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  موجز  
ية الـصادرة عـن الـدورة الثانيـة عـشرة           يتضمن هذا التقريـر النتـائج والتوصـيات الرئيـس           

مـارس  / آذار ٢٦ إىل   ٢٢للجنة السياسات اإلمنائية املعقودة يف مقر األمم املتحدة يف الفترة من            
أثر األزمات العامليـة علـى املـساواة بـني اجلنـسني            : وقد تناولت اللجنة املواضيع التالية    . ٢٠١٠

ة حتديــدا ألقــل البلــدان منــوا؛ والــدعم الــذي وعلــى متكــني املــرأة؛ وتــدابري الــدعم الــدويل املتاحــ
تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة؛ واتــساق جــدول أعمــال تغــري 
املناخ ليس فقط فيما يتعلـق هبيكلـه املـايل اخلـاص وإمنـا أيـضا فيمـا يتعلـق بالـسياسات اإلمنائيـة                        

احملرز يف البلـدان الـيت رفعـت أمساؤهـا مـن            وقامت اللجنة أيضا برصد التقدم اإلمنائي       . األخرى
  . وملديفاالستوائيةفئة أقل البلدان منوا، وهي ساموا وغينيا 

مــن املــرجح أن تتــأثر النــساء باألزمــات أكثــر مــن  فورغــم التقــدم املُحــرز حــىت اآلن،   
الرجــال بــسبب ضــعف وضــعهن يف اجملــاالت االقتــصادية والقانونيــة والــسياسية واالجتماعيــة    

ــةوالثق ــة الراســخة  أوجــهيعــزى إىل  الــذي افي وإذا مل تعــاجل األزمــات  .  انعــدام املــساواة اهليكلي
 تغـري املنـاخ الـذي يلـوح يف        يف ضـوء  األزمة املالية وأزمة األمن الغذائي      أي  على الفور،    الراهنة

ر لتقدم احملرز منـذ انعقـاد املـؤمت       لاألفق وأزمة حقوق اإلنسان واألزمة األمنية، فستشكل هتديدا         
  . وقد تعكس مساره١٩٩٥الرابع املعين باملرأة يف عام 

وفيما يتعلق بفعاليـة تـدابري الـدعم الـدويل املتََّخـذة يف إطـار بـرامج العمـل لـصاحل أقـل                         
وتـرى اللجنـة   . البلدان منواً، تود اللجنة لفت االنتباه إىل أن هذه التدابري حققت نتائج حمـدودة          

دويل القائمة وذلك إلبـراز كيفيـة حتـسينها ورمبـا اسـتكماهلا             أنه جيب استعراض تدابري الدعم ال     
  .تدابري وطنية ودولية إضافيةب

ــتوائية        ــا االسـ ــاموا وغينيـ ــؤخرا يف سـ ــرز مـ ــائي احملـ ــدم اإلمنـ ــة التقـ واستعرضـــت اللجنـ
لـــديف وغينيـــا االســـتوائية عـــن مب ختـــرجويبـــدو أن األزمـــة االقتـــصادية الراهنـــة مل . وملـــديف

لكـن سـاموا تكبـدت خـسائر     . س إىل فئة أخرى غري فئـة أقـل البلـدان منـوا          انتقاهلما السل  مسار
، وهلـذا   ٢٠٠٩سـبتمرب   /يف أيلـول  تعرضت هلا   بشرية واقتصادية من جراء أمواج تسونامي اليت        

اجملتمـــع الـــدويل هلـــا م ســـتظل آفاقهـــا االقتـــصادية موضـــع الكـــثري مـــن التـــساؤالت إن مل يقـــّد
  .الكايف الدعم

م الـذي تقدمـة منظومـة األمـم املتحـدة للـدول اجلزريـة الـصغرية          وعند استعراض الـدع     
 الدوليـــة لتحقيـــق ســـتراتيجيةالاالناميـــة، أحاطـــت اللجنـــة علمـــا بأوجـــه القـــصور يف تـــصميم 

ــة ــدّ     التنميـ ــعوبة وحـ ــر صـ ــدها أكثـ ــة رصـ ــل عمليـ ــا جعـ ــدان، ممـ ــذه البلـ ــستدامة يف هـ ــن املـ  مـ
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غ عــن التنفيــذ وجعلــه أكثــر مشــوال وأشــارت اللجنــة أيــضا إىل ضــرورة تعزيــز اإلبــال .فعاليتــها
  .وانتظاما
وأخريا، نظـرت اللجنـة يف املـسائل املتعلقـة باتـساق الـسياسات املعنيـة بـتغري املنـاخ يف                       

وحتذّر اللجنة مـن أن إرجـاء       . يكل متويلها تعلق هب سياق ما بعد مؤمتر كوبنهاغن وخاصة فيما ي       
وتـشري إىل أن التمويــل مــن أجــل  . يــفيــؤدي إىل رفـع تكلفــة تــدابري التك قــد تـدابري التخفيــف  

وذلـك رغـم كثـرة     التكيف والتخفيف من آثـار تغـري املنـاخ بعيـد كـل البعـد عـن احلـد الكـايف           
 لـتغري املنـاخ حتـت إشـراف         التمـويلي وهلذا، تقترح اللجنة وضـع نظـام اهليكـل          . آليات التمويل 

تنميــة العنيــة باملنــاخ حتقيــق مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بــتغري املنــاخ، وأن تيــّسر الــسياسات امل  
  .قتصادية على حنو مستداماال
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      ]٢٠١٠أبريل / نيسان١٩[

  احملتويات
    

 الصفحة      الفصل
١. . . إجراءات بشأهنا أو اليت تعرض عليه االقتصادي واالجتماعي اجمللساملسائل اليت تتطلب اختاذ   - األول   

١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ت بشأهنااملسائل اليت تتطلب اختاذ اجمللس إجراءا  -ألف     
٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اليت عرضت على اجمللس  - بـاء     

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األزمة العاملية وأثرها على اجلنسني  -الثاين   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األزمة املالية  -ألف     
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أزمة األغذية  - بـاء     
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - جيم     

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدويل املتخذة لصاحل أقل البلدان منواتدابري الدعم  - الثالث   
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . هل تعد التدابري القائمة تدابري فعالة؟: راض احلالةاستع  -ألف     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراء حتسينات يف تدابري الدعم القائمة  - بــاء     
تدابري إضافية علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل لتقـدمي املـساعدة التقنيـة املتـصلة بالتجـارة  -جيم     

١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألقل البلدان منوا      
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ها من فئة أقل البلدان منوا            رصد البلدان اليت رفع امس            -الرابع   

١٩. . . آراء ووجهات نظر جلنة السياسات اإلمنائية بشأن الدعم املقدم للدول اجلزرية الصغرية النامية                                             -اخلامس   
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييم الدعم املقدم من األمم املتحدة               -ألف     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعم املقدم من اجملتمع الدويل            -بـاء     
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدول اجلزرية الصغرية النامية            اجلهود اليت تبذهلا         -جيم     

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتساق السياسات وجدول األعمال املتعلق بتغري املناخ                             -السادس   
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . سياسات املناخ والتنمية املستدامة               :   اتساق السياسات           -ألف     
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  الفصل األول
صادي واالجتمــاعي إجــراءات املــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتــ     

  بشأهنا أو اليت تعرض عليه
  

  املسائل اليت تتطلب اختاذ اجمللس إجراءات بشأهنا  -ألف   
  

حنو تنفيذ األهداف املتفق عليها دوليا املتعلقة بتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني              : ١التوصية      
  ومتكني املرأة

 بعـض اإلجنـازات     تعرضـان للخطـر   ريتـني   ن أزميت الغـذاء واملاليـة العـامليتني األخ        ألنظرا    - ١
 على صعيد املساواة بني اجلنسني خـالل فتـرة مـا بعـد مـؤمتر بـيجني وقـد تعكـسان           اليت حتققت 

جلنة السياسات اإلمنائية حتث اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي علـى          فإن  مسار هذه اإلجنازات،    
يـذ األهـداف اجلنـسانية املتفـق         حنـو تنف    احملـرز  تعزيز األنشطة اليت يقـوم هبـا لرصـد مـدى التقـدم            

ويف هذا الصدد، توصـي اللجنـة بـأن يطلـب اجمللـس إىل اللجنـة اإلحـصائية لألمـم         . عليها دوليا 
املتحدة وإىل وكاالت األمم املتحدة املعنية األخرى تقدمي اقتـراح حمـدد إىل اجمللـس بـشأن مجـع               

يـة واالقتـصادية ومعاجلتـها      البيانات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس املتعلقـة باملؤشـرات االجتماع             
 الــسياسات إجــراء عمليــات التقيــيم الالزمــة  لواضــعيح تــيوتعميمهــا يف الوقــت املناســب ممــا ي 

  . املالئمة بفعاليةالتدخالتوتنفيذ 
  

  تدابري الدعم الدويل لصاحل أقل البلدان منوا: ٢التوصية     
لى تدابري الـدعم الـدويل   تقترح جلنة السياسات اإلمنائية إدخال عدة حتسينات ملموسة ع    - ٢

تقتـرح اختـاذ تـدابري إضـافية جديـدة      وتـصبح أكثـر فعاليـة،    كـي    لصاحل أقـل البلـدان منـوا ل        املتخذة
وتوصي اللجنة بأن يقـوم اجمللـس، بعـد         .  التنمية يف أقل البلدان منوا     اليت تواجه لتحديات  ملواجهة ا 

 أقــل البلــدان منــوا الــوارد يف هــذا لــصاحلاملتخــذة النظــر يف الفــصل املتعلــق بتــدابري الــدعم الــدويل 
، إىل اللجنة التحضريية ملـؤمتر األمـم        حسب االقتضاء  ئه، بآرا مشفوعاالتقرير، بإحالة هذا الفصل     

  .املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا، حبيث ميثل مسامهة يف األعمال التحضريية هلذا املؤمتر
  

  ي لتغري املناخ للتصدالتمويلياتساق اهليكل : ٣التوصية     
 .لتصدي لتغري املناخ بـشكل ملمـوس  ل مستويات التمويل املكرس  من الضروري زيادة      - ٣
 يف املائة من احتياجات البلدان الناميـة التقديريـة مـن            ١٠حوايل  ال جياوز   لتمويل املتاح حاليا    فا

فـإن  تنميـة،    وثيـق بـني تغـري املنـاخ وال         ارتباطورغم وجود   . التمويل الطويل األجل هلذا الغرض    
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لبلـدان الناميـة لـدعم تـدابري التكيـف مـع           املقـدم إىل ا     التمويـل الرمسـي    يكـون اللجنة توصي بأن    
التزامـات املــساعدة اإلمنائيــة  يــضاف إىل  ياإضــافمتـويال  تغـري املنــاخ والتخفيــف مـن حــدة آثــاره   

هـذا الـسياق،    ويف  .  املتفق عليهـا دوليـا، وينبغـي املـساءلة عنـه علـى حنـو مـستقل                  احلالية الرمسية
التـشاور مـع    أن تقـوم ب   تنصح اللجنة اجمللس بأن يطلب من اللجنـة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة،               

تقـدمي توجيهـات    بجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي،             
ممـا ييـسر    ملـوارد   اهلـذه   بشأن وضع اإلجراءات احملاسبية الالزمة اليت تتيح إجـراء رصـد مـستقل              

  .بالتايل حتصيل مبالغ إضافية
 لتغري املناخ وفقا التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن            التمويلياهليكل  تنظيم  وينبغي    - ٤

تغّير املناخ وينبغي تصميمه مبا يتواءم مع مبادئ خطة عمل بايل ومقتضيات االتفاقيـة اإلطاريـة                
تيـسري حتقيـق التنميـة    هـو   املتـصلة باملنـاخ     اإلجـراءات   الغـرض مـن    اليت تنص على أن   ) ٢املادة  (

وبناء على ما تقدم، جيب وضع مؤشرات مناسبة ملـواطن          . االقتصادية على حنو مستدام وعادل    
الضعف للمساعدة على ترتيب أولويات العمل وختصيص التمويل ألغـراض التكيـف مـع تغـري                 

 اجمللـس إنـشاء فريـق عامـل مـشترك           وتوصي اللجنـة بـأن يطلـب      . املناخ بطريقة منصفة وشفافة   
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املنـاخ، وبرنـامج األمـم املتحـدة              (بني األطراف املعنية    

 يفللبيئــة، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، وإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة   
  . سبل وضع مؤشر من هذا القبيلةدراسهبدف ) ألمانة العامة لألمم املتحدة وغريهاا

  
  املسائل اليت عرضت على اجمللس  -باء   

  حنو تنفيذ األهداف املتفق عليها دوليا املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة   -  ١  
ينبغي للحكومات أن تنظر إىل األزمات املتعددة الراهنة على أهنـا فرصـة لتعمـيم مراعـاة                   - ٥

وجيب أن تركز احلوافز املالية وغريها من التدابري اهلادفـة    . نسانية يف صنع السياسات   األهداف اجل 
للتصدي لألزمات أكثر على توفري فرص عمل للمرأة، وعلى حوافز إبقـاء الفتيـات يف املـدارس،                 

وإضـافة إىل   . وعلى ضمان احلصول على اخلـدمات الـصحية والتعليميـة وإتاحتـها بالقـدر الكـايف               
السياسات النقدية واملالية املتبعة، بتـوفري ضـمانات لتعزيـز حـصول املـرأة              زء من   كج  يوصى ذلك

  .دخلكسبها للعيش وتيسري حصوهلا على العلى قروض ميسورة لدعم سبل 
 التغلب على العراقيـل اجلنـسانية الـيت حتـول دون تعزيـز األمـن الغـذائي زيـادة                    ستلزموي  - ٦

وفضال عن ذلك، تقترح اللجنـة أن تـويل الـسياسات           . مزارعاتالاليت يعملن ك  إنتاجية النساء   
 واألصــول يضــااإلمنائيــة الوطنيــة اهتمامــا أكــرب لتعزيــز فــرص حــصول املــرأة مباشــرة علــى األر 

ــردي أو مجــاعي    ــشكل ف ــ. ســواء كــان ذلــك ب تغــيري األشــكال  العمــل علــى   ذلــك ستلزموسي
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 )بـة أو قـوانني املــرياث  عــن طريـق اهل (األسـرة  عـن طريـق   الرئيـسية الثالثـة حليـازة األرض وهــي    
  ).عن طريق الشراء أو اإلجيار(والسوق ) عن طريق نقل ملكية األراضي(والدولة 

  
ــة         -  ٢   ــدول اجلزري ــدعم املقــدَّم مــن األمــم املتحــدة لل ــشأن ال ــة ب آراء ووجهــات نظــر اللجن

  الصغرية النامية
متابعـة وتنفيـذ     ’’بناء على طلب اجمللس، نظرت اللجنة يف تقريـر األمـني العـام املعنـون                - ٧
 موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة                ستراتيجيةا

، وقـدمت آراءهـا ووجهـات نظرهـا بـشأن الـدعم الـذي تقدمـه                 )A/64/278 (‘‘الصغرية النامية 
أن تاحــة إىل ويف حــني تــشري املعلومــات امل. األمــم املتحــدة إىل الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة 

وغـري  ن هـذه املعلومـات جمـزأة للغايـة وغـري مكتملـة              فـإ  ،مشاركة منظومة األمم املتحدة كـبرية     
 يف جـزء منـها،     ، املعلومـات  يفهـذه الثغـرات     ترجـع   و.  حتقيـق النتـائج    على بالقدر الكايف    قائمة
يف الــدول  الدوليــة لتحقيــق التنميــة املــستدامة  ســتراتيجيةالا الطريقــة الــيت متــت هبــا صــياغة   إىل

ولتحـسني  .  القـدرات احملـدودة هلياكـل الرصـد        ويف جزئهـا اآلخـر إىل     اجلزرية الـصغرية الناميـة،      
املتعلقـة  التركيـز علـى القـضايا       ) أ: ( ومضموهنا، تقتـرح اللجنـة مـا يلـي         ستراتيجيةالا هذه   أمهية
ي والبيئـي    بالدول اجلزرية الصغرية النامية مبا يف ذلك معاجلة مـواطن الـضعف االقتـصاد              حتديدا

حتديـد أهـداف ومؤشـرات      و) ب(قضايا اإلمنائية العامة؛    العلى  مع تقليل التركيز     ،هلذه البلدان 
 التزامـات الـشركاء يف   أن تكـون  كفالـة   و) ج(؛  ستراتيجيةالل املضمون التنفيذي    لتعزيزمرحلية  
ــة  ــزأن تكــون أفــضل  وضــوح وحمــددة بقــدر أكــرب مــن ال  التنمي هــذه  وجيــب أن ختــضع  ،اتركي

 جلهـود الـيت تبـذهلا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة             ا احلال يف لرصد منتظم كما هو     لتزامات  اال
ــر      . ذاهتــا ــد يف التقري ــة يف هــذا البن وميكــن احلــصول علــى معلومــات إضــافية بــشأن نظــر اللجن

متـاح  (املرجعي املتعلق بالدعم الذي تقدمـه األمـم املتحـدة إىل الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة               
  ).www.un.org/esa/policy/devplanملوقع التايل على ا

  
  من فئة أقل البلدان منوارصد التقدم احملرز يف البلدان اليت رفعت أمساؤها   -  ٣  

. استعرضـــت اللجنـــة التقـــدم اإلمنـــائي احملـــرز يف ســـاموا وغينيـــا االســـتوائية وملـــديف  - ٨
 إطالقـا نظـرا لآلثـار    مؤكـدة وأشارت إىل أن آفاق ساموا االقتصادية علـى املـدى القريـب غـري        

وتـود اللجنـة أن تؤكـد       . ٢٠٠٩سـبتمرب   /السلبية ألمواج تسونامي اليت ضربت البلـد يف أيلـول         
 الـذي يـدعو مجيـع       ٥٩/٢٠٩من جديـد علـى األمهيـة الـيت توليهـا لتنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة                    

وتوجـه  . لبلـدان منـوا   الشركاء إىل دعم االنتقال السلس للبلدان اليت يرفع امسها من قائمـة أقـل ا              
 إجـراءات بـشأن توصـيتها املتعلقـة برفـع        اللجنة نظر اجمللس إىل أن اجلمعية العامة مل تتخـذ بعـدُ           

  .غينيا االستوائية من قائمة أقل البلدان منوا
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  الفصل الثاين
  األزمة العاملية وأثرها على اجلنسني    

الــوزاري الــسنوي لعــام  قــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن يركــز االســتعراض     - ١
 على تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفق عليها دوليـا فيمـا خيـص املـساواة بـني اجلنـسني          ٢٠١٠

  . ومتكني املرأة
وقد درست مؤسسات عديدة يف داخـل األمـم املتحـدة وخارجهـا عـدم املـساواة بـني                     - ٢

ائيـة أن أفـضل وسـيلة       وإقـرارا بـذلك، قـررت جلنـة الـسياسات اإلمن          . اجلنسني من أبعـاد متنوعـة     
إلضفاء قيمة على احلوار احلايل هي تركيز حتليلها على آثار األزمـات احلاليـة واملـستجدة علـى                  

وقد أقرت اللجنة بأن العامل ال يواجه أزمة مالية فحسب، بـل عـدة أزمـات متداخلـة            .اجلنسني
ألزمـات أزمـة    وتـشمل هـذه ا    . أيضا، بعضها حال واآلخر يرجح أن ينشأ يف املـستقبل املنظـور           

األمن الغذائي اليت تلوح يف األفق حتت وطأة تغري املناخ، وأزمة حقوق اإلنسان واألمـن، علـى              
  . مدى فترة زمنية ممتدة

وُتـعرِّض هذه األزمات املتداخلة للخطر بعض أوجه التقدم احملرزة فيما خيص املـساواة               - ٣
. كـاس بعـض أوجـه هـذا التقـدم         بني اجلنـسني خـالل فتـرة مـا بعـد بـيجني، وقـد تـسفر عـن انت                   

وتوصي اللجنة مببادرات تعامل األزمات بوصفها فرصـا للتغـيري، وتقلـل التهديـدات الـيت حتيـق                  
  . بتحسني املساواة بني اجلنسني

وقــد حتقــق تقــدم كــبري بفــضل توافــق اآلراء العــاملي علــى ضــرورة الــسعي إىل حتقيــق       - ٤
 باعتبارهـا اسـتراتيجية ترمـي إىل تعـويض حـاالت            املساواة بني اجلنسني وعلى قيمة متكني املرأة      

ومع ذلك فإن األزمـات املتزامنـة إذا مل تعـاجل فـورا، فقـد تتـراكم               . االستبعاد والظلم يف املاضي   
آثارها السلبية على التنمية وتتـسبب يف تفـاقم عـدم املـساواة بـني اجلنـسني، مـع مـا لـذلك مـن                         

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         ٣قيـق اهلـدف     وال هتـدد األزمـات حت     . عواقب ضارة على املـرأة    
فحــسب، بــل إهنــا هتــدد األهــداف املتــصلة بــه أيــضا، مثــل احلــد مــن الفقــر واجلــوع والوفيــات   

  .النفاسية وحتسني صحة الطفل
ولكل من تلك األزمات تـأثريات متفاوتـة علـى النـساء والرجـال، بـسبب أوجـه عـدم                      - ٥

تقـسيم العمـل علـى أسـاس جنـساين يف            :عدة جمـاالت هـي    املساواة اهليكلية القائمة من قبل يف       
داخل املرتل ويف سوق العمل؛ وأوجـه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني يف احلـصول علـى األصـول                
واملوارد؛ واملعايري االجتماعية القائمـة علـى أسـاس جنـساين، ومـن بينـها مـا يقـوم علـى أسـاس                       

 املرأة بعدة طرق، من بينـها عرقلـة حـصوهلا      وتعوق أوجه عدم املساواة اهليكلية    . الدين والثقافة 
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ويـؤدي   .على املوارد االقتصادية، والعمـل الالئـق، والوصـول إىل األسـواق، وتطـوير املهـارات              
أيضا ضعف وضـع املـرأة يف اجملـاالت االقتـصادية والقانونيـة والـسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة                   

  . تهاإىل جعلها أكثر عرضة للصدمات وأقل مرونة يف مواجه
وأشارت اللجنة إىل أن أثر األزمات يكون ملحوظا على وجه اخلـصوص يف األحـوال                 - ٦

فاألزمــات االقتــصادية والغذائيــة تــؤدي إىل تفــاقم ضــعف  .الــيت ال يــسود فيهــا الــسالم واألمــن
املرأة، نظـرا ألهنـا تقـوض احلمايـة االجتماعيـة، وحقـوق اإلنـسان، واألمـن، وتكـون مـصحوبة             

وقد اتسمت الرتاعـات املعاصـرة بارتفـاع عـدد الـضحايا            . ات العنف ضد املرأة   بارتفاع مستوي 
مــن املــدنيني، ومــن بينــهم نــسبة كــبرية مــن النــساء واألطفــال، الــذين يتعرضــون يف كــثري مــن    
األحيان للعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس واالسـتعباد اجلنـسي، وكـذلك االخنـالع االجتمـاعي                    

  .واالقتصادي
  

  اليةاألزمة امل  -ألف   
ــة الــيت حــدثت يف عــام      - ٧ ــرددت أصــداء األزمــة املالي ــها مــن ركــود   ٢٠٠٨ت ــا أعقب  وم

، ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام      ٢,٢اقتصادي يف أحناء العامل؛ وتقلص الناتج اإلمجايل العـاملي بنـسبة            
وهــو مــا يعــد أكــرب نقــصان ســنوي منــذ  ، يف املائــة١٢,٥بينمــا اخنفــض حجــم التجــارة بنــسبة 

وقـد تـسببت األزمـة املاليــة    . الـذي حـدث يف الثالثينيـات مــن القـرن العـشرين     الكـساد العظـيم   
واالقتـصادية الراهنــة يف إهنــاء مفـاجئ للطفــرة يف تــدفقات رأس املـال اخلــاص والتحــويالت إىل    
البلدان الناميـة، ومـن املـرجح، إن مل تتخـذ إجـراءات بـشأهنا، أن تـؤثر علـى التـدفقات الرمسيـة            

  .٢٠١١-٢٠١٠لرأس املال يف الفترة 
وتعد التكاليف البـشرية كـبرية، وتقـع بـشكل متفـاوت علـى عـاتق مجيـع البلـدان ويف                       - ٨

 وغالبا ما حيدث ذلك بشكل احنداري، وإن كـان كـثري مـن التبعـات البـشرية         ،داخل كل منها  
ــان يف       وتوزيعهــا حــسب نــوع اجلــنس وفيمــا بــني الفئــات األخــرى ال يظهــر يف أغلــب األحي

وغالبا ما تكون املرأة ممثلة بـإفراط يف القطـاع غـري الرمسـي أو يف أوضـاع                  . ةاإلحصاءات املتاح 
وغالبا ما تكون العامالت من هذا القبيـل غـري مـسجالت، وال ميـنحن عقـود                 . العمالة الضعيفة 

ويقـدر  . ونتيجة لـذلك، ال ُتــالحظ اخلـسائر الـيت يتكبـدهنا يف الوظـائف والـدخل                . عمل رمسية 
اليني شخص قد أُضيفوا إىل فقـراء العـامل، ويوجـد أغلبـهم يف جنـويب            م ١٠٥البنك الدويل أن    

آسـيا ويف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى، بينمـا تنبـأت منظمـة العمـل الدوليـة بزيـادة عـدد             
ويـرد  . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ مليونا بـني عـامي   ٤٤ إىل ٢٤األشخاص العاطلني عن العمل حبوايل      

ــار امل     همــة لألزمــة االقتــصادية الراهنــة علــى املــساواة      يف الفقــرات التاليــة وصــف لــبعض اآلث
  .اجلنسني بني
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أوال، تــضررت املــرأة يف البلــدان الناميــة كــثريا يف الــصناعات املوجهــة للتــصدير، مثــل    - ٩
ولكن العمالة يف القطاع الرمسي ال متثل إال جزءا صـغريا فحـسب              .النسيج واملالبس والسياحة  

ــصادي للمــرأة واألســر     ــع االقت ــومسي     مــن الواق ــادة العمــل امل ــإن زي ــذلك ف ــرية، ل ــشية الفق املعي
وال يــستطيع الفقــراء حتمــل كلفــة البقــاء  .والــضعيف هــو الــذي يــؤثر علــى حياهتــا تــأثريا كــبريا

وأحيانـا  (بدون عمل، ولذا فإهنم يف حاالت الركود االقتصادي يقبلـون أعمـاال ضـعيفة األجـر              
لرمســي، أو يــستمرون يف العمــل يف ولــساعات أطــول يف القطــاع غــري ا ) تكــون أكثــر خطــورة

وتظهــر الــشواهد املتاحــة أن هنــاك منطــا مــستمرا للعمــل ســاعات أطــول ويف أوضــاع  .الزراعــة
وتتأثر املرأة بوجه خـاص بتلـك الـتغريات يف العمالـة، حيـث أهنـا وفقـا للمعـايري                    . أكثر خطورة 

 كـثري مـن األحيـان تـضطر         الثقافية ليست فقط أول من ُتـسرَّح من العمالة الرمسيـة، بـل إهنـا يف              
وثانيا، تفـاقم التخفيـضات      .إىل القيام بعمل إضايف يف القطاع غري الرمسي لتكملة دخل األسرة          

عبء أعمال الرعايـة غـري مدفوعـة األجـر الـيت       يف اإلنفاق االجتماعي العام واخلدمات الصحية  
ا بالفعـل بالنـسبة     صـبح واقعـ   أوثالثـا، مـن شـأن اخنفـاض التحـويالت، الـذي             . تضطلع هبا املـرأة   

ورابعــا، تــبني أن انتــشار  .لــبعض البلــدان، أن يقــوض شــبكات األمــان لألســر املعيــشية الفقــرية
 .العنف القائم على أساس نوع اجلنس من املرجح أن يزيد خالل حـاالت الركـود االقتـصادي                

 يف  وغالبـا مـا تعـاين النـساء        .وأخريا، تؤثر األزمات على حجـم واجتـاه تـدفقات هجـرة النـساء             
قوة العمل الضعيفة واملتنقلة هذه مـن مـصاعب كـبرية، وتتعرضـن خلطـر االجنـذاب إىل صـناعة                    

  .الترفيه اليت ال تتطلب مهارات عالية، وإىل خدمات اجلنس غري املشروعة وجتارة املخدرات
وقــد تــصدت حكومــات عديــدة يف كــل مــن البلــدان الناميــة واملتقدمــة النمــو بــسرعة     - ١٠

ومشلـت تلـك     .واالقتـصادية خبطـط إنقـاذ وتـدابري معاكـسة للـدورات االقتـصادية             لألزمة املالية   
اخلطط والتدابري سياسـات ماليـة توسـعية، وختفيـضات ضـريبية، وزيـادة اإلنفـاق علـى اهلياكـل                    
األساســية واخلــدمات، وإعانــات لالئتمــان املتــاح للمــستهلكني، ودعمــا لقطاعــات معينــة مــن    

 البلـدان املنخفـضة الـدخل مل يكـن لـديها جمـال مـايل كـاف                  االقتصاد، وذلك مع أن كثريا مـن      
يتيح هلا تنفيـذ تلـك اخلطـط أو مل تتلـق دعمـا ماليـا أو يف جمـال الـسياسات مـن اجملتمـع الـدويل             

ــصادية   ــدورات االقت ــسياسات املعاكــسة لل ــذي     .لل ــغ ال ــصدد أن املبل ــذا ال ومــن املؤســف يف ه
ة الـدخل يف التعهـدات الـيت قطعتـها علـى      خصصته جمموعة العشرين من أجل البلـدان املنخفـض    

  . بليون دوالر إضافية٥٠ مل جياوز مبلغ ٢٠٠٩بريل أ/نفسها يف لندن يف نيسان
ــة        - ١١ ــها التوزيعي ــدابري مل تظهــر، حيثمــا نفــذت، إال اهتمامــا قلــيال بعواقب ولكــن تلــك الت

 أو متكـني املـرأة   ويف احلقيقة فإن عدم وجود إشارة صرحية للمـساواة بـني اجلنـسني            . واجلنسانية
يف هذه اخلطط احلفازة يشري إىل أن نـوع اجلـنس ال يـشكل حـىت اآلن بعـدا مهمـا يف الـسياسة                        
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 عامـا مـن   ١٥وعلى الرغم من التقدم امللحوظ الذي أحرز يف جبهات عديدة بعد    . االقتصادية
  .مؤمتر بيجني، فإن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين مل يتحقق بعد بصورة كاملة

  
  أزمة األغذية  -اء ب  

تعد أزمة األمن الغذائي واجلوع العـاملي املـزمن أزمـة طويلـة األمـد، ولكنـها اكتـسبت                     - ١٢
ويف . ٢٠٠٧إحلاحا إضافيا بسبب االرتفاع اهلائل يف أسعار األغذية العاملية الـذي بـدأ يف عـام            

د كانـت   ، فقـ  ٢٠٠٨خنفضت عقـب ارتفاعهـا الـشديد يف أوائـل عـام             احني أن أسعار األغذية     
. )١( يف املائـة   ٥٠ ال تزال أعلى عـن مـستويات مـا قبـل الطفـرة حبـوايل                 ٢٠٠٩يف منتصف عام    

ووقعت اآلثار الضارة لألزمة على البلدان املستوردة للحبوب الغذائية وعلى املشترين الـصافني             
يف للحبوب الغذائية يف داخل البلدان، وخصوصا النـساء واألطفـال يف األسـر املعيـشية الفقـرية                  

وهنـاك أيـضا منـاطق ُيــتوقع أن تتـأثر علـى              .جنويب آسيا ويف أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى        
  . حنو أسوأ من غريها بتغري املناخ، من ناحية إنتاج األغذية الرئيسية مثل األرز والقمح والذرة

 وقد لفت ارتفاع أسـعار األغذيـة بـدوره االنتبـاه إىل العوامـل الـيت تكمـن وراءه، مثـل              - ١٣
النقص يف إنتاج األغذية، والتحول يف األمنـاط العامليـة لزراعـة احملاصـيل، مـن احملاصـيل الغذائيـة                    
ــات املتحــدة          ــل الوالي ــة مث ــصدرة لألغذي ــسية امل ــدان الرئي ــوي يف البل ــود احلي إىل حماصــيل الوق

واسـترعى االنتبـاه أيـضا      . األمريكية، والصفقات القائمة على املضاربة، وسـلوكيات التكـديس        
ىل اإلمهال الطويل األجل من جانب احلكومات لالستثمار يف البنية التحتية األساسـية للزراعـة           إ

ويف نفس الوقـت، تتـيح تلـك التطـورات فرصـة للتغـيري، حيـث أن                  .يف كثري من البلدان النامية    
هنــاك اآلن اهتمامــا عامليــا متجــددا بالزراعــة بوصــفها وســيلة لتحــسني األمــن الغــذائي وتقليــل   

وهنــاك أيــضا اعتــراف متزايــد بــضرورة االســتفادة مــن إمكانيــات  . النمــو االقتــصاديمعوقــات
  . صغار املزارعني، ومنهم عدد كبري من النساء

ويف كـل  . واألمن الغذائي يستلزم توافر إمدادات كافية وإتاحة إمكانية الوصـول إليهـا          - ١٤
غذيـة ومـدبرة لألغذيـة يف األسـر         من هذين اجملالني، يعد دور املرأة حموريا باعتبارهـا منتجـة لأل           

زالـت النـساء العـامالت أكثـر اعتمـادا مـن             ويف كثري مـن أرجـاء العـامل، مـا         . واجملتمعات احمللية 
العمــال الــذكور علــى الزراعــة مــن أجــل البقــاء، حيــث أن الرجــال ينتقلــون إىل وظــائف غــري    

صـيل االسـتخدام الكفـايف      وتعمل معظم املزارعات على حما    . زراعية مبعدل يزيد كثريا عن النساء     
وسيكون دور املزارعات دورا حموريا . يف قطع أراض ضمن األسرة املعيشية أو يف مزارع صغرية         

   .ثارهآإلحياء النمو الزراعي واستدامته، وكذلك للتكيف مع تغري املناخ أو ختفيف 
__________ 

  ).A.10.II.C.2 رقم املبيع ،منشورات األمم املتحدة( ٢٠١٠احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل لعام   )١(  
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 يتـاح هلـن     أوال، ال . وتواجه املزارعات نطاقا واسعا من املعوقات املتصلة بنوع اجلـنس           - ١٥
وثانيا، توجـد   . سوى قدر ضئيل من إمكانية احلصول بشكل مباشر أو مضمون على األراضي           

أوجــه عــدم مــساواة بــني اجلنــسني، ويعــد التحيــز للــذكور أحــد العوامــل املــؤثرة علــى حــصول 
املزارعــات علــى املعلومــات عــن التكنولوجيــا اجلديــدة، والتــدريب علــى املمارســات الزراعيــة    

إلقــراض الرمســي، وخــدمات اإلرشــاد، واملــدخالت احلامســة األمهيــة، مثــل األمســدة اجلديــدة، وا
كما أن العضوية يف التعاونيـات الريفيـة يهـيمن عليهـا            . واملياه ومرافق التخزين وفرص التسويق    

وثالثا، تواجـه املـرأة قيـودا اجتماعيـة يف املـشاركة العامـة يف الـشرق                  .الذكور يف أغلب البلدان   
ويـوثر ذلـك تـأثريا ضـارا علـى قـدرهتا           .  أفريقيا وبعض املنـاطق يف جنـويب آسـيا         األوسط ومشال 

وبـدون اختـاذ خطـوات لـسد     . على شراء املدخالت حبرية أو بيع منتجاهتا أو اسـتخدام العمالـة        
تلك الفجوات، فإن النسبة املتزايدة من النـساء العـامالت بالزراعـة ستنحـصر يف الزراعـة ذات                   

ونظرا لألمهية الراهنة واملتزايـدة للمـرأة يف نظـم إنتـاج األغذيـة، فـسيعرقل                . اإلنتاجية املنخفضة 
  .كبري إمكانية زيادة الناتج الزراعي، وبالتايل ضمان األمن الغذائي ذلك بقدر

  
  التوصيات  -جيم   

توصي جلنة السياسات اإلمنائية اجمللس بأن يعزز ما يقوم بـه مـن أنـشطة لرصـد التقـدم                     - ١٦
فالبيانات تعد جوهرية للقيام بتـدخالت      . ق األهداف اجلنسانية املتفق عليها دوليا     احملرز يف حتقي  

فعالة ختفف من حدة التكاليف البشرية يف األزمـات، وذلـك ألن اإلحـصاءات املاليـة هلـا أمهيـة          
جوهرية يف اختاذ املبادرات الفعالة يف جمـال الـسياسات املاليـة والنقديـة، وينبغـي أيـضا أن تتـاح                

ــ ــة        يف الوق ــذ سياســات فعال ــصميم وتنفي ــن ت ــسياسات م ــتمكن واضــعو ال ت املناســب لكــي ي
  . لتخفيف األضرار

وإضافة إىل ذلك، ينبغي للمجلس إصدار تعليمـات للجنتـه اإلحـصائية لتقـدم املـشورة                  - ١٧
إىل البلـــدان بـــشأن إجـــراء دراســـات استقـــصائية زراعيـــة ويف جمـــاالت أخـــرى وثيقـــة الـــصلة   

م جلمـع بيانـات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس بـشأن ملكيـة األراضـي                   باملوضوع على حنو منتظ   
ــات اخلــدمات        ــضوية يف تعاوني ــروض، والع ــاه، والق ــة واســتخدامها، والوصــول إىل املي الزراعي

  .والتسويق على أساس دوري، من أجل توفري خط األساس للسياسات ورصد أثرها
 تقليـل خمـاطر األزمـة        ترمـي إىل   ٢٠٠٩وأصدرت اللجنة عددا من التوصـيات يف عـام            - ١٨

واآلن، . املالية العاملية وختفيـف آثارهـا االقتـصادية واالجتماعيـة الـيت غالبـا مـا تكـون انتكاسـية                  
ُيـوصى بأن تستغل احلكومات األزمات املتعددة الراهنة بوصفها فرصة جلعل األهداف املتـصلة             

  :اختاذ التدابري التاليةباألمور اجلنسانية جزءا أساسيا يف وضع السياسات الوطنية عن طريق 
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ينبغي للحكومـات أن تقـر بـأن وجـود سياسـات اجتماعيـة قويـة أمـر حاسـم                      )أ (  
وبالتـايل، فـإن اإلنفـاق      . األمهية لكـي تعـرب البلـدان األزمـات بأقـل قـدر مـن التكـاليف البـشرية                  

االجتمـــاعي األساســـي جيـــب أن يـــشكل جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن التـــدابري املعاكـــسة للـــدورات   
ويـشمل ذلـك    .ادية من أجل عكس اجتاه التدهور يف املؤشرات البشرية خالل األزمات      االقتص

كفالــة حــصول اجلميــع علــى اخلــدمات الــصحية والتعليميــة وامليــاه والــصرف الــصحي والبنيــة   
وفــضال عــن ذلــك، ينبغــي محايــة  .التحتيــة األساســية للطاقــة وخمصــصات الــضمان االجتمــاعي

ق مـع بـرامج التنميـة علـى النحـو الواجـب، مـن التخفيـضات يف                  النفقات االجتماعية، اليت ُتنس   
  فترات ما بعد األزمات حينما تعاد موازنة امليزانيات لتقليل خماطر التضخم؛

ينبغــي للحكومــات ضــمان تــصميم تــدابري ماليــة حــافزة تــشمل أهــدافا صــرحية    )ب (  
اسـتهالك األسـر املعيـشية      يتعلق بإجياد فرص العمل للعمال ذوي املهارات املنخفضة، ودعم           فيما

  الفقرية، ودعم دخول النساء، وإبقاء الفتيات يف املدارس، ومواصلة اخلدمات الصحية؛ 
ينبغي للحكومـات ضـمان أن تكفـل الـسلطات النقديـة حـصول النـساء علـى                   )ج (  

القروض منخفضة التكاليف من أجل احملافظة على سبل كسب العيش وحتسني الـدخل لألسـر               
  قرية، مع إزالة العوائق القانونية أمام النساء الاليت يتقدمن لطلب القروض؛املعيشية الف

ــر       )د (   ــدان املــضيفة أن حتمــي املهــاجرات، حيــث أهنــن أكث ينبغــي حلكومــات البل
عرضة مـن نظرياهتـن مـن بنـات البلـد للبطالـة، وخلطـر االسـتدراج إىل الـدعارة واألنـشطة غـري                        

  .املشروعة خالل األزمات االقتصادية
وفيمــا خيــص أزمــة األغذيــة وأوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني فيهــا، توصــي اللجنــة    - ١٩

  :باختاذ اإلجراءات التالية
ــى األراضــي        )أ (   ــرأة املباشــر عل ــة حــصول امل ــد إمكاني ينبغــي للحكومــات أن تزي

عـن  (األسـرة   : وسيتطلب ذلك التأثري على ثالثة مـصادر أساسـية         .الزراعية واألصول اإلنتاجية  
عـن  (، والـسوق    )عن طريق نقل ملكية األراضـي أو األصـول        (، والدولة   )ريق اهلبة أو املرياث   ط

وقــد ال يقتــصر مــا يــستلزمه ذلــك علــى إجــراء تغــيريات يف قــوانني ). طريــق الــشراء أو التــأجري
، ويف املعـايري واالجتاهـات االجتماعيـة جتـاه مطالبـات املـرأة،              )وتنفيذها على حنو فعال   (املرياث  
ستوجب أيــضا نــشر الثقافــة القانونيــة، وتــوفري املــساعدة القانونيــة والتوعيــة باألوضــاع  بــل سيــ

ــضائية     ــات الق ــسجيل واهليئ ــسؤويل الت ــسانية يف أوســاط م ــا   . اجلن ــل فيه ــيت تنق ويف احلــاالت ال
احلكومات ملكية األراضي الزراعيـة، الـيت تـوزع مبوجـب نظمهـا ملكافحـة الفقـر أو اإلصـالح                

وميكن للحكومـات أيـضا    . فينبغي أن ُتكتب األراضي بأمساء النساء،لتوطنيالزراعي أو إعادة ا  
  ؛تيسري حصول املرأة على األراضي يف السوق عن طريق نظم للمنح والقروض
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ينبغي للحكومات أن حتسِّـن على حنو كبري حصول املزارعات على القـروض              )ب (  
 ذلـك عـدة خطـوات، مـن قبيـل           وسيتـضمن . ومدخالت اإلنتاج واملعلومات التقنيـة والتـسويق      

  :يلي ما
حتــسني عــضوية املــرأة يف تعاونيــات تقــدمي القــروض واخلــدمات، أو إنــشاء         ‘١’  

  تعاونيات خدمات للمرأة فقط توفر املدخالت وتساعد يف التسويق؛ 
إعــادة توجيــه نظــم نــشر املعلومــات التقنيــة علــى مــستوى القريــة لكــي تتلقــى    ‘٢’  

ة عن ممارسـات اإلنتـاج والتكنولوجيـات اجلديـدة          املزارعات املعلومات الالزم  
  واألسعار وفرص التسويق؛ 

  توفري التدريب على املمارسات الزراعية اجلديدة إىل املزارعات مباشرة؛  ‘٣’  
تعزيز اتباع هنج مجاعي جيري فيه متكني املزارعات مـن جتميـع مـا لـديهن مـن                    ‘٤’  

  . صول اإلنتاجيةموارد العمل لتأمني احلصول بشكل مشترك على األ
وجيب أن يوسع التعاون الـدويل نطـاق جهـوده دعمـا للبلـدان الناميـة مـن أجـل تنفيـذ                        - ٢٠

  :وإضافة إىل ذلك، جيب أن يقوم مبا يلي. السياسات والربامج املوصى هبا أعاله
أن حيدد وينفذ، بالتعاون مـع حكومـات البلـدان الناميـة، اإلجـراءات الالزمـة                  )أ(  

والتطوير لزيادة إنتاج احملاصـيل األساسـية، ومـن بينـها احملاصـيل الـيت تزرعهـا                 يف جمال البحوث    
  النساء، وأن يوفر آليات منهجية للنساء لتقوية معرفتهن بأنواع البذور التقليدية واجلديدة؛

أن يساعد البلـدان الناميـة علـى إقامـة بنـوك لالحتيـاطي الغـذائي علـى الـصعد                   )ب(  
  .ية من أجل تقليل التقلبات يف أسعار األغذيةالوطنية واإلقليمية واحملل
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  الفصل الثالث
  لبلدان منواًصاحل أقل ا ل املتخذةتدابري الدعم الدويل    

كــان أوهلــا يف ،  لــصاحل أقــل البلــدان منــواً األمــم املتحــدة ثالثــة بــرامج عمــل اعتمــدت   - ١
مؤمتر األمم املتحدة املعـين      وسينظر. يف العقد الراهن   وثالثها وثانيها يف التسعينات،   الثمانينات،

 هـذا الفـصل    ويقـدِّم .يف برنـامج عمـل رابـع للعقـد اجلديـد      ،  ٢٠١١ يف عـام     ،بأقل البلدان منـواً   
تـها  تعزيـز تنمي  حتديـدا مـن أجـل         لصاحل أقل البلدان منـواً      ملدى فعالية تدابري الدعم الدويل     تقييماً

 جمـاالت   نـة الـسياسات اإلمنائيـة     أيـضا جل  تقتـرح   و. ورفعها يف آخـر األمـر مـن فئـة هـذه البلـدان             
  . هذا إدراجها يف برنامج العمل الرابعقد ُيتاح  وتدابري جديدة للدعم الدويلدعمللحمددة 

  
  ؟  تدابري فعالة التدابري القائمةهل تعد: ستعراض احلالةا  - ألف  

 الـيت اسـتلَهمت منـها،      منـاذج التنميـة      مـن حيـث    جوهريـاً   برامج العمل اختالفـاً    ختتلف  - ٢
فهـي واسـعة    : جها يف هنُ   متشاهبة جداً  هيومع ذلك، ف  . تدابري السياسة العامة اليت توصي هبا      أو

مجيـع بـرامج    واعتمـدت   .  من أقل البلدان منواً     جمموعات حمددة  النطاق وطموحة وال تستهدف   
وحققــت .  قائمــة طويلــة مــن األهــدافلتحقيــقدعم الــدويل للــ  قليلــة جــداًالعمــل علــى تــدابري

 .بوتـسوانا والـرأس األخـضر   فئـة أقـل البلـدان منـواً سـوى       فلـم ُترفـع مـن   : ائج حمدودةالربامج نت 
  .  وعدم االستقرارلبطء النمو دورات سلبية أغلب أقل البلدان منوا حبيسةظلت و
ــدابري الــدعم الــدويل هــي   بــرامج العمــل فئــتني رئيــسيتني  تــشملو  - ٣ التجــارة ) أ(: مــن ت

ويـشكل  .  الرمسية، مبا يف ذلـك متويـل التنميـة والتعـاون الـتقين            املساعدة اإلمنائية و) ب (؛الدولية
ــيم شــامل إجــراء  ــدويل،  تقي ــدعم ال ــدابري ال ــضيلية يف الوصــول إىل األســواق  كا  لت ــة التف ، ملعامل

أحكــام منظمــة يف  ضيليةواملعاملــة اخلاصــة والتفــ ،  بالتجــارةاملتــصلوالــدعم املتعــدد األطــراف 
  . هذه التدابري متواضعاًأثر  يكون أنويرجَّح. بة مسألة معقدة وصع،التجارة العاملية

 التجــارة العامليــة، مــن  أقــل البلــدان منــواً يفيف حــصةتنــازيل  اجتــاه ، ُســجليف الواقــعو  - ٤
 يف املائــة يف عــام ١,١ إىل ،١٩٩٥يف املائــة يف عــام  ٠,٤٧و  ،١٩٧١يف املائــة يف عــام  ١,٦

لعدد قليـل    ارتفاع صادرات النفط      إىل  بشكل كامل تقريباً   ُعزيتزيادة  أحدث   لكن. ٢٠٠٨
 يف  حـصة أقـل البلـدان منـواً        فقـد ظلـت   رة للـنفط،    استثناء البلدان املـصدِّ   وب. من أقل البلدان منواً   

باسـتثناء أقـل البلـدان      و ذلـك،    وعالوة على . يف املائة  ٠,٣٣ حوايل   راكدة عند التجارة العاملية   
  . تنوع الصادراتمن حيث   طفيفتقدمسوى سجل مل ي يف آسيا، منواً
، رمبـا بـسبب     نـشودة  النتـائج امل   مـنح األفـضليات التجاريـة ألقـل البلـدان منـواً           ومل حيقق     - ٥

 لتجــارة، ومتطلبــات الــصحة النباتيــة، واحلــواجز لاحلــواجز التقنيــة و، “قواعــد املنــشأ” اعتمــاد
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فوائــد  ، تآكلــت ذلــكوعــالوة علــى.  الوصــول إىل األســواقتقيِّــد غــري اجلمركيــة الــيت األخــرى
ــشكل تفــضيلي  الوصــول  ــر التجــارة وت نتيجــةإىل األســواق ب ــدد حتري ــات التجــارة احلــرة  ع  اتفاق
 يف أسواق التصدير    نافسي أقل البلدان منواً   معاملة تفضيلية مل   مبنح   التنازالت اليت تقضي  اإلقليمية و 
 ؤثر علـى  يـ  اً رئيـسي  حـاجزاً  العـرض    علـى جانـب    العقبـات   تـشكل  وعالوة علـى ذلـك،    . الرئيسية

 للتجـارة  البنيـة التحتيـة األساسـية    وذلـك لعـدم تطـور     ،عظم أقل البلدان منواً   مل ات التصديرية قدرال
  .دارية ضعف اهلياكل املؤسسية واإل، ويف كثري من األحيان،نتاجوضيق قاعدة اإل

 يف   هلـا   املتاحـة  احملتملـة  الفوائـد االسـتفادة مـن     وليس بوسـع أقـل البلـدان منـواً بأكملـها              - ٦
 اليت يبلغ عـددها     نظمةاملعضاء يف   األ  ألقل البلدان منواً    فبالنسبة . منظمة التجارة العاملية   اتفاقات

ضيلية، وعـدم فعاليتـها،     حكـام املعاملـة اخلاصـة والتفـ       أ  العديـد مـن    عـدم فهـم   ما زال   ،   بلدا ٣٢
 مفاوضــات االنــضمام معقــدة وطويلــة فــإن وعــالوة علــى ذلــك،  . يف نقــص اســتخدامها ســبباً
 تفـضيلية أقـل   معاملة  عن منحهما    أسفر انضمامهما ،  وكمبوديا نيبال   كل من  حالة   ، ويف للغاية

  . ١٩٩٥ىل منظمة التجارة العاملية يف عام إ ت انضميت الاًمن تلك املمنوحة ألقل البلدان منو
 التابعــة ملنظمــة  مل حيقِّــق أعــضاء جلنــة املــساعدة اإلمنائيــةتــدفقات املعونــة،وفيمـا خيــص    - ٧

ــ ، كمجموعـــة،نميـــة يف امليـــدان االقتـــصاديالتعـــاون والت   املتمثـــل يف ختـــصيص نـــسبة دفاهلـ
  وهـو هـدف أعيـد التأكيـد عليـه          ، ألقل البلدان منواً    من الدخل القومي اإلمجايل    يف املائة  ٠,١٥

 تـدفقات املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل أقـل البلـدان              شهدتوعالوة على ذلك،    . يف بروكسل 
غـري أقـل      البلـدان مـن     أكثـر حـدة مـن التـدفقات املوجهـة إىل           نكماشاً ا ، خالل التسعينات،  منواً

 لـيس ضـمانا يكفـل تلقـي        أقل البلـدان منـواً     إىل جمموعة    االنتماء شري إىل أن  وهذا ي . البلدان منواً 
 املـساعدة اإلمنائيـة     يتجـه ختـصيص   ،  وباإلضـافة إىل كـل مـا تقـدم        .  أكرب من املعونة الثنائيـة     قدرا

 الكفـاءات  شـد فقـراً والـيت تتـدىن فيهـا مـستويات       البلـدان األ إىل دعـم  ن منـواً قل البلدا ألالرمسية  
تزايـد الـضعف يف      ذ يف احلـسبان   أخـ ي  ال  املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة      ختصيص ويبدو أن . البشرية

  . لضعف االقتصاديا مؤشر  على النحو املبني يفلصدماتمواجهة ا
ــاً،و  - ٨ ــيِّت عموم ــاح املعونــ  ب ــة أن جن ــروف    ةن األدل ــى الظ ، اخلاصــة بكــل بلــد  يعتمــد عل

 مـن التقلبـات يف البلـدان        ّدحتـ  املعونـة     وقـد ثبـت أن     . وطرائق تقـدمي املعونـة     ني،وسياسات املاحن 
 ضــعف هيكلــي،  الــيت تعــاين مــن أكثــر فعاليــة يف أقــل البلــدان منــواً هنــا حتقــق نتــائجأوالــضعيفة 

  . عموماًة أدائها كفاءحسِّنسي  لصاحل أقل البلدان منواً املعونةلن حتّوبأ وحيي مما
ــة  - ٩ ــدة ومث ــها    تفــسريات ع ــيت حققت ــائج ال ــة النت ــدويل    ألســباب حمدودي ــدعم ال ــدابري ال  ت

ــةً. القائمــة ــت، فبداي ــيت حــددهتا ا  كان ــة باســتراتيجيات طموحــة  ال األهــداف ال ــدابري باملقارن لت
ت صـعوبات يف    رزفقـد بـ   ،   معقولـة   أهـداف   حتديـد  حىت يف حالة  فإنه  ،  وثانياً. تنفيذها ل عتمدةامل
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 ليـة السياسات احمل بسبب سوء توجيه    عدم كفاية الدعم اخلارجي و    نتيجة ل ستراتيجيات  التنفيذ ا 
 ألن  كافيـة  غـري    اتضح أن تدابري الدعم الدويل    ،  ثالثاًو. والصدمات العشوائية ة  كمواحلضعف  و

 النمــومل يثبــت بــشكل مقنــع أثرهــا علــى   تــدابري دوليــة علــى التركيــز يف  بالغــتبــرامج العمــل
تـدابري الـدعم   كـون  ت، قـد  وأخـرياً . رفع البلدان مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا         الفقر و   حدة وختفيف
 أقـل البلـدان     تـؤثر علـى    اهليكلي الـيت     ألوجه العجز  للتصديغري كافية   ها  لكنو ةضروريالدويل  

لـي  سـواء علـى الـصعيد احمل     (حيث ُتغفـل العديـد مـن العقبـات اهلامـة الـيت تعتـرض التنميـة                  ،  منواً
  ).الدويل أو
االسـتراتيجية   تـدابري الـدعم الـدويل و       استعراض يلزم هنأنة السياسات اإلمنائية    وترى جل   - ١٠

 تـدخالت وإكماهلـا ب   التـدابري    تلـك   باإلمكـان حتـسني     لتقييم ما إذا كـان     أقل البلدان منواً  باملعنية  
  . أخرى

  
  حتسينات يف تدابري الدعم القائمةإجراء   - باء  

  عونة املقدمة إىل أقل البلدان منواًخمصصات امل    
ــدخل  ٠,١٥ختــصيص نــسبة هــدف ينبغــي التأكيــد مــن جديــد علــى     - ١١ ــة مــن ال  يف املائ

، ملساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة    من أجل ا   اإلمنائية    األعضاء يف جلنة املساعدة    القومي اإلمجايل للبلدان  
وتتحمـل   أبـرز  أت حتتل موقعـاً   بدلمعونة للبلدان واملؤسسات اليت     ل حتديد أهداف     أيضا ينبغيو

  ينبغـي حتقيـق التـوازن مـن جديـد بـني            وعالوة على ذلـك،   . على الساحة العاملية  مسؤولية أكرب   
 للحــد مــن مــشاكل  “دعــم امليزانيــة”حبــسب القطــاع، وترتيــب أولويــات  خمصــصات املعونــة 

   . املعونة هذه وزيادة كفاءةعونةاستيعاب امل
 يف  ىرأس املال البشري وتعليم اإلنـاث ميثـل مـشكلة كـرب            االستثمار يف    وما زال تدين    - ١٢

 حـصة معينـة مـن املـساعدة اإلمنائيـة           يف ختـصيص   يـستمر املـاحنون    أن   قتـرح وُي. أقل البلدان منـواً   
 ختـصيص    مواصـلة   علـى  أقـل البلـدان منـواً     حكومـات   أن تـشجَّع     و  لتنمية املوارد البـشرية    الرمسية

 واجلهـود   ة احملليـ  سـبل احلوكمـة   ع احلكومات على حتسني     كما تشجَّ . هلذا الغرض املوارد احمللية   
  .  مع منظمات اجملتمع املدينيف شراكةاإلدارية يف هذا اجملال، 

  
  حتسني آفاق التجارة    

دون بـ  إىل األسـواق      أقـل البلـدان منـواً       وصول منتجـات    تعهدات تنفيذب ينبغي اإلسراع   - ١٣
يف املؤمتر الوزاري ملنظمـة      عليهااتُّفق   ، وهي التعهدات اليت   رسوم مجركية أو حصص مفروضة    

 التعجيل بشكل تـدرجيي     وينبغي أيضاً . ٢٠٠٥ يف عام     الصني، التجارة العاملية يف هونغ كونغ،    
 ات اجلمركيـة   التعريفـ  بنـود  يف املائة من     ٣ النسبة املتبقية البالغة   ضمن هذه التعهدات،   بإدخال،
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إىل األسـواق    نتجـات املوصـول   ا معاملـة     ال تغطيهـ   الـيت و أقـل البلـدان منـواً     رها  للسلع اليت تـصدِّ   
 وتبـسيط قواعـد     مواءمـة إىل  ومثـة حاجـة أيـضاً       . )١(دون رسـوم مجركيـة أو حـصص مفروضـة         ب

 فعـل  ب التعريفات التفضيلية   تراجع التعويض عن و األخرى، ةمركياجلاملنشأ وإزالة احلواجز غري     
 إىل منظمــة التجــارة ل البلــدان منــواً أقــ مواصــلة تــسهيل انــضماموينبغــي.  حتريــر التجــارةازديــاد
، وينبغــي أن تطبــق علــى أقــل البلــدان منــواً الــيت تنــضم إىل  العمليــةإذ ينبغــي التعجيــل ب :العامليــة

املنظمــة أحكــام املعاملــة اخلاصــة والتفــضيلية ذاهتــا املطبقــة علــى أقــل البلــدان منــواً األعــضاء يف    
  .ظمة التجارة العامليةمن
 وجـود  نتيجـة  إال أنـه لـن يكـون كافيـا،          مفيـد،  صـول إىل األسـواق    حتـسني الو  ورغم أن     - ١٤

 بالتجـارة   ذات الـصلة   املـساعدة    جيـب أن تـشمل    لـذا،   و. العرض يف أقل البلدان منواً    ب متصلةقيود  
 اإلطار   ويشكل .ساسية، واللوجستيات  األ البنية التحتية  و ،تقدمي الدعم لتعزيز القدرات اإلنتاجية    

 ينبغـي   ،وعالوة على ذلـك   .  نطاقها  واعدة يف هذا الصدد، وينبغي توسيع       مبادرة سَّناملتكامل احمل 
 مـا تكـون     كثرياًهذه األسواق   على اعتبار أن    البلدان النامية،    و أقل البلدان منواً  بني   التجارة   عزيزت

  . البلدان املتقدمةصادرات ها أمام منصادرات أقل البلدان منواً  أمامأكثر انغالقاً
  

لتقـدمي املـساعدة التقنيـة املتـصلة        فية على الـصعيدين الـوطين والـدويل         ضاإتدابري    - جيم  
  بالتجارة ألقل البلدان منواً

 تــدابري  أال يعــزز فقــط أن برنــامج العمــل الرابــع ينبغــي جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة تــرى  - ١٥
ــدعم القائمــة  ــتعني أن يــستحدث ال ــدة بــل ي ــدابري جدي ــر مــع   ت ــواءم أكث  مــصمَّمة علــى حنــو يت

ــدا ــارةاف أله ــدكــل خــصوصيات و، املخت ــدة ،بل ــع   .  والتحــديات اجلدي ــشجيع مجي ــي ت وينبغ
 صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل،       أعلنـها استراتيجيات التنمية الدولية، مبا فيها تلك الـيت         

.  صـوغه اجملتمـع الـدويل بأسـره    الـذي سيـشارك يف  برنـامج العمـل اجلديـد،    على أن تتـواءم مـع    
إىل حتقيــق  مبــدأ امللكيــة الوطنيــة، إىل جانــب برنــامج العمــل الرابــع،  يــستندأنبــ ويوصــى أيــضاً
األهداف الدولية واحمللية من جهة، واملوارد وتدابري الدعم اليت ميكن أن تـصبح              توازن بني عدد  

  .من جهة أخرىواقعيا  تاحةم
  كــربى ومــؤثرة، بلــدان ناميــةمنــهم جــدد علــى الــساحة العامليــة،  ون العبــولقــد بــرز  - ١٦
ــةح ومنظمــات غــري  ضــخمة،ســسات ؤمو ــدياحننييف حــني أن املــ و. كومي ــي ال ني التقلي  ونزال

__________ 
ـــ    )١(    يف املائــة مــن الــسلع املــستثناة مــن الوصــول إىل األســواق بــدون رســوم مجركيــة    ٣كــثرياً مــا متثــل نــسبة ال

  .لدان منواًحصص مفروضة حصة هامة من صادرات أقل الب أو
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 شمل أيـضاً  يـ  ينبغـي أن      فإن برنـامج العمـل الرابـع       ،أقل البلدان منواً  تنمية  يف عملية    مهّمني جداً 
 . أن تنفذها“اجلهات الفاعلة اجلديدة”ميكن هلذه تدابري دعم 

  
  منواً ألقل البلدان  جمموعات خمتلفةديدحت    

مـن   أربعـة عقـود      مـرور بعـد   و.  املـشتركة  يـزات  العديـد مـن امل      أقل البلدان منـواً    تتقاسم  - ١٧
 األمـم   يف بـاعتراف واسـع النطـاق        تمتـع  ت  فئة أقل البلـدان منـواً       باتت ،إنشائها الزمن تقريباً على  

 الوحيـدة  فئةال أن ُتعترب ، ينبغي   وهبذه الصفة . املتحدة ومنظمة التجارة العاملية واالحتاد األورويب     
  أخـرى  فئـات جديـدة  إنـشاء حمـاوالت  وينبغـي جتنـب   ،   خاصـاً   اليت تستحق اهتمامـاً    من البلدان 
 مـن أقـل    بلـد  لكـل مة خصيـصاً  مـصمَّ إال أنه يلزم وضع استجابات وطنيـة ودوليـة        . من البلدان 
مـن  وهـذا يتطلـب حتديـد جمموعـات خمتلفـة           .  تـدابري الـدعم     مـن أجـل زيـادة فعاليـة        البلدان منواً 

وضـع تـدابري   أقل البلـدان منـواً، مـن أجـل تيـسري         جمموعة   داخل متشاهبةصائص  خب  تتسم البلدان
لمـشاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا        لفعاليـة   ال ات للتـصدي بقـدر أكـرب مـن        سياسيف جمال الـ   حمددة  
  .  البلدانتلك
 منـوا   قـل البلـدان   أأن تضم إحدى هذه اجملموعات بلـداناً مـن          على سبيل املثال، ميكن     و  - ١٨

 وعلى الرغم مـن   .  إنتاجية األراضي  تدين يف اليت تتمثل العقبة الرئيسية اليت تواجه منو اقتصاداهتا       
 ، فــإنالقــوة العاملــة يف املائــة مــن ٧٠ إىل ٥٠ يــستخدم البلــدان تلــك يف  الزراعــيأن القطــاع

وصى هبـا تقـدمي      التدابري امل  وتشمل.  ما تكون غري قادرة على إطعام سكاهنا       كثرياًاملعنية  البلدان  
املـساواة علـى نطـاق    قـائم علـى    يزراعـ قطـاع    إىل واملـدخالت احلديثـة       املدعمـة  نةالبذور احملسَّ 

شعوب األصـلية    تعزيز قدرات الـ    يضاأ ينبغيو. دعم األسعار على  ،  مر األ اقتضىكلما  وواسع،  
ادة وتـشمل التـدابري األخـرى زيـ       .  وتكييف التكنولوجيـات الزراعيـة اجلديـدة       نشر و على وضع 

املقدَّمـة   عونـة  حملية، وزيادة امل    مالية وإدارية  هوداملصحوب جب  ، قطاع الزراعة  علىاإلنفاق العام   
لفريق االستشاري للبحوث الزراعيـة الدوليـة زيـادة البحـوث           ل  أيضاً ينبغيو. لزراعةإىل قطاع ا  

وطنيـة  الؤسـسات   امل ودعم البحث والتطـوير يف       يف أفريقيا،   الزراعية اليت تنمو   املتعلقة باحملاصيل 
إلعانـات الزراعيـة يف البلـدان    وأخـرياً، يـتعني إلغـاء ا   . )اليت غالبا ما تكـون ضـعيفة    (قليميةاإلأو  

  .تدرجيياًاملتقدمة 
ــات األخــرى   ميكــن أنو  - ١٩ ــضم إحــدى اجملموع ــدان  ت ــسبياً  البل ــع ن ــدخل املرتف  ، ذات ال
ــشدة  وإمنــا ــصادية املعرَّضــة ب ــة واالقت ــسبة لفب.  للــصدمات البيئي ــكالن ــدانتل ــزم  ، البل ــشجيع يل ت

 كـوارث  ضـد ال   ةرمسيـ التـأمني   النتاجي وإنشاء آليـات     اإل هيكلاستراتيجيات التنويع التدرجيي لل   
 اجلديـدة   الـُنهج مـن   و). كوارث يف منطقة البحر الكارييب     ال ضدكما يف حالة صندوق التأمني      (
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 املاليـة    واملـشتقات  الكـوارث،  سنداتكـ  ، التـأمني  الصكوك القائمة على  اليت ينبغي استكشافها    
  . مؤشر السلع األساسيةالطقس، وسندات ب اخلاصة
 كانــت طرفــاً يف نــزاع، لبلــدان الــيتا داخــل جمموعــة منفــصلة  أن ُتجمَّــع أيــضاًكــنومي  - ٢٠
مـا يـنجم عـن ذلـك         و رتاع جتدد الـ   متمثالً يف   كبرياً اليت تواجه خطراً  و يف طور اخلروج منه،    أو

التـدابري الراميـة    تـشمل   و. رفاهية اإلنـسان  تدين مستويات    و ، االقتصادي  النشاط يف ختاللامن  
رتاع  التنمية البشرية، ومعاجلة األسـباب اهليكليـة للـ          يف  العنيفة االستثمار  رتاعاتإىل منع جتدد ال   

  وركـود ،العمالـة وضـعف تـوفري فـرص    على سـبيل املثـال عـدم املـساواة األفقيـة،      وُيذكر منها  (
الــشاملة للجميــع الــيت  تعزيــز الدميقراطيــة حنــو الــسياسات أن توجَّــهغــي وينب).  الــدخلمــستوى

 وينبغـي التعجيـل     .احلوكمةيف حتسني     مما يسهم   ومشاركة اجملتمع املدين   تالئم الظروف احمللية،  
وزيــادة هــذه  ، وتنميــة البلــدان الــيت مزقتــها احلــروب تعمــري خمصــصات املعونــة لــدعم  يف مــنح

لـدعم الـدويل علـى      ل  اجلديـدة  تـدابري ال  تركـز أيـضا    ينبغـي أن  وعالوة على ذلـك،     . املخصصات
 إىل تعبئــة املــوارد احملليــة وإعــادة بنــاء العقــد   راميــة الالــضريبية احملليــةجهــود  للاملــساعدة التقنيــة

   .جملموعات البلدان وحتديد جمموعات أخرىلة  تنقيح هذه األمثوميكن. املايل/االجتماعي
  

  تغري املناخ    
 مـن حيـث   أقـل البلـدان منـواً    أثـر تغـري املنـاخ علـى          مراعـاة نامج العمل اجلديد    ينبغي لرب   - ٢١

.  والتـدهور البيئـي، واهلجـرة    ،خطـر الكـوارث   و،  مـراض ، واأل اإلجهـاد املـائي   األمن الغـذائي، و   
يـتعني تـصميم    الـسادس مـن هـذا التقريـر،     اللجنة املشار إليها يف الفـصل  استنتاجات مع   ومتشياً
 وينبغــي أن تــستجيب .يغري املنــاخالــت مــع  أقــل البلــدان منــواًإىل تكيــف رة موجَّهــة مباشــتــدابري

ــات ال ــة الترتيبـ ــدة اجلعامليـ ــة بديـ ــلاملتعلقـ ــسائلتمويـ ــاخ مـ ــيما ، املنـ ــف،  وال سـ ــل التكيـ  متويـ
، ينبغـي إيـالء أقـل البلـدان         وعـالوة علـى ذلـك     .  ألقل البلـدان منـواً     احملددة  والقيود لالحتياجات

وميكــن ختــصيص . ةالتكيــف العامليــمــن صــناديق صيص أي أمــوال  ختــعنــد معاملــة خاصــة منــواً
  كـسب  سـبل الـيت تواجـه     تهديـدات   ال يقـيس    ، الذي تغري املناخ  التأثر ب   مؤشر باستخدام األموال
 للوصـــول إىلمعاملـــة تفـــضيلية  إىل  أقـــل البلـــدان منـــواًحتتـــاجوعـــالوة علـــى ذلـــك، . العـــيش

 تكنولوجيــة حنــو  وثبــات  إحــرازهتا علــى مــربرات قويــة ملــساعد  مثــةالتكنولوجيــا النظيفــة، و 
ــتعنيويف هــذا الــصدد،  . التكنولوجيــات النظيفــة  ــة إدراج استكــشاف ي  احلــصول علــى  إمكاني
 اجلوانـب املتـصلة     اتتفاقا املعاملة اخلاصة والتفضيلية يف إطار       يف أحكام التكنولوجيات النظيفة   

  .بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية
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 الفصل الرابع
 مسها من فئة أقل البلدان منواالدان اليت رفع رصد الب    

إىل جلنـة الـسياسات      E/2009/35 قـراره وجـب   طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي مب      - ١
هـا مـن فئـة أقـل البلـدان        ئأمسا تقرر رفـع     اإلمنائية رصد مدى التقدم احملرز مؤخرا يف البلدان اليت        

ومن املقـرر رفـع    . السنوي املقدم إىل اجمللسمنوا، وإدراج ما توصلت إليه من نتائج يف تقريرها       
ويشمل هذا التقرير أيضا غينيا االستوائية حتسبا ملـا سـتتخذه    .امسي ملديف وساموا من القائمة

 ة التوصـي ٢٠٠٩يوليـه  /بـشأن هـذا البلـد، الـذي أيـد اجمللـس يف متـوز              اجلمعية العامة مـن إجـراء     
 .اخلاصة برفع امسه من القائمة

 يف عـامي  كلـها األزمة العامليـة الراهنـة بـشكل سـليب علـى البلـدان الثالثـة            لقد أثرت    و  - ٢
 مبـا يكفـي لعرقلـة غينيـا         اومع ذلـك، فـال يبـدو أن تـأثري األزمـة كـان كـبري               . ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨

ومـن ناحيـة     . أقـل البلـدان منـوا      وضـع  غـري    وضـع االستوائية وملديف مـن االنتقـال الـسلس إىل          
ة واقتصادية من جراء التـسونامي الـذي ضـرب البلـد يف     أخرى، عانت ساموا من خسائر بشري   

ــول ــى    ٢٠٠٩ســبتمرب /أيل ــيال إضــافيا عل ــشكل دل ــا ي ــد ضــعف، مم ــة  البل الكــوارث يف مواجه
علــى األقــل يف األجــل  ،ويبــدو أن آثــار التــسونامي قــد أعاقــت األنــشطة االقتــصادية .الطبيعيــة
ــا االســتوائية   ومــع انتعــاش االقتــصاد العــاملي، فمــن املتوقــع أن تــ    .القــصري سجل كــل مــن غيني

 .يقنتعدم ال ملديف معدالت منو إجيابية، يف حني أن التوقعات بالنسبة لساموا يكتنفهاو

فمـن   ،٢٠٠٩ يف عـام  التقلصوعقب  .وال تزال التوقعات يف مصلحة غينيا االستوائية  - ٣
  ارتفـاع إىل، ويعـزى ذلـك    ٢٠١١  و ٢٠١٠املتوقع أن ينمـو النـاتج احمللـى اإلمجـايل يف عـامي              

 الـدخل ألن احلكومـة تواصــل    ارتفـاع حـصة الفــرد مـن   وميكـن احلفــاظ علـى   .إيـرادات الـنفط  
ــشرية        ــوارد الب ــة امل ــصاد وتنمي ــع االقت ــى تنوي ــشجع عل ــصادية حــصيفة وت اعتمــاد سياســات اقت

 .االجتماعي والرفاه

قـدمي   علـى أمهيـة اسـتمرار ت   ه احلقيقـة ؤكـد هـذ  تو .وال تزال ملديف ضـعيفة اقتـصاديا     - ٤
ملساعدة البلد على تنفيذ االستراتيجية اليت يـصوغها مـع شـركائه             اجملتمع الدويل  لَبالدعم من قِ  

أو زيـادة  / لكفالة االنتقال السلس من فئة أقل البلدان منوا عـن طريـق احملافظـة علـى و          يف التنمية 
أن التوقعـات  وعلى الرغم مـن   . اإلمنائيةةاملساعدالتمويل وفرص الوصول إىل األسواق وتيسري 

ــة مــشوبة باحلــذر، فإهنــا تتوقــف علــى تنــشيط االقتــصاد العــاملي وجنــاح حكومــة       تتــسم بإجيابي
 .ملديف يف تنفيذ تدابري سياستها االقتصادية اجلديدة
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وأصـبح جـزء كـبري مـن الـسكان بـدون             ، شخصا حـتفهم يف سـاموا      ١٥٠ولقي زهاء     - ٥
مـن املـرجح أن يظـل نـصيب الفـرد      ومـع ذلـك، ف  . ٢٠٠٩مأوى من جراء التـسونامي يف عـام      

بيـد أن   .من الدخل القومي اإلمجايل أعلى من مستوى عتبة رفع االسم من فئة أقل البلدان منـوا 
 . قطـاع الـسياحة أكثـر مـن غـريه     حيـث سـيعاين  النشاط االقتصادي سيعاين من هـذه العرقلـة،   

 مبـساعدة دوليـة، ولكـن       الـتعمري  مـشاريع    مـع تنفيـذ   ومن املتوقع أن يستعيد االقتصاد منوه بقوة        
 ،ويف هـذا الـصدد     .الـتعمري  علـى جهـود      توقـف يقن وت تـ  من عـدم ال    يكتنفها قدر كبري  التوقعات  
 الــيت دعــت فيهــا اجلمعيــة العامــة  ٥٩/٢٠٩ مــن القــرار ٤ اللجنــة االنتبــاه إىل الفقــرة تــسترعي

شــركائها يف البلــدان الــيت رفعــت أمساؤهــا مــن قائمــة أقــل البلــدان منــوا أن تقــوم، بالتعــاون مــع  
ــة األمــم امل     ــدعم مــن منظوم ــائيني واملتعــددي األطــراف وب ــة والتجــارة الثن تحــدة بإعــداد  التنمي

  .استراتيجية االنتقال
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 الفصل اخلامس
 جلنة السياسات اإلمنائية بـشأن الـدعم املقـدم للـدول     وجهات نظر آراء و     

  )١(اجلزرية الصغرية النامية
بـشأن اسـتعراض الـدعم       ٢٠٠٩/١٧ يف قـراره     ،عيدعا اجمللـس االقتـصادي واالجتمـا        - ١

 جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة إىل النظـر          ،املقدم من األمم املتحدة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية        
يف النتــائج الــواردة يف تقريــر األمــني العــام عــن متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية موريــشيوس ملواصــلة  

، )A/64/278(ستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة     تنفيذ برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـ      
وجهـات نظرهـا املـستقلة بـشأن الـدعم املقـدم مـن األمـم املتحـدة                  وموافاة اجمللس بآرائهـا     إىل  و

  .للدول اجلزرية الصغرية النامية

واستعرضت اللجنة التحديات اإلمنائية اخلاصـة الـيت تواجههـا الـدول اجلزريـة الـصغرية                  - ٢
يجــة لــصغر أحجامهــا، ومواقعهــا، وخصائــصها اجلغرافيــة وأوجــه الــضعف البيئيــة         الناميــة نت

الكثري منها ثابت على مـر      وهي أوجه ضعف     - واالقتصادية واالعتماد على اجلهات اخلارجية    
معظـم  علـى   ولتغري املناخ، مبا يف ذلـك ارتفـاع مـستويات سـطح البحـر، نتـائج خطـرية                    .الزمن

ــصغرية الناميــ    ــة ال ــدول اجلزري ــل إنة، ال ــضة    ب ــة املنخف ــدول اجلزري ــه  بعــض ال ــدات تواج هتدي
ويف الوقـت نفـسه، الحظـت اللجنـة مـع االرتيـاح أن الـدول اجلزريـة الـصغرية           . ذاتـه لوجودهـا 

النامية يف جمملها قد حافظت باستمرار على مـستويات جيـدة للتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية       
ومـع ذلـك،    .وز املتوسط يف البلـدان الناميـة األخـرى    األساسية، مبا يتجاالبنية التحتيةويف جمال 

فعلـى سـبيل املثـال،       .فمن الواضح أن الدول اجلزرية الصغرية النامية ليـست جمموعـة متجانـسة            
وتــضم عـددا كــبريا مــن  لـدى بعــض الـدول اجلزريــة الـصغرية الناميــة عــدد قليـل مــن الـسكان،      

 ة بـــصفنائيـــةر دائمـــة اجلريـــان ومنخفـــضة، ولـــيس لـــديها هنـــريات أو أهنـــاأراضـــيها ، واجلـــزر
ــة ــن  .خاصـ ــثري مـ ــشترك الكـ ــصائص     وال تـ ــذه اخلـ ــة يف هـ ــذه الفئـ ــمن هـ ــرى ضـ ــدول األخـ الـ

 وُصــنفت بــني أقــل  عــن الركــب،وتتخلــف عــشر مــن الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة .ةاداحلــ
 .البلدان منوا

  

__________ 
ميكن االطالع على املزيد من املعلومات يف التقرير املرجعي عن دعم األمم املتحـدة للـدول اجلزريـة الـصغرية                      )١(  

  .www.un.org/esa/policy/devplanالنامية على املوقع الشبكي 



E/2010/33
 

10-31983 20 
 

 تقييم الدعم املقدم من األمم املتحدة  - ألف  
 التنميـة  أجـل  مـن  العمـل  برنـامج  تنفيـذ  ملواصـلة  موريـشيوس  لقـد حـددت اسـتراتيجية   و  - ٣

الدعم احلايل املقدم إىل الـدول اجلزريـة الـصغرية     إطار )٢(النامية الصغرية اجلزرية للدول املستدامة
 الــدعم املقــدم مــن األمــم املتحــدة يف ضــوء حمتويــات  يف طــابعالناميــة؛ ومــن مث، فيجــب النظــر 
 .وصيغة استراتيجية موريشيوس

العامــة الــيت ال تتعلــق بالــدول  تعــاجل اســتراتيجية موريــشيوس الكــثري جــدا مــن املــشاكل   -  ١  
 اجلزرية الصغرية النامية بصفة خاصة

علـى    قائمة شاملة باملشاكل الـيت تـؤثر  تضمعلى الرغم من أن استراتيجية موريشيوس   - ٤
 بكوهنـا صـغرية احلجـم       ديـد  بالتح الدول اجلزرية الصغرية النامية، فهذه املشاكل ال تتعلق دائمـا         

بوصـفها    هبـا املعوقـات املتعلقـة  ونتيجـة لـذلك، فلـيس مـن املمكـن دائمـا حتديـد         .بأهنا معزولةو
 . العامة اليت تنطبق علـى البلـدان الناميـة بـصفة عامـة             وليس املعوقات  ،دوال جزرية صغرية نامية   

نسني، والتعليم والـصحة،   ومن األمثلة على ذلك اإلشارات إىل دور الشباب، واملساواة بني اجل          
وتتمثل خطورة هذه النوعية العامة مـن املخـاطر    .اإليدز/وال سيما فريوس نقص املناعة البشرية

وميكـن أن تقـوض       القضايا املتعلقة بالدول اجلزرية الصغرية الناميـة؛       بعيدا عن يف حتويل التركيز    
تيجية تعزيـز التنميـة املـستدامة       وينبغي أن تركز استرا    . عملية الرصد  صعِّبمصداقية الربنامج وت  

، وال سـيما    وبالعزلةللدول اجلزرية الصغرية النامية على مسائل االستدامة املتعلقة بصغر احلجم           
باختــاذ تــدابري وذلــك أوجــه الــضعف إزاء الــصدمات البيئيــة واملناخيــة واالقتــصادية اخلارجيــة،   

إعاقـة تقـدمها بـسبب      دون   لحيلولـة للزيادة قدرة الدول اجلزرية الصغرية الناميـة علـى التكيـف            
   .الضغوط 

  
 مـن  سـتراتيجية اللشيوس والدعم املقدم يعدم وجود أهداف تتيح رصد استراتيجية مور     -  ٢  

 األمم املتحدة

شيوس تنطــوي علــى عــدد كــبري مــن التوصــيات يــعلــى الــرغم مــن أن اســتراتيجية مور  - ٥
والكــثري مــن التوصــيات    .مراحــلاملتعلقــة بالــسياسات فإهنــا تفتقــر إىل أهــداف ملموســة أو      

املستحيل تقريبا رصد التنفيذ والـدعم   من وهذا جيعل .تنفيذي مضمونطابع عام وبدون  ذات
 مثـل إنـشاء صـندوق    احملـددة،  التوصـيات  مـن شـأن  و .جنـاز إلاملقدم من األمـم املتحـدة وقيـاس ا        

__________ 
ول اجلزريـة الـصغرية     تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـد                   )٢(  

منشورات األمم املتحدة، رقـم      (٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٤‐١٠النامية، بورت لويس، موريشيوس،     
  .، املرفق الثاين١الفصل األول، القرار )  والتصويبA.05.II.A.4 املبيع
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 أن تيـسر   ،ييبمني علـى غـرار مرفـق التـأمني ضـد أخطـار الكـوارث يف منطقـة البحـر الكـار                     أللت
 .رصد الدعم الدويل، مبا فيه الدعم املقدم من األمم املتحدة

 
 عدم الدقة يف تعريف الدول اجلزرية الصغرية النامية والدول األعضاء يف اجملموعة   -  ٣ 

 تتقـرر  ،يف املمارسـة العمليـة     و ،ال يوجد تعريف مقبول للدولة اجلزرية الصغرية الناميـة          - ٦
 إال أنـه   ،قـد يكـون هلـذا أسـباب سياسـية مفهومـة           و االختيـار الـذايت   ب موعةتلك اجمل  العضوية يف 

نتيجة لذلك جيعـل هـذه اجملموعـة غـري متجانـسة للغايـة ويعقـد مهمـة رصـد الـدعم املقـدم مـن                          
علـى العديـد مـن املواقـع         وتظهر قوائم غري رمسية للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة            املتحدة األمم

ألمانـة العامـة لألمـم      ا يفتابعة إلدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة        الشبكية، مبا فيها تلك ال    
وســيتطلب التركيــز املالئــم والرصــد الفعــال  املتحــدة، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة

مـن الفئـات وقائمـة متفـق عليهـا            فـإن مـسألة حتديـد فئـة        ،ومـع ذلـك   . وضع قائمة متفق عليهـا    
 .املعنية واملشاورات املنتدياتمل توضع بعد على جدول أعمال  اميةاجلزرية الصغرية الن للدول

وتــشدد جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة علــى أهنــا تــرى أن فئــة أقــل البلــدان منــوا هــي أكثــر      - ٧
 القيــام استــصوابعــدم   استــصواب أو ومــسألة.الفئــات أمهيــة لعمليــات قيــاس الــدعم الــدويل 

اجلزريــة الــصغرية الناميــة علــى  األمــم املتحــدة للــدول يف فئــة رمسيــة  بإنــشاء،اضــافة إىل هــذباإل
للنظـر فيهـا،    لهيئات احلكومية الدوليـة     ل متروكة هو يف جوهره مسألة      ،أساس معايري موضوعية  

ــة التخطــيط      ــة جلن ــا تتجــاوز والي ــث أهن ــائيحي ــا    اإلمن ــى النحــو املوكــول إليه ــس  عل ــن اجملل  م
  .)٣(االقتصادي واالجتماعي

  
  املتحدةاألممات وعدم وجود أداة فعالة لرصد الدعم املقدم من عدم كفاية البيان  -  ٤  

 نتيجـــةتواجــه اللجنـــة قيــودا يف تقييمهـــا للــدعم املقـــدم إىل اســتراتيجية موريـــشيوس       - ٨
 )٤(ومن املرجح أن تنطوي سلسلة االستعراضـات املتعمقـة        .هاتدودية املعلومات املتاحة وجتزئ   حمل

 شيوسيــلتحــضري الســتعراض تنفيــذ اســتراتيجية مور ل٢٠١٠الــيت جيــري إعــدادها خــالل عــام  

__________ 
؛ ١٩٧١اميــة يف عــام أدت املــشاورات احلكوميــة الدوليــة املكثفــة إىل ظهــور فئــة الــدول اجلزريــة الــصغرية الن   )٣(  

  .ومتثل إسهام اللجنة يف إسداء املشورة بشأن معايري حتديد هذه الفئة
تــشمل هــذه املــواد تقــارير قيــد اإلعــداد منــها تقــارير التقيــيم الوطنيــة، والتقــارير اإلقليميــة التوليفيــة والتقــارير   )٤(  

يم العـاملي لتنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس،         والتقرير اجلديد لألمني العـام عـن التقيـ        . املقدمة من اجلهات املاحنة   
رات تنفيــذ اســتراتيجية فــضال عــن تقريــره عــن االجتاهــات يف الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، وحافظــة مبــاد

  .موريشيوس
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 تتـيح إجـراء   قـد  ، إضـافية   علـى مـواد    ،٢٠١٠سـبتمرب   /املزمع عقده يف أيلول   و الذي ميتد يومني  
  . من إجرائه اللجنةمتكنت مما أمشلتقييم 

الواردة يف تقرير األمـني العـام الـيت استعرضـتها اللجنـة والـيت تنـاقش                  بيد أن املعلومات    - ٩
ملقدم من منظومـة األمـم املتحـدة مل تكـن كاملـة، ألهنـا مل تـشر إىل أنـشطة العديـد مـن                         الدعم ا 

 اسـتثناء ”أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا أو تلك اليت يقوم هبا البنك الدويل، واليت تطبق سياسـة                
 مرفـق   إنـشاء  وكـان هلـا قـصب الـسبق يف    ،يف عمليات اإلقـراض من الشروط  “اجلزر الصغرية

  .الكوارث يف منطقة البحر الكارييب خطارأ ضد التأمني

إدارة الــــشؤون االقتــــصادية يف وقــــدمت وحــــدة الــــدول اجلزريــــة الــــصغرية الناميــــة   - ١٠
 مـشاركة  تـشري إىل   بـراهني ومثـة    .جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة     إىل  واالجتماعية املزيد من املعلومـات      

تحـدة وصـناديقها وبراجمهـا يف العمـل         األمانة العامة لألمم املتحدة والكثري مـن وكـاالت األمـم امل           
 كل منها، ولكن ليس من املمكن حتديد        اختصاصلصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية يف جمال        

املعلومـات يف الوقـت     نـدرة تـوافر  وحالت .شيوسيمورستراتيجية اب هذا العمل املتصلمن   القدر
)  واألهـداف والنوايـا    “الواليـات ”عـن   علومات  بامل باملقارنة(املناسب وعدم وجود بيانات دقيقة      

 . االستعراض الذي تقتضيه واليتهاإجراء النوع الشامل منمن لجنة ال متكن دون

تحـدة   الدعم املقدم مـن منظومـة األمـم امل         عنوُيوَصى بتحسني عملية الرصد واإلبالغ        - ١١
ــام         ــالء اهتمـ ــع إيـ ــة، مـ ــر منهجيـ ــها أكثـ ــة وجعلـ ــصغرية الناميـ ــة الـ ــدول اجلزريـ ــاص إىل الـ خـ

بتوجيــه   كــأداة للرصــد،، مــصفوفةميكــن إعــدادو املستخلــصة والقيــاس الكمــي لآلثــار بالنتــائج
نظـر  ا( بالـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة       الفريق االستـشاري املـشترك بـني الوكـاالت املعـين             من

  ).أدناه ١٢الفقرة 
  

ة الـصغرية الناميـة     نقص موارد هيئات األمم املتحدة اليت تقدم الـدعم إىل الـدول اجلزريـ               -  ٥  
 وتوزيع املسؤوليات 

 يف داخل شـعبة التنميـة املـستدامة      ،تتوىل وحدة الدول اجلزرية الصغري النامية املسؤولية        - ١٢
، عن تنسيق اجلهود املبذولة علـى نطـاق املنظومـة لتنفيـذ         واالجتماعيةإدارة الشؤون االقتصادية    

 بيـان   لتنفيـذ  الالزمـة لديها حاليـا املـوارد       الوحدة ليس    ومع ذلك، فإن   .شيوسياستراتيجية مور 
ريـق االستـشاري املـشترك بـني        فوقد اختذت عددا من املبادرات اإلجيابية، مثل إنـشاء ال          مهمتها

تنظــيم عمليــة رصــد تنفيــذ اســتراتيجية بة علقــ باملهمــة املعقــدة املت الوحــدةتــضطلعو ،الوكــاالت
 .ع نطاق واس علىشيوس يف جمموعات من اجلزر متفرقةيمور
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وقد ُعهِد إىل مكتب املمثل السامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية                      - ١٣
، دعـم املتابعـة املنـسقة لربنـامج عمـل الـدول           منـها ملة أمـور    جبوالدول اجلزرية الصغرية النامية،     

م ، واملــساعدة علــى حــشد الــدع صاحلهالــدعوة لــبأنــشطة لبالقيــام واجلزريــة الــصغرية الناميــة، 
 جنـازه إمـن  ملكتـب  اكـن  متوقد خال تقرير األمني العام من أية معلومات عما  .واملوارد الدوليني

ومل جتـد اللجنـة سـوى      لواليته،عن ممارستهلدعم برنامج عمل الدول اجلزرية الصغرية النامية و    
  .لدعوةل  ملموسةأنشطةب  قيام ذلك املكتب علىالرباهنيالقليل من 

إدارة (صعوبة يف تفهم والييت كل من اهليئتني املركـزيتني الرئيـسيتني            واجهت اللجنة   و  - ١٤
الشؤون االقتصادية واالجتماعية ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلـدان الناميـة غـري            

بشكل واضح فيمـا يتعلـق بالـدول اجلزريـة الـصغرية            ) الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية    
همـا  يراض واليتعوينبغـي اسـت   .ا بعـضا مفاعلهما يف املمارسة العملية مع بعـضه النامية، وكيفية ت

 . إجراء عمليات الرصد علـى حنـو أكثـر فعاليـة والقيـام بأنـشطة الـدعوة االسـتباقية            للتمكني من 
 .ألنشطتهماوينبغي توفري موارد كافية 

ليمــي علــى وينبغــي أيــضا مواصــلة تقــدمي الــدعم علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلق    - ١٥
ــشؤون       حــد ــدور احملــوري لكــل مــن إدارة ال ــة ال ــشيوس لتكمل ــذ اســتراتيجية موري ســواء لتنفي

 ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الـساحلية            واالجتماعيةاالقتصادية  
ن ومـن املمكـ    .والدول اجلزرية الصغرية النامية وذلـك الـذي تقـوم بـه وكـاالت األمـم املتحـدة                 

 االقتصادية ألفريقيـا، فـضال عـن       توضيح، الدور الذي تقوم به اللجان اإلقليمية، مبا فيها اللجنة         
) معظمهـا  يف(املصارف اإلمنائية اإلقليميـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة دون اإلقليميـة املؤلفـة                

 .من جزر، وجعله أكثر حتديدا
  

 الدعم املقدم من اجملتمع الدويل  - باء  
 الكثري مـن اجلهـود      إىل حد ما   وتوجه ،دعم املقدم من اجملتمع الدويل أمهية حامسة      إن لل   - ١٦

ومل تتـرجم االلتزامـات الـيت قطعهـا          .حنـو حـشد هـذا الـدعم        اليت تبذهلا منظومـة األمـم املتحـدة       
ويف  .ومن مث، ال ميكن رصـدها علـى حنـو فعـال    ، اجملتمع الدويل على نفسه إىل إجراءات عملية   

، أكــد اجملتمــع الــدويل جمــددا علــى التزامــه بــدعم التنميــة املــستدامة   )٢(يــشيوساســتراتيجية مور
وذكـر األمـني العـام يف تقريـره عـن متابعـة وتنفيـذ اسـتراتيجية                 . لدول اجلزرية الـصغرية الناميـة     ل

 عنـد اســتعراض االسـتراتيجية بعــد مــرور   علـى حالــه نبغـي أن يظــل  يشيوس، أن التركيــز، يـ مور
ــوامةمخـــس ــة    حـــش:  أي علـــى أعـ ــصغرية الناميـ ــة الـ ــدول اجلزريـ ــساعدة الـ ــالزم ملـ ــدعم الـ د الـ

)A/64/278،   ويف التقرير نفسه، أشار األمني العام أيـضا إىل أن الوفـود قـد حثـت              ). ٥٠الفقرة
بشدة خالل املناقشة العامة اليت جرت يف اجتمـاع اللجنـة احلكوميـة الدوليـة للتحـضري للـدورة                   
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 املقطوعـة   تبااللتزامـا مة، مجيع شركاء التنميـة علـى الوفـاء          السابعة عشرة للجنة التنمية املستدا    
املرجـع نفـسه،     (اسـتراتيجية موريـشيوس   /بشأن املساعدة على النهوض بربنامج عمل بربـادوس       

وسُيمكِّن التحديد الواضح والتركيز األكثر حتديدا لاللتزامات الدولية مـن إنـشاء             ).٢٣الفقرة  
 .غرية الناميةصدعم املقدم إىل الدول اجلزرية ال ترصد على حنو منهجي التنفيذيةآلية 

 ،A/64/278(زيـادة الـدعم املقـدم مـن اجملتمـع الـدويل              ودعا األمني العام يف تقريـره إىل        - ١٧
 الـدول اجلزريـة      مـن املعونـة الـيت حتـصل عليهـا          وُتظهـر البيانـات أن نـصيب الفـرد         ).٨٢الفقرة  

وأن تدفقات املـساعدة اإلمنائيـة    ، البلدان الناميةمتوسط ما حتصل عليه   الصغرية النامية يزيد عن     
الدعم علـى أوجـه ضـعف الـدول      تركيز هذا ومع ذلك، فال ُيعرف مدى    . )٥(الرمسية قد زادت  

 أن  ومـن الواضـح    .اسـتراتيجية موريـشيوس   /أو تنفيـذ خطـة عمـل بـايل          الناميـة  الـصغرية اجلزرية  
 . بشكل عام زيادة املساعداتتفوق يف أمهيتهاكفالة هذا التركيز 

  
  اجلهود اليت تبذهلا الدول اجلزرية الصغرية النامية  - جيم  

طلـب دعـم    أن يعـزز    توثيق اجلهود اليت تبذهلا الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة           من شأن     - ١٨
وتتـسم املعلومـات املتاحـة حـىت      .أكثـر تركيـزا مـن اجملتمـع الـدويل ومـن األمـم املتحـدة نفـسها         

اجلزريــة الــصغرية الناميــة بأهنــا توضــيحية  جلهــود الــيت تبــذهلا الــدول بــشأن ا٢٠١٠مــارس /آذار
وعالوة على ذلـك، فلـيس مـن الواضـح دائمـا مـا إذا كانـت اجلهـود املبلـغ            منهجيةمنهابأكثر 

أو خطـة عمـل بـايل أم قبـل          / اسـتراتيجية موريـشيوس و     اعتمادعنها تشري إىل تلك املبذولة منذ       
مـا تبذلـه    على نطـاق واسـع      تنشرلصغرية النامية نفسها أن     ومن مصلحة الدول اجلزرية ا     .ذلك
  . وأن ُتوثَق هذه اجلهود على حنو منهجي،جهودمن 

__________ 
 تشري البيانات املستمدة من جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي والـيت                   )٥(  

 من الدول اجلزرية الصغرية النامية إىل أن املساعدات اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن اجلهـات الثنائيـة            ٣٠تغطي  
. ، فبلغـت بليـوين دوالر   ٢٠٠٧ إىل عـام     ٢٠٠٢املاحنة إىل هذه اجملموعة قد تضاعفت خالل الفترة مـن عـام             

  .من الدول املستفيدةاثنتني  واحدة أو إال أن هذا املتوسط متأثر بقدر كبري باملنح الضخمة املقدمة إىل
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  الفصل السادس
  اتساق السياسات وجدول األعمال املتعلق بتغري املناخ    

على اجلوانب اإلمنائية املتصلة بالتمويـل       )٢(وتوافق آراء مونتريي   )١(يركز إعالن األلفية    - ١
وملـا أضـحى تغـري املنـاخ بنـدا ثابتـا            . اجة إىل تعزيز اتساق التعاون اإلمنائي الدويل ومتاسكه       واحل

 واإلمنائيــة مــسألة تــثري يــةاملناخ علــى جــدول األعمــال الــدويل، بــات االتــساق بــني الــسياسات  
وقد نظرت جلنة السياسات اإلمنائيـة يف سـياق الـسياسات احلـايل مـن حيـث اتـساقه          . االنشغال

 ومـع اهليكـل املـايل الناشـئ فيمـا يتعلـق             ، األوسع املتمثل يف حتقيـق التنميـة املـستدامة         مع اهلدف 
  .بالتخفيف والتكيف، ومع سائر اآلليات القائمة لتمويل التنمية

العيش وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة       لسبل كسب    هتديدا    قد يشكل   تغري املناخ  ورغم أن   - ٢
. ئلة للممارسات االجتماعية واالقتـصادية اجلديـدة   يتيح أيضا إمكانات ها  فإنه،  مستدام بشكل

وستتيح أساليب احلياة اليت ال تؤدي إىل انبعاثات كبرية مـن غـاز الكربـون والـتغريات املرتبطـة                   
بتلك األساليب يف أمناط اإلنتاج واالستهالك فرصا جديـدة للمؤسـسات التجاريـة والـصناعية،          

ــى التكيــف يف ال    ــدرة عل ــز الق ــا ســيؤدي تعزي ــوع    بينم ــز التن ــة إىل حتفي ــدان واجملتمعــات احمللي بل
ــة تــستند إىل املعــارف واخلــربات      االقتــصادي وتطبيــق ممارســات يف جمــال إدارة املــوارد الطبيعي

  .وبدأت تظهر مسارات جديدة للنمو املستدام ينبغي دعمها. احمللية والوكاالت اجملتمعية
  

  ستدامةسياسات املناخ والتنمية امل: اتساق السياسات  - ألف  
مل ينبثق عن املفاوضات املتعلقة باملنـاخ يف كوبنـهاغن اتفـاق دويل جديـد عـادل وغـري             - ٣

 اإلبقـاء علـى     املوافقة علـى ضـرورة    ورغم  . ضار باملناخ على النحو املتوخى يف خطة عمل بايل        
لــم يتــسن التوصــل إىل اتفــاق بــشأن  ف درجــتني مــائويتني، أدىن مــناالحتــرار العــاملي يف معــدل 

وال ترقــى اخلطــط املوضــوعة حــديثا .  مــع احلــد األعلــىعلــى حنــو يتماشــىاالنبعاثــات خفــض 
ــاخ إىل    ل احملــددةاألهــداف ب املتعلقــة ــار تغــري املن  النبعاثــات وســائر إجــراءات التخفيــف مــن آث
وإضافة إىل ذلك، قـد ال يكـون        .  درجتني مائويتني  عند أدىن من   االحترار العاملي    إبقاء مستوى

 . املعرضـة للخطـر     البلـدان واجملتمعـات    أكثـر درجتني مائويتني كافيا حلماية     ب دداحملاحلد األعلى   
 وتعتـرب ذلـك أمـرا       ٢٠١٥عـام   يف  وتالحظ اللجنة أنه يتوخى تنقيح مستوى هذا احلد األعلـى           

  .بالغ األمهية
__________ 

  .٥٥/٢انظر القرار   )١(  
منـشورات األمـم     (٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة، مـونتريي، املكـسيك،              )٢(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
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  التخفيف والتكيف: سياسات املناخ  -  ١  
ملقبل الذي سيعقد يف املكـسيك يف        إبرام اتفاق بعيد املدى أثناء مؤمتر األطراف ا        يتعني  - ٤

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــك، ســتظهر ثغــرة يف   . ٢٠١٠ن ــا مل يتحقــق ذل ــساقوم   مــن حيــث االت
  اختـاذ   يف أو التأخر الـشديد   / و  حتقيق التنمية املستدامة بسبب النقص الشديد      احتماالت نقصان

ــاخ     ــري املن ــر تغ ــن أث ــف م ــف إىل    .إجــراءات التخفي ــل إجــراءات التخفي ــادة وســيؤدي تأجي  زي
وسـتقوَّض  . االحترار العاملي الذي ستنتج عنه آثار كارثيـة وال سـيما يف بعـض الـدول اجلزريـة                 
سـينطوي  و. اإلجنازات اإلمنائيـة وسـيتعرض التحقيـق املطـرد لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة للخطـر                

 توجيـه قـدر أكـرب       مـع لتخفيـف علـى بـذل جهـود أكثـر للتكيـف،              كافيـة ل   إجراءاتعدم اختاذ   
ا من الدعم الدويل إىل البلدان املتضررة واملعرضـة للخطـر مـن بـني أقـل البلـدان منـوا ومـن                       نسبي

  .الدول املنخفضة الدخل والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية
واالستجابة املالئمة واملتـسقة لـتغري املنـاخ تتطلـب حتـوال يف جمـال الطاقـة واتبـاع سـبل             - ٥

سـبل كـسب   ح حتقيـق النمـو االقتـصادي وحتـسني     تـي مقاومة تغري املناخ، ممـا ي     إمنائية قادرة على    
ــة،  العــيش ــدان النامي ــا ال تطــوير ومواصــلة يف البل ــةالتكنولوجي ــا، ونظيف ــاع ا وتكراره ــاط تب أمن

 التزامــا دوليــا عميقــا وطويــل  التحــول ستلزموسيــ. ستدامة يف مجيــع أحنــاء العــاملاملــســتهالك اال
  .كنولوجيات واملمارسات األنظف وابتكارها ونشرها باالستثمار يف التجلاأل
التزامــات أقــوى يف املفاوضــات اجلاريــة يف إطــار  ب البلــدان املتقدمــة تتعهــدوينبغــي أن   - ٦

أن تـضع هـي   لبلـدان الناميـة   لاتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ، إذا مـا أريـد                  
 تكنولــوجي بــدعمخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ  خططــا الختــاذ إجــراءات مالئمــة للت األخــرى 

وميكن أن تسهم البلدان النامية يف إجراءات التخفيف يف قطاعـات شـىت مبـا فيهـا إدارة                  . ومايل
ويف هـذا الـصدد، يـشكل برنـامج التعـاون يف      . الغابات واسـتغالل األراضـي واسـتخدام الطاقـة     

ا يف البلدان النامية هنجا هامـا ينبغـي     جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهوره       
  . لتحقيق التنمية االجتماعيةجلمواصلة استكشافه باعتباره إسهاما يف احللول الطويلة األ

  
  سياسات املناخ والسياسات األخرى  -  ٢  

وتظهر يف بعـض البلـدان      . تتداخل سياسات املناخ والسياسات التجارية يف أوجه شىت         - ٧
 باملناخ من شـأهنا أن تـسهم        تصلدود ت بني احل لق باختاذ تدابري تقوميية     والتكتالت مقترحات تتع  

ومـع  . تقدم حنو التخفيف من آثار تغري املناخ يف ظل غياب اتفاق دويل بشأن املنـاخ              إحراز  يف  
أن اهلدف املنشود من السياسات التجارية املتصلة باملناخ جيب أن يكـون يف هنايـة املطـاف هـو                   
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 تلـك الـسياسات     دراسةينبغي  فيئية املترتبة على انبعاثات غازات الدفيئة،       استيعاب التكاليف الب  
  .على الصعيد املتعدد األطراف بغية تفادي إجراءات املعاملة باملثل وعرقلة التجارة الدولية

 اتـساق التجـارة     حمـور ومتثل حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة مصدر قلق آخر يف             - ٨
 املعـارف واخلـربات ذات الـصلة باملنـاخ،        االسـتفادة مـن    نقـص يف  نطـوي علـى     واملناخ، ألهنا قد ت   

 وال بـد مـن إعـادة        التلقائيـة وال تكفي حاليا أوجـه املرونـة        .  نشر نتائج االبتكار   خطىوقد تبطئ   
  .النظر فيها بغية تيسري حصول البلدان النامية على التكنولوجيات والعمليات النظيفة

لقـة بالطاقـة، أدت االعتبـارات املرتبطـة باملنـاخ والطاقـة إىل              وخبصوص الـسياسات املتع     - ٩
 إىل علـى نطـاق واسـع     وميكـن أن يـؤدي إنتـاج الوقـود األحيـائي            . زيادة إنتاج الوقود األحيائي   

 عواقـب سـلبية فيمـا يتعلـق بـاألمن            مـن  ترتب على ذلـك   مع ما ي  مزامحة إنتاج احملاصيل الغذائية     
 النظـر يف مـا يتيحـه الوقـود          يلـزم ومـع ذلـك     ). لفـصل الثـاين   انظـر ا  (الغذائي أو أسـعار األغذيـة       

 اســتخدام طاقــة تــيح التنميــة، وال تعــوق إنتــاج األغذيــة، وتتتوافــق مــعاألحيــائي مــن خيــارات 
وميثل تطوير الطاقة الكهرمائية خيـارا آخـر مـن خيـارات الطاقـة اخلاليـة مـن الكربـون،             . أنظف

  .ن تؤخذ بعني االعتبار أيضاغري أن آثاره البيئية واالجتماعية ينبغي أ
  

  االتساق يف التمويل املتعلق باملناخ  - باء  
  التدفقات املالية  -  ١  

تقـدر حاليـا    ،  ٢٠٣٠حبلول عام    إجراءات التخفيف والتكيف موارد إضافية       زمتلسست  - ١٠
ــراوح بــني   ــاتج العــاملي اإلمجــايل   ٢  و١مببلــغ يت ــة مــن الن  بليــون دوالر ٦٠٠مــا بــني  ( يف املائ

ــا حنـــو  . ، ُيـــستخدم نـــصفها تقريبـــا يف البلـــدان الناميـــة ) تريليـــون دوالر١,٢ و ويتـــوافر حاليـ
ــهاغن  )٣(بليــون دوالر ٢١  بليــون دوالر حبلــول ١٠٠ تــوافر مبلــغ، بينمــا يتــوخى مــؤمتر كوبن
االسـتثمار وتركيـزه    زيادة حجم   ومن الضروري   . أقل مما يلزم   ال يزال     مبلغ ، وهو ٢٠٢٠ عام
  . اجلديدة يف جمال الطاقةريعاملشا  مرحلة بدءيف
وتؤدي النُهج القائمة على الـسوق دورا يف حـشد متويـل لإلجـراءات املتعلقـة باملنـاخ،                    - ١١

ــستكمل إىل حــد كــبري ب     ــد أن ُي ــك ال ب ــلغــري أن ذل ــاتموي ــ. م ع ــضرائب  تعنيوي  اســتخدام ال
النظـر يف   وينبغـي   . نظـف األواإلعانات بطريقة تعـزز التحـول الـضروري حنـو اسـتخدام الطاقـة               

آليـــات التمويـــل االبتكاريـــة مـــن قبيـــل الرســـوم والـــضرائب الدوليـــة املفروضـــة علـــى الوقـــود  
أن وميكــن . األحفــوري أو االنبعاثــات، وعلــى الــسفر اجلــوي، والتــدفقات املاليــة عــرب احلــدود  

__________ 
ــة االقتــــصادية واالج   )٣(   ــة احلالــ ــامل دراســ ــة يف العــ ــع   ( ٢٠٠٩تماعيــ ــدة، رقــــم املبيــ منــــشورات األمــــم املتحــ

A/2009/50/Rev.1(الفصل السادس ،.  
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مــع االحتياجــات مــن يتماشــى قــوق ســحب خاصــة إضــافية، حل هلــذا الغــرض إصــدار خيــصص
  .السيولة الدولية

 البنيــة التحتيــةويتطلـب التكيــف أيــضا اختـاذ تــدابري حمــددة اهلـدف، مبــا يف ذلــك وقايـة       - ١٢
.  والتحـول حنـو مـسارات إمنائيـة قـادرة علـى مقاومـة تـأثري املنـاخ          ،األساسية القائمة مـن املنـاخ     

  البلـدان الناميـة    فـإن  مقاومـة تـأثري املنـاخ،         زيـادة القـدرة علـى      التنمية الناجحة إىل  بينما تؤدي   و
ســبل  إىل دعــم إضــايف للتــصدي للتهديــدات اجلديــدة املرتبطــة بــتغري املنــاخ الــيت تواجــه   تــاجحت

مـن جـراء عمليـات      ) أو املتوقـع  ( الـضرر النـاجم      عـن  وذلك كتعـويض   والتنمية،   كسب العيش 
 متويـل إلجـراءات التكيـف أمـرا مـضافا      قـدمي وينبغـي أن يكـون ت  . تتجاوز سيطرة تلـك البلـدان    

 عـن طريـق      التمويـل  تـوفري ف . يف املائـة   ٠,٧لمساعدة اإلمنائية الرمسية البالغ     لللهدف املتفق عليه    
  . اإلنفاق املوجه للتنميةالتزاحم علىينطوي على احتمال ستلك املساعدة 

  
  اهليكل املايل  -  ٢  

 متاسـكها  باملناخ تباينـا شـديدا مـن حيـث         صل للتمويل املت  احملتملةتتتباين اآلليات املالية      - ١٣
 آليـة   األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ      وأنـشأت اتفاقيـة  .  اخلـارجي  اتساقهاالداخلي و 

مـن قبيـل مرفـق      (تتألف من كيـان أو أكثـر        و يف إطار االتفاقية  تعمل  ) بعدبلورهتا  مل جتر   (مالية  
 تــصل املل االتفاقيــة للبلــدان الناميــة تــوفري التمويــتــيحوت. كجهــات قائمــة بالتنفيــذ) البيئــة العامليــة

ويف بوزنـان ويف إطـار بروتوكـول كيوتـو، أنـشئ صـندوق          . باالتفاقية من خـالل قنـوات أخـرى       
للتكيف متشيا مع ما تنص عليه االتفاقية بشأن مجلـة أمـور تـشمل التمثيـل املتـوازن والـشفافية يف              

رح صندوق للحد من تغري املناخ يكـون مبثابـة جهـة قائمـة بالتنفيـذ،                ويف كوبنهاغن، اقتُ  . اإلدارة
  .مل بدورها يف إطار االتفاقية، من أجل دعم إجراءات التخفيف والتكيف يف البلدان الناميةتع
ويف غضون ذلك، أنشأ البنك الدويل جمموعـة مـن صـناديق االسـتثمار يف جمـال املنـاخ                     - ١٤

بغية مجع التمويل إلجـراءات التكيـف والتخفيـف مـن عـدد مـن اجلهـات املاحنـة وتوجيهـه عـن              
يقـضي بإعـادة   وتتضمن تلك الصناديق بند انقـضاء  . منائية املتعددة األطراف  طريق املصارف اإل  

ح مواءمتها مع اهليكل الذي ميكن أن ينشأ عـن املفاوضـات املتعلقـة              تييالنظر بعد مدة معينة مما      
  . اإلطارية بشأن تغري املناخباالتفاقية

 أن  تغــري املنــاخقيــةباتفاومــن شــأن ظهــور هياكــل للتمويــل موازيــة لآلليــات املرتبطــة     - ١٥
متويـل مـرتبط    كمـصدر   تصبح متاحـة    أن   جهات كان من املمكن   يؤدي إىل استقاء املوارد من      

ومل تــستطع اهلياكــل الــيت تــضم كيانــات تتجــاوز ســلطة مــؤمتر األطــراف  . بالتزامــات االتفاقيــة
خترج عن نطاقها أن حتشد سوى قدر ضـئيل جـدا مـن املـال مـوزع علـى مبـادرات كـثرية،                        أو
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وفـضال عـن ذلـك، أثـريت     .  التنـسيق واالتـساق  لتحقيـق  تكـاليف    ما يترتب على ذلـك مـن       مع
وتفـرض الـشروط    . شواغل فيما يتعلق بأمور عدة منها شروط التمويل وإمكانية احلصول عليه          
ــدأ       ــها مبوجــب مب ــة من ــة أهنــا كانــت معفي ــدان النامي ــشعر البل ــات ت ــسؤوليات  ”متطلب ــاين امل تب

ال باعتبارهــا قروضــا فهــو مــسألة ميكــن النظــر إليهــا بوصــفها   أمــا صــرف األمــو. “والقــدرات
، كما أهنا تزيد عبء الديون الذي تتحمله البلـدان، وميكـن أن          “ث يدفع امللوِّ”تتجاهل منطق   

  .تؤثر يف قدرهتا على االقتراض ألغراض إمنائية أخرى
  

  التوصيات  - جيم  
  :قتصادي واالجتماعي فيما يليتقترح جلنة السياسات اإلمنائية أن ينظر اجمللس اال  - ١٦

 اهليئـات وســائر  يــستلزم قيـام حتقيقـه  فـإن  رغـم وضـوح استـصواب االتــساق،      )أ(  
واءمـــة الـــسياسات واإلجـــراءات مـــع اهلـــدف مباجلهـــات ذات الـــصلة علـــى مجيـــع املـــستويات 

  األساسي املتمثل يف التنمية املستدامة؛
. لقــة بــإجراءات التخفيــف إحــراز تقــدم يف املفاوضــات املتعيلــزم بــشكل ملــّح  )ب(  

  :، إذويف الوقت ذاته، من املهم للغاية تعزيز العمل على التكيف من منظور التنمية املستدامة
 الطويـل  األجـل ينبغي أن تضع البلدان املعرضـة للخطـر خططـا للتكيـف علـى                 ‘١’  

لتحقيــق تنميــة مــستدامة وقــادرة علــى مقاومــة تــأثري املنــاخ، يــدعمها اجملتمــع   
  ؛وارد التقنية واملاليةلدويل باملا

   التمويل إىل حد كبري؛زيادة حجم ويلزم  ‘٢’  
ــزم  ‘٣’    يف مــن أجــل املــساعدة  عــن مــدى الــضعف  وضــع مؤشــرات مالئمــة  ويل

وينبغي أن يطلب اجمللـس     .  اإلجراءات وختصيص موارد التكيف    ترتيب أولوية 
فاقيـة  مثـل ات   (املعنيـة االقتصادي واالجتماعي قيام فريق عامل يـضم األطـراف          

 تغــري املنــاخ، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،   بــشأناألمــم املتحــدة اإلطاريــة  
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وشعبة التنمية املـستدامة التابعـة إلدارة    

  باستكشاف سبل وضع تلك املؤشرات؛) الشؤون االقتصادية واالجتماعية
.  التخطـيط وامليزنـة املتعلقـة بالتنميـة        ينبغي دمج سياسات املناخ يف عمليـات      و  ‘٤’  

ــة تأخـــذوينبغـــي أن  ــة  يف حـــسباهنا  اخلطـــط الوطنيـ خـــربات اجملتمعـــات احملليـ
ــق بــني   . ومعارفهــا ــد مــن التوفي ــة  املفاضــلة بــني أهــداف وال ب ــسياسة العام  ال

  ؛األهداف على الصعيدين الدويل والوطينتنافس هذه و
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ات التخفيــف اعتبــارات احلــد مــن  ينبغــي أن تــشمل االتفاقــات بــشأن إجــراء     )ج(   
الفقر واالستفادة العادلة مـن مـوارد الطاقـة، مـع القيـام يف الوقـت ذاتـه بإجيـاد مـسارات إمنائيـة                        

  بديلة مناسبة؛
ــراءات التكيـــف         )د(   ــصة لـــدعم إجـ ــوال الرمسيـــة املخصـ ــي أن تكـــون األمـ ينبغـ

 ف املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة      للمبـالغ املقـررة ألهـدا     ة  يإضافأمواال  والتخفيف يف البلدان النامية     
 اجمللـــس االقتـــصادي ويوصـــى. علـــى حنـــو منفـــصليـــبني مـــا صـــرفت فيـــه املتفـــق عليهـــا وأن 

بالتشاور مع جلنـة املـساعدة      إىل القيام   دعوة اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة،       بواالجتماعي  
 اإلرشادات املتعلقة بوضـع     قدميتباإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،         

ح إجراء رصـد مـستقل، وتقيـيم مـدى احلاجـة إىل             تياملبادئ التوجيهية احملاسبية الضرورية اليت ت     
  موارد إضافية؛

فـالقيود  .  آليات جديدة للتمويل فيما يتعلـق بـتغري املنـاخ        إنشاء  النظر يف  يتعني  )ـه(  
ويف الوقـت ذاتـه،     . ىل إجيـاد مـصادر متويـل جديـدة        املالية يف البلدان املاحنة تزيد احلاجة امللحـة إ        

  ؛ينبغي مراعاة فعالية هذه املصادر وأثرها اإلمنائي احملتمل
 ومـع    تغـري املنـاخ    ينبغي أن يتماشى النظام املعتمد يف اهليكل املـايل مـع اتفاقيـة              )و(  

عمــل مــن أن اهلــدف مــن ال) ٢املــادة (خطـة عمــل بــايل وال ســيما مــع مــا تــنص عليـه االتفاقيــة   
  .بطريقة مستدامة اقتصاديةحتقيق تنمية التمكني من املتعلق باملناخ يتمثل يف 
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  الفصل السابع
   يف املستقبل جلنة السياسات اإلمنائيةعمل    

، مواءمة برنـامج عملـها      من قبل عرب عنه    أُ وفقا ملا ستواصل جلنة السياسات اإلمنائية،       - ١
ــةلــس، مــع احلاجــات واألولويــات الــيت يقررهــا اجمل   ــة يف مــداوالت بغي   اجمللــس املــسامهة بفعالي

  . أداء وظائفه يفومساعدته
ــة،      - ٢ ــة عــشرة املقبل ــة، يف إطــار دورهتــا الثالث وضــوع مب بأعمــال تتعلــق وستــضطلع اللجن

تنفيـذ األهـداف وااللتزامـات املتفـق عليهـا          ”، وهـو    ٢٠١١االستعراض الوزاري السنوي لعام     
ح أن ينـصب تركيـز اللجنـة يف جمـال التحليـل             رجَّويُـ . “م للجميـع  دوليا فيما يتعلق بتوفري التعلي    

  .على عالقات التفاعل بني التعليم وأسواق العمل وتعزيز التغيري اهليكلي
وسعيا إىل اإلسهام يف النقاش بشأن حتديـد االسـتراتيجية اإلمنائيـة الدوليـة ملـا بعـد عـام               - ٣

ميــة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق  ، ستــضع اللجنــة برناجمــا للبحــث عــن أمنــاط التن ٢٠١٥
  .دوليا عليها
ــةو  - ٤ ــة،     أيــضاتقتــرح اللجن ــدفقات العمــال املهــاجرين والتنمي  حتليــل املــسائل املتعلقــة بت
 باالهتمـام الكـايف مـن       يـا ا مل حتظ  مـ ا األزمات االقتـصادية احلاليـة، غـري أهن        م أبرزهت ألتانمس اومه

 املاليـة وتقلبـها وتأثريهـا يف البلـد املتلقـي؛ وطرائـق               دور التحـويالت   نوتـشمال . اجملتمع الـدويل  
؛ ية األصـل  م يف أسواق العمل يف بلداهن     استيعاهبماهلجرة الدائرية، ومشاكل املهاجرين العائدين و     

  ).كسب العقول ونزوح األدمغة(ودور اهلجرة يف التحول اهليكلي 
دعم الدويل ألقل البلـدان منـوا،       وستقوم اللجنة، يف إطار متابعة عملها املتعلق بتدابري ال          - ٥

بتقييم ما إذا كان تغري املناخ والرتاع يشكالن عـائقني بنيـويني ناشـئني أمـام تنميـة أقـل البلـدان                
  . العائقني املذكورين مقوماتجتسيدكما ستقيم مدى مالءمة املؤشرات القائمة يف . منوا
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  الفصل الثامن
  تنظيم الدورة    

منائية دورهتـا الثانيـة عـشرة يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة         عقدت جلنة السياسات اإل     - ١
ــن  ــارس / آذار٢٦ إىل ٢٢م ــة وكــذلك     . ٢٠١٠م ــضوا يف اللجن ــشرون ع ــدورة ع وحــضر ال

وتــرد يف املرفــق األول قائمــة . مراقبــون مــن منظمــات عديــدة يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة 
  .املشاركني

جتماعيـــة يف األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة وقـــدمت إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واال  - ٢
 - ، ريكـاردو فـرينش    املنتهية فترة رئاسـته   وافتتح الدورة رئيس اللجنة     . اخلدمات الفنية للدورة  

مث حتـــدث إىل اللجنـــة نائـــب رئـــيس اجمللـــس االقتـــصادي      . ديفـــيس، ورحـــب باملـــشاركني  
.  لـدى األمـم املتحـدة   واالجتمـاعي، الـسفري سـومدوث سـوبورون، املمثـل الـدائم ملوريـشيوس       
وميكن االطالع علـى    . وتاله وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية، شا زوكانغ        

وبعـد ذلـك، أجـرت      . www.un.org/esa/policy/devplanبيانيهما على العنـوان الـشبكي التـايل         
ــة انتخابــ  ــضاء مكاللجن ــرة  تات ألع ــها للفت ــتيوارت   . ٢٠١٢-٢٠١٠ب ــسيس س وانتخــب فران

  .رئيسا، يف حني انتخبت مولو كيتسيال نائبة للرئيس وانتخب فيليب هاين مقررا
الثالــث قائمــة املرفــق  و،ويتــضمن املرفــق الثــاين جــدول أعمــال الــدورة الثانيــة عــشرة     - ٣

  .الوثائق املعروضة على اللجنة
  
  

http://www.un.org/esa/sustdev/marrakech/�


E/2010/33 
 

33 10-31983 
 

  املرفق األول
  ائمة املشاركنيق    

  :حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم  - ١
  بينا أغارفال  
  ماري إيلينا أليغرييت  
  خوسي أنطونيو ألونسو  
  أمسدن. ـأليس ه  
  لورديس أريزيب  
  كويسي بوتشوي  
  جيوفاين أندريا كورنيا  
  ديفيس - ريكاردو فرينش  
  بار - ساكيكو فوكودا  
  نورمان جريفان  
  )مقررا(فيليب هني   
  )نائبة الرئيس(مولو كيتسيال   
  وحيد الدين حممود  
  كارولني أمينة ماما  
  هانس أوبشور  
  باتريك بالن  
  فاطمة صديقي  
  )رئيسا(فرانسيس ستيوارت   
  ميليتشا أوفاليتش  
  يو يونغدينغ  
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  :وكانت الكيانات التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة ممثَّلة يف الدورة  - ٢
  ون االقتصادية واالجتماعيةإدارة الشؤ  
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  
مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول                     

  اجلزرية الصغرية النامية
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  
   ج األمم املتحدة اإلمنائيبرنام  
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
   صندوق األمم املتحدة للسكان  
  البنك الدويل  
  برنامج األغذية العاملي  
  منظمة الصحة العاملية  
  منظمة التجارة العاملية  
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  املرفق الثاين
  جدول األعمال    

  .اجللسة االفتتاحية  - ١
  .عمال وتنظيم األعمالإقرار جدول األ  - ٢
  .٢٠١٠مدخالت لالستعراض الوزاري السنوي لعام : نس واألزمات العامليةاجلنوع   - ٣
  .مؤمتر األمم املتحدة الرابع بشأن أقل البلدان منوا وتدابري الدعم ذات الصلة  - ٤
  . أقل البلدان منوااملتخذة لصاحلتعزيز تدابري الدعم الدولية   - ٥
  .ت واهليكل املايل املتعلق بتغري املناخاتساق السياسا  - ٦
ــدعم الــذي تقدمــه  : ٢٠٠٩/١٧قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    - ٧ اســتعراض ال

  .األمم املتحدة للدول اجلزرية الصغرية النامية
رصد البلدان الـيت ترفـع مـن قائمـة          : ٢٠٠٩/٣٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       - ٨

  .أقل البلدان منوا
  .ل جلنة السياسات اإلمنائية يف املستقبلعم  - ٩
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  املرفق الثالث
  قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة    

  
  رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

 CDP2010/PLEN/1  جدول األعمال  - ١
 CDP2010/PLEN/2  قائمة الوثائق  - ٢
ــة  اجلــنــوع   - ٣ ــر (نس واألزمــات العاملي ــق  مــن إعــداد ا مرجعــي تقري جتمــاع فري

  )٢٠١٠اخلرباء من أجل االستعراض الوزاري السنوي لعام 
CDP2010/PLEN/3 

 CDP2010/PLEN/4   وعدم املساواة بني اجلنسنياألغذية ةأزم  - ٤
مــن تقريــر مرجعــي (أقــل البلــدان منــوا املتخــذة لــصاحل تــدابري الــدعم الدوليــة   - ٥

  )أقل البلدان منوااجتماع فريق اخلرباء بشأن إعداد 
CDP2010/PLEN/5 

 CDP2010/PLEN/6  تقييم أثر تدابري الدعم الدولية  - ٦
 CDP2010/PLEN/7  اتساق السياسات واهليكل املايل املتعلق بتغري املناخ  - ٧
اســتعراض الــدعم الــذي : ٢٠٠٩/١٧قـرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    - ٨

  لصغرية الناميةتقدمه األمم املتحدة للدول اجلزرية ا
CDP2010/PLEN/8 

ــة          - ٩ ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــم املتحــدة لل ــن األم ــدم م ــدعم املق ــر (ال تقري
ــصغرية     مــن إعــداد  مرجعــي  ــة ال ــدول اجلزري ــشأن ال ــق اخلــرباء ب اجتمــاع فري
  )النامية

CDP2010/PLEN/9 

ة تنفيـذ   تقرير األمني العام عـن متابعـة وتنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـل               - ١٠
ــة      ــة الــصغرية النامي ــة املــستدامة للــدول اجلزري برنــامج العمــل مــن أجــل التنمي

)A/64/278( 

CDP2010/PLEN/10 

 موجهـة مـن ملـديف باسـم         ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٧رسالة مؤرخـة     - ١١
 رئـيس جلنـة     ورّد،  ٢٠١٠/٣٥مقدمي قرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي        

  السياسات اإلمنائية

CDP2010/PLEN/11 

 CDP2010/PLEN/12  رصد البلدان اليت ترفع من قائمة أقل البلدان منوا، مذكرة من األمانة العامة - ١٢
  CDP2010/PLEN/13A  مذكرة من األمانة العامة - ١٣
تقريـر  (إطار األمـم املتحـدة املؤسـسي ودعـم الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة               - ١٤

ستدامة يف إدارة الــشؤون االقتــصادية   شــعبة التنميــة املــ   إعــدادمرجعــي مــن 
  )وحدة الدول اجلزرية الصغرية النامية/واالجتماعية

  

CDP2010/PLEN/13  
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