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 موجز 
 وقــرار ٢٠٠٣/١٧يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   

 .٥٨/٢٢٨اجلمعية العامة 
ويتضمن التقرير تقييما ملا أحرزته أقل البلدان منوا وشركاؤها اإلمنـائيون مـن تقـدم يف                 

ــد    ــل العق ــامج عم ــذ برن ــل البلــ  ٢٠١٠-٢٠٠١تنفي ــتنتاجات    لصــاحل أق ــدم باس ــوا ويتق دان من
وتوصيات جلميـع األطـراف صـاحبة املصـلحة تسـتهدف كفالـة اتبـاع هنـج متـرابط يف التنفيـذ                      

 .الفعال للربنامج
ويعني التقرير التحديات الرئيسية أمام التنفيذ الفعـال لربنـامج العمـل بأهنـا هـي انعـدام                   

وهـو  . قـص املـوارد احملليـة واخلارجيـة       امللكية القطرية، ونقص القدرات املؤسسية والبشـرية، ون       
الزراعـة والنشـاط التجـاري    : يوصي بـأن تركـز أقـل البلـدان منـوا علـى تنميـة القـدرة اإلنتاجيـة            

الزراعـــي، واملؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة، واهلياكـــل األساســـية، وتكنولوجيـــا املعلومـــات 
ات، والتعـاون فيمـا بـني    ويشـدد التقريـر علـى األمهيـة احلامسـة للشـراك         . واالتصاالت، والطاقـة  

بلدان اجلنوب، واحلكم الرشيد على الصعيدين الوطين والدويل، مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر                 
 . وحتقيق التنمية املستدامة ألقل البلدان منوا
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 مقدمة -أوال  
طٌلــب إىل األمــني العــام، مــن كــل مــن اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف قــراره           - ١

، أن يقـدم تقريـرا مرحليـا سـنويا عـن تنفيـذ              ٥٨/٢٢٨ واجلمعية العامة يف قرارهـا       ٢٠٠٣/١٧
األمـم املتحـدة    ، املعتمد يف مؤمتر     )١( لصاحل أقل البلدان منوا    ٢٠١٠-٢٠٠١برنامج عمل العقد    

، يكون حتليليا بدرجـة     ٢٠٠١مايو  /الثالث املعين بأقل البلدان منوا، املعقود يف بروكسل يف أيار         
أكرب وأكثر تركيزا على النتائج، عن طريق زيادة التأكيـد علـى النتـائج امللموسـة وبيـان التقـدم                    

 .احملرز يف تنفيذه
 مـدخال قطريـا   ٢٦دخالت، اليت تشمل ويستند هذا التقرير بصفة رئيسية إىل حتليل امل     - ٢
 مـدخال مـن البلـدان       ١٧ مـن أقـل البلـدان منـوا، و           )٢() من منسقي األمم املتحدة املقـيمني      ١٦(

 مـدخالت   ٨ مدخال من األمم املتحدة وكيانـات دوليـة أخـرى، و             ٢٧الشريكة يف التنمية، و     
. ري حكوميـة  مـدخالت مـن كيانـات غـ    ٣من وكاالت حكوميـة دوليـة ووكـاالت إقليميـة، و        

ووفــرت التقــارير الســنوية واملنشــورات األخــرى الصــادرة عــن األمــم املتحــدة ومؤسســاهتا          
إدارة التعـاون اإلمنـائي، مـدخالت    /ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي      ووكاالهتا،  

 .إضافية للتقرير
 

ــام لتنفيـــذ بر    -ثانيا   ــوا واســـتعراض عـ ــة العامـــة يف أقـــل البلـــدان منـ ــامج احلالـ نـ
 بروكسل عمل

 يف املائة من سكان العـامل، يف أقـل          ١١,٥ مليون نسمة حاليا، أي      ٧٣٦يعيش حوايل    - ٣
 ماليــني ٢٠٦ويقــدر أن أعــداد هــؤالء ســتزداد مبقــدار  .  بلــدا٥٠البلــدان منــوا، البــالغ عــددها 

. ٢٠١٥ يف املائـة مـن سـكان العـامل، حبلـول عـام               ١٣,١ مليـون نسـمة، أي       ٩٤٢نسمة لتبلغ   
ــراوح مــن    ويف ــة التســعينات، كانــت نســبة تت ــل   ٥٠ إىل ٤٩ هناي ــة مــن الســكان يف أق  يف املائ

وإذا اسـتمر هـذا االجتـاه، ميكـن أن يـزداد            . البلدان منوا تعيش على أقل مـن دوالر واحـد يوميـا           
 ٢٠٠٠ مليـون نسـمة يف عـام         ٣٣٤عدد الذين يعيشون يف فقر مدقع يف أقل البلـدان منـوا مـن               

 .)٣(٢٠١٥ة يف عام  مليون نسم٣٧١إىل 
وقد طرأ عدد من التطورات الرئيسـية ذات األمهيـة بالنسـبة ألقـل البلـدان منـوا منـذ أن               - ٤

ــه /نظــر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف التقريــر املرحلــي األول يف متــوز   ، مــن ٢٠٠٣يولي
ألقران يف إطـار    املقرر الذي اختذه االحتاد األفريقي بإنشاء آلية الستعراض ا        ‘ ١’: أبرزها ما يلي  

املنتــدى العــاملي الثالــث للميــاه، املعقــود يف  ‘ ٢’الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا، و  
مـؤمتر طوكيـو الـدويل الثالـث املعـين بالتنميـة األفريقيـة،              ‘ ٣’، و   ٢٠٠٣مـارس   /اليابان يف آذار  
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لعقـد األول   ، الـذي وافـق اكتمـال ا       ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشـرين األول   -سـبتمرب   /املعقود يف أيلـول   
اجتماعــا وزراء جتــارة أقــل البلــدان منــوا، املعقــودان يف دكــا يف       ‘ ٤’لعمليــة هــذا املــؤمتر، و   

املــؤمتر الــدويل ‘ ٥’، و ٢٠٠٤مــايو /يــارأ يف ر مث يف دكــا٢٠٠٣يونيــه / حزيــران-مــايو /أيــار
، ٢٠٠٣أكتـــوبر / تشـــرين األولالثـــاين املعـــين بـــنظم اإلنـــذار املبكـــر، املعقـــود يف بـــون يف      

 ٢٠٠٣ديسـمرب  /مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومـات، املعقـود يف كـانون األول            ‘٦’ و
املؤمتر الوزاري الدويل املعين بالتعاون يف جمال النقل العابر، املعقـود يف أملـايت              ‘ ٧’يف جنيف، و    

 .٢٠٠٣أغسطس /يف آب
وا، فـازداد عـددها      ليشيت يف قائمة أقـل البلـدان منـ         -، أدرجت تيمور    ٢٠٠٣ويف عام    - ٥

أبريـل  /وأوصـت جلنـة السياسـات اإلمنائيـة يف اجتماعهـا املعقـود يف نيسـان       .  بلدا٥٠بذلك إىل  
 . س األخضر وملديف، من قائمة أقل البلدان منواأ برفع اثنني من هذه البلدان، مها الر،٢٠٠٣

 منــو فقــد كــان معــدال.  عامــا أفضــل بالنســبة لالقتصــاد العــاملي٢٠٠٣وقــد كــان عــام  - ٦
 يف املائة، أعلـى ممـا كانـا عليـه يف العـامني              ٤,٧ و   ٢,٥التجارة والناتج اللذان بلغا على التوايل       

فقـد بلـغ معـدال منـو     . بيد أن تسارع النمو مل يكن مشجعا يف حالة أقل البلـدان منـوا    . السابقني
 عليــه يف عــامي  يف املائــة، أي أدىن بقليــل ممــا كانــا ٣,٨التجــارة والنــاتج يف أقــل البلــدان منــوا  

، تـذهب حصـة أكـرب    ٢٠٠٠ومنذ عام   . )٤( على التوايل  ٣,٩ و   ٤,٦وهو  ،  ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١
 ١٧,٣، بلغـت هـذه احلصـة    ٢٠٠٢ويف عام . من املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل أقل البلدان منوا  
 يف املائـة ومسـتواها يف عـام    ٣٥ بنسـبة  ٢٠٠٠بليون دوالر، وهـو مـا جيـاوز مسـتواها يف عـام          

 .)٥( يف املائة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية٢٨ يف املائة، وميثل ٢٦,٦ بنسبة ٢٠٠١
ــة وجهــود حــل           - ٧ ــارت نظــم الدولــة الدميقراطي ــن كثــرة العقبــات، س وعلــى الــرغم م

ــة     ــة ملحوظـ ــدا بدرجـ ــريا جيـ ــومي سـ ــاء القـ ــود البنـ ــات وجهـ ــالحات  و. املنازعـ ــت إصـ أجريـ
 . البلدان منواللممارسات االنتخابية يف عديد من أقل

وال يزال القضاء على الفقر حيتل موقع الصدارة يف جداول األعمال اإلمنائيـة، ويوجـد                - ٨
ــامل   ــى نطــاق الع ــون وودز    ٤٩عل ــدعم مــن مؤسســات بريت ــا ب ــذ حالي ــد التنفي ويف .  برناجمــا قي

، كانــت عمليــة ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، الــيت بــدأها البنــك  ٢٠٠٤بريــل أ/نيســان
.  مــن أقــل البلــدان منــوا ٣١، قيــد التطبيــق يف ١٩٩٩يل وصــندوق النقــد الــدويل يف عــام  الــدو

 .وأجنزت ثالث من ورقات استراتيجية احلد من الفقر يف بنغالديش وبوروندي ونيبال
ومن األمور املشجعة ازدياد اهتمام الشركاء اإلمنائيني والوكـاالت الدوليـة واحلكوميـة              - ٩

وقـد مت إعـداد إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة                 . لـدان منـوا   الدولية بتنميـة أقـل الب     
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لسبعة وثالثني من أقل البلدان منوا، وقدمت معلومات بشأن تنفيذ برنامج عمل بروكسـل مـن                
 .، من بينهم منظمات غري حكوميةشركاء اإلمنائينيال من ٥٤
. ان منوا لربنامج عمل بروكسـل     ويشكل عجز املوارد عقبة رئيسية أمام تنفيذ أقل البلد         - ١٠

ويشــكل عــبء الــديون عقبــة إضــافية أمــام . وال يــزال الضــعف يشــوب تعبئتــها للمــوارد احملليــة
وال يزال االسـتخدام الكـفء للمسـاعدات اخلارجيـة ميثـل أمـرا معقـدا،                . تنمية أقل البلدان منوا   

 إيـرادات الصـادرات     وال يـزال االعتمـاد يف     . وإن كانت خطة روما للتنسيق تبشر بنتـائج طيبـة         
ساسية واحدة أو عدد حمدود من السـلع األساسـية حيـول دون انعتـاق أقـل البلـدان                   أعلى سلعة   

 .منوا من دائرة معدالت التبادل التجاري املعاكسة
ويقر برنامج عمل بروكسل بأن النجاح يف حتقيق أهدافـه يتوقـف علـى فعاليـة املتابعـة                   - ١١

وعلـى الصـعيد الـوطين،    . ى الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية   والتنفيذ والرصد واالستعراض عل   
يف هـــذا الصـــدد، وعلـــى ميثـــل مســـؤولو التنســـيق واملنتـــديات الوطنيـــة املؤسســـتني الـــوطنيتني  

وقـد عـني    . ي والدويل، يتوىل جهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي الـدور الرئيسـي            ــــالصعيدين اإلقليم 
رة يف العام املاضي، مسؤولني وطنـيني للقيـام علـى الصـعيد         من أقل البلدان منوا، مقابل عش      ٤٥

 )٦( مـن أقـل البلـدان منـوا        ١٨وأنشـأت   . القطري بتنسيق متابعة وتنفيذ برنـامج عمـل بروكسـل         
 .منتدياهتا الوطنية ملتابعة وتنفيذ برنامج عمل بروكسل على الصعيد القطري

ية ألفريقيـا بشـأن أقـل البلـدان        وعلى الصعيد اإلقليمي، ركزت أنشطة اللجنة االقتصاد       - ١٢
منوا على تعزيز احلوار على صعيد السياسات، والتدريب وبنـاء القـدرات، وتـرويج تكنولوجيـا                

وتعتـزم اللجنـة االقتصـادية    . املعلومات واالتصاالت، واحلكـم الرشـيد، واملسـاواة بـني اجلنسـني         
 برنـامج العمـل يف الـدورة        واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ إجـراء اسـتعراض إقليمـي لتنفيـذ              

السابعة للهيئة اخلاصة املعنية بأقل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية، الـيت سـتعقد يف                      
ــانكوك٢٠٠٥عــام  ــا      .  يف ب ــامج العمــل يف تقريره ــذ برن كمــا أهنــا أدرجــت فرعــا بشــأن تنفي

 املنظمـات املتعـددة      مؤسسات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة وغريها من        وتويل. السنوي
األطراف اهتماما خاصا لالحتياجات اإلمنائية ألقل البلدان منوا، علـى النحـو املتنـاول باملناقشـة                

 .يف الفصل الرابع أدناه
 

 إطار للشراكة: تنفيذ برنامج عمل بروكسل -ثالثا  
  التشجيع على وضع إطار للسياسات حموره الناس- ١االلتزام   

 بروكســل مــن البشــر مركــزا للجهــود الراميــة إىل حتقيــق التنميــة    جعــل برنــامج عمــل  - ١٣
وعن طريق مقارنة املؤشرات اإلمنائيـة الرئيسـية املتعلقـة بـالتخفيف مـن شـدة الفقـر،                  . املستدامة
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يتوافر الدليل على ما إن كانت توجد قيد التطبيق أطر للسياسات حمورها الناس، وما إن كـان                 
ويتضـمن برنـامج العمـل، إىل    . كان قد حتقق شيء مـن التقـدم  جيري تنفيذ هذه األطر، وما إن     

، ثالثـة أهـداف   ٢٠١٥جانب هدف تقليل نسبة الفقر املدقع واجلوع إىل النصـف حبلـول عـام        
 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل، ٢٥أن يصــل املعــدل الســنوي لالســتثمار إىل : هامــة هــي

ن أقل البلدان منوا، والنسـبة امللتـزم هبـا للمعونـة إىل              يف املائة لكل بلد م     ٧ومعدل منو الناتج إىل     
 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان املتقدمة النمو٠,٢٠
 بلـدا، هنـاك سـبعة       ٤١ومن بني أقل البلدان منوا املتـوافر عنـها بيانـات والبـالغ عـددها                 - ١٤

ــيت ســجلت معــدال للنمــو بتجــاوز      ــدان فقــط هــي ال ــة يف٣بل ــام  يف املائ ــام . ٢٠٠٣ ع ويف ع
 من أقـل البلـدان منـوا مزيـدا مـن اهلبـوط يف نصـيب الفـرد لـديها مـن النـاتج                         ١٤، عاىن   ٢٠٠٣

ــاتج احمللــي اإلمجــايل يف أقــل البلــدان منــوا      احمللــي اإلمجــايل، يف حــني أن نســبة االســتثمار إىل الن
نات، مل حيقــق ويف عقــد التســعي. )٧(٢٠٠١ يف املائــة يف عــام ٢٢يتجــاوز متوســطها حــوايل  مل

وشـهد العقـد احلـايل    . )٨( يف املائة من أقل البلدان منوا سـوى تسـعة بلـدان      ٥معدال للنمو جياوز    
ــدا      ــا املتحــدة وروان ــة ترتاني ــنغالديش وبــنن وتشــاد ومجهوري حتســنا يف منــو النــاتج يف أنغــوال وب

مـن حيـث    وحـدث هبـوط طفيـف يف األداء اإلمجـايل           . وسرياليون وغينيا االستوائية وكمبوديـا    
 يف املائـة يف  ٣,٨ إىل ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام       ٣,٩ و   ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام        ٤,٦النمو من   

ويف أفريقيا، وفقا إلفادة اللجنة االقتصـادية ألفريقيـا، مل حيقـق حتسـنا يف األداء                . )٩(٢٠٠٣عام  
هورا يف  بلـدا تـد  ١٦ بلـدا، بينمـا عـاىن    ١٨من أقل البلدان منوا على مدى العام املاضـي سـوى       

 .ويف عدد من أقل البلدان منوا، تفاقم الضعف االقتصادي بفعل حاالت الصراع. األداء
. وقد أمتت أغلبية أقل البلدان منوا صوغ استراتيجياهتا يف جمال التنمية واحلد مـن الفقـر                - ١٥

 بلدا، بينما اعتمدت بلـدان أخـرى، مثـل          ٣١وتوجد ورقات الستراتيجية احلد من الفقر لدى        
أمـا  . تان وساموا وملديف، استراتيجيتها اإلمنائية اخلاصة اليت تركز علـى القضـاء علـى الفقـر               بو

البلدان الـيت توجـد حاليـا يف حالـة صـراع أو يف طـور اخلـروج منـها، مثـل إريتريـا وأفغانسـتان                  
ــدي وتيمــور   ــا الوســطى والســودان    -وأنغــوال وبورون ــة أفريقي  ليشــيت وجــزر القمــر ومجهوري

لصــومال وليربيــا ومدغشــقر وميامنــار وهــاييت، فلــم ُتضــع فيهــا صــياغة تامــة بعــد  وســرياليون وا
وتعتزم تشاد وغينيا االستوائية وموريتانيا استخدام دخلها من تصـدير املـواد            . استراتيجية إمنائية 

 .اهليدروكربونية استخداما فعاال ألغراض برامج احلد من الفقر والتنمية عموما
منائيون تركيزهم على االستراتيجية اإلمنائية الـيت تسـتهدف القضـاء     وكثَّف الشركاء اإل   - ١٦

فمصــرف التنميــة األفريقــي يتبــع يف براجمــه لإلقــراض اســتراتيجية للتنميــة الريفيــة    . علــى الفقــر
ــة اآلســيوي اتفاقــات للشــراكة ألغــراض   . ألغــراض القضــاء علــى الفقــر  وأبــرم مصــرف التنمي
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 ليشــيت وجــزر -، هــي تيمــور ٢٠٠٣منــوا يف عــام مكافحــة الفقــر مــع ســتة مــن أقــل البلــدان  
ومببـادرة مـن اللجنـة االقتصـادية ألفريقيـا، قـام االجتمـاع              . سليمان وساموا وفانواتو وكرييبايت   

الثالث للفريق املعين بالدروس املسـتفادة مـن جتربـة ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر بـالنظر                    
وأمــا برنــامج متطــوعي . ٢٠٠٣نــوفمرب / الثــاينتشــرينفيمــا اســتخلص مــن هــذه الــدروس، يف 

 بلــدا مــن أقــل البلــدان منــوا، ويشــارك نصــف متطوعيــه يف   ٣٠األمــم املتحــدة فهــو ناشــط يف  
ويقـدم صـندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة            . عمليات لبنـاء القـدرات يف تلـك البلـدان         

 املائة من مـوارده قـد    يف٩٣,٧ من أقل البلدان منوا، وقد أفاد بأن ٢٦الدعم لبعض الربامج يف    
وبرنـامج  ) اليونيسـيف (واسـتثمرت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة           . ٢٠٠٣أُنفق فيها يف عـام      

وتشتري هذه املنظمـات كميـات   . األغذية العاملي أكثر من نصف مواردمها يف أقل البلدان منوا        
 .ضخمة من املواد من أقل البلدان منوا

لتنمية، أفادت أملانيا والربتغال والـدامنرك وفنلنـدا وكنـدا          ومن بني البلدان الشريكة يف ا      - ١٧
 املتحـدة  الواليـات والنـرويج و  املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية       اململكةواملكسيك و 

. واليابان بأهنا قدمت دعما الستراتيجيات القضاء على الفقـر لـدى أقـل البلـدان منـوا         األمريكية  
 يف البلــدان ٢٠١٥طــة عمــل للحــد مــن الفقــر حبلــول عــام   وتوجــد لــدى حكومــة النــرويج خ 

وتركـز املفوضـية األوروبيـة علـى اتبـاع هنـج            . النامية، مع إيالء اهتمام خاص ألقل البلدان منـوا        
وتسند اليابان أمهية لبناء شبكات األمان االجتمـاعي للفئـات          . كلي يف جمال القضاء على الفقر     

ينـاير  / الثـاين  كـانون  قـانون حسـاب حتـدي األلفيـة يف           واعتمدت الواليات املتحدة  . األشد فقرا 
 من أجل تعزيز النمو يف البلدان املنخفضة الـدخل، بتمويـل مقتـرح قـدره بليـون دوالر                   ٢٠٠٤

 .٢٠٠٤لعام 
وقــد اتســمت عمليــة ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر يف أقــل البلــدان منــوا بطــابع   - ١٨

ويلـزم  . )١٠(بالسياسـات والـربامج املناصـرة للفقـراء       تشاركي ولكن يلزم تقويـة االلتـزام الـوطين          
ــق الــزمين لورقــات          ــار األف ــول أمــدا لالقتصــاد يف إط ــور أط ــار منظ ــذ يف االعتب أيضــا أن يؤخ

 .استراتيجية احلد من الفقر الذي ميتد ثالث سنوات
وتبني املدخالت الوطنيـة أن تفـويض املهـام التنظيميـة ومهـام إجنـاز اخلـدمات متضـمن                  - ١٩
الستراتيجيات اإلمنائيـة إلثيوبيـا وبوتـان و بوركينـا فاسـو و بورونـدي وروانـدا وسـرياليون                يف ا 

ولكـن املؤسسـات الالمركزيـة ال تـزال      . وغينيا وغينيا االستوائية وكمبوديا وليسـوتو وملـديف       
ضــعيفة يف أغلبيــة أقــل البلــدان منــوا، ومــا زال إضــفاء الفعاليــة علــى اإلدارة احملليــة ميثــل حتــديا     

 .قياحقي
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وبناء على ما ورد يف التقارير، تشكل املسـاواة بـني اجلنسـني عنصـرا بـارزا يف الـربامج                     - ٢٠
. اإلمنائية لبوتان وبوركينـا فاسـو و بورونـدي وكمبوديـا وليسـوتو ومـايل وملـديف وموريتانيـا                  

ومن الالفـت للنظـر     . فكرة واعدة “ للمرأة األنشطةمنهاج متعدد   ”ويف مايل، تعد فكرة وضع      
أقل البلدان منوا اخلارجة من صراعات تقع ضمن بلـدان القمـة العشـرين مـن حيـث ارتفـاع          أن  

ــان   ــرأة يف الربمل ــبة امل ــدا    . نس ــي روان ــدان ه ــذه البل ــة٤٨,٨(وه ــق ) يف املائ  يف ٣٠(، وموزامبي
ــة ــور )املائ ــة٢٦,١( ليشــيت -، وتيم ــدا ) يف املائ ــة٢٤,٧(، وأوغن ــا ) يف املائ  يف ٢٢(، وإريتري
 ).املائة
وتفيد منظمة رصد أقل البلدان منوا أن بنغالديش وزامبيا وسـرياليون وملـديف راعـت                - ٢١

ومـن  . القضايا اجلنسانية بشكل واضح يف ورقة استراتيجية احلد مـن الفقـر اخلاصـة بكـل منـها                 
بني الشركاء اإلمنائيني، أولت املفوضية األوروبية وأملانيا والسويد، فضال عـن معظـم وكـاالت               

دة ومؤسساهتا وغريها من الوكاالت واملؤسسات الدوليـة، اهتمامـا خاصـا للقضـايا              األمم املتح 
املضـطلع هبـا يف إطـار صـندوق األمـم        “ أفريقيـا ملبادرة الشـتات الرقميـة يف       ”وميكن  . اجلنسانية

 .املتحدة اإلمنائي للمرأة أن تساعد عملية الوثبة التقدمية يف بعض أقل البلدان منوا
وينبغـي أن   . أي رصـد لنتـائج التوجـه اجلنسـاين واملبـادرات اجلنسـانية            ويكاد ال يوجد     - ٢٢

يقــوم كــل بلــد بتحويــل منــهاج عمــل بــيجني إىل أنشــطة مناســبة وممكنــة التنفيــذ علــى الصــعيد 
 .القطري، لكي يصبح الرصد فعاال

 
  احلكم الرشيد على الصعيدين الوطين والدويل- ٢االلتزام   

قر وحتقيق التنمية املسـتدامة متوقـف بقـدر كـبري علـى تـوافر       إن النجاح يف احلد من الف    - ٢٣
ــيد   ــا     (احلكــم الرش ــاءلة وكفاءهت ــة وخضــوعها للمس ــفافية املؤسســات واملمارســات العام ، )ش

ــوق        ــرام حق ــانون، واحت ــة، وســيادة الق ــدين، والدميقراطي ونشــاط القطــاع اخلــاص واجملتمــع امل
 .اإلنسان

اء القومي يف البلدان اخلارجـة مـن صـراعات عمليـة          وقد أخذ يتبني حاليا أن عملية البن       - ٢٤
ليست سهلة، كما يتضح من التجربة يف أفغانستان أو مجهورية الكونغو الدميقراطية أو هـاييت،               
ولكنها تتقدم تقدما جـديرا باإلعجـاب يف روانـدا وسـرياليون وكمبوديـا وموزامبيـق وحـىت يف                   

أقـل البلـدان منـوا بالـدعم املقـدم مـن منظومـة              وقد مت سن إصالحات انتخابيـة يف أغلبيـة          . ليربيا
واضـطلعت  . األمم املتحدة، وبالتعاون، يف حالـة البلـدان األفريقيـة منـها، مـع االحتـاد األفريقـي                 

 مـن   ١٣إدارة الشؤون السياسية باألمانة العامة لألمم املتحدة بـربامج للمسـاعدة االنتخابيـة يف               
 .٢٠٠٣أقل البلدان منوا يف عام 
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معظم أقل البلدان منوا يف عمليـة تـدوين أو تنقـيح القـوانني الـيت تغطـي حقـوق                    وشرع   - ٢٥
بيــد أن احلاجـة ال تــزال كــبرية إىل دمــج حقــوق اإلنســان يف  . اإلنسـان وتوطــد ســيادة القــانون 

ومعاجلة هلذه املسألة، شـرعت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق             . صميم االستراتيجيات اإلمنائية  
مبــادئ توجيهيــة بشــأن األخــذ بنــهج حقــوق اإلنســان يف ســياق    اإلنســان يف وضــع مشــروع  
وحيظــى تــدريب العــاملني يف جمــال حقــوق اإلنســان واملــوظفني . اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر

ويتلقــى هــذا النشــاط الــدعم أيضــا مــن  . القضــائيني بأولويــة عاليــة يف معظــم أقــل البلــدان منــوا 
 حلقـوق اإلنسـان واملفوضـية األوروبيـة وأملانيـا           الشركاء اإلمنائيني، مثل مفوضـية األمـم املتحـدة        

، وكـذلك مـن      املتحـدة  الواليـات و املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية       اململكةوفنلندا و 
ــامجمفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني و   . والبنــك الــدويل األمــم املتحــدة اإلمنــائي  برن

فافية الدوليــة ومبــادرة الرصــد االجتمــاعي وأســهمت أنشــطة هيئــة العفــو الدوليــة ومنظمــة الشــ
 .إسهاما كبريا يف توعية أقل البلدان منوا بقضايا حقوق اإلنسان

ــدان حمــاوالت إلحــالل الســالم املســتدام يف حــاالت       - ٢٦ ــا يف عــدد مــن البل وجتــري حالي
ازعـات  وتفيد إدارة الشؤون السياسية أن فرق العمل املكلفة مبعاجلـة املن          . بعد انتهاء الصراع   ما

.  بيســاو والنيجــر-تثبــت جــدواها حاليــا يف جــزر القمــر ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى وغينيــا   
وقدمت املفوضية األوروبية وأملانيا وإيطاليا وفنلندا والنرويج واليابـان ومفوضـية األمـم املتحـدة           

قــي واالحتــاد األفري) املوئــل(لشــؤون الالجــئني وبرنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية  
إفادات تتعلق حتديدا مبا بذلته من جهـود لـدعم أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل بنـاء السـالم وحـل                          

 .املنازعات
وُشرع يف إجراء إصالحات لإلدارة العامة يف كثري مـن أقـل البلـدان منـوا، مثـل إثيوبيـا                 - ٢٧

ظم احملاســبة وُتــولَى األولويــة لــن. وبــنغالديش وبــنن وبوتــان وزامبيــا وليســوتو ومــايل وموريتانيــا
بيد أن أحـد    . وبرجمة النفقات يف كل من بوتان وزامبيا والسنغال وكمبوديا وليسوتو وملديف          

األمور اليت تبعث علـى القلـق هـو أن إصـالحات اإلدارة العامـة تتصـف عـادة بطـابع االرجتـال                        
ــاترة    ــة ف ــؤتى بعزمي ــدابري اإلصــالح ت ــدريب يف جمــال إدار   . وأن ت ــامج الت ــد برن ة ويف تشــاد، ُيع

 .إيرادات النفط مبادرة جيدة لإلدارة الرشيدة
وأفـادت عـدة بلــدان مـن أقــل البلـدان منــوا عمـا يوجـد لــديها مـن تصــميم علـى كــبح          - ٢٨

وقد اختذت بوركينـا فاسـو وبورونـدي ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة ترتانيـا                  . الفساد
ــات مؤسســية     ــا ترتيب ــا وكمبودي ــدا وســرياليون وغيني ــد .  ملكافحــة الفســاد املتحــدة وروان وتفي

 الواليـات وأملانيـا و  ) األونكتـاد (مؤسسات بريتون وودز ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         
. عما توليه من اهتمام خـاص يف بـرامج مسـاعدهتا اإلمنائيـة ملوضـوع الفسـاد         املتحدة األمريكية   
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بيـد أن تـدابري     .  الـدعوة  ويف هذا الصـدد، تـؤدي منظمـة الشـفافية الدوليـة دورا مهمـا يف جمـال                 
ــدات         ــا عــن العمــل التعقي ــة وتعجزه ــى األهــداف احلقيقي ــا عل مكافحــة الفســاد ال تركــز دائم

ويؤدي تطبيـق   . ولذا يلزم توخي احلرص الشديد لدى صوغ تدابري مكافحة الفساد         . اإلجرائية
 .قدر كبريتكنولوجيا املعلومات يف خمتلف املكاتب والعمليات احلكومية إىل احلد من الفساد ب

وعلى الصعيد العاملي، يشمل احلكم الرشيد زيادة مشاركة أقل البلـدان منـوا يف عمليـة          - ٢٩
صنع القـرار يف املؤسسـات املتعـددة األطـراف، والشـفافية والتسـاوق والبسـاطة يف اإلجـراءات                   

ا مسـألة   أمـ . والتقارير اليت يستعملها الشركاء اإلمنـائيون يف ختصـيص املـوارد ألقـل البلـدان منـوا                
صوت أقل البلدان منوا ومتثيلها يف املنتديات املالية الدولية، فمن املقرر النظر فيها يف االجتمـاع                

 .٢٠٠٤السنوي للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف عام 
ــباطويف  - ٣٠ ــر /ش ــراف، يف     ٢٠٠٣فرباي ــددة األط ــة واملتع ــة الثنائي ــات املاحن ــت اجله ، أعلن

إلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي املعقـود يف             اجتماع جلنة املساعدة ا   
رومــا، االلتــزام بتبســيط سياســاهتا وممارســاهتا وتنســيقها وتوفيقهــا مــع األطــر والــنظم اإلمنائيــة     

وعمليـة التنسـيق والتوفيـق تقتضـي حاليـا تصـميم خطـط عمـل                . لشريكاهتا مـن البلـدان الناميـة      
 . البلدان منواقطرية من جانب أقل

 
  بناء القدرات البشرية واملؤسسية- ٣االلتزام   

إن البشر هم الثـروة الكـربى ألقـل البلـدان منـوا، وذلـك باعتبـارهم شـركاء يف التنميـة                       - ٣١
ويركـز برنـامج عمـل بروكسـل        . ومستفيدين منها، وجيب أن تتحقق إمكانيـاهتم حتققـا كـامال          

ــة القــدرات بوصــفها اهلــدف الر   ــى تنمي ــدماج االجتمــاعي  عل ــويل . ئيســي للعقــد هــي واالن وي
الربنامج أولويـة عاليـة لـتمكني الفقـراء مـن احلصـول علـى خـدمات الصـحة والتعلـيم والتغذيـة                       

متالزمـة نقـص املناعـة    /واملرافق الصحية، فضال عن مكافحة وباء فريوس نقـص املناعـة البشـرية    
 ٣وتنـدرج يف إطـار االلتـزام     . املعديـة واملالريا والسل وغريها من األمـراض       ) اإليدز(املكتسب  

 . هدفا١٨سبعة من األهداف اإلمنائية لأللفية البالغ عددها 
، الـــذي نشـــره األونكتـــاد، ٢٠٠٤ويقـــدم التقريـــر املتعلـــق بأقـــل البلـــدان منـــوا لعـــام   - ٣٢

إحصــاءات عــن احلالــة الكئيبــة الســائدة يف جمــاالت التعلــيم، وصــحة األم والطفــل، والتغذيــة،    
ويقــدم تقريــر منظمــة الرصــد    . ق الصــحية، و معــدل اخلصــوبة، يف أقــل البلــدان منــوا     واملرافــ

 صـورة بيانيـة للمعلومـات املتعلقـة بـالفقر، تـبني ضـرورة القضـاء عليـه                   ٢٠٠٣االجتماعي لعام   
 .على حنو عاجل
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 بلـدا تفاصـيل األنشـطة الـيت         ١٨ومن بني أقـل البلـدان منـوا الـيت قـدمت تقـارير، أورد                 - ٣٣
 يف املائــة مــن مــوارد ٢٥فبوتــان تكــرس . ا للوفــاء بــااللتزام املتعلــق ببنــاء القــدرات يضــطلع هبــ

ــة يف جمــال         ــة لأللفي ــن أن األهــداف اإلمنائي ــة م ــى ثق ــاعي، وهــي عل ــها للقطــاع االجتم ميزانيت
ــة ســوف تتحقــق   ــا االســتوائية  . املنجــزات التعليمي ــة مــن اســتثماراهتا  ٢٠وتكــرس غيني  يف املائ

تركز بوركينا فاسو على املنجزات التعليميـة، ومكافحـة وبـاء االلتـهاب             و. للقطاع االجتماعي 
اإليدز، والتخطـيط السـكاين وخباصـة الرعايـة الصـحية           /السحائي وفريوس نقص املناعة البشرية    

أما ليسوتو فـإن أولوياهتـا هـي اخلـدمات الصـحية والتعلـيم االبتـدائي وتـوفري العقـاقري                    . اإلجنابية
وتــويل ســرياليون أمهيــة للــهياكل األساســية يف قطــاعي . يف املنــاطق الريفيــةالطبيــة وتــوفري امليــاه 

ــيم، ومكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية     ــيم، وجــودة التعل ــدز/الصــحة والتعل وحيتــل . اإلي
اإليدز مكانة بارزة يف برامج إثيوبيا وأوغنـدا وبورنـدي          /االهتمام بفريوس نقص املناعة البشرية    

وٌيوىل اهتمام مبكافحة بعـض األوبئـة األخـرى مثـل السـل أو              . دة وزامبيا ومجهورية ترتانيا املتح  
أمـا مـا يشـغل كمبوديـا فهـو مكافحـة وبـاء        . املالريا يف بعض البلدان األخرى، ومنها مثال بنن  

وتشمل برامج بناء القـدرات لـدى زامبيـا وملـديف اهلياكـل             . املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة   
وتعمـل زامبيـا أيضـا      . يم والرعاية الصحية وتوفري املياه يف املنـاطق الريفيـة         األساسية ونوعية التعل  

وتفيد منظمـة الرصـد االجتمـاعي أن أنغـوال وبـنغالديش            . على توفري شبكة لألمان االجتماعي    
 بتطــوير مرافــق التعلــيم االبتــدائي وزيــادة معــدالت التحــاق ٣ومــالوي تقــوم يف إطــار االلتــزام 

 .د توغو وساموا حاليا إىل زيادة االستتثمار يف حقلي الصحة والتعليموتعم. اإلناث بالتعليم
فقـد بلـغ معـدل االلتحـاق        . وقد أحرز تقدم مشجع حنو حتقيق هدف التعليم االبتدائي         - ٣٤

 يف ٤٥,٨ يف املائــة، وبلــغ معــدل إمتــام الدراســة االبتدائيــة  ٦١,٨الصــايف يف أقــل البلــدان منــوا 
أمـا مبـادرة   . ٠,٨٩نسني من حيث اإلملام بـالقراءة والكتابـة إىل        املائة، ووصل مؤشر تكافؤ اجل    

، فقـد  ٢٠٠٢يونيـه  /املسار السريع لتوفري التعليم للجميع الـيت بـدأها البنـك الـدويل يف حزيـران             
إثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو ومجهورية ترتانيـا املتحـدة         :  من أقل البلدان منوا، هي     ١٠غطت  

 مـن   ١٢ويف املرحلـة الثانيـة، أصـبحت        . وموريتانيـا وموزامبيـق والنيجـر     وزامبيا وغامبيا وغينيا    
ومـن املؤسـف أن الربنـامج يواجـه     . البلدان األخرى مؤهلة للتمويل مـن مبـادرة املسـار السـريع         

عقبات مالية علـى الصـعيد القطـري، كمـا أن إمكانيـة اسـتدامته بعـد انتـهاء الـدعم املقـدم مـن                       
 .البنك الدويل موضع للشك

ــترك املعــين          - ٣٥ ــامج األمــم املتحــدة املش ــة وبرن ــة للملكيــة الفكري ــة العاملي ــادت املنظم وأف
اإليدز ومنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة وصـندوق النقـد            /بفريوس نقص املناعة البشرية   

الدويل والبنـك الـدويل ومصـرف التنميـة اآلسـيوي وبرنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة ومنظمـة                     
فقـد  .  وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية بأهنا تشارك يف بناء القـدرات           الصحة العاملية 
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اإليدز أطر عمل وطنيـة     /أنشأ برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         
ويركز الربنـامج   . يف مجيع البلدان املستفيدة من الربنامج وأقام فيها سلطات حملية معنية باإليدز           

ونشــر برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة . ى قــدرات الرصــد والتقيــيم علــى الصــعيد القطــريعلــ
 مـن أقـل البلـدان منـوا لالضـطالع بـربامج للتعلـيم والرعايـة الصـحية                   ٣٠ متطوع يف    ٢٩ ٠٠٠

واضـطلع صـندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة خبمسـة وسـبعني مشـروعا                  . وتوفري املياه 
 . من أقل البلدان منوا٢٦ستهدف بناء القدرات احمللية يف لالستثمار االجتماعي ت

وتعمل كندا حاليا على زيادة معونتها لتنمية القطـاع االجتمـاعي يف أقـل البلـدان منـوا                   - ٣٦
ــامي     ــني ع ــا ب ــاء    . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠بنســبة الضــعف فيم ــى بن ــة عل وتركــز املفوضــية األوروبي

أمـا دعـم الربتغـال      . اإليـدز / املناعة البشـرية   القدرات يف قطاعات التعليم والثقافة وفريوس نقص      
 ليشـيت   -للقطاع االجتماعي فيقدم أساسا يف أقـل البلـدان منـوا الناطقـة بالربتغاليـة مثـل تيمـور                    

وسان تومي وبرينسييب وموزامبيق، ولكن الربتغال تدعم أيضـا بـرامج للتعلـيم يف مجهوريـة الو              
وتـويل أملانيـا اهتمامـا خاصـا        . وديـا ومدغشـقر   الدميقراطية الشـعبية والسـنغال وسـرياليون وكمب       

 من أقـل البلـدان منـوا    ١١لتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال بناء القدرات يف           
ــا  ــا      . يف آســيا وأفريقي ــا املتحــدة وزامبي ــة ترتاني ــنعالديش ومجهوري ــدعم إىل ب ــرويج ال ــدم الن وتق

أسـهمت اجلمهوريـة السـلوفاكية يف تـدريب         و. وموزامبيق ونيبـال يف قطـاعي التعلـيم والصـحة         
وقـدمت إيطاليـا مـا جيـاوز     . القوى العاملة ودعم املنظمـات غـري احلكوميـة يف أقـل البلـدان منـوا         

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة للصـندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والسـل                  ٢٠٠
األمـراض يف أقـل البلـدان       ، وذلك مـن أجـل مكافحـة هـذه           ٢٠٠٣-٢٠٠٢واملالريا يف الفترة    

وواصلت اليابان االضطالع مببادرة كناناسكيس للتعلـيم األساسـي مـن أجـل النمـو، الـيت                 . منوا
 دعمــا لتعمــيم التعلــيم االبتــدائي؛ ومبــادرة أوكينــاوا ملكافحــة األمــراض  ٢٠٠٢بــدأت يف عــام 

اإليـدز  /البشـرية  دعما لتدابري مكافحة فـريوس نقـص املناعـة           ٢٠٠٠املعدية، اليت بدأت يف عام      
والسل واملالريا وشـلل األطفـال؛ واملبـادرة اليابانيـة للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف جمـال امليـاه،                     

وقـد نتجـت عـن هـذه املبـادرات تنميـة للقـدرات البشـرية                . ٢٠٠٣مارس  /اليت أعلنت يف آذار   
ا العظمــى وكانــت املســاعدة املقدمــة مــن اململكــة املتحــدة لربيطانيــ . وتــدفق ضــحم للمعونــات

اإليـدز قويـة    /وأيرلندا الشمالية ألنشطة الصحة والتعليم ومكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية           
أمـا املسـاعدة املقدمـة مـن الواليـات املتحـدة فهـي يف قطـاع الصـحة،                   . بصفة خاصة يف أفريقيا   

افحـة  وذلك يف جماالت صحة الطفـل واألم، ومكافحـة األمـراض املعديـة، واملبـادرة العامليـة ملك                 
ونصـف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت تقـدمها السـويد        . اإليـدز /فريوس نقـص املناعـة البشـرية     

 يف املائة من املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن الـدامنرك               ٤٤مكرس لبناء القدرات؛ ويوجه     
 .إىل القطاع االجتماعي
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ن منوا ونتائج الدعم الـذي يقدمـه   ويصعب تقييم نتائج األعمال اليت تقوم هبا أقل البلدا      - ٣٧
الشركاء اإلمنائيون فيما يتعلق ببناء القـدرات وتكـوين الثـروة االجتماعيـة، وخصوصـا تقييمهـا                 

ويعزى هذا أساسا إىل أن املؤشـرات ليسـت واضـحة دائمـا وإىل أن نظـام              . من سنة إىل أخرى   
ن مـن املهـم تنميـة قـدرات     ولـذا فـإ  . التجميع اإلحصائي ال وجود له يف معظم أقل البلدان منـوا    

وميكـن تنقـيح املؤشـرات وجتديـدها سـنويا ليصـبح            . الرصد ونظم اإلحصاء يف أقل البلدان منـوا       
ولكـي يتحقـق هـذا الغـرض،        . ممكنا عندئذ تقييم املنجزات يف جمال بناء القدرات تقييمـا فعـاال           

 :يلزم اختاذ اخلطوات التالية
ان منوا كلها، ولكن من املهم عدم حتميـل هـذه   ينبغي تعزيز نظم اإلحصاء يف أقل البلد    • 

 .النظم بأعباء جتاوز قدراهتا
يلزم أن ينـهض الشـركاء اإلمنـائيون جملاهبـة هـذا التحـدي وأن يـدعموا تـدريب القـوى                      • 

 .العاملة ويقدموا املساعدة لربامج القطاع االجتماعي
 أصـعب جــزء يف  إتاحـة اخلـدمات االجتماعيـة، خصوصــا للفقـراء والنسـاء، وهــذا هـو       • 

 .العمل كله
هنــاك حتــد آخــر هــو احلفــاظ علــى نوعيــة اخلــدمات، وهــو مــا يســتلزم بصــورة حامســة  • 

 .وجود قوة عاملة مدربة ومقبلة على العمل حبماس
 

   بناء القدرات اإلنتاجية جلعل العوملة جمدية ألقل البلدان منوا- ٤االلتزام   
د مـن اختاذمهـا لالسـتفادة مـن السـوق العامليـة        هناك خطوتـان أوليتـان وأساسـيتان ال بـ          - ٣٨

ــا      ــدة االتســاع، مهــا تطــوير اهلياكــل األساســية وتكييــف التكنولوجي ــا يعــوق النمــو  . املتزاي فم
ويف حـني  . والتنمية املستدامة هو يف معظم احلاالت العقبـات اهليكليـة واملتصـلة جبانـب العـرض          

م بالنســبة إىل أقــل البلــدان منــوا، فــإن مــن أن االســتثمار املباشــر يف القــدرات اإلنتاجيــة أمــر مهــ
 .الالزم أيضا التركيز على تنمية املوارد البشرية من أجل هذا الغرض

ــائيني تفاصــيل          - ٣٩ ــن شــركائها اإلمن ــوا وم ــدان من ــل البل ــن أق ــاة م ــارير املتلق وتتضــمن التق
 املتحـدة   وتوجـد لـدى مؤسسـات األمـم       . األعمال املختلفة املضـطلع هبـا يف إطـار هـذا االلتـزام            

ووكاالهتا ولدى املصارف املتعددة األطراف برامج تركز على تنميـة القـدرات اإلنتاجيـة ألقـل               
التنميـة الزراعيـة والريفيـة وحتقيـق هـدف األمـن الغـذائي؛              : البلدان منوا يف مخسة جماالت حمددة     

ت عـن   وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ وتنميـة قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاال             
طريـق تنميـة املـوارد البشـرية وتطـوير البنيـة األساسـية ذات الصـلة؛ وتطـوير اهلياكـل األساســية           

 .املادية؛ وتنمية قطاع الطاقة
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وقــد قــدمت بــنن وبوتــان وبوركينــا فاســو وســرياليون وليســوتو وملــديف تقــارير عــن   - ٤٠
مج شـامل يغطـي تطـوير       فبوركينـا فاسـو لـديها برنـا       . ٤برامج واسعة النطاق يف إطـار االلتـزام         

الطـــرق واالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية وتنميـــة االقتصـــاد الريفـــي والصـــناعات الزراعيـــة 
ويتضــمن برناجمهــا أيضــا تعزيــز القطــاع اخلــاص  . والغذائيــة وتكنولوجيــا املعلومــات والســياحة

ويوجـد لــدى بوتــان برنــامج شــامل لتطــوير  . وتشـجيع الشــراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص 
لطرق وحتسني املطارات وتنمية موارد الطاقة واالجتـار هبـا والتنميـة الريفيـة وختطـيط اسـتخدام                  ا

ويركز برنامج بنن على تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسـطة ويـويل           . األراضي وتنمية السياحة  
وتعتـزم بـنن أيضـا أن تصـبح         . اهتماما خاصا ملراقبة اجلودة والتحـرر مـن السـيطرة البريوقراطيـة           

اعــدة مــن قواعــد تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ومــن التــدابري الــيت تســاعد علــى ذلــك ق
افتتاح مركز لالتصاالت السلكية والالسلكية بـدعم مـن مـؤمتر طوكيـو الـدويل املعـين بالتنميـة                    

ويندرج تطوير اهلياكل األساسية أيضـا يف صـميم اجملهـود اإلمنـائي الـذي تضـطلع بـه          . األفريقية
ركز سرياليون على شبكة الطرق، وتنمية املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة، وقطـاع             وت. ملديف

وتعكــف . تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وعلــى كــل مــن الزراعــة والصــناعة التحويليــة  
ليسـوتو علــى إنشـاء منــاطق صـناعية، وإقامــة احلـوار بــني القطـاعني العــام واخلـاص، واالهتمــام       

ياســات تقــدمي اإلعانــة وتــوفري البــذور، واســتجالب االســتثمار  بالتنميــة الزراعيــة عــن طريــق س
األجنيب املباشر لالسـتفادة أساسـا مـن قـانون الواليـات املتحـدة املتعلـق بتشـجيع النمـو وتـوفري                      

 .الفرص ألفريقيا
ويف سياق مبادرة النهوض باألنشطة التجارية املستدامة للحد من الفقـر، قـدم االتفـاق            - ٤١

مم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املسـاعدة إىل أقـل البلـدان منـوا بغيـة                 العاملي التابع لأل  
ــة املســتدامة عــن طريــق تشــجيع وتيســري األنشــطة       املســامهة يف احلــد مــن الفقــر وحتقيــق التنمي

. ويستفيد من هذه املبادرة عدد متزايد من أقـل البلـدان منـوا         . التجارية واالستثمارات املستدامة  
ــة ألصــحاب املصــلحة      ففــي مجهور ــا املتحــدة، ُعقــدت سلســلة مــن احللقــات التدريبي ــة ترتاني ي

املتعددين ووطِّدت املبادرة على الصـعيد احمللـي؛ وتوجـد قيـد التطـوير حاليـا مشـاريع لألنشـطة           
ويف مدغشـقر، ُعقـد   . التجارية املسـتدامة يف جمـاالت الطاقـة الشمسـية وامليـاه والسـياحة البيئيـة              

ب املصلحة املتعديني وُوضعت املفاهيم لبعض مشاريع األنشطة التجاريـة          منتدى عملي ألصحا  
ــى       . املســتدامة ــة للتعــرف عل ــم املتحــدة بعث ــابع لألم ــاملي الت ــاق الع ــد االتف ــنغالديش، أوف ويف ب

ويف أنغــوال، مت إعــداد هنــج قطــري ملناقشــته يف منتــدى  . الشــركاء احملــتملني واملشــاريع املمكنــة
 .نألصحاب املصلحة املتعددي

وهناك قائمة تبني أهـدافا حمـددة لتطـوير اهلياكـل األساسـية، ويلـزم لكـل بلـد مـن أقـل             - ٤٢
وفيما يتعلق بتطـوير النقـل يف البلـدان الناميـة           . البلدان منوا أن حيدد األهداف الوطنية اليت ختصه       
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ومـن  . األمهيـة غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية، ميثل التعاون اإلقليمي أيضـا أمـرا بـالغ                 
ويف هـذه اآلونـة أصـبح       . الضروري جدا فضال عن ذلـك السـعي إىل التوحيـد يف أنظمـة النقـل               
ويف الواقـع أن القطـاع   . قدر كبري من االستثمار يف اهلياكل األساسية يأيت مـن القطـاع اخلـاص      

اخلاص صار على قدر من الدينامية والقدرة على االبتكار يتيح له حتمل عـبء ضـخم إىل حـد                   
ويف حني أنـه يـتعني تشـجيع االسـتثمار مـن جانـب            . كبري، حىت فيما يتعلق بتوفري السلع العامة      

القطاع اخلاص، فإن ما يلزم تأكيده، مع ذلك، هـو الـدور احملـوري الـذي يضـطلع بـه القطـاع                      
 .العام من أجل كفالة اإلنصاف والتدخل مبا يلزم من مبادرات العمل اإلجيايب

 هــي املــدخل الرئيســي إىل حتفيــز النمــو وتوليــد فــرص العمالــة يف أقــل  والتنميــة الريفيــة - ٤٣
ــوا  ــدان من ــة   . البل ــاطق الريفي ــة مــن الفقــراء واملفتقــرين إىل األمــن   ٧٠ويضــم ســكان املن  يف املائ

والنمو الزراعـي ضـرورة أساسـية لتحقيـق األمـن الغـذائي وكـذلك لتنميـة الصـناعات                   . الغذائي
نـامج اخلـاص لألمـن الغـذائي التـابع ملنظمـة األغذيـة والزراعـة يف         ويعمل الرب . الزراعية والغذائية 

وتتسـم بأمهيـة كـبرية أيضـا بـرامج املنظمـة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان                .  من أقل البلـدان منـوا      ٤٦
 يف املائــة مــن ٢٨، حتقــق ٢٠٠٣ويف عــام . اجلنــوب وتنميــة أنشــطة جتهيــز املنتجــات الزراعيــة 

ومصرف التنمية األفريقي هو أحد مصادر الـدعم القـوي         . وامنجزات املنظمة يف أقل البلدان من     
وتشارك املفوضية األوروبية وأملانيا وفنلنـدا واليابـان يف         . للتنمية الريفية ألغراض احلد من الفقر     

ووفقا ملا أفادت به هذه اجلهات، توجد التنميـة الريفيـة والنمـو       . برامج لألمن الغذائي والزراعة   
ــان واأل ــان    والتنويــع الزراعي ــدا وبوت ــا وأوغن ــة يف إثيوبي ــربامج اإلنتاجي مــن الغــذائي يف صــميم ال

ميـة الريفيـة    بيـد أن التن   . وبوركينا فاسو وبوروندي وتوغو وغينيا وكمبوديا وليسوتو وملديف       
جيب أن تتجاوز جمرد حتقيق النمو الزراعي وأن تركز على توسيع نطاق األنشطة غري الزراعيـة                

 .حبيث يتولد جزء من الدخل الريفي من القطاع غري الزراعي
وتوجد لدى إثيوبيا وبنغالديش ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا ومايل ونيبـال بـرامج              - ٤٤

وشارك عدد مـن أقـل البلـدان منـوا يف           . نولوجيا املعلومات واالتصاالت  مهمة يف جمال تنمية تك    
ــود يف جنيــف يف كــانون األول      ــات املعق ــاملي املعــين مبجتمــع املعلوم ــؤمتر القمــة الع ديســمرب /م

وســاند متطوعــو األمــم املتحــدة عمليــة تنميــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف  . ٢٠٠٣
حتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسـلكية مـا يقدمـه مـن             من أقل البلدان منوا، وركز اال      ٢٠

ــاعدة لتنميــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف       مــن أقــل البلــدان منــوا يف عــام     ١٤املس
ــز       . )١٢(٢٠٠٣ ــادئ يف تعزيـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــادية واالجتماعيـ ــة االقتصـ ــارك اللجنـ وتشـ

تــان ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف بــنغالديش وبو
وتدرج الدامنرك تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت واإلمـداد بعقـاقري إنقـاذ            . وكمبوديا ونيبال 
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وتقدم غرفة التجـارة الدوليـة      . احلياة ضمن البنود ذات األولوية يف براجمها الثنائية لتقدمي املعونة         
 .ملعلومات واالتصاالتاملساعدة أيضا يف تنمية قطاع تكنولوجيا ا

وتسعى بنغالديش وبنن ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية                 - ٤٥
ــطة     ــغرية ومتوسـ ــات صـ ــة مؤسسـ ــال إىل إقامـ ــا ونيبـ ــرياليون وكمبوديـ ــدا وسـ ــة . وروانـ وتنميـ

ط املؤسســات الصــغرية واملتوســطة حتتــاج إىل مهــارات وإىل مرفــق لالئتمــان مــع تــوفري االرتبــا  
ويضـاف إىل ذلـك مـا أدركتـه بـنن، وهـو أن       . بالسوق األوسع نطاقا أو خبطـوط إنتـاج رأسـية    

ــة        ــة ميــثالن عنصــرين حــامسني يف جمــال تنمي ــة اجلــودة والتحــرر مــن الســيطرة البريوقراطي مراقب
علـى  ) اليونيـدو (وتركز منظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية         . املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

 من أقل البلدان منوا اليت تعتمـد علـى سـلعة أساسـية مفـردة                ٣٠باالهتمام هو انتقال    أمر جدير   
ــة أنشــطة الصــناعة التحويليــة    وميكــن هلــذا االنتقــال أن يتحقــق عــن طريــق تنميــة      . إىل مزاول

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة ونشر التكنولوجيا
ية يف اقتصـادات أقـل البلـدان منـوا          ومتثل تنمية موارد الطاقة أمرا أساسيا للقدرة اإلنتاج        - ٤٦

ولكن من الصحيح أيضا أن أقل البلدان منوا الغنيـة بـاملوارد اهليدروكربونيـة           . املفتقرة إىل الطاقة  
ومـن هـذا املنظـور، يرحـب ترحيبـا كـبريا بـاخلطط الـيت                . مل يكن حاليـا جيـدا متامـا يف املاضـي          

 اجلديـد الـذي سـنته تشـاد بشـأن توزيـع       فالقـانون . وضعتها تشاد وغينيـا االسـتوائية وموريتانيـا      
أمــا الصــندوق االســتئماين املخصــص . اإليــرادات اآلتيــة مــن تصــدير الــنفط يعــد خطــوة جيــدة 

حلــاالت الطــوارئ يف غينيــا االســتوائية فمــن املؤكــد أنــه ســيوطد علــى وجــه الســرعة برنــامج     
يـة، وهـي منخرطـة    وسـتبدأ موريتانيـا قريبـا يف تصـدير مـواد هيدروكربون           . االستثمارات العامـة  

وتصــدر بوتــان . حاليــا يف مناقشــة االســتثمار يف توليــد الطاقــة الكهرمائيــة مــع الســنغال ومــايل 
ونيبال الطاقة أيضا، حيث تتمتع كل منـهما مبيـزة وجـود فـائض لـديها مـن الطاقـة الكهرمائيـة                      

 .املولدة
 

  تعزيز دور التجارة يف التنمية– ٥االلتزام   
 يف املائـة بالكـاد، ولكنـها تعتمـد          ٠,٤دان منوا مـن التجـارة العامليـة         تبلغ حصة أقل البل    - ٤٧

وتوسـيع نطـاق التجـارة      . بقدر كبري على توسيع نطاق التجارة لتعزيز منو الناتج اإلمجايل لديها          
 من أقل البلدان منوا يعتمد كـل منـها علـى سـلعة أساسـية مفـردة، وتعرقلـه أيضـا                      ٣٠يعوقه أن   

وهـذه الصـعوبات    . يع نطـاق اإلنتـاج والتوريـد يف املواعيـد احملـددة           الصعوبات اليت تكتنف توس   
ومـن العقبـات األخـرى الـيت تعرقـل          . جتاه البلدان اجلزرية الصغرية األقل منوا بدرجة أشد حـدة         

وجتابه البلـدان   . تنمية التجارة حمدودية القدرة على الوصول إىل األسواق وانعدام مراقبة اجلودة          
وا مشــاكل إضــافية نتيجــة لتكبــدها تكــاليف النقــل العــابر ومعــامالت   غــري الســاحلية األقــل منــ 
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وفيما عدا بعض اخلدمات السياحية، فإن تصدير اخلدمات يكاد يكون منعـدما يف أقـل        . العبور
كمـا أن هـذه البلـدان معرضـة للصـدمات االقتصـادية اخلارجيـة، الـيت ال تسـتطيع                    . البلدان منـوا  

 .حتملها أو امتصاصها بسهولة
ــدابري التســاهلية املتصــلة         - ٤٨ ــى اســتغالل الت ــا عل ــوا اهتمامه ــدان من ــل البل ــد ركــزت أق وق

بالوصول إىل األسواق، وهـي تعمـل يف الوقـت نفسـه علـى اكتسـاب املهـارات التفاوضـية مـن                 
وقد تلقت هذه البلدان الـدعم      . أجل اجلوالت املتعاقبة للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف      

األمم املتحدة اإلمنائي واألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية ومركـز التجـارة           ملساعيها من برنامج    
وتـؤدي اللجـان االقتصـادية اإلقليميـة، وخباصـة        . الدولية وصندوق النقد الدويل والبنك الـدويل      

ــيط اهلــادئ، دورا         ــة آلســيا واحمل ــة االقتصــادية واالجتماعي اللجنــة االقتصــادية ألفريقيــا واللجن
والسـوق املشـتركة لشـرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي            . درات التكامـل اإلقليمـي    تيسرييا يف مبا  

واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، يف أفريقيــا، ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا ورابطــة    
جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، يف آسيا، تشـارك كلـها يف تشـجيع التكامـل اإلقليمـي ومنـاطق                   

اون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب أصـبح جـذابا بصـورة خاصـة بسـبب                كما أن التع  . التجارة احلرة 
اختالف مراحل النمو اليت توجد فيهـا أقـل البلـدان منـوا عـن املراحـل الـيت توجـد فيهـا البلـدان                         

، بـدأت   ٢٠٠١نـوفمرب   /وبعد صياغة برنامج الدوحة اإلمنائي يف تشرين الثـاين        . النامية األخرى 
مج اإلمنائية الوطنية وتنفيذ التدابري التساهلية املمنوحـة ألقـل   عملية إدماج قضايا التجارة يف الربا  

واتفـق إمجاعـا علـى وجـوب ربـط تـدابري التجـارة هبـدف األلفيـة اإلمنـائي املتعلـق                      . البلدان منـوا  
 مــن هــذه ١٥ويف التقــارير املرحليــة املقدمــة مــن أقــل البلــدان منــوا، قــدم . بالقضــاء علــى الفقــر

لتجارة اليت اختذهتا أو أنشطة بناء القدرات الـيت اضـطلعت هبـا لتيسـري                سردا لتدابري ا   )١٣(البلدان
 .عملية االندماج يف السوق العاملية

وفيما يتعلق ببناء القـدرات املتصـلة بالتجـارة، كانـت أقـل البلـدان منـوا ضـمن البلـدان                      - ٤٩
ي أنشــئ عقــب املســتفيدة مــن اإلطــار املتكامــل لتقــدمي املســاعدة التقنيــة املتصــلة بالتجــارة، الــذ

وقد بدئ هـذا اإلطـار أوال بوصـفه مشـروعا جتريبيـا يف كمبوديـا                . إقامة منظمة التجارة العاملية   
ويف .  بلدا آخر مـن أقـل البلـدان منـوا          ١١ومدغشقر وموريتانيا مث ُوسِّع نطاقه فيما بعد ليشمل         

تقنيـة املتكاملـة يف     ، ُبدئت أيضا املرحلة الثانية للربنامج املشـترك لتقـدمي املسـاعدة ال            ٢٠٠٣عام  
وكـان أكثـر    .  ومايل ومـالوي وموريتانيـا وموزامبيـق       لزامبيا والسنغا : ستة من أقل البلدان منوا    

من نصف األنشطة املشمولة يف خطة املساعدة التقنية املقدمة مـن منظمـة التجـارة العامليـة لعـام            
أقــل البلــدان منــوا مــن كمــا قُــدمت املســاعدة التقنيــة إىل .  موجهــا إىل أقــل البلــدان منــوا٢٠٠٣

شــركاء إمنــائيني آخــرين، مثــل االحتــاد األورويب ومجهوريــة كوريــا والــدامنرك والســويد وكنــدا  
ويشكل بنـاء القـدرات     . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج واليابان       
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يـة اهلـدف الوحيـد    ألغراض تشجيع التجـارة وأغـراض التفـاوض يف إطـار منظمـة التجـارة العامل            
وساعد اجتماع وزراء جتارة أقل البلدان منوا الـذي عقـد يف دكـا              . لربامج املساعدة التقنية هذه   

 عشـية إجـراء مفاوضـات كـانكون علـى تناسـق             ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  –مـايو   /يف الفترة أيـار   
ود يف  كمـا أن اجتمـاع هـؤالء الـوزراء املعقـ          . اإلجراءات املتخذة مـن جانـب أقـل البلـدان منـوا           

 زاد مــن تعزيــز خطــة العمــل املنســق ألقــل البلــدان منــوا فيمــا بعــد   ٢٠٠٤مــايو /دكــار يف أيــار
 .مفاوضات كانكون التجارية

ــدابري التســاهلية لــيس باملهمــة الســهلة     - ٥٠ . واالســتخدام الفعــال للترتيبــات التفضــيلية والت
 أصـبحت نافـذة يف عـام        اليت“ كل شيء فيما عدا األسلحة    ”ومبادرة االحتاد األورويب املسماة     

، متاحة جلميع البلدان األقل منوا، يف حني أن التـدابري التسـاهلية لـدول أفريقيـا ومنطقـة               ٢٠٠٢
.  ومنطقــة احملــيط اهلــادئ ليســت متاحــة إال ألربعــني مــن أقــل البلــدان منــوا        البحــر الكــارييب 

 وعدلتـه   ٢٠٠٠ام  وأصدرت الواليات املتحدة األمريكية قانون النمو والفرص يف أفريقيا يف عـ           
، وهي متنح مبوجبه حق الدخول املعفي من اجلمارك ومـن احلصـص لصـادرات               ٢٠٠٢يف عام   

أمـا نظـام األفضـليات املعمـم الـذي تطبقـه الواليـات              .  من أقل البلـدان منـوا      ٢٤ بلدا، منها    ٣٧
مجركـي  ، تتمتـع بإعفـاء   “البلدان النامية املستفيدة األقل منـوا   ”املتحدة فيشمل فئة خاصة امسها      

ووسـعت  .  منتج إضايف ال تتمتع بـه البلـدان األخـرى املسـتفيدة مـن هـذا النظـام         ٢ ٠٠٠لنحو  
 يف ٩٣اليابان نطاق إذن الدخول املعفي من اجلمارك ومن احلصص حبيث أصـبح يغطـي نسـبة            

ومنحـت كنـدا إذنـا مـن هـذا القبيـل       . ٢٠٠٣املائة تقريبا من منتجات أقل البلدان منوا يف عـام        
ومنحت مجهورية كوريـا أيضـا إذن الـدخول املعفـي مـن اجلمـارك               .  أقل البلدان منوا    من ٤٨ لـ

 من بنود الصادرات مـن أقـل البلـدان منـوا، مبـا يف ذلـك الـنب            ٨٧ومن احلصص إىل األسواق لـ      
 مـن   ٢٨ووفقا ملا أفاد به املدير العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة، قـام                . والقطن وألواح األخشاب  

. ة من تلقاء أنفسهم بتحسني فرص الوصـول إىل األسـواق أمـام أقـل البلـدان منـوا                  أعضاء املنظم 
ــام      ــا اســتوردت يف ع ــات املتحــدة أهن ــد الوالي ــه  ٢٠٠٣وتفي ــا قيمت ــن  ١,٢ م ــون دوالر م  بلي

 بليون دوالر أخرى من امللبوسـات مـن         ١,٢املنتجات الزراعية والسمكية واحلرجية وما قيمته       
 ٥٠من قانون النمو والفرص يف أفريقيـا، وهـو مـا ميثـل زيـادة بنسـبة                  البلدان املؤهلة لالستفادة    

ومـن األمـور املوثقـة أيضـا أن التـدابري التسـاهلية املشـمولة يف قـانون                  . ٢٠٠٢يف املائة عن عام     
النمو والفرص يف أفريقيا أدت إىل منـو االسـتثمار األجـنيب املباشـر يف بعـض البلـدان يف جنـوب                   

ولكـن أقـل البلـدان    . ندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وسـرياليون ومـايل  الصحراء الكربى، مثل أوغ 
ــدابري           ــن الت ــام م ــى حنــو ت ــي نفســها صــعوبات كــبرية حتــول دون االســتفادة عل ــديها ه ــوا ل من

فالتشريعات التجارية املعقدة واملركبة تسـبب صـعوبات للمصـدرين يف أقـل البلـدان            . التساهلية
وممارسـات أعمـال التصـدير،    .  فـرص الوصـول إىل األسـواق     منوا يف االستفادة من تدابري إتاحـة      
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ــاء مبواعيــد شــحن الســلع، وســرعة االســتجابة للطلــب، واحلفــاظ علــى اجلــودة، وإجنــاز      والوف
اإلجــراءات والشــكليات الرمسيــة املتعلقــة بالتجــارة، كلــها تســتلزم جهــودا مثــابرة مــن جانــب    

جتـاوز القيـود والضـوابط البريوقراطيـة        وباإلضافة إىل ذلـك، يـتعني علـيهم تـذليل أو            . املصدرين
 .اليت تفرضها احلكومات واملؤسسات يف بلداهنم

وتواجه املنتجات الزراعية صعوبات شىت، على الرغم مـن أن أقـل البلـدان منـوا متـارس                   - ٥١
والعقبــات ناشــئة عــن الــدعم املــايل ملنتجــات . قــدرا كــبريا مــن التجــارة املعتمــدة علــى الزراعــة

 مـن أقـل البلـدان منـوا علـى عـدد حمـدود مـن         ةمـة النمـو، واعتمـاد البلـدان املصـدر        البلدان املتقد 
واحلـل الـذي ُيقتـرح     . األصناف، وهبـوط معـدالت التبـادل التجـاري للسـلع األساسـية األوليـة              

وتوجـد لـدى األونكتـاد      . لذلك عادة هو تنويع الصادرات جبعلها مصـنوعات ملنتجـات خمتلفـة           
 ٤٣ويغطي برنـامج األونكتـاد      . ذ منذ سنوات للتشجيع على التنويع     واليونيدو برامج قيد التنفي   

واألمر الالزم يف هذا الصدد هو أن تكـون لـدى أقـل البلـدان منـوا سياسـة       . من أقل البلدان منوا 
 .حمددة، ولكن شاملة، للتصنيع

 
  احلد من أوجه الضعف ومحاية البيئة– ٦االلتزام   

ويضـاف إىل   . نتظم كـوارث أو شـدائد بيئيـة أو طبيعيـة          جتابه أقل البلدان منوا بشكل م      - ٥٢
ذلك أن الفقر جيرب هذه البلدان على تعرية املـوارد احلرجيـة واإلفـراط يف اسـتغالل مـوارد امليـاه               

وتـؤدي املمارسـات الزراعيـة العتيقـة إىل تقليـل خصـوبة األراضـي               . وحراثة األراضـي الضـعيفة    
 .املياه واهلواء بفعل انعدام املرافق الصحيةوتتلوث . وإهالك الطبقة العليا من التربة

ــن            - ٥٣ ــه م ــا تتســم ب ــة نتيجــة مل ــة ُمنهك ــوا حال ــل من ــة الصــغرية األق ــدان اجلزري ــاه البل وجت
االنكشــاف أمــام الكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة فضــال عــن تغــري املنــاخ وارتفــاع منســوب ســطح  

 .البحر
البيئيـة صـيغت صـياغة جديـدة يف         وتوجد لدى معظم أقل البلدان منـوا خطـط لـإلدارة             - ٥٤

واخلطــط البيئيــة متبعــة يف كــل مــن أوغنــدا وبوتــان وبوركينــا فاســو وتوغــو   . عقــد التســعينات
. وحيظـى التنـوع البيولـوجي باهتمـام خـاص لـدى أوغنـدا وبوتـان وملـديف             . وزامبيا وملـديف  

نــدا اإلدارة وتأخــذ روا. ودراســة األثــر البيئيــة إلزاميــة يف بوتــان وبورونــدي وســاموا وليســوتو  
وُوضعت يف كل من سرياليون وليسـوتو اسـتراتيجية         . البيئية يف االعتبار داخل السياق اإلقليمي     

ووجـدت منظمـة رصـد أقـل البلـدان منـوا أن عـددا قلـيال فقـط مـن                     . إلدارة حاالت الكـوارث   
شـاء   هو اجلدير بالذكر، مثل اخلطة الرئيسية للمياه يف بـنغالديش، وإن     ٢٠٠٣املبادرات يف عام    

مكتب لشؤون املياه يف تشاد، وشبكة العدالـة االقتصـادية يف مـالوي، ومدونـة قواعـد التشـييد               
 .وسياسة اإلسكان يف ملديف، واشتراط تقدمي دراسة األثر البيئي يف ساموا
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بقضـايا  ) املوئـل (، اهتم برنامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية            ٢٠٠٣ويف عام    - ٥٥
وائيات، وتوفري املياه للقارة األفريقية، وتأمني حيـازة األراضـي يف املنـاطق             املدن اخلالية من العش   

ونشط برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف تنفيـذ        . اخلارجة من صراعات، واإلسكان يف أفغانستان     
 مـن أقـل   ٢٥ويف أفريقيا، قـدم برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة الـدعم لــ         . برنامج عمل بروكسل  

ويف .  واحتــل موضــوع القضــاء علــى الفقــر مكانــة بــارزة يف هــذه املبــادرات  ،)١٤(البلــدان منــوا
آســيا، ظــل برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يشــارك يف العمــل يف أفغانســتان وبــنغالديش وبوتــان  

وقـدم  .  ليشيت ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا وملديف وميامنار ونيبـال   –وتيمور  
ىل برامج يف مجيـع البلـدان األقـل منـوا يف منطقـة احملـيط اهلـادئ، وهـي                    الربنامج املساعدة أيضا إ   

أما برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي فهـو علـى          . توفالو وجزر سليمان وساموا وفانواتو وكرييبايت     
األرجح صاحب أكرب قدر من املشاركة يف املشاريع املتعلقة بالبيئة والكـوارث، حيـث يسـاعد                

وتشـارك منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة      . ر السياسـات وبنـاء القـدرات      البلدان يف عملييت تقريـ    
ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ وصــندوق األمــم املتحــدة       ــة االقتصــادية واالجتماعي والزراعــة واللجن
للمشاريع اإلنتاجية وبرنامج متطـوعي األمـم املتحـدة وبرنـامج األغذيـة العـاملي كلـها أيضـا يف                    

 .لبلدان منوامشاريع محاية البيئة يف أقل ا
وهتــتم . وتشـارك النـرويج أساسـا يف بنـاء القـدرات يف هــذا اجملـال يف أقـل البلـدان منـوا          - ٥٦

وفنلندا هي األخرى هلـا مبـادرات       . املفوضية األوروبية بالربامج املتصلة باملياه والطاقة والغابات      
 األجـل مـع مخسـة    كمـا أهنـا داخلـة يف شـراكات طويلـة       . يف برامج احلراجة يف أقل البلدان منوا      

وسـيكون  . من أقل البلدان منوا، هي إثيوبيا ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وموزامبيق ونيبـال            
 .من املفيد إىل حد كبري تقييم نتائج هذه الشراكات

ويشـكل نظـام اإلنـذار املبكـر، الـذي زادت دقتـه زيـادة ضـخمة بفضـل التطـورات يف            - ٥٧
ــا     ــا الفضــاء، عون ــال تكنولوجي ــدان منــوا   جم ــل البل ــو جــدير     . كــبريا ألق ــى حن وقــد أنشــئت عل

وينبغــي أن تكــون . باإلعجــاب آليــات لإلغاثــة واإلنعــاش يف عــدد قليــل مــن أقــل البلــدان منــوا  
مسألة التأهب الوطين للكوارث الطبيعية واستراتيجيات اخلروج منها موضع نظـر جـدي لـدى               

 .البلدان املعنية من أقل البلدان منوا
 

  تعبئة املوارد املالية– ٧االلتزام   
. تشكل قيود املوارد جانبا رئيسيا من جوانب العجز يف تنفيذ برنامج عمـل بروكسـل               - ٥٨

وإدراكـا هلـذا،   . ومن مث فإن تعبئة املوارد مثلها مثل خطة اإلنفاق مهمة لتحقيق اإلنتاجية املثلى        
 للمجلـس االقتصـادي     يركز املوضوع املخصص للجزء الرفيع املسـتوى مـن الـدورة املوضـوعية            
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ــام   ــامج عمــل بروكســل     ٢٠٠٤واالجتمــاعي لع ــذ برن ــذا اجلانــب مــن جوانــب تنفي ــى ه .  عل
 . هذه املسألة تناوال مسهبا(E/2004/54)ويتناول تقرير األمني العام بشأن هذا املوضوع 

ويتعني حتسني عملية زيـادة اإليـرادات العامـة، وينبغـي ضـبط القطـاع املـايل علـى حنـو                      - ٥٩
ومن مث ينبغي إقامة التوازن بـني القطـاعني اخلـاص والعـام يف              . على االدخار واالستثمار  يشجع  

أو خططــا /وقــد اعتمــد عــدد مــن أقــل البلــدان منــوا خططــا ضــريبية و . جمــال زيــادة اإليــرادات
وشرعت هـذه البلـدان يف تطبيـق أو تعزيـز الرقابـة علـى اإلنفـاق عـن         . لإلنفاق لألجل املتوسط  

وهـذه خطـوات حممـودة يف جمـال        . ة ومراجعـة احلسـابات تتسـم بالكفـاءة        طريق نظم للمحاسـب   
وينبغي أن يكون اهلدف الرئيسي هـو حتسـني نسـبة           . إدارة املوارد واستخدامها على حنو كفء     

وقـد تكـون التوصـية الـيت ميكـن أن تـأيت بـأكرب الثمـار هـي تقليـل                     . االستثمارات حتسينا مطردا  
وقـد يقتضـي هـذا تفويضـا لسـلطات      . تكـاليف املعـامالت  اهلدر إىل أدىن حد ممكن واحلـد مـن         

 .اإلنفاق أو جعلها ال مركزية على األقل
وقــد قامــت . ومــن الطــرق اجملديــة لتعبئــة املــوارد اجتــذاب االســتثمار األجــنيب املباشــر   - ٦٠

أغلبية البلدان األقل منوا بتجديد قوانني االستثمار لديها وأعطت فيها حـوافز كافيـة لالسـتثمار                
بيـد أن   . وقدم األونكتاد املساعدة يف تصميم أطر تنظيمية مرحية لالستثمارات        . جنيب املباشر األ

التدفقات اليت ُيعتد هبا لالستثمار األجنيب املباشر قاصرة حاليا على عدد قليـل مـن أقـل البلـدان                   
منــوا، كمــا أهنــا حمصــورة يف جمــال اســتغالل املــوارد الطبيعيــة وقطــاع االتصــاالت الســلكية           

وقـد اجُتـذب االسـتثمار األجـنيب املباشـر إىل اسـتغالل املـوارد اهليدروكربونيـة يف                  . الالسلكيةو
أنغوال وتشاد ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية والسودان وغينيـا االسـتوائية وموريتانيـا، بينمـا           

تصـاالت  أمـا االسـتثمار يف جمـال اال       . اجتذبه تعدين الذهب يف مجهورية ترتانيـا املتحـدة وغينيـا          
السلكية والالسـلكية فقـد ذهـب إىل بـنغالديش ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ومجهوريـة الكونغـو                    

ــة وليســوتو وموزامبيــق  ــة مباشــرة يف صــناعة    . الدميقراطي واجتــذبت ليســوتو اســتثمارات أجنبي
ومن العناصر املهمة جدا اليت جتتذب االستثمار األجـنيب املباشـر سـهولة املعـامالت               . امللبوسات

ــة الوصــول إىل ســوق كــبرية، رمبــا نتيجــة للتكامــل الســوقي؛      و ــوافر إمكاني النقــل والســفر؛ وت
 .والتوافر املضمون خلدمات املرافق

. وقــد بــرزت التحــويالت املاليــة كمصــدر جديــد لتمويــل التنميــة يف أقــل البلــدان منــوا  - ٦١
 مليـون نسـمة،   ١٧٥لـغ  ويقدر البنك الدويل أن عدد املقيمني خارج البلدان اليت ولدوا فيهـا يب      

ــاهز     ــارج تنـ ــة مـــن اخلـ ــة تلقـــت حتـــويالت ماليـ ــام ٩٠وأن البلـــدان الناميـ  بليـــون دوالر يف عـ
ويتلقــى كــثري مــن أقــل البلــدان منــوا حتــويالت ماليــة كــبرية، يتجــاوز مقــدارها يف  . )١٥(٢٠٠٣

حـويالت  بيد أن هنـاك مشـاكل مرتبطـة هبـذه الت          . بعض البلدان مقدار املساعدة اإلمنائية الرمسية     
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وهـذا النـوع مـن التحويـل      . فأوال، ُيحوَّل جزء كبري منها عن طريق قنوات غـري نظاميـة           . املالية
واملشــكلة . يغـذي الســوق غـري النظاميــة يف البلــد املتلقـي وال يســتخدم دائمــا اسـتخداما منتجــا    

الثانيــة هــي أن هــذه املــدخالت مــن املــوارد ال تســتخدم اســتخداما ســليما بســبب عــدم تطــور  
 . رؤوس األموال يف أقل البلدان منواسوق
وتشكل املساعدة اإلمنائية الرمسية مصدرا مهمـا لتمويـل الـربامج اإلمنائيـة ألقـل البلـدان           - ٦٢
ويف برنامج عمل بروكسل، مث يف توافـق آراء مـونتريي، أعـاد الشـركاء اإلمنـائيون تأكيـد                 . منوا

 يف املائــة، مــن نــاجتهم ٠,١٥حــال عــن  يف املائــة، أو مــا ال يقــل بــأي ٠,٢٠التــزامهم بتقــدمي 
 يف املائـة تقريبـا مـن الزيـادة          ٨٥وقد جاء   . القومي اإلمجايل على سبيل املعونة ألقل البلدان منوا       

 مـن البلـدان األعضـاء يف        ٢٠٠٢اإلمجالية يف املساعدة اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان منوا يف عام           
ــة  ــة املســاعدة اإلمنائي ــام . جلن ــن  ، مل٢٠٠٢ويف ع ــر م ــدم أكث ــدا   ٠,٢ يق ــة ســوى أيرلن  يف املائ

والدامنرك والسويد ولكسمربغ والنرويج وهولندا، وقدمت الربتغـال وبلجيكـا وفرنسـا وفنلنـدا      
ــر ٠,١ ــة أو أكث ــدم صــوب النســبة      .  يف املائ ــدا مــن اجلهــد للتق ــذل اآلخــرون مزي ــزم أن يب ويل

ن وفرنسا وأملانيـا وهولنـدا هـي بـالقيم          والواليات املتحدة واليابا  .  يف املائة  ٠,٢املستهدفة وهي   
 هــي ٢٠٠٢وأكــرب البلــدان اســتفادة يف عــام . املطلقــة أكــرب اجلهــات املاحنــة ألقــل البلــدان منــوا 

ومــن املؤشــرات الطيبــة . وبــنغالديش ترتانيــا املتحــدة مجهوريــةموزامبيــق وإثيوبيــا وأفغانســتان و
 يف املائـة يف  ٢٦,٦ منـوا بنسـبة    نأقل البلـدا  ازدياد جمموع تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل        

وأعطــت إيطاليــا وبولنــدا واجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الســلوفاكية معظــم . ٢٠٠٢عــام 
وجتـري حاليـا    . املساعدة املقدمة منها على هيئة إعفاء من الديون ألقـل البلـدان منـوا يف أفريقيـا                

ومصـرف  ) التجديـد الرابـع عشـر     ( الشـروط    عملية جتديد موارد صناديق البنك الـدويل امليسَّـرة        
ومت التجديـد التاسـع ملـوارد صـندوق التنميـة األفريقـي يف              ). التجديـد التاسـع   (التنمية اآلسيوي   

وتشـكِّل هـذه العمليـات مصـادر قيمـة ملسـاعدة أقـل البلـدان منـوا،                  . ٢٠٠٣يناير  / الثاين كانون
 .ومن مث ُيؤكِّد على أمهية إجنازها يف حينها

خى برنـامج عمـل بروكسـل إهنـاء ربـط املعونـة ألقـل البلـدان منـوا وزيـادة قيمتـها                ويتو - ٦٣
ومـن  . فالشـراء مـن أقـل البلـدان منـوا بـأموال املعونـات يزيـد مـن قيمـة املعونـة                     . بوسائل أخرى 

اخلطوات املبشـرة بـاخلري يف هـذا الصـدد برنـامج العمـل املتعلـق بتنسـيق إجـراءات املـاحنني بنـاء                
ن املقرر أن تنجز الفرقـة العاملـة املعنيـة بفعاليـة املعونـة وممارسـات املـاحنني                  وم. على خطة روما  

ويلـزم التوصـل إىل قـرار مبكـر وإجيـايب بشـأن املبـادرة املتعلقـة                . ٢٠٠٤عملها حبلول هناية عام     
مبشاركة البلدان النامية يف عملية صنع القـرار بشـأن سياسـات املعونـة الدوليـة يف حمافـل البنـك                     

 . النقد الدويلندوقصالدويل و



 

24 04-38738 
 

A/59/94
E/2004/77

ويلزم إيالء اهتمام خاص ملسألة اإلعفاء من الديون ألقل البلدان منـوا يف إطـار املبـادرة          - ٦٤
وقـد  .  مـن أقـل البلـدان منـوا        ٣٠املعنية بالبلدان الفقرية املثقلـة بالـديون، خصوصـا وأهنـا تغطـي              

لــدا منــها نقطــة بلغــت عشــر بلــدان فقــط مــن هــذه البلــدان نقطــة االكتمــال وبلــغ أحــد عشــر ب
وقـد اتضـح أن     . القرار، وبذا أصبحت مؤهلة لإلعفاء التام أو املؤقت من الديون، على التـوايل            

ــت          ــة ومعقــدة وإن كان ــة بطيئ ــة بالــديون عملي ــرية املثقل ــدان الفق ــة بالبل ــادرة املتعلق ــة املب عملي
بتخفـيض  مؤسسات بريتون وودز قد أبدت بعض املرونة يف سياق تنفيذ هذه املبـادرة، وذلـك          

 اإلعفـاء بعـد   “متـام إ”العتبات األصلية، ومـنح اإلعفـاء املؤقـت عقـب نقطـة القـرار مباشـرة، و           
وتبحــث هــذه املؤسســات حاليــا أيضــا متديــد مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة   . نقطــة االكتمــال

ء بيد أن احلل املفضل لدى أقل البلـدان منـوا ال يـزال هـو إلغـا                . ٢٠٠٤بالديون إىل ما بعد عام      
 .الديون أو اإلعفاء منها

 
مكتب املمثل السامي ألقل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية            -رابعا  

  الناميةةوالدول اجلزرية الصغري
ــو         - ٦٥ ــدان من ــل البل ــل الســامي ألق ــب املمث ــالتقرير، واصــل مكت ــرة املشــمولة ب خــالل الفت

الصغرية النامية العمل بنشاط وعلى حنـو منـهجي         والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية       
 .٥٦/٢٢٧ العامة اجلمعيةعلى إجناز واليته، على النحو املنصوص عليه يف قرار 

،  املتحـدة  األمـم ويف سياق كفالة التعبئـة والتنسـيق الكـاملني جلميـع قطاعـات منظومـة                 - ٦٦
ســل يف صــميم واصــل املكتــب التشــجيع علــى أن تــدمج هــذه القطاعــات برنــامج عمــل بروك  

 منظمــة مقــررات هبــذا  ١٩وقــد اختــذت هيئــات اإلدارة يف  . بــرامج عمــل وأنشــطة كــل منــها 
ــا إدارة  . الشــأن ــوم هيئت ــم املتحــدة  منظمــةوتق ــؤمتر   األم ــة والزراعــة وم ــملألغذي  املتحــدة األم

. أيضا بـإجراء استعراضـات قطاعيـة دوريـة لتنفيـذ برنـامج العمـل              ) األونكتاد(للتجارة والتنمية   
را ملــا يتســم بــه التنفيــذ الــوطين لربنــامج العمــل مــن أمهيــة أساســية، بــذل مكتــب املفــوض   ونظــ

السامي جهودا متعاضـدة لزيـادة عـدد مسـؤويل االتصـال الوطنيـة وعـدد املنتـديات الوطنيـة يف                     
 وعدد املنتـديات مـن   ٤٥ إىل ٩ونتيجة لذلك، زاد عدد هؤالء املسؤولني من     . أقل البلدان منوا  

 .ترة االثين عشر شهرا املاضية يف ف١٨ إىل ٩
وكــان أحــد األعمــال الرئيســية الــيت اضــطلع هبــا املكتــب عقــد حلقــة عمــل ملســؤويل     - ٦٧

االتصال الوطنيني بشأن تنفيذ برنامج عمل بروكسل لصاحل أقل البلدان منـوا، وذلـك يف الفتـرة     
االتصـال  وحضـر حلقـة العمـل أيضـا مسـؤولو      .  يف نيويورك ٢٠٠٤مايو  /أيار ٢١ إىل   ١٧من  

ولــدى  املتحــدة األمــملــدى أقــل البلــدان منــوا ولــدى املــاحنني ومســؤولو االتصــال لــدى بعثــات 
 . املتحدةاألمممنظومة 



 

04-38738 25 
 

A/59/94 
E/2004/77  

وشـــارك املكتـــب مشـــاركة نشـــطة يف تقـــدمي الـــدعم املنســـق للمجلـــس االقتصـــادي    - ٦٨
يـذ برنـامج   فباإلضافة إىل إعداد التقرير املرحلـي السـنوي عـن تنف      . واالجتماعي واجلمعية العامة  

بروكسل، شارك املكتب بنشاط يف مجيع جوانب األعمال التحضـريية للجـزء الرفيـع املسـتوى                
تعبئة املـوارد وهتيئـة البيئـة املواتيـة للقضـاء           ” بشأن   ٢٠٠٤من الدورة املوضوعية للمجلس لعام      

 . لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١تنفيذ برنامج عمل العقد على الفقر يف سياق 
وأدى ازدياد اإلملام بربنامج بروكسل إىل زيادة كبرية يف املشـاركة النشـطة واالهتمـام                - ٦٩

الفعلي من جانب عـدد أكـرب مـن وفـود أقـل البلـدان منـوا خـالل الـدورة املوضـوعية للمجلـس                         
وقــدمت حكومــة إيطاليــا بســخاء .  املعقــودة يف جنيــف٢٠٠٣االقتصــادي واالجتمــاعي لعــام 

 وفود أقل البلدان منوا يف االسـتعراض الشـامل األول الـذي أجـري يف                األموال الالزمة ملشاركة  
 .تلك الدورة لتنفيذ برنامج العمل

غـري السـاحلية، املنصـوص عليهـا يف          النامية   البلدانووفقا لوالية املكتب بشأن جمموعة       - ٧٠
للمـؤمتر  ، اضطلع املكتب باألعمال التحضـريية الفنيـة والتنظيميـة       ٥٦/٢٢٧ العامة   اجلمعيةقرار  

ــايت، كازاخســتان، يف        ــود يف أمل ــابر واملعق ــل الع ــاون يف جمــال النق ــدويل املعــين بالتع ــوزاري ال ال
ــودين يف   ٢٠٠٣أغســطس /آب ــران، واالجتمــاعني التحضــرييني املعق ــه /حزي ــورك يوني يف نيوي

يت وكان اعتمـاد إعـالن أملـا      . وحشد هذا املؤمتر الدعم الدويل هلذه اجملموعة من البلدان        . وأملايت
غـري السـاحلية وكـذلك بلـدان         الناميـة    البلـدان وبرنامج عمـل أملـايت، اللـذين اتفقـت مبوجبـهما            

العبــور الناميــة، بــدعم مــن شــركائها اإلمنــائيني، علــى االضــطالع بأعمــال حمــددة يف خنبــة مــن   
وعلـى  . اجملاالت ذات األولوية، خطوة كربى إىل األمام بالنسـبة هلـذه البلـدان الضـعيفة الوضـع                

 املتابعة، عقد املكتب اجتماعا مشتركا بني الوكاالت بشأن اسـتراتيجيات تنفيـذ برنـامج               سبيل
وأقــر االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت  .  يف نيويــورك٢٠٠٤فربايــر /شــباطعمــل أملــايت، يف 

 .خريطة طريق لتنفيذ برنامج العمل ذاك
مـم املتحـدة، شـارك      وتأدية من املكتـب لواليتـه وبالتعاضـد مـع الكيانـات األخـرى لأل               - ٧١

املكتب يف تنسـيق العمليـة التحضـريية لالجتمـاع الـدويل السـتعراض السـنوات العشـر لربنـامج                    
عمل بربادوس من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، املقرر حاليـا عقـده يف          

عامــا لكــل مــن  وقــد ُعــيِّن املمثــل الســامي أمينــا  . ٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانونموريشــيوس يف 
 .مؤمتري أملايت وموريشيوس

وظل املكتب طيلة السنة يقدم الـدعم ملشـاورات جمموعـات أقـل منـوا والبلـدان الناميـة                    - ٧٢
وظــل املمثــل الســامي يــنظم شــهريا اجتماعــا . غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة

 .اخلرباءإعالميا وحتاوريا مع أقل البلدان منوا على مستوى السفراء و
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ــتديرة       - ٧٣ ــدة املسـ ــاءات املائـ ــات ولقـ ــن االجتماعـ ــه مـ ــأس بـ ــددا ال بـ ــم املكتـــب عـ ونظـ
واألحــداث، وذلــك بالشــراكة مــع اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة  

ومشلـت هـذه، وإن مل تقتصـر        . هبدف زيادة الوعي والـدعوة وحشـد الـدعم ألقـل البلـدان منـوا              
تـديات مفتوحـة كانـت مبثابـة الواسـطة األوليـة لتواصـل املكتـب مـع مجيـع                    على ذلك، أربعة من   

األطراف صاحبة املصـلحة، فضـال عـن تنظـيم حـوار مـع اجملتمـع املـدين وعقـد اجتمـاع مائـدة                        
ــدورة     املتحــدة األمــممســتديرة مــع منظومــة   ــامج عمــل بروكســل، خــالل ال ــذ برن بشــأن تنفي

ونظم املكتب سلسـلة مشلـت أربـع        . ٢٠٠٣م  املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعا    
ــالف          ــع حت ــاون م ــة بالتع ــة العام ــاد دورة اجلمعي ــدوات بشــأن القضــايا الســكانية خــالل انعق ن

 اجلمعيـة الشركاء من أجل السكان والتنمية، وهو منظمة حكومية دولية هلـا مركـز املراقـب يف              
ب عالقـات وثيقـة مـع غرفـة         وأقـام املكتـ   . وتركز على التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب          العامة  

 .التجارة الدولية وغريها من مؤسسات القطاع اخلاص
واسـتعمل املكتــب لغـرض الــدعوة وحشـد الــدعم الـدويل ألقــل البلـدان منــوا منتــديات       - ٧٤

مـارس  /آذاريف  ) اليابـان (دولية خمتلفة، منها مثال املنتدى العاملي الثالث للمياه املعقود يف كيوتو            
لـــوزاري االســـتثنائي ألقـــل البلـــدان منـــوا املعقـــود يف الربـــاط، املغـــرب، يف   ، واملـــؤمتر ا٢٠٠٣
، واملؤمتر الرفيع املستوى املعين بالتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب املعقـود               ٢٠٠٣يونيه  /حزيران

، والــدورة الســتون للجنــة االقتصــادية  ٢٠٠٣ديســمرب /يف مــراكش، املغــرب يف كــانون األول 
، ٢٠٠٤أبريــل /نيســانط اهلــادئ املعقــودة يف شــنغهاي، الصــني، يف واالجتماعيــة آلســيا واحملــي

مــايو /أيــار البلــدان منـوا املعقــود يف داكــار، السـنغال، يف   لواالجتمـاع الثالــث لــوزراء جتـارة أقــ  
ويعتزم املكتب استغالل فرصة انعقاد الدورة احلادية عشرة لألونكتـاد، يف الفتـرة مـن               . ٢٠٠٤
يف ســاوباولو، الربازيــل، لتوجيــه انتبــاه اجملتمــع الــدويل إىل   ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ١٨ إىل ١٣

أمهية التجارة وإتاحة الوصول إىل األسواق بالنسبة إىل تنميـة أقـل البلـدان منـوا وإدماجهـا علـى                   
 .الوجه املفيد يف االقتصاد العاملي

 
 االستنتاجات -خامسا  

راكة بـني أقـل البلـدان منـوا         يعتمد تنفيذ برنامج عمل بروكسل اعتمادا كبريا على الشـ          - ٧٥
بيد أن املسؤولية األوليـة عـن ذلـك تظـل واقعـة علـى كاهـل أقـل البلـدان                     . وشركائها اإلمنائيني 

فبادئ ذي بدء، يتعـيَّن علـى   . وال ميكن لدور الشركاء اإلمنائيني إال أن يكون دورا داعما         . منوا
خذه من إجراءات علـى التزامهـا       أقل البلدان منوا أن تربهن فيما تضطلع به من التخطيط وما تت           

وينبغي هلا مثاليـا أن تطـرح رؤيـة طويلـة األمـل ملـا تريـد أن تـرى                 . الوطيد بتنفيذ برنامج العمل   
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ــد    ــه بع ــدها علي ــن اآلن ٢٠ أو ١٥بل ــا م ــر     .  عام ــى الفق وجيــب أن يكــون هــدف القضــاء عل
 .موضوعا يف سياق ذي طابع كلي

 مجيـع البلـدان األقـل منـوا عـدا مخسـة منـها               ويعد تعيني مسـؤولني وطنـيني لالتصـال يف         - ٧٦
ولكي يؤدي هؤالء املسـؤولون دورا فعـاال، يلـزم تزويـدهم بالـدعم املنـتظم       . تطورا إجيابيا جدا 

ويلـزم أن تـويل كـل حكومـة مـن حكومـات             . واملستمر من حكوماهتم ومن الشركاء اإلمنائيني     
ى وطـين وصـوغ الوثيقـة الـيت حتـدد           أقل البلدان منوا اهتماما خاصـا وفوريـا ملسـألة إنشـاء منتـد             

 فقـط مـن     ١٨وقـد أُنشـئ حـىت اآلن        . مهامه، على النحو املطلوب يف برنـامج عمـل بروكسـل          
وينبغــي أن يقــيم املنتــدى حــوارا وطنيــا علــى قاعــدة تشــاركية واســعة . هــذه املنتــديات الوطنيــة

بشـأن مـا يلـزم    النطاق وشاملة للجميع بشأن السياسـات واالسـتراتيجيات، وأن يـوفر التوجيـه             
من التكيُّف وبشأن تنمية الشراكات، وأن يضطلع بأنشطة الـدعوة حسـب االقتضـاء، ويرصـد                

 .التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل بروكسل، وتقييم أداء البلد وشركائه اإلمنائيني
ويتضمن برنـامج   . ومن املهم تصميم أداة مناسبة لرصد وتقييم برنامج عمل بروكسل          - ٧٧

وهنــاك أيضــا مقاصــد  .  مــن املقاصــد واألهــداف، منــها األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  ٣٠العمــل 
 .وأهداف ليست مذكورة يف الربنامج، منها مثال أهداف يف جمايل الزراعة واألمن الغذائي

ــزم        - ٧٨ ــه يل ــوا مهمــة شــاقة، فإن ــدان من ــل البل ــة علــى كاهــل أق ويف حــني أن املهمــة الواقع
ــائيني أيضــا أ  ــودهم للشــركاء اإلمن ــوا جه ــا وردت    . ن يكثف ــار الواجــب مل ــالء االعتب ــي إي وينبغ
وبغيـة زيـادة قيمـة املعونـة،     .  مـن اجلهـود االبتكاريـة لتعبئـة املـوارد     ٧مناقشـته يف إطـار االلتـزام    

فعلـى سـبيل    . وباإلضافة إىل عدم ربطها وتنسيقها، ميكن أيضـا النظـر يف تثليـث جهـود املعونـة                
ء اإلمنائيون أنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب تقليال للتكلفـة           املثال، ينبغي أن ميول الشركا    

وميكن أن يفضي التثليث أيضـا إىل       . إىل أدىن حد ممكن ولتوفري مناذج مناسبة صاحلة للمحاكاة        
 .مبادرات مشتركة بني القطاعني العام واخلاص

ى حنـو أكثـر     ولكي يكـون تنفيـذ برنـامج عمـل بروكسـل فعـاال، رمبـا ينبغـي النظـر علـ                     - ٧٩
وينبغي جعل التنمية الريفيـة والزراعـة يف موضـع رئيسـي بقـدر أكـرب              . تركيزا يف بعض عناصره   

وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي ألقـل البلـدان منـوا أن         . يف سياق اجلهود اإلمنائية ألقل البلـدان منـوا        
إنتــاج تســعى بنشــاط إىل تنميــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واخلــدمات الصــحية وإىل  

 .السلع االستهالكية املعمِّرة
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 التوصيات -سادسا  
ينبغي جلميع البلدان األقل منـوا الـيت مل تقـم بعـد بصـوغ اسـتراتيجياهتا وبراجمهـا للحـد                      - ٨٠

. من الفقر وحتقيق النمو املستدام، على حنو تتكامل فيه برامج مجيع القطاعات، أن تفعـل ذلـك                
تديات وطنية لتوجيه ورصـد عمليـة تنفيـذ برنـامج عمـل            وينبغي أن تنشئ على وجه السرعة من      

 .بروكسل على الصعيد الوطين
وإىل جانــب اختــاذ تــدابري ضــريبية ونقديــة متوازنــة والتوجــه صــوب حتقيــق التنميــة           - ٨١

االجتماعيــة، ينبغــي ألقــل البلــدان منــوا أن تــويل اهتمامــا خاصــا لتطــوير اهلياكــل األساســية          
 .حويليةولسياسات تنمية الصناعة الت

ونظرا إىل حمدودية الفرص املتاحة ألقل البلـدان منـوا وإىل مـا يصـادفها مـن صـعوبات،                    - ٨٢
يلزم هلذه البلدان أن تركز علـى قطاعـات منتقـاة بغيـة توسـيع نطـاق طاقتـها اإلنتاجيـة وحتقيـق                       

ويف هــذا الصـدد، ميكــن أن تكــون القطاعــات  . انـدماجها علــى حنــو مفيـد يف االقتصــاد العــاملي  
تاجة إىل اهتمام خاص هي تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والزراعة والتنميـة الريفيـة،              احمل

 .وتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنمية الصناعات اخلدمية
وينبغي أن ُتعجل البلدان املتقدمة النمو خطى عملية فتح األسـواق أمـام منتجـات أقـل                  - ٨٣

وات حلماية هذه املنتجات مـن اآلثـار املعاكسـة النامجـة عـن التـدابري       البلدان منوا وأن تتخذ خط 
 .السريعة والواسعة النطاق لتحرير التجارة من القيود

ــدان املاحنــة، أن حيــاولوا جاهــدين       - ٨٤ ــا، وخصوصــا البل ــائيني مجيع وينبغــي للشــركاء اإلمن
ــة بامل      ــوا يف ســياق سياســاهتم املتعلق ــدان من ــل البل ــة أق ــى فئ ــز عل ــة  التركي ــة الرمسي ســاعدة اإلمنائي

وينبغـي أن يكـون إبالغهـم عـن التعـاون اإلمنـائي مسـتقال فيمـا          . يقدمونـه مـن دعـم إمنـائي        وما
 .يتعلق هبذه اجملموعة من البلدان

وينبغــي أيضــا، لــدى البــت يف . وينبغــي التعجيــل بإجنــاز خطــة رومــا املتعلقــة بالتنســيق  - ٨٥
لقـرار يف املؤسسـات املاليـة، مراعـاة مصـاحل أقـل        يف عمليـات صـنع ا   لمسائل األصوات والتمثي  

 .البلدان منوا
وينبغي للمجتمع املدين، مبـا فيـه املنظمـات غـري احلكوميـة، وللقطـاع اخلـاص أن يعبئـا                     - ٨٦

مجاهريمهــا مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ برنــامج عمــل بروكســل علــى كــل مــن الصــعيدين الــوطين     
 .والعاملي
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 احلواشي 
 )١( A/CONF.191/11. 
 .يف حالة كل من سرياليون وكمبوديا، قدمت مدخالت من كل من احلكومة واملنسق املقيم )٢( 
 .٢٠٠٤األمم املتحدة، احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل،  )٣( 
 .١ -املرجع نفسه، اجلدول أوال  )٤( 
 .٢٠٠٣جلنة املساعدة اإلمنائية، /منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )٥( 
إثيوبيا وأوغندا وبنن وبوتـان وبوركينـا فاسـو وبورونـدي وتوغـو ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية وجيبـويت                       )٦( 

 .والرأس األخضر وزامبيا وساموا والسودان وغامبيا وكمبوديا ومايل وملديف ونيبال واليمن
 .٢٠٠٤األمم املتحدة، احلالة والتوقعات االقتصادية يف العام،  )٧( 
 هي إريتريا -، الذي نشره األونكتاد، أن سبعة من أقل البلدان منوا ٢٠٠٢يبني التقرير املتعلق بأقل البلدان منوا لعام  )٨( 

 يف ٢٥ استثمرت -وبوتان وبوركينا فاسو والرأس األخضر وسان تومي وبرينسييب وغينيا االستوائية وموزامبيق 
وأوغندا وبوتان وتوفالو ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية  هي إريتريا - بلدان ٩املائة أو أكثر، وأن 

ووفقا .  يف املائة أو أكثر خالل العقد٥ بلغت معدالت منوها -األخضر والسودان وملديف وموزامبيق  والرأس
ائة،  يف امل٥، منت كمبوديا وليربيا وميامنار أيضا مبعدل جياوز ٢٠٠٣ملؤشرات التنمية العاملية للبنك الدويل لعام 

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف أنغوال ٢٥، بلغت نسبة االستثمار احمللي اإلمجايل أكثر من ٢٠٠١ويف عام 
 .وتشاد أيضا

 .٢٠٠٤األمم املتحدة، احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل،  )٩( 
يف عملية ورقات استراتيجية احلد من الفقر، ة اإلمنائي  األمم املتحدبرنامجتقييم دور :  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج )١٠( 

٢٠٠٣. 
إثيوبيا وبوتان وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد ورواندا وزامبيا والسنغال وسرياليون وغينيا وكمبوديا وليسوتو  )١١( 

 .ومايل وملديف وموريتانيا
ة والالسلكية هي أوغندا وبنغالديش وبوتان البلدان اليت تلقت الدعم من االحتاد الدويل لالتصاالت السلكي )١٢( 

وبوركينا فاسو ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
 .وجيبويت وزامبيا والصومال وكرييبايت ومايل ومالوي وهاييت

امبيا والسنغال وسرياليون وغينيا وكمبوديا وليسوتو إثيوبيا وبوتان وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد ورواندا وز )١٣( 
 .ومايل وملديف وموريتانيا

إثيوبيا وأنغوال وأوغندا وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية ترتانيا املتحدة  )١٤( 
السنغال والسودان وسرياليون ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجيبويت ورواندا وزامبيا وسان تومي وبرينسييب و

 . بيساو وليربيا وليسوتو ومايل ومالوي وموريتانيا وموزامبيق والنيحر–وغينيا وغينيا 
وولفنسون، رئيس البنك الدويل، مذكرة مقدمة لالجتماع التاسع والستني للجنة التنمية، واشنطن . جيمس د )١٥( 

 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٥العاصمة، 
 


