٤/٦٥يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي    
 .٥٩/٢٤٤اجلمعية العامة 

وهــو أول تقريــر مرحلــي ســنوي يتجــه حنــو النتــائج بشــأن تنفيــذ برنــامج عمــل العقــد   
ويـبني التقريـر أنـه علـى الـرغم مـن التقـدم امللمـوس         . قـل البلـدان منـوا      لصاحل أ  ٢٠١٠-٢٠٠١

الذي أحرزته بعض أقل البلدان منوا يف حتقيق أهداف منفصلة من الربنـامج، فـإن التقـدم الـذي      
عمـل   أحرزته هذه البلدان ككل بشـأن معظـم األهـداف لـيس كافيـا لتحقيـق أهـداف برنـامج         

 ضـاء علـى الفقـر وحتقيـق النمـو املطـرد والتنميـة املسـتدامة           بروكسل وبلوغ غايته املتمثلة يف الق     
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امللكيـة القطريـة والقـدرات      (وهـي   ومـا زالـت العقبـات الرئيسـية الـثالث           . يف أقل البلـدان منـوا     
كمـا أن   .  العمـل   اليت ُحدِّدت يف التقارير السابقة تعيق تنفيذ أقل البلدان منوا لربنـامج            )واملوارد

واإلبـالغ عنـه علـى      العمـل   رصد التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج        ل ب خينقص البيانات اإلحصائية    
بروكسل حبلـول   عمل  ويتطلب حتقيق غايات وأهداف برنامج      . الصعيدين الوطين والعاملي معا   

ــة     ٢٠١٠عــام  ــادة املســاعدة اإلمنائي ــة مــن جانــب أقــل البلــدان منــوا وزي  تعزيــز اجلهــود املبذول
التجـارة العادلـة، وتعزيـز املسـاعدة التقنيـة مـن قبـل        وجـود  ، و الرمسية، وإلغاء الديون إلغاء تامـا     

ــر أيضــا إىل االســتفادة مــن اإلمكانيــات ال   . املــاحنني ــدعو التقري ة الــيت ينطــوي عليهــا  ضــخموي
 .التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
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 مقدمة - أوال 
ــاعي    - ١ ــادي واالجتمــ ــس االقتصــ ــرار اجمللــ ــة   ٢٠٠٤/٦٥يف قــ ــة العامــ ــرار اجلمعيــ  وقــ
إزاء ضعف تنفيذ برنامج عمـل العقـد        ، أعربت الدول األعضاء من جديد عن القلق         ٥٩/٢٤٤

بطريقـة تتجـه   � لصاحل أقل البلدان منوا، وطلبت تقـدمي تقريـر مرحلـي سـنوي            ٢٠١٠-٢٠٠١
أكثر صوب التحليل والنتائج، من خـالل زيـادة التشـديد علـى النتـائج امللموسـة وبيـان التقـدم                     

 .�احملرز يف التنفيذ
بروكسل، وقد ُوِضـع كإطـار   عمل برنامج ويشكل االجتاه حنو النتائج مبدأ أساسيا يف         - ٢

 .للشراكة بني أقل البلدان منوا وشركائها يف جمال التنمية
احملــددة زمنيــا والقابلــة للقيــاس ال تتــيح معــايري لقيــاس العمــل علــى أن أهــداف برنــامج  - ٣

التقــدم احملــرز وحســب، وإمنــا ُتتَّخــذ أيضــا كوســيلة فعالــة للتخطــيط، ووضــع السياســات،          
كما أهنا تكفل الشـفافية واملسـاءلة، إضـافة إىل دورهـا         . ت املؤسسية، وتعبئة املوارد   واإلصالحا

 .يف تعبئة الشركاء الوطنيني والدوليني للعمل واملساعدة على إقامة الشراكات واالئتالفات
.  هدفا إمنائيا دوليا، من ضـمنها األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            ٣٠العمل  ويتضمن برنامج    - ٤

ليسـت كـل تلـك    فـأوال،  . التقدم احملرز بشـأن هـذه األهـداف ميثـل حتـديا حقيقيـا      بيد أن رصد   
جــه التــداخل التــام أو اجلزئــي  مثــة عــدد مــن أوثانيــا، . األهــداف حمــددة بطريقــة تتــيح رصــدها 

يـؤدي نقـص املـوارد، والقـدرات اإلحصـائية، واهلياكـل األساسـية الضـرورية                ثالثـا،   . بينها فيما
املتعلقــــة بأقــــل البيانــــات تغطيــــة ف علنتــــائج وتقييمهــــا، إىل ضــــجلمــــع البيانــــات ومعاجلــــة ا

 .)١(منوا البلدان
 مببـدأين   عمـل بروكسـل   ونظرا للقيود القائمة، تقتدي منهجية الرصد املتعلقـة بربنـامج            - ٥

 فقد مت االقتصـار علـى اختيـار مؤشـرات بسـيطة لغـرض               .التبسيط واملواءمة : أساسيني اثنني مها  
 الـيت كـثريا مـا تسـتلزم قـدرات حتليليـة        قيـد ة املؤشـرات الشـديدة التع     واسـُتثنيت صـراح   . الرصد

وجرى أيضا مواءمة املؤشرات املختـارة      . واردمزيد من امل  متطورة، وهياكل إحصائية معقدة، و    
مع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لكفالـة تسـاوقها، عمـال بقـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي                     

 .)٢(للجنة اإلحصائية باألمم املتحدة، ومتشيا مع توصيات ا٢٠٠٠/٢٧

وقد اسُتمدت البيانـات اإلحصـائية املسـتخدمة يف التقريـر أساسـا مـن قاعـدة البيانـات                    - ٦
وملــا كــان بعــض األهــداف الــواردة يف برنــامج العمــل يــدخل ضــمن . املشــتركة لألمــم املتحــدة

ــنة       ــتخدمت س ــد اس ــة، فق ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــنة األ ١٩٩٠األه ــة   بوصــفها الس ســاس لكفال
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وجــرى قــدر اإلمكــان تصــنيف البيانــات حســب نــوع اجلــنس واملنــاطق الريفيــة          . االتســاق
 .واحلضرية

، )٣(واسُتخدمت يف إعداد هذا التقرير مسامهات أقل البلدان منـوا وشـركائها اإلمنـائيني              - ٧
رفيـع  فضال عن تقاريرها ذات الصـلة وآليـات اإلبـالغ احلاليـة، مبـا يف ذلـك اسـتعراض اجلـزء ال                     

ــام       تعبئــة املــوارد والبيئــة  � ملوضــوع ٢٠٠٤املســتوى للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لع
ــة ــد         املواتي ــوا للعق ــدان من ــل البل ــامج العمــل لصــاحل أق ــذ برن ــر يف ســياق تنفي ــى الفق للقضــاء عل
جتنـب   � و�جـدول أعمـال أوسـع نطاقـا للتنميـة     �، وذلك من أجل كفالـة       �٢٠١٠-٢٠٠١

 .)٤(لذي طلبته الدول األعضاء على النحو ا�االزدواجية

 
 بروكسلتنفيذ برنامج عمل  -ثانيا  

 كان التشجيع على وضع إطار للسياسات حموره الس- ١االلتزام   
 التوصـل حبلـول العـام       يفإىل بلوغـه    العمـل   اهلدف الرئيسي الذي يسعى برنـامج       يتمثل   - ٨

ــان     ٢٠١٥ ــدقع ويع ــر م ــذين يعيشــون يف فق ون اجلــوع بنســبة   إىل ختفــيض عــدد األشــخاص ال
ولبلوغ ذلك اهلدف، التزمت أقل البلـدان منـوا برفـع نسـبة منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل                  . النصف

 يف املائـة   ٢٥ يف املائة على األقل، وزيادة نسـبة االسـتثمار إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل إىل                   ٧إىل  
لسـنة، مسـتفيدة يف ذلـك مـن       يف املائـة يف ا     ٥، بلغ منو أقل البلدان منوا       ٢٠٠٣ويف عام   . سنويا

اقتصـادات  حققـت منـوا بـوترية أسـرع مـن       اقتصـاداهتا   والواقـع أن  . االنتعاش االقتصادي العاملي  
ورغم هذا االجتاه اإلجيـايب، فـإن عـدد أقـل البلـدان منـوا               . العديد من جمموعات البلدان األخرى    

، )٥( بلـدا  ١١مجـايل مل يتجـاوز       يف املائـة يف ناجتهـا احمللـي اإل         ٧اليت متكنت من حتقيق منو بنسـبة        
 يف املائـة    ٢٥حققـت   من البلـدان الـيت       )٦(٧ سوى   ٢٠٠٣ومل يكن كذلك من ضمنها يف عام        

وعالوة على ذلك، فإن العالقة بـني النمـو         . من حيث نسبة االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل       
 رغـم سـرعة منـو أقـل البلـدان           إذ :)٧(والفقر يف أقل البلدان منوا مل تكـن أبـدا تلقائيـة أو مباشـرة              

 .)٨( يف املائة٤٣ إذ بلغت حوايل منوا خالل العقد فإن نسبة الفقر فيها قد ظلت مرتفعة
يني يف اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر يف     ئيسـ ويشـكل النمـو واحلـد مـن الفقـر عنصـرين ر       - ٩

قـل   مـن أ   ٥٠ مـن بـني      ٣٢، كـان    ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣١ففـي   . العديد مـن أقـل البلـدان منـوا        
البلدان منوا قد أعدت ورقـات مؤقتـة أو تامـة مـن ورقـات اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر، مـن                         

وجيبــــويت ومجهوريـــــة  وبورونــــدي  ، ٢٠٠٥ضــــمنها بوتــــان والــــرأس األخضــــر يف عــــام      
تشكل ورقة استراتيجية احلد من الفقـر       ما برحت   و .)٩(٢٠٠٤الدميقراطية الشعبية يف عام      الو

السياسـات االقتصـادية   حتليـل  علـى أن أثـر     . ات التكيـف اهليكلـي    سياسـ فـوق   خطوة إىل األمام    
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.  ضـعيفا  ال يـزال  واالجتماعية على النمو واحلد من الفقر يف ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر                  
 والتنمية الريفية وغري ذلك من اجملاالت اليت تنطـوي علـى            ،اهلياكل األساسية وما برحت تغطية    

 تعـد   إدماج إطار االقتصاد الكلي يف االستراتيجيات القطاعيـة       حلد من الفقر، وكذلك     اإمكانية  
وقد حققت ورقة استراتيجية احلد من الفقـر أعظـم الفائـدة يف البلـدان الـيت كانـت                . غري كافية 

ــدان       ــرا أقــل يف البل ــة وإدارة املســاعدة قــويتني بالفعــل، بينمــا أحــدثت أث ــادة احلكومي فيهــا القي
 .)١٠( أو اليت يهيمن فيها املاحنون على عالقات املساعدةاملتسمة بضعف قدرات القطاع العام

وجيب أن تقوم استراتيجيات أقل البلـدان منـوا للحـد مـن الفقـر، مبـا فيهـا ورقـات            - ١٠
استراتيجيات احلد مـن الفقـر، علـى أسـاس مـتني مـن امللكيـة القطريـة وأن تكيَّـف حسـب                     

هداف التنمية يف األجل الطويل، االحتياجات اخلاصة لتلك البلدان هبدف حتقيق غايات وأ    
انظــر قــرار  ( وإعــالن األلفيــةبروكســلومــن ضــمنها األهــداف الــواردة يف برنــامج عمــل  

وينبغي أن يعمـل املـاحنون علـى أن تكـون مسـاعدهتم متوافقـة مـع           . )٥٥/٢اجلمعية العامة   
ــائج للحــد مــن الفقــر وحتقيــق الت      ــة املتجهــة حنــو النت ــة أطــر االســتثمار واألطــر التنفيذي نمي

 .املستدامة يف أقل البلدان منوا
ــدان منــوا لألشــخاص، وال ســيما       - ١١ ــل البل وجيــب أن تكفــل سياســات حكومــات أق

مستفيدين هنائيني من   أشدهم فقرا، االضطالع بدور جيعلهم منهم عناصر فاعلة يف النمو و          
 عـن   وجيب أن تعود تلك السياسات بالفائدة على الفقراء كافة، بغـض النظـر            . ذلك النمو 

 ويـتعني باإلضـافة     .كـان الـدين أو امل   العـرق أو    انتمائهم من حيث نوع اجلنس أو العمـر أو          
 الفقـراء وأن تكفـل اسـتفادة الفقـراء يف املقـام             صـاحل إىل ذلك أن تكون تلـك السياسـات ل        

ومـن مث حيتـاج      .)١١(األول ومنو إيراداهتم بسرعة أكـرب مـن سـرعة األشـخاص غـري الفقـراء               
 من أجـل القضـاء علـى الفقـر يف أقـل البلـدان               كانذي يكون حموره الس   إطار السياسات ال  

 .منوا إىل أن يكون مشجعا للنمو ومراعيا ملصاحل الفقراء
 

  احلكم الرشيد على الصعيدين الوطين والدويل- ٢االلتزام   
ال ميكــن احلــد مــن الفقــر وحتقيــق التنميــة املســتدامة بــدون حكــم رشــيد علــى الصــعيد   - ١٢

قد أفاد عدة من أقل البلدان منـوا عـن اختـاذ تـدابري إلقامـة احلكـم الرشـيد، وال سـيما                      و. الوطين
هودها من أجل تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسـان، وإجـراء إصـالحات مؤسسـية،       يتعلق جب  ما

. ، وال سـيما النسـاء، وتشـجيع املصـاحلة واحلـوار الـوطنيني             كانومكافحة الفساد، ومتكني السـ    
أفغانســتان، ( وهــي ٢٠٠٤يف عــام لغايــة، قــام عــدة مــن أقــل البلــدان منــوا  ووصــوال إىل تلــك ا

 باعتمــاد أو تعــديل دســاتريها توســيعا )أوغنــدا، بوتــان، بورونــدي، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى 
ويكفـل دسـتور أفغانسـتان اجلديـد        . لدور الفقراء يف عمليـة اختـاذ القـرارات ومشـاركتهم فيهـا            



A/60/81 
E/2005/68  
 

05-35534 7 
 

 يف املائـة مـن األشـخاص       ٥٠ مقعـدا يف جملـس النـواب، و        ٦٨ل   يف املائة أو ما يعـاد      ٢٧للنساء  
العديـد مـن أقـل البلـدان منـوا الـيت            اعتمـد   و. الذين يعينهم الرئيس يف جملس الشيوخ من الربملان       

االحتفـاظ  مـن قبيـل     (إجيابيـة   قراطيـة، تـدابري     طـور إحـالل الدمي    ب رمتر مبرحلة مـا بعـد الـرتاع ومتـ         
ــة   ويف . فالــة مشــاركة النســاء يف عمليــة اختــاذ القــرارات  لك) بعــدد مــن املقاعــد، حصــص معين

، كانــت النســبة اإلمجاليــة للمقاعــد الــيت تشــغلها النســاء يف برملانــات ٢٠٠٥فربايــر /شــباط ٢٨
ــ ــغ   ـأق ــوا تبل ــدان من ــى أن النســاء يشــغلن   ١٢,٤ل البل ــة، عل ــدا  ٤٨,٨ يف املائ ــة يف روان  يف املائ
 توقــد أســفر .)١٢( برملانيهمــا علــى التــوايل يف املائــة يف موزامبيــق مــن جممــوع مقاعــد ٣٤,٨و

متثيل النساء يف أعلى مراتـب اختـاذ القـرارات ومحـالت التوعيـة باجلوانـب اجلنسـانية عـن                    زيادة  
اعتمـاد  وهكـذا مت إعـداد و     . وضع تشريعات وسياسات تراعي اجلوانب اجلنسانية بصورة أكـرب        

املتحــدة ترتانيــا مجهوريــة  و وطنيــة تعــىن باجلوانــب اجلنســانية يف كــل مــن بورونــدي  اتسياســ
 .واعتمدت غينيا االستوائية خطة عمل للنهوض باملرأة. وسرياليون وليسوتو

 بكــل مــن أفغانســتان ومــالوي وموزامبيــق ٢٠٠٤يف عــام انتخابــات رئاســية وجــرت  - ١٣
ــة يف عــام   . والنيجــر ــات برملاني  بكــل مــن جــزر القمــر والصــومال   ٢٠٠٤كمــا جــرت انتخاب

يف عـام   انتخابـات بلديـة     وجـرت   . بيساو ومـالوي والنيجـر     - ستوائية وغينيا وغامبيا وغينيا اال  
ونظمـت بورونـدي اسـتفتاء يف       .  بكل من سـرياليون وغينيـا االسـتوائية ومـايل والنيجـر            ٢٠٠٤
. بالتحضــري لالنتخابـات احملليــة والربملانيــة يف الوقــت الـراهن  ، وتقـوم  ٢٠٠٥فربايــر / شـباط ٢٨
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤ توغو جرت انتخابات رئاسية يفقد و

اع يف  صـر ويسهم تعزيز العـدل وسـيادة القـانون يف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة مـا بعـد ال                      - ١٤
كمــا أن قيــام . تســوية اخلالفــات بــالطرق الســلمية، وحتقيــق املصــاحلة الوطنيــة وتوطيــد الســالم 

متكينـهم مـن اسـتعادة      احملاكم مبحاسبة اجلناة ونزع طابع املشروعية عنهم، وإنصاف الضحايا و         
كرامتهم، كل ذلك يقوي من ثقـة النـاس يف قـدرة الدولـة علـى إنفـاذ القـانون وخدمـة هـدف                        

وحتقيقا لتلك الغاية، أنشـئت يف روانـدا حمكمـة جنائيـة دوليـة، كمـا أنشـئت                  . املصاحلة الوطنية 
 وأنشـئت هيئـة ذات اختصـاص قضـائي مقصـور          . حمكمة خمتلطة بكل من سـرياليون وكمبوديـا       

وتصدت جلان احلقيقـة أيضـا لإلسـاءات الـيت          .  ليشيت - يف تيمور    لى اجلرائم اجلنائية اجلسيمة   ع
 .)١٣( ليشيت وسرياليون-طالت حقوق اإلنسان يف تيمور 

قــد انضــمت  )١٤( بلــدا مــن أقــل البلــدان منــوا ١٤، كــان ٢٠٠٤أبريــل / نيســان١ويف  - ١٥
 الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا،             طواعية لآللية األفريقية الستعراض األقران يف إطار      

ــة      ــادين التالي ــيم األداء يف املي ــتعلم، جيــري يف إطارهــا تقي ــة للرصــد وال ــة ذاتي ــل : وهــي آلي التمثي
ــانون،     ــيادة القـ ــة، وحقـــوق اإلنســـان وسـ ــة التنفيذيـ ــية، والفعاليـ ــة املؤسسـ السياســـي، والفعاليـ
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وعـالوة  . رة االقتصـادية وحماربـة الفسـاد      واستقاللية وسائط اإلعـالم واملنظمـات املدنيـة، واإلدا        
 بلـدا مـن أقـل البلـدان منـوا مـن قبـل اللجنـة االقتصـادية          ١٥على ذلك، جرى رصـد احلكـم يف    

ويــدل االستعراضــان اللــذان أجرهتمــا اآلليــة   .)١٥(ألفريقيــا يف إطــار مشــروع احلكــم يف أفريقيــا 
تامهــا علــى حتســن احلكــم يف أقــل  األفريقيــة الســتعراض األقــران واللجنــة األفريقيــة ألفريقيــا كل 

باالمتثـال للمعـايري ومـدونات قواعـد     كمـا تـدل التقـارير املاليـة املتعلقـة        . البلدان منوا يف أفريقيـا    
علــى إحــراز بعــض  )١٦( مــن أقــل البلــدان منــوا الواقعــة جنــوب الصــحراء الكــربى٩ يف الســلوك

ة واالســتثمار يف نظــام اإلبــالغ التقــدم يف الشــفافية املاليــة، ويشــمل ذلــك نوعيــة إعــداد امليزانيــ 
 .املايل
. الالمركزيـة وتعزيـز احلكـم احمللـي       تنتـهج سـبيل     وبدأت العديـد مـن أقـل البلـدان منـوا             - ١٦

. وهكــذا، شــرعت الســنغال يف عمليــة الالمركزيــة واعُتمــد قــانون احلكــم احمللــي يف ســرياليون  
وأنشـئت إدارة   . تنفيـذها واستنت زامبيا ومالوي وموزامبيق سياسات الالمركزية وهي بصدد         

بتطبيـق الالمركزيـة املاليـة يف قطاعـات         املتحـدة   ترتانيا  مجهورية  وقامت  . احلكم احمللي يف بوتان   
. واضـطلع املـاحنون بـدور مهـم يف دعـم عمليـات الالمركزيـة              . احلكم احمللي والتعلـيم والصـحة     

خضـر، والسـنغال،   فقد أتاحـت فرنسـا الـدعم لعمليـة الالمركزيـة يف بـنن، وتشـاد، والـرأس األ                
صـندوق األمـم املتحـدة لألنشـطة        وقـدم   . ومدغشقر، واملغرب، وموريتانيـا، وناميبيـا، والنيجـر       

وتـوفر الواليـات املتحـدة      .  من أقـل البلـدان منـوا       ١١املساعدة لربامج احلكم احمللي يف      اإلنتاجية  
: أربعـة ميـادين هـي     ، وذلـك يف     ٥٠األمريكية املساعدة جلميع البلدان األقل منوا البـالغ عـددها           

تعزيز سيادة القانون واحتـرام حقـوق اإلنسـان؛ وتشـجيع إجـراء انتخابـات وعمليـات سياسـية                 
زيــادة خاصــييت الشــفافية دعــم حــرة ونزيهــة؛ وزيــادة تطــوير اجملتمــع املــدين الناشــط سياســيا؛ و

 اإلمنائيـة   كما أن احلكم الرشيد ميثل الشرط األهم لالستفادة من املساعدة         . واملساءلة يف احلكم  
ــة يف إطــار حســاب التحــدي األلفــي     تشــرين ٨ويف . الــيت متنحهــا الواليــات املتحــدة األمريكي

ىل املســتوفية لشــروط االســتفادة  األو١٦، وافــق جملســه علــى البلــدان الـــ ٢٠٠٤نــوفمرب /الثــاين
وينتمــي نصــف تلــك البلــدان جملموعــة أقــل   . املســاعدة املمنوحــة يف إطــار ذلــك احلســاب  مــن

 .)١٧( منواالبلدان
واسنت عدد من أقل البلدان منوا تدابري ملنع املمارسات التعسفية والفاسـدة واستئصـاهلا               - ١٧

فقد جرى يف سـرياليون وضـع اسـتراتيجية وطنيـة ملكافحـة الفسـاد وسـن قـانون                   . من جذورها 
وأنشئت يف غامبيـا جلنـة استقصـاء ممتلكـات وأصـول مـوظفي اخلدمـة                . مكافحة غسل األموال  

وقامــت حكومــة كمبوديــا بإصــالحات حملاربــة الفســاد، وأجــرت إصــالحات قانونيــة   . يــةاملدن
ــوات املســلحة    ــة، وإصــالحات الق ــة واعتمــدت . وقضــائية، وإصــالحات اإلدارة العام مجهوري

، وأنشـأت   ٢٠٠٥-٢٠٠٣استراتيجية وطنية حملاربة الفساد وخطة عمل للفتـرة         املتحدة  ترتانيا  
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شــطة مكافحــة الفســاد، كمــا أقــرت قــانون مكافحــة غســل   صــندوق الرتاهــة الــوطين لــدعم أن 
وقامت بنن بإصـالحات ترمـي إىل زيـادة الفعاليـة واملسـاءلة والشـفافية يف املشـتريات                  . األموال

 مــن أقــل البلــدان منــوا ٥٠ مــن بــني ٢٤ووقعــت . احلكوميــة، وأنشــأت مرصــد حماربــة الفســاد
ووقـع  .  بلدان منـها علـى تلـك االتفاقيـة     ٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فيما صادقت        

 من أقل البلدان منـوا اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة،                        ٢٨
 . من نفس تلك اجملموعة من البلدان١٥بينما بلغ عدد البلدان اليت صادقت عليها 

 ففـــي.  حقـــوق اإلنســـانويقتضـــي احلكـــم الرشـــيد التقيـــد باملعـــايري الدوليـــة يف جمـــال - ١٨
ليشيت وموريتانيا إىل العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            - ، انضمت تيمور  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ فترة

ــة،    ــة والثقافيـ ــادية واالجتماعيـ ــية، والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتصـ ــة والسياسـ  املدنيـ
أو  يةمناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســان    اتفاقيــةو

 تــومي وبرينســييب وكريبــايت يف الفتــرة  ليشــيت وســان - وانضــمت أفغانســتان وتيمــور . املهينــة
 مـن أقـل     ٦ إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، وقـدمت               ٢٠٠٤-٢٠٠٣

 تقاريرهـا القطريـة عـن     ) إثيوبيا، أنغوال، بنغالديش، بوتان، غينيا االستوائية، نيبـال       (البلدان منوا   
 قاطبــة ٥٠، أصــبحت أقــل البلــدان منــوا الـــ ٢٠٠٤ويف عــام . االمتثــال ألحكــام تلــك االتفاقيــة

 من بني تلك البلدان لالتفاقية الدوليـة        ٣٩دوال أطرافا يف اتفاقية حقوق الطفل، يف حني انضم          
وجـرى إعـداد خطـة عمـل لتعزيـز حقـوق الطفـل             . للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     

. بيسـاو  - ستوائية؛ وأنشئت جلان حقوق اإلنسان يف أفغانستان، وسرياليون وغينيـا         يف غينيا اال  
املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريـة  وأنشـأت  . وأنشئت اللجنة الوطنية املعنية بالنسـاء واألطفـال يف بوتـان     

 .جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد، واستعرضت القوانني املنطوية على متييز ضد املرأة
ــاال   تتطلــب ا - ١٩ ــا فع ــة حكمــا وطني ــة الفعال ــز ســيادة    . لدول واحلكــم الفعــال يتطلــب تعزي

القانون، كمـا يتطلـب حقوقـا سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة؛ وإدارة عامـة تتســم بالشـفافية،                    
فضــال عــن املســاءلة والكفــاءة، وتــوفري املنــافع العامــة واحلمايــة االجتماعيــة؛ ووضــع سياســات   

ــة     اقتصــادية ســليمة تعــزز النمــو، و   ــاج والوظــائف، كمــا تشــجع االســتثمار، وتعــزز تنمي اإلنت
. كما جيـب أن تكـون تشـاركية وتقـوم علـى احلـوار البنــاء مـع اجملتمـع املـدين                     . القطاع اخلاص 

ويتطلــب ختطــيط األنشــطة، والــربامج واالســتراتيجيات والسياســات املتعلقــة باحلـــد مــن الفقــر   
 .لحكم واإلدارة العامة يف أقل البلدان منـواوتنفيذها تعزيـز القدرات املؤسسية والبشرية ل

يتـألف احلكم الـجيد على الصـعيد الـدويل، أوال وقبـل كـل شــيء، مـن نظـام شـامل،                      - ٢٠
وهــو يقتضـــي . ومنفــتح، وعــادل، ومتعــدد األطــراف، ويســتند إىل قواعـــد ويتســم بالشــفافية   

 .الية والتجارية املتعددة ألطرافالترابط بني اجلهود الوطنية والدولية، وبني النظم النقدية وامل
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 اء القدرات البشرية واملؤسسيةـنـب - ٣ اللتزاما  
يتوقف التقدم احملرز يف جمال احلـد مـن الفقـر والنمـو االقتصـادي يف أقـل البلـدان منـوا،                - ٢١

والصـحة، والتعلـيم، واملرافـق    ، وعلى تـوفري التغذيـة،   على رأس املال البشريإىل درجـة كبرية،  
عمـــل ويضـــم برنـــامج . وانـــدماجهم االجتمـــاعينقيـــة للســـكان حية، وميـــاه الشـــرب الالصـــ

 .ميكن قياسها من حيث الكـم يف هذه اجملاالتهدفا  غايـة و١٨ بروكسل
علـــى أيضـــا وال يتوقـــف حتقيـــق هـــذه األهـــداف علـــى األداء االقتصـــادي فقـــط بـــل    - ٢٢

ــوا   ــدان من ــل البل ــد٥٠فمــن بــني  . السياســات الســكانية ألق ــ بل ــوا، اعتمــد   ا م ــدان من ن أقــل البل
 واعتمـد كـذلك     ،منها سياسات وبرامج هتدف إىل ختفيض معـدالت النمـو السـكاين فيهـا              ٣٢
ويقـوم صـندوق األمـم    . )١٨( هـذه البلـدان سياسـات وبـرامج تتطـرق إىل خصـوبة املـراهقني             اثلث

ــة الرئيســية يف األمــم املتحــدة يف جمــال الصــح  ـُـعـــد املتحــدة للســكان الــذي ي  ــة إلة االوكال جنابي
 يف عـام   يف املائـة مـن مـوارده     ٦٩ و   ٦٧ ما بيـن    هذه اجلهود بتخصيص  بدعـم  وتنظيم األسرة،   

مــن تصــنيف فئــات  إىل الفئــة ألــف ٢٠٠٥ يف عــام  يف املائــة مــن مــوارده٧١ و ٦٩  و٢٠٠٤
مستوى اخلصـوبة ومعـدل منـو السـكان      إال أن   . )١٩(البلدان الذي يضـم أقل البـلدان منوا مجيعها      

 مليـون نسـمة     ٧٥٩ إىل   ويقدر أن يصل عدد سـكاهنا     . ال يزال مرتفعا جـدا    أقل البلدان منوا     يف
عـدد سـكان أقـل البلـدان        ـزداد  وسيـ . ٢٠١٥ مليون نسمة حبلول عـام       ٩٤٢ و   ٢٠٠٥يف عام   

 ٢٠٠٥ ثالثة أضعاف بني األعـوام       من وإىل أكثر    ٢٠٥٠أكثر من الضعف حبلول عام       إىل   منوا
 .)٢٠(بلدا من أقل البلدان منوار  أحـد عشـ يف٢٠٥٠ و

نسـبة السـكان الـذين يعـانون مـن اجلـوع يف أقـل البلـدان منـوا مـن                     وقد اخنفضت قليال     - ٢٣
ويعـــد . ٢٠٠٢-٢٠٠٠فتـــرة  يف املائـــة يف ال٣٦ إىل ١٩٩٢-١٩٩٠ يف املائـــة يف الفتـــرة ٣٨

امسـة مـن    سوء التغذيـة بـني األطفـال أكثـر املشـاكل حـدة حيـث تبلـغ نسـبة األطفـال دون اخل                      
وســـوء .  يف املائـة ٤٣يقــل وزهنـــم عـن الــوزن املطلـوب حســب أعمـارهم قرابـــة     العمـر الــذين  

وميــوت نصــفهم يف أحنــاء العــامل بســبب   . ألمــراضلاألطفــال بشــكل خــاص  التغذيــة يـُـعـــرِّض 
احلصــبة االلتهـــاب الرئـــوي، واإلســهال، واملالريــا، و: خمسة أمــراض رئيســية هــيإصابتهـــم بـــ

 حيـث يعـيش نصـف السـكان         ،أقل البلدان منوا  ال غرابـة يف أن     و. اإليدز/ناعة البشرية ونقص امل 
يف مــن العمــر وفيــات األطفــال دون اخلامســة توجـــد هبـــا أعلــى معــدالت تقريبــا يف فقــر مــدقع 

 ). مولود حي١ ٠٠٠كل طفـال يف  ١٥٥(العامل 
احلمـل  منــذ   الرعايـة يبـدأ     مـن   تواصــل   بقاء األطفال على قيـد احليـاة إىل هنـج م          وحيتاج   - ٢٤

ـُـظهــر أنــه مل تـُــقدم املسـاعدة أثنـاء           إال أن البيانـات ت    . والطفولـة حتــى الـوالدة ومرحلــة       وميتد  
 يف املائة فقـط مـن النسـاء يف أقـل البلـدان منـوا                ٣٢الوالدة على يــد أشخاص مدربيـن إال إلــى        



A/60/81 
E/2005/68  
 

05-35534 11 
 

مـا قبـل الـوالدة    يف فتــرة  بزيـارات   يف املائة مـن النسـاء احلوامـل        ٢٠,٢قامت   و ٢٠٠٣يف عام   
مســؤوال  قصور رعايـة األمهـات أثنـاء احلمـل والـوالدة      ـُـعـد  وي. ٢٠٠٣ و   ١٩٩٥بني األعوام   

. يف أقــل البلــدان منــوا، واألطفــال الرُّضـــع وفيــات األمهــات أثنــاء النفــاسبدرجـــة كبيـــرة عـــن 
 ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٨٩٠وا أقــل البلــدان منــيف وفيــات األمهــات أثنــاء النفــاس  بلــغ معــدل  قــدو

 بلـغ معـدل وفيـات الرضـع         ٢٠٠٣ويف عـام     ،٢٠٠٣ و   ١٩٨٥عامــي   بـني   مولود حــي فيمـا      
ــود حـــي ١ ٠٠٠ لكــل ٩٨ ـــة األمهــات   .  مول ـــؤدي ســوء تغذي وســوء صــحتهن أيضــا إىل  وي

اض وزن األطفـال عنـد الـوالدة آثـار          فـ اخنيترتــب علـى     و. اخنفاض وزن األطفـال عنـد الـوالدة       
 ويزيد من احتمال وفـاهتم خـالل السـنوات األوىل مـن             ،أو العقلي /وم البدنـي   هـسلبية على منو  

ـــقــد ولوأفــادت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة أنــــه  . احليـــاة  يف املائــة مــن ١٩د مــا يقــارب ـِ
إال أنــه مل يــتم وزن ) كيلــوغرام ٢,٥أقــل مــن ( منــوا بــوزن مــنخفض ناألطفــال يف أقــل البلــدا

 .)٢١(خارج املرافق الصحيةدهتـم ل الرضع أثناء الوالدة بسبب واليف املائة من األطفا ٦٨
ــارير بـــأ   - ٢٥ ـــد التق ـــر   ن الرضــاعة الطبيعيــة احمل وتفي الناموســيات ضـــة، والتحصــني، وتوفي

ماليـني األطفـال يف أقـل    تـؤدي إىل إنقــاذ  واملرافق الصحية  إتاحـة امليـاه   واألدوية ذات الصلة، و   
ال تتجــاوز حمضــــة نســبة األطفــال الــذين حصــلوا علــى رضــاعة طبيعيــة  بيــــد أن .  منــوانالبلــدا
 يف  ٦٨كمـا تــم حتصيــن       داء السـل،     يف املائة من األطفال ضــد        ٧٩صيـن  يف املائة، ومت حت    ٣٠

 ن يف أقـل البلـدا     ٢٠٠٣احلصبة يف عـام     ضـد   يف املائة    ٦٧ و   ،املائة من األطفال باللقاح الثالثي    
ـه  إال أنــ،رخيصــة وفعالــة للوقايــة مــن املالريــاوسيلـــة الناموســيات حتــت النـــوم وثبــت أن . منــوا
 يف املائة من األطفـال دون اخلامسـة مـن العمـر يف أقـل البلـدان النمـو منـوا حتـت                   ١٩ينام إال    ال

علــى  ن بـاحلمى  يــ صاباملدون اخلامسة من العمـر  من األطفال  يف املائة  ٣٦حصل  ناموسيات، و 
للحيلولــة جمانــا  وقـد ازداد توزيــع الناموسـيات   )٢٢(٢٠٠٣ يف عــام أدويـة للمعاجلــة مـن املالريــا  
إال أن بلـدا واحـدا مـن أقـل          منــوا،    بلـدا أفريقيـا مـن أقـل البلـدان            ٢٨دون اإلصابة باملالريـا يف      

 بالناموسـيات يف  ٢٠٠٠ هبـدف مـؤمتر قمـة أبوجـا لعـام      ـىأوفقـد )  بيساو -غينيا  (البلدان منوا   
ع البلدان األفريقيـة مـن أقـل البلـدان منـوا سياسـة وطنيـة ملعاجلـة         وقد اعتمدت مجي  . ٢٠٠٢عام  

املكـون أساسـا مـن مـادة        وب  ـَّــ العالج املرك أنـواع  املالريا إال أن عددا قليال من البلدان اعتمد         
يقـوم بتطبيقهـا    بل وإن عـددا أقـل   ،منظمة الصحة العاملية  األرتـمـيـسـيـنـيـن حسبما أوصـت بــه     

 .)٢٣(الصحيةى ميزانياهتا بسبـب القيـود عل
  لكـن ،الفقـر وجــود  زيادة انتشار السل يف أقل البلدان منوا إىل استمرار      جزئيا  عزى  تـو - ٢٦

اإليـدز الـذي يضـعف    /فـريوس نقـص املناعـة البشـرية    ـي إىل تفشــي  يعزى بشكل رئيس انتشـاره  
ية يف أقـل البلـدان منـوا يف    انتشار فـريوس نقـص املناعـة البشـر     يـُـقـدَّر معدل   إذ  . املقاومة البشرية 

ه جتــاوز هــذا املســتوى يف معظــم أقــل البلــدان منــوا يف  ـ يف املائــة إال أنــ٣,٢ بنســبة ٢٠٠٢عــام 
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ــا ) يف املائــة٢٨,٩(عاليــة بشــكل خــاص يف ليســوتو  كانــت نســبة اإلصــابة  و. أفريقيــا ، وزامبي
 يف ١٣,٥(مجهوريــــة أفريقيــــا الوسطـــــى و)  يف املائــــة١٤,٢(، ومــــالوي ) يف املائــــة١٦,٥(

بيـد أن فـريوس نقـص       . الشـابات علـى حنــو خـاص بيــن         معـدالت اإلصـابة     وترتفـع  . )٢٤()املائة
ل يشـكل هتديـدا خطـريا لنمـو أقـل البلـدان       ـ بـ ،مشكلة صحية فقـط يـس اإليدز ل/املناعة البشرية 

سـتقر  وقـد ا  . يف هناية املطـاف    نتاجية، وعلى منوها االقتصادي   إلبالتأثري على قدرهتا ا   وذلك  منوا  
ــه مل مي١٩٩٩انتشــار اإليــدز يف أقــل البلــدان منــوا منــذ عــام     كـــن قلــب مســـار حــاالت   إال أن

 يف املائـة يف معظـم البلـدان         ٢٥بنسـبة    خفضــه    وأ) أحد األهداف اإلمنائية لأللفيـة    (اإلصابة بــه   
 ).هدف برنامج عمل بربادوس(ضـررة املت
ومــن ثــم فقـد ارتفعـت     . ما يتعلق بـالتعليم حرز تقدم جيد يف أقل البلدان منوا في  وقـد أ  - ٢٧

ــبة االلتحــاق ب  ــة  نس ــدارس االبتدائي ـــى امل ــة يف ٦٢,٠إل ــرة  يف املائ ــث ٢٠٠٢-٢٠٠١الفت  حي
توغـو، وروانـدا، والسـنغال،       و ،نـ وبنـ  ،بـنغالديش إريتــريا، و  لوحظ حدوث تغيريات كبرية يف      
 يف املائـة  ٥٠,١االبتدائيـة بلغـت   متــام املرحلــة   إال أن نسـبة إ   . وغامبيا، والو، ومـايل، ومـالوي     

الفتيـات،  يف صـفوف    خالل الفترة ذاهتا مما يوحي بوجـود عـدد كـبري مـن املتسـربني، وخاصـة                  
ينطــوي  أن التعلـيم    شيــر البيانـات كـذلك إلــى         وت. وال سيما يف أقل البلدان منوا غري السـاحلية        

ـــز   ــى متيـي ــوا، و    عل ــدان من ــل البل ــرأة لصــاحل الرجــل يف أق ــوا   ال ضــد امل ــدان من ــل البل ســيما يف أق
ـــى الســاحلية ع غــري ــع املســتويات ل ــراوح     : مجي ــار ممــن تت ــني الكب ــة ب ــد ازدادت نســبة األمي وق

 . سنة يف أقل البلدان منوا٢٤ و ١٥أعمارهم بني 
االمتــداد  إال أن ســرعة ،امليــاه واملرافــق الصــحية تــوفري وقــد طــرأ حتســن طفيــف علــى   - ٢٨

وقـد ازدادت نسـبة السـكان يف    . عديـد مـن أقـل البلـدان منـوا     حتديا حقيقيـا لل احلضري، تشكـل   
 إىل ١٩٩٤ عــام  يف املائــة يف٢٢,٦أقــل البلــدان منــوا الــذين يقيمــون يف املنــاطق احلضــرية مــن  

ــة  ٢٨,١ ــام يف املائ ــع أن . ٢٠٠٤يف ع ـــوُيتوق ــام  ٣٥,٣صل إىل ت ــة يف ع . )٢٥(٢٠١٥ يف املائ
ا علـى اسـتيعاب   ـهـ ـ منوا فيما يتعلق بقـدرة مدن حتديا خطريا حلكومات أقل البلدان   هذا  ويشكل  

تـوفري  ويـُـعـد  .  هلـم سكان جدد وتوفري املياه النظيفة والطاقة الكهربائية وإدارة الفضالت العامة         
وصول إليها والقــدرة علـى حتمــل تكاليفهـا        والتعليم وكفالة ال   مثـل الصحة اخلدمات األساسية   

إال أنـه يف حالـة الفقـر املتفشـي واملـوارد احملليـة          ات،  مسؤوليـة رئيسية مـن مســؤوليات احلكومـ       
أمام احلكومات عـادة جمـال واسـع لزيـادة نفقاهتـا العامـة       ـتاح احملدودة يف أقل البلدان منوا، فال ي     

هياكلـها  وكفالـة القـدرة علـى حتمـل تكاليفهـا، واالسـتثمار يف       . )٢٦(على اخلدمات االجتماعية 
حتسـني تقـدمي اخلـدمات األساسـية يف     ال يتطلــب  و. ليهـا إول صاألساسية أو حتسني إمكانية الـو   

للقطـاع  متكينــي  وضـع إطـار تنظيمـي    وإصـالحات يف القطـاع العـام ،         إدخـال  أقل البلدان منوا    
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وا اقتصــاديا أســرع وزيــادة املســاعدة ـمـــن فحســـب، بــل يتطلـــب اخلــاص وبنــاء قــدرات كافيــة
 .)٢٧(اإلمنائية الرمسية يف القطاع االجتماعي

 
  بناء القدرات اإلنتاجية جلعل العوملة جمدية ألقل البلدان منوا- ٤االلتزام   

ألقـل البلـدان    خاصـة  أمهية  بـزيادة اإلنتاج الزراعي ووجود قطاع زراعي نشط        تـتـسم   - ٢٩
 يف املائـة مـن السـكان يف أقـل البلـدان      ٧٢إذ يعيش   : منوا، حيث ُيعد الفقر ظاهرة ريفية سائدة      

اسات لتحريـر   ـأقـل البلـدان منـوا سيـ       وقـد اعتمـدت عــدة بلـدان يف          . )٢٥(اطق الريفيـة  منوا يف املن  
شجيــــع األســـواق الزراعيـــة، وإتاحـــة دور أكـــرب للقطـــاع اخلـــاص، وجـــذب االســـتثمارات وت

بوضـوح يف   ويـبــرز   ).  بيساو، زامبيا، سـرياليون وبوتـان      -غينيا  (ديدة  اجلزراعية  التكنولوجيا  ال
 من الفقر األخرية لكل من إثيوبيا وغامبيا ومـالوي ومدغشـقر ونيبـال            ورقات استراتيجية احلد  

 .عاليـة القيمـةزراعية التجات ـن تطـور املوالسنغال
فقــد قــدمت مـــن ثــــم و. أقــل البلــدان منــواالــيت بذلتــها هــود اجلودعــم شــركاء التنميــة  - ٣٠

إطـار الربنـامج الزراعـي       بلـدا مـن أقـل البلـدان منـوا يف             ٣٣منظمة األغذيـة والزراعـة دعمـا إىل         
التـابع ملـؤمتر    مركـز التجـارة الدوليـة       قــدم   و. الشامل للشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا           

حتليـل ممارسـات   األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة، ومنظمـة التجـارة العامليـة، املسـاعدة يف جمـال               
التنـوع البيولـوجي     ومنتجـات    الغذاء العضـوي،  املتعلقة ب االت  اجملالتجارية يف   األعمال  السوق و 

وقـدمت الـدعم إلنتـاج احلريـر        . أقـل البلـدان منـوا     ظـى باهتمام كـبري يف      والنباتات الطبية اليت حت   
واألنبــج  ) ليسـوتو (نبـــات الفـطـــر والـدراق       فيمـا يتعلـق ب    عــرض   ، وتعزيـز جانـب ال     )كمبوديا(
 أملانيا الزراعة والتنميـة الريفيـة       ودعمت. يف أقل البلدان منوا   ) بنغالديش(وإنتاج القنب   ) هاييت(

 بلدا مـن أقـل البلـدان منـوا وسـاعدت يف وضـع اسـتراتيجيات لتعزيـز األعمـال الزراعيـة                    ١٣يف  
ــ.  مــن أقــل البلــدان منــوا ا بلــد١١اخلاصــة يف  ــا�مشـــروع عد ـوُي  مثــاال �األرز اجلديــد ألفريقي

 منـوا يف أفريقيـا يف إطـار مـؤمتر           تأثري العوملـة علـى األمـن الغـذائي يف أقـل البلـدان             علـى  ملحوظا  
ــا    ــة يف أفريقي ــدويل املعــين بالتنمي ــو ال ـــة  . طوكي ـــت بصــورة أوليـ ــة  إذ أُدخلـ أصــناف األرز الغني

 والســريعة النمــو يف ،لألعشــاب الضــارة، واآلفــات احلشــرية واألمــراض ـقاِومــــة بــالربوتني، وامل
 وامتـدت إىل أوغنـدا      ، وغينيـا ومـايل    وغامبيـا وتوغـو  ن  ـنـتشمل ب منوذجيـة،  سبعة بلدان أفريقية    

توقع أن تــؤدي أصــناف األرز العاليــة اإلنتــاج إىل زيــادة اإلنتــاج يف أقــل ـوُيــ. وروانــداوتـنـــزانيا 
 مليـون دوالر يف  ١٠٠من استريادها للغذاء مببلـغ  مبـا يكفـي للتقليل    منوا  األفريقيـة  البلدان  هـذه  
 .السنة
) لـك ذالسـكك احلديديـة، املـوانئ ومـا إىل          والطـرق،   (ادية  اهلياكل األساسية امل  وتـُـعـد   - ٣١

، واالنـــدماج  وختفيـــف حـــدة الفقـــر،تعزيـــز التجـــارةلجوهريــة بالنســـبة لالقتصـــاد احليـــوي، و 
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لتقـدم احملـرز يف بلـدان       بامقارنة التقدم احملرز يف أقـل البلـدان منـوا           وتشكـل  . االجتماعي للفقراء 
ينبغــي  ا إذا كـان  ـفأوال، لـيس مـن الواضـح مـ    . طريا حتديا خ ،نامية أخرى بشأن هذه األهداف    

لبلــدان ناميــة  بالتقــدم احلالـــي هــذه األهــدافحـــول ألقــل البلــدان منــوا الـــي التقــدم احلمقارنـــة 
مسـتوى اهلياكـل األساسـية      يتوقــف   وثانيـا،   . ٢٠٠١عـام   أو بالتقدم الذي أحرزتـه فـي      أخرى  

نـوع االقتصـاد،    وحجم البلـد،    :  مثـل ل احمللية للطرق والسكك احلديدية على العديد من العوام      
التضـاريس ومـا إىل   والكثافـة السـكانية،   واألسـواق،   واجتـاه التصديـر، ومــدى قـرب البلـد مـن           

دهور خطـري للـهياكل األساسـية املاديـة يف أقـل             إال أن البيانات احلالية تـوحي بوجــود تــ          .لكذ
احملـــدودة مــن جانــب شــاركة املواألجــنيب ونتيجــة تــدين االســتثمار العــام وذلــك البلــدان منــوا، 

 .املالئـم والقـدرة وقاعدة املعلوماتتنظيمي الطار اإلفر اعدم تولالقطاع اخلاص 
ن مـــن تقـــدمي اخلـــدمات، ـِّــــتكنولوجيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت أن حتسوبوســــع  - ٣٢
ــارة  أنو ــزز التجـ ــة ،تعـ ــال التجاريـ ــة ، واألعمـ ــتثمارات اخلارجيـ  ،والتوظيـــف ، واإلدارة واالسـ

 املتباينـــة أن ومـن مفارقــات العوملـة  . تكفـل االنــدماج االجتمـاعي للفقــراء  أن والتنميـة الريفيــة و 
. توسيع الفجـوة بـني الفقـراء واألغنيـاء        تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد زادت أيضا مــن        

البلـدان منـوا غـري    وال سـيما يف أقـل   الئــم،   املكـل األساسـي  اهليـبــة يف غيأنــه واألهم من ذلك،    
غالبا تكون تلك التكنولوجيات بديــال للخطــوط اهلاتفيــة الثابتـــة     الساحلية واجلزرية الصغرية؛  

ارة، وتسـهم يف  وتيسر تقدمي خدمات أساسـية، وتشـجع التجـ     املرتفعـة الثمــن أو غري موجـودة      
 هواتـف   ١٠قـدارها   ملذلـك توحـي دراسات أجريت مؤخــرا أن زيـادة          . هناية األمر يف النمــو   

 يف املائـة يف     ٠,٦منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة      قد تـؤدي إىل زيادة     لكل مائة شخص    متنقلــة  
كثافـة اهلواتـف وتغلغـل اإلنترنـت قـد تضـاعف            ممــا يلفــت النظــر، أن        و. )٢٨(أكثر البلدان فقرا  

ملتنقلــة سـتكون العامـل    ، إال أن تكـاليف اهلواتـف ا  ٢٠٠١تقريبا يف أقل البلـدان منـوا منـذ عـام      
وسـيتطلب هـذا مـن    . بني أقـل البلـدان منـوا والبلـدان الغنيـة         احلاسـم يف تضيـيق الفجـوة الرقميـة      

ـــ  ــوا أن هتي ــدان منـ ــية   ـأقـــل البلـ ــدمات التنافسـ ــتثمارات واخلـ ــة لالسـ ــة متكينيـ ـــة ئ بيئـ ذات الصلـ
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتب

فقـد  . ن يؤدي دورا هاما يف التخفيف مـن حـدة الفقـر           وميكن لتطوير القطاع اخلاص أ     - ٣٣
دخول الشركات اخلاصـة    حركـة  اليت تؤثر على    األنظمــة  قام عدد من أقل البلدان منوا بتبسيط        

ممـا يـتعني   إال أنه ال يـزال هنـاك الكـثري       ). زانيا ومدغشقر ـزامبيا وبوتان وتن  (وعملها وخروجها   
رهقــة والـيت تأخــذ    ت التجارية من اإلجـراءات املكلفـة وامل     ر تسجيل الشركا  ـعتبـوُي. القيــام بــه 

أن أقـل البلـدان منـوا حتـرز أقـل           وال غرابــة فــي      . )٢٩(يف الكثري من أقـل البلـدان منـوا        وقتا طويال   
 .)٣٠( بلدا ناميا ومتقدم النمو١٠٢املنافسة يف األعمال التجارية بني جمـال النقاط يف 
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التصـدير، وتعـزز التنميـة الريفيـة،        جمـال   ئي، وتوفر أرباحـا يف      الزراعة األمن الغذا  تعـزز   - ٣٤
ورغــم أمهيتــها القصــوى، ال تــزال الزراعــة متخلفــة يف أقــل   . وتقلــل مــن ســوء التغذيــة والفقــر 

أقـل البلـدان منـوا      أن تركــز    مواجهـة حتـدي التخفيـف مـن حـدة الفقـر             وتـتــطلب   . البلدان منـوا  
ــاعتمــاد اســتراتيجيات تتعلـــق با يــة؛ والتنميــة الريفعلــى علــى الزراعــة وجمـــددا  نمية الزراعيــة ـلت

حـوافز قطاعيـة؛ وتعزيـز القـدرات املؤسسـية؛          توفيــر   املستدامة، مبـا يف ذلـك االقتصـاد الكلـي و          
صـول  إمكانيـة احل وزيادة اإلنتاجية واملنافسة واستمرارمها؛ وتنويـع اإلنتـاج والتجـارة؛ وحتسـني          

 .إىل األسواقدخـول على القروض وال
ميكنهــا  حتسني اهلياكل األساسـية يف أقـل البلـدان منـوا مسـاعدة إمنائيـة رمسيـة              ويتطلـب   - ٣٥

كــذلك يستدعـــي .  وبنــاء قــدراهتا املؤسســاتية،مــن مواردهــا احملليــة اخلاصــة والعامــةأن حتسـِّـــن 
شـراكة قويـة بـني    إقامـــة  تقدمي خدمات اهلياكل األساسية علـى حنـو فعـال يف أقـل البلـدان منـوا            

 . وزيادة مشاركة القطاع اخلاص،قطاعني العام واخلاصال
غنيـــة احملــور األساســي يف     رة والبلدان ال  ـالرقمية بني البلدان الفقي   ويـُـعـد رأب الفجــوة     - ٣٦

الصـادرة عـن   جدول أعمال التضامن الرقمي يف خطة عمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    
أن تكفـــل ويــتعني . ٢٠٠٣املعلومــات يف جنيــف يف عــام  مــؤمتر القمــة العــاملي املعــين مبجتمــع  

نـوفمرب  /املرحلة الثانية من مؤمتر القمة الذي سُيعقد يف مدينـة تـونس العاصـمة يف تشـرين الثـاين        
وجيــب دمــج تكنولوجيــا .  وتنفيــذ خطــة العمــل، متابعــة فعالــة إلعــالن مبــادئ جنيــف ٢٠٠٥

ينبغــي كمـــا . طنيــة ألقــل البلــدان منــوا   املعلومــات واالتصــاالت يف اســتراتيجيات التنميــة الو   
طرق إىل ـتــــتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت أن تاملتعلقـــة بلسياســـات أقـــل البلـــدان منـــوا 

الرقمية وأن تكفل إمكانيـة وصـول النسـاء والرجـال علـى حـد               لفجـوة  الفجوات اجلنسانية يف ا   
 .سواء إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أقل البلدان منوا

ــالتخفيف مــن حــدة الفقــر باملســامهة يف النمــو االقتصــادي،      - ٣٧ ويقــوم القطــاع اخلــاص ب
بنـاء قطـاع خـاص    ويتطلــب  .  ومتكني الفقراء من خـالل زيـادة خيـاراهتم   ؛واستحداث وظائف 
ـــيـقــوي وحيــوي ب ــة  علــى الصعيـــد العــاملي واحمللـــي،  ة متكينيــة شــاملة ـئ وهياكــل أساســية مادي

واحلصول على التمويـل،    ،  هتيئة جمال عمل عادل   كمـا تـُـعـد   . يادة القانون سإقـرار  واجتماعية و 
 .)٣١(أمــورا ال عنـى عنها الزدهار القطاع اخلاص واملهارات ةرفـواملع

 
  تعزيز دور التجارة يف التنمية- ٥االلتزام   

وقـد  . )٢٧(ةميكن للتجارة أن تكون حمركا قويا للنمو واحلد من الفقر والتنمية املستدام            - ٣٨
كان استخدام إمكانيات التجارة اسـتخداما كـامال حتـديا مثبطـا هلمـة العديـد مـن أقـل البلـدان                      
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وقـد بقيـت حصـة      . )٣٢(منوا اليت تعتمد بشكل كبري على السلع األساسية يف عائـدات التصـدير            
 .)٢٧( يف املائة٠,١ أدىن من ٢٠٠٤أقل البلدان منوا من التجارة العاملية سنة 

ويقــدر أن . د القطــن الســلعة الزراعيــة األساســية يف العديــد مــن أقــل البلــدان منــوا  ويعــ - ٣٩
ــارب        ــا يق ــة مب ــى األســعار العاملي ــة املخصصــة للقطــن تضــغط عل ــات احلالي ــة ١٢اإلعان  يف املائ

 مليـون دوالر    ٤٣ مليون دوالر، من بينها      ٢٥٠وتكلف بلدان أفريقيا الوسطى وغرب أفريقيا       
.  مليـون دوالر لتشـاد  ١٦ مليون دوالر لبوركينا فاسـو و       ٢٨ لبنن و     مليون دوالر  ٣٣ملايل و   

 مليـون دوالر    ٣٨كما تشري التقديرات إىل أن اإلعانـات املخصصـة للسـكر كلفـت موزامبيـق                
ويتوقع االتفـاق اإلطـاري ملنظمـة التجـارة العامليـة         . )٣٣(٢٠٠٤ مليون دوالر سنة     ٣٢ومالوي  
ــه /لتمــوز ــتم معاجلــة اإل ٢٠٠٤يولي ــات املخصصــة للقطــن   أن ت بشــكل طمــوح وســريع  �عان
 .يف اللجنة الفرعية املعنية بالقطن اليت أقيمت يف إطار جلنة الزراعة� وحمدد
وقد كان الوصول التفضيلي ألقل البلدان منـوا إىل األسـواق ومعاملتـها معاملـة خاصـة                  - ٤٠

وقـد اختـذ    . األلفيـة وتفضيلية مبثابة حجر الزاوية يف برنامج عمـل بروكسـل وإعـالين الدوحـة و              
 مـن أعضـاء االحتـاد       ٢٥ من األعضاء واملـراقبني يف منظمـة التجـارة العامليـة، مـع احتسـاب                 ٣٥

األورويب كعضو واحد، تـدابري لتحسـني وصـول أقـل البلـدان منـوا إىل األسـواق مبوجـب نظـام                      
ــة ومــن خــالل األفضــليات التجار      ــاملي لألفضــليات التجاري ــة األفضــليات املعمــم والنظــام الع ي

ــادرة االحتــاد األورويب      ــل مب ــدان منــوا مــن قبي كــل شــيء فيمــا عــدا   �اخلاصــة لصــاحل أقــل البل
ومــع ذلــك، ال يــزال نصــف  . وقــانون الواليــات املتحــدة لفــرص النمــو يف أفريقيــا  � األســلحة

أفضليات الوصول إىل األسـواق املمنوحـة مبوجـب هـذه املخططـات يسـتخدم بأقـل مـن القـدر             
لــدان منــوا، وذلــك أساســا بســبب القيــود الــيت تفرضــها علــى العــرض،   الــالزم مــن قبــل أقــل الب

 )٣٤(واالفتقار إىل القدرة املتصلة بالتجارة وفرض احلواجز غري اجلمركية، وخاصة قواعد املنشـأ            
 .ومعايري اإلنتاج

 خمــاوف ٢٠٠٥ينــاير /وقــد أثــار انتــهاء أجــل اتفــاق القطــن والنســيج يف كــانون الثــاين - ٤١
وأشـارت  . قـل البلـدان منـوا املتخصصـة يف صـادرات النسـيج وامللبوسـات              حقيقية يف صـفوف أ    

دراسات أولية إىل أن أقل البلـدان اآلسـيوية منـوا، األكثـر ختصصـا يف تصـدير النسـيج ميكـن أن                 
وسيتوقف األثر النهائي التفاق القطن والنسيج على ما إذا كان باسـتطاعة            . تكون األكثر تأثرا  

ــار الســلبية     الوصــول التفضــيلي إىل األســو  ــوازن اآلث ــوح بشــكل أحــادي اجلانــب أن ي اق املمن
فتخفيف قواعد املنشأ لصاحل صادرات أقل البلدان منـوا وتقـدمي املسـاعدة             . النتهاء هذه املرحلة  

ــأثرة بإلغــاء احلصــص منــها وتوســيع نطــاق األفضــليات علــى النســيج       ــة لتلــك املت املاليــة والتقني
 منـوا وإعـادة التركيـز علـى أفضـليات جتاريـة أخـرى ميكـن         وامللبوسات القادمني من أقل البلدان 
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أن خيفف بشكل كبري أثر انتهاء هذه املرحلة كما ميكن لتوسيع نطاق التجارة فيما بـني بلـدان                  
 .)٣٥(اجلنوب أن ييسر التكيف مع إلغاء اتفاق القطن والنسيج

ا ومشـاركتها الفعالـة   ويتطلب إدماج أقل البلدان منوا يف االقتصاد العاملي إمسـاع صـوهت        - ٤٢
ومع ذلك، فقد عرقلت انضـمام أقـل        . ألطراف القائم على القواعد   يف النظام التجاري املتعدد ا    

البلــدان منــوا إىل منظمــة التجــارة العامليــة قضــايا السياســة العامــة املتصــلة مبواءمــة اســتراتيجيات   
التنميــة والصــكوك التنفيذيــة واألطــر التشــريعية ألقــل البلــدان منــوا مــع شــروط منظمــة التجــارة  

فــة واخلــربة، واملــوارد، والبنيــة األساســية، والقــدرات التحليليــة الــيت العامليــة؛ وبعــدم كفايــة املعر
تتطلبها مفاوضات االنضـمام؛ وأخـريا، زيـادة مطالبـات بعـض أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة                    

ــدان املنضــمة       ــى البل ــات عل ــات وااللتزام ــن الواجب ــد م ــرض مزي ــاد   . )٢٥(بف ــن اعتم ــالرغم م وب
/  كـانون األول   ١٠ العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة يف           إجراءات مبسطة ومنظمة من قبل اجمللـس      

فلحـد اآلن،   . فإن انضمام أقل البلدان منوا ال يزال إجـراء طـويال ومعقـدا            . )٣٦(٢٠٠٤ديسمرب  
إىل منظمة التجارة العامليـة يف فتـرة        ) نيبال وكولومبيا (مل ينضم سوى اثنني من أقل البلدان منوا         

. ٣٢ايل ألقـل البلـدان منـوا يف منظمـة التجـارة العامليـة إىل                ما بعد الدوحـة، ليصـل العـدد اإلمجـ         
.  يف مراحـل خمتلفـة مـن عمليـة االنضـمام           )٣٧( مـن أقـل البلـدان منـوا        ٩يزال هناك مع ذلـك       وال

 .وبعضها ال يزال مير هبذه العملية منذ ما بني ست وتسع سنوات وليست قريبة من إمتامها
اتيجيات احلد من الفقـر والتنميـة الوطنيـة يف أقـل            وكان إدماج مسائل التجارة يف استر      - ٤٣

 )٣٨(البلــدان منــوا نقطــة تركيــز رئيســية يف اإلطــار املتكامــل للمســاعدة التقنيــة املتصــلة بالتجــارة 
وقــد أطلــق اإلطــار املتكامــل املــنقح بوصــفه مشــروعا جتريبيــا يف كمبوديــا . ٢٠٠٠املــنقح ســنة 

 ومـن املتوقـع أن يشـمل        )٣٩(قـل البلـدان منـوا      مـن أ   ٢٢ومدغشقر وموريتانيا وهو يغطـي حاليـا        
وقـد فـرغ مـن الدراسـة التشخيصـية للتكامـل التجـاري              . ٢٠٠٥ من أقل البلدان منوا سـنة        ٣٠

 مــن أقــل البلــدان منــوا وهــو قيــد اإلجنــاز أو جيــري ١٤ يف ٢٠٠٤لإلطــار املتكامــل مــع حلــول 
ة بلـدان أفريقيـة مـن أقـل         كمـا تشـارك تسـع     . )٤٠( آخر من أقل البلدان منـوا      ١٤التخطيط له يف    

أوغنـدا وبـنن وبوركينـا فاسـو ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وزامبيـا والسـنغال                  (البلدان منوا وهـي     
ــا  ــة  ) ومــايل ومــالوي وموريتاني ــامج املتكامــل املشــترك للمســاعدة التقني وتســتفيد . )٤١(يف الربن

ــدان منــوا    ١٠ ــن أقــل البل ــل والربنــامج ا     )٤٢(م ــن اإلطــار املتكام ــن كــل م ــل املشــترك   م ملتكام
، أطلقت منظمة التجارة العاملية أيضا، مبسـاعدة        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١ويف  . للمساعدة التقنية 

مالية من احلكومة اهلولندية، برناجما جديدا من ثالث سنوات للتـدريب بشـأن منظمـة التجـارة                  
 .العاملية لصاحل أقل البلدان منوا
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إثيوبيـا وأوغنـدا وبـنغالديش وبـنن        ( ومـن بينـها      ويستفيد العديـد مـن أقـل البلـدان منـوا           - ٤٤
مـن بـرامج التيسـري      ) وبوركينا فاسو وتوغو والرأس األخضر وزامبيا ومايل وموريتانيـا والنيجـر          

التجــاري مــن قبيــل برنــامج التشــغيل اآليل للجمــارك وحتــديثها ونظــام املعلومــات املســبقة عــن   
اآليل للجمارك وحتديثها أقـل البلـدان منـوا         ويف حني ساعد برنامج التشغيل      . البضائع لألونكتاد 

ــة       علــى حتــديث مجاركهــا، فقــد ســاهم نظــام املعلومــات املســبقة عــن البضــائع يف حتســني البني
ومـا بـرح األونكتـاد يـوفر تـدريبا          . )٤٣(األساسية للنقل فيها وزاد مكاسبها املاليـة بشـكل كـبري          

رة والدبلوماســية التجاريــة، مبــا يف وبنــاء قــدرة مكــثفني ألقــل البلــدان منــوا يف مفاوضــات التجــا
وقد أدت هـذه املسـاعدة   . ذلك ما يتعلق بالقضايا املتصلة باالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية         

إىل زيادة فعالية مفاوضي أقل البلدان منوا، مبا يف ذلك يف تكوين التحالفات مع البلـدان الناميـة         
ــترك ويف   ــام املشـ ــايا ذات االهتمـ ــأن القضـ ــة  األخـــرى بشـ ــارة العامليـ ــة التجـ  مفاوضـــات منظمـ

 .واملفاوضات التجارية األخرى
وواصـل مركـز التجـارة الدوليـة برنـامج احلـد مـن الفقـر عـن طريـق زيـادة الصـادرات              - ٤٥

ــة     ــا يف األســواق الدولي ــا وكمبودي ــة الفقــرية يف إثيوبي . الــذي يرمــي إىل إدمــاج اجملتمعــات احمللي
ة التــابع ملركــز التجــارة الدوليــة الــذي يرمــي إىل تيســري   ويغطــي برنــامج شــبكة التجــارة العامليــ 

مشاركة دوائر األعمال التجارة يف نظام التجارة العامليـة، حاليـا، بـنغالديش وزامبيـا والسـنغال                 
 مـن أقـل   ٣٨وقـد مثـل التعـاون مـع      . وكمبوديا وليسـوتو ومـالوي وموزامبيـق ونيبـال وهـاييت          

ن دوالر، من إمجايل مـا قدمـه مركـز التجـارة الدوليـة               مليو ٢٠,١ يف املائة، أو     ٣٥البلدان منوا   
 .٢٠٠٤سنة 
: ويتطلب جعل التجارة آلية أكثر فعالية يف احلد من الفقر يف أقل البلـدان منـوا مـا يلـي            - ٤٦

زيــادة املســاعدة ) ب(إدمــاج التجــارة يف اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر والتنميــة الوطنيــة؛  ) أ(
وجعـل البيئـة    ) ج(اء القدرات اإلنتاجية والتجارية يف أقل البلدان منوا؛         املالية والتقنية الدولية لبن   

 .)٤٤(التجارية الدولية أكثر مواتاة
ويلزم توسيع وتعميـق تـدابري الـدعم الدوليـة اخلاصـة مـن قبيـل الوصـول التفضـيلي إىل                      - ٤٧

تجـارة العامليـة   األسواق واملعاملة اخلاصة والتفضيلية ألقل البلدان منوا مبوجـب أحكـام منظمـة ال          
كمــا ميكــن لتعزيــز . )٢٧(أخــذا بعــني االعتبــار القيــود علــى جانــب العــرض يف أقــل البلــدان منــوا 

وصول منتجات أقل البلدان منوا إىل أسواق البلدان النامية األخرى أن يسهم يف زيـادة فرصـها                 
ات وينبغــي بــذل كــل اجلهــود للتوصــل إىل نتيجــة ناجحــة لــدورة الدوحــة للمفاوضــ. التجاريــة

 والتنفيــذ الفعلــي جلــدول أعمــال ٢٠٠٦التجاريــة املتعــددة األطــراف يف أجــل ال يتعــدى ســنة  
. الدوحــة اإلمنــائي الــذي يتضــمن، مــن بــني أمــور أخــرى، املعاملــة اخلاصــة ألقــل البلــدان منــوا    
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وسيكون مـن الـالزم اسـتمرار تقـدمي الـدعم مـن كـل ذوي املصـلحة لتعزيـز القـدرة التفاوضـية              
 .البلدان منواالتجارية ألقل 

 
  احلد من أوجه الضعف ومحاية البيئة- ٦االلتزام   

يعاين الفقراء، وخاصة النساء واألطفال واملسنني، ضعفا بالغا أمـام الكـوارث الطبيعيـة               - ٤٨
ويقـر إطـار    . وهم معرضون كثريا لآلثار غري املواتية املترتبة على االحتـرار العـاملي وتغـري املنـاخ               

د خالل مؤمتر القمة العـاملي املعـين باحلـد مـن الكـوارث املعقـود يف كـانون                   املعتم: عمل هيوغو 
البلدان النامية املعرضة للكوارث، وخباصة أقل البلـدان منـوا والـدول            �:  بأن ٢٠٠٥يناير  /الثاين

حتتــاج إىل عنايــة خاصــة بســبب ارتفــاع مســتويات الضــعف واخلطــر اجلزريــة الصــغرية الناميــة، 
وبـالنظر  . � تتجاوز قدرهتا علـى التصـدي لتلـك الكـوارث والتعـايف منـها             لديها، واليت كثريا ما   

إىل أوجــه الضــعف اخلاصــة وعــدم كفايــة قــدرات أقــل البلــدان منــوا علــى التصــدي للكــوارث    
والتعايف منها، يوصي، على سبيل األولويـة، بتـوفري املسـاعدة ألقـل البلـدان منـوا يف تنفيـذ إطـار            

 .)٤٥(خطر الكوارثالعمل وبناء قدرهتا يف احلد من 
وتعـــاين البلـــدان اجلزريـــة الصـــغرية األقـــل منـــوا مـــن ضـــعف خـــاص إزاء تغـــري املنـــاخ   - ٤٩

يف � تسـونامي �وهكذا كان للزلزال الضخم الذي سـبب املوجـة العاتيـة            . والكوارث الطبيعية 
فقد دمر بقـوة املسـاكن والبنيـة        .  أثر مدمر على ملديف    ٢٠٠٤ديسمرب  /آسيا يف كانون األول   

ساســية وضــرب بقــوة خاصــة الفقــراء الــذين فقــدوا مســاكنهم وزوارقهــم وشــباك صــيدهم    األ
ويعــد اعتمــاد سياســات التخفيــف . ومعــدات جتهيــز الســمك الــيت كانــت تــدعم ســبل عيشــهم

. والتكيــف مســؤولية احلكومــات مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ
حاليـا دول أطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة                 من أقل البلدان منوا هـي        ٤٦ فـ

 .)٤٦( منها صدقت على بروتوكول كيوتو٣٣بتغري املناخ و 
ويــوفر صــندوق أقــل البلــدان منــوا التــابع ملرفــق البيئــة العــاملي أمــواال لتعزيــز قــدرة أقــل    - ٥٠

ــة للتكيــف      ــذ خطــط العمــل الوطني ــى تنفي ــى التكيــف وعل ــوا عل ــدان من ــوفر منحــا  .البل  كمــا ي
التنــوع البيولــوجي وتغــري املنــاخ وامليــاه الدوليــة وتــدهور :  جمــاالت هــي٦ملشــاريعها البيئيــة يف 

 مـن أقـل البلـدان منـوا، وصـل           ٥٠فمـن بـني     . التربة وطبقة األوزون وامللوثـات العضـوية الثابتـة        
يت للقدرة الوطنيـة،     منها بشكل منتظم إىل متويالت مرفق البيئة العاملي من أجل التقييم الذا            ٤٨

ــة      ــدرة املوجهــة، واألنشــطة التمكيني ــاء الق ــة، ومشــاريع بن ــربامج القطري  ٢٠٠٤ويف ســنة . وال
ـــ     ــة العــاملي متــويالت ل وتتضــمن . )٤٧( مــن أقــل البلــدان منــوا ٢٦وحــدها، خصــص مرفــق البيئ

وا  يف املائـة مـن أقـل البلـدان منـ           ٩٠ تغطيـة    ٢٠٠٦-٢٠٠٢أولويات مرفق البيئة العـاملي للفتـرة        
فيما يتعلق مبشاريع املياه العـابرة للحـدود؛ وبنـاء القـدرة مـن أجـل اإلدارة املسـتدامة لألراضـي                     
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والنــهج املتكاملــة إلدارة الــنظم اإليكولوجيــة؛ وتعزيــز قــدرة التكيــف علــى اآلثــار غــري املواتيــة   
 .املترتبة على تغري املناخ؛ واملنح الصغرية ملنظمات اجملتمع املدين

 يــؤدي تفشــي الفقــر، وارتفــاع الضــغط الــدميغرايف علــى املــوارد الطبيعيــة،    وميكــن أن - ٥١
، ونقـص االسـتثمارات إىل   البيولوجيـة التكنولوجيا املالئمة، مبـا فيهـا التكنولوجيـا       واالفتقار إىل   

، ومـا إىل    البيولـوجي تدهور التربـة، واحنسـار الغابـات، والتلـوث، وفقـدان التنـوع              (تدهو بيئي   
ويستلزم ضمان محايـة البيئـة واالسـتدامة البيئيـة يف أقـل البلـدان منـوا                 . ان منوا يف أقل البلد  ) ذلك

التكنولوجيــا احلديثــة الــيت ترمــي إىل زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة؛ واالســتثمار يف حتســني اإلدارة    
البيئية للغابات، ومسـتجمعات امليـاه، والـنظم اإليكولوجيـة السـاحلية واملصـايد، وامليـاه العذبـة                  

 اإليكولوجية املتصلة هبا، وإدماج االستدامة البيئية يف االستراتيجيات القطاعيـة، وتعزيـز            والنظم
حقـوق امللكيـة، وتقـنني التلـوث، واالسـتراتيجيات القائمـة علـى             (اآلليات التنظيمية واملؤسسية    

للمــوارد الرشـيد  كمـا تتطلـب محايـة البيئــة واالسـتخدام     . ، والرصـد والتنفيـذ الفعــالني  )السـوق 
ة يف اسـتراتيجيات    إدماج محايـة البيئـ    )  وما إىل ذلك   األراضي واملياه والطاقة والغابات   (بيعية  الط

ــة ألقــل البلــدان منــوا    ــة الوطني ــة   . احلــد مــن الفقــر والتنمي ــة والتنمي ــة البيئ وينبغــي أن تــربط محاي
ل االقتصــادية والتنميــة االجتماعيــة بشــكل وثيــق مــع احلــد مــن الفقــر والتنميــة املســتدامة يف أقــ  

 .البلدان منوا
 

 تعبئة املوارد املالية - ٧االلتزام   
بروكسـل، قـام    عمـل   اف برنـامج    دوإدراكا للدور احلاسم للموارد املالية يف حتقيـق أهـ          - ٥٢

 باســتعراض عميــق  ٢٠٠٤اجلــزء الرفيــع املســتوى للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي ســنة       
تعبئـة املـوارد وهتيئـة البيئـة املواتيـة للقضـاء        �وشامل لتعبئة املوارد احمللية واخلارجية حتت عنـوان         

 .)٤٨(� لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١تنفيذ برنامج عمل العقد على الفقر يف سياق 
خلص استعراض اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل أن الدين اخلارجي ميكـن أن            وقد   - ٥٣

وا ويعرقل جهودها للقضـاء علـى       على األداء االقتصادي ألقل البلدان من     غري موات   يؤثر بشكل   
مـن  ميكـن حتملـه إىل أجـل طويـل     وقد كان ختفيض الدين إىل مستوى  . الفقر وحتقيق منو مطرد   

ملعــززة  للــديون أكثــر األهــداف طموحــا للمبــادرة ا �أعمــق وأوســع وأســرع�خــالل ختفيــف 
 النقـد الـدويل    من قبل صـندوق   ١٩٩٩ اليت أطلقت سنة     املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون    

 مــن أقــل ٣٠ مــن بــني )٤٩(١١، وصــلت ٢٠٠٤مــارس / آذار١ومــع حلــول . والبنــك الــدويل
 نقطـة اإلجنـاز،     ملعززة املتعلقة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون         البلدان منوا املشاركة يف املبادرة ا     

ومـن  . هنـا النظـر لتخفيـف ديو    قيـد     منـها  )٥١(٩ما ال تزال    ننقطة البت بي  منها   )٥٠(١٠ووصلت  
نقـاط اإلجنـاز سـنة      وزامبيـا   املتوقع أن تصل بوروندي نقطة البت، كما ستصـل تشـاد وروانـدا              
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ويتوقع أن تصل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وسـان تـومي وبرينسـييب، وسـرياليون               . ٢٠٠٥
وقــد حققــت مجهوريــة . ٢٠٠٦ ســنة بيســاو ومــالوي نقــاط اإلجنــاز - وغامبيــا وغينيــا وغينيــا

مرفق احلد مـن    يف إطار   قراطية الشعبية رقما قياسيا يف األداء االقتصادي الكلي السليم          الدمي الو
الفقر والنمو الذي يدعمه صندوق النقد الدويل لكنها أشارت إىل أهنا لن تسـتفيد مـن املبـادرة                  

 .)٥٢(املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون
ة املؤسسة اإلمنائية الدولية وصـندوق النقـد       ، مدد جملسا إدار   ٢٠٠٤سبتمرب  /ويف أيلول  - ٥٤

 ٢٠٠٦ إىل غايـة هنايـة سـنة    املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون       الدويل بند انتـهاء املبـادرة       
 لـديون اتخفيـف   لوخفضا العتبات لكي يستطيع عـدد أكـرب مـن البلـدان مـن أن تصـبح مؤهلـة                    

وإضــافة إىل . ا عنــد نقطـة البـت  ختفيــف مؤقـت سـلف  يقـدم  وعـالوة علــى ذلـك،   . بشـكل أكـرب  
ــد املــوارد    ــدان مــن جتدي ــها مــن الوصــول إىل مســتوى   )٥٣(ذلــك، تســتفيد بعــض البل  الــيت متكن

وبـالرغم مـن هـذه التطـورات اإلجيابيـة، فـإن التوفيـق بـني القـدرة                  . االستدامة عند نقطة اإلجناز   
مـم العديـد مـن أقـل        حتـديا مثبطـا هل    ال تـزال    على حتمل الـدين والنمـو املطـرد واحلـد مـن الفقـر               

ويف هذا الصدد، حددت االتفاقيـة الرابعـة عشـرة إلعـادة متويـل املؤسسـة اإلمنائيـة                  . البلدان منوا 
 أســلوبا إجيابيــا لتمويــل التنميــة يف املســتقبل  ٢٠٠٥فربايــر /الدوليــة الــيت انتــهي منــها يف شــباط 

ــة   ــة وحصــص املــنح مبــا يصــل إ  ٢٥بنســبة بزيادهتــا املــوارد املالي ــة خــالل ٣٠ىل  يف املائ  يف املائ
وستكون القدرة على حتمل الديون احملدد األول يف األهليـة لتلقـي            . )٥٤(السنوات الثالث املقبلة  

املنح يف االتفاقية الرابعـة عشـرة إلعـادة متويـل املؤسسـة اإلمنائيـة الدوليـة يف حـني سـيقدم إطـار                        
والبنـك الـدويل الرامـي إىل       عمل القدرة على حتمل الديون املشترك بني صـندوق النقـد الـدويل              

ــة األســاس       ــة لأللفي ــديون إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائي ــة بال دعــم مســاعي البلــدان الفقــرية املثقل
 .التحليلي لربط القدرة على حتمل الديون باألهلية لتلقي املنح

حتققهـا  علـى الـرغم مـن اآلثـار اإلجيابيـة الـيت قـد               �أنه  ببروكسل  عمل  يعترف برنامج    - ٥٥
 مصـدرا حيويـا   املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة   تعبئة املوارد احملليـة، سـتظل     يف جمال   ت احمللية   السياسا
وقـد تعهـدت الـدول املتقدمـة يف         . )٥٥(�غايات وأهداف برنـامج العمـل هـذا       مقاصد و لتحقيق  

 يف املائــة مــن ٠,٢٠ إىل ٠,١٥إعــالن األلفيــة وتوافــق آراء مــونتريي بتحقيــق هــدف ختصــيص 
ومل تتفـق هـذه     . مجـايل كمسـاعدة إمنائيـة رمسيـة تقـدم إىل البلـدان األقـل منـوا                دخلها القومي اإل  

وتنسـيق سياسـاهتا    : البلدان على تقدمي املزيد من املعونة فحسب وإمنا على حتسـني هـذه املعونـة              
وممارساهتا لتقدمي املعونة، ومواءمة املعونة املقدمة مع أولويات البلدان املستقبلة هلـذه             وإجراءاهتا

، ٢٠٠٣وحبلـول عـام   . )٥٦(عونة، وتيسري تقدمي املعونة وأخريا عـدم فـرض قيـود علـى املعونـة              امل
جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان              ىلإكانت سبعة بلدان تنتمي     

) يرلندا، وبلجيكا، والدامنرك، والسـويد، ولكسـمربغ، والنـرويج، وهولنـدا          أ(وهي  االقتصادي  
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دخلها القـومي اإلمجـايل كمسـاعدة إمنائيـة           يف املائة من   ٠,٢قد جتاوزت هدف ختصيص نسبة      
 يف املائة من الدخل القومي اإلمجـايل        ٠,١٥هدف ختصيص   ) فرنسا(آخر   رمسية، بينما بلغ بلد   

 .ية الرمسيةللمساعدة اإلمنائ
معونـة بلـدان جلنـة      القـدر األكـرب مـن       حظيت ب ومن اجلدير بالذكر أن أقل البلدان منوا         - ٥٦

ــدان االقتصــادي        ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــة ملنظم ــة التابع ــة٤١,١(املســاعدة اإلمنائي )  يف املائ
، مع تقدمي بعض البلـدان املاحنـة        ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف الفترة   )  يف املائة  ٤٧,١(يب  وواالحتاد األور 

، وبلجيكـا   )٦٩,٦ (يرلنـدا أ، و )٧٢,٨(الربتغال  :  يف املائة وهي   ٥٠ملدفوعات معونة جتاوزت    
ــا )٦٧,٣( ــدامنرك )٦٣,٥(، وإيطالي ــرويج )٥٤,٣(، وال ). ٥٢,٦(، والســويد )٥٣,٤(، والن

 يف املائة من املعونة املقدمة مـن بلـدان جلنـة املسـاعدة              ٩٢، رفعت القيود على     ٢٠٠٣ويف عام   
 يف املائـة    ٩٤,٧قـدم مـا نسـبته       والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي و       اإلمنائية التابعة ملنظمة التعـاون      

وبلغـت املـدفوعات اإلمجاليـة اخلالصـة        . من املعونة الثنائية إىل الدول األقل منوا على شكل منح         
جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي إىل البلـدان                  لبلدان

املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة    ن  يف املائـة مـ  ٠,٠٨ مليون دوالر أو مـا يعـادل   ٢٢ ٥٤٢األقل منوا   
 اليت قدمتـها البلـدان املاحنـة، وهـو مـا ميثـل زيـادة بسـيطة          الدخل القومي اإلمجايلاملخصصة من 

ــام عــن  ــع       )٥٧(٢٠٠٢ع ــة م ــدوالر مقارن ــه قيمــة ال ــذي عرفت ــالنظر إىل االخنفــاض الكــبري ال ، ب
مـن سـداد ديوهنـا اللـذان      )٥٨(مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     العمالت الرئيسية األخرى وإعفاء     

املعونـة املقدمـة مـن بلـدان جلنـة          زيـادة   يتوقـع   و. زيادة اليت عرفها حجم املعونـة     يفسران معظم ال  
 يف أقـل البلـدان منـوا   املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي إىل          

كمــا أن . )٥٩(البلــدان املاحنــة يف ضــوء التعهــدات الــيت التزمــت هبــا بعــض فــرادى   ٢٠٠٦عــام 
فربايـر إىل   / شـباط  ٢٨املعقود يف الفتـرة مـن       ،فعالية املعونة املعين ب منتدى باريس الرفيع املستوى     

، أشار كـذلك إىل عـزم البلـدان املاحنـة حتسـني فعاليـة املعونـة عـن طريـق          ٢٠٠٥مارس / آذار ٢
ســيق، واإلدارة مــن أجــل النتــائج  رصــد التقــدم احملــرز يف جمــال امللكيــة، ومواءمــة املعونــة، والتن 

 . واملساءلة املتبادلة
بلغــت فأقــل البلــدان منــوا يف  األجــنيب املباشــر االســتثمار حصــة تــدفقات  صــايفوارتفـع  - ٥٧

غــري أن مــوارد االســتثمار . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائــة يف الفتــرة ٥مــا يقــرب مــن تلــك احلصــة 
أفريقيـة مصـدرة للـنفط       لـى أربعـة بلـدان     األجنيب املباشر املتدفقة ظلت مركزة بصـورة كـبرية ع         

ــا االســتوائية  : مــن أقــل البلــدان منــوا وهــي   وجنــح كــذلك . أنغــوال، وتشــاد، والســودان، وغيني
مــن أقــل البلــدان منــوا يف اجتــذاب االســتثمار األجــنيب املباشــر يف إطــار التعــاون فيمــا بــني  عــدد

ــال وغريهــا (بلــدان اجلنــوب  ــدا، وليســوتو، ونيب ــة جمــاورة نظــرا ملناخهــا  مــن بلــدان نا) أوغن مي
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االستثماري املالئـم، وقرهبـا اجلغـرايف، واهتماماهتـا االقتصـادية والبيئيـة وأوجـه تشـاهبها الثقـايف                   
 .)٦٠(املشتركة

 كمصــدر هــام مــن مصــادر التمويــل  حتــويالت العــاملني باخلــارجوقــد بــرزت مــؤخرا  - ٥٨
ارجي بالنسـبة لبضـعة بلـدان مـن         وهي تعترب حاليا مصـدرا أوليـا للتمويـل اخلـ          . اخلارجي للتنمية 

وكانـــت هـــذه التحـــويالت مهمـــة إىل حـــد بعيـــد بالنســـبة إىل بـــنغالديش . أقـــل البلـــدان منـــوا
، ) بليــــون دوالر٠,٣(، والســــنغال )دوالربليــــون  ١,٢(، والســــودان ) دوالراليــــنيب ٣,٤(

ج النـات حصـة كـبرية مـن       مسـؤولة أيضـا عـن       هذه التحـويالت    و).  بليون دوالر  ٠,٢( وليسوتو
وكرييبــاس،   يف بلــدان جزريــة صــغرية مــن أقــل البلــدان منــوا مــن قبيــل ســاموا،  احمللــي اإلمجــايل

 .)٦١(وهاييت
 أداة فعالـة لزيـادة اإلنتـاج،    الئتمانـات الصـغرية  وقد تكون عمليات التمويل الصغرية وا  - ٥٩

 ليسـت هلـم     غري أن أغلبية األشخاص الفقراء يف أقـل البلـدان منـوا           . والنمو، والقضاء على الفقر   
املتبعـة والبيئـة التنظيميـة، وعـدم         سبل الوصـول إىل خـدمات التمويـل الصـغري نظـرا للسياسـات             

ــة ســبل الوصــول إىل املعلومــات، واالفتقــار إىل الضــمانات، وضــعف القــدرات البشــرية       كفاي
ثناء  يف املائـة، باسـت     ١يف غالبية أقل البلدان منوا نسبة       النفاذ  وقلما تتجاوز معدالت    . واملؤسسية
، حســنت املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة صــندوق األمــموبــدعم مــن ).  يف املائــة٥( بــنغالديش

وبيئتـها التنظيميـة لعمليـات التمويـل الصـغرية، وزادت            من البلدان األقل منوا بيئة سياساهتا      ١١
دمات تقـدم خـ   ومؤسسات للتمويل الصغري قادرة على االستمرار       وأنشأت  من عدد املقترضني    

واختذت أيضـا عـدة بلـدان أخـرى مـن أقـل البلـدان منـوا               . )٦٢(٢٠٠٤ة عالية يف عام     ذات جود 
إجـراءات  ) ، وزامبيا، وسرياليون، واليمن، وغريهـا      املتحدة ترتانيامجهورية  بنغالديش، وبنن، و  (

 .وعمليات التمويل الصغريةعملية لتهيئة بيئة مواتية لالئتمانات الصغرية 
بـدعم مـن البلـدان      متصلة،   بذلت جهودا    )٦٣(ل البلدان منوا  كما أن بضعة بلدان من أق      - ٦٠

ــذ        ــق تنفي ــن طري ــا االقتصــادية ع ــتثماراهتا وإدارهت ــة، لتحســني اس استعراضــات سياســات  املاحن
ــيت      االســتثمار ــوا ال ــدان من ــل البل ــة االســتثمار يف أق ، واإلدارة الســليمة يف جمــال االســتثمار وأدل

وقد مكنت هذه املشـاريع البلـدان املسـتفيدة مـن     . تنميةاملتحدة للتجارة وال مؤمتر األمموضعها 
ــا حتســني  ــوطين       أطره ــى املســتويني ال ــتغرية عل ــة السياســات امل ــع بيئ ــف م االســتثمارية، والتكي

 .ثماروالدويل وتعزيز الصورة املكونة عن هذه البلدان بوصفها مواقع لالست
لتمويـل اخلـارجي بالنسـبة ألقـل       وال تزال املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املصـدر الرئيسـي ل             - ٦١

البلدان منوا نظرا حملدوديـة قـدرهتا علـى تعبئـة املـوارد احملليـة، وشـدة هشاشـتها أمـام الصـدمات                       
وينبغـي للبلـدان املاحنـة الـيت تعهـدت      . االقتصادية، وقابليتها احلادة للتعـرض للكـوارث الطبيعيـة        
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ــدخل القــو  ٠,٢٠ إىل ٠,١٥ببلــوغ هــدف ختصــيص   ــة مــن ال مي اإلمجــايل للمســاعدة   يف املائ
. )٦٤(٢٠٠٦هـذا اهلـدف يف أجـل أقصـاه عـام            اإلمنائية الرمسيـة أن تبـذل قصـار جهـدها لبلـوغ             

تركيـز صـرف املـوارد يف     لـدعم  ٢٠٠٥كما ينبغي أن يشرع مرفق املالية الدويل يف عمله عـام    
 . على املساعدة اإلمنائية الرمسيةالبداية
 مـن أقـل البلـدان منـوا     لبلدان الفقرية املثقلة بالديونارجي لويعترب اإللغاء التام للدين اخل   - ٦٢

 أمـران حامسـان بالنسـبة       لبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون       مـن غـري ا     وختفيف دين أقل البلدان منـوا     
ومـن الضـروري إعـادة      . ألقل البلدان منوا حىت تتمكن من ختفيف حدة الفقر وحتقيق منو مطرد           

مـن أجـل متكـني أقـل البلـدان منـوا مـن حتقيـق األهـداف           الـدين حتمل  القدرة علىحتديد مفهوم 
تقـدم مجيـع القـروض      كما ينبغي أن    . ة يف نسبة ديوهنا   املتضمنة يف برنامج بروكسل دون الزياد     

وعــالوة علــى ذلــك، مــن  . إىل هــذه البلــدان، مبــا فيهــا القــروض التســاهلية، علــى شــكل مــنح  
 إمنائي أوسع يتضـمن صـياغة سياسـات         ختفيف عبء الدين يف جدول أعمال     إدراج  الضروري  

وطنية أكثر قوة، وتقدمي مساعدة إمنائية أكثر حتديدا يف أهدافها و قابلية للتنبؤ هبـا، وإجيـاد بيئـة       
 . دولية مواتية من أجل النمو

ويعترب توفر مناخ استثماري جيد أمرا أساسيا الجتذاب االسـتثمارات اخلاصـة املنتجـة               - ٦٣
النمــو، وختلــق فــرص عمــل مســتدامة لألشــخاص الفقــراء وحتســن ســبل  الــيت تــؤدي إىل حتقيــق 

وال يتطلب إجياد منـاخ اسـتثماري جيـد مـن احلكومـات أن تعتمـد سياسـات وتتخـذ                    . عيشهم
ــافس الشــركات        ــدابري تلغــي التكــاليف غــري املــربرة، وتزيــل املخــاطر واحلــواجز مــن أجــل تن ت

ائي أوســع يشــمل االســتقرار  فحســب، وإمنــا أيضــا التصــدي ملســألة وضــع جــدول أعمــال إمنــ   
. واألمن، و التنظـيم وفـرض الضـرائب، واملاليـة والبنيـات األساسـية، والعمـال وأسـواق العمـل                   

ومــن الضــروري أيضــا دعــم إجيــاد منــاخ اســتثماري حملــي ســليم مــن جانــب القــوانني واملعــايري  
ال اخلاصـة   التكامل يف تدفقات رؤوس األمـو      كما أن هناك حاجة لضمان تعزيز أوجه      . الدولية

، وذلـك مـن خـالل    لتعـاون بلـدان اجلنـوب فيمـا بينـها والتعـاون بـني بلـدان الشـمال واجلنـوب          
 .التعاون الثالثي

التمويـــل الصـــغري  الكـــبرية الـــيت ينطـــوي عليهـــا    وال ميكـــن إدراك مـــدى الطاقـــات    - ٦٤
ايـة   أخـرى مـن قبيـل بـرامج احلم         أنشـطة واالئتمانات الصغرية بصـورة كاملـة إال بـاالقتران مـع            

العمالـة نظـري أجـر، والتعلـيم والتـدريب، وكجـزء مـن اسـتراتيجية أوسـع                 بـرامج   االجتماعية، و 
 .ضاء على الفقرنطاقا للق

وقد يكون لتحويالت العاملني يف اخلارج أثر إجيـايب علـى التخفيـف مـن حـدة الفقـر،                    - ٦٥
ت، ينبغـي لكـل مـن       ولتعزيـز األثـر اإلمنـائي هلـذه التحـويال         . وحتقيق منو مطرد وتنميـة مسـتدامة      
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أن تســعى إىل إدمـاج اهلجـرة والتحــويالت املاليـة يف سياســاهتا    املنشـأ  البلـدان املسـتقبلة وبلــدان   
وينبغي هلا كذلك أن تعتمد سياسات حمددة للتأثري علـى حجـم التحـويالت، وآليـات        . اإلمنائية

 ومـــن .يف التنميـــةمهـــاجري الشـــتات  نقلـــها، وإدارة صـــناديقها، واســـتخدامها، ومســـامهة    
 التمويــل االبتكاريــة األخــرى، لكــن بوصــفها  )٦٥(استكشــاف خمتلــف آليــات أيضــا الضــروري

 .لتنمية يف أقل البلدان منواا مصادر إضافية ال مصادر بديلة لتمويل
 

مكتب املمثل السامي ألقل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية           - ثالثا 
 بع لألمم املتحدةالتاوالدول اجلزرية الصغرية النامية 

مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول          واصل   - ٦٦
ــه        ــذ واليت ــالتقرير تنفي ــرة املشــمولة ب ــابع ألمــم املتحــدة خــالل الفت ــة الت ــة الصــغرية النامي اجلزري

ويل والرصــد تعبئــة وتنســيق الــدعم الــدوإذكــاء الــوعي والــدعوة، (خبصــوص أقــل البلــدان منــوا 
ــارير  ــهمسترشــدا ) وإعــداد التق ــرة     )٦٦(خبطت ــة الفت ــامج ميزاني ــدة ومعتمــدا علــى برن  ملنتصــف امل

ونتيجــــة الســــتراتيجيات وأنشــــطة الــــدعوة الــــيت طبقــــت بنجــــاح       . )٦٧(٢٠٠٥ -٢٠٠٤
، )ومحـالت إعالميـة و محـالت للتوعيـة        وأنشطة،  بيانات،وموقع على اإلنترنت، ومنشورات،     (

ومتثـل هـذا يف   .  بأوجـه الضـعف واالحتياجـات اخلاصـة ألقـل البلـدان منـوا         تزايد الـوعي الـدويل    
والقــرارات املتخــذة يف األمــم الوفــود ارتفــاع عــدد اإلشــارات إىل أقــل البلــدان منــوا يف بيانــات 

 .املتحدة ومنتديات أخرى متعددة األطراف إقليمية ودون إقليمية ويف نتائجها
طــراف يف منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل املتابعــة   ولكفالــة التعبئــة التامــة جلميــع األ  - ٦٧

ورصده علـى املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة، ظـل              املتكاملة واملتسقة للربنامج وتنفيذه   
، ومـن خالهلـا،     جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة    املكتب يستخدم آليات التنسيق القائمة من قبيل        

وواصـل  . جنـة التنفيذيـة للشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة         اللنظام املنسـق املقـيم، عـالوة علـى          
أيضا تشجيعه جلميع كيانات األمم املتحدة واملنظمات املتعددة األطراف الـيت اختـذت قـرارات               

 وإدمـاج   ربنامج عمل بربـادوس   على االضطالع باستعراضات قطاعية منتظمة ل     اإلدماج،  بشأن  
 .)٦٨(تقاريرمهاتنفيذ الربنامج يف معلومات عن 

بشــأن الزراعــة، (ونظــم املكتــب كــذلك أربعــة منتــديات مفتوحــة مــن أجــل الشــراكة   - ٦٨
، )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب         /وفريوس نقص املناعـة البشـرية        والسلع األساسية، 
لــربط الصــلة مــع القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين، وتعبئــة الــدعم الــدويل  ) والتأهــب للطــوارئ

.  واالحتياجـات اخلاصـة يف جمـال تنميـة أقـل البلـدان منـوا               ،ص قيود حمـددة   وإذكاء الوعي خبصو  
) واجتماعـات مائـدة مسـتديرة، وحـوارات    مناقشة،  أفرقة   ( مبا فيها  كما نظم عدد من األنشطة    

ــات        ــة لالئتمان ــة و الســنة الدولي ــة العام ــة املســتوى للجمعي ــة الرفيع يف التحضــري للجلســة العام
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ارة، وفـريوس نقـص املناعـة    خاصـة بشـأن اإلد  أنشـطة  ملكتـب  ونظـم ا . ٢٠٠٥الصغرية يف عـام     
، واملســاواة بــني اجلنســني مــن أجــل إبــراز   )اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  /البشــرية

. بروكسـل عمـل  التحديات الـيت تواجـه أقـل البلـدان منـوا والـدعوة إىل التنفيـذ الفعـال لربنـامج                     
ــع   ــاون م ــةإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجت وبتع ــم املتحــدة، كفــل املكتــب    ماعي ــة لألم  التابع

فيمـا يتعلـق بـالتنظيم واملتابعـة الفعالـة للجـزء الرفيـع             التنسيق على نطاق منظومة األمـم املتحـدة       
 الــيت كــان ٢٠٠٤املســتوى مــن الــدورة املوضــوعية للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لعــام    

تنفيـذ برنـامج عمـل      علـى الفقـر يف سـياق         تعبئة املوارد وهتيئة البيئة املواتية للقضـاء      �موضوعها  
 .� لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١العقد 
برنـامج العمـل    ونتائج  وساهم املكتب يف التحضري لالجتماع الدويل الستعراض تنفيذ          - ٦٩

 ١٤ إىل   ١٠من أجل التنمية املستدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، املعقـود يف الفتـرة مـن                    
ونظم املكتب لضـمان املتابعـة الفعالـة لربنـامج عمـل            .  يف بور لويس   ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

ــة ودون  �أملــايت وتنفيــذه، االجتمــاع الرفيــع املســتوى بشــأن    ــة واإلقليمي دور املنظمــات الدولي
ــايت    ــامج عمــل أمل ــذ برن ــة يف تنفي ــن  �اإلقليمي ــرة م ــارس / آذار٣١ إىل ٢٩ يف الفت  يف ٢٠٠٥م

هم كذلك يف النتائج الناجحة للمؤمتر الوزاري املعين بالنقـل والبنيـات            وأس.  كازاخستان ،أملايت
ويشـكل اعتمـاد برنـامج عمـل        .  يف أديـس أبابـا     ٢٠٠٥أبريـل   /األساسية الـذي عقـد يف نيسـان       

للتنميــة  بربــادوس واســتراتيجية موريشــيوس ملواصــلة تنفيــذ بــرامج عمــل ٢٠٠٣أملــايت يف عــام 
، إسـهامني هـامني يف الطريـق حنـو تنفيـذ            ٢٠٠٥لناميـة لعـام     املستدامة للدول اجلزرية الصـغرية ا     

 بلــدا جزريــا ١٢ بلــدا غــري ســاحلي و ١٦ان بصــورة مباشــرة مــبرنــامج بروكســل مبــا أهنمــا يه
 .لدان منواصغريا من أقل الب

 
 استنتاجات وتوصيات - رابعا 

هـداف  على الرغم من التقدم الكبري الذي أحرزتـه بعـض أقـل البلـدان منـوا خبصـوص أ                   - ٧٠
. )٦٩(معينة، ظل تقدم أقل البلدان منوا، كمجموعة، بطيئا ومتفاوتا فيما خيص معظـم األهـداف     

وكان هـذا التقـدم أقـل ممـا يكفـي لتحقيـق أهـداف برنـامج عمـل بروكسـل وغايتـه املتمثلـة يف                   
عـالوة علـى ذلـك،      . القضاء على الفقر وحتقيق منو مطرد وتنمية مسـتدامة يف أقـل البلـدان منـوا               

 يف عــام ا مليونــ٣٣٤ع أن عــدد األشــخاص الــذين يعيشــون يف فقــر مــدقع قــد يرتفــع مــن  يتوقــ
 إذا مـا اسـتمر املسـتوى احلـايل لوقـوع األشـخاص يف               ٢٠١٥يف عـام     مليونا   ٤٧١ إىل   ٢٠٠٠

 .)٢٧(الفقر املدقع
ــزال  - ٧١ ــثالث الــيت  وال ت ــر املرحلــي األول العقبــات ال ــة  -وهــي  )٧٠(حــددها التقري امللكي

كمـا أن االفتقـار     . أقـل البلـدان منـوا للربنـامج         تعيق تقدم تنفيذ   - والقدرات، واملوارد القطرية،  
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م بالنســبة ملســألة اإىل اإلحصــاءات والقــدرة اإلحصــائية يف هــذه البلــدان يطــرح حتــديات جســ  
. رصــدها وإعــداد التقــارير علــى النحــو الواجــب بشــأن تنفيــذ الربنــامج علــى املســتوى الــوطين  

ية أنُ تعد أقل البلدان منوا اسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر مسـتندة إىل النتـائج            ويتطلب تعزيز امللك  
 هتدف فيها األعمال العامة هلذه البلدان والدعم املقدم مـن           برنامج عمل بربادوس  وموجهة حنو   

كمــا يتطلــب التصــدي . بروكســلعمــل اجلهــات املاحنــة إىل حتقيــق أهــداف وغايــات برنــامج  
ئة املوارد تعزيز الشراكة بني أقل البلدان منوا وشركائها اإلمنـائيني،           لتحديات بناء القدرات وتعب   

وينبغــي للبلــدان املتقدمــة أن تفــي بالتزاماهتــا . وهــذا مــا يشــكل أهــم أســاس لربنــامج بروكســل
بشأن املساعدة اإلمنائية الرمسية، وختفيف عبء الدين، والتجارة ونقل التكنولوجيا، وأن متكـن             

ف برنــامج عمــل بروكســل كامــل وعلــى وجــه الســرعة، مــن بلــوغ أهــداأقــل البلــدان منــوا، بال
 .٢٠١٠حبلول عام 

ــتراتيجيات  عمـــل ومـــن الضـــروري إدمـــاج برنـــامج   - ٧٢ بروكســـل يف السياســـات واالسـ
والــربامج اإلمنائيــة للشــركاء اإلمنــائيني ألقــل البلــدان منــوا، مبــا يف ذلــك أعمــال الرصــد وإعــداد   

يف امليـادين االقتصـادية واالجتماعيـة يف         تقارير األمم املتحـدة   وينبغي أن تتضمن مجيع     . التقارير
اليت صـنفتها األمـم املتحـدة بوصـفها أقـل           بلدان  جمال حتليل االجتاهات اإلمنائية العاملية جمموعةَ ال      

البلدان منوا من أجل كفالة رصـد تنميتـها يف سـياق أوسـع، واحليلولـة دون تعرضـها ملزيـد مـن                       
 .القتصاد العاملي بصورة جمدية االتهميش، وإدماجها يف

ومن الضروري تعزيز التنسيق على املستوى القطري ملختلـف الـربامج اإلمنائيـة يف أقـل             - ٧٣
 رئيسـية املـؤمترات ومـؤمترات القمـة ال      البلدان منوا لكفالة إجراء متابعـة متكاملـة ومنسـقة لنتـائج             

. بروكسـل عمـل  بـار نتـائج برنـامج     وتنفيذها، واليت سـتأخذ يف االعت      عقدها األمم املتحدة  تاليت  
ــدعم،         ــم املتحــدة أن ت ــة لألم ــة التابع ــة القطري ــي لألفرق ــة، ينبغ ــذه الغاي ــوغ ه ــى ســبيل  ولبل عل

األولوية، إعداد وتنفيذ االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية يف أقل البلدان منوا اعتمادا على برنـامج              
عمـل بروكسـل    أن يـدجموا برنـامج      كما ينبغي ملنسقي األمم املتحـدة املقـيمني         . بروكسلعمل  

 .يف تقاريرهم السنوية
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 احلواشي 
 .٢٠٠٤عن أقل البلدان منوا ) األونكتاد(تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  )١( 
 )٢( E/CN.3/2002/26. 
 من ٢٢ني، و  من املاحن٦ مسامهات من أقل البلدان منوا، و ١٠ مسامهة، من بينها ٤١بلغ جمموع املسامهات  )٣( 

 . من املنظمات اإلقليمية٣منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية، و 
 .٢٠٠٤/٦٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٤( 
أفغانستان، بوتان، بوركينا فاسو، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية أفريقيا الوسطى، سرياليون، غامبيا، غينيا  )٥( 

 .ملديف وموزامبيقاالستوائية، مدغشقر، 
 .أنغوال، تشاد، ليسوتو، سان تومي وبرينسييب، موريتانيا، موزامبيق ونيبال )٦( 
 .٢٠٠٤، تقرير األونكتاد عن أقل البلدان منوا ٢٠٠٢تقرير األونكتاد عن أقل البلدان منوا  )٧( 
 .إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة اإلحصاءات )٨( 
 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠نك الدويل لوثائق ورقات استراتيجيات احلد من الفقر، عرض جملس الب )٩( 
تقييم مستقل للدعم الذي يقدمه البنك الدويل حىت عامي : البنك الدويل، مبادرة استراتيجية احلد من الفقر )١٠( 

 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣
مارس /ت البنك الدويل، آذار، ورقة حبوث سياسا�حبث متهيدي: �Pro-Poor Growthماريت رافاليون  )١١( 

٢٠٠٤. 
 .www.ipu.org/wmn-e/classif.htmانظر  )١٢( 
 )١٣( S/2004/616. 
إثيوبيا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوركينا فاسو، مجهورية ترتانيا املتحدة، رواندا، زامبيا، السنغال، سرياليون،  )١٤( 

 .ليسوتو، مايل، مالوي وموزامبيق
 .٢٠٠٥تقرير احلكم الرشيد يف أفريقيا لعام � السعي لتحقيق احلكم الرشيد يف أفريقيا� )١٥( 
 .أوغندا، بنن، بوركينا فاسو، مجهورية ترتانيا املتحدة، رواندا، مايل وموريتانيا )١٦( 
 . مدغشقر وموزامبيقبنن، الرأس األخضر، السنغال، فانواتو، ليسوتو، مايل، )١٧( 
 )١٨( E/CN.9/2005/3. 
 )١٩( DP/FPA/2005/6. 
 لقاعدة بيانات السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ٢٠٠٤تنقيح عام : التوقعات السكانية العاملية )٢٠( 

 .شعبة السكان
 .www.childinfo.org/areas/delivery careانظر  )٢١( 
 .٢٠٠٥اليونيسيف، تقرير عن حالة أطفال العامل لسنة  )٢٢( 
 )٢٣( A/59/261. 
اإليدز حول /تقرير برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعاية متعددة واملعين بفريوس نقص املناعة البشرية )٢٤( 

 .٢٠٠٤وباء اإليدز العاملي، لسنة 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
http://www.childinfo.org/areas/delivery care


A/60/81 
E/2005/68  
 

05-35534 29 
 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة، استعراض وتقييم التقدم احملرز يف حتقيق غايات  )٢٥( 
منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٤وأهداف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، تقرير عام 

(E.04.XIII.8. 
 دوالرات فقط للشخص الواحد أو ٤,٣ يف أقل البلدان منوا على سبيل املثال، بلغت نفقات الصحة العامة )٢٦( 

 .٢٠٠٤مؤشرات التنمية العاملية، . ٢٠٠١ يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل يف عام ١,٩
 .٢٠٠٤األونكتاد، تقرير عن أقل البلدان منوا عام  )٢٧( 
 .٢٠٠٥مارس /، آذار�نقلةتأثري اهلواتف املت: أفريقيا�سلسلة ورقات سياسات شركة فودافون  )٢٨( 
 .٢٠٠٥إزالة معوقات التنمية، : ٢٠٠٥ممارسة األعمال التجارية يف عام : البنك الدويل )٢٩( 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤احملفل االقتصادي العاملي، تقرير املنافسة العاملية  )٣٠( 
منشور األمم املتحدة، رقم املبيع (إجناح املشاريع اليت ينظمها الفقراء : انظر إطالق العنان لروح تنظيم املشاريع )٣١( 

(E.04.III.B.4 ،٢٠٠٤أبريل /نيسان. 
 ١٨ من أقل البلدان منوا من مصدري السلع األساسية وكان من بينها ٤٩ من بني ٣١ كان ٢٠٠٢يف سنة  )٣٢( 

 .بلدا فقط من مصدري املصنوعات واخلدمات
 )٣٣( One Minute to Midnight٢٠٠٤يوليه /صادرة عن أوكسفام، متوز، الورقة اإلعالمية املوجزة ال. 
 يف املائة؛ انظر ٥ و ٣يشري حبث أجري مؤخرا إلــــى أن قواعــــد املنشأ تزيــــد تكاليف السلــــع بنسبة ما بني  )٣٤( 

P. Brenon و M. Manchin ،Making EU Trade Agreements Work: The Role of Rules of Origin االقتصاد 
 .UNCTAD/ITCD/TSB/2003/8؛ ٢٠٠٣، ٢٦لد العاملي، اجمل

 )٣٥( TD/B/51/CRP.1. 
 )٣٦( WT/L/508 ،٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٠، منظمة التجارة العاملية. 
 .إثيوبيا، أفغانستان، بوتان، مجهورية الو الشعبية الدميقراطية، الرأس األخضر، ساموا، السودان، فانواتو واليمن )٣٧( 
شترك من قبل صندوق النقد الدويل ومركز التجارة الدولية واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة يدار بشكل م )٣٨( 

 .اإلمنائي والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية
إثيوبيا، إريتريا، بنن، بوروندي، تشاد، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية الو الشعبية الدميقراطية، جيبويت،  )٣٩( 

يا، سان تومي وبرينسييب، السنغال، غينيا، كمبوديا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، موريتانيا، رواندا، زامب
 .موزامبيق، نيبال واليمن

إثيوبيا، بوروندي، جيبويت، السنغال، غينيا، كمبوديا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، موريتانيا، نيبال  )٤٠( 
 .واليمن

 .ز التجارة الدولية واألونكتاد، ومنظمة التجارة العامليةيدار بشكل مشترك من قبل مرك )٤١( 
 .أوغندا، بنن، بوركينا فاسو، مجهورية ترتانيا املتحدة، زامبيا، السنغال، مايل، مالوي، موريتانيا وموزامبيق )٤٢( 
 .٢٠٠٢تقييم مستقل لنظام املعلومات املسبقة عن البضائع لعام  )٤٣( 
 . عن أقل البلدان منوا٢٠٠٢األونكتاد، تقرير عام  )٤٤( 
 )٤٥( A/CONF.206/6. 
 بوركينا فاسو وتوغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية ٢٠٠٥-٢٠٠٤صدقت على الربوتوكول يف الفترة  )٤٦( 

 .ورواندا والسودان وموزامبيق واليمن
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 .٢٠٠٥مارس / آذار٣١مرفق البيئة العاملي، التقرير السنوي،  )٤٧( 
 )٤٨( E/2004/54. 
) ٢٠٠١(مجهورية ترتانيا املتحدة ) ٢٠٠٢(بوركينا فاسو ) ٢٠٠٣(بنن ) ٢٠٠٠(أوغندا ) ٢٠٠٤(إثيوبيا  )٤٩( 

النيجر ) ٢٠٠١(موزامبيق ) ٢٠٠٢(موريتانيا ) ٢٠٠٤(مدغشقر ) ٢٠٠٣(مايل ) ٢٠٠٤(السنغال 
)٢٠٠٤.( 

سان تومي ) ٢٠٠٠ (زامبيا) ٢٠٠٠(رواندا ) ٢٠٠٣(مجهورية الكونغو الدميقراطية ) ٢٠٠١(تشاد  )٥٠( 
مالوي ) ٢٠٠٠( بيساو -غينيا ) ٢٠٠٠(غينيا ) ٢٠٠٠(غامبيا ) ٢٠٠٢(سرياليون ) ٢٠٠٠(وبرينسييب 

)٢٠٠٠.( 
بوروندي، توغو، جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، السودان،  )٥١( 

 .الصومال، ليربيا، ميامنار
، من إعداد موظفي البنك ٢٠٠٥أبريل / نيسان٤ حتديث إحصائي، - الفقرية املثقلة بالديون مبادرة البلدان )٥٢( 

 .الدويل وصندوق النقد الدويل
 .رفع مركز إثيوبيا، بوركينا فاسو، مجهورية الكونغو الدميقراطية، رواندا، زامبيا، سرياليون والنيجر )٥٣( 
لدا مؤهال للحصول على القروض التساهلية اليت تقدمها املؤسسة  ب٤٧ من أقل البلدان منوا يوجد ٥٠من بني  )٥٤( 

 بلدا ٨١ويستفيد ما جمموعه . غري نشطة) السودان والصومال وليربيا وميامنار(اإلمنائية الدولية لكن أربعة منها 
 .من البلدان النامية من قروض هذه املؤسسة

 )٥٥( A/CONF.191/11. 
 توصية بشأن عدم فرض قيود على ٢٠٠١توى للجنة املساعدة اإلمنائية املعقود عام اعتمد االجتماع الرفيع املس )٥٦( 

 .مجيع املعونات املقدمة ألقل البلدان منوا، باستثناء التعاون التقين واملعونة الغذائية
 يف ٠,٠٦ ماليني دوالر أو ما ميثل ١٥,٨بلغت املدفوعات اخلالصة من املعونة املقدمة إىل أقل البلدان منوا  )٥٧( 

 من جمموع املعونة املقدمة من بلدان جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف ٢٠٠٢املائة عام 
 .امليدان االقتصادي

 . ماليني دوالر٤,٤ )٥٨( 
 يف ٠,٣٣ا واليونان يتوقع أن تبلغ نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من أملانيا وإيطاليا والربتغال والنمس )٥٩( 

، ومن ٢٠٠٦/٢٠٠٩ يف املائة يف الفترة ١، واملقدمة من السويد ولكسمربغ والنرويج ٢٠٠٦املائة عام 
 يف ٠,٧وتعهدت مخسة بلدان ببلوغ نسبة . ٢٠٠٧ يف املائة حبلول عام ٠,٥ يف املائة، وفرنسا ٠,٧أيرلندا 

، واململكة ٢٠١٢، وفرنسا واسبانيا حبلول عام ٢٠١٠ بلجيكا وفنلندا حبلول عام -املائة يف مرحلة الحقة 
 .٢٠١٣املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حبلول عام 

 .٢٠٠٥، Global Development Financeالبنك الدويل  )٦٠( 
 .World Economic Outlookصندوق النقد الدويل  )٦١( 
 )٦٢( DP/2004/17. 
 بيساو، كمبوديا، -هورية ترتانيا املتحدة، زامبيا، السنغال، سوازيلند، غامبيا، غينيا إثيوبيا، بنغالديش، بنن، مج )٦٣( 

 .ليسوتو، مايل، ملديف، موريتانيا ونيبال
 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل كمساعدة ٠,٢٢يف الواقع، يقدر أن على البلدان املاحنة أن ختصص نسبة  )٦٤( 

 خطة -االستثمار يف التنمية �ان منوا لتمكينها من حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ إمنائية رمسية إىل أقل البلد
 .، تقرير مشروع األلفية لألمم املتحدة�عملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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 ، من إعداد موظفي البنك الدويل�طرق التمويل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: التقدم إىل األمام� )٦٥( 
 .A/59/272وصندوق النقد الدويل؛ 

 )٦٦( A/57/6/Rev.1 ٢٦، الربنامج. 
 )٦٧( A/58/16 ١٠، اجلزء الثالث، القسم. 
اللجنة (حاليا ال يضطلع باستعراضات قطاعية لتنفيذ برنامج العمل سوى جمالس إدارة أربع منظمات  )٦٨( 

ية والزراعة، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األغذ
 ).ومنظمة التجارة العاملية

 .مل ميكن رصد مجيع األهداف نظرا لقلة ما تغطيه البيانات، واالفتقار إىل منهجية كافية لتقييم التقدم احملرز )٦٩( 
 )٧٠( A/58/86-E/2003/81. 

 


