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 جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا العاشرة
    )٢٠٠٨مارس / آذار٢٠-١٧(

 موجز 
يتضمن هذا التقرير النتائج والتوصيات الرئيسية الـصادرة عـن الـدورة العاشـرة للجنـة                 

 ٢٠ إىل ١٧يف الفتــرة مــن يف نيويــورك الــسياسات اإلمنائيــة، املعقــودة يف مقــر األمــم املتحــدة  
حتقيـق أهـداف التنميـة    : د تناولـت اللجنـة ثالثـة مواضـيع رئيـسية هـي       وقـ . ٢٠٠٨مارس  /آذار

املــستدامة يف ســياق تغــري املنــاخ، وتــدهور التوقعــات االقتــصادية العامليــة واآلثــار املترتبــة عليهــا 
 . ورفعها من القائمةبالنسبة للبلدان النامية، واملسائل املتصلة بتحديد أقل البلدان منوا

ــة أن حتق   ــة املــستدامة واســتمرارها     وأكــدت اللجن ــدويل للتنمي ــامج ال ــق أهــداف الربن ي
 وتعــديل الــسياسات ملعاجلــة اآلثــار يــةنبعاثــات الكربونالختفيــضات شــديدة يف اإجــراء يتطلــب 

وتتمثـل القـضية الرئيـسية بالنـسبة للبلـدان الناميـة يف إجيـاد        . احلالية واملستقبلية لالحترار العـاملي    
، وتعزيـز   يـة كثافـة الكربون  الول املـسارات الـيت تـنخفض فيهـا          حوافز للنمو االقتصادي علـى طـ      

ويــتعني أن ترتكــز أي  . القــدرات علــى التكيــف، وال ســيما يف أكثــر البلــدان ضــعفا وفقــرا       
وُيعتـرب التعـاون   . استراتيجية مائية مستدامة فعالة على االسـتثمار واالبتكـار والقـدرة املؤسـسية            

لــيت ســتتطلب أمــواال مناســبة وكافيــة وكــذلك تطــوير  الــدويل أساســيا باعتبــاره االســتراتيجية ا
ومــن الــضروري إجيــاد تــرابط وتكامــل أكــرب بــني الــسياسات   . التكنولوجيــا، ونقلــها ونــشرها

 .املناخية واإلمنائية على الصعيدين الوطين والدويل على السواء
 يف ضـوء  ٢٠٠٨ودرست اللجنة تدهور آفاق االقتصاد العاملي يف بدايـة عـام           

إىل األمريكيـة   اضطراب األسواق املالية الدوليـة وزيـادة خطـر انـزالق الواليـات املتحـدة                تزايد  
وسوف تؤثر هذه التطورات بشدة على النمو االقتصادي يف البلدان النامية مـن             . حالة الكساد 

ــأثري إجنــاز           ــادة ت ــع احتمــال زي ــة وصــدمات احلــساب اخلــارجي م ــصدمات التجاري خــالل ال
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ويف مقابـل هــذا التوقــع توجــد تراكمــات الحتياطيــات  . تفــق عليهــا دوليــااألهـداف اإلمنائيــة امل 
 األجنبية لدى العديد من البلدان النامية وجرى اعتبارهـا ذات قيمـة كـبرية               تكبرية من العمال  

ــة       ــة لالســتهالك واالســتثمار اجلــاريني، والتكــاليف املالي ــق بتكــاليف الفــرص البديل ــا يتعل يف م
وتعـد هـذه االحتياطيـات      . عليها بالنسبة للمؤشرات االقتـصادية الكليـة      املباشرة واآلثار املترتبة    

ن اخنفـاض قيمـة تلـك العملـة وقـد           املتراكمة، واليت يوجد معظمها بالدوالر، عرضة للمزيـد مـ         
وأوجـزت اللجنـة    . توفر التأمني الكايف يف حالة حدوث اخنفاض شديد يف االقتـصاد العـاملي             ال

 والقائم علـى آليـة متويـل تعويـضي تتـسم            -ل املايل الطارئ    السمات املستصوبة إلصالح اهليك   
وسـيؤدي  . بالقوة واملرونة واليت ستوفر يف مواجهة الصدمات موارد كافية يف الوقت املناسـب            

هذا إىل توضيح حاجة البلدان النامية إىل االحتفـاظ بأرصـدة كـبرية مـن احتياطيـات العمـالت                   
ــرا      ــس الوقــت إلج ــع القيــام يف نف ــة، م ــاليف االقتــصادية    األجنبي ــضات شــديدة يف التك ء ختفي

 .واالجتماعية املرتفعة املتولدة عن اآلثار السلبية للصدمات اخلارجية والكوارث الطبيعية
ويف ما يتعلق بأقل البلدان منوا، واصلت اللجنة وضع جمموعة متـسقة مـن املعـايري الـيت             

قائمـة أقـل البلـدان منـوا ورفـع البلـدان            ميكن تطبيقها على مجيع التوصيات املتعلقة باإلدراج يف         
وأقرت أيضا بأنه ال ينبغي استخدام املعـايري        . وأكدت اللجنة جمددا موثوقية النهج احلايل     . منها

بصورة آلية، ال سيما يف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا مؤشـرات البلـدان قريبـة للغايـة مـن حـدي                         
 مســات الــضعف االهتمــام الواجــب واقترحــت اللجنــة أن تــويل. اإلدراج أو الرفــع مــن القائمــة

 الــضعف االقتــصادي للبلــدان الــيت ال تغطيهــا حاليــا املعــايري املــستخدمة يف حتديــد أقــل جبوانــب
ــاول تقييمــات ا   ــدان منــوا، وأن تتن ــر االبل ــار املفترضــة  ألث ــدان منــوا  لآلث . فقــدان وضــع أقــل البل

سلس للبلـدان الـيت رفعـت مـن     النتقـال الـ  اختاذ تـدابري عمليـة يف مـا يتعلـق با      ونظرت اللجنة يف    
 . يف تنفيذ هذه التدابريليفعقيادي القائمة وأوصت األمم املتحدة باالضطالع بدور 
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 الفصل األول
 املــسائل الــيت تتطلــب أن يتخــذ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراء   

 بشأهنا أو يوجه انتباهه إليها
 

 املسائل اليت تتطلب أن يتخذ اجمللس إجراء بشأهنا  -ألف  
 حنو تنفيذ األهداف املتفق عليها دوليا بشأن التنمية املستدامة: ١التوصية   

تــشري تقــديرات التكــاليف املتاحــة إىل أن آليــات التمويــل القائمــة ال متتلــك املــوارد          - ١
وتوصــي جلنــة . احتياجــات التكيــف وختفيــف األثــر يف مــا يتعلــق بــتغري املنــاخ املطلوبــة للوفــاء ب

ــة        ــة االلتزامــات الدولي ــصادي واالجتمــاعي باســتعراض كفاي ــة اجمللــس االقت ــسياسات اإلمنائي ال
 مــن ٧اهلــدف (املتعلقــة بتمويــل التنميــة، وال ســيما املــوارد املطلوبــة لتحقيــق التنميــة املــستدامة  

 ).لفية واألهداف األخرى املتفق عليها دوليااألهداف اإلمنائية لأل
 

 التوقعــات تــدهور آثــارالتعويــضي للتخفيــف مــن إصــالح آليــات التمويــل : ٢التوصــية   
 ة العاملية بشأن البلدان الناميةاالقتصادي

مــن املتوقــع أن ينــتج عــن االضــطراب املــايل احلــايل واحتمــاالت الكــساد يف الواليــات   - ٢
 وماليـة للبلـدان الناميـة، مـع تـأثر البلـدان        جتاريـة قتصاد العاملي، وصـدمات     املتحدة تباطؤا يف اال   

 علـى التنميـة،     النكماشويف ضوء اآلثار املعروفة ل    . ذات الدخل املنخفض على وجه اخلصوص     
يف مــشاوراته مــع  بــأن يكفــل اجمللــس تنــاول موضــوع اهليكــل املــايل التعويــضي   اللجنــةتوصــي 

تجارة العاملية، ومؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة وأن    دز، ومنظمة ال  مؤسسات بريتون وو  
يف تـــشرين والـــذي ســـيعقد يف الدوحـــة يف متابعـــة املـــؤمتر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة فيـــه ينظـــر 
 .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 
 املسائل اليت يوجه إليها انتباه اجمللس - اءب 

 ملستدامةتنفيذ األهداف املتفق عليها دوليا بشأن التنمية ا - ١ 
وهنــاك . يعتــرب التكيــف مــع تغــري املنــاخ أمــرا حيويــا للوفــاء بأهــداف التنميــة املــستدامة - ٣

حاجة إىل تعزيز القدرة على التكيف، وال سيما يف أقل البلدان منوا، عن طريق تعميم التكيـف                 
اسـتراتيجيات  يف  مبـا يف ذلـك   -وعمليـات التخطـيط القـومي    التخطيط للقطاعات  يف عمليات   

 متكــني عــن طريــق اجملــال املــايل مطلــوب لالســتثمارات الالزمــة   وجيعــل- الفقــرحــدة ض خفــ
 .اجملتمعات احمللية، وإدماج األثر املتوقع لتغري املناخ يف التوقعات االقتصادية
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وهنــاك حاجــة إىل أن تتخــذ البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى الــسواء           - ٤
  أن تتخـــذ وفقـــا ملبـــدأ حتقيـــق التنميـــة املـــستدامة ويـــتعني مـــن أجـــلاآلثـــار ختفيـــف اتإجـــراء

 بالنـسبة   اآلثـار تخفيف  ل أكثر استراتيجية واعدة     سترتكزو. املسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة   
هنج قائم على االستثمار يشجع، يف مجلة أمـور، مبـادرات الطاقـة املتجـددة     على للبلدان النامية   

 .ت تنظيمية، والبحث والتعليم على دعم تكنولوجي، وأدواشتملوي
وهناك حاجة إىل إيالء اهتمام عاجل إلنشاء صناديق عامليـة ذات حجـم كـبري لتمويـل                 - ٥

 . التكيف واإلسهام يف الوفاء بتكاليفاآلثارالنقل املطلوب لتكنولوجيا ختفيف 
 

 إصالح هيكل التمويل التعويضي:  العامليآفاق االقتصادتدهور  - ٢ 
التعويـضي يف ضـوء تـأثري كـل         للتمويـل   عاجلة إىل إصالح اهليكـل القـائم        هناك حاجة    - ٦

مــن االخــتالالت الناجتــة عــن الــصدمات اخلارجيــة علــى التنميــة وتكــاليف وخمــاطر تــراكم           
ــات كــبرية  ــسيولة      . احتياطي ــدل لل ــهيكل الرمســي املع ــسية لل ــسمات الرئي ــشتمل ال وينبغــي أن ت

قيـدة بـشروط وبالتناسـب      امل بـشروط ضـئيلة أو غـري         السداد السريع لألموال املقيدة   : التعويضية
 .مع شدة الصدمات

 
 وضع جمموعة متناسقة من املعايري لفئة أقل البلدان منوا - ٣ 

هج املـستخدمة لتحديـد أقـل البلـدان منـوا،           بعد إجراء استعراض شامل للمؤشرات والنُ      - ٧
 ة الراهنـ يريكيد موثوقيـة املعـا  مع إيالء االهتمام الواجب بالضعف االقتصادي، أعادت اللجنة تأ        

 . على أفضل األساليب واملعلومات املتاحةة قائماوخلصت إىل أهن
 

  من القائمةدعم استراتيجيات االنتقال السلس لرفع أقل البلدان منوا - ٤ 
مـن القائمـة    دت اللجنة على أمهيـة تـدابري االنتقـال الـسلس لرفـع أقـل البلـدان منـوا                    شدَّ - ٨

ويف هـذا الـصدد، اقترحـت       . فعـت مـن القائمـة     مهـا املـستمر للبلـدان الـيت رُ        يـد دع  كوأعادت تأ 
فريــق خــرباء للنظــر يف إهنــاء اســتحقاقات أقــل البلــدان منــوا بغيــة حتديــد  لاللجنــة عقــد اجتمــاع 

 .استمرار بعض االستحقاقات لفترة معينة
 

 رصد تقدم تنمية الرأس األخضر - ٥ 
تنميــة الــرأس األخــضر وســتبلغ اجمللــس عــن    احملــرز يفتقــدم الستواصــل اللجنــة رصــد   - ٩

 .٢٠٠٩نتائجها يف عام 
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 الفصل الثاين
  متغريمناخذات حتقيق التنمية املستدامة يف بيئة   

 
ــذ  - ١ ــرتمنــ ــة أن نظــ ــ جلنــ ــصادي  سياسات الــ ــا إىل اجمللــــس االقتــ ــة يف تقريرهــ اإلمنائيــ

زادت  ،ربنـامج اإلمنـائي الـدويل     غري املناخ لتنفيـذ ال    تحتديات   )١(واالجتماعي عن دورهتا التاسعة   
يف ذلـك   شـددت اللجنـة     و .وأصـبحت مالءمتـها اإلمنائيـة ظـاهرة بدرجـة أكـرب           املـسألة   إحلاحية  
على قلقها فيما يتعلق بنقص التكامل املناسب لقضايا املناخ يف العمل اإلمنـائي وعملـت            التقرير  

ــد العناصــر الــيت هــي يف حاجــة      ــذ ذلــك احلــني يف اجتــاه حتدي ــة من  إىل إدماجهــا يف ذلــك  اللجن
الربنامج لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتوفري إطار عملي لتفعيل التعاون الـدويل، يف نطـاق               

 .)٢(مترات اليت حددهتا االتفاقات الدوليةاالبار
لجنـة يف دورهتـا العاشـرة حبـث     ال تناولت )٣(وعند انعقادها بعد اعتماد خطة عمل بايل    - ٢
ؤثر مـن  إلمنائية بالتطلع إىل السبل الرئيسية الـيت ميكـن لـتغري املنـاخ أن يـ     لة حتقيق األهداف ا   أمس

مـن خـالل سياسـات       املقابلـة للحمايـة مـن هـذه اآلثـار، وال سـيما               خالهلا على التنمية والطرق   
، وحتـسني   )وال سيما يف جمايل التمويل والتكنولوجيا     (، والتعاون الدويل    التكيف وختفيف اآلثار  

 .ترابط السياسات
 

 التحديات الناشئة للتنمية املستدامةوتغري املناخ  -ألف  
 يعترب فيهـا اسـتغالل املـوارد، وتوجيـه االسـتثمارات،            تغريتعترب التنمية املستدامة عملية      - ٣

دون اآلنيـة   حتياجـات   ال وتعـزز ا   متوائمـة وتوجيه التنمية التكنولوجية والتغري املؤسـسي عناصـر         
 . قبل على سد احتياجاهتا اخلاصةاملساس بقدرة األجيال يف املست

. وبالنسبة للبلدان النامية، تواجه التنمية املستدامة هتديدا ثالثي األبعـاد مـن تغـري املنـاخ                - ٤
ذين لـ ، ال االزدهـار ثار املترتبة على تغري املنـاخ بالنـسبة للتنميـة البـشرية و            اآلويتعلق البعد األول ب   

وينتج البعد الثاين عن تدفق الـسياسات ذات        .  لأللفية يعتربان يف بؤرة اهتمام األهداف اإلمنائية     
ويتعلــق البعــد الثالــث بــأثر اإلجــراءات الــيت اختــذهتا البلــدان . الــصلة باملنــاخ يف العــامل الــصناعي

__________ 
 ).E/2007/33(، ١٣، امللحق رقم ٢٠٠٧لرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق ا )١( 
ـــ     )٢(  ــق اخلــرباء املعــين ب ــاخ      ”اجتمــاع فري ــري املن ــصدي لتحــدي تغ ــة الت ــة بغي ــاون ألغــراض التنمي ــز التع ، “تعزي

 متـــــــــــــاح علـــــــــــــى املوقـــــــــــــع ٢٠٠٧نـــــــــــــوفمرب / تـــــــــــــشرين الثـــــــــــــاين٢٠-١٩ نيويـــــــــــــورك،
)http://www.un.org/esa/policy/devplan/egm_climatechange/climatechangeagenda.htm.( 

 )٣( FCCC/CP/2007/6/Add.1 1، القرار/CP.13. 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_news_archive/egm_climatechange/climatechangeagenda.pdf
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لـنمط الـضار بالبيئـة      ل تالفيها حىت مع النامية ذاهتا للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره،          
 .ة النمو يف املاضيتبعته البلدان املتقدماالذي 

 بـايل، فـإن العـامل        عمـل   القادمـة عقـب صـدور خطـة        اآلثـار يـف   ف كانت درجـة خت    اوأي - ٥
.  حتدياتـه  سيشهد احترارا عامليـا لعقـود مقبلـة، وعليـه أن يواجـه آثـار كيفيـة تكيـف النـاس مـع                      

دويل حلمايــة الـ وطين وعلـى الــصعيد الـ   متماسـك ويتمثـل التحـدي احليــوي يف كفالـة قيـام هنــج     
 . املشار إليها أعالهلزخم اإلمنائي يف مواجهة اآلثار العكسية احملتملة للمصادر الثالثا

 
 أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية: عرضة للخطرالبلدان امل  

ستؤثر هتديدات تغري املناخ على وجه اخلصوص على احتمـاالت التنميـة ألقـل البلـدان                 - ٦
سـامهت بـأدىن قـدر مـن        هذه البلـدان     وعلى الرغم من أن   . الصغرية النامية منوا والدول اجلزرية    

 .انبعاثات غاز الدفيئة فإهنا األكثر هشاشة ولديها أقل قدرة على التكيف مع آثار تغري املناخ
ــاحترار      - ٧ ــها ب ــضعف الــيت تعــاين من ــة وتتــصل أوجــه ال  احمليطــات الغــالف اجلــوي ودفيئ

أساسـا يف امليـاه والزراعـة    آثارهـا  ألحداث غـري العاديـة وتظهـر    والتغريات يف تساقط األمطار وا  
ومـع مـرور الـزمن، هنـاك       . واألمن الغذائي، والصحة، والنظم اإليكولوجية واملنـاطق الـساحلية        

ــة       ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــاخ تتمثــل يف اختفــاء بعــض ال ــتغري املن ــة ل  كنتيجــةنتيجــة حمتمل
 يف املعرضـة للخطـر   ن األفريقية أيضا من بني أكثر البلـدان         وتعد البلدا . رارتفاع مستوى البح  ال

 انتـشار الفقـر املـدقع والـتغريات         بـسبب مواجهة تغري املناخ، بسبب قدرة متدنية علـى التكيـف           
 .املتوقعة يف تساقط األمطار واليت تأيت يف مقدمة وضع متدهور بالفعل

 
 نهج متكاملحنو األخذ ب -باء  

 باعتبــاره جــزءا ال يتجــزء مــن برنــامج ،ة يف معاجلــة تغــري املنــاختتمثــل القــضية الرئيــسي - ٨
لتنمية املستدامة يف إجياد حـوافز للنمـو االقتـصادي املـستدام وتقـدميها علـى طـول                  أوسع نطاقا ل  

وينطــوي هــذا علــى . مــسارات تعمــل علــى النــهوض بقــدرات وخيــارات األفــراد واجملتمعــات  
وتعزيــز القــدرات علــى التكيــف يف البلــدان  قــل أ يــةكثافــة كربونالتحــول إىل اقتــصادات ذات 

 .النامية
ومتثل النهج الرئيسي للسياسة املناخيـة يف البلـدان الـصناعية يف نظـام احلـد األعلـى مـن                   - ٩

ويف ضـوء احتياجاهتـا املتناميـة مـن الطاقـة، فـإن البلـدان الناميـة         . اإلنتاج واالسـتهالك والتجـارة   
وينبغي أن يقوم هذا النـهج علـى االسـتثمار واالبتكـار            . امةحباجة إىل هنج خمتلف للتنمية املستد     

 مبا يف ذلك العديد مـن أقـل       -وقد أعدت بلدان نامية عديدة بالفعل       . وبناء القدرات املؤسسية  
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 موضـع   حتتـاج خطـط العمـل تلـك إىل وضـعها           و . خطـط عمـل للتكيـف الـوطين        -البلدان منوا   
 ).انظر أدناه(جيا والتطوير املؤسسي ولوالتنفيذ، بدعم دويل يف شكل متويل، ونقل التكن

 
 ية املستدامة يتطلب ختفيف اآلثارحتقيق التنم - ١ 

لــن يكــون يف اإلمكــان حتقيــق األهــداف املتفــق عليهــا دوليــا بــشأن التنميــة املــستدامة     - ١٠
ويـتعني علـى البلـدان      . يـة نبعاثات الكربون الواستمرارها دون إجراء ختفيضات كلية شديدة يف ا       

. دمة النمو أن تتزعم عملية خفض انبعاثاهتا ومساعدة البلدان الناميـة علـى اختـاذ إجـراءات                املتق
 يف املائـة مـن االنبعاثـات العامليـة مـن            ٤٠ موعة البلـدان الناميـة تـساهم بـأكثر مـن          ونظرا ألن جم  

 ختفيضات يف البلدان املتقدمة النمو وحدها ال ميكن أن تكـون          إجراء  غازات الدفيئة اليوم، فإن     
يــة وبالتــايل إجــراء   فعالــة علــى املــستوى العــاملي دون تبــاطؤ منــو االنبعاثــات يف البلــدان النام       

 .مجموعةك يف اقتصادات البلدان النامية ختفيضات حمسوسة يف االنبعاثات
 يف إمكــان البلــدان الناميــة حتقيــق هــذه دى القــضايا احليويــة فيمــا إذا كــانوتتمثــل إحــ - ١١

 مــع اســتمرارها يف اإلبقــاء علــى النمــو االقتــصادي املطلــوب لــدعم التخفيــضات يف االنبعاثــات
م بـه، مبـا يف      ومـن املـسلَّ   . جهودها اإلمنائية، فـإذا كـان األمـر كـذلك، كيـف ميكـن حتقيـق هـذا                 

تغـري املنـاخ، أن البلـدان الناميـة سـتحتاج           اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن       ذلك من جانب    
 املوارد املالية ونقـل التكنولوجيـا وبنـاء        قدمة النمو عن طريق تقدمي    من البلدان املت  إىل دعم كبري    
موجـه  يف هنـج     فيما يلي بعض املسائل الرئيـسية        وتعرض. ختاذ تدابري ختفيف اآلثار   القدرات، ال 

 .ختفيف اآلثاريف حنو االستمرار 
 

 األهداف املنصفة   
 اإلقليمـي والتفـاوض     هناك حاجة إىل تفاوت أهداف خفـض االنبعاثـات علـى النطـاق             - ١٢

وتنطــوي املقترحــات القائمــة . )٤(بــشأهنا يف ســياق مبــدأ املــسؤوليات املــشتركة ولكــن املتفاوتــة
املتعلقـة خبفــض االنبعاثــات علـى املــستوى العــاملي والـيت تــدعو، علــى سـبيل املثــال، إىل خفــض     

 يف  ٧٠ت بنـسبة     وإجراء البلدان املتقدمة النمو لتخفيضا     ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام      ٥٠بنسبة  
علـى ختفيــضات إمجاليـة لالنبعاثـات بالنــسبة للبلـدان الناميــة     ) ١٩٩٠باملقارنـة مبعــدالت  (املائـة  
ولكن على أساس احلصة الفردية، وبـسبب التـضاعف املتوقـع للـسكان يف              .  يف املائة  ٣٠بنسبة  

د ، فـإن هــذه التخفيــضات ســتعادل جهــو ٢٠٥٠ إىل ١٩٩٠البلـدان الناميــة خــالل الفتــرة مــن  
اخلفــض الــيت تبــذهلا البلــدان الناميــة والــيت تقتــرب مــن تلــك املقترحــة بالنــسبة للبلــدان املتقدمــة   

__________ 
، اجمللـد   ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٤-٣انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،             )٤( 

 .٧ول، املبدأ ، املرفق األ١األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار 



E/2008/33
 

10 08-30912 
 

وعلـى أي حـال، فـإن التخفيـضات الكـبرية يف            .  واليت ال تعكس املـسؤوليات املتفاوتـة       )٥(النمو
البلدان النامية تطرح حتديات كربى بسبب احلاجة إىل التوفيق بني إجـراءات التخفيـف والنمـو                

 .الالزم يف استهالك الطاقة
 

 نقل الطاقة وكفاءهتا  
ويف حـني أن االسـتهالك      . تعترب زيادة توافر الطاقة عنصرا رئيـسيا يف التنميـة املـستدامة            - ١٣

ــدان          ــن مخــس االســتهالك يف البل ــل م ــغ يف املتوســط أق ــة يبل ــدان النامي ــة يف البل ــردي للطاق الف
حتاج إىل زيادة استهالكها الفـردي للطاقـة مبقـدار        الصناعية، فإن البلدان النامية كمجموعة ست     

وإذا أخـذ يف االعتبـار أن       .  أضعاف املستويات الراهنـة خـالل القـرن املقبـل          ٦ و   ٤يتراوح بني   
قطاع الطاقة يسهم بأكثر مـن ثالثـة أربـاع إمجـايل انبعـاث غـاز الدفيئـة، فـإن هنـاك حاجـة إىل               

 .االستخدام األنظف واألكثر كفاءة للطاقة
وهناك اختالفات ملموسة فيما يتعلق بالتكلفة ومدى املالءمة بني الطاقة املستمدة مـن            - ١٤

ولذلك يعتـرب الـدعم املـايل اخلـارجي         . الوقود األحفوري والطاقة املستمدة من مصادر متجددة      
واملــساعدة التكنولوجيــة عنـــصرين أساســيني يف التحــول إىل البـــدائل األنظــف هبــدف محايـــة       

وقد يتطلب هذا إعادة النظر يف مفهوم التعاون الـدويل مـن   . ة وأهداف العدالةاألهداف اإلمنائي 
أجل التنمية املستدامة إلقامة هيكل تكنولوجي ومايل ومؤسـسي ميكـن مـن التحـول إىل مـسار                  

وهناك حاجة أيـضا إىل بـذل جهـود متزايـدة يف البحـث املتعلـق                . الطاقة املتجددة وكفاءة طاقة   
ــة مقــدار االنبعاثــات يف  / األنــشطة الــيت تــؤدي إىل خفــض بامتــصاص الكربــون ووســائل  معادل

 . الغالف اجلوي
 

 االستهالك واإلنتاج واالنبعاثات املتراكمة   
يعترب القيام بإرجاع الضغوط البيئية املتعلقة باإلنتاج إىل مصادرها احلقيقية جانبـا هامـا               - ١٥

سـتهالك الـسلع جيـري عـادة يف خمتلـف           لتحقيق التنمية املستدامة نظرا ألن اإلنتـاج التجـاري وا         
وينبغي إدراج اآلثار البيئية إلنتاج إحدى السلع يف حـسابات الـضغوط البيئيـة املقترنـة                . البلدان

وستؤثر تقييمات اآلثار الكربونية عـرب احلـدود علـى حـساب األهـداف              . باستهالك هذه السلع  
تقدمة النمـو رمبـا يكـون قـد حتقـق عـن             العادلة نظرا ألن األداء البيئي احملسن يف بعض البلدان امل         

 . طريق حتويل األنشطة الكثيفة احملتوى الكربوين إىل البلدان النامية
__________ 

 )٥( Paul Baer, Tom Athanasiou and Sivan Kartha, The Right to Development in Climate Constrained  
(Berlin, Heinrich Ball Foundation, 2007)   

 ).www.ecoequity.org/docs/TheGDRFramework.pdfمتاحة على املوقع (  
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 إزالة الغابات واستخدام األراضي  
ــة الغابــات    - ١٦ وتــسهم هــذه . تتمثــل قــضية املالءمــة اإلمنائيــة يف اســتخدام األراضــي وإزال

وعـالوة علـى ذلـك، كـان لزيـادة          . غـازات الدفيئـة   العوامل تقريبا بربع االنبعاثـات العامليـة مـن          
إنتاج الكتلة األحيائية بغرض إنتاج الوقـود تـأثريا حمـسوسا علـى األمـن الغـذائي، وعلـى أسـعار                   

وتؤثر التغريات يف استخدامات األراضـي أيـضا علـى حقـوق            . األغذية، وعلى التنوع األحيائي   
. أمنـاط االسـتخدام الـسابقة لـنفس األرض     اجملتمعات احمللية الـيت تعتمـد يف سـبل معيـشتها علـى              

وميكن أن يقدم هنج خمتلف حل ميثل مكـسبا جلميـع األطـراف، مثـل إشـراك اجملتمعـات احملليـة،            
اليت تعتمد على الغابات احمللية لكسب سبل معيشتها، ويف املساعدة أيضا علـى محايـة الغابـات                  

واتبـع عـدد   . املـستدام كحـافز هلـا   وجتديدها مع السماح للمجتمعات احملليـة حبقـوق االسـتقرار          
ــات ووقـــف       ــاء الغابـ ــادة يف غطـ ــا أدى إىل زيـ ــاح، ممـ ــق بنجـ ــدان ذلـــك الطريـ ــن البلـ ــبري مـ كـ

 .الغابات إزالة
 

 هنج االستثمار يف أسلوب ختفيف اآلثار  
ملختلف السياسات املناخيـة تـأثريات متباينـة علـى املـسارات اإلمنائيـة، وختتلـف بالتـايل                   - ١٧

وبدال من إتباع املسارات اإلمنائية التقليدية الـيت تعتمـد علـى            . تأثريات على املناخ  فيما يتعلق بال  
الوقــود األحفــوري كمــا فعلــت البلــدان الــصناعية، فــإن التنميــة املــستدامة تتطلــب اســتراتيجية   
انتقالية فيما يتعلق بالطاقـة والـيت تعيـد توجيـه االسـتثمارات إىل حتقيـق كفـاءة أكـرب باسـتخدام                      

وتتطلب مثـل هـذه الفتـرة االنتقاليـة أتبـاع أسـلوب موجـه حنـو                 . بدائل الطاقة املتجددة  الطاقة و 
االبتكار واالسـتثمار يف وضـع اسـتراتيجيات ختفيـف اآلثـار وبنـاء القـدرات املؤسـسية املوجهـة           

 .من أجل تعزيز القدرة على ختفيف اآلثار
وعلـى الـصعيد    . لـدان الناميـة   وتتسم إحلاحية هذه االستراتيجية باحلـدة فيمـا يتعلـق بالب           - ١٨

 يف املائـــة مـــن النـــاتج العـــاملي ٠,٥ إىل ٠,٣العـــاملي، قُـــدرت تكـــاليف ختفيـــف اآلثـــار بنحـــو 
ــراوح بـــني      ــافية تتـ ــنوية إضـ ــتثمارية سـ ــدفقات اسـ ــها تـ ــسنوي، يقابلـ ــون ٢١٠ و ٢٠٠الـ  بليـ

ــة إىل     ٢٠٣٠حبلــول عــام  دوالر ــار هبــدف إعــادة انبعاثــات غــاز الدفيئ  خمصــصة لتخفيــف اآلث
 .)٦(املعدالت الراهنة

 

__________ 
تقرير بشأن حتليـل االسـتثمارات والتـدفقات املاليـة احلاليـة            ”اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،         )٦( 

ــتغري املنــاخ     ــة ومناســبة ل ورقــة عمــل إلجــراء حــوار  . “واحملتملــة املتعلقــة بوضــع خمطــط اســتجابة دوليــة فعال
 ).٢٠٠٧( ٨ رقم



E/2008/33
 

12 08-30912 
 

 نظام ختفيف اآلثار  
هناك ثالثة ُنهج رئيسية للسياسات، وال يستبعد أحدها اآلخـر، ملعاجلـة ختفيـف اآلثـار                 - ١٩

إقامــة شــبه ســوق لتحديــد حقــوق  ‘ ١’: بــصفة عامــة، والنتــائج الــضارة بالبيئــة بــصفة خاصــة  
فــرض ضــرائب ‘ ٢’؛ )التجــارةمثــل هنــج احلــد األعلــى مــن اإلنتــاج واالســتهالك و(االنبعاثــات 

التعامــل مباشــرة مــع  ‘ ٣’؛ )مثــل ضــريبة الكربــون (الســتيعاب النفقــات اخلارجيــة لالنبعاثــات  
 . النتائج الضارة من خالل اللوائح

وينطوي كل خيار من اخليـارات املـشار إليهـا أعـاله علـى مـستوى معـني مـن التنظـيم                    - ٢٠
بعـد إعـادة حتديـد حقـوق     (التـصحيحية لألسـواق   ويعتمد اخلياران األوالن علـى القـدرة       . العام

، بينما يتيح اخليـار الثالـث وضـع مزيـد مـن      )امللكية أو بتغيري شروط التكلفة اليت تعمل وفقا هلا  
عـدم قـدرة األسـواق علـى تقـدمي          ) حىت لو جرى تـصحيحها    (اإلجراءات التنظيمية الفعالة مثل     

ك، يبدو أنـه قـد جـرى جتاهـل عـدد          وعالوة على ذل  ). أو يف حدود موعد مقبول    (حل مقبول   
ــة يف       ــة يف ســياق البلــدان النامي مــن اخليــارات اإلضــافية والــيت قــد تكــون أكثــر اتــساما بالفعالي

وجتـدر اإلشـارة يف املقـام األول، مـن بـني هـذه اخليـارات، إىل                 . املناقشات املتعلقـة بالـسياسات    
 معــدالت االنبعاثــات، متويــل البحــث والتطــوير، وتنظــيم حــوافظ اســتثمارات الوقــود وكــذلك

ويف ضوء التحـدي العاجـل وامللـح الـذي          . واحلوافز االقتصادية، والدعم التكنولوجي، والتعليم    
 .يواجهه العامل، يتعني التشديد على السمات التكميلية جلميع قنوات العمل البديلة هذه

 أمهية التكيف  - ٢ 
 تـساهم يف بنـاء املرونـة إزاء         ففي حني . توجد صلة ذات مسارين بني التنمية والتكيف       - ٢١

تغري املناخ يف حتقيق التنمية، فإن تغـري املنـاخ يـؤثر بـصورة سـلبية علـى سـبل معيـشة األفـراد يف           
عــدد كــبري مــن البلــدان الناميــة، وال ســيما يف أقــل البلــدان منــوا، وبالتــايل خفــض قــدراهتا علــى  

رب لــذلك ضــروريا ملعاجلــة   ولــذلك فــإن إدمــاج التكيــف يف التنميــة املــستدامة يعتــ      . التكيــف
وتــرد أدنــاه القــضايا الرئيــسية للتكيــف يف . الــسلبية لــتغري املنــاخ علــى األهــداف اإلمنائيــة اآلثــار

 . التنمية املستدامة
 

 الفقر والتكيف  
املخـاطر  ) أ: (يرتبط الفقر بصورة وثيقـة بالـضعف إزاء تغـري املنـاخ وذلـك مـن خـالل                   - ٢٢

ــأمني ال   ــد ت ــة؛ املتــصلة باملنــاخ عن ــالفقر فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى    ) ب(رفاهي ــود املتــصلة ب القي
وهناك حاجـة إىل معاجلـة   . العوامل احملددة للتعرض لتغري املناخ ذات صلة بالفقر    ) ج(التكيف؛  

ويتطلـب  . تلك اجلوانب إذا ما أريد أن يدعم خفض حدة الفقـر والتكيـف كـل منـهما اآلخـر                   
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دالة للنمـو االقتـصادي، والوصـول إىل املـوارد، وحتقيـق            التكيف الناجح توزيع أكثر اتساما بالع     
ــى وجــه اخلــصوص يف اختــاذ        ــراء عل ــادة مــشاركة الفق ــة أكــرب، وزي ــسانية واجتماعي ــة جن عدال

 .القرارات احمللية
 

 تكيفااللتزام احمللي والقدرة على ال  
يات هنــاك وعــي آخــذ يف البــزوغ بأوجــه الــضعف احملليــة إزاء آثــار املنــاخ واســتراتيج    - ٢٣

وهنــاك مــع ذلــك حاجــة إىل االتــصال بالــسكان احمللــيني واجلماعــات   . التغلــب علــى املــشاكل
وهنـاك حاجـة إىل تعزيـز    . الشعبية لزيادة الوعي وحتديد االستراتيجيات األكثر اتساما بالفعاليـة        

، القدرات احمللية القابلة للتكيف نظرا ألهنا موزعة بصورة منتظمة داخل اجملتمعات وفيمـا بينـها          
وتتــأثر علــى املــستويني احمللــي والفــردي مبــدى تــوفر املــوارد، وإمكانيــة الوصــول إىل الــشبكات  

 .االجتماعية واالقتصادية، واالستحقاقات، واملؤسسات، والتعليم والتكنولوجيا
 

 تكامل السياسات والترابط على الصعيد القومي  
 اجتاه جلعل سياسات تغري املنـاخ       ويف الواقع، هناك  . اعترب التكيف أساسا كمسألة بيئية     - ٢٤

ــة    ــة املــوارد الطبيعي ــة أو محاي ــسلطة وزارات البيئ ــق   . خاضــعة ل ويعــد ذلــك العامــل أحــد العوائ
ويـتعني إدمـاج التكيـف لـيس فقـط          . املؤسسية األساسية لتعميم التكيف يف السياسات اإلمنائيـة       

ــة بــصفة عامــة ولكــن أيــضا يف جمــاالت الــسياسات م    ثــل احلــد مــن الفقــر،  يف الــسياسة اإلمنائي
ــة     ــة التحتي ــاه، والــصحة، واالســتثمار يف البني ــة، وإدارة خمــاطر الكــوارث، واملي ــة الريفي . والتنمي

وباملثل، فإن سياسـات التنميـة املـستدامة الـيت ترمـي إىل حتـسني احلكـم وإدارة املـوارد الطبيعيـة                      
 .تعترب حيوية بالنسبة لتكيف تغري املناخ

وعلـى الـرغم مـن أن تقـديرات تكـاليف           . ف مرتفـع التكـاليف    وميكن أن يـصبح التكيـ      - ٢٥
وقدرت اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ               . التكيف تتنوع، فإهنا تعترب أساسية    

 بليـون دوالر كتـدفقات اسـتثمارية إضـافية          ١٧١ و   ٤٩أن هناك حاجة إىل مبلـغ يتـراوح بـني           
الزراعـة، والغابـات    (اخ يف مخسة قطاعات رئيسية       للتكيف مع آثار تغري املن     ٢٠٣٠حبلول عام   

ــة      ــبىن التحتي ــساحلية وال ــاطق ال ــسان، واملن ــاه، وصــحة اإلن ). ومــصائد األمســاك، وإمــدادات املي
 .يف البلدان النامية)  بليون دوالر٦٧ و ٢٨(وهناك حاجة إىل حصة أكرب تتراوح بني 

 
 اليت تواجه البحوث املتعلقة بالسياساتالتحديات  - ٣ 

هناك حاجة إىل معلومات أفضل، وأدوات متقدمـة ودعـم لوضـع خيـارات االسـتجابة         - ٢٦
وهنــاك حاجــة إىل تقــديرات  . هبــدف النــهوض بالقــدرات علــى التكيــف لــدى البلــدان الناميــة  
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 نظـرا ألن التقييمـات املناخيـة اإلقليميـة والعامليـة غـري          “املكانيـة ”موثوق هبـا للمخـاطر املناخيـة        
وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك حاجـة إىل           . ضعي السياسات علـى الـصعيد احمللـي       كافية بالنسبة لوا  

فهم أفضل حلساسية الضعف االقتصادي بالنسبة للعوامل ذات الصلة باملناخ، وعن السبل الـيت              
قد تؤثر هبا على قياس ورصـد الـضعف االقتـصادي والتنبـؤ بـه يف البلـدان الناميـة بـصفة عامـة،                      

 .اجلزرية الصغرية النامية على وجه اخلصوصويف أقل البلدان منوا والدول 
 

 تعزيز التعاون الدويل فيما يتعلق بالتنمية املستدامة -جيم  
يعترب التعاون الدويل الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية املستدامة، يف ضوء حتـديات تغـري           - ٢٧

ــر الطــرق فعال       ــشركاء أكث ــع ال ــضم مجي ــيت ت ــشاملة ال ــات ال ــرب التحالف ــاخ، وتعت ــق  املن ــة لتحقي ي
وأرست خطة عمل بايل أساسا واضـحا للتعـاون الـدويل بـشأن             . ختفيضات أكرب يف االنبعاثات   

السياسات املناخيـة يف سـياق التنميـة املـستدامة، مبـا يف ذلـك ربـط ختفيـف اآلثـار والتكيـف يف                        
 .البلدان النامية بالدعم املايل والتكنولوجي ودعم بناء القدرات من قبل البلدان الصناعية

 
 احتياجات التمويل - ١ 

مبـا يف ذلـك تلـك القادمـة مـن مرفـق       (تعترب التدفقات املالية الراهنة ذات الصلة باملنـاخ     - ٢٨
أقـل بكـثري   ) البيئة العاملية، والبنك الدويل، وآلية التنمية النظيفـة، وكـذلك مـن املـاحنني الثنـائيني             

رب التدفقات إىل بلدان أفريقيا، والـدول       مما هو مطلوب حىت بأكثر السيناريوهات املتفائلة؛ وتعت       
ــشدة      ــوا منخفــضة ب ــدان من ــل البل ــة وأق ــصغرية النامي ــة ال ــة   . اجلزري ــاك حاجــة عاجل ــذلك هن ول

ــوجي         ــاون التكنول ــل والتع ــشأن التموي ــة ب ــات الدولي ــدل االلتزام ــة مع ــدى كفاي الســتعراض م
 .يتعلق بتغري املناخ فيما

 
 التكنولوجيا والتجارة - ٢ 

قــدرة علــى األخــذ بتكنولوجيــات نظيفــة وتتــسم بالكفــاءة وتنفيــذها، ضــمن تتوقــف ال - ٢٩
وتـدعو خطـة عمـل بـايل إىل     . أشياء أخرى، علـى إمكانيـة احلـصول علـى هـذه التكنولوجيـات          
 .)٧(اختاذ إجراء فعال إلزالة احلواجز أمام حصول البلدان النامية عليها

وينبــع . رتفعــة للتكنولوجيــات البديلــةوتتعلــق اجملموعــة األوىل مــن العوائــق بالتكلفــة امل - ٣٠
: العائـــق الثاين من عــــدم التوافـق احملتمـل بـني حلـول املـشكلة واملؤسـسات املختـصة بتنفيـذها                    

تزال هناك حاجة إىل حتديد التغريات املؤسسية املطلوبة داخل البلدان النامية بغية تيسري تـبين                ال

__________ 
 .CP.13/4، القرار FCCC/CP/2007/6/Add.1ر انظ )٧( 



E/2008/33  
 

08-30912 15 
 

ائق الثالث بالعقبات القانونية أمـام احلـصول علـى          ويتعلق الع . التكنولوجيات الالزمة وتطويرها  
 .الفكرية التكنولوجيا بتكلفة حمتملة، مثل تلك اليت ميثلها النظام العاملي حلقوق امللكية

 
 تحقيق التنمية املستدامةلترابط السياسات  - ٣ 

يـة   أنشأت بلدان عديدة آليات لتحقيق ترابط أكرب يف ملفاهتا اخلاصـة بـسياسات التنم              - ٣١
وعلـى ســبيل املثــال، أدت أهـداف االنبعاثــات بالنـسبة للبلــدان املدرجــة يف    . املـستدامة الــشاملة 

 بالفعـل إىل وضـع سياسـات        )٨(املرفق األول التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املنـاخ         
مـن  وعلى الـرغم    . وطنية واالستثمار املشترك يف مؤسسات جديدة مثل سوق الكربون الناشئ         

ذلــك، فإنــه مل جيــر بعــد بــصورة منهجيــة دراســة اآلثــار املترتبــة علــى هــذه اخليــارات يف جمــال     
 .السياسات واخليارات املؤسسية من أجل برنامج التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية

 
 التوصيات -دال  

تدامة يف ختيم ثالثة أنواع من التهديدات مـن تغـري املنـاخ علـى احتمـاالت التنميـة املـس                   - ٣٢
اآلثـار املناخيـة املباشـرة وآثـار الفوائـد العرضـية للـسياسات املناخيـة يف البلـدان                   : البلدان الناميـة  

ويـتعني وضـع سياسـات      . الصناعية، واآلثار اجلانبية للسياسات املناخية يف البلـدان الناميـة ذاهتـا           
واجــب هبــذه اآلثــار   إمنائيــة مــستدامة يف كــال اجملمــوعتني مــن البلــدان مــع إيــالء االهتمــام ال       

 : يلي كما
وهنـاك  . ُيعترب التكيف مع تغري املناخ مـسألة حيويـة بالنـسبة للتنميـة املـستدامة       )أ( 

. حاجــة إىل تعزيــز القــدرة علــى التكيــف لــدى البلــدان الناميــة، وال ســيما يف أقــل البلــدان منــوا 
ــات التخ     ــيم التكيـــف يف عمليـ ــال التكيـــف تعمـ ــدم يف جمـ ــراز تقـ ــضا إحـ ــيتطلب أيـ ــيط وسـ طـ

 والقومي؛ القطاعي
وفقا خلطة عمل بايل، هناك حاجة إىل ختفيف اآلثار يف مجيـع البلـدان ويـتعني                 )ب( 

 أن يتم ذلك وفقا ملبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة؛
تتمثل أكثر االستراتيجيات الواعدة لتخفيف اآلثار بالنـسبة للبلـدان الناميـة يف              )ج( 

يــشجع املزيــد مــن حتقيــق كفــاءة اســتخدام الطاقــة وبــدائل الطاقــة    هنــج قــائم علــى االســتثمار  
املتجددة ويشمل الدعم التكنولوجي، والصكوك التنظيمية واملالية، والبحث والتعليم، وبالتـايل           

 تشجيع التنمية املستدامة؛
يتطلب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومعاجلة تغـري املنـاخ يف نفـس الوقـت                )د( 

 .ن النامية على أموال ومعرفة كافيني وتطوير تكنولوجيات جديدةحصول البلدا
__________ 

 .٣٠٨٢٢، رقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٨( 
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 الفصل الثالث
 تدهور اآلفاق العاملية وآثارها على البلدان النامية  

 
 تباطؤ االقتصاد العاملي -ألف  

لقــد أصــبحت آفــاق االقتــصاد العــاملي قامتــة، وفقــا للــسيناريو املتــشائم الــذي ورد يف      - ١
إذا مـــا دخـــل اقتـــصاد و. )٩(“٢٠٠٨ضـــع االقتـــصادي العـــاملي وآفـــاق  الو” ةعنونـــالوثيقـــة امل

قـد يتباطـأ منـو االقتـصاد العـاملي مـن نـسبة تنـاهز                ف ٢٠٠٨يف عـام    الواليات املتحـدة يف ركـود       
. )١انظـــر الـــشكل  (٢٠٠٨ يف املائـــة فقـــط يف عـــام ١,٦ إىل ٢٠٠٧ يف املائـــة يف عـــام ٣,٧

ي سـلبا علـى البلـدان الناميـة، مـع إمكانيـة حـدوث               وسيؤثر انعدام االستقرار على الصعيد العامل     
مزيد من التأخري فيما يتعلق بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، وال سـيما يف أقـل                       

زز أداؤهـا االقتـصادي   وسـتتأثر بـشكل خـاص البلـدان املنخفـضة الـدخل، الـيت عُـ         .البلدان منـوا 
 تلـك رجح أن يكـون لـدى   ويُـ  .الطلب اخلارجيمؤخرا بارتفاع أسعار السلع األساسية وزيادة 

. البلــدان جمــال ضــيق لتنفيــذ الــسياسات الــيت ميكــن أن ختفــف مــن وقــع الــصدمات غــري املواتيــة
در إضــايف النعــدام االســتقرار  وعــدم الــيقني املتولــد عــن األزمــة الراهنــة هــو يف حــد ذاتــه مــص   

 .خيص آفاق النمو يف البلدان النامية فيما

__________ 
 .A.08.II.C.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٩( 
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 ١الشكل رقم 
 يف الواليـات املتحـدة      ناسـك اإل أزمـة    يف ضـوء   ٢٠٠٨ منو االقتـصاد العـاملي يف عـام          آفاق
 ة اخنفاض قيمة الدوالرزيادو
  

  )تقديرات جزئية (٢٠٠٧             )توقعات (٢٠٠٨               
 
 
 
 
 
 

 الواليات املتحدة العــــامل االقتصــــادات االقتصادات ادات اليتــاالقتص 
 املتقدمة النمو الناميــــــــــــــة ة انتقاليةمتر مبرحل 
 
 
 
منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم         (٢٠٠٨الوضع االقتصادي العاملي وآفاق     ،  “موجز تنفيذي ”نظر  ا :املصدر 

 ).E.08.II.62املبيع 
توقعـات األمـم املتحـدة     إىل ٢٠٠٨تشري تقديرات منو الناتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام     :مالحظة

 عــام فــاقآوالوضــع االقتــصادي العــاملي  الــوارد يف الوثيقــة املعنونــةيف ظــل الــسيناريو املتــشائم 
 يف املائـة تقريبـا يف النـشاط      ٣٠، وهـو يفتـرض تراجعـا بنـسبة          )٢ -انظر اإلطار أوالً     (٢٠٠٨

 املائـة تقريبـا مقارنـة        يف ١٠اإلسكاين يف الواليـات املتحـدة واخنفاضـا يف أسـعار املنـازل بنـسبة                
، يفتـرض أن يتواصـل اخنفـاض قيمـة     ٢٠٠٨وأثنـاء عـام    .٢٠٠٧باالجتاه الذي شوهد يف عـام  

 يف املائـة تقريبـا مقارنـة    ٢٥الدوالر مقابل عمالت الشركاء التجاريني للواليات املتحدة بنسبة       
 .٢٠٠٧مبتوسط عام 

 
 األثر املترتب على التنمية - ١ 

كتــسب زمخــا علــى مــدى  ا الــذي ،تني لالقتــصاد يف البلــدان الناميــةقــد يقــي النمــو املــ  - ٢
اقتـصادات  وجتـاوز معـدل النمـو يف        .  اقتصاد العامل من هبـوط مفـاجئ       ،اخلمس سنوات املاضية  

 فيمـا بلـغ معـدل النمـو         ٢٠٠٤ يف املائـة يف الـسنة يف املتوسـط منـذ عـام               ٦البلدان النامية نسبة    
ومـع ذلـك،    .٢٠٠١ منـذ عـام   ويا يف املائـة سـن  ٧,٢سبة نـ باالقتصادي لـدى أقـل البلـدان منـوا     

وي
لسن
ري ا
التغ

دل 
مع
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ــا ــات        م ــوة طلــب املــستهلك يف الوالي ــى ق ــة يقــوم، إىل حــد كــبري، عل ــدان النامي ــئ أداء البل فت
فلــيس مــن املــرجح فــصل آفــاق النمــو يف البلــدان الناميــة بــشكل كامــل عــن مكــامن   .املتحــدة
  . للواليات املتحدةة الكلياجلوانب املاليةيف  الضعف

ويف الواقع، تباطأ إىل حـد مـا معـدل     .ويرجح أن تتضرر أيضا صادرات البلدان النامية - ٣
، ٢٠٠٧النمو بالفعل فيما خيص حجم صادرات الصناعة التحويلية من البلدان الناميـة يف عـام                

 .وال سيما يف الصني وأجزاء أخرى من شرق آسيا وأمريكا الالتينية
ل، وخباصـة أقـل البلـدان منـوا، بوقـع تبـاطؤ النمـو يف            البلـدان املنخفـضة الـدخ      شعروست - ٤

 الواليــات املتحــدة بــشكل مباشــر، ألهنــا تعتمــد بــشكل كــبري علــى أســواق أمريكــا الــشمالية     
 هو أن اآلثـار الـسلبية سـتكون علـى األرجـح             غري أن األهم من ذلك    . )١٠(فيما يتعلق بصادراهتا  

ــار ــصن    اآث ــاطؤ إنتــاج ال ــة يف األســواق  عرضــية غــري مباشــرة ناجتــة عــن تب  الناشــئة، اعة التحويلي
 يف   الـذي لـوحظ    سيما يف شرق آسيا، مما قد يـضع حـدا النتعـاش أسـعار الـسلع األساسـية                  وال

ورغم حقيقة أن اخنفاض قيمة الدوالر وضعف األسواق املالية يف الواليـات            . السنوات األخرية 
تبحـث صـناديق االسـتثمار      املتحدة ميارسان ضغطا متزايدا على أسعار السلع األساسية، حيـث           

تبــاطؤ منــو النــاتج  تــأثريفــسرعان مــا ميكــن أن يتجــاوز الدوليــة عــن أصــول حقيقيــة أكثــر أمنــا، 
 . هذه العواملاألثر الناتج عنالعاملي وتراجع الطلب على السلع األساسية 

ــية        - ٥ ــسلع األساســ ــى الــ ــبري علــ ــشكل كــ ــوا بــ ــدان منــ ــل البلــ ــادرات أقــ ــاد صــ  واعتمــ
ــا مــن  يف املا٨٠نــسبة ب( ــة تقريب ــسلعية للمجموعــة ككــل  ئ جيعــل تلــك البلــدان  ) الــصادرات ال

وفيمـا تتـيح زيـادة تنويـع التجـارة سـبيال إىل احلـد مـن          .معرضة بشكل خـاص هلـذه التطـورات   
ــاء قــدرة تنافــسية       ــه يكــون مــن الــصعب علــى الوافــدين اجلــدد بن  درجــة التعــرض للخطــر، فإن

جارة عمليـة طويلـة األجـل، ومثـة حاجـة إىل      تيع ال  حال، فإن تنو   أيوعلى   .يف األسواق العاملية  
  .ُنُهج أخرى ملعاجلة عواقب الصدمات اخلارجية غري املؤاتية يف األجلني القصري واملتوسط

 
 مستويات عالية لتراكم االحتياطي يف البلدان النامية - ٢ 

ات ي تــسعينبية احلــادة للــصدمات الــيت شــهدهتا البلــدان الناميــة يفلاســتجابة لآلثــار الــس - ٦
القرن املاضي، ولنقص اآلليات التعويضية الفعالـة املتاحـة، راكمـت العديـد مـن البلـدان الناميـة                   

__________ 
  يف املائة من صـادراهتا إىل      ٤٠حيث تذهب نسبة    (من أمثلة ذلك البلدان املصدرة الصافية للوقود مثل أنغوال           )١٠( 

 بلدان أخرى أيـضا  تصدرو ). يف املائة٤٤(وغينيا االستوائية  )  يف املائة  ٧٥(وتشاد  ) الواليات املتحدة وكندا  
)  يف املائـة ٦١( كمبوديـا  منـها  أسـواق أمريكـا الـشمالية،    إىل نـسبيا    مرتفعـة  امن بني أقل البلدان منـوا حصـص       

نيبـال  و)  يف املائة  ٤٠(وملديف  )  يف املائة  ٣٧(ومدغشقر  )  يف املائة  ٨٥(وهاييت  )  يف املائة  ٤٢(وجزر القمر   
 ). يف املائة٢٧(
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 وتلـك هـي إحـدى       . العقـد املاضـي    ىكميات وافرة من احتياطيات العمالت األجنبية على مد       
لطلـب  يف ضوء الـسياسات الراميـة إىل إعـادة موازنـة ا           فيها  اجلوانب اليت حباجة إىل إعادة النظر       

وتـستثمر معظـم    . العاملي، حيث يرتبط النمط احلـايل ارتباطـا شـديدا بوجـود اخـتالالت عامليـة               
 .ن مث متول عجز الواليات املتحدةومقيمة بالدوالر االحتياطيات يف األصول امل

ومل يرتفع تراكم االحتياطي يف االقتـصادات الناشـئة فحـسب، بـل تعـداها إىل البلـدان                   - ٧
 وارتفعــت االحتياطيـات مــن نــسبة تتــراوح بــني  .مبــا فيهــا أقـل البلــدان منــوا املنخفـضة الــدخل،  

 ات القـــرن املاضـــي إىل نـــسبة تنـــاهز يـــمثانين مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل يف   يف املائـــة٣ و ٢ 
 يف املائـة تقريبـا يف سـنوات العقـد األول مـن      ١٢ات نفس القـرن ونـسبة    ي يف املائة يف تسعين    ٥ 

مــن الــضروري إنعــاش احتياطياهتــا مــن أنــه  البلــدان تلــكوقــد جتــد  .القــرن احلــادي والعــشرين
 تعكـس   أو قـد  العمالت األجنبية حلماية نفسها من العواقـب الـسلبية للتبـاطؤ العـاملي املرتقـب،                

 . القيود املعوقة لقدرهتا االستيعابيةأكرباالحتياطيات 
هنـاك يف  ف .دية هامـة غري أن األرصدة االحتياطية الكـبرية تنطـوي علـى تكـاليف اقتـصا      - ٨

املقام األول تكاليف الفرصة البديلة، حيـث إن احتياطيـات العمـالت األجنبيـة هـي عبـارة عـن                    
  ميكـــن اســـتخدامها لالســـتهالك الـــيت، االحترازيـــةمـــوارد ماليـــة ُتـــّدخر حتـــسبا لالحتياجـــات  

ائـد احملتملـة   وحتمُّل هـذه التكـاليف لـه مـا يـربره مـا دامـت ال تتجـاوز الفو         .أو االستثمار احمللي
غري أن هذا قد ال ينطبـق حيـث تكـون املـوارد      . من جراء االحتفاظ باالحتياطياتجتىناليت قد 

املخصــصة لالســتثمارات الطويلــة األجــل نــادرة، كمــا هــو الــشأن بالنــسبة للبلــدان املنخفــضة    
 .الدخل يف كثري من األحيان

ألصـول الدوالريـة، أصـبحت قيمـة        ومبا أن معظم البلدان النامية حتـتفظ باحتياطياهتـا با          - ٩
وبالتـايل، مـا ميكـن أن يكـون      .احتياطياهتا معرضة خلطر اخنفاض قيمة دوالر الواليـات املتحـدة  

، إضـافة إىل  ذلـك الـضعف  ويـرتبط مـصدر    .الضعفآلية للتأمني قد يتحول إىل عامل يزيد من 
ــة حق   ياطيــات، تتقاســم  لالحتيقيــةتكــاليف الفرصــة البديلــة لالحتياطيــات، بغيــاب عملــة دولي

ومــن مث هنــاك حاجــة إىل نظــام لالحتياطيــات الدوليــة  .البلــدان األعــضاء ريعهــا بــشكل عــادل
عمالت، على أن يكون أقرب عنـصر قـائم ميثلـه نظـام حقـوق الـسحب اخلاصـة الـذي                     بتعدد ال 

 .يديره صندوق النقد الدويل
 

 الصدمات اخلارجية ووضع بنيان مايل دويل داعم –باء  
 أن يكـون للـصدمات اخلارجيـة الـيت تنتقـل عـن طريـق حـسابات التجـارة ورأس             ميكن - ١٠

 االقتصاد برمته آثـار اجتماعيـة       وتبث يف املال وقع كبري على متغريات االقتصاد الكلي الرئيسية         
 وارتفــاع ، وتــدين مــستوى األجــور، تراجــع اإلنفــاق احلكــوميمبــا يف ذلــكواقتــصادية ســلبية 
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لقـدرة  ااسـتخدام  نقص  اآلثار إىل تلكوتترجم  .اع مستويات الفقرمعدل البطالة، ومن مث ارتف
إضـافة إىل ذلـك، يتـرك ذلـك جمـاال لديناميـة             و. ج إىل األبـد   ات وإىل ضياع النـ    القائمةاالقتصادية  

، ويـؤدي بـذلك إىل احلـد مـن التطـور      نتـاجي ل أثرها السليب على االسـتثمار اإل      سلبية، من خال  
 .يف املستقبل

دمات االقتصادية تقّيد اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر وبلوغ األهـداف            كما أن الص   - ١١
وبالتــايل مثــة حاجــة ماســة إىل آليــات تقــدم ســيولة رمسيــة معاكــسة للــدورات  .اإلمنائيــة لأللفيــة

النامجـة عـن    مبا يف ذلك تلـك      االقتصادية لالقتصادات النامية املتضررة من الصدمات اخلارجية،        
 .أو الكوارث الطبيعية/ولية وتقلب تدفقات رؤوس األموال اخلاصة وكل من التجارة الد

بدور حاسم يف تفـادي حتمـل البلـدان الناميـة           الرمسية  وقد تضطلع التدفقات التعويضية      - ١٢
لتكاليف غـري ضـرورية باحلـد مـن احلاجـة إىل االحتفـاظ بتلـك املـستويات العاليـة مـن املـوارد،                        

نتـاجي ذوي    النشاط االقتصادي واالسـتثمار اإل     نب خفض واألهم من ذلك، مبساعدهتا على جت     
 الرمسيــة املالئمــة فعــاالواملعونــة الــسيولة أن يــصبح تــوفري وميكــن . ة املرتفعــةجتماعيــالكلفــة اال

 .من األثر السليب للصدمات االقتصادية) ل الفقراءوخود (ينمو االقتصادالللغاية يف محاية 
للتمويـل الطـارئ بنيانـا مالئمـا        الوارد وصفه أعـاله     ة  ويتطلب توفري النوع من املساعد     - ١٣

ــة إىل حتــــسني اآلليــــات القائمــــة للتمويــــل التعويــــضي   . ومــــوارد كافيــــة  ومثــــة حاجــــة ماســ
  .أو إىل تصميم آليات جديدة/و
 

 املبادئ العامة والسمات الرئيسية: التمويل التعويضي -جيم  
رية وطويلة األجـل علـى حـد سـواء،          عادة ما تترتب على الصدمات اخلارجية آثار قص        - ١٤

 كـن  مـا مل ت ،واآلثـار الـسلبية القـصرية األجـل ال منـاص منـها       .وقد تبلغ تلك اآلثار مدى كبريا
وميكــن للــسياسات  . للتخفيــف مــن وقعهــا متــاحنياالحتياطيــات والتمويــل اخلــارجي اإلضــايف

السياسات املاليـة يف البلـد   ذلك أن يقوم إطار لوينبغي  .احمللية أن ختفف من حدة اآلثار السلبية
على آليات تـسمح للعجـز املـايل بالتوسـع عنـدما يـصاب بلـد مـا بـصدمة بـدال مـن االنكمـاش                          

ــدعم هــذه      (حيــدث عــادة   كمــا ــدويل وللجهــات املاحنــة أن ت ــصندوق النقــد ال ــضا ل وينبغــي أي
علـى  لتـصدي للـصدمات االقتـصادية    بغيـة ا وسيساعد التوسـع التلقـائي للعجـز املـايل      ).اآلليات

سات اهليكلية املطلوبة إلدارة اآلثـار الطويلـة        يااحلفاظ على النشاط االقتصادي ودعم متويل الس      
 .لصدمةاليت قد تترتب على ااألجل 
تتـدهور شـروط التجـارة لفتـرة وجيـزة،      على سبيل املثال (وإذا ثبت أن الصدمة مؤقتة     - ١٥

 علـى النمـو والفقـر إىل        سـليب أي أثـر    كـن التخفيـف مـن حـدة         مي) أو حيدث اجلفـاف ملـدة سـنة       
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درجة متول معها نسبة كبرية من تكاليف الصدمة بتـوفري الـسيولة الرمسيـة علـى وجـه الـسرعة،                    
وإذا تبــّين  . يف املــستويات العاديــةينفــاق احلكــوماإلممــا قــد يــسمح باإلبقــاء علــى الــواردات و

االجتـاه  ارة دون    يـستمر تـدهور شـروط التجـ        علـى سـبيل املثـال     (الحقا أن الصدمة طال أمدها      
ــاع  ــاف  العكــسي إىل االرتف ــرات اجلف ــي ) أو تتكــرر فت ــدد ، ينبغ ــة  اســدأن مي ــسيولة الرمسي د ال

 .تاحة إعادة هيكلة االقتصاد على حنو تدرجيي ومنظمإلالتعويضية تلقائيا، 
ــن احملتمــل  وإذا  - ١٦ ــشروط أو احلــ    أن يطــولكــان م ــي لل ــصدمة، ينبغ ــد ال ــة وا أم فز املرفق

صدير تـ السلعة إذا بدا من املرجح أن يظل سعر فعلى سبيل املثال،  . املشكلةبالقروض أن تعاجل
 منخفضا، ينبغي تقدمي الدعم املايل لتدابري من قبيل زيادة االستثمارات وزيـادة القـدرة               ةالرئيسي

وبالنــسبة للبلــدان املــستوردة   .التنافــسية ألســعار الــصرف لتــشجيع وتيــسري تنويــع الــصادرات  
ــنفط  الــصافية للوقــود، ، ينبغــي دعــم  املرتفعــة إذا كانــت املــشكلة تتمثــل يف اســتمرار أســعار ال

وإذا كانـت   .االسـتثمار يف رفـع كفـاءة الطاقـة، فـضال عـن تطـوير مـصادر حمليـة بديلـة للطاقـة           
سياســات طويلــة األجــل اتبــاع الــصدمات تعــزى إىل كــوارث طبيعيــة متكــررة، فــإن املطلــوب  

، مثـة حاجـة إىل سياسـيات هيكليـة للتكيـف مـع       لـسابقة  ااحلـاالت ويف كـل   .للوقايـة والتكيـف  
 .يف االقتصاد الكلي لتكنكماشيةمصدر الصدمة احملدد بدال من السياسات التقليدية واال

وإذا كانــت الــصدمة كــبرية منــذ البدايــة، كــأن تــؤدي كارثــة طبيعيــة كــبرية إىل تــدمري  - ١٧
أو القدرة اإلنتاجية، يبقـى هنـاك دور        /جزء كبري من املساكن واهلياكل األساسية االجتماعية و       

غـري أنـه بالنـسبة للبلـدان املنخفـضة الـدخل،        .حمتمل لصرف السيولة الرمسية على وجه الـسرعة 
ل أن جيـري أيـضا   ، الـيت يؤمَّـ   كـبرية  أن تـضطلع بـه املـنح ال        يتعـّين من الواضح أن الدور الرئيسي      

ة يف التـصدي للكـوارث الطبيعيـة     الـصدد، ينبغـي أن تقـدم املـساعد    ذلكويف  .التعجيل بصرفها
يف شكل دعم امليزانية حىت تتمكن احلكومة من متويل زيادة النفقات االجتماعيـة علـى الفقـراء                 

ولذلك الغرض، ينبغي أن تكون هنـاك   .والفئات األكثر ضعفا للتخفيف من حدة آثار الكارثة
 أكرب بغية تـوفري شـبكات    بالتسيري املؤقت لعجز مايل ةللسماح للحكوم يف النظام   آليات مدجمة   

وقــد ال تكــون املــساعدة اإلضــافية فعالــة إذا أمــضى البلــد فتــرة  .لألمــان ميكــن تفعيلــها بــسرعة
طويلة جدا يف بناء شبكات األمان للوصول إىل املتضررين من الصدمة أو إذا تعذر عليه القيـام                 

 .بذلك بسبب عدم كفاية القدرة املؤسسية
حقــوق الــسحب اخلاصــة قــد تتجــه إىل متويــل زيــادة   إصــدار  ورأت اللجنــة أن إعــادة - ١٨

لنـشاط االقتـصادي    ل لتكيـف الـرتويل   ومثلت اآلفاق احلالية ل    .كبرية يف توافر التمويل التعويضي    
واالضطراب املايل سياقا مالئما لرصد جديـد حلقـوق الـسحب اخلاصـة، يف ظـل دور معـاكس        

.  لالحتيـاطي  يقيـة  يف اجتاه عملة دوليـة حق       حبذر وبالتدريج  مللدورات االقتصادية، بغرض التقد   
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 بليــون مــن حقــوق ٢٢ الــصدد، ينبغــي علــى وجــه الــسرعة اســتكمال عمليــة رصــد  ذلــكويف 
، ١٩٩٧السحب اخلاصة، اليت وافقت عليها البلدان األعضاء يف صندوق النقد الدويل يف عـام             

ــن احلــصص         ــوب م ــل احلــد األدىن املطل ــيت متث ــدان ال ــا البل ــصدق عليه ــذي يبلــغ لكــن مل ت  ، ال
 . يف املائة٨٥

 
  املرافق احلالية -دال  

 : ما يليوتشملهناك حاليا عدد من آليات التمويل التعويضية الرئيسية،  - ١٩
أنـشئ  (مرفق التمويل التعويضي، وهو مرفق ملنح القروض تابع لصندوق النقد الـدويل    • 

  )١٩٦٣يف عام 

لدان أفريقيا والبحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ          لمنح لفائدة ب  لبرنامج املفوضية األوربية     • 
ــصادرات    ( ــاض ال ــضي الخنف ــل التعوي ــة التموي ــي    )FLEX(آلي ــت حمــل مرفق ــيت حل ، ال

ونظام تثبيت حصائل الصادرات يف قطـاع       ) Stabex(مشروع تثبيت حصائل التصدير     
 صدمات شروط التجارةمواجهة من أجل )) Sysmin(التعدين 

مرفـق احلـد مـن الفقـر       (ويل من أجل البلدان املنخفضة الدخل       مرافق صندوق النقد الد    • 
 )وحتقيق النمو، التعزيز

 مرفق احلماية من الصدمات اخلارجية التابع لصندوق النقد الدويل  • 

التابع لـصندوق النقـد الـدويل، وهـو         املتصلة بالتجارة    ميزان املدفوعات    اتمرفق تسوي  • 
 .أعضاء الصندوقآلية التكامل التجاري املتاحة لكافة 

 على حنو ضـّيق للغايـة       حمددةلكن اآلليات القائمة إما أهنا حمدودة من حيث التغطية أو            - ٢٠
وبذلك، فإن مرفق التمويل التعويـضي علـى سـبيل     .أو خاضعة لشروط صارمة أكثر من الالزم

رية بـسبب   املثال، الذي كان أداة هامة جدا فيما مضى، مل يستعن بـه إال قلـيال يف اآلونـة األخـ                   
ــة  ــصادرات التابعــة لالحتــاد األور    . مــشروطيته العالي ــل التعويــضي الخنفــاض ال ــة التموي يب ووآلي

)FLEX ( بلدا فقط من بلدان أفريقيـا والبحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ، ويعوقهـا               ٧٦ ـمتاحة ل 
رد ن القيــود األخــرى املتــصلة مبعــايري األهليــة وبــطء ســداد املــدفوعات وحمدوديــة املــوا  مــعــدد 

ويقتــصر تعزيــز ترتيبــات مرفــق احلــد مــن الفقــر وحتقيــق النمــو علــى   .وصــغر حجــم العمليــات
ربامج واليت ترتبط بترتيـب ذي مـشروطية عاليـة          مثل هذه ال  البلدان املنخفضة الدخل اليت لديها      

للمرفـق صـغريا للغايـة مقارنـة     الزيـادة  عالوة على ذلك، كان متوسط و .لصندوق النقد الدويل
الـــيت تتعامـــل مـــع املرفـــق والـــيت تعرضـــت  مة، ومل ميـــنح ســـوى لنـــصف البلـــدان بوقـــع الـــصد
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 متطلبــاتومل يــستعن أي بلـد مبرفــق احلمايــة مـن الــصدمات اخلارجيـة، بــسبب    . )١١(لـصدمات 
 .كما ذكرنا ومشاكل أخرى يف تصميمهاملشروطية العالية 

 
 توصيات تتعلق بالسياسات -هاء  

ــاره علــى البلــدان الناميــة، والتكــاليف   نظــرا للوضــع االقتــصادي العــاملي   - ٢١ املتــدهور وآث
واملخــاطر املترتبــة علــى وجــود أرصــدة احتياطيــة ضــخمة، تقــدم اللجنــة التوصــيات التاليــة           

 :يتعلق بآليات التمويل التعويضي فيما
ينبغــي إصــالح هيكــل للتمويــل التعويــضي وتطــويره مــن أجــل تــوفري ســيولة      )أ( 

ة الـيت تعـاين مـن األثـر الـسليب للـصدمات اخلارجيـة مثـل تلـك                   ومساعدة رمسيتني للبلدان الناميـ    
الناجتة عن الكوارث التجارية والطبيعية واالخنفاض املفاجئ يف صايف تـدفقات رؤوس األمـوال               

 اخلاصة؛
جيب إصالح آليات التمويل التعويضي احلاليـة بـأن توضـع اجلوانـب التاليـة يف               )ب( 
 :االعتبار

وق النقد الدويل على حنو ملحوظ ألن النظم احلاليـة      ينبغي تبسيط مرافق صند    ‘١’ 
وجيــب أن تــشمل عمليــة وضــع تــسهيالت القــروض . متعــددة ومعقــدة للغايــة

ــة يف املــدفوعات تتناســب مــع صــدمات شــروط      ــادات آلي واملــنح حــدوث زي
 التبادل التجاري؛

ية ينبغي قياس أوجه النقص فيما يتعلق بالقـدرة علـى االسـترياد والقـوة الـشرائ                ‘٢’ 
وجيــب أن تــشمل تــسهيالت متويــل الــصدمات واردات األغذيــة  . للــصادرات

 وينبغي تفعيل مرفق نفطي جديد؛. كافة وليس احلبوب فقط
جيب أن تتوفر يف مجيع املرافق التعويـضية املتاحـة نفـس اخلـصائص مـن حيـث                   ‘٣’ 

بط وحتقيـق   سرعة املدفوعات وتناسب احلجم مع شدة الصدمة وقلة املشروطية ممـا يكفـل التـرا              
واإلقراض بشروط أكثر تيسريا أمر حمبـذ بـشدة،         . احلد األقصى من التأثري املفيد للبلدان املتلقية      

 .ال سيما بالنسبة للبلدان املثقلة بالديون ذات الدخل املنخفض
 

__________ 
تعزيـز قـدرة الـصندوق علـى مـساعدة البلـدان املنخفـضة الـدخل وتلبيـة احتياجـات                    ”صندوق النقد الـدويل،      )١١( 

 ).٢٠٠٥(“ ميزان املدفوعات الناشئة عن صدمات مفاجئة خارجية
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 الفصل الرابع
 مسائل تتعلق بأقل البلدان منوا ورفعها من القائمة  

 
 مقدمـــة -ألف  

 الذي جيري كل ثـالث سـنوات لقائمـة أقـل البلـدان              ٢٠٠٩ستعراض عام   استعدادا ال  - ١
واسترشـدت  . منوا، أعادت جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة فحـص منهجيـة تعريـف أقـل البلـدان منـوا                

، الـذي يطلـب فيـه اجمللـس         ٢٠٠٧/٣٥اللجنة يف عملها بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        
ن املعايري اليت ميكن تطبيقها علـى مجيـع التوصـيات           مواصلة وضع جمموعة متسقة م    ”إىل اللجنة   

املتعلقـة بـاإلدراج يف قائمــة أقـل البلـدان منــوا والرفـع منــها، مـع إيـالء االعتبــار الـالزم للــضعف         
 .“االقتصادي بوصفه مسة هيكلية ألقل البلدان منوا

وأجــرت اللجنــة مــشاورات أيــضا بــشأن عمليــة الرفــع مــن القائمــة، وحمتــوى حــاالت   - ٢
مـن ِقبـل إدارة الـشؤون االقتـصادية     (وتقييمات اآلثار ) من ِقبل األونكتاد (ضعف يف املستقبل    ال

كمــا جــرى اســتعراض االنتقــال الــسلس، واملبــادئ التوجيهيــة  ). واالجتماعيــة بــاألمم املتحــدة
 .لرصد التقدم احملرز يف البلدان اليت ُرفعت من القائمة، وكُتيب عن فئة أقل البلدان منوا

 
 معايري تعريف أقل البلدان منوا -باء  

نـصيب الفـرد مـن الـدخل      : يستند التعريـف احلـايل ألقـل البلـدان منـوا إىل ثالثـة معـايري                - ٣
القومي اإلمجايل ومؤشرين عن املعوقات اهليكليـة مهـا الـرقم القياسـي لألصـول البـشرية والـرقم              

ت اهليكليـة نـواتج جمموعـة       ويعكـس املؤشـران املتعلقـان باملعوقـا       . القياسي للضعف االقتـصادي   
ضخمة من العوامل تشمل تلك ذات الطبيعة التارخيية أو اجلغرافية أو تلـك املرتبطـة بـسياسات                 

 .وإدارات سابقة
وأشارت اللجنة إىل أن هذه املعايري هتدف إىل تعريـف البلـدان ذات الـدخل املـنخفض                  - ٤

احملافظـة   )أ(ة، وأكدت على احلاجـة إىل       اليت تعاين من أكثر املعوقات اهليكلية للتنمية االقتصادي       
احملافظـة   )ب(على نوع من االتساق واإلنصاف فيما بني البلدان يف الفترات الزمنيـة املختلفـة؛               

 .على االستقرار يف املعايري
 

 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل - ١ 
ي اإلمجـايل مقـوم   استعرضت اللجنة مناقشات سابقة تتعلق باتباع مقياس للدخل القوم  - ٥

ويـشكل  . بالدوالر يستند إىل طريقة أطلس البنك الدويل أو إىل تقديرات تعادل القوة الشرائية            
استخدام تعادل القوة الشرائية، يف حتويل الدخل القومي اإلمجايل من العملة الوطنيـة إىل قاسـم                
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 احلقيقيـة بـني     مشترك بدال من أسعار الصرف السائدة أساسا أفـضل ملقارنـة مـستويات الـدخل              
بيـد أن تقـديرات تعـادل القـوة الـشرائية املنـشورة يف العديـد مـن البلـدان ذات الـدخل              . البلدان

أو ال يــتم حتــديثها بــشكل  /املــنخفض ال تــستند إىل مالحظــات إحــصائية مباشــرة عــن البلــد و  
 -ومن مث وافقت اللجنة علـى االحتفـاظ بنـصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل                     . سنوي

 . كمعيار للدخل-ملستخدم حاليا ا
وناقشت اللجنة أيضا توزيع الدخل ونسبة السكان الذين يعانون مـن الفقـر باعتبارهـا                - ٦

ولــوحظ أن تعريــف أقــل . عناصــر ميكــن أن تؤخــذ يف االعتبــار عنــد تعريــف أقــل البلــدان منــوا 
 البلـدان الـيت تتبـع       البلدان منوا على أساس توزيع الدخل ميكن أن يؤدي إىل نتائج منحـازة جتـاه              

وإضـافة إىل أن قياسـات عـدم املـساواة يف           . سياسات تؤدي إىل عدم مساواة أكـرب يف الـدخول         
ولـوحظ أيـضا   . الدخل غري متاحة بالنسبة جلميع البلدان املعنية وال ميكن غالبـا االعتمـاد عليهـا      

سـي لألصـول    يف الـرقم القيا   ) جزئيـا وبـشكل غـري مباشـر       (أن عدم املساواة يف الدخل تـنعكس        
 .والحظت اللجنة أن اعتبارات مماثلة تنطبق على معدالت الفقر املدرجة يف املعيارين. البشرية

 
 الرقم القياسي لألصول البشرية - ٢ 

وافقت اللجنة على أن يستمر التعبري عـن حالـة رأس املـال البـشري يف الـرقم القياسـي                     - ٧
 الـصحة والتغذيـة مـن ناحيـة ومـستوى           لألصول البشرية من خالل مؤشـرات تتعلـق مبـستويات         

 :وتستخدم حاليا املؤشرات األربعة التالية. )١٢(التعليم من ناحية أخرى
 النسبة املئوية للسكان الذين يعانون من سوء التغذية؛ )أ( 
 معدل وفيات األطفال دون اخلامسة؛ )ب( 
 املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس الثانوية؛ )ج( 
 .م بالقراءة والكتابة بني الكبارمعدل اإلملا )د( 

وبعــد إمعــان النظــر يف املوضــوع، قــررت اللجنــة اإلبقــاء علــى مجيــع مكونــات الــرقم     - ٨
وفيمـا يتعلـق حبالـة التغذيـة، مت التأكيـد علـى اعتبـار نـسبة الـسكان                . القياسي لألصـول البـشرية    

 اللجنـة أن تـأثري      والحظـت . الذين يعانون من سـوء التغذيـة بوصـفها أفـضل املؤشـرات املتاحـة              
اإليدز على جانـب كـبري مـن األمهيـة بالنـسبة إىل العديـد مـن أقـل                 /فريوس نقص املناعة البشرية   

__________ 
ى الدليل القياسي للتنمية البشرية، ألن األول ينظر بصورة أمشـل     مت تفضيل الرقم القياسي لألصول البشرية عل       )١٢( 

وإضـافة إىل أن الـدليل القياسـي        . حلالة األصـول البـشرية حيـث يـشمل التغذيـة وااللتحـاق باملـدارس الثانويـة                
الـذي تعتـربه   ) مبقياس تعـادل القـوة الـشرائية   (للتنمية البشرية يشمل نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل       

 .نة السياسات اإلمنائية معيارا مستقالجل
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بيـد أن شـعبة الـسكان التابعـة     . البلدان منوا وسـينعكس بـصورة أفـضل يف مؤشـر العمـر املتوقـع        
تعتـرب معـدل    إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحـدة أشـارت علـى اللجنـة بـأن                

 .ومن مث خلصت اللجنة إىل اإلبقاء على هذا املؤشر. وفيات األطفال األكثر موثوقية
وناقشت اللجنة إمكانية استخدام بديل ملؤشـر االلتحـاق باملـدارس الثانويـة، نظـرا ألن                 - ٩

ولـدى اليونـسكو بيانـات      . معدالت التسرب العالية متثل مشكلة على ما يبدو يف بعض البلدان          
وقــررت . ة عــن إكمــال الدراســة والتحــصيل الدراســي، لكنــها مل تــتح بعــد بتغطيــة كافيــةبديلــ

 .اللجنة أيضا اإلبقاء على معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للكبار
 

 الرقم القياسي للضعف االقتصادي - ٣ 
مت وضع الرقم القياسي للضعف االقتصادي ليكون مبثابـة مؤشـر مركـب يعكـس تـأثري                 - ١٠

 اخلارجيــة الــيت يواجههــا بلــد مــا وإىل أي مــدى يكــون هــذا البلــد عرضــة ملثــل هــذه الــصدمات
ويتــضمن مؤشــر التعــرض مؤشــرات فرعيــة متثــل صــغر احلجــم، واملوقــع، واهليكــل  . الــصدمات
ــصادي ــصدمات       . االقت ــة وال ــصدمات الطبيعي ــة لل ــصدمات مؤشــرات فرعي ــضمن مؤشــر ال ويت
 :واملؤشرات السبع هي. التجارية
 ؛السكان )أ( 
 الُبعد املكاين؛ )ب( 
 تركيز الصادرات السلعية؛ )ج( 
 حصة الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك يف الناتج احمللي اإلمجايل؛ )د( 
 التشرد الناتج عن الكوارث الطبيعية؛ )هـ( 
 عدم استقرار اإلنتاج الزراعي؛ )و( 
 .عدم استقرار صادرات السلع واخلدمات )ز( 
 .ملؤشر املركب ووزن كل مؤشر من املؤشرات الفرعية هيكل ا٢ويبني الشكل  
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  ٢الشكل 
   هيكل وأوزان الرقم القياسي للضعف االقتصادي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هــو مؤشــر ) أ(أكــدت اللجنــة جمــددا أن صــغر احلجــم الــذي ُيقــاس بتعــداد الــسكان     - ١١
عف؛ فمعظم البلدان الصغرية ذات الدخل املـنخفض تقـع يف منـاطق معرضـة               مناسب حلالة الض  
 .لكوارث طبيعية

الـذي ُيقــاس مبؤشــر  ) ب(وأكـدت اللجنــة جمـددا أيــضا صـالحية مؤشــر الُبعـد املكــاين      - ١٢
وخـالل  . الُبعد عن األسواق العاملية مع تصحيح ومهي بالنسبة للبلدان اليت تفتقـر إىل الـسواحل         

ة كانــت معظــم البلــدان الــيت مت حتديــدها للرفــع مــن القائمــة تنتمــي إىل البلــدان  األعــوام األخــري
األرخبيلية اليت تتسم بتكاليف نقل مرتفعة وازدواجية يف اهلياكل األساسية واخلدمات النـامجني             

ونظــرا ألن تلــك املالمــح اخلاصــة رمبــا ال يتــسىن انعكاســها يف مؤشــر    . عــن جتزئتــها اجلغرافيــة 
 باالستمرار يف معاجلة تأثري هذه اجلوانب اجلغرافية اخلاصـة علـى التنميـة              كمي، صدرت توصية  

 ). دال-انظر رابعا (يف إطار بيان حالة الضعف 

٥٠٪

مؤشر الصدمات التجارية املؤشر اهليكلي املؤشر املكاين

٢٥٪

)ز( )و( )هـ( )ج( )د( )ب(  )أ(

البعد املكاين

مؤشر الصدمات الطبيعيةصغر احلجم

ــزالسكان تركيــــــــــ
ــصادرات  الـ

 السلعية

حـــــــــــصة
الزراعــــــــة 
واحلراجــــة 
ومــــــصائد 

 األمساك

ــشرد  التـــــــــ
النـــاتج عـــن 
ــوارث  الكــــ

 الطبيعية

عـــــــــدم 
اســـتقرار 
ــاج  اإلنتــ

 راعيالز

 
عـدم اسـتقرار   
صــــــــــادرات 
الــــــــــــــــسلع 

 واخلدمات

٥٠٪

)٪٥٠(مؤشر الصدمات )٪٥٠(مؤشر التعرض 

٥٠٪٢٥٪٥٠٪
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هو مقيـاس للتعـرض للـصدمات اخلارجيـة،     ) ج(ولوحظ أن تركيز الصادرات السلعية      - ١٣
 صــادرات ويف العديــد مــن البلــدان، بلغــت . لكنــه كمــا هــو مطبــق حاليــا ال يــشمل اخلــدمات 

ويف اسـتعراض سـابق للمعـايري، طلبـت اللجنـة      . اخلدمات، ال سـيما الـسياحة، معـدالت كـبرية      
ــصادرات     ــز الـ ــاس تركيـ ــنقح لقيـ ــر مـ ــدمات يف مؤشـ ــة  )١٣(إدراج اخلـ ــروق املنهجيـ  إال أن الفـ

ــا ــإدراج الـــسلع     فيمـ ــراءات التـــصنيف ال تـــسمح بـ يتعلـــق جبمـــع البيانـــات واإلبـــالغ ويف إجـ
وبنــاء عليــه، قــررت اللجنــة عــدم تغــيري هــذا  . د لتركيــز الــصادراتواخلــدمات يف مؤشــر جديــ

املؤشر وطلبت بدال من ذلـك إجـراء حتليـل دقيـق لتقلـب صـادرات اخلـدمات يف إطـار بيانـات                
 .حالة ضعف البلدان اليت جيري النظر يف رفعها من القائمة

ورأت . جيعــرب عــن التعــرض للــصدمات الناجتــة عــن هيكــل أنــشطة اإلنتــا  ) د(املؤشــر  - ١٤
اللجنة أن األنشطة الزراعية، مبا فيها مصائد األمساك واحلراجة، عرضة بوجـه خـاص لـصدمات          

 .طبيعية واقتصادية
ونظرت اللجنة أيضا يف إمكانية إدراج االعتماد الكبري على قطـاع الـسياحة كمقيـاس                - ١٥

ة بوصـفها صـناعة   بيد أن السياحة ليـست معرَّفـة يف احلـسابات القوميـ           . حلالة الضعف اخلارجية  
، لكن الـشعبة    )د(وميكن إدراج مؤشر للسياحة ضمن نسخة يعاد تعريفها من املؤشر           . مستقلة

اإلحصائية التابعة إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة بـاألمم املتحـدة أشـارت إىل وجـود             
 الـالزم   ومن مث قررت اللجنة أن تويل بيانات حالـة الـضعف االعتبـار            . نقص شديد يف البيانات   

 .للصدمات يف قطاع السياحة على أساس كل حالة على حدة
الـــذي ُيعـــزى إىل ) هــــ(واملؤشـــران املـــستخدمان للـــصدمات الطبيعيـــة ومهـــا التـــشرد   - ١٦

، مهــا متكــامالن يف مجــع الــصدمات  )و(الكــوارث الطبيعيــة وعــدم اســتقرار اإلنتــاج الزراعــي   
ووافقـت اللجنـة علـى اإلبقـاء علـى مؤشـري         . الطبيعية، كما يتبني مـن التـرابط البـسيط بينـهما          

 .الصدمات الطبيعية
هـو مؤشـر    ) ز(وباملثل، مت التأكيد على أن عدم اسـتقرار صـادرات الـسلع واخلـدمات                - ١٧

وطُــرح ســؤال عمــا إذا كانــت حتــويالت العمــال وعــدم   ). ز(جيــد عــن الــصدمات التجاريــة  
ت اليت تغطي هذا املوضوع ما زالـت غـري          غري أن البيانا  . استقرارها جيب أن توضع يف االعتبار     

ــن          ــبريا م ــشاكل ألن جــزءا ك ــه بعــض امل ــدفقات التحــويالت يكتنف ــا أن حجــم ت ــة، كم كافي

__________ 
، ١٣٨، الفقـرة    (E/2002/33) ١٣، امللحـق رقـم      ٢٠٠٢الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،           )١٣( 

منـشورات   (تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتـا اخلامـسة        : والتنمية احمللية والقضايا العاملية   ؛  ٥٢صفحة  
 .٢٤ إىل ٢١، الفقرات من )E.03.11.A.3بيع األمم املتحدة، رقم امل
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وبالتــايل تقــرر تــرك هــذا الُبعــد كــي يعــاجل يف  . التحــويالت يــتم عــن طريــق قنــوات غــري رمسيــة 
 .بيانات حالة الضعف

قياسي للضعف االقتصادي عن عوامـل      وأجرت اللجنة أيضا تقييما ملدى تعبري الرقم ال        - ١٨
ولوحظ أن املؤشر الفرعي لقيـاس الـصدمات الطبيعيـة رصـد ظـواهر بيئيـة غـري                  . الضعف البيئية 

 .مواتية بوصفها حدثا متت مالحظته، لكنه حدث ميكن أن يتكرر يف املستقبل
وأشــارت اللجنــة إىل أهنــا استعرضــت مــن قبــل مــسألة الــضعف البيئــي بوصــفها عقبــة    - ١٩
 وأكدت جمددا أن إضافة مكونات تتعلق بتحـديات تغـري املنـاخ ميكـن أن     )١٤(كلية أمام النمو هي

 .تكون ذات صلة فقط إذا كانت متثل عقبة هيكلية يف سبيل النمو
ويشمل الرقم القياسـي للـضعف االقتـصادي بالفعـل عناصـر تتـضمن مـصادر الـضعف             - ٢٠

خطـر إمكانيـة تـأثري الـصدمات الطبيعيـة علـى          ويـنعكس   . االقتصادي النامجة عن البيئة الطبيعيـة     
ــة      ــرقم القياســي للــضعف االقتــصادي، ســواء مــن خــالل مؤشــر الــصدمات الطبيعي النمــو يف ال

ويتــضمن مؤشــر . ومؤشــر التعــرض) بعنــصريه ومهــا التــشرد وعــدم اســتقرار اإلنتــاج الزراعــي(
 .بيعية على النموالصدمات التجارية أيضا، إىل حد ما، املخاطر اليت تشكلها الصدمات الط

ومــع أن تغــري املنــاخ يــؤثر بالفعــل علــى بعــض البلــدان، فــإن آثــاره متفاوتــة بــاختالف    - ٢١
ومن مث فمن املهم حتديد ما إذا كـان تغـري املنـاخ سيـشكل عقبـة هيكليـة إضـافية أمـام                       . البلدان

كــن ومي. النمــو يف البلــدان ذات الــدخل املــنخفض أو أقــل البلــدان منــوا وكيفيــة حــدوث ذلــك  
للجنة أن تستمر يف النظر يف تلك املسائل البحثية اهلامـة مـن أجـل إجـراء تقيـيم علـى املـستوى                       
ــدخل          ــدان ذات ال ــة يف البل ــى التنمي ــاخ عل ــري املن ــشكله تغ ــذي ميكــن أن ي ــر ال القطــري للخط

 .املنخفض
وناقشت اللجنة أيضا دور االضطرابات املدنية والرتاعات بوصـفها عـامال رئيـسيا مـن                - ٢٢
ــضعف عو ــل ال ــومي اإلمجــايل والــرقم القياســي لألصــول البــشرية       . ام ــوحظ أن الــدخل الق ول

ــصدمات   ــاج الزراعــي   (ومؤشــرات ال ــصادرات واإلنت ــدم اســتقرار ال ــائج   ) ع تعكــس بعــض نت
وبالتـايل مت  . غري أهنا ال تشمل مجيع العوامل اليت تزيـد مـن خطـر الـصراعات             . وعوامل الصراع 

واجب للعقبات الناشئة عن األوضاع بعـد انتـهاء الـصراعات عنـد     االتفاق على إيالء االعتبار ال 
مـن أجـل الرفـع مـن        (وبيانـات حالـة الـضعف       ) إلدراجهـا (النظر يف مذكرات األنـصبة املقـررة        

 ).القائمة
__________ 

ومت . بنــاء علــى طلــب اجلمعيــة العامــة، نوقــشت مــسألة النظــر يف إمكانيــة وضــع مؤشــر بيئــي بــشكل مطــول   )١٤( 
الوثائق انظر  . االتفاق يف حينه على التمييز بوضوح بني الضعف االقتصادي والضعف اإليكولوجي أو البيئي            

 .١٤٦ الفقرة (E/2002/33) ١٣، امللحق رقم ٢٠٠٢الجتماعي، الرمسية للمجلس االقتصادي وا
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وإمجاال، اعتربت اللجنة أن تعريف أقل البلـدان منـوا ووضـع إجـراءات راسـخة يعتمـد                   - ٢٣
وإن كانت هناك حاجة إلجـراء      . واحلصول على املعلومات  على اتباع أفضل األساليب املتاحة      

ــن حبــوث التنميــة           ــة ع ــدة الناجت ــضع يف االعتبــار اآلراء اجلدي ــر ت ــت إىل آخ ــن وق تنقيحــات م
االقتـصادية أو معلومــات مـستكملة تتعلــق بالعقبـات اهليكليــة الـيت تواجــه التنميـة والتحــسينات      

 .مقارنة دوليااجلارية ومدى توفر بيانات موثوق فيها وقابلة لل
 

 املعايري تطبيق - جيم 
 ضـمن  ولـإلدراج  .منـوا  البلـدان  أقـل  لتحديـد  املطبق احلايل النهج تأكيد اللجنة كررت - ٢٤
 قـدرة  ولكفالـة  .)١٥(القـيم  مـن  معينـة  عتبـة  عنـد  مجيعهـا  الثالثة املعايري استيفاء ينبغي الفئة، هذه
 انقطـاع  خمـاطر  مـن  قـدر  بأقـل  تقدمـه  ارواسـتمر  مواصلة على القائمة من امسه رفعبعد   بلد أي
 البلـد  خيفـق  أن تتطلـب  قائمـة ال مـن  للرفـع  األهليـة  )أ( :التاليـة  القواعد تطبق تنميته، انتكاس أو
 الرفـع  عتبـات  حتـدد ) ب( ؛)١٦(الثالثـة  اإلدراج معايري من فقط، واحدا وليس اثنني، استيفاء يف
 مــن بلــد برفــع يوصــى لكــي )ج( فيهــا؛ اإلدراج عتبــات مــن أعلــى مــستوى عنــد قائمــةال مــن
 كـل  جتـرى  الـيت  االستعراضـات  مـن  متتاليني استعراضني خالل مؤهال يكون أن ينبغي قائمة،ال

 .سنوات ثالث
 جعــل القائمــة مــن امسهــا رفــع بــصدد الــيت البلــدان بعــض اقتــراح يف اللجنــة ونظــرت - ٢٥

 مت أنـه  بيـد  .القائمـة  مـن  للرفـع  إلزاميـا  شـرطا  االقتـصادي  للضعف القياسي الرقم معيار استيفاء
 الـضعف  مؤشـر  فارتفـاع  .منـوا  البلـدان  أقـل  حتديـد  معـايري  منطق ضد يسري هذا أن إىل التوصل

ــه  مــاحنــو علــى ثابــت، إمنــائي مــسار شــقمــن  بلــد  أيدون وحــده حيــول ال االقتــصادي  يبين
 لقياسـي ا الـدليل  مستويات وارتفاع اإلمجايل القومي الدخل من الفرد نصيب ارتفاعو استمرار

 .االقتـصادي  للـضعف  قياسـي حتتـل مرتبـة مرتفعـة يف الـرقم ال          الـيت  البلـدان  يف البـشرية  ألصولل
 االقتـصادي  لـضعف ل القياسـي الـرقم    معيـار  اسـتيفاء  جعل ينبغي أنه إىل اللجنة خلصت مث ومن
 .القائمة من للرفع إلزاميا شرطا
 اســتخدام ينبغــي ال أنــه أي املرونــة، أمهيــة تأكيــد اللجنــة كــررت نفــسه، الوقــت ويف - ٢٦

 مــن جــدا قريبــة البلــد مؤشــرات فيهــا تكــون الــيت احلــاالت يف وخباصــة ،آليــة بطريقــة املعــايري
__________ 

 .نسمة مليون ٧٥ من أقل السكان عدد يكون أن اإلدراج عتبات أحد ذلك، إىل إضافة )١٥( 
 نـصيب فادها أنه ينبغـي حتقيـق مـستوى عـال بـشكل كـاف ل      م إضافية قاعدة اللجنة وضعت ،٢٠٠٥يف عام   )١٦( 

 مـؤهال  البلـد  جلعـل  )األقـل  علـى  القائمـة  مـن  للرفـع  املطلـوب  احلد   ضعف( اإلمجايل القومي الدخل من الفرد
ــع ــائق انظــر( القائمــة مــن للرف ــة الوث ــصادي للمجلــس الرمسي ــمق امللحــ ،٢٠٠٥ واالجتمــاعي، االقت  ١٣ رق

)E/2005/33( ٣٠، الفصل الرابع، الفقرة.( 
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 ميكـن  احلـاالت،  تلك ويف ).“بني البني حاالت”( منها الرفع  أو القائمة يف اإلدراج مستويات
 القياسـي  والـرقم  ةالبـشري  لألصـول  القياسـي  الـدليل ( اهليكليـة  العقبـات  معـايري  من خليط تطبيق

 االسـتدامة  مـن  معينـة  درجـة  أخـذ الـرأي يف اإلمكـان       هـذا  وسيجعل .)١٧()االقتصادي للضعف
عنـه   يكـشف   مـا  حنـو  علـى  للعقبـات  املمكـن  املـشترك  األثر وكذا احلسبان، يف املعايري بني فيما

 ههـذ  مثـل  تـساهم  كمـا  .االقتـصادي  للضعف القياسي والرقم ةالبشري لألصول القياسي الدليل
ــة ــق يف املرون ــايري، تطبي ــيم مــذكرات إىل إضــافة املع ــات )اإلدراج( التقي  الــضعف مــواطن وبيان

يف االعتبــار علــى  االقتــصادي الــضعف أخــذ كفالــة يف ،)القائمــة مــن الرفــع( األثــر وتقييمــات
قتـرح  ا  مـا  حنـو  علـى  منـها،  الرفع  أو القائمة يف لإلدراج  ما بلد أهلية حتديد عند النحو املناسب 

 .٢٠٠٧/٣٥ي يف قراره لس االقتصادي واالجتماعاجمل
 

 األثر وتقييم الضعف مواطن بيانات :القائمة من الرفع إجراءات - دال 
 للتجـارة  املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  يقـوم  مـرة،  ألول أهليتـها  تثبـت  اليت بالبلدان يتعلق فيما - ٢٧

 االقتــــصادية ونالــــشؤ إدارةتقــــوم و الــــضعف مبــــواطن بيــــان بإعــــداد )األونكتــــاد( والتنميــــة
 تـسبق  الـيت  الـسنة  يف )األونكتـاد  مـع  تعاونالب( لآلثار تقييم بإعداد املتحدة باألمم واالجتماعية
 كـان  الـضعف  مـواطن  بيـان  أن من وبالرغم .سنوات ثالث كل جيرى الذي التايل االستعراض
 لبيانــات كتكملــة األثــر تقييمــات ٢٠٠٧ ســنة يف لجنــةال اعتمــدت فقــد ،مــن قبــل مــستخدما
ــضعف مــواطن ــان توفروســ .ال ــة الوثيقت ــا ضــافةباإل معلومــات، للجن ــقي فيمــا ســجل إىل م  تعل
 الـسابق  االسـتعراض  يف ،مؤهـل  أنـه  تقـرر  بلـد  برفع التوصية ينبغي كان إذا فيما للبت باملعايري،
  .القائمة من سنوات، ثالث كل جيرى الذي
 البلـد  اقتـصاد  عـن  مجاليـة إ أساسـية  معلومـات  الـضعف  مـواطن  بيانات تقدم أن ينبغيو - ٢٨
 اإلحـصاءات  مـع  املعـايري  يف املـستخدمة  املؤشـرات  قـيم  أيضا تقارن أن وينبغي .اإلمنائية تهوحال

 عـدم  قبيـل  مـن ( البلـد  يواجهها اليت األخرى الضعف أوجه تقييم ومواصلة الصلة ذات الوطنية
 بــسبب ألساســيةا اهلياكــل تكــاليف وارتفــاع الــسياحة، علــى واالعتمــاد التحــويالت، تذبــذب
ــة، الظــروف ــر اجلغرافي ــة وطلبــت ).املنــاخ تغــري وأث ــاد إىل أيــضا اللجن  عنــد ،تقــدم أن األونكت
ــات إعــداد ــضعف، مــواطن بيان ــات ال ــة بيان ــدان مقارن ــدخل منخفــضة أخــرى لبل  يف توجــد ال
 .مشاهبة حاالت

__________ 
 البـشرية  لألصول القياسي الدليل(يكليتني  ، اقترحت اللجنة النظر يف وقت متزامن يف العقبتني اهل         ٢٠٠٥يف سنة    )١٧( 

 القياســي الــدخل القــومي اإلمجــايل، والــدليل(حــىت يف املعــايري الثالثــة  أو) االقتــصادي للــضعف القياســي والــرقم
 ).االقتصادي للضعف القياسي والرقم البشرية لألصول
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 الطلـب  يـادة زو القائمـة،  من الرفع بغية االستعراض قيد البلدان عدد زيادة إىل وبالنظر - ٢٩
 مـوارد  تـوافر  إىل احلاجـة  علـى  اللجنـة  دتشـدَّ  الـضعف،  مـواطن  لبيانـات  الفـين  املـضمون  على
 .الغرض هلذا كافية
 عـن  املترتبـة  املتوقعـة  لآلثار اآلثار بالنسبة  تقييمات تناول ضرورة على اللجنة ووافقت - ٣٠

 الدوليـة  والتجـارة  التنميـة  بتمويـل  يتعلـق  فيمـا  وخباصـة  منـوا،  البلـدان  أقـل  مـن  بلد مركز فقدان
 الــشؤون إدارة تكــون أن اآلثــار لتقييمــات الفعــال التنفيــذ وســيتطلب .التقنيــة واملــساعدات
 املاحنـة  البلـدان  مـع  التعـاون  مـن  االسـتفادة  علـى  قـادرة  املتحـدة  لألمـم  واالجتماعيـة  االقتصادية
  .املعين والبلد التجاريني والشركاء الدويل التعاون ووكاالت

 
 القائمة من الرفع بصدد اليت للبلدان السلس االنتقال - هاء 

 حنـو  علـى  القائمـة  مـن  رفـع ال بصدد اليت للبلدان السلس االنتقال مسألة اللجنة تناولت - ٣١
 الرفـع  يف املمانعـة  أن مفـاده  رأي عـن  أعربـت و ٥٩/٢٠٩  يف قرارهـا   العامـة  اجلمعية أوردته ما
 ،املـستقبل  يف الثقـة  عـدم  تعكـس  ،رفعهـا  تقـرر  الـيت  دانالبل من بالعديد يتعلق فيما ،القائمة من
 .املعايري على رضا عدم شكل يف أحيانا عنها جرى اإلعراب وإن
 تأكيـد   إعـادة  وكررت جدا هامة ٥٩/٢٠٩ القرار يف الواردة التدابري اللجنة واعتربت - ٣٢

 منوذجـا  ملتحـدة ا األمـم  قـدم ت بـأن  أوصـت  الـصدد،  ذلـك  ويف .فعـاال  تنفيذا تنفيذها إىل احلاجة
 بالـسفر  املتـصلة  فوائـد ال علـى  اإلبقـاء  طريـق  عـن  الـسلس  االنتقـال  تـدابري  تنفيـذ  يف عمليا قياديا
 .للبلد اإلمنائية لحالةل مالئمة فترة خالل القائمة من ترفع اليت البلدان مندويب لفائدة
 فوائـد ل جييالتـدر  اإللغـاء  يف للنظـر  خـرباء  فريـق  اجتمـاع  عقـد  ينبغـي  أنه اللجنة وترى - ٣٣

 ةقترحـ م معينـة،  لفتـرة  عليهـا  ءاإلبقـا  ميكـن  اليت فوائدال حتديد بغية منوا البلدان أقل استحقاقات
 ممثلـي  إىل إضـافة  اخلـرباء،  فريـق   املـشاركني يف   يـضم  أن ينبغيو .التدرجيي لإللغاء حمددة فترات
ــد، ــاحنني البل ــشركاء امل ــة واملؤســسات التجــاريني وال ــة املالي ــةالدول والتجاري ــراء وميكــن .ي  إج

 الرفـع  مـؤهالت  اسـتوفت  الـيت  والبلـدان  األخـضر  الـرأس  حالـة  لتقيـيم  إفرادية حاالت دراسات
 .الغرض لذلك املوارد توفري وينبغي .القائمة من
 

 القائمة من فعتُر اليت البلدان مدتق رصد - واو 
 الـذي  تقـدم ال رصـد  تواصـل  أن ٥٩/٢٠٩ يف قرارهـا     اللجنـة  إىل العامة اجلمعية طلبت - ٣٤
إىل  اللجنـة  وسـتقدم  .التنميـة  جمـال  يف منـوا  البلـدان  أقـل  قائمـة  مـن  امسـه  فـع ُر الـذي  البلد حيرزه

 ثـالث  كـل  جيرى الذي لالستعراض كتكملة الرصد عملية من إليه تتوصل عما تقريرااجمللس  
 .للقائمة سنوات
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 التقـدم  يف دهورللتـ  عالمـات  أي تقيـيم  هـو  للرصـد  األساسـي  اهلدف أن اللجنة وتعترب - ٣٥
 أقـرب  يف إليـه  اجمللـس  وتوجيـه انتبـاه    التنميـة  جمـال  يف القائمـة  مـن  فـع ُر الـذي  البلد حيرزه الذي
 دون الرصـد  إجـراء  ضـرورة  علـى   اللجنـة، لتفـادي املزيـد مـن األعبـاء،          دتوشـدَّ  .ممكـن  وقت
 نـسبيا  صـغرية  جمموعـة  الرصـد  وسيـشمل  .جمهـود  أيبـذل   ب القائمـة  من فعُر الذي البلد مطالبة
ــن ــي الــيت املؤشــرات م ــى عــالوة تقييمهــا ينبغ ــق فيمــا البلــد أداء عل  أقــل حتديــد مبعــايري يتعل

 .منوا البلدان
 بارتيــاح  وأشــارت .)١٨(األخــضر الــرأس حكومــة  قدمتــه تقريــر يف اللجنــة ونظــرت - ٣٦
 الرغمبـ  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  مبؤشـرات  يتعلـق  فيما وإجنازاته البلد منو معدل استمرار إىل
 اإلمنـائيني  وشـركاءه  األخـضر  الرأس اللجنة شجعت وأخريا، .االقتصادي الضعف استمرار من

ــى ــادة عل ــادة اإلف ــة إف ــن تام ــات م ــة االجتماع ــة املقبل ــشاورية لآللي ــق( الت ــم فري ــال دع  )االنتق
 .للبلد االقتصادي التحول لربنامج الدعم على للحصول

 
 الدليل - زاي 

 منـوا  البلـدان  أقـل  فئـة  بشأن دليل مشروع إعداد يف احملرز اجليد التقدم اللجنة الحظت - ٣٧
 القائمـة  يف لـإلدراج  حاليـا  املطبقـة  واإلجراءات املعايري بشأن الصلة ذات املعلومات مجيع يضم
  .منوا البلدان أقل لصاحل الدعم وتدابري اإلحصائية، واملؤشرات املنهجية وبشأن منها، والرفع
 مـن  واثقـة ال واللجنـة  .)١٩(مماثلة معلوماتتقدم   اإلنترنت على حاتصف الدليلب ترفقو - ٣٨
 منـوا  البلـدان  أقل حتديد مبعايري التعريف يف تساعد أن هذه الوصول إمكانية حتسني شأن من أن

 . أوسعنطاق على

__________ 
  أقل البلـدان منـوا  فئةلرأس األخضر من عن عملية رفع ا معلومات مقدمة إىل األمني العام لألمم املتحدة         تقرير )١٨( 

 .)٢٠٠٧ديسمرب /الرأس األخضر، كانون األول(
ــة علـــــــــى اإلنترنـــــــــت    )١٩(  ــسياسات اإلمنائيـــــــ ــة الـــــــ ــع جلنـــــــ ــر موقـــــــ ــع انظـــــــ ــاح علـــــــــى املوقـــــــ   متـــــــ

http://www.un.org/esa/policy/devplan/index.html. 
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 اخلامس الفصل
 املستقبل يف اإلمنائية السياسات جلنة أعمال   

الذي يـضم    ٢٠٠٧/٢٧٢ ملقرره   واالجتماعي ادياالقتص اجمللس باختاذ اللجنة رحبت - ١
 الربنــامج هــذا مثــل يكفــلو .الــسنوي الــوزاري لالســتعراض الــسنوات املتعــدد العمــل برنــامج
 للخــربة الكاملــة والتعبئــة مناقــشتها املقــرر مــن الــيت باملواضــيع التنبــؤ إمكانيــة الــسنوات املتعــدد
 .اللجنة يف املوجودة

ــضطلع - ٢ ــة، وستـ ــا يف اللجنـ ــة دورهتـ ــشر احلاديـ ــة، عـ ــل املقبلـ ــق بالعمـ ــوع املتعلـ  مبوضـ
 دوليـاً  عليهـا  املتفـق  وااللتزامـات  األهداف تنفيذ”،  ٢٠٠٩ لسنة السنوي الوزاري االستعراض

 لالستعراضـات  اللجنـة  مواكبـة  مـن  وبـالرغم  .“العـاملي  الصعيد على العامة صحةبال يتعلق فيما
 املناسـبة  فيهـا  مبـا  دوليـا،  عليهـا  املتفق اإلمنائية وااللتزامات األهداف بتنفيذ املتعلقة وللمناقشات

 ،٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلـول  ٢٥ يف عقـدها  املقـرر  لأللفيـة  اإلمنائية األهداف بشأن املستوى الرفيعة
 .العامة الصحة لتحسني فعالية أكثر عاملية لشراكة سياسيا إطارا ستضع فإهنا

ــا - ٣ ــتقوم كم ــة س ــتعراض اللجن ــة باس ــل قائم ــدان أق ــو البل ــنةيف  امن ــذلك .٢٠٠٩ س  ول
 االســتوائية غينيــاب اآلثــار تتعلــق تقيــيم وتقــارير اخلطــر مــواطن بيانــات إعــداد ســيجري الغــرض،

 يف األخــضر الــرأس أحــرزه الــذي التقــدم أيــضا اللجنــة وسترصــد .وفــانواتو وتوفــالو وكرييبـايت 
  .٢٠٠٩ سنة يف اجمللس إىل إليه تتوصل اعم تقريرا وسترفع اإلمنائي اجملال

 يف املـستدامة  التنميـة  أعمـال  جدول بشأن املشورة إسداء مواصلة على اللجنة واتفقت - ٤
 املنـاخ  تغـري  بـأثر  يتعلـق  فيمـا  البحـث  مـن  مزيـدا  سـتجري  الصدد، ذلك ويف .املناخ تغري سياق
 .الدخل املنخفضة البلدان يف التنمية على

 الدوليــة املاليــة احلالــةو الــدويل الكلــي االقتــصاد حالــة ورطــت رصــد اللجنــة وستواصــل - ٥
 .النامية االقتصادات على اإلمنائية آثارها حتليل يف وستستمر
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 السادس الفصل
 الدورة تنظيم  

 مـن  الفتـرة  يف املتحـدة  األمـم  مقـر  يف  دورهتـا العاشـرة    اإلمنائيـة  السياسات جلنة عقدت - ١
 مـن  نوراقبـ وم اللجنـة  أعـضاء  من عضوا ٢١ الدورة وحضر .٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٠ إىل ١٧
 . املشاركنيقائمة األول املرفق يف وترد .املتحدة األمم منظومةيف إطار  منظمات عدة
 اخلـدمات  املتحدة لألمم العامة ألمانةبا واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة توفرو - ٢

 رئــيس ألقــى ذلــك، وبعــد .باملــشاركني ورحــب الــدورة اللجنــة رئــيس افتــتحو .للــدورة الفنيــة
 أعمـال  يف اللجنـة  مـسامهة  أمهية على دوشدَّ اللجنة أمام خطابا واالجتماعي االقتصادي ساجملل

 األعمــال جــدول تنفيــذ هبــا ميكــن الــيت الكيفيــة بــشأن جديــدة أفكــار تقــدمي طريــق عــن اجمللــس
 واالجتماعيــة االقتــصادية للــشؤون العــام األمــني وكيــلوأطلــع  .أكثــر بفعاليــة الــدويل اإلمنــائي
 إدراج يف وخباصــة املتحــدة، األمــم أعمــالدور اللجنــة يف  بــشأن هنظــر جهــاتو علــى اللجنــة
 .العاملي اإلمنائي األعمال جدول يف وناشئة جديدة قضايا

 املـرفقني  يف اللجنـة  علـى  املعروضـة  الوثائق وقائمة العاشرة الدورة أعمال جدول ويرد - ٣
 .التوايل على والثالث، الثاين
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  األول املرفق
 شاركنيامل قائمة  

 :الدورة حضروا الذين اللجنة أعضاء قائمة يلي فيما - ١
 أغاروال بينا السيدة 
 ألونسو أنطونيو خوسي السيد 
 أريزيب لورديس السيدة 
 بانوري طارق السيد 
 بيريخولت أوالف السيد 
 بوتشوي كويزي السيد 
 كاو يينغ - غوي السيدة 
 )الرئيس (ديفيس - فرانش ريكاردو السيد 
 غولينويسكا ستانسالوا دةالسي 
 غيومون باتريك السيد 
 )املقرر (هاين فيليب السيد 
 إيشيكاوا هريويا السيد 
  جونسون .أ ويلني السيدة 
 ماما أمينة السيدة 
 أوبشور هانس السيد 
 بونياراتاباندو سوشيترا ةالسيد 
 صديقي فاطمة السيدة 
 )نائب الرئيس (ستيوارت فرانسيس السيدة 
 توسي ياناد السيدة 
 أوفاليتش اك ميليالسيدة 
  وانغوي صمويل السيد 

 :الدورة يفاليت مثلت  املتحدة األمم منظومةكيانات  يلي وفيما - ٢
 واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة 
 اهلادئ واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة 
 اجلزريـة  والـدول  الـساحلية  غري ناميةال والبلدان منوا البلدان ألقل السامي املمثل مكتب 

 النامية الصغرية
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 للطفولة املتحدة األمم منظمة 
 والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر 
 والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة 
 للبيئة املتحدة األمم برنامج 
 الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة 
 للسكان املتحدة األمم صندوق 
 املتحدة األمم جامعة 
 العاملي األغذية برنامج 
 العاملية الصحة منظمة 



E/2008/33
 

38 08-30912 
 

 الثاين املرفق
 األعمال جدول  

 .االفتتاحية اجللسة - ١
 .األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار - ٢
 .واملتابعة القائمة من الرفع وعملية املعايري حتسني :منوا البلدان أقل - ٣
 اإلمنائيــة وااللتزامــات األهــداف تنفيــذ :املنــاخ وتغــري ملــستدامةا التنميــة أعمــال جــدول - ٤

 .املستدامة بالتنمية يتعلق فيما دوليا عليها املتفق
 .النامية البلدان على واآلثار احلايل املايل االضطراب -٥
 .أخرى مسائل - ٦
 .املستقبل يف اللجنة أعمال - ٧
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 الثالث املرفق
 العاشرة دورهتا يف لجنةال على املعروضة الوثائق قائمة  

 
 رمز الوثيقة الوصف العنوان أو

 )CDP2008/PLEN/1( قائمة الوثائق  
 )CDP2008/PLEN/2( جدول األعمال  
)CDP2008/PLEN/3.1( األفرقة الفرعية  
)CDP2008/PLEN/3.2( قائمة املشاركني 
 )CDP2008/PLEN/4( )أ(لتاسعةتقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا ا 
 )CDP/2008/PLEN/5( تقرير اجتماع فريق اخلرباء عن أقل البلدان منوا  
 )CDP2008/PLEN/6( اإلدراج يف القائمة والرفع منها والفوائد: دليل فئات أقل البلدان منوا 
 )CDP2008/PLEN/7( التنمية املستدامة وجدول أعمال تغري املناخ 
موجز تنفيذي عن املسامهة الواردة بشأن موضـوع االسـتعراض الـوزاري           

 )CDP2008/PLEN/8( ٢٠٠٩السنوي لسنة 
تــدهور التوقعــات العامليــة واســتجابات الــسياسات العامليــة مــع اهتمــام         

 )CDP2008/PLEN/9( خاص بأشد البلدان فقرا 
)CDP2008/PLEN/10( الزمة؟التغيريات الهي  ما: التمويل التعويضي عن الصدمات 
مــوجز تنفيــذي لتقريــر حكومــة الــرأس األخــضر املقــدم إىل األمــني العــام    

)CDP2008/PLEN/11( )ترمجة غري رمسية(بشأن رفع البلد من القائمة 
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