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  تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا احلادية عشرة
        )٢٠٠٩مارس / آذار١٣-٩(

  موجز  
يتضمن هذا التقرير النتائج والتوصـيات الرئيـسية الـصادرة عـن الـدورة احلاديـة عـشرة            

مــارس / آذار١٣ إىل ٩ املعقــودة مبقــر األمــم املتحــدة يف الفتــرة مــن للجنــة الــسياسات اإلمنائيــة
ــدورة د تناولــت ، وقــ٢٠٠٩ ــةال التعــاون الــدويل بــشأن الــصحة العامــة علــى   : املواضــيع التالي

 أمهيـة معاجلـة أوجـه عـدم املـساواة؛ واالضـطراب املـايل العـاملي وأثـره                   اصةالصعيد العاملي، وخب  
علــى البلــدان الناميــة؛ وتغــري املنــاخ والتنميــة؛ واالســتعراض الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات    

  .واًلقائمة أقل البلدان من
التعــاون الــدويل مــن أجــل الــصحة  ملوضــوع اســتعراض جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة  ويف   

قـسط أكـرب بكـثري مـن         إيـالء    ضـرورة خلـصت اللجنـة إىل       ،) على الشراكات العاملية   ركيزبالت(
وجـه التفـاوت يف     أللوصول إىل اخلدمات الـصحية و     املتزايدة يف ا   ألوجه عدم املساواة     االهتمام

 قائمـة تبعـاً لفئـات الـدخل ونـوع اجلـنس والعنـصر والعـرق          التفاوتـات  وهـذه . يةالنواتج الصح 
وتــؤثر . واجلغرافيــا وتظهــر بوجــه خــاص يف النــواتج الــصحية غــري املالئمــة ألشــد الفئــات فقــراً

ب تراجـع  اسـب أحـد أ  كمـا أهنـا   ،الظروف الصحية الـسيئة، بـدورها، علـى أبعـاد أخـرى للرفـاه           
وتتطلـب معاجلـة أوجـه عـدم املـساواة علـى الـصعيد الـصحي              . لدخوالـ األداء التعليمي وتـدين     

للحكومـات املتلقيـة    تتـوافر   وهـذا يتطلـب أن      . التعاون الدويل يف جمال الصحة    جوانب   إصالح
إيالء األولويــة إىل الرعايــة الــصحية   بــ  وذلــكواملاحنــة معــاً رؤيــة متكاملــة للنظــام الــصحي،     

وجيـب أن ترمـي     .  لنظم تقدمي اخلدمات الـصحية     األساسية، وتعزيز القدرات املؤسسية والتقنية    
تسهم بالتايل يف احلد مـن أوجـه التفـاوت    فالعاملية إىل دعم هذه األهداف،  الصحية  الشراكات  
  . الصحيعلى املستوى
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واسـتنتجت أن   . وناقشت اللجنة آثار األزمة املالية العاملية الراهنة علـى البلـدان الناميـة              
. تـدابري لتحـسني جبايـة الـضرائب       باختـاذ   احلكومـات   ة إيـرادات    تنميـ  قـدرات    زيـادة مثة حاجة ل  

ــة التــهرب    ــاللجوء إىل الــضرييب وينبغــي أن يــشكِّل التعــاون الــدويل حملارب املــالذات الــضريبية ب
تعزيز التمويـل التعويـضي،     إىل  ومثة حاجة ماسة أيضاً     . هذه اجلهود من   عنصراً رئيسياً    ،الدولية

نتــائج الــصدمات التجاريــة ملواجهــة ليــه حاليــاً، وتــصميمه علــى نطــاق أوســع بكــثري ممــا هــو ع
ــة،     ــة الــيت تلقــي بأثرهــا علــى البلــدان النامي ــأن يكــون متاحــاً دون علــى واملالي شروط التقيــد ب

 عـن طريـق   مـن التمويـل     كـبري   وجيب أن يأيت قسط     . باآلليات القائمة حالياً  املرتبطة  السياسات  
وينبغـي العمـل    . لتقلبات الدورية ال تساير ا   إصدار صندوق النقد الدويل حقوق سحب خاصة      

وعــالوة علــى . تــدرجيياً علــى تعزيــز دور حقــوق الــسحب اخلاصــة كعملــة لالحتيــاطي العــاملي
. أزمـات جديـدة  ملنـع وقـوع   للنظام املايل الـدويل   ذلك، جيب إنشاء آلية تنظيمية شاملة وعاملية    

تلــك ، مبــا يف ذلــك جعــل ملؤســسات القائمــةعلــى اات أساســية حإصــالإدخــال وهــذا يتطلــب 
ونظر أعضاء اللجنـة يف نتـائج اجتمـاع جمموعـة العـشرين الـذي ُعقـد         .يةأكثر مشولاملؤسسات  
حقــوق وتوزيــع أبريــل، ورحَّبــوا باقتراحــات زيــادة مــوارد صــندوق النقــد الــدويل،  /يف نيــسان

اه الـسليم،   السحب اخلاصة، وترتيبات التنظيم العاملي للنظام املايل، بوصفها خطـوات يف االجتـ            
  .مشريين مع ذلك إىل أنه ينبغي القيام باملزيد

ــدت و   ــد تزايـ ــاً  قـ ــاخ إحلاحـ ــري املنـ ــسألة تغـ ــة  .  مـ ــة حاجـ ــذ أن إىل ومثـ ــد  يأخـ ــل بلـ كـ
فاألزمـة املاليـة تتـيح فرصـة لتغـيري األمنـاط التقليديـة        .  احلد من انبعاثات الكربون    تتكنولوجياب

ــاج  ــتثمار واإلنتـ ــسعي إىل  . لالسـ ــب الـ ــهاج وجيـ ــانتـ ــاس   مـ ــى أسـ ــدة علـ ــة جديـ سارات إمنائيـ
تــسهيل نقــل النمــو مــن لبلــدان املتقدمــة لوال بــد . احلــد مــن انبعاثــات الكربــونت تكنولوجيــا
.  والتمويل إىل البلدان النامية للتخفيف من حدة تغـري املنـاخ علـى الـصعيد العـاملي                 االتكنولوجي

ري املنــاخ، حرصــاً علــى تغالتــصدي لــهبــدف ويــتعني حتــسني اإلدارة واســتعراض اهليكــل املــايل  
للداللـة  تعـرض،  مؤشـر  اسـتحداث  وجيـب  . اتساق السياسات والتركيز على التنميـة املـستدامة       

    .يفتوجيه استراتيجيات التكلالسترشاد به يف واملناخ على املستوى الوطين بتأثر ال على
 مـؤهالن  ،مها بابوا غينيا اجلديدة وزمبـابوي ، ورأت جلنة السياسات اإلمنائية أن بلدين       

واعتربت اللجنـة أن غينيـا      . االنضمامهذا   ابيد أهنما رفض   .دان منواً إىل قائمة أقل البل   لالنضمام  
. برفـع هـذا البلـد مـن القائمـة         فأوصـت   من قائمة أقل البلـدان منـواً،        للخروج  االستوائية مؤهلة   

وسـُينظر  . القائمـة من  امسهما  برفعتوص   مل   اه أيضاً، لكن  ان توفالو وفانواتو مؤهلت    أن واعتبِرت
 أمـا كرييبـاس، الـيت     . يف احتمال رفعهما يف االستعراض املقبل الذي جيري كل ثـالث سـنوات            

وســجلت . ، فلــم تعتَبــر مؤهلــة٢٠٠٦ســم ألول مــرة يف عــام انطبقــت عليهــا معــايري رفــع اال 
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 مـن  اللجنة التقدم اإلمنائي اإلجيايب املستمر الذي أحرزته ملـديف وسـاموا، املقـرر رفـع امسهمـا                
وكـررت اللجنـة التأكيـد علـى أمهيـة          . القائمة، وكذلك الرأس األخضر اليت ُرفع امسها مـؤخراً        

 بــدعم مــن ،سلسالــنتقــال لالقيــام البلــدان الــيت ترفَــع أمساؤهــا مــن القائمــة بإعــداد اســتراتيجية 
    .شركائها يف التنمية
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  احملتويات

الصفحة  الفصل

٦. ذ اجمللس االقتصادي واالجتماعي إجراءات بشأهنا أو توجيه انتباهه إليهااملسائل اليت تتطلب اختا  - األول   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اليت تتطلب اختاذ إجراءات من جانب اجمللس  -ألف     
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجمللس إليهاانتباه املسائل اليت يوجَّه   -  اءـب    

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . اةعدم املساوأوجه أمهية معاجلة : الصحة العامة على الصعيد العاملي  -الثاين   
١٠. . . . . . تحقيق األهداف املتفق عليها دوليا مهما لأوجه عدم املساواةيعد اعتبار ملاذا   - ألف    
١١. . . . . . . . . . . . . . . الدالئل واملُحددات األساسية: ساواة الصحيةأوجه عدم امل  -  اءـب    
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لصحةيف جمال االدعم العاملي تقدمي   - جيم     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - دال     

١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العاملي وآثاره على البلدان الناميةاالضطراب املايل  - الثالث   
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكافحة األزمة العاملية  -ألف     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منع األزمات يف املستقبل    -  اءـب    
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  -  جيم    

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العالقة بني تغري املناخ والتنمية  - الرابع   
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رؤية شاملة: التعاون الدويل بشأن املناخ  -ألف     
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمويل والبنيان املايل: ملناخيالتغري ا  -  اءـب    
٢٨. . . . . . . . . . . . . .  وختطيط التنمية الوطنية إزاءه والضعف مع تغري املناخالتكيف  -  جيم    
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والتنميةاحلد من تغري املناخ  -  دال    
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات - هاء     

٣١. . . . . . . . . . . واالبلدان من   الذي جيري كل ثالث سنوات لقائمة أقل٢٠٠٩ عام استعراض  - اخلامس   
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  –ألف     
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩ لعام منواعتبات حتديد أقل البلدان   -  اءـب    
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٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لرفع وا أهلية اإلدراج  -  جيم    
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . يت رفعت من القائمةبلدان اليف ال نميةرصد تقدم الت  -  دال    
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . الرأس األخضر: القائمةرفعت من رصد تقدم البلدان اليت   -  هاء    
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال السلساالنت  -  واو    

٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لجنة السياسات اإلمنائيةل  املقبلةعمالاأل  - السادس   
٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة  - السابع   

  
  املرفقات   

٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة املشاركني  - األول   
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال  -الثاين   
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ى اللجنة يف دورهتا احلادية عشرةقائمة الوثائق املعروضة عل  - الثالث   
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  ولالفصل األ
املــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراءات       

  بشأهنا أو توجيه انتباهه إليها
  املسائل اليت تتطلب اختاذ إجراءات من جانب اجمللس  -ألف   

ــية      ــى        : ١التوصـ ــة علـ ــصحة العامـ ــشأن الـ ــاً بـ ــا دوليـ ــق عليهـ ــداف متفـ ــذ أهـ ــو تنفيـ حنـ
  العاملي  الصعيد

ة يف املـسائل الـصحية وحتقيـق أهـداف الـصحة العامـة علـى الـصعيد                  أوجه عدم املساوا    - ١
حتقيـق األهـداف الرقميـة علـى الـصعيد الـوطين حـىت وإن كـان عـدد كـبري مـن                       ميكن   - العاملي
اجمللــس الــسياسات اإلمنائيــة  جلنــة قــد أوصــتو. اجملتمــع احملــرومني يعــانون مــن التــهميشأفــراد 

ضم جمموعــة صــغرية مــن املؤشــرات بــمعيــة العامــة  اجلاإلشــارة علــىاالقتــصادي واالجتمــاعي ب
 تعلقــةة بأهــداف صــحية حمــددة للفقــراء واحملــرومني إىل األهــداف املتفــق عليهــا دوليــاً امل رتبطــامل

وجيب أن ٌترصد أوجه عدم املساواة هذه تبعاً لفئة الـدخل           . بالصحة العامة على الصعيد العاملي    
ــوع اجلــنس،   وواملنطقــة والعــرق  ــصر والــسن ون ــر  العن ــدَرج يف التقري األهــداف املتعلــق ب وأن ت

الـيت تتوقـف عليهـا      احلاليـة   وسيتطلب هـذا النـهج معاجلـة أوجـه عـدم املـساواة              . اإلمنائية لأللفية 
باحملـددات االجتماعيـة   اليت توصلت إليها اللجنة املعينة  االستنتاجاتالنواتج الصحية، متشياً مع     

  . نظمة الصحة العامليةالتابعة ملللصحة 
  

  االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لقائمة أقل البلدان منواً: ٢التوصية     
ــس    توصــي   - ٢ ــة اجملل ــسياسات اإلمنائي ــة ال ــاعي  جلن ــصادي واالجتم ــا   االقت ــع غيني ــأن ترفَ ب

   .االستوائية من قائمة أقل البلدان منواً
إعــادة تأكيــد  اللجنــة علــى اجمللــس بتــشري، ٥٩/٢٠٩ومتــشياً مــع قــرار اجلمعيــة العامــة   - ٣

كفالـة رفـع البلـدان      لأمهية قيام شركاء التنمية بتنفيذ تدابري ملموسة دعماً الستراتيجية االنتقال           
استمرار حصول البلدان الـيت     أمهية خاصة   ويف هذا الصدد، يكتسي     .  دائم على حنو من القائمة   

ألقـل  تـصلة بالتجـارة     من القائمة على مـوارد اإلطـار املتكامـل املعـزز للمـساعدة التقنيـة امل               ترفع  
وصندوق التكيف املنشأ ألقل البلدان منواً يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة                 البلدان منوا   

  . املتعلقة بتغري املناخ
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  األزمة املالية واالقتصادية العاملية: ٣التوصية     
ــة     - ٤ ــصلة جيــب أن ختــضع االشــتراطات املرهق ــسياسات ذات ال ام باســتخدواملرتبطــة بال

. املصادر احلالية للتمويل التعويضي للمراجعة واملواءمة مع األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـاً             
األزمـة الـيت تلقـي بأثرهـا     ذلـك أن  وقد ثبت على نطاق واسع عـدم فعاليـة هـذه االشـتراطات،              

 الــسياساتوتوصــي جلنــة . هــذه البلــدان ان الناميــة ليــست نتيجــةً لــسياسات حاليــاً علــى البلــد
بالتمويــل املرتبطــة مــسألة االشــتراطات االقتــصادي واالجتمــاعي اجمللــس يتنــاول بــأن اإلمنائيــة 

اإلصـالحات الالزمـة    إدخـال   التعويضي يف مشاوراته مع مؤسسات بريتون وودز هبدف تعزيز          
  . لتمويل التعويضيل  القائمةلياتاآلعلى 

  
  الصلة بني تغري املناخ والتنمية : ٤التوصية     

ين اهليكل املايل القائم حالياً للتعامل مـع تغـري املنـاخ يـزداد تعقيـداً، يف ظـل انتـشار                     ال ي   - ٥
اقتراحات جديدة حتّد من الشفافية على صعيد تكامـل وإضـافية وكفايـة املـوارد واسـتخداماهتا                 

بــأن الــسياسات اإلمنائيــة وتوصــي جلنــة . فبــرامج التكيــيف للتخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ و 
اهليكل املايل ملعاجلة تغري املناخ خـالل الـدورة املقبلـة           االقتصادي واالجتماعي   لس  يستعرض اجمل 

 هبدف كفالة مواءمـة الـسياسات والتركيـز علـى التنميـة             ٢٠١٠ملنتدى التعاون اإلمنائي يف عام      
وتوصــي اللجنــة اجمللـــس أيــضاً بــأن يطلــب إىل هيئـــات األمــم املتحــدة املختـــصة        . املــستدامة 

 غيـة املنـاخ ب  بتـأثر   البـشأن   تعـرض   تطـوير مؤشـر     ) جنة املعنية بالتنمية املـستدامة    بالتشاور مع الل  (
تغـري املنـاخ وتـصميم اسـتجابات        إزاء  البلـدان الناميـة     أحـوال   تقييم هشاشة   عملية مدى   حتسني  

   .تكيف مالئمة
  

  اجمللس إليهاانتباه املسائل اليت يوجَّه   -باء   
   بشأن الصحة العامة على الصعيد العامليحنو تنفيذ أهداف متفق عليها دولياً  -  ١  

، إلحـراز   “العامليـة الـصحية   الـشراكات   ”تـصميم املـساعدة الدوليـة، مبـا يـشمل           ينبغي    - ٦
ومثـة حاجـة إلقامـة أوجـه تـآزر وتعزيزهـا            . تقدم على الصعيد الصحي بشكل عـادل ومنـصف        

ــةالــصحية بــني عمــل الــشراكات   ــأمراض حمــددة العاملي ــة ب ــة   واخلــدمات األ املعني ساســية للرعاي
الصحية اليت تقدمها نظم الصحة الوطنية، وذلك من خالل حتسني التنسيق بني االثـنني وتعزيـز                

أنـشطتها  عدم تـسبب    العاملية  الصحية  وجيب أن تكفل الشراكات     . قدرات تنفيذ النظم الوطنية   
ة عامليــصــحية شــراكات ”اعتمــاد وال ينبغــي . أو إضــعاف الــنظم الــصحية الوطنيــة تفتيــت يف 

  . إال إذا التزمت هذه الشراكات بالعمل على حتقيق األهداف املذكورة “جديدة
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. كلفـة أمـراً أساسـياً لتحـسني صـحة الفقـراء           تويشكل احلصول على أدوية منخفـضة ال        - ٧
اتفـاق  ” إدراج تعديالت على براءات االختراع ويف جمال الصحة العامـة، مبـا يف ذلـك                 أنكما  

ــصلة بالتجــارة   ــة مــن اجلوانــب املت ــة الفكري ــل ، “حقــوق امللكي ــة   ميث ــدة مــن الناحي ــسألة معق م
تـسهيل  وينبغـي زيـادة     . تاحـة  الفـرص امل    مـن  اإلجرائية، مما حيّد من قدرة البلدان على االستفادة       

كلفة بعد مراجعـة وإصـالح نظـم حقـوق الـرباءات وامللكيـة              تاحلصول على األدوية املنخفضة ال    
ويف . بيـد أن اإلصـالح حبـد ذاتـه عمليـة طويلـة األمـد              . ةللتنميـ فعال  مؤاتية  حقوقا  حبيث تصبح   

هذه األثناء، يتعني توفري املساعدة التقنية بغية حتسني قدرات البلدان على امتثال أحكـام تعـديل    
  .حقوق امللكية الفكريةاتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من 

  
  واًاالستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لقائمة أقل البلدان من  -  ٢  

 اللجنة أن توفالو وفانواتو تلبيان معايري رفع البلدان من القائمة للمرة الثانية علـى               رأت  - ٨
يف االسـتعراض   مـن القائمـة     وسـُينظر يف احتمـال رفعهمـا        . هماي برفع امس  وصت مل   االتوايل لكنه 

  .٢٠١٢املقبل الذي سيجري بعد ثالث سنوات عام 
ــتو  - ٩ ــم امل  طلب ــؤمتر األم ــة إىل م ــة    اللجن ــاد(تحــدة للتجــارة والتنمي ــتعداداً )األونكت ، اس

 تبعـاً   ين البلـد  ينذهلـ لالستعراض املقبل بعد ثالث سـنوات، حتـضري ملـف عـن مـواطن الـضعف                 
ــ ــر للمب ــة احملــددة يف تقري ــة  ادئ التوجيهي ــدورة العاشــرة اللجن ــة العامــة  لو )١(عــن ال قــرار اجلمعي
ادية واالجتماعيـة علـى حتـديث تقيـيم         ومن املتوقع أن تعمـل إدارة الـشؤون االقتـص         . ٥٩/٢٠٩

  .٢٠١٢ بشأن احتمال رفع امسي توفالو وفانواتو قبل استعراض عام مقدماًاألثر 
  

  قائمةالرفع من ُتلبلدان اليت يف ا  جمال التنميةرصد التقدم املُحرز يف  -  ٣  
ز تقـدم   ملـديف وسـاموا، إحـرا     ومهـا   قائمة،  المن  اللذان ُرفع امسامها    بلدان  الأظهر  لقد    - ١٠

منظومـة األمـم    إىل أن تـضطلع     اجـة   احل اللجنـة    أثـارت ،  ذاتـه ويف الوقـت    .  مـستمر  إمنائي إجيـايب  
وضع اسـتراتيجيات   بتقدمي الدعم هلذه البلدان ملساعدهتا على       املتحدة وشركاء التعاون اإلمنائي     

  . دائمبشكل من القائمة أمسائهاالفترة االنتقالية مبا يكفل رفع 
  

__________ 
، الفـصل  )E/2008/33 (١٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٨الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،       : انظر  )١(  

  .٢٨ و ٢٧الرابع، الفقرتان 
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  احملرز يف تنمية الرأس األخضررصد التقدم   -  ٤  
، ٢٠٠٧ديـسمرب   /األولقائمـة يف كـانون      ال مـن    امسهأحرز الرأس األخضر، الذي ُرفع        - ١١

هناك حاجـة لبـذل جهـود    وأن البلد يظل ضعيفا من الناحية االقتصادية بيد  . ُمرضيا جدا تقدما  
  .قتصادهال التحول والترقية اهليكلينيإلجناح عملية دؤوبة 
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  اينالفصل الث
  عدم املساواةأوجه أمهية معاجلة : الصحة العامة على الصعيد العاملي    

 االســتعراض الــوزاري الــسنوي لعــام   يعمــلقــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن   - ١
األهداف وااللتزامات املتفـق عليهـا دوليـا فيمـا يتعلـق بالـصحة              ”ض تنفيذ   راتععلى اس  ٢٠٠٩

إجـراء هـذا االسـتعراض، حبثـت جلنـة الـسياسات            مـساعدة يف    ولل. “العامة على الصعيد العاملي   
طـرق مـن    ب عـدم املـساواة يف البلـدان وفيمـا بينـها،             أوجـه تـأثري النظـام العـاملي يف        مدى  اإلمنائية  

 وهــي وســيلة ابتكاريــة وهامــة لتحقيــق - تقيــيم مــدى قــدرة الــشراكات الــصحية العامليــةبينــها 
  . خدمات الصحةق إيصالائ على حتسني طر- التعاون الدويل

 يف جمـال    نـصف تـشجيع التقـدم امل    لصمم املعونة الدوليـة      أن تُ  ينبغيواعتربت اللجنة أنه      - ٢
 التقـدم يف  حـراز  أسـلوب فعـال إل     منـصفة  نتـائج صـحية       حتقيـق   أن كفالـة   تبّين هلا كما  . الصحة

 يف جمــال  عــدم املـساواة وجـه  الوضـع الــراهن أل فحـص ولـذلك قامــت ب . قطـاع الـصحة عمومــا  
 ريأثكـذا تـ   حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، و      ما ينطوي عليه من آثار على عمليات        ، و ةالصح

  .“منظار اإلنصاف”يف ذلك من خالل الشراكات الصحية العاملية 
  

  تحقيق األهداف املتفق عليها دوليا مهما لأوجه عدم املساواةيعد اعتبار ملاذا   - ألف  
فأينمــا .  القــدرات األخــرىميــعجل اســابق ارطحتقيــق موفــور الــصحة شــ ُيــشكّل أوال،   - ٣

يتـدىن  هلم و وودخـ الفقـراء     تتنـاقص إنتاجيـة    صبح مـن األرجـح أن     يـ  أوجه عـدم املـساواة،       تتسع
 ا جوهريـ  امكونـ الـصحة اجليـدة     وباإلضـافة إىل ذلـك، يعـد التمتـع ب         .  عمومـا  هميتـ رفاهمستوى  

 ناميـة تعـاين مـن أمـراض     ما زالت نسبة كبرية من سـكان عـدة بلـدان       ف .لتحقيق األمن البشري  
االســتفادة مــن رص  نظــرا لــشدة القيــود علــى فُــ  وذلــكمكــن الوقايــة منــها ويــسهل عالجهــا ُي

ــة اهلياكــل األساســية الــصحية     ــة الــصحية بــسبب عــدم كفاي أو رداءة توزيعهــا خــدمات الرعاي
  .اجتماعية معوقاتوجود املوارد املالية أو ولنقص 

هـذه علـى   عـدم املـساواة   حـاالت  و.  البلـدان داخـل ة حـاد عدم مساواة   أوجه   مثةثانيا،    - ٤
ففــي غيــاب . حتقيــق األهــداف املتفــق عليهــا دوليــاجــسيمة علــى حتــدث آثــارا الــوطين الــصعيد 

كـالفقراء  (ضرورية للفئـات األسـوأ حـاال    الـ صحية الـ دمات اخلجهود ُمحكمة األهداف لتقدمي  
فـإن حتقيـق    ) د اجلماعـات احملرومـة     وأفـرا  ، يف املناطق النائيـة    ذين يعيشون عموما، واألشخاص ال  

الظـروف الـصحية    حالـة   ن  ال يؤدي بالضرورة إىل حتسّ    متوسط ما، على الصعيد الوطين      هدف  
  . نسيب يف أحوال احملرومنيرافقه تفاقم، وقد ي بدرجة متكافئةجلميع الفئات
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 علـى مـدى احليـاة     ميتـد نطاقهـا     ثالثا، ينطـوي االسـتثمار يف صـحة األطفـال علـى آثـار                 - ٥
ومـن مث   إعاقـات دائمـة،     ول دون حـدوث     التدخالت املبكرة أن حت   بإمكان  ف. لواإلنتاج والدخ 

  . امتيازات اجتماعية واقتصادية كبرية لألفراد واجملتمعريتوف
، حـاالت أخـرى     بلد مـن البلـدان     عدم مساواة صحية يف      أوجهوأخريا، يعكس وجود      - ٦

. العوامل الثقافيـة والـسياسية واالقتـصادية      خل  دا، مبا يف ذلك ت    يعززهاعدم املساواة و  أوجه  من  
 لـيس فحـسب يف جمـال الـصحة وإمنـا أيـضا              -  حاالت عـدم املـساواة      اشتداد تحوليوميكن أن   

 إىل مصدر اضطراب أو نزاع اجتمـاعيني، وهـو مـا ميكـن أن يكـون لـه             - على جبهات أخرى  
  .بدوره ضرر وخيم األثر على الصحة

ا اجلهــات املاحنــة الرمسيــة والــشراكات الــصحية العامليــة  اجلهــود الــيت تبــذهلتكــون  قــدو  - ٧
مـع روح إعـالن األلفيـة إذا كانـت أهـداف      متسقة  ،لالرتقاء مبستوى الصحة يف البلدان النامية   

 عدم املساواة يف جمـال الـصحة        احلد من أوجه   إىل   سعيها يف صلب     صراحة تلك اجلهات تصب  
  . وغريه من اجملاالت ذات الصلة

 عدم املساواة الصحية مباشرة يف تنفيذ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف جمـال               جهأووتؤثر    - ٨
 عـدم املـساواة     أوجـه فعنـدما تكـون     . األخـرى الصحة وبشكل غـري مباشـر يف تنفيـذ األهـداف            

 قـد تزيـد    يف حـني  مرتفعة ويف ازديـاد، تـصري األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة أصـعب علـى التحقيـق                   
ينتـهي ذلـك بتحقيـق       هـذه األهـداف مـن حـدة عـدم املـساواة، حبيـث                اجلهود الرامية إىل حتقيق   

نتيجــة ذلــك بــسبب التمييــز أو رمبــا حيــدث و. لفئــات األحــسن حــاال أكثــر مــن غريهــااملنفعــة ل
تقــدمي اخلــدمات إىل الفئــات األســوأ حــاال، الــذين بعقبــات حتــول الــسلطات الــصحية اصــطدام 

دقيق للفلـسفة الـيت تـستند إليهـا         الـ تفـسري   ال من شأن ه  بيد أن . كثريا ما يستوطنون املناطق النائية    
  . احملرومنيُتركز على مصلحة اجلهود املبذولة جيعل األهداف اإلمنائية لأللفية أن 

  
  الدالئل واملُحددات األساسية: ساواة الصحيةأوجه عدم امل  - اءـب  

ــا         - ٩ ــا تكــون البيان ــدم املُحــرز، كــثريا م ــن التق ــالرغم م ــه ب ــة أن ــة ت تالحــظ اللجن املتعلق
مـا هـو   ومـع ذلـك فـإن    . الظروف الصحية غري كافية، خصوصا يف البلـدان املنخفـضة الـدخل         ب

عــدم املــساواة الــصحية علــى الــصعيدين العــاملي  أوجــه معلــوم منــها يكفــي للداللــة علــى شــدة  
، حبيث خيتلـف الوضـع الـصحي واملـوارد املرصـودة للـصحة حبـد سـواء علـى نطـاق                      )٢(والوطين

  .بداخلهادان وواسع بني البل
__________ 

  )٢(  Commission on the Social Determinants of Health, Closing the Gap in a Generation: Health Equity 

through Action on the Social Determinants of Health, Geneva, WHO, 2008.  
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يف مؤشـرات   الكـبري   التفـاوت   االت  وترتبط أوجه االخـتالف يف مـستويات الـدخل حبـ            - ١٠
  : كما يتضح من األمثلة التالية،الصحة

 عامـا باملقارنـة مـع      ٨٠رتفعـة الـدخل     امليبلغ متوسط العمر املتوقـع يف البلـدان           )أ(  
دون اخلامــسة يــات األطفــال يبلــغ معــدل وفيف حــني يف البلــدان املنخفــضة الــدخل، عامــا  ٥٩
ــل   ٧ ــات لكـ ــل والدة ١ ٠٠٠وفيـ ــل ل ١١٠، مقابـ ــدان  ١ ٠٠٠كـ ــضة املوالدة يف البلـ نخفـ

  ؛الدخل
ــة عنــد الــوالدة      )ب(   ــة الطبي  ُخمــس أفقــر الــسكان يف  لــدىتقــل نــسبة تــوفر العناي

  .أكثرهم ثراءعن نصف ما هي عليه يف ُخمس  بلدا ناميا ٥٥
عرقيــة واســعة يف جمــال الــصحة وتباينــات إقليميــة    وهنــاك أيــضا اختالفــات عنــصرية و  - ١١

  : البلدان كما يتضح من األمثلة التاليةبداخلكبرية 
سـاحقة   أغلبيـة    تقطنـها  اليت   ،عاصمة الواليات املتحدة األمريكية، واشنطن     يف  )أ(  

ــن  ــغ    م ــبانية، يبل ــسود وذوي األصــول اإلس ــع  متوســط ال ــر املتوق ــع   ٦٣العم ــة م ــا باملقارن  عام
    مقاطعة منغامري اجملاورة هلا بوالية ماريالند؛عاما يف ٨٠

 ُربـع  العرقية الـصينية  األصول   ذوي تبلغ نسبة وفيات الرّضع بني اإلندونيسيني       )ب(  
   اإلندونيسيني؛ما هي عليه بني غريهم من 

 العمــر املتوقــع تيف معــدالعامــا  ٢٠ فــروق تبلــغ االحتــاد الروســي، هنــاك يف  )ج(  
  .املناطق بني
أوجـه   عمـيم  إىل تةالـصحي مـن الرعايـة   ى الصعيد الوطين، تـؤدي حـاالت احلرمـان        وعل  - ١٢

عــدم املــساواة يف الوضــع االجتمــاعي واالقتــصادي علــى أســاس نــوع اجلــنس واألصــل العرقــي  
لـى املـوارد االقتـصادية    عصول احلـ عـدم إنـصاف يف     واملنطقة اجلغرافية، وهذا ما يعكس بـدوره        

ــيم فــرص و ــة ويف الب. والتوظــفالتعل ــدان النامي ــا ل ــها تقريب ــاة، تكــون احتمــاالت   كل ــيت  الوف ال
سـر األكثـر     سن اخلامسة أكرب من نظرياهتـا يف األُ        مبلوغهاألسر الفقرية قبل    يف  واليد  يواجهها امل 

هـذا النحـو،    وعلـى   .  يف بعض البلدان   تبلغ ثالثة أضعاف ذلك   بل إن تلك االحتماالت      - ثراء
ــا بالــصحة ارتباطــا اإلنــاث،يــرتبط التعلــيم، خاصــة تعلــيم   عــدم املــساواة أوجــه  نــشأوت. إجيابي

ــضا   ــصحية أي ــا يتجــاوز املكــان  ال ــة    مب ــات الطبيعي ــا إىل االختالف ــك جزئي ــزى ذل يف درجــة  وُيع
  .ةسائد الاألخطار

عواقـب خطـرية    إىل  دينيـة حمـددة     أو  عنـصرية   أو   عرقيـة    جمموعـات  التمييز ضد    ؤديوي  - ١٣
  .ةحمددات الصحة والنتائج الصحيمن حيث 
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يف رعايـة الـصحية و    الاحلـصول علـى      يف نياجلنـس بني  تفاوت  حتدث حاالت   وكثريا ما     - ١٤
 يف صـفوف اإلنـاث تكـون عمومـا          الرّضـع فمعـدالت العمـر املتوقـع ووفيـات         . نوعية اخلدمات 

تتعـرض اإلنـاث     حيـث سـيوية   لكـن لـيس يف بعـض البلـدان اآل         والذكور  نظرياهتا بني   أفضل من   
مـن   صحية خاصة خالل فترة احلمل والـوالدة و        ا أن املرأة تواجه أخطار    كما. تمييزلكثري من ال  
  . نوعية أكثر رداءةمن رعاية صحية ى عموماق وتتلتعرض لبيئات أسرية غري صحيةخالل ال

 بـني  غـري متكـافئ   اهلياكـل األساسـية الـصحية      توزيع يكون ما   كثريا،  إضافة إىل ذلك  و  - ١٥
هـو  غـري متكـافئ     يكـون    اجملموعـات إىل اخلـدمات       مثلمـا أن وصـول     ،أخـرى ومنطقة جغرافيـة    

ويعتـرض شـلل   . موظفي الرعاية الـصحية املناطق الريفية مبا يكفي من      ال ُتزّود وكثريا ما   . أيضا
شديد أيضا قدرة القطاع الـصحي علـى تلبيـة احتياجـات الفقـراء بـسبب غـالء أسـعار األدويـة                

وقـد  . لوصـول إىل أدويـة جنيـسة أرخـص        والتحديات اليت تواجهها احلكومات الوطنية لتأمني ا      
وانـب املتـصلة    اتفـاق اجل  ” علـى    دخل براءات االختراع والصحة العامـة املُـ       بشأن التعديل   دوجأ

 لكـن التعـديل     ، املرونة على ذلك االتفاق    جوانب، بعض   “حقوق امللكية الفكرية  بالتجارة من   
  .ةتاح الفرص املغتناماقدرة البلدان على د من  وهذا ما حياإلجرائيةمعقد من الناحية 

  
  لصحةيف جمال االدعم العاملي تقدمي   -جيم   

إطـالق األهـداف   مع يف جمال الصحة املقدمة تسارعت وترية املساعدة اإلمنائية الدولية        - ١٦
تعـددة األطـراف علـى    املااللتزامات اليت أخذها مقدمو املعونة الثنائية و    بفضل   و .اإلمنائية لأللفية 

 ختـصيص كمـا تغـري منـط       .  بليـون دوالر   ١٢,٦، بلغـت تلـك املـساعدة        ٢٠٠٦عاتقهم يف عام    
اإليـدز واألمـراض    /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       مكافحة  ففي حني استهلكت جهود     . املوارد

ــة حنــو  ــسعينيات، فــإن تلــك     ٢٠املعدي ــة يف جمــال الــصحة يف الت ــة مــن املــساعدة اإلمنائي  يف املائ
هبطــت و، ٢٠٠٦-٢٠٠٥فتــرة ال يف االلتزامــاتع  يف املائــة مــن مجيــ٥١الــربامج قــد شــكلت 

  .)٣( يف املائة١٨ إىل ٣٦يف جمال الرعاية الصحية من واإلدارة نسبة الدعم املخصص للتدريب 
متويــل قطــاع علــى الترتيبــات املؤســسية اجلديــدة حمفــزا رئيــسيا أســلوب ظــل انتــشار يو  - ١٧

وأقــرت . أهــداف متنوعــةب  شــراكة صــحية عامليــة١٠٠  و٨٠ مــا بــني مت إنــشاءفقــد  :الــصحة
وطنيـة كانـت أم متعـددة    (منظمة الـصحة العامليـة بـأن هـذه التحالفـات بـني املؤسـسات العامـة            

ــسيات ــدين و  )اجلن ــع امل ــات اجملتم ــشركات اخلاصــة،    امل، ومنظم ــة وال ــات ؤســسات اخلريي حتالف
  .الصحة على نطاق عامليحتسني جمال تحقيق إجنازات كبرية يف أساسية ل

__________ 
“ Measuring aid to health”جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،            )٣(  

  .ww.oecd.org/dac/stats/health، متوفر باملوقع الشبكي ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول
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مــراض أل التــصديعظــم بــرامج الــشراكات الــصحية العامليــة هنجــا قائمــا علــى  ويتبــع م  - ١٨
 هــي فــريوس نقــص املناعــة  ، يف املائــة منــها ثالثــة أمــراض ٦٠حــوايل  فيــستهدحمــددة حبيــث 

تـستهدف بوجـه خـاص    وهناك أيـضا شـراكات صـحية عامليـة     . اإليدز والسل واملالريا  /البشرية
 تلــك ا ُيؤســس مــنإال القليــل مــلــيس و. جــةليــست معروفــة بــنفس الدر أمــراض القــضاء علــى
 عـدم املـساواة     فيـف أوجـه   ختعمومـا     ُيـشكّل  وال. تعزيز اخلدمات الصحية الوطنيـة    لالشراكات  

  .  الشراكات الصحية العامليةتصميمعملية يف رئيسية مسألة داخل البلدان يف النتائج الصحية 
 ســواء علـى قــدرة   حبـد  وســلبيةكات الــصحية العامليـة آثــار إجيابيـة  اوكـان لنــشوء الـشر    - ١٩

 وظائفهــا بــشكل أداءن ِس الــشراكات ُتْحــهــذهف. املــشاكل الــصحيةحــل البلــدان الناميــة علــى 
ــول  ــة معق ــن ناحي ــددة   م ــائ .  حتــسني الوصــول إىل عالجــات حم ــدت وس ــة لتحقيــق  لوغ  مهم

مويـل   زيادة الت  عن طريق  ا يف ذلك  لصحة، مب بشكل عام فيما يتعلق با    األهداف اإلمنائية لأللفية    
 وكـذا عـن طريـق اجلهـات املاحنـة           - املؤسـسات والـشركات   ك - القطـاع اخلـاص    جهـات من  

 هنـــاك ذلـــك،لـــى عـــالوة عو. ضافةمـــمل تكـــن دائمـــا مـــسامهات إال أن املـــسامهات . الرمسيـــة
 عــدم املــساواة الــصحية،  معاجلــة أوجــهانــشغاالت بــشأن دور الــشراكات الــصحية العامليــة يف  

وقد أكـدت اللجنـة احلاجـة إىل        .  بنيان املعونة الدولية   اتساقطنية و  على ُنظم الصحة الو    هاوأثر
وتعزيـز    الـصحية  فوائـد التوزيـع   حتسني  من أجل   حتسني التوازن بني مسامهات هذه الشراكات       

  .خدمات الصحة الوطنية
  

  الشراكات الصحية العاملية وتعزيز املساواة  -  ١  
اختيـار  : حمـاور  ةأربعـ علـى   ة واإلنـصاف     العالقة بني الـشراكات الـصحية العامليـ        رتكزت  - ٢٠

التأثري يف اخلدمات الصحية الوطنيـة؛ وطبيعـة األمـراض املـستهدفة؛ واآلثـار       والبلدان املستفيدة؛   
  .التوزيعية ألساليب عمل تلك الشراكات

  
  الصلة بني الفقر واملرض  )أ(  

الـيت يعـاين    مـراض   هـي األ  األمراض الرئيسية اليت تستهدفها الشراكات الصحية العامليـة           - ٢١
  تلـك الـشراكات     احملرومني يتوقف على أسلوب عمـل      على ت أن أثر التدخال   إال. منها الفقراء 

جلميـع، ينبغـي أن     على ا املنفعة  تعميم   ومن أجل كفالة  . السياق االجتماعي واالقتصادي  على  و
 ةماعيـ االجتنظام الرعاية الصحية وأن تكون مالئمة للظـروف         يف تعزيز   التدخالت  ُتسهم تلك   

  .فئةوالثقافية اخلاصة بكل 
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  رصد املوارد  )ب(  
 أوجـه عــدم  رهــا ميكـن للـشراكات الــصحية العامليـة معاجلــة    الــُسبل الـيت عبْ يتمثـل أحـد    - ٢٢

وجـه  ُتفأنـشطة الـشراكات الـصحية العامليـة ومواردهـا           . التركيز على أفقـر البلـدان      يف   ،املساواة
يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى،         خـصوصا   أكثر فقرا،   بشكل رئيسي إىل مناطق جغرافية      

 تركيـز تلـك األنـشطة علـى األمـراض املعديـة الـيت جيـري اإلبـالغ عـن                   إىل  ذلـك جزئيـا     ُيعزى  و
مـن  بيـد أن األمـراض املـسؤولة عـن أكـرب عـدد              .  يف البلـدان الناميـة     ها يف املائـة منـ     ٩٠ حدوث

ماليـني  تـنجم عنـها   ألمعـاء الـيت     الوفيات يف أفقر البلدان هي أمراض اجلهاز التنفسي وأمـراض ا          
ولذا فإنـه مـن   . األطفال، واألمراض اليت ُتغفلها الشراكات الصحية العامليةيف صفوف   وفيات  ال

أن احتياجـات ملحـة أخـرى و       نمـ املـوارد    سـحب  إىل    الـشراكات العامليـة    ؤديالضروري أال تُ  
  .موارد إضافيةجلب تعمل باألحرى على 

  
  حية الوطنيةتأثري يف اخلدمات الصال  )ج(  

الـشراكات الـصحية    الـيت تـستهدفها     فعـال وعـادل مـن األمـراض         بـشكل    احلـد    يتوقف  - ٢٣
العاملية على قدرة النظم الصحية الوطنية على حتقيـق التكامـل يف التـدابري الوقائيـة والتشخيـصية                  

 ا توسـيع نطـاق اخلـدمات الـصحية األساسـية للفقـراء الزمـ              يعـد  وإضـافة إىل ذلـك،    . والعالجية
غـري كافيـة    كثريا مـا تكـون      ولكن القدرة على فعل ذلك      .  عدم املساواة الصحية   قليص أوجه تل

  .يف البلدان املنخفضة الدخل
 لتعزيـز الـنظم      مـن االهتمـام     ُتكرس الشراكات الـصحية العامليـة مـا يكفـي          الوعموما،    - ٢٤

يني مـن أجـزاء     طبـ الوظفني  املـ الـشراكات نقـل     هذه  واقع األمر أن باستطاعة     و. الصحية الوطنية 
هنـاك خطـر جـسيم أن        ”قـدمي اخلـدمات، و    ُتقوض بذلك عملية ت   فأخرى من القطاع الصحي     

إىل االستنفاد الكامل إلمكانات املـوارد البـشرية        تزايد انتشار الشراكات الصحية العاملية      يؤدي  
 اتحـداث قـدر   إأمـرا جوهريـا     ويعـد   . )٤(“على الصعيدين املركزي واحمللي   والنظمية الضعيفة،   

  .حتويلها إىل أغراض أخرىاخلدمات الصحية الوطنية، بدل قطاع إضافية يف 
  

__________ 
  )٤(  K. Caines and Others, Assessing the Impact of Global Health Partnerships, Department for International 

Development , Health Resource Cemtre, 2004.  
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   إجراءات العملعديلت  )د(  
 ةحااهلـدف صـر   هذا  اإلنصاف الصحي، إدماج     على جبهة    حراز تقدم من الواجب، إل    - ٢٥
شـد  وضع ُنهج تراعي ظروف أ    بوذلك  تصميمها،  سواء يف تعريفها أو يف      التدخالت  صلب  يف  

  .الفئات فقرا
  

  األزمة املالية العاملية والصحة  -  ٢  
فـأي نقـص   . هتدد األزمة االقتصادية العاملية احلالية التقدم يف العديد من البلـدان الناميـة     - ٢٦

ــؤدي إىل         ــد ي ــات ق ــى امليزاني ــه مــن ضــغوط عل ــا يترتــب علي ــضريبية وم ــة ال ــرادات املالي يف اإلي
ــذين يعتمــدون علــى   انعكاســات كــبرية علــى الــصحة، ال ســيما لــدى النــاس األ    ســوأ حــاال ال

كمـا أن تـضاؤل     . املساعدة العامة لـضمان احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية األساسـية               
حتويالت املغتربني وزيادة البطالة وتدين األجور تعين التقليل من املوارد املتاحة لتغطية تكـاليف               

ى املــساعدة اخلارجيــة وعــالوة علــى ذلــك، ســتواجه البلــدان الــيت تعتمــد علــ . الرعايــة الــصحية
ــا( ــة    مب ــساعدات املنظمــات غــري احلكومي ــا م ــصحية     ) فيه ــة ال ــى الرعاي ــن أجــل احلــصول عل م

ومـن األمهيـة مبكـان     . األساسية خماطر على وجه اخلصوص يف حال توقفـت تـدفقات املـساعدة            
متـر  جتنـب تكـرار التجربـة الـيت عاشـها العديـد مـن البلـدان الناميـة يف الثمانينـات والبلـدان الـيت             

مبرحلة انتقالية يف التسعينات، حني تعرضـت نفقـات القطـاع االجتمـاعي للتخفـيض يف الكـثري                  
  .من األحيان وتدهورت اللوائح الصحية

  
  التوصيات  -دال   

باختصار، فإن مالحظة أوجه التفاوت الصحية مـسألة هامـة لتحقيـق أهـداف الـصحة                  - ٢٧
ويكمــن . وســطة وإمهــال الكــثري مــن النــاسالعامــة الــشاملة، إذ ميكــن حتقيــق أهــداف وطنيــة مت 

العديد من العوامل اهلامة اليت حتدد اعتبارات الصحة وأوجه التفاوت يف اجملال الـصحي خـارج        
ومن أهم هذه العوامل أوجه التفاوت االجتماعية واالقتـصادية         . إطار اخلدمات الصحية الفعلية   

  .العامة اليت تؤدي إىل تدهور الصحة يف اجملتمع عموما
وتؤيــد اللجنــة توصــيات اللجنــة املعنيــة باحملــددات االجتماعيــة للــصحة، التابعــة ملنظمــة   - ٢٨

  :الصحة العاملية، اليت تتضمن ما يلي
  حتسني األوضاع املعيشية اليومية للفقراء؛  )أ(  
  التصدي لإلجحاف يف توزيع السلطة واملال واملوارد داخل اجملتمع؛  )ب(  
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 أوجــه التفــاوت يف اجملــال الــصحي وتقيــيم أثــر قيــاس وفهــم مــشكلة حمــددات  )ج(  
  .اإلجراءات املتخذة على الفقراء

وتوصــي اللجنــة بــأن يعــزز اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي مــا يقــوم بــه مــن أنــشطة     - ٢٩
لرصد األداء بشأن حتقيق األهداف الصحية اإلمنائية لأللفية من خالل إدراج مؤشر عـن حتقيـق                

ــراء   ــإبالغ     . واحملــرومنياألهــداف يف أوســاط الفق ــدا، يوصــي اجمللــس ب ــر حتدي ــى حنــو أكث وعل
  :اجلمعية العامة بأن يطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة اختاذ اإلجراءات التالية

رصـــد أوجـــه التفـــاوت يف اجملـــال الـــصحي حـــسب فئـــة الـــدخل، واملنطقـــة،    )أ(  
  والعرق، والعنصر، والسن، ونوع اجلنس؛

 انتقاء جمموعة من املؤشرات األساسية ألوجه التفـاوت يف          وهلذه الغاية، ينبغي    )ب(  
اجملــال الــصحي مــن أجــل الرصــد الــشامل ومــن ضــمنها، علــى ســبيل املثــال، العمــر املتوقــع يف   

ــدة    ــصحية اجلي ــاث  (األحــوال ال ــذكور واإلن ــدى ال ــال دون    )ل ــدى األطف ــات ل ــدل الوفي ، ومع
حــسب الــشرائح اخلمــسية (الرضــع ، ومعــدل وفيــات )يف املنطقــة احلــضرية والريفيــة(اخلامــسة 

  ).للثراء
ولتعزيز حتقيق األهداف الصحية اإلمنائيـة لأللفيـة واحلـد مـن أوجـه التفـاوت يف اجملـال                     - ٣٠

الصحي، توصي اللجنة أيضا احلكومات باختاذ اإلجراءات الدولية التالية يف ما يتعلـق بالقطـاع               
  :الصحي
 األدويــة والعالجــات منخفــضة زيــادة تيــسري إمكانيــة الوصــول الــضروري إىل  )أ(  

التكلفة من خالل استعراض نظم براءات االختراع وحقوق امللكيـة الدوليـة وإصـالحها حبيـث                
ونظـرا لطـول املـدة الـيت قـد يـستغرقها االتفـاق علـى اإلصـالحات                  . تكون مؤاتيـة فعـال للتنميـة      

لـدان علـى امتثـال     وتنفيذها، يوصي، يف غضون ذلك، بتوفري املساعدة التقنية لتحسني قـدرة الب           
  ؛“فاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكريةات”أحكام تعديل 

ــز النفقــات        )ب(   ــة بتعزي ــة العاملي ــة املالي ــام سياســات التكيــف إزاء األزم ضــرورة قي
املخصـصة للـصحة والتعلـيم، وال ســيما النفقـات املخصـصة للخــدمات األساسـية الـيت تــستفيد        

ــات احملرو  ــها الفئ ــةمن ــساعدة     . م ــدويل تقــدمي امل ــصدد، ينبغــي أن يواصــل اجملتمــع ال ويف هــذا ال
  .اإلمنائية اليت تدعم الصحة والتعليم

كما توصي اللجنة بأن يتخذ كل من احلكومات املاحنة واملنظمات الدوليـة والـشركاء              - ٣١
  :يةاآلخرين يف جمال التنمية اإلجراءات التالية يف ما يتعلق بالشراكات الصحية العامل
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ضرورة إعداد الشراكات الصحية العاملية وتنفيذها بأساليب تتصدى للعوامـل            )أ(  
  اليت حتد من اإلنصاف فيما يتعلق بإمكانية احلصول على اخلدمات الصحية؛

ــدخالت اخلاصــة         )ب(   ــني الت ــارض ب ــن التع ــا خيفــف م ــسيق مب ضــرورة حتــسني التن
 إدراج شـراكات صـحية عامليـة جديـدة          وال ينبغـي  . بأمراض حمددة واخلـدمات الـصحية العامـة       

  حيثما تؤيد هذا اهلدف؛ إال
ضرورة تعزيز فعالية وتغطية النظم الصحية الوطنية باعتبارمهـا هـدفا حبـد ذاتـه                 )ج(  

وينبغـي اختـاذ    . ووسيلة إلدراج الـشراكات الـصحية العامليـة يف النظـام ككـل وحتـسني نتائجهـا                
صحية العامليــة بإضــعاف النظــام الــصحي الــوطين اإلجــراءات الكفيلــة بعــدم قيــام الــشراكات الــ 

  .تفتيته أو
وأخريا، توصي جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة احلكومـات الوطنيـة باختـاذ التـدابري التاليـة يف                     - ٣٢

  :القطاع الصحي، مع دعمها باملعونة
ضـــمان إمكانيـــة احلـــصول الـــشامل علـــى اخلـــدمات الـــصحية ذات النوعيـــة     )أ(  

  :ياملرضية، من خالل ما يل
إعادة تصميم التدريب وتعيني املهام من أجل حتسني توفري املـوظفني يف اجملـال            ‘١’  

  الصحي وتوزيعهم؛
  إلغاء رسوم اخلدمات للمستعملني يف ما يتعلق باملرافق الصحية األساسية؛  ‘٢’  
  حتسني توزيع اخلدمات على مجيع املناطق والفئات؛  ‘٣’  
ة األوليـة والثانويـة، ممـا قـد يـؤدي أيـضا إىل              حتسني التوازن بني الرعاية الصحي      )ب(  

  إعادة هيكلة توعية العاملني يف اجملال الطيب وتدريبهم؛ 
وينبغـي أن   . التشديد على توفري التعليم الصحي واخلدمات الـصحية الوقـائيني           )ج(  

وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي تعزيـز          . يصبح التثقيف الصحي عنصرا أساسيا يف املنهاج التعليمـي        
 اإلناث ال من أجل النهوض باملساواة بني اجلنسني فحسب بـل ومـن أجـل تعزيـز النتـائج             تعليم

  الصحية الفضلى بالنسبة إىل املرأة وأسرهتا؛
  تقدمي الدعم املايل للمحرومني حني يستخدمون اخلدمات الصحية الوقائية؛  )د(  
طاعـات  إلغاء مجيع مصادر التمييـز داخـل مركـز اخلدمـة الـصحية نفـسه ويف ق             )هـ(  

ــة         ــوع اجلــنس والفئ ــي وحــسب ن ــصري والعرق ــز العن ــك التميي ــا يف ذل ــصلة، مب اجملتمــع ذات ال
  العمرية؛
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تعزيز بيئة مادية أصح، مبا يف ذلـك اسـتخدام مواقـد طهـي ووقـود أقـل تلويثـا                   )و(  
  وضررا؛
فرض ضرائب على املواد اليت تـسبب اعـتالل الـصحة وتنظـيم اسـتعمال هـذه                   )ز(  
وينبغــي توســيع نطــاق . خدام اإليــرادات الــضريبية لــدعم القطــاع الــصحي وميكــن اســت. املــواد

التبـغ، واملـشروبات الروحيـة، واملـأكوالت        : الضرائب والقواعد التنظيمية لكي تـشمل مـا يلـي         
  .من قبيل اجلراحة التجميلية“ الترفيه”غري الصحية، واملشروبات الغازية، واخلدمات الصحية 
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  الفصل الثالث
  

  ايل العاملي وآثاره على البلدان الناميةاالضطراب امل    
ــا يف آذار    - ١ ــة خـــالل دورهتـ ــة الـــسياسات اإلمنائيـ  يف املـــشهد ٠٠٨مـــارس /نظـــرت جلنـ

ــة        ــة الدولي ــاظم لألســواق املالي ــذي يؤججــه االضــطراب املتع ــدهور ال ــاملي املت ــصادي الع . االقت
 علـى النمـو االقتـصادي يف    وأشارت إىل أن تراجعا عامليا حادا قد يؤدي إىل نتيجة سلبية للغاية    

ــة    ــة واملالي ــة بفعــل الــصدمات التجاري ــدان النامي ــوارد املتاحــة علــى   . البل ــة أن امل وأكــدت اللجن
الــصعيد الــدويل، مــن أجــل التمويــل التعويــضني حمــدودة للغايــة، وتــصرف بــبطء، وختــضع           

 هيكلـي   وأوضحت اللجنة أيضا السمات املطلوب توافرها إلجياد تنظيم       . ملشروطية غري مالئمة  
مايل للطوارئ يتضمن إصـالحات جذريـة، وذلـك مـن أجـل تـوفري الـسيولة واملعونـة الـرمسيتني           

وتوصي اللجنة بـأن يـستأنف      . )٥(للبلدان النامية اليت تعاين من األثر السليب للصدمات اخلارجية        
التمويـل  ”صندوق النقد الدويل عمليات إصدار حقوق الـسحب اخلاصـة، مبـا يف ذلـك تزويـد                  

  .، املعدل، باملال“يضيالتعو
. واآلن وبعــد مــرور عــام، يواجــه العــامل أســوأ تراجــع اقتــصادي منــذ عقــد الثالثينيــات  - ٢

وسوف تؤدي األزمة املالية واالقتصادية العاملية اليت تتكشف معاملها على حنو سريع إىل عرقلـة               
هـداف اإلمنائيـة   النمو االقتصادي بشكل حاد على نطاق العامل وهتديد التقدم صـوب حتقيـق األ         

ــا   ــا دولي ــق عليه ــد      . املتف ــر إىل القواع ــل، يفتق ــاملي شــديد التكام ــصادي ع ويف ســياق نظــام اقت
التنظيمية املناسبة وهياكل احلكم الشاملة املالئمة، يسهل أن يـؤدي اهنيـار أي جـزء مـن أجـزاء                   

تـشار اآلثـار    وكان من شأن عوملة التجارة واملاليـة ان       . هذا النظام إىل إخفاقات يف مواقع أخرى      
وتـشهد الـسياسات العامـة تطـورا سـريعا كمـا هـو مـبني،                . سواء من حيـث املنفعـة أو التكلفـة        

على سبيل املثال، يف القرارات ذات الصلة لقمة جمموعـة العـشرين الـيت انعقـدت بعـد اجتمـاع                    
  .جلنة السياسات اإلمنائية بثالثة أسابيع

  
  مكافحة األزمة العاملية  -ألف   

  :زمة االقتصادية احلالية اختاذ إجراءات على اجلهات التاليةتستدعي األ  - ٣
  التصدي للمالذات الضريبية: تعزيز القدرات املالية الضريبية  -  ١  

تــشكل الــسياسة املاليــة الــضريبية األداة الرئيــسية الــيت تــستخدمها احلكومــات إلحيــاء     - ٤
ــة   ــة متــضررة وبــشكل  والبلــد. النــشاط االقتــصادي احمللــي يف الظــروف احلرجــة الراهن ان النامي

__________ 
  .، الفصل الثالث(E/2008/33) ١٣، امللحق رقم ٢٠٠٨الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق   )٥(  



E/2009/33  
 

09-30850 21 
 

خاص سبب األزمة االقتصادية احلالية، نظرا إىل اخنفاض الطلب العـاملي، وتـدين أسـعار الـسلع                  
ويف . األساســية، وصــعوبات احلــصول علــى التمويــل وكــذلك علــى املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة 

زمـة النتـهاج سياسـات      حماولة التصدي لألزمة، كـثريا مـا تفتقـر البلـدان الناميـة إىل املـوارد الال                
نقدية ومالية ال تساير اجتاها الدورات االقتصادية وتنفيذ جمموعات كـبرية مـن احلـوافز وتـدابري      

كمــا تعــاين هــذه البلــدان حاليــا مــن . اإلنقــاذ ملــساعدة أنظمتــها املــصفية ومؤســساهتا التــصنيعية
 فيهـا املمارسـات التجاريــة   التـدابري املتـصلة باألزمــات الـيت تتخـذها البلــدان املتقدمـة النمـو، مبــا      

  .اجملحفة، وتعاظم احلمائية، والقيود على اهلجرة
وتقلل أوجه التباين هذه اليت تـضر مبـصلحة البلـدان الناميـة مـن قـدرهتا علـى التـصدي                       - ٥

لألزمة املستمرة بانتهاج سياسات مـضادة الجتاهـات الـدورات االقتـصادية، األمـر الـذي يعـزز                  
 عاجلــة علــى الــصعيد الــدويل، وتــستلزم الــروابط الداخليــة القويــة يف    احلاجــة إىل اختــاذ تــدابري 

  .بني البلدان أن يصار إىل التنسيق الفعلي جملموعات احلوافز املالية الضريبية دوليا ما
وجيب أيضا تعزيز القدرة املالية للحكومات على نطاق العامل باتبـاع تـدابري تـؤدي إىل                  - ٦

رية مــن األربــاح النامجــة عــن التــدفقات املاليــة العامليــة       فنــسبة كــب . حتــسني جبايــة الــضرائب  
. واملكاسب الرأمسالية ال ختـضع حاليـا للـضرائب أو ختـضع لنـسبة مـن الـضرائب أقـل ممـا جيـب                       

ــشمال         ــدان، يف ال ــضريبية للبل ــنظم ال ــن ال ــسربة م ــة مت ــوارد هائل ــضريبية م ــالذات ال ــؤدي امل وت
ئب مــع غــسل األمــوال، والفــساد،  ويتــداخل التــهرب مــن الــضرا . واجلنــوب علــى حــد ســواء 

 ويؤذي املـواطنني الـذين      - وهي أضرار عامة متفشية      -ومتويل اإلرهاب، واالجتار باملخدرات     
ومع أن التهرب الضرييب مـن الـشواغل العامليـة، فهـو يلحـق ضـررا                . حيترمون القانون والشرفاء  

  .أن توظف لتمويل تنميتهاشديدا بالبلدان النامية، فيحرمها من املوارد األساسية اليت ميكن 
، ينبغـي أن تكـون مكافحـة        )٧( وإعـالن الدوحـة    )٦(وكما جـاء يف توافـق آراء مـونتريي          - ٧

هترب الناس من الضرائب بلجوئهم إىل مالذات ضريبية دولية مكونا حامسا يف التمويل املبتكـر               
دويل يف املــسائل وقــد اختــذت جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة بالتعــاون الــ. مــن أجــل التنميــة

الضريبية، وكـذلك منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، خطـوات متقدمـة يف هـذا                     
الشأن، رغم اقتصارها على أعضاء املنظمـة واملراكـز املاليـة الـيت وقعـت اتفاقـات ثنائيـة متعلقـة                     

اء األمــم وينبغــي تــشجيع التعــاون بــني جلنــة خــرب  . بتبــادل املعلومــات بــشأن املــسائل الــضريبية 
ــة         ــدابري الالزم ــداد الت ــن أجــل إع ــصادي م ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع املتحــدة ومنظم

__________ 
  .١، الفصل األول، القرار )E.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (  )٦(  
عين باستعراض تنفيذ   الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية امل       : إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية      )٧(  

  ).٦٣/٢٣٩قرار اجلمعية العامة (توافق آراء مونتريي 
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وينبغــي . ملكافحــة التــهرب الــدويل مــن الــضرائب وحتــسني اإليــرادات الــضريبية للبلــدان الناميــة
  .ةللتوصل إىل حلول فعالة تعزيز والية جلنة خرباء األمم املتحدة وتقوية األمانة العامل

ويف هــذا الــصدد، يعتــرب إعــالن جمموعــة العــشرين عــن اختــاذ إجــراءات ضــد املــالذات    - ٨
وينبغي أن تنفذ هذه اإلجراءات علـى وجـه الـسرعة، مـع             . الضريبية غري املتعاونة تطورا حممودا    

  .املراعاة الالزمة حلاجات البلدان النامية، وأخذ اخلربات املكتسبة هبذا الشأن يف احلسبان
  

  جراءات التعويض الدوليةإ  -  ٢  
يعــزز اشــتداد األزمــة احلاجــة امللحــة إىل زيــادة التمويــل التعويــضي الفعــال، علــى حنــو     - ٩
وتنطوي العواقـب الـشديدة لـصدمات التجـارة         . ٢٠٠٨أكدته جلنة السياسات اإلمنائية عام       ما

لـيت اعتمـدت   والتمويل املؤثرة يف البلدان الناميـة علـى احلاجـة إىل إصـالحات أقـوى مـن تلـك ا        
  .حىت اآلن

فقـد قـام صـندوق      . وإىل حد كبري ال ُتعد آليـات التمويـل التعويـضي كافيـة حـىت اآلن                 - ١٠
 بتعديل مرفق احلماية من الصدمات اخلارجية التابع لـه لتعـويض   ٢٠٠٨النقد الدويل يف أواخر     

ع مبـالغ   وأنـشأ الـصندوق أيـضا مرفقـا لـدف         . البلدان املنخفضة الـدخل عـن الـصدمات التجاريـة         
بسرعة للبلدان متوسطة الدخل اليت تواجه تراجعـا كـبريا يف تـدفق رؤوس األمـوال وهـو مرفـق                 

  .سيولة األجل القصري
وعلى الرغم من أن هذه التغيريات تشكل خطوات حتظى بالترحيب، فإهنـا أقـل بكـثري          - ١١

وال تـزال   . ٢٠٠٨من اإلصـالحات األساسـية الـيت أوصـت هبـا جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة لعـام                    
احلاجـة ملحـة لتنفيـذ التمويــل التعويـضي بـصورة فعالــة علـى نطـاق أكثــر اتـساعا يتناسـب مــع          

وألن هــذه الــصدمات ليــست مــسؤولية البلــدان الناميــة املتــأثرة هبــا، . حجــم الــصدمة اخلارجيــة
  .فيجب أن تكون مشروطية املوارد منخفضة أو معدومة

سنة بدور حاسم يف تفـادي حتمـل البلـدان الناميـة            وقد تضطلع التدفقات التعويضية احمل      - ١٢
تكاليف غري ضـرورية عـرب احلـد مـن احلاجـة إىل االحتفـاظ مبـستويات عاليـة مـن االحتياطيـات             

وتــؤدي تــسويات . ومــساعدهتا علــى جتنــب التــسويات االنكماشــية وبالتــايل، تقلبــات النــواتج  
 وهي ذات تأثري سليب على التنميـة        التخفيض املفرط إىل االستخدام الناقص للعمالة ورأس املال       

  .يف األجل املتوسط
وعليه، تؤكد اللجنة من جديد دعوهتا من أجل إصالح هيكل التمويل التعويضي لتأمني   - ١٣

سيولة رمسية معاكسة للدورات االقتصادية للبلدان النامية اليت تعاين من اآلثار السلبية للـصدمات              
مـارس  /آذار ٢٤الـيت أعلنـها صـندوق النقـد الـدويل يف            وتصب اإلصالحات الرئيـسية     . اخلارجية
وتتـضمن هـذه اإلصـالحات    . يف هـذا االجتـاه  ) عقب اجتمـاع جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة      (٢٠٠٩



E/2009/33  
 

09-30850 23 
 

وضع حـد ائتمـاين مـرن جديـد لالقتـصادات ذات األداء القـوي الـيت حتتـاج إىل تـأمني، وفحـص                        
ــا    ــشروطية فيه ــراض وامل ــق شــامل ألطــر اإلق ــضاعف  . دقي ــة  وســوف ي ــصندوق حــدود إمكاني ال

وسـوف  . احلصول على قروض غري تساهلية ويعزز مرفقـه االحتيـاطي وُيبـسط شـروط اإلقـراض               
  .يضاعف أيضا قدرته على اإلقراض بشروط تساهلية ألعضائه ذوي الدخل املنخفض

وســوف ينطــوي حتــديث املــشروطية علــى تزايــد االعتمــاد علــى معــايري التأهــل املقــررة   - ١٤
وفـضال عـن    . ولـيس علـى املـشروطية الالحقـة كمـا جـرت العـادة             ) وطية الـسابقة  املشر(مسبقا  

ذلــك، جيــب اســتبدال املــشروطية املعاكــسة للــدورات االقتــصادية املؤاتيــة للتنميــة باملــشروطية    
وينبغي إيالء أمهيـة خاصـة كـيال تكـون التـسويات            . املسايرة للدورات االقتصادية املطبقة حاليا    

ة اإلنسانية ذات األولوية باعتبـار أن هـذا سـيؤثر سـلبا علـى الفقـراء                 على حساب نفقات التنمي   
  .ويقوض إمكانات النمو

ويبدو صندوق النقد الدويل حمبـذا لـدور نـشط للـسياسات املاليـة للتخفيـف مـن حـدة             - ١٥
. وينبغي أخـذ وجهـة النظـر يف االعتبـار بـصورة فعالـة عنـد تـصميم سياسـات التكيـف                  . األزمة

ىل ضخ كميات ضخمة من السيولة اإلضافية، تعـد مـسألة إطـالق صـندوق               ويف ضوء احلاجة إ   
النقد الدويل إلصدارات جديدة من حقـوق الـسحب اخلاصـة ذات الـدور املعـاكس للـدورات                  

  .االقتصادية مسألة قوية بصورة خاصة اليوم
عام  للتصديق العاجل على التعديل الرابع املقترح ل       ٢٠وترحب اللجنة بدعوة جمموعة الـ        - ١٦

 بليــون دوالر مــن دوالرات ٢٥٠، وبــدعم اجملموعــة لالعتمــاد العــام اجلديــد لــضخ مبلــغ ١٩٩٧
وتشدد على احلاجة إىل أن يستخدم صـندوق النقـد الـدويل           . الواليات املتحدة يف السيولة العاملية    

. نفــسه واملؤســسات اإلقليميــة حقــوق الــسحب اخلاصــة بــصورة معاكــسة للــدورات االقتــصادية 
ذلـك، تـرى جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة أنـه ينبغـي أن تـؤدي حقـوق الـسحب اخلاصـة             وفضال عن   

  .تدرجييا دور عملة عاملية، لتصبح جزءا من البنيان املايل الدويل املعدل واملؤايت للتنمية
  

  منع األزمات يف املستقبل  -باء   
اسـعة للنظـام املـايل دون     تعود األزمة العاملية الراهنة، إىل حد بعيد، إىل عملية التحرير الو            - ١٧

وال بد ملنع األزمات يف املستقبل من ابتكار آليـات جديـدة للحوكمـة              . وجود أنظمة تقابل ذلك   
وينبغـي أن تكـون اآلليـات التنظيميـة         . االقتصادية ملعاجلة العيوب املنهجية يف النظام املـايل العـاملي         

الــيت أدت إىل التحكــيم  التنظيمــي  بــالنظر إىل الفجــوات الرئيــسية يف التغطيــة  . (اجلديــدة شــاملة
ــة   ــادة املخــاطر املنهجي ــصادية   )وزي ــدورات االقت ــالزم   (، ومعاكــسة لل ــسلوك امل ــويض عــن ال للتع

  .، وعاملية من حيث نطاقها)لألسواق املالية الذي يتراوح بني االزدهار واإلفالس
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إصــالح وجيــب االضــطالع بتعزيــز التنــسيق الــدويل يف األنــشطة التنظيميــة مــن خــالل    - ١٨
) مبـا فيهـا الفقـرية     (املؤسسات احلاليـة بطريقـة تـضمن مـشاركة كـل اجلهـات الفاعلـة والبلـدان                  
  .فالترتيبات السابقة، مثل منتدى االستقرار املايل، مل تشكل آلية تنظيمية فعالة

وجيب أن يصحب اإلصالحات على املستوى الدويل تعديل وتعزيز إضـافيان لألنظمـة               - ١٩
ويف الواقع، سيساعد وجود تنظـيم دويل أكثـر مالءمـة للتـدفقات املاليـة               . ينعلى املستوى الوط  

على تعزيز تنفيذ اهلياكل التنظيميـة الوطنيـة الـيت غالبـا مـا يـتم جتنبـها متامـا لعـدم وجـود تنظـيم                           
  .عاملي فعال

  
  التوصيات  -جيم   

  : يف املستقبلقدمت التوصيات التالية ملواجهة األزمة الراهنة وتقليل خماطر األزمات  - ٢٠
  االستجابة املنسقة  -  ١  

ــسقا      - ٢١ ــصادي العــاملي احلــايل عمــال من ــدهور االقت ــزم أن تكــون  . تتطلــب معاجلــة الت ويل
. االستجابة املالية املطلوبة إلنعاش االقتصاد العاملي كبرية ومنـسقة جيـدا علـى املـستوى الـدويل                

ونظـرا لوجــود أوجـه عــدم متاثـل كــبرية يف القـدرة علــى تنفيـذ الــسياسات املعاكـسة للــدورات       
 ينبغي أن يقدم للبلدان النامية متويل تعويضي أكرب يسهل احلـصول عليـه أكثـر ويف                 االقتصادية،

  .الوقت املناسب، باإلضافة إىل تقدمي مزيد من املساعدات اإلمنائية الرمسية
  

  املشروطية  -  ٢  
جيب مراجعة مشروطية السياسات املرهقة املرتبطة مبـصادر التمويـل التعويـضي احلاليـة                - ٢٢

ومل تكـن املـشروطية غـري فعالـة يف حـاالت            .  أهـداف التنميـة املتفـق عليهـا دوليـا          ومواءمتها مع 
كثرية، حسبما شاع عنها بشكل سيء فحسب، بل أن األزمات اليت تواجههـا البلـدان الناميـة                 

ــا وسياســاهتا   ــا ليــست نتيجــة ألعماهل وجيــب أال تكــون املــشروطية انكماشــية ومــسايرة   . حالي
 ينبغي أن تفرض اقتطاعات من اإلنفاق االجتماعي علـى البلـدان            للدورات االقتصادية، كما ال   
  .اليت تطلب دعما ماليا خارجيا

  
  إصدارات جديدة حلقوق سحب خاصة  -  ٣  

تتطلب طبيعة األزمـة املاليـة واالقتـصادية الراهنـة ونطاقهـا علـى الـصعيد العـاملي توليـد                       - ٢٣
كـن تـأمني جـزء مـن املـوارد اإلضـافية            ومي. سيولة دولية معاكسة للدورات االقتصادية، إضـافية      

وسـتدعم هـذه اإلصـدارات      . للتمويل التعويضي عرب إصدارات جديدة حلقـوق سـحب خاصـة          
أهداف التنمية املتفق عليها دوليا بصورة فعالة من خـالل إسـهامها يف عمليـة اسـتقرار النـشاط                   
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سحب اخلاصـة   وينبغي أن تتزايد حـصة الـسيولة العامليـة مـن خمصـصات حقـوق الـ                . االقتصادي
  .اجلديدة يف البينان املايل الدويل اجلديد

  
  البنيان املايل الدويل  -  ٤  

ينبغي أن ينسق إصالح البنيان العاملي على املستوى الدويل، وأن يعتمد على مـشاركة                - ٢٤
وملنع التقلبـات املفرطـة وتكـّون الفقاعـات         . مجيع الدول، مبا فيها الدول ذات الدخل املنخفض       

. ق املاليــة، جيــب وضــع أنظمــة شــاملة جديــدة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل        يف األســوا
ــة  (ويــستدعي األمــر إجــراء تغــيريات يف نظــم الــضرائب أيــضا     مثــل ضــرائب األربــاح الرأمسالي

والـضرائب علـى التجـارة يف الـصكوك املاليــة ذات املخـاطر وعلـى التـدفقات الرأمساليـة قــصرية         
لبنيان املايل اجلديد نظمـا أكثـر فعاليـة ملكافحـة التـهرب مـن            وينبغي أن يشمل ا   ) األجل وغريها 
وتدعو احلاجة أيضا إىل إصالح تدرجيي يف نظام االحتياطيات الـدويل ليتأسـس             . دفع الضرائب 

ــل مــن          ــى عــدد قلي ــدا عــن االعتمــاد عل ــدة، بعي ــصورة متزاي ــسحب اخلاصــة ب ــى حقــوق ال عل
  . دولية حبقالعمالت، مما يؤدي إىل التقدم حنو عملة احتياطيات
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  الفصل الرابع
  العالقة بني تغري املناخ والتنمية    

. هناك آثار ضارة قوية لـتغري املنـاخ علـى أسـباب املعيـشة والتنميـة، اآلن ويف املـستقبل               - ١
وتضيف النتائج العلمية األخرية املزيد من اإلحلاح للتوصيات السابقة للجنة إىل اجملتمـع الـدويل               

ــدان مــأهوال يف األجــل    . )٨(كفــاءة وإنــصاف جملاهبــة هــذه املــسألة ب  وحــىت يبقــى كــثري مــن البل
وتتطلــب معاجلــة الــتغري . الطويــل، جيــب أن تــنخفض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بــصورة كــبرية 

املناخي استجابة تعاونية من اجلهات الفاعلة على نطـاق واسـع، مبـا يف ذلـك إدخـال تعـديالت                  
وهنـاك وعـي    . ثريين، وخاصة للفئـات املرتفعـة الـدخل       يف أساليب احلياة وأمناط االستهالك للك     

 الـيت اعتمـدها   )٩(متزايد باحلاجة امللحة الختاذ إجـراءات علـى النحـو املـبني يف خطـة عمـل بـايل        
وتــدعو . ٢٠٠٧مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ لعــام 

يــف والتخفيــف مــن اآلثــار الــضارة وتطــوير       خطــة عمــل بــايل إىل تعزيــز العمــل علــى التك     
التكنولوجيا ونقلها والتمويل، وهو ما ينبغي حتديـده يف إطـار نتـائج متفـق عليهـا دوليـا حبلـول                     

ــة  ــيت      . ٢٠٠٩هناي ــة، وال ــة باإلنــصاف والتنمي ــسية املتعلق ــة بعــض املــسائل الرئي وتناولــت اللجن
  .تقتضي النظر يف التفاوض بشأن هذه النتائج

  
  رؤية شاملة: عاون الدويل بشأن املناخالت  -ألف   

ــدويل           - ٢ ــاون ال ــاط التع ــيري أساســي يف أمن ــة فرصــة إلجــراء تغ ــة الراهن ــة املالي ــوفر األزم ت
وكما اقترحت اللجنـة يف تقـارير سـابقة، ينبغـي التمـاس مـسارات تنميـة           . واالستثمار واإلنتاج 

كـوِّن كـبري مـن مـصادر     مستدامة جديـدة تعتمـد علـى اسـتخدام الطاقـة بكفـاءة أعلـى وعلـى م           
ويف احلقيقة، ُيتوقع نشوء أوجه تآزر نتيجة دمج االستثمارات املتعلقة باملنـاخ            . الطاقة املتجددة 

ــصادي     ــاجل التراجــع االقت ــتراتيجيات تع ــة يف اس ــصادي، حــىت    . والطاق ــود اقت ــل أي رك وال ميث
ـــ   لــــو دي أدى إىل حــــدوث ختفيــــضات مؤقتــــة يف انبعاثــــات غــــاز الدفيئــــة، ردا علــــى التحـ

نظرا ألن مثل هذه االخنفاضات ميكن أن ينقلب مسارها بسرعة مـع حـدوث انتعـاش                 املناخي،
وفــضال عــن ذلــك، ينــشأ ثلــث االنبعاثــات مــن الزراعــة . اقتــصادي مــا مل تتخــذ تــدابري مناســبة

  . اليت تتضرر من الركود بصورة أقل-وإزالة الغابات 

__________ 
، الفـصل الثـامن،   )E/2007/33 (١٣، امللحـق رقـم    ٢٠٠٧الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،         )٨(  

  .، الفصل الثاين، الفرع دال)E/2008/33 (١٣ امللحق رقم ٢٠٠٨الفرع واو، املرجع نفسه، 
  )٩(  FCCC/CP/2007/6/Add.1 ،1، املقرر/CP.13.  
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يـل مـواطن الـضعف اجتـاه تـأثريات تغـري          وملواجهة حتدي تغري املناخ بـصورة فعالـة وتقل          - ٣
. املناخ، يلزم وجود هنج متفق عليـه فيمـا يتعلـق باألهـداف والوسـائل واالسـتراتيجيات احملـددة            

ويعترب التعاون الدويل أساسـيا لتمويـل أنـشطة التكيـف والتخفيـف مـن اآلثـار الـضارة وتطـوير                     
تراتيجيات الدوليـة حـول تغـري        بشأن االس  “رؤية مشتركة ”وجترى حاليا مناقشة    . التكنولوجيا

 وقـد وضـعت متـشيا مـع مبـادئ املـسؤوليات        -املناخ تعتمد على العمل التعاوين طويل األجـل         
وجيب أن تكفـل األطـراف املتفاوضـة أن         . والقدرات املقابلة هلا، املشتركة واملتفاوتة يف آن معا       

وجيـب أن  . ميـة املـستدامة  تنم هذه الرؤية املشتركة عن التـزام واضـح وقـوي باهلـدف العـام للتن         
ــى التقــارب          ــشجع عل ــر وأن ت ــن الفق ــل احلــد م ــصاف مث ــارات اإلن ــة اعتب ــذه الرؤي ــضمن ه تت

  .يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي ومعدل االنبعاث لكل فرد فيما
  

  التمويل والبنيان املايل: التغري املناخي  -باء   
 مــن مــوارد ماليــة تكــون كافيــة تــدعو خطــة عمــل بــايل إىل حتــسني إمكانيــة االســتفادة  - ٤

. وقابلة للتنبؤ هبا ومستدامة وهناك عجز كبري يف التمويل املتعلق بتغري املنـاخ يف البلـدان الناميـة                 
وتتراوح تقديرات االحتياجات من أجل التخفيف من اآلثـار الـضارة ومـن أجـل التكيـف بـني                   

 الرمسيـة املتاحـة حاليـا فيمـا يتعلـق          وتقـدر الوسـائل   .  باملائة من الناتج اإلمجايل العاملي     ١ و   ٠,٥
 بليـون دوالر، بينمـا ميكـن لالقتراحـات احملـددة املقدمـة حـىت اآلن                 ٢٠-١٠بتغري املناخ حبدود    

  . باليني دوالر أخرى، وهو مبلغ يقل بوضوح عما يلزم٥أن تولّد 
ــبرية      - ٥ ــة ك ــل أمهي ــادة التموي ــسي زي ــدى أوســع،     . وتكت ــيني م ــارات تع ــضمن خي ــد تت ق
وميكـن أن   .  متعلقة بالناتج احمللي اإلمجايل أو بأشـكال أخـرى مـن التمويـل العـام               “مسامهات”

تولّــد البــدائل املعتمــدة علــى الــسوق، مثــل الــضرائب املفروضــة علــى تــدفقات رؤوس األمــوال  
على النقل الدويل وعلى استخدام الطاقة أو االنبعاثـات، ومعـامالت أسـواق الكربـون وبيـع               أو

ات يف املــزادات وغــري ذلــك، تــدفقات ســنوية إضــافية تقــدر بعــشرات   تــراخيص إطــالق انبعاثــ
مثـل جتـارة تـراخيص إطـالق االنبعاثـات          (وينطوي العديد من هذه اآلليات      . باليني الدوالرات 

على تسعري الكربون وهذا حبد ذاته مـا حيفـز االنتقـال            ) وفرض الضرائب على الكربون والطاقة    
إال أن تـسعري الكربـون ميكـن أن يولّـد آثـارا             . لـى الكربـون   حنو تنمية مستدامة قليلة االعتماد ع     

علــى الــدخل ويلــزم أن يقــدر بعنايــة نظــرا آلثــاره الــسلبية احملتملــة علــى    ) تنازليــة(غــري مؤاتيــة 
  .التنمية

وفضال عن ذلك، يلزم أن يكون تأمني التمويل ملواجهـة تغـري املنـاخ جديـدا فعـال وأن                - ٦
ة األخـرى املخصـصة للتعـاون الـدويل كمـا يلـزم أن يكـون قـابال                  يشكل إضافة إىل املوارد املالي    

ومن أجل تعزيز القدرة علـى التنبـؤ، ينبغـي أال يكـون التمويـل طوعيـا، بـل جيـب أن                      . للتنبؤ به 
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يرتبط بالتزامات طويلة األجل متفق عليها، فيعتمد مثال على آليات قائمة علـى أسـاس تناسـيب                 
ــدفقات   ( ــة مــن الت ــدخل    فــرض ضــرائب كنــسب مئوي ــة حبــسب ال ــة، ومــسامهات إجباري  املالي
  ).اإلنتاج أو
ويتألف البنيان املايل احلايل لتغري املناخ من صناديق متعددة األطراف كتلك الـيت يقـوم                 - ٧

 مبوجـب اتفاقيـة األمـم       “اهليئـة التنفيذيـة   ”مرفق البيئة العامليـة هـو       (بتشغيلها مرافق البيئة العاملية     
والبنـك الـدويل وعـدد مـن املرافـق الـيت تقـوم بتـشغيلها                ) ة بـتغري املنـاخ    املتحدة اإلطاريـة املتعلقـ    

). مثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية واليابـان           (جهات ماحنة ثنائية رمسية     
 صندوق تكيف خاص مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري              ٢٠٠٨وأنشئ يف   

بعــض اقتراحــات التمويــل اجلديــدة تنطــوي علــى مرافــق جديــدة وآليــات  ويف حــني أن . املنــاخ
ومثـة خطـر النتـشار ذلـك،     . متويل يف إطار االتفاقية، اقُترح أن يتم بعضها خارج هذه االتفاقية 

فيمـا يتعلـق    (ومن هنا كانت احلاجة لتزامن وتنسيق هذه املقترحات لضمان التكامل والكفايـة             
  .السياسات ومبدأ اإلضافةوترابط ) باملوارد واستخدامها

ــّسر    - ٨ ــان”وينبغــي أن يي ــد واإلضــايف وتقــدمي     “البني ــل الكــايف اجلدي ــد التموي ــايل تولي  امل
ومــن الــضروري أن تعتمــد علــى . األمــوال بطريقــة ميكــن التنبــؤ هبــا ويتــسم بالكفــاءة ومنــصفة 

ت والقـدرات  تدفقات األموال اليت عبئت وأن تديرها وفقاً ملعايري موضـوعية تعكـس املـسؤوليا          
. وينبغي أيضاً أن تستند املدفوعات إىل جمموعة متفق عليها مـن املعـايري            . اليت ينبغي اإلسهام هبا   

وجيب أن تـستند احلوكمـة إىل التمثيـل العـادل واملتـوازن مبـا يكفـل املـشاركة احلقيقيـة للبلـدان                       
نيــان اجلديــد اتــساق وينبغــي أن تكفــل احلوكمــة الــشاملة يف الب. الناميــة يف عمليــة اختــاذ القــرار

  . السياسات والتركيز على التنمية املستدامة
  

  الوطنية التنمية وختطيط إزاءه والضعف املناخ تغري مع التكيف  - جيم  
 احلاجــة ختفــيض يف فوائــد املنــاخ تغــري مــن احلــد يف لالســتثمار اآلن يكــون ســوف  - ٩
ــفا إىل ــه لتكي ــل ويف مع ــذي ال ميكــن قلــب مــسار  ضــرره مــن التقلي ــستقبل يفه  ال ــ الإ .امل  هأن
 بـسبب  أيـضا  ولكـن  احملـسوسة بالفعـل فحـسب،        اآلثار بسبب ليس للتكيف حاجة مثة تزال ال

 اآلثــار حــدة فختفيــ يف املنــاخ تغــري مــن احلــد يــنجح مل مــا املــستقبل يف ســتحدث الــيت اآلثــار
  .طءبب ذلك يف جنح إذا أو ،متوقع هو كما

 املـايل  الدعم يتوفر ال املثال، سبيل علىف .حالياً اًدحمدو التكيف أجل من التمويلويعد    - ١٠
 أقــل وهـي  ،البلــدان مـن  حمــددة جملموعـة  إال للتكيُّــف وطنيـة  عمــل بـرامج  وتنفيــذ لوضـع  املتـاح 
 البلـدان  أقـل /املنـاخ  بـتغري  املتعلقـة  اإلطاريـة  املتحـدة  األمم اتفاقية صندوق إطار يف منوا، البلدان
 حتديـد  للتكيـف  الـوطين  العمـل  برنـامج  إطـار  مـن  اهلـدف  كـان  فقـد  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .منوا
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 غــري .الــشاملة التكيــف بــرامج تنفيــذ يــشمل ال وهــو ،واســتعجاال إحلاحــا األكثــر االحتياجــات
 االحتياجـات  مـن  أبعـد  إىل نظـر ال وينبغـي  منـوا  البلـدان  أقـل  غـري  بلـدان  يف ضروري التكيف نأ

 .اآلن حىت احملددة امللحة

 القـدرات  عـن  فـضالً ،  للخطـر  املعرضـة  املنـاطق  حتديد للتكيف جلديدةا جالُنُه وتتطلب  - ١١
 أجــل مــن أنــه العامليــة البيئــة مرفــق والحــظ .صــياغتهاو التكيــف خيــارات استكــشافجمــال  يف

 حاجـة  هنـاك  الئمـة، امل التكيـف  سـبل  صـياغة و املنـاخ  وتغري الضعف ملواطن أفضل تقييم إجراء
 تـشمل  العوامـل  مـن شكيلة  تـ  تعكـس و بـسيطة  قياسـات  يف الفئات هذه تدرج مؤشرات لوضع

ــرض ــتغري التعـ ــاخ، لـ ــارو املنـ ــري آثـ ــاخ تغـ ــواطن املنـ ــضعف ومـ ــذه إزاء الـ ــار هـ ــدرة ،اآلثـ  والقـ
 املتعلقـة  )الوطنيـة ( الـضعف  مؤشـرات  تطبيـق  إمكانيـة  استكـشاف  وميكـن  .معهـا  التكيـف  على

 حاليـا  يوجـد  وال .يـف للتك الالزمـة  املوارد ختصيص يف املوضوعية من أكرب قدر لكفالة باملناخ
 .الدليل أو املؤشر هذا مثل

  
  والتنمية املناخ تغري من احلد  - دال  

 الـدويل  والتعـاون  املنـاخ  تغـري  مـن  احلـد  يف األمـور  زمام تتوىل أن الصناعية الدول على  - ١٢
 األول املرفـق  دانلـ بل كيوتـو  بروتوكـول  مبوجب صيغت اليت املتواضعة األهداف أن الإ .صوبه

 البلــداننظــر ‘ ٢’) ب (١ يف الفقــرة بــايل عمــل خطــة تتــضمن ذلــك، غــضون ويف .مل تتحقــق
 التنميـة  سـياق  يف ... الـوطين  الـصعيد  علـى  مالئمـة  املنـاخ  تغـري  من للحد إجراءات” يف النامية

 بطريقـــة القـــدرات، وبنـــاء والتمويـــل التكنولوجيـــا ومتكّنهـــا تـــدعمها أن علـــى املـــستدامة،
 تقدمــه الــذي املوسَّــع الــدعم هــذا ومــن شــأن .“منــها التحقــقو عنــها واإلبــالغ قياســها ميكــن

 العامليــة، لالنبعاثــات ختفيــضا يتــيح ألنــه واضــح بــشكل اجلميــع يفيــد أن النمــو املتقدمــةالبلــدان 
 بالتخفيـضات  القائمـة مقارنـة    “النظيفـة  التنميـة  آليـة ” تيـسِّره  سـريع،  بشكل ورمبا دائم بشكل

  . الناميةالبلدان يف االنبعاثات يف
 هـــذه اختـــاذ علــى  القـــادرةان دبلـــال املنــاخ  تغـــري مـــن للحــد  العامليـــة هـــوداجل وتــشمل   - ١٣

 )األول املرفـق  بلـدان ( اجلـوي  الغـالف  يف الدفيئـة  غـاز  تراكم عن تارخييا سؤولةاملو اإلجراءات
 االشـتراك  إمكانيـة  واملستقبلي، احلايل االلتزام يف إسهاماهتا بفضل تبدي، اليت الُبلدان عن فضال
جتـري مناقـشة    و .والتمويـل  التكنولوجيـا  مـن  يكفـي  مـا  تـوفر  حـال  املنـاخي  الـتغري  مـن  احلد يف

حيظى كل منها بالدعم مـن حيـث املـوارد  والقـدرات الـضرورية             اخليارات من متنوعة جمموعة
 األهـداف ( مـة زِلْاملُ غـري  جُهالـنُ  عرب نبعاثات، اال خلفض مةزِلْواملُ الثابتة األهداف بني تتراوح اليت
 واخلطــط املناخيــة النظيفــة التنميــة آليــة وبــني القطــاعي، اإلقــراض وآليــات )أحــدا تــضر ال الــيت
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يف املقـام    جيـب  املـساواة،  ولكفالة .ثانية ناحية منالوطنية القائمة على منهج التنمية املستدامة،       
  .الزمن مر علىاملتراكمة  االنبعاثات يف لإلسهمات االعتبار لَىيو أناألول 

  
 والتوصيات االستنتاجات - هاء  

 :يلي ما على اللجنة تشدد  - ١٤

ــشتد  )أ(   ــة تـ ــر اآلن احلاجـ ــاذ مـــضى وقـــت أي مـــن أكثـ ــراءات الختـ ــاملة إجـ  شـ
 التكنولوجيـا  وتطـوير  منـه،  واحلـد  املناخ تغري مع التكيف بشأن والدويل الوطين الصعيدين على

  ؛ املناختغري من داحل ومتويل ونقلها،
 املتعــاَرف واإلنتــاج االســتثمار أمنــاط لتغــيري فرصــةً احلاليــة يــةاملال األزمــة تــوفر  )ب(  
  ؛ للكربونحافظة تكنولوجيات إىل استنادا جديدةإمنائية  مسارات إىل السعي وينبغي ؛عليها

وجـود قيـادة مـن البلـدان املتقدمـة النمـو             املناخ تغري من الفعال احلد سيتطلب  )ج(  
ويلزم أن تقوم البلدان املتقدمة النمو أيـضاً        . حىت اآلن واقتطاعات من جانبها أكرب مما قامت به        

بــدعم البلــدان الناميـــة مــن خــالل التمويـــل ونقــل التكنولوجيــا لكـــي يتــسىن لتلــك البلـــدان         
ــة،         ــات العاملي ــيض االنبعاث ــا اإلســهام يف ختف ــيح هل ــف يت ــإجراءات للتخفي ــةاالضــطالع ب  متعلق

 األعبــاءاملنــصفة يف  شاركةاملتعلقــة باملــ املنظــورات عــن فــضال املنــاخ تغــري مــن احلــد بإمكانــات
 . وما يقابلها من قدراتمتفاوتة كنإن تو املشتركة املسؤوليات مبدأ يتضمنها كما

 رصــد يف بــدوره املتعلقــة التاليــة اإلجــراءات اختــاذ يف اجمللــس ينظــر أن اللجنــة وتقتــرح  - ١٥
 :الدويل التعاون متويل

ــسائل معاجلــة  )أ(   ــساق   م ــرابط واالت ــل يفالت ــدويل التموي ــرتبط ال ــتغري امل ــاخ ب  املن
 ؛ دولياعليها املتفق األخرى األهداف يدعم الذي الدويل والتمويل

 بــتغري املـرتبط  التمويـل  لتـسجيل  املاحنـة  والبلـدان  النمـو  املتقدمـة  البلـدان  دعـوة   )ب(  
 . الرمسيةاإلمنائية للمساعدة املخصصة ميزانياهتا عن مستقل بشكل املناخ

 :ما يلي فيالنظر اجمللس على اللجنة تقترح ،ذلك إىل وإضافة  - ١٦

 التكيـف  استراتيجيات تطوير على أضعفها، سّيما وال النامية،بلدان  ال تشجيع  )أ(  
 الــضروري مــن اخلــصوص، هــذا ويف .املــستقبل إىل النظــر إمعــانب اســتكماهلا أو/و هبــا اخلاصــة

 ؛ إضافيادعما الدويل اجملتمع يقدم أن

 التنميـــة جلنـــة مـــع بالتـــشاور( املالئمـــة املتحـــدة األمـــم يئـــاته مـــن الطلـــب  )ب(  
 .الوطين املستوى على املناخ أثرفيما يتعلق ب للضعف مؤشر وضع )املستدامة
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  اخلامس الفصل
 لقائمـــة ســـنوات ثـــالث كـــل جيـــري الـــذي ٢٠٠٩ عـــام اســـتعراض    

  منوا البلدان أقل
  

  مقدمة  – ألف  
 دانلـ بال من حيث تعريفها أقـل       وهي - منوا بلدانال أقل حتديديف الوقت الراهن     يستند  - ١

 نـصيب  )أ( : هـي  معايري ةثالث إىل - تعترض منوها    خطريةهيكلية   معوقات من تعاين اليت دخال
 املخـزون  مؤشـر  )ب( و الـدخل؛  إدرار على لقدرةل كمؤشر اإلمجايل القومي الدخل من الفرد
 اتصدمالـ إزاء   ضعفلـ هلـذا ا   شرمؤك االقتصادي الضعف مؤشر )ج( و ؛البشرية األصول من

  .اخلارجية
 اجلمعيـة  قـرار  يف احملـّدد  اإلجـراء  حـسب  منـوا  البلـدان  أقـل  وضـع  من رفع البلد    جيريو  - ٢

 املبــادئ مــع ٢٠٠٩ عــام اســتعراض يف اإلدراج والرفــع إجــراءات وتتوافــق .٥٠/٢٠٩ العامــة
 يف عــــامي ئيــــةاإلمنا الــــسياسات جلنــــة اعتمدتــــه الــــذي النحــــو علــــى اإلضــــافية التوجيهيــــة
 .)١٠(واالجتماعي االقتصادي اجمللس أقرها واليت، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧

 اهــمجيع الثالثــة التحديــد معــايري تتحقــق أن جيــب الفئــة هــذه يف مــا بلــد جدَرُيــ ولكــي  - ٣
 ن،يمعيـار  تلبيـة  يف خيفـق  أنالقائمـة    مـن  مـا  بلـد رفع   هليةاأل وتتطلب .حسب قيم عتبية حمددة   

ــار ال ــد معيـ ــط، واحـ ــن فقـ ــايريامل مـ ــة، عـ ــظ  الثالثـ ــات أنويالحـ ــع  عتبـ ــةالرفـ ــستند القائمـ  تـ
  .هافي اإلدراج مستويات من صرامة أكثر مستويات إىل
 عــال مــستوى حتقيــق أن ٢٠٠٥ عــام يف كــذلك اإلمنائيــة الــسياسات لجنــةل وتــبني  - ٤

 - األقـل  علـى  الرفـع    عتبـة  ضـعف    يبلـغ  اإلمجـايل  القـومي  الـدخل  مـن  الفرد نصيب من مستدام
 معيــار لكــل الرفــع عتبــة البلــد حيقــق مل لــو حــىت القائمــة، مــن للرفــع مــؤهال البلــد عــلجل يكفــي
  .)١١(اآلخَرين املعيارين من

__________ 
 Handbook on the Least Developedاإلدراج والرفــع وتــدابري الــدعم اخلاصــة : دليــل فئــة أقــل البلــدان منــواً   )١٠(  

Category: Inclusion, Graduation and Special Support Measures.)       منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع
E.07.II.A.9.(  

، (E/2005/33) ١٣، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٥الوثــــائق الرمسيــــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي،  انظــــر   )١١(  
 بـشأن تقريـر جلنـة الـسياسات     ٢٠٠٦/١؛ وقـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي     ٣٠الرابع، الفقرة    الفصل

  .االمنائية املتعلق بأعمال دورهتا السابعة
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ــد  - ٥ ــرت وقـ ــة أجـ ــرباء جلنـ ــانون يف خـ ــاين كـ ــاير/الثـ ــا٢٠٠٩ ينـ ــا استعراضـ ــل أوليـ  ألقـ
 .منوا البلدان

 طبيــقت يف املرونــة كفالــة إىل اجــةباحلكــان وأهبــا مــن قبــل   كمــا اللجنــة واسترشــدت  - ٦
 قـدم  على البلدان معاملة على واحملافظة العتبات، من القطرية املؤشرات فيها تقترب اليت املعايري
 تـويل  ،٢٠٠٧/٣٥ واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللـس  قـرار  مـع  ومتاشيا. على مر الزمن   املساواة
  .منوا البلدان ألقل اهليكلية السمات كإحدى االقتصادي لضعفل الواجب االعتبار اللجنة

  
  ٢٠٠٩ لعام منوا البلدان أقل حتديد عتبات  - باء  

ــام يف  - ٧ ــدان تـــشمل ،٢٠٠٩ عـ ــا انطبقـــت الـــيت البلـ ــايري عليهـ ــدا ٦٠( املعـ ــة بلـ  مدرجـ
 املنخفــضة البلــدانضــمن  الــدويل البنــك يــصنفها الــيت الناميــةالبلــدان  مجيــع )أدنــاه اجلــدول يف

ضـمن البلـدان     املـصنفة  غـري  وامنـ  البلـدان  وأقـل  ،٢٠٠٧-٢٠٠٥ لفترةمن ا  سنة أي يف الدخل
 .الدخل املنخفضة

  
  اإلمجايل القومي الدخل من الفرد نصيب  -  ١  

 الــدخل مــن الفــرد نــصيب متوســط هــي االســتعراض هــذا يف لــإلدراج املعتمــدة العتبــة  - ٨
 كـان  وكمـا  .)١٢()٢٠٠٧-٢٠٠٥( سنوات ثالث ملدة دوالرات ٩٠٥ البالغ اإلمجايل القومي
 فـوق  املائـة  يف ٢٠ عنـد رفـع   ال عتبـة  حـدِّدت  فقد ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ اضياستعر يف األمر عليه
 .دوالرا ١ ٠٨٦ يقابل وهذا ،رفعال عتبة

  
  البشرية األصول مؤشر  -  ٢  

ــشرية األصــول مؤشــر يعكــس  - ٩ ــاد الب ــة األبع ــة التالي ــة حلال ــشرية التنمي ــصحة )أ( :الب  ال
 التغذيـــة نقـــص مـــن يعـــانون نالـــذي للـــسكان املئويـــة النـــسبة ‘١’ :وتقـــاس مبـــا يلـــي والتغذيـــة

 معـدل  إمجـايل  ‘١’ :ويقاس مبا يلي   التعليم )ب( و اخلامسة؛ دون األطفال وفيات معدل ‘٢’و
 .الكبار لدى والكتابة بالقراءة اإلملام معدل ‘٢’و ،ةالثانوي املدارسب االلتحاق

 ترتيـب  يف الثالـث  الربـع  هـي  القائمة يف لإلدراج الالزمة البشرية األصول مؤشر وعتبة  - ١٠
 ياستعراَضــ يف األمــرعليــه  كــان كمــاو .أدنــاه اجلــدول يف مــبني هــو كمــا ٦٠ ـالــ البلــدان
 معــدل  عنــد  قائمــة ال مــن  للرفــع  الالزمــة  العتبــة  مــدت اعُت قــد ف ،٢٠٠٦ وعــام  ٢٠٠٣ عــام
 منـــوا البلـــدان أقـــل قائمـــة يف اإلدراج عتبـــة فـــإن وهكـــذا، .اإلدراج عتبـــة فـــوق املائـــة يف ١٠

__________ 
 املنخفضة الدخل خالل هذه السنوات الثالث علـى النحـو   بلدانكانت العتبات اليت اعتمدها البنك الدويل لل        )١٢(  

  .٢٠٠٧ دوالرا لعام ٩٣٥  و٢٠٠٦ دوالرات لعام ٩٠٥  و٢٠٠٥ دوالرا لعام ٨٧٥: التايل
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 البـشرية  األصـول  مؤشـر  قيمـة  هـي  ،سـنوات  ثـالث  كل جيري الذي ٢٠٠٩ عام استعراض يف
 .٦٦ هي القائمة منرفع لا عتبة أن حني يف ،٦٠البالغة

  
  االقتصادي الضعف مؤشر  -  ٣  

 اخلارجيــــة الــــصدمات متثلــــه الــــذي اخلطــــر االقتــــصادي الــــضعف مؤشــــر يعكــــس  - ١١
  .البلد تنمية على

 االقتـصادي  الضعف مؤشر عتبة فإن السابقة، تاالستعراضا يف عليه األمر كان وكما  - ١٢
 .أدنـاه  اجلدول يف مبني هو كما ،٦٠ ـال البلدان ترتيب يف األول الربع هي القائمة يف لإلدراج

 منــها،رفــع وال القائمــة يف لــإلدراج تنيالعتبــ بــني املائــة يف ١٠بنــسبة  الفــرق اللجنــة واســتعملت
 ٢٠٠٩ عــام اســتعراض يفالرفــع  عتبــة إنفــ وهكــذا، .البــشرية األصــول مؤشــر حالــة يف كمــا
  .٣٨ هي الرفع عتبة أن حني يف ،٤٢ هي سنوات ثالث كل جيرى الذي

  
    منهارفع وال القائمة يف لإلدراج األهلية لتحديد املستعملة منوا البلدان وأقل الدخل املنخفضة البلدان معايري

  نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل
  ٢٠٠٧‐٢٠٠٥متوسط ثالث سنوات 

  مؤشر الضعف االقتصادي  البشريةمؤشر األصول  بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية
  ٧٩,٧  توفالو  ب    ٩,٤  الصومال  ب  م د  ١٠٠  بوروندي  ب  م د
  ٧٥,٣ كرييباس  ب    ١٥,٢  أفغانستان  ب  م د  ١٣٠  مجهورية الكونغو الدميوقراطية  ب  م د
  ٦٥,٥  ياليرب  ب  م د  ٢٠,٠  تشاد  ب  م د  ١٣٣  ليربيا  ب  م د
  ٦٤,٣  زمبابوي  ب  م د  ٢٠,٤  سرياليون  ب  م د  ١٨٧   بيساو- غينيا   ب  م د
  ٦٤,٣  ساموا  ب    ٢٢,١  بوروندي  ب  م د  ١٩٠ مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية  ب  م د
  ٦٢,٦  الصومال  ب  م د  ٢٢,٦  مجهورية الكونغو لدميقراطية  ب  م د  ١٩٧  إريتريا  ب  م د
  ٦٢,٣  فانواتو  ب    ٢٢,٨  يجرالن  ب  م د  ٢٣٣  مالوي  ب  م د
  ٦٠,٥  غينيا االستوائية  ب    ٢٦,٠  أنغوال  ب    ٢٣٧  سرياليون  ب  م د
  ٦٠,٥   بيساو–غينيا   ب  م د  ٢٧,٢  مجهورية أفريقيا الوسطى  ب  م د  ٢٦٧  نيجرلا  ب  م د
  ٥٨,٢  ملديف   ب    ٢٧,٥  موزامبيق  ب  م د  ٢٨٢  الصومال  ب  م د
  ٥٨,٠  جزر سليمان   ب  م د  ٢٨,٤ الدميقراطية االحتاديةإثيوبيا مجهورية   ب  م د  ٢٨٣  رواندا  ب  م د
  ٥٧,٩  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ب  م د  ٣٠,٦  ليربيا  ب  م د  ٢٨٧  غامبيا  ب  م د
  ٥٦,٩  جزر القَمر  ب  م د  ٣٢,٦  مايل  ب  م د  ٢٩٧  مدغشقر  ب  م د
  ٥٦,٨  بوروندي  ب  م د  ٣٣,٠  رواندا  ب  م د  ٣٠١  أفغانستان  ب  م د
  ٥٦,٧   ليشيت–تيمور   ب  م د  ٣٣,٢  بوركينا فاسو  ب  م د  ٣٠٣  أوغندا  ب  م د
  ٥٦,٣  غامبيا  ب  م د  ٣٣,٨   بيساو–غينيا   ب  م د  ٣٠٦  ميامنار  ب  م د
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  نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل
  ٢٠٠٧‐٢٠٠٥متوسط ثالث سنوات 

  مؤشر الضعف االقتصادي  البشريةمؤشر األصول  بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية
  ٥٥,٩  مالوي  ب  م د  ٣٦,٢  إريتريا  ب  م د  ٣٠٧  موزامبيق   ب  م د
  ٥٥,٦  كمبوديا  ب  م د  ٣٧,٤  غينيا   ب  م د  ٣٢٠  مجهورية نيبال الدميقراطية االحتادية  ب  م د
  ٥٥,٥  إريتريا  ب  م د  ٣٩,٨  هاييت  ب  م د  ٣٤٠  زمبابوي    م د
  ٥٥,٠  رواندا  ب  م د  ٤٠,٣   كوت ديفوار    م د  ٣٥٠  توغو  ب  م د
  ٥٥,٠  سان تومي وبرينسييب  ب  م د  ٤٠,٦  زانيا املتحدةـمجهورية تن  ب  م د  ٣٦٣  مجهورية أفريقيا الوسطى  ب  م د
  ٥٣,٠  تشاد  ب  م د  ٤٠,٧  بياامز  ب  م د  ٣٧٣  زانيا املتحدةـمجهورية تن  ب  م د
  ٥٢,٩  بوتان   ب  م د  ٤٠,٧  السنغال  ب  م د  ٤١٣  غينيا  ب  م د
  ٥٢,٩  السودان   ب  م د  ٤١,١  بنن  ب  م د  ٤١٧  بوركينا فاسو  ب  م د
  ٥٢,٨  زامبيا  ب  م د  ٤٢,٦  توغو  ب  م د  ٤٥٣  بنغالديش  ب  م د
  ٥٢,٧   منغوليا     م د  ٤٢,٦  غامبيا  ب  م د  ٤٦٣  تشاد  ب  م د
  ٥٢,٢  هاييت  ب  م د  ٤٤,٥  جيبويت   ب    ٤٧٠  مايل  ب  م د
  ٥١,٩  أوغندا  ب  م د  ٤٥,٥  مدغشقر  ب  م د  ٤٩٠  كمبوديا  ب  م د
  ٥١,٢  جيبويت  ب    ٤٦,٢  مالوي  ب  م د  ٤٩٠  هاييت  ب  م د
  ٥٠,٧  سرياليون  ب  م د  ٤٨,٢  مرجزر القَ  ب  م د  ٥١٠  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ب  م د
  ٥٠,٢  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    م د  ٤٩,٥  ستوائيةغينيا اال  ب    ٥١٣  غانا     م د
  ٤٩,٩  ليسوتو  ب    ٤٩,٦  باكستان     م د  ٥٣٧  بنن  ب  م د
  ٤٩,٨  أنغوال  ب    ٥٠,٦   نيجرييا    م د  ٥٨١  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     م د
  ٤٩,٣  مجهورية الكونغو لدميقراطية  ب  م د  ٥١,٣  أوغندا  ب  م د  ٥٩٧  كينيا   ب  م د
  ٤٨,٧  موزامبيق  ب  م د  ٥١,٤  السودان  ب  م د  ٦٤٧  زامبيا  ب  م د
  ٤٧,١  موريتانيا  ب  م د  ٥٢,١  اليمن  ب  م د  ٦٦٧  مرجزر القَ  ب  م د
  ٤٥,٨  النيجر  ب  م د  ٥٣,٣  بنغالديش  ب  م د  ٦٨٣  جزر سليمان  ب  م د
  ٤٥,١  مجهورية أفريقيا الوسطى  ب  م د  ٥٤,٠  ليشيت–تيمور   ب  م د  ٧٠٣  فييت نام     م د
  ٤٤,٩  اليمن  ب  م د  ٥٤,٣  بابوا غينيا اجلديدة     م د  ٧٣٣  موريتانيا  ب  م د
  ٤٤,٦  بابوا غينيا اجلديدة    م د  ٥٤,٦  موريتانيا  ب  م د  ٧٥٣  بابوا غينيا اجلديدة     م د
  ٤٤,٥  غانا    م د  ٥٥,٩   كينيا    م د  ٧٦٧  اليمن  ب  م د
  ٤٣,٨  اسوبوركينا ف  ب  م د  ٥٦,٣  زمبابوي     م د  ٧٧٣  السنغال  ب  م د
  ٤٢,٨  توغو  ب  م د  ٥٧,٨  كمبوديا  ب  م د  ٧٨٠  نيجرييا     م د
  ٤٢,٥  بنن  ب  م د  ٥٨,٣  نيبال  ب  م د  ٧٨٧  السودان  ب  م د
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  ٤٢,٤  نيجرييا    م د  ٥٨,٦  بوتان  ب  م د  ٨٠٠  باكستان     م د
  ٤٢,٣  مايل  ب  م د  ٦١,٧  اهلند    م د  ٨١٠  سان تومي وبرينسييب  ب  م د
  ٣٩,٥  أفغانستان  ب  م د  ٦١,٩  توليسو  ب    ٨٣٧  اهلند     م د
  ٣٧,٦  السنغال  ب  م د  ٦٢,٣  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ب  م د  ٨٧٠ كوت ديفوار     م د
  ٣٧,٤  ميامنار  ب  م د  ٦٣,٥  غانا  ب  م د  ٩٤٠  ليسوتو  ب  م د
  ٣٧,٢  مدغشقر  ب  م د  ٦٤,١  جزر سليمان  ب  م د  ١ ٠٣٣ منغوليا     م د
  ٣٣,٦  نيبال  ب  م د  ٦٦,٠  ارميامن  ب  م د  ١ ٠٤٨ كرييباس  ب  
  ٣٢,٠ الدميقراطية االحتاديةإثيوبيا مجهورية   ب  م د  ٧١,٢ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ب  م د  ١ ٠٥٠ جيبويت  ب  
  ٣١,٥  كوت ديفوار    م د  ٧٢,١  سان تومي وبرينسييب  ب  م د  ١ ٠٧٠  ليشيت–تيمور   ب  م د
  ٣١,٠  زانيا املتحدةـهورية تنمج  ب  م د  ٧٢,٣ فانواتو  ب    ١ ٤٨٧ بوتان  ب  م د
  ٢٧,٩  غينيا  ب  م د  ٨٠,٨  منغوليا  ب  م د  ١ ٧٣٧ فانواتو  ب  
  ٢٦,٥  فييت نام    م د  ٨٣,٢  فييت نام  ب  م د  ١ ٩٦٣ أنغوال  ب  
  ٢٣,٢  بنغالديش  ب  م د  ٨٧,٥  ملديف  ب    ٢٢٤٠ ساموا  ب  
  ٢٢,٣  باكستان    م د  ٨٧,٦ كرييباس  ب    ٢ ٥٤٤ توفالو  ب  
  ١٨,٤  كينيا    م د  ٨٨,٤ توفالو  ب    ٢ ٩٤٠ ملديف  ب  
  ١٧,٥  اهلند    م د  ٩٢,٢ ساموا  ب    ٨ ٩٥٧  غينيا االستوائية  ب  
  

                    :بند تذكريي
  ٤٨,١  الرأس األخضر      ٨١,٩ الرأس األخضر      ٢ ١٨٠ الرأس األخضر     
  

  .البلد تنمية تقدم رصد من كجزء كريياتذ بندا بوصفه مدَرج األخضر الرأس .منوا أقل بلد :ب الدخل؛ منخفض بلد :د م :مالحظة    
 الـدخل  مـن  الفـرد  نـصيب  يكـون  وأن مليونـا؛  ٧٥ مـن  أقـل  الـسكان  عـدد  يكـون  أن هي منوا البلدان أقل قائمة يف اإلدخال عتبات      

 مـن  أقـل  البـشرية  األصـول  مؤشـر  يكـون  وأن دوالرات، ٩٠٥ مـن  أقـل  املتوسـط  يف ٢٠٠٧-٢٠٠٥ سـنوات  ثالث ملدة اإلمجايل القومي
 البلـدان  أقـل  قائمـة  مـن  اإلخـراج  عتبـات  أما .املعايري مجيع البلد حيقق أن وجيب .٤٢ من أكثر االقتصادي الضعف مؤشر يكون وأن ؛٦٠
 مؤشــر يكــون وأن ؛١ ٠٨٦ مــن أكثــر ٢٠٠٧-٢٠٠٥ لفتــرة لاإلمجــايل القــومي الــدخل مــن الفــرد نــصيب متوســط يكــون أن فهــي منــوا

 أهـال  ليكـون  األقـل  على معيارين البلد حيقق أن وجيب .٣٨ من أقل االقتصادي الضعف مؤشر يكون وأن ؛٦٦ من أكثر البشرية األصول
  .القائمة من لإلخراج

  
 اخلـط  حتـت  البيانـات  وتظهـر  .القائمـة  يف اإلدخـال  معـايري  أحد حقق منوا أقل بلدا أن إىل لإلشارة املتصل اخلط فوق البيانات تظهر      

  .القائمة من اإلخراج معايري أحد حقق منوا قلأ بلدا أن إىل لإلشارة املتقطع
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 لرفع وا أهلية اإلدراج  - جيم  
 البلدان اليت ينظر يف إدراجها  -  ١  

 نيــستوفياباعتبارمهــا  - بــابوا غينيــا اجلديــدة وزمبــابوي  - فريــق اخلــرباء بلــدين دحــدَّ  - ١٣
 ) أعالهنظر اجلدولا( .ا يف قائمة أقل البلدان منواًمدراجهالشروط الثالثة إل

أهنما يرغبـان   ا هبذه النتائج،    خطارمهالبلدان جلنة السياسات اإلمنائية، بعد إ     هذان   أبلغو  - ١٤
). ٢٠٠٦ اســتعراض عــامكمــا فعــال عقــب (قائمــة أقــل البلــدان منــواً بإدراجهمــا بــأال ينظــر يف 

 . ، مع تأكيدها على أهلية هذين البلدين مبوقفهما هبذا الشأنوأحاطت اللجنة علماً
  

  من القائمة رفعهاالبلدان اليت ينظر يف   -  ٢  

 توفـالو وفـانواتو    أنتـبني ، ٢٠٠٦يف االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لعـام         - ١٥
، ٢٠٠٩ينـاير عـام     /ويف كـانون الثـاين    .  مـن القائمـة    للرفـع وغينيا االستوائية وكرييبـاس مؤهلـة       

ا إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة        نظر فريق اخلرباء يف تقييمات اآلثار املسبقة اليت أعدهت        
عـن  ) األونكتـاد (وبيانات مـواطن الـضعف الـيت أعـدها مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة                    

 . البلدان األربعةقدمتها وفود من كل بلد من البلدان األربعة واستمع إىل بيانات شفوية 

ــة   - ١٦ ــارير املــذكورة  فيمــا بعــد، واستعرضــت اللجن ــ آن التق ــيت أعــدهتا كــل مــن إدارة   ف اً ال
 الــواردة مــن توفــالو وفــانواتو اخلطيــةالــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة واألونكتــاد والبيانــات  

 . وغينيا االستوائية
  

 غينيا االستوائية    

دوالراً  ٨ ٩٥٧مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل يف غينيــا االســتوائية    نــصيب الفــردبلــغ  - ١٧
ــرة  يف ــ ،٢٠٠٧-٢٠٠٥الفتـ ــأنعلمـ ــة ا بـ ــع عتبـ ــة الرفـ ــن القائمـ ــدارها مـ دوالراً  ١ ٠٨٦ مقـ
). ٢٠٠٧ دوالراً عـام  ١٢ ٨٦٠ يـساوي   كـان ونصيب للفرد  مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل    (

 القياســي لألصــول مــن حيــث الــدليل  مــن القائمــةالرفــعوال تــستويف غينيــا االســتوائية شــروط 
 الدخل فيها أعلى بثمانيـة أمثـال        ولكن مستوى ،  البشرية أو الرقم القياسي للضعف االقتصادي     

 . من القائمةالرفعمن عتبة 

ــدخل الرئيــسي       - ١٨ ــنفط مــصدر ال ــرادات النامجــة عــن اســتخراج ال ــا وتــشكل اإلي يف غيني
وتشري كمية االحتياطيات والتوقعات املنطقية ألسعار الـنفط أن مـستوى عاليـاً مـن               . االستوائية

وكمـا هـو    . ة، قابـل لالسـتدامة يف املـستقبل املنظـور          مـن القائمـ    الرفـع الدخل، بالنسبة إىل عتبة     
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ــع أن يكــون     ــار املــسبقة، ال يتوق ــيم اآلث ــعمــبني يف تقي ــاق    مــن القائمــة للرف ــر كــبري علــى آف  أث
 .للبلد التنمية

ــا االســتوائية  شــككو  - ١٩ ــوارد مــن غيني ــان ال ــيت اســتخدمت    يف البي ــسكانية ال ــات ال  البيان
مـن   وخلـصت اللجنـة إىل أن نـصيب الفـرد         . إلمجايلحلساب نصيب الفرد من الدخل القومي ا      

 من القائمة حـىت     الرفعالدخل القومي اإلمجايل لغينيا االستوائية سوف يفوق بكثري ضعف عتبة           
وأشار البيان إىل حاجة غينيا االسـتوائية للـدعم الـتقين مـن أجـل           . البيانات السكانية املنقحة   مع

 رفعهــا تأجيــل ت، وطلبــصــاعداسىن اعتبارهــا بلــداً حتقيــق خمتلــف األهــداف اإلمنائيــة إىل أن يتــ
 . القائمة من

  .لخروج من القائمةوقد وجدت اللجنة أن غينيا االستوائية مؤهلة ل  - ٢٠

 غينيـــا رفـــعوتــسلم اللجنـــة حباجـــة البلــد إىل دعـــم األمـــم املتحـــدة وتــشدد علـــى أن      - ٢١
ويف هذا الصدد، تكرر اللجنـة      .  من احلصول على هذا الدعم      من القائمة ال يستثنيها    االستوائية

حسب ما اتفق عليه يف قـرار        ،من القائمة  اليت ترفع أمهية دعم االستراتيجيات االنتقالية للبلدان      
 . ٥٩/٢٠٩اجلمعية العامة 

  
 كرييباس     

دوالراً يف الفتـرة     ١ ٠٤٨بلغ نصيب الفرد من الـدخل القـومي اإلمجـايل يف كريييـاس                - ٢٢
وكــان .  دوالرا١ ٠٨٦ البالغــة  مــن القائمــةالرفــعليــل مــن عتبــة  أدىن بق، أي٢٠٠٧-٢٠٠٥

ظهر ثاين أعلـى    ، مع أهنا تُ   الدليل القياسي لألصول البشرية لكرييباس أعلى كثريا من عتبة الرفع         
 . رقم قياسي للضعف االقتصادي بعد توفالو

 . ائمة من القللرفع ومل تعد بالتايل مؤهلة  فقطوتستويف كرييباس أحد املعايري  - ٢٣
  

 توفالو    

دوالراً للفتــرة  ٢ ٥٤٤بلــغ نــصيب الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل يف توفــالو          - ٢٤
ــة   ٢٠٠٧-٢٠٠٥ ــع، أي أعلــى بكــثري مــن عتب ــدليل القياســي   .  مــن القائمــة الرف ــاق ال كمــا ف

وتــبني أن الــرقم القياســي للــضعف .  مــن القائمــة بكــثريالرفــعلألصــول البــشرية مــستوى عتبــة 
وبالتـايل، تـستويف توفـالو معيـارين مـن املعـايري       .  قائمة البلدان الـستني يفهو األعلى  االقتصادي  

 .  من القائمةللرفعاملطلوبة 

حالة قـصوى لبلـد جـزري أرخبيلـي صـغري يتجـاوز عـدد سـكانه               تشكل  إال أن توفالو      - ٢٥
 إلمجـايل مـن الـدخل القـومي ا        املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة فيهـا        نـسبة و. نـسمة  ١٠ ٠٠٠بالكاد  
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 ماليـة، صـندوق     حتـويالت  (متقلبـة واملصادر الرئيسية األخرى لتوفالو     .  بصورة استثنائية  مرتفعة
ــة     ) اســئتماين، رســوم مفروضــة علــى تــراخيص الــصيد، إيــرادات شــركات التجــارة اإللكتروني

القطاعـات االقتـصادية   مـن  ولكنها منحت البلد دخالً مرتفعاً مع دخل أساسي يكـاد ال يـذكر          
 . ة املنتجةاحمللي

 شكك إىل األنــشطة املنتجــة، تــفتقــاره وا هلــذا البلــد الــشديدة“ احلجــمضــآلة”ونظــراً   - ٢٦
توفـالو مـن القائمـة       برفـع وبالتايل، ال توصـي اللجنـة       .  استدامة مستوى الدخل احلايل     يف اللجنة

 خـالل  ا فـسُينظر يف إمكانيـة رفعهـ    مؤهلـة ألنه تبني أن توفـالو نظراً و. خالل االستعراض احلايل 
  . االستعراض املقبل الذي جيري كل ثالث سنوات

  
 فانواتو    

دوالراً  ١ ٧٣٧بلــغ مــستوى نــصيب الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل يف فــانواتو     - ٢٧
وتـبني  . دوالراً ١ ٠٨٦ مـن القائمـة  وقـدرها    الرفـع باملقارنة مع عتبة ، ٢٠٠٧-٢٠٠٥ة  ترللف

غـري أن الـرقم   .  من القائمة  الرفعة أعلى بكثري من عتبة      أيضاً أن الدليل القياسي لألصول البشري     
وبالتـايل، تـستويف فـانواتو معيـارين مـن املعـايري            . القياسي للضعف االقتصادي ظل مرتفعاً جـداً      

 . القائمة من للرفعاملطلوبة 

. قد اعترضت فانواتو على القيم املستخدمة حلساب معدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة             لو  - ٢٨
لألونكتـاد أيـضاً أن معـدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة أدىن ممـا قاسـته                  مواطن الضعف   يان  وأفاد ب 

ويتأتى معدل اإلملام بالقراءة والكتابة الذي يشري إليـه األونكتـاد مـن دراسـة               . منظمة اليونسكو 
 استقصائية لتقييم اإلملام بالقراءة والكتابة، يف حني يقيس الرقم املرتفـع بـشكل ملحـوظ الـوارد                

اإلملام بالقراءة والكتابـة    ) واملستخدم يف الدليل القياسي لألصول البشرية     (من منظمة اليونسكو    
 . بواسطة الشهادات الشخصية لتعداد السكان

ــشرية         - ٢٩ ــدليل القياســي لألصــول الب ــشأن مــستوى ال ــريت ب ــيت أث ــشكوك ال ونظــراً إىل ال
 فـانواتو مـن القائمـة خـالل         برفـع جنـة   واستدامة التحسينات اليت شهدهتا فـانواتو، ال توصـي الل         

 ونظرا ألنه تبني أن فانواتو مؤهلـة، فـسينظر يف إمكانيـة رفعهـا مـن القائمـة                 . االستعراض احلايل 
 . خالل االستعراض املقبل الذي جيري كل ثالث سنوات

  
 البلدان األخرى     

 .ألول مرة أهلية أي بلد من البلدان األقل منواً تتبنيمل   - ٣٠
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    من القائمة رفعتيت بلدان اليف ال نميةصد تقدم التر  - دال  
استعرضت اللجنة تقـدم    ،  ١٢/ ٢٠٠٨استجابة لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        - ٣١

  .  مها ساموا وملديف من القائمةرفعا بلدين  يفالتنمية
بـع  أعلى نصيب للفرد الواحـد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل ورا             بوتتمتع ملديف بثاين      - ٣٢

وباملقارنــة مــع االســتعراض . أعلــى دليــل قياســي لألصــول البــشرية علــى صــعيد البلــدان الــستني
ارتفــع نــصيب الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل مبلــديف مــن     ، ٢٠٠٦الــذي أجــري عــام  

 املزيد مـن التحـسن يف موقـع الـدليل القياسـي              حصول دوالراً مع  ٢ ٩٤٠دوالراً إىل    ٢ ٣٢٠
ــشرية  ــالن. لألصــول الب ــضم   وب ــيت ت ــة الكــربى ال ــدليل    ١٣٠ظر إىل اجملموع ــأيت ال ــاً، ي ــداً نامي بل

ــة      ــاً يف املرتب ــديف حالي ــشرية ملل ــة   ٣٩القياســي لألصــول الب ــان يف املرتب ــد أن ك ــام ٥٢، بع  ع
؛ وقد زاد الرقم القياسـي للـضعف البـشري          شديداً ال يزال إال أن الضعف االقتصادي     . ٢٠٠٦

 . مكوناتهبسبب أثر التسونامي على 

وتتمتــع ســاموا برابــع أعلــى نــصيب للفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل وأعلــى دليــل    - ٣٣
وباملقارنـة مـع االسـتعراض الـذي أجـري          . قياسي لألصول البشرية على صـعيد البلـدان الـستني         

دوالراً إىل  ١ ٥٩٧، ارتفع نصيب الفرد الواحد من الـدخل القـومي اإلمجـايل مـن          ٢٠٠٦عام  
مـن أصـل     ٢٢ يأيت الدليل القياسي لألصول البـشرية للبلـد يف املرتبـة             دوالراً، يف حني   ٢ ٢٤٠
مل يالحـظ أي تـدهور يف        بيـد أنـه    البلد يعاين من الضعف اقتصادياً،       ال يزال و. بلداً نامياً  ١٣٠

 .الرقم القياسي للضعف االقتصاديتبني من ضعفه النسيب كما ي

 ال التنميـة لـساموا وملـديف وكـررت        وقد الحظت اللجنة التقدم املستمر احملرز يف جمـ          - ٣٤
 . ستراتيجية انتقالية مرنة بدعم من شركائهما يف التنميةال  البلدين وضعأمهية

  
 الرأس األخضر : القائمة من رفعترصد تقدم البلدان اليت   - هاء  

 جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة أن ترصــد   إىل٢٠٩/ ٥٩طلبــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا    - ٣٥
يتمثــل و. أقــل البلــدان منــواًوضــع مــن جمــال التنميــة الــذي أحرزتــه البلــدان اخلارجــة    يفالتقــدم

النظـر   جمال التنمية للبلـد قيـد         يف  تدهور التقدم  دالئل على  تقييم أي     يف اهلدف الرئيسي للرصد  
 . وتوجيه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل ذلك

للجنـة إىل اسـتمرار التقـدم الـذي أحـرزه الـرأس        وتدل املعايري الثالثة الـيت اسـتخدمتها ا         - ٣٦
د زاد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجـايل مـن           فق: )أعالهنظر اجلدول   ا(األخضر  
ــام    ١ ٤٨٧ ــري عـ ــتعراض األخـ ــغ  ، ٢٠٠٦دوالراً يف االسـ ــط بلـ دوالراً يف  ٢ ١٨٠إىل متوسـ

اً ويفــوق بكــثري عتبــة ويظــل الــدليل القياســي لألصــول البــشرية مرتفعــ. ٢٠٠٩اســتعراض عــام 
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وقد شهد الرقم القياسي للضعف االقتصادي حتسناً بالنـسبة إىل البلـدان الـيت      .  من القائمة  الرفع
ــرأس    ف :٢٠٠٩خــضعت لالســتعراض يف عــام   ــصادي لل ــرقم القياســي للــضعف االقت أصــبح ال

 . ٢٠٠٩األخضر حالياً أدىن باملقارنة مع نصف البلدان الذين مشلهم االستعراض لعام 

وحصل االقتصاد على الـدعم     . وكان النمو االقتصادي للبلد قوياً يف السنوات األخرية         - ٣٧
بفــضل التــدفقات الكــبرية مــن املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، واحلــواالت املاليــة مــن الرعايــا الــذين 

قطاع الـسياحة الـسريع النمـو ومـا يتـصل بـه مـن               من  يعيشون يف اخلارج، ويف اآلونة األخرية،       
 . غري أن االقتصاد بأكمله سوف يتأثر باالنتكاس االقتصادي العاملي. مار أجنيب مباشراستث

يف اإلطــار املتكامــل احملــسَّن واكتملــت الدراســة مــشاركة الــرأس األخــضر  قبلــتوقــد   - ٣٨
غري أن جملس اإلطار املتكامل احملسَّن مل ينظر بعد يف أهليـة الـرأس األخـضر        .  بشأنه التشخيصية

 .  املزيد من موارد اإلطارللحصول على

 حىت اآلن يف جمـال التنميـة،    ما برح مرضياومع أن التقدم الذي أحرزه الرأس األخضر     - ٣٩
اجلهـود إلحـراز املزيـد مـن        مواصـلة    البلد يعاين من الضعف اقتصادياً وتربز احلاجـة إىل           ال يزال 

 . التقدم يف التحول اهليكلي لالقتصاد واالرتقاء مبستواه
  

 االنتقال السلس  - واو  
إىل دعـم األمـم املتحـدة والـشركاء يف التنميـة مـن       ارجـة مـن القائمـة    حتتاج البلـدان اخل     - ٤٠

 ارجـة وتـشدد اللجنـة علـى أن البلـدان اخل         .  من القائمة  ستدامامل روجاخلسلس و النتقال  االأجل  
 أجـل املرحلـة     ينبغي أن تواصل االستفادة من املوارد املهمة بصفة خاصة مـن          من القائمة   حديثاً  

تفاقيـة األمـم    الصندوق التكيـف     من دعم    االنتقالية، من قبيل اإلطار املتكامل احملسَّن، وكذلك      
 . ضعفها الشديد وتعرض مناخها للمخاطرلنظراً  املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ،
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 الفصل السادس
 لجنة السياسات اإلمنائية ل  املقبلةعمالاأل    

جنة مواءمة برنامج عملها مـع احلاجـات واألولويـات الـيت يقررهـا اجمللـس            ستواصل الل   - ١
 .وهي ترمي إىل املسامهة بفعالية يف مداوالته ومساعدة اجمللس يف أداء وظائفه

 موضـوع عـام     بالعمـل بِـشأن    ستضطلع اللجنة، يف إطار دورهتا الثانيـة عـشرة املقبلـة،          و  - ٢
فيذ األهداف وااللتزامـات املتفـق عليهـا دوليـاً          تن”وهو  لالستعراض الوزاري السنوي،     ٢٠١٠

وختطـط اللجنـة لتركيـز عملـها علـى أثـر            . “يف ما يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة             
هج املطلوبـة للمحافظـة علـى التقـدم         ، وعلـى الـنُ    وسبل العيش هلا  األزمة احلالية على عمل املرأة      

ــرز ــىتاحملــ ــتراتيجيات اجلديــــ  ، اآلن  حــ ــى االســ ــراً   وعلــ ــعها نظــ ــتعني وضــ ــيت يــ ــة لدة الــ لبيئــ
 . املتغرية االقتصادية

ــواًً      ويف ضــوء  - ٣ ــدان من ــل البل ــادم املعــين بأق ــع الق ــم املتحــدة الراب ــؤمتر األم ــاد م ــام  انعق  ع
فئة أقـل البلـدان منـواً ومراعـاة لالقتراحـات الـيت              من   رفعتوالعدد املتدين للبلدان اليت     ،  ٢٠١١

ورة احلاديــة عــشرة، ستــستعرض اللجنــة فعاليــة تــدابري الــدعم قــدمها رئــيس اجمللــس مبناســبة الــد
 خفـض وسـتقيم اللجنـة مـدى إسـهام هـذه التـدابري يف       . اخلاصة املتاحة حالياً ألقـل البلـدان منـواً    

ــز           ــشأن ســبل تعزي ــدم اقتراحــات ب ــة، وتق ــن التنمي ــيت حتــد م ــدان ال ــذه البل ــة هل ــق اهليكلي العوائ
 .لتدابريا هذه

 مـن  خرجـت اً رصد التقـدم احملـرز يف جمـال التنميـة للبلـدان الـيت             وستواصل اللجنة أيض    - ٤
يوليـه  / متـوز  ٢٣املـؤرخ    ٢٠٠٨/١٢قائمة أقـل البلـدان منـواً بنـاء علـى طلـب اجمللـس يف قـراره                   

 . ٢٠٠٨ عام
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 الفصل السابع
 تنظيم الدورة    

إىل  ٩ن  يف مقر األمـم املتحـدة مـ    دورهتا احلادية عشرة السياسات اإلمنائية  جلنةعقدت    - ١
ــدورة عــشرون عــضواً   . ٢٠٠٩ مــارس/ آذار١٣ ــون مــن   يفوحــضر ال ــة وكــذلك مراقب  اللجن

 . ويتضمن املرفق األول قائمة املشاركني. منظمات عديدة يف إطار منظومة األمم املتحدة

دة حـــمـــة لألمـــم املتوقـــدمت إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة يف األمانـــة العا  - ٢
ــدو   ــة لل ــت. رةاخلــدمات الفني ــدورة ورحَّــ  حوافت ــة ال ــيس اللجن ــشاركني رئ ــد . ب بامل ــا بع ، وفيم

راءهــا بـشأن إمكانيــة  آتوجهـت رئيـسة اجمللــس االقتـصادي واالجتمــاعي إىل اللجنـة وعرضـت      
زيادة إسهام اللجنة يف عمـل اجمللـس، ويـشمل ذلـك إجيـاد النـهج الناجحـة مـن أجـل التـصدي                        

تدابري الدعم اخلاصة اليت يتيحها اجملتمع الـدويل ألقـل          لألزمة االقتصادية احلالية ومراجعة فعالية      
 االقتـصادية واالجتماعيـة الفرصـة الفريـدة         ؤون وكيـل األمـني العـام للـش        أبـرز وقد  . البلدان منواً 

لتـويل زمـام    خـرباء اللجنـة    الـيت يقـدمها  شورةاملـ   للمجلـس مـن خـالل   هـذا العـصر   وفرهـا   ياليت  
 . قتصاد العامليصياغة شراكة جديدة إلدارة اال لالقيادة

 لـدورة  جـونز ملـشاركتها يف ا      - ستيفاين غريفيـث  لوتود اللجنة أن تعرب عن تقديرها         - ٣
 .  االقتصادية العامليةاألزمة تتناولاليت 

ويتضمن املرفقـان الثـاين والثالـث تباعـاً جـدول أعمـال الـدورة احلاديـة عـشرة وقائمـة                       - ٤
 . الوثائق املعروضة على اللجنة



E/2009/33  
 

09-30850 43 
 

 ول املرفق األ
  

 قائمة املشاركني    
 : حضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة  - ١

 خوسي أنطونيو ألونسو   

  زيبس أرييلورد  

 ألربت بينغر   

 كهولتريأوالف بي  

 نغ كاو ي ي- غوي  

 )الرئيس( فيس ي د- انتشريكاردو فر  

  ستانيسالفا غولينوفسكا  
 مونوباتريك غي  

  ) املقرر(فيليب هاين   
 ا إيشيكاواهريوي  

  جونسون. ويلني أ  
 أمينة ماما   

 عادل جنم   

   أويشور سهان  
  فالدميري بوبوف  
  سوشيترا بونياراتاباندو  
  فاطمة صديقي   
 )نائبة الرئيس(فرانسيس ستيوارت   

  أوفاليتش تشاميلي  

 صموئيل وانغوي  
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 :  ملنظومة األمم املتحدة التابعة الكيانات التالية يف الدورةوُمثلت  - ٢

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 برنامج األمم املتحدة للبيئة  

  برنامج األغذية العاملي  
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

 منظمة العمل الدولية   

مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الـساحلية والـدول اجلزريـة          
 لصغرية النامية ا

 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   

  منظمة الصحة العاملية   
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   
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 املرفق الثاين
 جدول األعمال    

 .اجللسة االفتتاحية  - ١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢

ــوزاري الــسنوي لعــام  اال  - ٣  تنفيــذ األهــداف املتفــق   موضــوعبــشأن ٢٠٠٩ســتعراض ال
 . عليها دولياً واملتعلقة بالصحة العامة العاملية

 .العالقة بني تغري املناخ والتنمية  - ٤

 . االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لفئة أقل البلدان منواً  - ٥

 .دان الناميةاالضطراب املايل العاملي وآثاره على البل  - ٦

 .مسائل أخرى  - ٧

 .املقبلة للجنةعمال األ  - ٨
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 املرفق الثالث 
 ى اللجنة يف دورهتا احلادية عشرةقائمة الوثائق املعروضة عل    

)CDP2009/PLEN/1( جدول األعمال  

 )CDP2009/PLEN/2(               تقرير اجتماع فريق اخلرباء بشأن االستعراض الـذي جيـري كـل ثـالث
  البلدان منواًسنوات لقائمة أقل 

 مذكرات التقييمات القطرية 

)CDP2009/PLEN/3a() بابوا غينيا اجلديدة) أ 

)CDP2009/PLEN/3b() زمبابوي) ب 

   ٢٠٠٦من القائمة يف عام خروج للؤهلة  للبلدان املاخلطيةالبيانات 
 غينيا االستوائية) أ(

)CDP2009/PLEN/4aen(  اإلنكليزية )ترمجة غري رمسية(  

)CDP2009/PLEN/4asp( اإلسبانية 

)CDP2009/PLEN/4c() توفالو ) ب  
)(CDP2009/PLEN/4d) فانواتو ) ج 

  الصحة العامة العاملية 
)CDP2009/PLEN/6a() التعاون الدويل دور: التصدي ألوجه التفاوت الصحية) أ 

)CDP2009/PLEN/6b() اسية للدراسة األساملوجز / املشروع األويل-الصحة العامة العاملية ) ب 

 )CDP2009/PLEN/7(  قــف جلنــة امولوضــع ورقــة عناصــر : العالقــة بــني تغــري املنــاخ والتنميــة
 السياسات اإلمنائية 

)CDP2009/PLEN/9(  األزمة املالية العاملية وأوروبا الشرقية 

(CDP2009/PLEN/10)  حاالت الكساد، وعمليات اإلنقـاذ     اد يف أسعار األسهم    االرتفاع احل ، :
  فادة من االهنيار املايل العاملي الدروس املست

)CDP2009/PLEN/11( ٥ اإلحاطة اإلعالمية الشهرية عن احلالة واآلفاق االقتصادية العاملية، رقم  
  


