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

ــة   ــسياسات اإلمنائي ــة ال ــة  و. للجن ــت اللجن ــة   تناول ــدورة املواضــيع التالي ــاء ال ــوفري : أثن ــيم ت التعل
مبا يف ذلك رصد تقـدم التنميـة يف غينيـا االسـتوائية             (املتعلقة بأقل البلدان منوا     القضايا  للجميع،  
  .، واهلجرة والتنمية)وساموا

ــوزاري الــسنوي عــام   وفيمــا يتعلــق مبو    ــذ ” املعنــون ٢٠١١ضــوع االســتعراض ال تنفي
الحظـت اللجنـة أن كـثريا مـن         “ األهداف وااللتزامات املتفق عليها دوليا فيمـا يتعلـق بـالتعليم          

البلدان النامية قد حقق تقدما ملحوظا جتاه تلبية األهداف املتفق عليهـا دوليـا بالنـسبة للتعلـيم،               
ومـن ناحيـة ثانيـة، ففـي أحنـاء كـثرية مـن العـامل النـامي،                 . بتـدائي االالتعلـيم   تعمـيم   مبا يف ذلـك     

ــصف  ــيم املقــدم   تت ــة اإلدؤدي إىل حتــسني املهــارات  بأهنــا ال تــ نوعيــة التعل جــدا وكــثريا راكي
جلـودة  ويعـد وضـع مؤشـرات       ة حاجة إىل إجراء حتـسينات ملحـة         ومث. “أزمة تعلم ”حتدث   ما

لنمـو االقتـصادي   التعلـيم ل أن يؤديـه  لـذي ميكـن   اإلسـهام  ا لزيـادة  نالتعليم ورصـدها، ضـروريا    
 إىل أقـــصى حـــد ممكـــن؛ وينبغـــي استكـــشاف إمكانيـــة إدراج تلـــك املؤشـــرات يف   ،املنـــصف

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
وملواكبــة خطــى األســواق التنافــسية واملعوملــة والتكنولوجيــات الــسريعة التغــيري، جيــب    

ــيم   أن ــع مــوارد بــش حنــو إجيــاد  توجــه نظــم التعل ــة باملهــارات واملرية تتمت بالقــدر املناســب  رون
بعـد املرحلـة االبتدائيـة    فيمـا  وجيب إيـالء اهتمـام متزايـد للتعلـيم         . الظروف املتغرية مع  لتكيف  ل

املزايـا املكتـسبة    العمـل، مـن أجـل توطيـد         أثنـاء   والتدريب على املهارات، مبا يف ذلك التدريب        
التعلــيم والتــدريب وبــني بــني اجلهــات الــيت تــوفر  ضــروريا ويعــد التنــسيق . التعلــيم األويلمــن 

وينبغـي وضـع الـسياسات    . العمـل تعزيز الصالت بني التعليم وفـرص     من أجل   أرباب األعمال   
 العمــل، ضــمن ســياق اســتراتيجيات االقتــصاد   تإعــادة التــدريب يف جمــاال املقترنــة بالتعليميــة 

وجيـب أن   . لعاملة على الصعيد الدويل   لي والتنمية األوسع نطاقا، وينبغي مراعاة تنقل اليد ا        الك
ــاد طلـــب كـــاف علـــى العمـــل    ىتراعـــ ــة إىل إجيـ ــتراتيجيات االقتـــصادية بـــدورها احلاجـ  االسـ

  .النظم التعليمية الوطنيةلألشخاص الذين يتخرجون من 
 الـذي   ،وللتحضري لالستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لقائمة أقل البلدان منـوا             

ــد تلــك    ، استعر٢٠١٢ســيجري يف عــام  ــة املعــايري واملؤشــرات املــستخدمة لتحدي ضــت اللجن
وحددت اللجنة أقل البلدان منوا باعتبارها البلدان القليلة الـدخل الـيت تعـاين مـن أشـد                  . البلدان

ومــع تأكيــد اللجنــة علــى موثوقيــة املعــايري  . العوائــق اهليكليــة وطــأة يف جمــال التنميــة املــستدامة 
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حــت مزيــدا مــن الــصقل للمؤشــرات، وخباصــة مــن أجــل        احلاليــة املــستخدمة للتحديــد اقتر  
  .اهليكلية للبلدان إزاء التغري املناخيأوجه الضعف تعكس بصورة أفضل  أن

. واستعرضت اللجنة أيضا التقـدم احلـايل يف جمـال التنميـة يف غينيـا االسـتوائية وسـاموا                    
تتعـاىف مـن   وهـي  ، ٢٠١٤يف عـام  من املقرر أن يرفع اسم ساموا من قائمـة أقـل البلـدان منـوا            و

، وكارثـــة الـــسونامي يف ٢٠٠٨تتمثـــل يف األزمـــة االقتـــصادية واملاليـــة عـــام  مزدوجـــة أزمـــة 
واملتوقع عودة البلـد إىل طريـق التنميـة املـستدامة ويعـزى ذلـك بـصورة                 . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

والـدعم  قطاع التصنيع، فضال عن جهود إعادة البناء اليت تقوم هبا احلكومـة،  انتعاش كبرية إىل  
مواتيــــة بالنــــسبة وال تــــزال اآلفــــاق االقتــــصادية  . املــــستمر مــــن جانــــب املتجمــــع الــــدويل 

، ٢٠٠٩عـام   رفـع امسهـا مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا               االستوائية الـيت وافـق اجمللـس علـى           لغينيا
نف البلـد مـؤخرا مـن جانـب البنـك الـدويل             ؛ وقد صُ  هبذا بعد مل حتط اجلمعية العامة علما       وإن

ــدخل  بوصــفه ب ــع ال ــدا مرتف ــة إجــراء       . ل ــة العام ــم أن تتخــذ اجلمعي ــن امله ــة أن م ــرى اللجن وت
  .للمحافظة على موثوقية فئة أقل البلدان منوا

ــة     ،وأخــريا   ــة واهلجــرة وخباصــة يف ســياق األزم ــة يف التفاعــل بــني التنمي  نظــرت اللجن
 علـى عمليـة التنميـة       االقتصادية العاملية األخـرية  وتـرى اللجنـة أن للـهجرة الدوليـة آثـار مهمـة                 

، ميكـن أن تغـدو مـصدرا        كافيةبصورة  ختضع للتنظيم   عندما  و. وعلى أداء االقتصادات احلديثة   
إىل عـدم النظـر   ومـن ناحيـة ثانيـة، ينبغـي     . لةلة واملـستقبِ املتبادلة لكل من البلـدان املرسِـ  للمنافع  

لبـت األزمـة االقتـصادية      وقـد ج  . اهلجرة باعتبارهـا بـديال عـن اسـتراتيجية إمنائيـة وطنيـة أصـيلة              
ــدة مناهـــضة      ــاه املهجـــرين ومـــشاعر متزايـ ــار الـــسلبية علـــى رفـ ــافية تـــشمل اآلثـ شـــواغل إضـ

تقـدم أوضـح جتـاه وضـع إطـار          إحـراز   وتدعو اللجنـة إىل زيـادة التعـاون الـدويل و          . للمهاجرين
االلتزامـــات الـــيت تـــؤثر يف ولحقـــوق لدقيق التعريـــف الـــدويل لتنظـــيم تـــدفقات اهلجـــرة، مـــع 

ــور والبلــدان املــضيفة املهــ ــز  اجرين يف بلــدان العب ــدابري لتعزي ــة ، وتــشجيع اختــاذ ت ــار اإلمنائي اآلث
يلزم أن تقوم احلكومات املضيفة ببـذل املزيـد مـن           و. اإلجيابية للهجرة واحلد من آثارها السلبية     

ردود اجلهود حلماية الفئات الضعيفة من املهاجرين بصورة أفضل كما ينبغـي أن تكـافح هبمـة                 
  .فعل املناهضة للهجرة ومظاهر كراهية األجانب يف جمتمعاهتاال
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  الفصل األول 
املــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراءات       

  هنا أو اليت تعرض عليهبشأ
  املسائل اليت تتطلب اختاذ اجمللس إجراءات بشأهنا   -ألف   

  حنو تنفيذ األهداف املتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالتعليم: ١التوصية     
ــة صـــايف    - ١ ــام املـــستهدفة مل يقابـــل التقـــدم يف تلبيـ ــة  األرقـ ــة لأللفيـ يف األهـــداف اإلمنائيـ

ويف كـثري مـن احلـاالت، تكـون نوعيـة التعلـيم مـن التـدين              . قـدم بتحسينات يف نوعية التعلـيم امل     
ولـئن كـان مـن املهـم        . أو املـستويات اإلنتاجيـة    اإلدراكيـة   حبيث ال تؤدي إىل حتسني املهـارات        

، واملـساواة بـني اجلنـسني يف جمـال التعلـيم،        بتـدائي التعلـيم اال  تعمـيم   رصد التقدم احملـرز صـوب       
وباإلضـافة إىل ذلـك ظهـرت       .  التعلـيم علـى مجيـع املـستويات        جيب إيالء اهتمام متزايـد لنوعيـة      
، ومعاجلـة البطالـة بـني       احلـصول علـى التعلـيم بـشكل منـصف         حتديات جديدة، من قبيل كفالة      

مــن الفنــيني املهــرة وتلبيــة مطالــب التعلــيم لــرتوح ذوي الكفــاءة العــاملني املــتعلمني، والتــصدي 
  :اجمللس مبا يلياإلمنائية جلنة السياسات توصي وبالتايل، . مدى احلياة

املتحــدة ووكــاالت األمـــم   التابعـــة لألمــم  طلــب إىل اللجنــة اإلحــصائية    أن ي  )أ(  
الـسياسات واجملتمـع    واضعو  املتحدة األخرى ذات الصلة اقتراح مؤشرات ميكن أن يستخدمها          

 رصد مؤشرات لنوعيـة التعلـيم     ويعد وضع و  . الدويل لتقييم ورصد نوعية التعليم بشكل منتظم      
. إىل أقـصى حـد    القـائم علـى اإلنـصاف        للوصول بإسهام التعليم يف النمـو االقتـصادي          ضروريا

وتوصـي  . يف إمكانيـة إدراج تلـك املؤشـرات يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         أيـضا   وينبغي النظـر    
اللجنة، بأن توضع مؤشرات النوعية هذه مبدئيا عند مستوى التعليم االبتدائي وأن ميـد نطاقهـا          

  إىل مستويات التعليم العايل، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب الفين؛لك ذبعد 
ــدأ   )ب(   ــدويل      أن يب ــدعم املقــدم مــن اجملتمــع ال ــة ال ــة الســتعراض مــدى كفاي عملي

ــة  إىل ــدان الناميـ ــيم يف البلـ ــيم    وُي .التعلـ ــور إىل تقيـ ــة أمـ ــتعراض يف مجلـ ــستند االسـ ــرح أن يـ قتـ
 مج حيتـاج إىل زيـادة  ديـد أي مـن تلـك العناصـر هلـذه الـربا      اإلصـالح التعليمـي ليتـسىن حت       برامج

  .تعزيز ودعمه
  

  صقل معايري حتديد أقل البلدان منوا: ٢التوصية     
حتدد اللجنة أقل البلدان منوا باعتبارها بلدانا منخفضة الـدخل تعـاين مـن أشـد العوائـق               - ٢

لمؤشـرات والنـهج املـستخدمة      وبعد استعراض شامل ل   . اهليكلية وطأة بالنسبة للتنمية املستدامة    
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أســاليب للــصقل   لتحديــد أقــل البلــدان منــوا، أكــدت اللجنــة موثوقيــة املعــايري واســتحدثت         
ويف هـذا   . الـيت يـسببها الـتغري املنـاخي       خاصـة   أوجه الضعف اهليكلـي     حتدد بشكل أفضل     كيما

ذا التقريـر   الصدد، تدعو اجمللس إىل أن حييط علما باملقترحات الواردة يف الفصل الثالث مـن هـ               
  .٢٠١٢عام من كل ثالث سنوات للقائمة من أجل تنفيذها يف االستعراض الذي جيري 

  
  املسائل اليت عرضت على اجمللس   -باء   

  حنو تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفق عليها دوليا واملتعلقة بالتعليم  -  ١  
ــة باعتبارهــا جــ     - ٣ زءا ال يتجــزأ مــن ينبغــي للحكومــات أن تنظــر إىل الــسياسات التعليمي

منــط الطلــب علــى العمــل يف  الكلــي ســياق االقتــصادويــؤثر . االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة
وكثريا ما أدى تزايد االنـدماج يف االقتـصاد العـاملي إىل جعـل الـسياسات التجاريـة وسياسـات                    

وينبغـي تنظـيم    . ةالالزمـ ألنواع املعرفة واملهارات    بالغة األمهية   االستثمار األجنيب عوامل حمددة     
املهـارات، حبيـث يقابـل التوسـع     على احلياة والتدريب مدى  النظام التعليمي مبا يف ذلك التعليم       

. عاملــة متعلمــة بــشكل أفــضل يــد يف التعلــيم خلــق فــرص لزيــادة اإلنتاجيــة وذلــك باســتخدام  
وابط  لتعزيـز الـر     العمـل ضـروريا    التنسيق بني مقدمي التعلـيم ومقـدمي التـدريب وأربـاب           ويعد

  .بني التعليم وفرص العمل
  

  من فئة أقل البلدان منوااليت رفع امسها رصد البلدان   -  ٢  
استعرضت اللجنة تقرير التنمية يف غينيا االستوائية وسـاموا، وأحاطـت علمـا بـاجلهود                 - ٤

وهــي تــشجع ســاموا، علــى . ٢٠٠٩املبذولــة إلعــادة بنــاء اقتــصاد ســاموا بعــد تــسونامي عــام  
مـن فئـة    توطئة لرفع امسهـا     عدة من شركائها اإلمنائيني، بإعداد استراتيجية انتقال         مبسا ،تقوم أن

ــة     ــة العام ــرار اجلمعي ــا لق ــدان منــوا، وفق ــا االســتوائية، وحــىت مــع   . ٥٩/٢٠٩أقــل البل ويف غيني
، ال يـزال دخـل الفـرد يبلـغ          ٢٠٠٩اإلنتـاج مـن الـنفط اخلـام عـام           تدين  أسعار النفط و  اخنفاض  

وتوجــه اللجنــة اهتمــام اجمللــس إىل . بــة اخلــروج مــن فئــة أقــل البلــدان منــواحنــو عــشرة أمثــال عت
غينيـا االسـتوائية مـن فئـة        برفـع اسـم     اجلمعية العامة مل تتخذ إجراء بعد فيما يتعلق بالتوصية           أن

آثار سلبية على فئـة أقـل البلـدان منـوا مـن            قد يترتب على التأخري ملدة طويلة       و. أقل البلدان منوا  
معيــة ويــرى اجمللــس أن مــن املهــم أن تتخــذ اجل. قــدم املــساواةعاملــة علــى املية وحيــث املــصداق

  .العامة إجراء يف هذا الصدد
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  التنمية واهلجرة الدولية يف أوقات األزمات  -  ٣  
يف التغري االجتماعي كما أن هلا آثار مهمـة علـى عمليـة             مهمة  تعد اهلجرة الدولية قوة       - ٥

 أثـر سـليب   ٢٠٠٨ولقد كان لألزمة االقتصادية يف عام    .  احلديثة داء االقتصادات أالتنمية وعلى   
ــا     ــدوليني وكــثريا م ــاه املهــاجرين ال ــى رف ــد عل املواقــف املناهــضة للمهــاجرين يف  أدت إىل تزاي

هبــذا املعنيــة متبادلــة للبلــدان ملنــافع وميكــن أن تــصبح اهلجــرة الدوليــة مــصدرا . البلــدان املــضيفة
  :دد، توصي اللجنة مبا يليويف هذا الص. سبةاألمر، إذا ما نظمت بصورة منا

ــضع        )أ(   ــدد األطــراف لكــي ي ــشاء إطــار متع أن تتخــذ احلكومــات خطــوات إلن
األساس لتنظيم تدفقات اهلجـرة، مـع وضـع تعريـف دقيـق للحقـوق وااللتزامـات الـيت تـؤثر يف                      

ثــار اإلمنائيــة شجع تــدابري لتعزيــز اآلتــاملهــاجرين العــابرين يف البلــدان املــضيفة، كمــا ينبغــي أن  
  لهجرة، واحلد من اآلثار السلبية؛اإلجيابية ل
تعـددة  ألطر القانونية الوطنية بـصورة كافيـة املعـايري والتوصـيات امل    أن تعكس ا    )ب(  

  األطراف املتعلقة باهلجرة؛
بـشكل  الضعيفة من الـسكان املهـاجرين       فئات  البذل املزيد من اجلهود حلماية        )ج(  

باإلضــافة إىل و. ، يف مواجهــة اإليــذاء واالســتغاللاملــوثقنين غــري أفــضل، مبــن فــيهم املهــاجرو 
عـن  ذلك، ينبغي للحكومات أن تكافح هبمـة ردود الفعـل املناهـضة للـهجرة، ومظـاهر التعـبري                   

  .كراهية األجانب يف جمتمعاهتا
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  الفصل الثاين
ــوفري      ــد للجميــع ت ــيم اجلي ــشرية   : التعل ــوارد الب ــة االحتياجــات مــن امل تلبي

  دان الناميةالبل يف
  مقدمة  -ألف   

وباعتماد األهداف اإلمنائيـة    . )١( بتوفري التعليم للجميع   ١٩٩٠التزم اجملتمع الدويل عام       - ٦
وأدت هــذه . التعلــيم االبتــدائيتعمــيم ل، جــدد اجملتمــع الــدويل جهــوده ٢٠٠٠لأللفيــة يف عــام 

نسبة التـسجيل يف التعلـيم       األرقام املستهدفة من قبيل صايف    اجلهود إىل حتسينات مهمة يف تلبية       
ومــن ناحيــة ثانيــة، ظهــرت حتــديات . اإلملــام بــالقراءة والكتابــة لــدى الكبــاراالبتــدائي ومعــدل 

ــق    ــدة تتجــاوز حتقي ــداف جدي ــذا   األه ــشمل ه ــة؛ وي ــة جــودة  الكمي ــة إىل  أمهي ــيم واحلاج التعل
جـــه أووإدامـــة ، وجتنـــب استنـــساخ علـــى قـــدم املـــساواة  كفالـــة الوصـــول إىل التعلـــيم  زيـــادة

  .القائمة الالمساواة
. والتعليم أداة فعالة لتعزيز الترابط االجتماعي، ولتحسني املواطنـة ونوعيـة الدميقراطيـة              - ٧

ويــؤدي . حيــاة الــشخص ويف ممارســته حلقوقــه وواجباتــه املدنيــة جــودة يف تعزيــز يــسهم وهــو 
يـة، وجبعـل النـاس      واالجتماعاإلدراكيـة   التعليم إىل إثراء حياة الشخص وذلك بتنميـة املهـارات           

وكثريا ما يكون للسكان املتعلمني طائفة أوسـع مـن اخليـارات    . على وعي حبقوقهم والتزاماهتم 
  .ملواجهة التحديات والظروف غري املواتية

فهو مهم للغاية أيضا مـن أجـل تعزيـز القـدرات            . وال يسهم التعليم يف التنمية فحسب       - ٨
ومــن شــأن ربــط التعلــيم بتنميــة املــوارد  . قتــصاديةالبــشرية وتــشجيع املــساواة االجتماعيــة واال 

ومن املهم توسيع نطاق جودة التعلـيم ليـشمل الـشرائح الفقـرية             . البشرية أن يزيد من اإلنتاجية    
مــن الــسكان وغريهــا مــن الفئــات احملرومــة بتعزيــز احلــراك االجتمــاعي واحلــد مــن الالمــساواة   

ويـؤدي إنـشاء رأس مـال بـشري     . و املنـصف احلالية يف الفرص، وبذا يـؤدي إىل التعجيـل بـالنم    
من خـالل التعلـيم والتـدريب يف جمـاالت العمـل، إىل تيـسري االسـتثمار، وتعزيـز التنميـة ونـشر                       

ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن الــصالت بــني . التكنولوجيــات اجلديــدة، كمــا يرفــع اإلنتاجيــة للعامــل
تصادية والنمو أمور معقـدة وكـثريا   التعليم والالمساواة وإنشاء الرأس مال البشري والتنمية االق     

وقــد حيــول الفقــر دون إلتحــاق األطفــال باملــدارس  . مــا تكــون خاصــة بــسياقات بلــدان بعينــها 
من استفادهتم استفادة كاملة بسبب سوء تغذيتهم أو عـدم حـصوهلم علـى الرعايـة الـسليمة                   أو

_________________ 
  .http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/background/07Bpubl.shtml: انظر  )١(  
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ألطفال من األسـر املعيـشية   وبصورة مماثلة كثريا ما تكون النتائج التعليمية ل. يف مرحلة الطفولة  
  .غري املتعلمة أسوأ من النتائج التعليمية لألطفال من األسر املعيشية املتعلمة

وقد أحرز الكثري من البلدان املنخفضة النمو تقدما ملحوظا جتاه حتقيـق تعمـيم التعلـيم         - ٩
ا يـشري إىل    ومن ناحية ثانية، هناك شواغل خطرية بـشأن حمتـوى وجـودة التعلـيم، ممـ               . االبتدائي

وملواكبـة خطـى األسـواق التنافـسية والعوملـة          . احلاجة إىل حتول يف املواقف للسياسات التعليمية      
ــشرية           والتكنولوجيــات الــسريعة الــتغري، جيــب توجيــه الــنظم التعليميــة حنــو تكــوين مــوارد ب

 وجيــب إيــالء املزيــد مــن. مهــارات مناســبة وتتمتــع مبرونــة للتكيــف مــع الظــروف املــتغرية ذات
االهتمام للتعليم بعد املرحلـة االبتدائيـة وللتـدريب علـى املهـارات، مبـا يف ذلـك التـدريب أثنـاء                      

ويـصدق هـذا بـصفة خاصـة علـى          . العمل، من أجل توطيد املكاسب احملققة من التعلـيم األويل         
ــذا          ــسىن هلــم االســتفادة مــن ه ــسكان يف ســن العمــل، ليت ــا ال ــزداد فيه ــزال ي ــيت ال ي ــدان ال البل

  .“الدميغرايف العائد”
. وعادة يرتبط النمو االقتصادي السريع بـالتغري اهليكلـي وباعتمـاد تكنولوجيـة جديـدة                - ١٠

ويــتعني علــى الــنظم التعليميــة الوطنيــة أن تــستجيب للخطــى الــسريعة للتطــورات والفــرص          
ونظـــرا ألن النمـــو االقتـــصادي خيلـــق طلبـــا علـــى العمـــال ذوي التعلـــيم العـــايل . التكنولوجيـــة

ات احملّسنة، حيتاج مقـررو الـسياسات إىل إيـالء مزيـد مـن االهتمـام إىل التعلـيم الثـانوي                     واملهار
فالتعليم االبتدائي وحده، حىت ولو أُدير بكفاءة، ال يوفر أفـرادا ذوي مهـارات              . والتعليم العايل 

. مـن قبيـل الـتفكري النقــدي ومهـارات االتـصال، الــيت يكـون هلـا عائــد مرتفـع يف سـوق العمــل         
 على ذلك، فمن الـضروري رفـع كفـاءة القـدرات لألفـراد الـذين يـسامهون بالفعـل يف                     وعالوة

القوة العاملة للتعويض عن التعليم غري الكايف الذي حصلوا عليه يف املاضي، وعلى املهارة الـيت                
  . الزمن أثناء حياة العمل للفردعليهاعفا 
. يا عديــدة تــستحق االهتمــام ، مثــة قــضا العليــاوفيمــا يتعلــق بتــوفري مــستويات التعلــيم   - ١١

وتــشمل حتديــد أنــواع املهــارات الالزمــة يف ســوق العمــل، وكيفيــة توفريهــا، ومتويــل التعلــيم     
أو القطـاع   /، وتوفري ذلـك مـن خـالل القطـاع العـام و            )متويال خاصا أو عاما، أو مبزيج منهما      (

يت متثلـها بطالـة   والتحـديات الـ  بـاجلودة  ومن الضروري أيضا معاجلـة الـشواغل املتعلقـة          . اخلاص
وفيما يتجاوز هـدف    . نزوح ذوي الكفاءة من الفنيني ذوي املهارات الرفيعة       األفراد املتعلمني و  

. الــيت تأخــذ يف الظهــورمــن حتــديات اجليــل الثــاين كاملــة ، مثــة طائفــة تعمــيم التعلــيم االبتــدائي
ليم ذاهتا فـضال عـن     هذا الصدد، مثة حاجة إىل زيادة البحث والتطوير فيما يتعلق بنظم التع            ويف

  .استجابات مناسبة هلذه التحدياتإجياد لدعم الدويل للتعليم من أجل اإطار 
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  النظم التعليمية واالستراتيجيات اإلمنائية  -باء   
ارتفاع معـدالت   ال يؤدي   وبالرغم من ذلك    . زاد التسجيل يف مجيع مستويات التعليم       - ١٢

ذا هلـ مثـة أسـباب خمتلفـة       و. ة اإلنتاجيـة بالـضرورة    التسجيل إىل منو اقتصادي أسـرع أو إىل زيـاد         
اإلدراكيـة  قد تكون نوعية التعليم املقدم من التدين حبيث ال تؤدي إىل زيـادة املهـارات            ف. األمر

والواقع أن اختبارات الكفاءة ألطفال املدارس يف كثري من أحناء العـامل            . أو مستويات اإلنتاجية  
فيهــا نــصف طــالب الــصف الثالــث يعجــز حــاالت وهنــاك . تعلــمأزمــة النــامي، تكــشف عــن 

ــا عــن متييــز حــىت حــرف واحــد   ــة مهمــة مــن الطــالب  ، ومثــة تقريب أعمــارهم بــني تتــراوح أقلي
ــدارس   ١٦ و ١٥ ــا يف امل ــراءة ال ميكنــهم عام ــصة ق ــراء بــسيطة ق ــأو إج يف . )٢( قــسمةةعملي

ــة     ــدان النامي ــبني أن طــالب البل ــاجون املتوســط، ت ــى  حيت ــد كــثريا عل ــا يزي ســنوات يف  ٥ إىل م
يتمثـل  رمبـا  مثة سبب آخر . )٣(أو العّداملدارس االبتدائية كي يتمكنوا بصورة عملية من القراءة   

زيـادة العـرض مـن اليـد العاملـة          ؤثر  تـ  حالة االقتصادات ذات التقدم التقين احملدود قد      أنه يف   يف  
ويف هـذه   . ع العـرض  ة من معدل العودة لتلقي التعليم ألن الطلب ال يزيـد مبـا يتمـشى مـ                املتعلم

ــادة األجــور  الــسياقات، ال ــة التعلــيم   . يــسهم التعلــيم يف زي وبالقــدر الــذي ال تكــون فيــه نوعي
متوائمة مع احتياجات االقتصاد، قد ال تفيد املؤهالت التعليمية كآلية فعالة للفحص ألغـراض              

قتــصادات يف حــاالت أخــرى، عــني عــدد أقــل مــن العــاملني املــتعلمني يف بلــدان ذات ا. التعــيني
وتـوحي هـذه القـضايا      . تعاين من عدم استقرار االقتصاد الكلي ومـن تـدين إجيـاد فـرص العمـل               

بــــضرورة النظــــر إىل الــــسياسات التعليميــــة باعتبارهــــا جــــزءا ال يتجــــزأ مــــن االســــتراتيجية   
  .العامة اإلمنائية
متـارس  و. تنميـة الآثارهـا علـى أمنـاط       الـنظم التعليميـة الوطنيـة       لتصميم  وللنُُّهج املختلفة     - ١٣

تــوفري التعلــيم األفقــي إىل ويــسعى النــهج . “رأســيا”، أو “أفقيــا”البلــدان الناميــة التعلــيم إمــا  
خالفــا لــذلك، يركــز النــهج  و. األساســي للــسكان برمتــهم دون التــشديد علــى التعلــيم العــايل  

بتعمـيم التعلـيم    الرأسي على توفري التعليم العايل اجليد النوعية لبعض األفراد، مبديا اهتماما أقل             
. وهلذه النُُّهج البديلة آثار خمتلفة فيما يتعلـق باإلنـصاف وتوزيـع الـدخل             . على املستويات الدنيا  

الالمـساواة  عـدم   مع مـا يقتـرن بـذلك مـن          من التعليم العايل    املستمدة  وقد تؤدي زيادة العوائد     
والالمـــساواة لـــدخل املتعلقـــة بالالمـــساواة يف االفجـــوة  إىل توســـيع ،الوصـــول إىل التعلـــيميف 

_________________ 
  )٢(  Rebecca Winthrop, “Fostering African Growth through Education”, keynote address to the USAID 

Africa Regional Education Workshop 2010, Dar-es-Salaam, United Republic of Tanzania, Brookings 

Institution, 2010.  
  )٣(  Eric Hanushek and Ludger Woessmann, “The Role of Education Quality for Economic Growth”, Policy 

Research Working Paper, No. 4122 (Washington, D.C., World Bank, 2007)..  
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شـاملة  النظـام التعليمـي جـزءا ال يتجـزأ مـن اسـتراتيجية              جعـل   العـالج يف    ويكمن  . االجتماعية
مــع حتــسني وصــول الفقــراء والفئــات احملرومــة األخــرى إىل مــستويات    لنمــو إجيــاد الوظــائف  

  .كافة التعليم
  

   سوق العملاإلنصاف ونواتج: جودة التعليم  -جيم   
منـاهج دراسـية وطـرق تعلـيم عفـا           كاف جلودة التعليم، مما أسفر عن        أويل اهتمام غري    - ١٤

بـني النظـام التعليمـي للبلـد     ويتم االرتباط . عليها الزمن ونتائج تعليمية سيئة كما أشري إليه آنفا        
فــإذا أضــافت الــنظم التعليميــة شــيئا إىل مهــارات . خــالل ســوق العمــلمــن وأدائــه االقتــصادي 

العائـدات  ارتفـاع   حتمال لنشوء دائرة محيدة تؤدي إىل منـو اإلنتاجيـة و          امثة  ،   وكفاءهتم العاملني
طلـب علـى التعلـيم، ويتمثـل العنـصر احلاسـم يف هـذه الـدائرة            زيادة يف ال  يف شكل   تنعكس  اليت  

  .احلميدة يف جودة التعليم
ــشئت مؤســسات       ول  - ١٥ ــستويات األساســية، أن ــا يتجــاوز امل ــيم مب ــى التعل ــة الطلــب عل تلبي

مـن التعلـيم، أقـل تكلفـة مـن التعلـيم الـتقين          عامـا   تقدم هذه املؤسسات نوعـا      ما  ا  جديدة، كثري 
ومقـدمو  . لتعلـيم جيب أن يأخذ إصالح النظام التعليمـي يف االعتبـار مجيـع مقـدمي ا              و. الفين أو

وقد أسهم كل من زيـادة الطلـب علـى          . كثريون يف العديد من البلدان    التعليم اخلاص هم اآلن     
ومـن ناحيـة   . زيـادة املؤسـسات التعليميـة اخلاصـة    يف تمويل اخلاص مـن األفـراد،      التعليم توافر ال  

فإن نوعية التعليم اليت تقدمها مؤسسات خاصة تكون موضع شك يف بعض الـسياقات،              ثانية،  
  .ذات نوعية حمسنةمما يقتضي تنظيما أفضل ورقابة 

عـد  ُيإذ  . ليميـة الرمسيـة   يف املؤسـسات التع   على الطـالب    جودة التعليم   أمهية  وال تقتصر     - ١٦
م مدى احلياة وبرامج حتسني املهارات، مبا يف ذلك تقدمي الدعم لصغار مباشـري األعمـال                التعل

ــائل احلــرة  ــدة    وس ــارات اجلدي ــة وامله ــشر املعرف ــة كن ــتيعاب  مهم ــة الس ــات الالزم التكنولوجي
االسـتفادة مـن    نـهم   ميكالـذين مل    العـاملني   وإضافة إىل ذلك ينبغـي إيـالء االهتمـام إىل           . اجلديدة

. العاملــة لــسنوات عديــدةاليــد ذي النوعيــة اجليــدة والــذين ســيظلون ضــمن أو التعلــيم الكامــل 
مع الـتغريات اهليكليـة يف   سيكونون عاجزين عن التكيف تدريب إضايف هلؤالء العاملني  وبدون  

ظـيم التـدريب    تنميكن  و. بالنمو االقتصادي املرتبط  يستفيدوا من احلراك احملتمل     ولن  االقتصاد،  
خــارج أمــاكن لتعلــيم عــن بعــد أو يف  وعــن طريــق االدراســية يف الــصفوف زيــادة املهــارات و

  ).العملأثناء التلمذة الصناعية والتدريب (املؤسسات التعليمية 
 بأسـواق العمـل إعـادة       ونظـم التـدريب   كثريا ما سيتطلب ربط مستوى التعلـيم العـايل            - ١٧

بنـاء شـراكات فعالـة    وتـوفري التعلـيم اخلـاص،     لإلطار التنظيمـي    توجيه النظام التعليم، وإصالح ا    
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وبـني مقـدمي    بني أرباب العمل يف القطاع اخلاص وأرباب العمل يف القطـاع العـام مـن ناحيـة                  
مثـة سـؤال    و. بناء جـسور بـني نظـامي التعلـيم الرمسـي وغـري الرمسـي              ، و التعليم من ناحية أخرى   

إنــشاء جامعــات ان منخفــضة الــدخل أن هتــدف إىل كــان ينبغــي للبلــدمــا إذا يــرتبط هبــذا وهــو 
والقضية هنـا هـي     . “ ملراكز التفوق  الشبكات العاملية ” االرتباط بـ منها إىل   وعي  تسعى ب وطنية  

يتمثل أحـد اخليـارات    و. كفالة اجلودة ليكفي من اقتصادات احلجم الكبري       ما إذا كان هناك ما    
ــة وربــط هــذه اجلامعــات باجل    ــشاء جامعــات إقليمي ــة  يف إن ــات مــن خــالل  امعــات الوطني اتفاق

  .شبكات تعاونية
الوصول بـشكل منـصف متزايـد إىل التعلـيم،           السياسات إىل أن يكفلوا      وحيتاج مقررو   - ١٨

حـدد الوصـول إىل التعلـيم العـايل     ُيبـشكل كـبري   و. الالمساواة القائمـة لتفادي استنساخ وإدامة  
لوصـول إىل التعلـيم   ل تـوافر الفـرص  اس يف النظم القائمة على اجلدارة بصورة خاصـة، علـى أسـ    

تكــافؤ وجيــب اعتمــاد هنــج شــامل للتعلــيم مــن أجــل تعزيــز . النوعيــةاالبتــدائي والثــانوي اجليــد 
  .الفرص يف أسواق العمل املقبلة وزيادة العائدات العامة للتعليم

 والوصـول  يثري مسألة التمويلمما تكلفة، باهظ التوفري التعليم العايل جيد النوعية     ويعد    - ١٩
تغلـب علـى القيـود املاليـة، مبـا يف ذلـك يف              للالرسـوم الدراسـية     زيـدت   يف بعض البلدان،    و. إليه

حيــث ومــن . أســفر عــن إقــصاء الطــالب ذوي الــدخل املــنخفض مؤســسات القطــاع العــام ممــا
متويـل  يف لطـالب املنـتمني ألسـر معيـشية مرتفعـة الـدخل أن يـسهموا         ينبغـي ل  أسس اإلنصاف،   

ــدفع رســوم دراســية تعلــيمهم وذلــ ــراء، ينبغــي    . ك ب ــة، فــإن الطــالب األقــل ث ــة ثاني ومــن ناحي
الرسـوم  املدعومة و حيصلوا على التعليم العايل الذي تيسره وسائل من قبيل املنح، والقروض             أن

  .املخفضة أو املدعومةالدراسية 
اتـساع   مـن    وبـالرغم . املـتعلمني ومثة مشكلة أخرى تتمثل يف البطالة فيما بني العاملني            - ٢٠

البطالـة  كـثريا مـا تكـون       يف البلـدان الناميـة كمـا زاد عـدد الطـالب،             نطاق توفري التعليم العـايل      
عــدم يف ويكمــن تفــسري ذلــك إىل درجــة كــبرية . فيمــا بــني العــاملني املــتعلمني واملهــرة مرتفعــة

  .العمالةتكوين توافق املهارات، وعدم كفاية 
اليد العاملة على الـصعيد      أن تأخذ يف االعتبار حراك       ينبغي للسياسات التعليمية أيضا   و  - ٢١

إىل اخلـارج تكـون هلـا       ) هجرة ذوي الكفاءة  (العاملة العالية املهارة    اليد  هجرة  ومع أن   . الدويل
ة العكـسي اهلجـرة  ”أو “ األدمغـة  تـداول  ”أيضا مـن   فإن البلدان ميكنها أن تستفيد    آثار سلبية، 

ــاءة  ؤقتــة، ســواء مــن حيــث التحــويالت إىل الــداخل،      ، فــضال عــن اهلجــرة امل  “لــذوي الكف
  ).انظر أيضا الفصل اخلامس(املهارات على التدريب  أو
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ــم     - ٢٢ ــن امله ــؤثر يف منــط     أن يوضــع وأخــريا، م ــي ي ــصاد الكل ــار أن ســياق االقت يف االعتب
الطلب، نظرا ألن العمالة ذات األجر األفضل، ترهتن مبناخ االسـتثمار، والـسياسات التجاريـة،               

ــة  واأل ــدفقات الرأمساليـ ــة التـ ــة، وطبيعـ ــواق املاليـ ــدورات  . سـ ــسة للـ ــسياسات املعاكـ ــن للـ وميكـ
وقــد أدى املزيــد مــن التكامــل يف االقتــصاد . االقتـصادية أن يكــون هلــا تــأثري مهــم علــى العمالــة 

حمـددة بالغـة األمهيـة    عوامـل  العاملي إىل جعل السياسات التجارية وسياسات االستثمار األجنيب  
االقتــصادات الناشــئة، أدت ذات  ويف كــثري مــن البلــدان. ات الالزمــةواملهــاررف ألنــواع املعــا

تغريات الــرافقتــها هيكليــة لالســتثمار، إىل تغــريات املواتيــة الــصالت الــصناعية وتــشجيع البيئــة 
  .نتاجيةالقطاعات اإلطلوبة يف نظام التعليم وفقا الحتياجات امل
  

  االستنتاجات والتوصيات  -دال   
ومـن ناحيـة ثانيـة، جيـب     . التعليم االبتدائيتعميم الوصول إىل عدم إمهال كفالة ينبغي    - ٢٣

وجيــب إيــالء األولويــة إىل . “النوعيــة”الكميــة بتحقيــق األهــداف األهــداف أن يقتــرن حتقيــق 
تترتـب  الفجـوات النوعيـة الـيت       تقليـل   حتسني نوعية التعليم يف مجيع املستويات، والتشديد على         

  .االجتماعيالنسبة لإلنصاف والتماسك عليها آثار سلبية ب
وضع ورصد املؤشرات املتعلقة بنوعية التعليم لتحقيق أقصى قـدر مـن            من الضروري   و  - ٢٤

ــصادي، و      ــو االقت ــيم يف النم ــا التعل ــيت ميكــن أن يؤديه ــسامهة ال ــصاف لامل ــق اإلن ــي . تحقي وينبغ
  .إلمنائية لأللفيةاألهداف ايف استكشاف إمكانية إدراج مؤشرات تتعلق بنوعية التعليم 

املربني بصورة أفضل وتوفري حـوافز مناسـبة للمدرسـني مـن األمـور البالغـة                تثقيف  يعد    - ٢٥
األمهيــة لتحــسني نوعيــة التعلــيم املقــدم وتقليــل الفجــوات الكــبرية يف النوعيــة يف التعلــيم الــذي   

  .توفريه يتم
حليـاة مـن األمـور املهمـة     تـدريب مـدى ا  واليعد التعليم اجليد والتدريب على املهـارات          - ٢٦

نظـرا ألنـه قـد تكـون     بالفعل يف سوق العمـل    املوجودين  اجلدد وأيضا بالنسبة لألفراد     للداخلني  
) من حيث نوعية وكمية التعليم والتدريب علـى املهـارات املتلقـاة           (لديهم أوجه قصور تعليمية     

  .اليت عفا عليها الزمنحيث املهارات من أو 
 لالســـتراتيجياتوســـع األسياق الـــالتعلـــيم يف إىل وضـــع سات  الـــسياومقـــرروحيتـــاج   - ٢٧

ويف هـذا الـصدد، جيـب إيـالء املزيـد مـن             . فعالـة األنـشطة   يكفـل أن تكـون       اإلمنائية الوطنية مبـا   
ــة،         ــن ناحي ــارات م ــة امله ــايل وسياســات تنمي ــيم الع ــني سياســات التعل ــسيق ب ــام إىل التن االهتم

ــن أجــل رفــع كفــاءة قــدرات       والــسياسات التكنولوجيــة واالبتكاريــة مــن ناح    يــة أخــرى، م
  .التكنولوجية الوطنية وزيادة إنتاجيتها
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لعـدم  املزيد من التعاون والتنسيق بني القطاعني العام واخلاص من أجل التصدي            ويلزم    - ٢٨
للـهجرة  احملتملـة   تفادي اآلثار السلبية    ولبني العاملني املتعلمني واملهرة،     تواؤم املهارات والبطالة    

االسـتفادة مـن الفـرص    املهارة من البلدان النامية، مـع    العالية   من جانب اليد العاملة      رجإىل اخلا 
  ).انظر الفصل اخلامس(املتعلقة باهلجرة املؤقتة أو اهلجرة الدائرية 

الـدعم الـدويل املقـدم إىل التعلـيم يف ضـوء التحـديات              يف  تفكري  الـ مثة حاجـة إىل إعـادة         - ٢٩
عم الـدويل إىل رصـد وتقيـيم بـرامج اإلصـالح لتحديـد العناصـر                يجب أن يـستند الـد     ف. الناشئة

الطـرق  وتلزم املساعدة أيـضا مـن أجـل وضـع       .  حالفها النجاح  تلك اليت فشلت و والربامج اليت   
مجـع معلومـات قابلـة للمقارنـة     وم اسـتنادا إىل معـايري دوليـة    نتـائج الـتعل  تقيـيم  لالنـهج املناسـبة   و

  .ومفصلة يف هذا الصدد
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  لث الفصل الثا
ــ     ــوا و   املسائل امل ــدان من ــل البل ــة بأق ــة تعلق ــدان    عملي ــك البل ــع أمســاء تل رف

  القائمة من
  مقدمة  -ألف   

 ٢٠١٢التحــضري لالســتعراض الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات، يف عــام    مــن أجــل   - ٣٠
لقائمة أقل البلدان منوا، قامت جلنة السياسات اإلمنائية بإعادة دراسة معايري حتديد أقـل البلـدان                

لة مـا إذا كـان الـتغري املنـاخي والـرتاع يـشكالن عوائـق هيكليـة                  ا خاصا ملـسأ   ا، مولية اهتمام  منو
ــدان  ــة هــذه البل ــة يف استعر و. لتنمي ــصة مــن   اقــد راعــت اللجن ــة املستخل ضــها النظــرات املتعمق

  .عن التحسينات يف توافر البياناتالبحوث األخرية بشأن التنمية االقتصادية فضال 
لبلـدان الـيت    لتقييمات األثـر    موجزات ألوجه الضعف و   أيضا يف إعداد    نظرت اللجنة   و  - ٣١

  .امسها من القائمةاعتربت مؤهلة لرفع 
  

  معايري حتديد أقل البلدان منوا   -باء   
نـصيب الفـرد   : حتديد أقل البلدان منوا يف الوقـت الـراهن إىل ثالثـة معـايري وهـي             يستند    - ٣٢

الـصدمات   إزاء   االقتـصادية وأوجـه الـضعف     شرية،  األصـول البـ   ، و مجـايل من الدخل القـومي اإل    
ــة ــة ومهــا مؤشــر     . اخلارجي ــاران األخــريان مبؤشــرين مــن مؤشــرات العوائــق اهليكلي ويقــاس املعي

  .)٤(االقتصاديةأوجه الضعف األصول والبشرية، ومؤشر 
وبعــد إجــراء اســتعراض شــامل للمؤشــرات والنــهج املــستخدمة يف حتديــد أقــل البلــدان   - ٣٣

فضال عـن   يف قائمة أقل البلدان منوا      اللجنة من جديد سالمة معايري تقييم اإلدراج        ت  أكدمنوا،  
احملافظـة علـى االتـساق      ) أ: (كما أكدت أيضا من جديد احلاجة إىل ما يلي        . رفع أمساء البلدان  
املرونـة  التحلي ب ) ج(احملافظة على ثبات املعايري؛     ) ب(بني البلدان؛   واالنصاف  املتزامن للقائمة   

املؤشــرات املــستخدمة يف حــساب األرقــام القياســية لكــي  أن تكــون ) د(  تطبيــق املعــايري؛ ويف
  .تكون قوية بصورة منهجية ومتاحة جلميع البلدان املعنية

وتعرف اللجنة أقل البلـدان منـوا بوصـفها بلـدانا ذات دخـل مـنخفض يعـاين مـن أشـد                        - ٣٤
ــة املــــستدامة  ــة للتنميــ ــذه ال. العوائــــق اهليكليــ ــة املــــستدامة  ومجيــــع هــ ــة للتنميــ ــر الثالثــ عناصــ

يف حـني أن البعـد االجتمـاعي أدرج بالفعـل           و.  هلـا وجاهتـها    )واالجتماعية والبيئية  االقتصادية(
_________________ 

منـشور األمـم    (اء من القائمة، وتـدابري الـدعم اخلـاص    اإلدراج، ورفع األمس  : كتيب بشأن فئة أقل البلدان منوا       )٤(  
  ).E.07.II.A.9املتحدة، رقم املبيع 
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مل يوضــع ذلـك العنـصر   أن اللجنـة  ارتـأت  ، إىل حـد كـبري يف الـرقم القياسـي لألصـول البــشرية     
  . بشكل كافاالعتبار يف
  

  لبلدان منوا اوحتديد أقل التغيري املناخي   -جيم   
ــام    - ٣٥ ــذ عــ ــة منــ ــة   ٢٠٠٧حبثــــت اللجنــ ــاخ والتنميــ ــا بــــني املنــ ــع نطاقــ  الــــصلة األوســ

. وأوجـه الـضعف   ومثة بعدان يتسمان باألمهيـة ومهـا املرونـة          ). E/2010/33 و   E/2008/33 انظر(
ــضال عــن تكثيــف        ــة ف ــاين املناخي ــادة أوجــه التب ــاخ إىل زي ــيري املن ــؤدي تغ ــع أن ي ــواتر ويتوق  وت

مـن قبيـل احلـرارة،      ملـتغريات   يـشكل أيـضا صـدمة مـستمرة         لغة اخلطورة؛ كمـا أنـه       األحداث با 
ويــرتبط تغــيري املنــاخ ارتباطــا قويــا مبــشاكل بيئيــة  . مــستوى ســطح البحــرواألمطــار، وهطــول 
  . قبيل التنوع البيولوجي والتصحرأخرى من

. تنميـة املـستدامة   ولتغري املناخ أيضا آثار قوية على البعدين االجتمـاعي واالقتـصادي لل             - ٣٦
ــل         أنــه ســوف يــؤثر يف التنميــة،    وومثــة دالئــل متزايــدة علــى أن الــتغري املنــاخي حيــدث بالفع

رجح أن تكــون أقــل املــو. تــوافر امليــاهو، ةالــصحيالنــواتج ذلــك يف اإلنتــاج الزراعــي، و  يف مبــا
  .ضعيفة إزاء هذا بصفة خاصةالبلدان منوا 

جوانـب ذات صـلة    تكـشف  د أقل البلـدان منـوا     كثري من املؤشرات املستخدمة لتحدي    و  - ٣٧
والحظت اللجنة اثنني من اجملاالت الرئيـسية يتوقـع تأثرمهـا           . أوجه الضعف إزاء التغري املناخي    ب

بالتغيري املناخي ومهـا الزراعـة والـصحة، ويبـدو أهنمـا مـشموالن بـصورة كافيـة مبؤشـرات أقـل                      
  . البلدان منوا احلالية

ــ مؤشــر ويف حــني أن  - ٣٨ الــشديدة الوطــأة بالفعــل األحــداث يتنــاول ف االقتــصادي ضعال
من خـالل صـقل    الصلة بني التغيري املناخي والكوارث الطبيعية       ميكن تعزيز   ذات الصلة باملناخ،    

ميكـن أن يكـشف مؤشـر جديـد         وبـصفة خاصـة     . الكـوارث الطبيعيـة يف الـرقم القياسـي        عنصر  
  .)انظر أدناه(أوجه ضعف حمددة يف املناطق الساحلية 

ــة باآلثــار  و  - ٣٩ ــاه، احملتملــة للــتغري املنــاخي علــى  تقــر اللجن ــة وتــوفر املي ــنظم اإليكولوجي ال
وعلى التنوع البيولوجي الذي قد يزيد من أوجه الضعف، بيد أهنـا            ) الغابات على سبيل املثال   (

  .)٥(حتديد املؤشرات املناسبةتتمكن من مل 
  

_________________ 
 .CDP2011/EGM/13انظر مذكرة املعلومات األساسية   )٥(  
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  لرتاع يف حتديد أقل البلدان منواادور   -دال   
ــار الرتاعــــات بالنــــسبة للتنميــــة يف املاضــــي      - ٤٠ تناولــــت جلنــــة الــــسياسات اإلمنائيــــة أثــ

ــوا     ). E/2005/33 انظــر( ــدان من ــل البل ــني مركــز أق ــصلة ب ــةصــلة رتاعــات وحــدوث الوال  .قوي
هلا آثار سلبية على تقدم التنمية، وكثريا ما تعكس مسار املكاسـب الـيت حتققـت يف                 والرتاعات  
أشـكاال مـن   وتنـشئ  أوجـه الـضعف علـى مـستوى األسـرة املعيـشية         فـاقم   تزيـد مـن ت    السابق، و 
  .للتعايف منها تناضل شرائح مهمة من السكان البؤس اليت

ترتـد  يف مرحلة ما بعد الرتاع      نظرا ألن بلدانا كثرية     الرتاع منطا متكررا قويا،     يشكل  و  - ٤١
حتديــد يتعــذر يــة ثانيــة، ومــن ناح. عائقــا للتنميــةالــرتاع ويعــد شــراك . إىل حالــة نــزاع جديــدة

  .كان الرتاع خطرا خارجيا خالصا إذا ما
ثارهــا االجتماعيــة ارتباطــا قويــا    آ وهــاوتواترالرتاعــات وتــرتبط مؤشــرات حــدوث     - ٤٢
وعــالوة علــى ذلــك، لــيس مــن اليــسري حتديــد مؤشــرات   . احلاليــةؤشــرات أقــل البلــدان منــوا  مب

 مــــن جديــــد التوصــــية املقدمــــة  قــــد أكــــدت اللجنــــةفوبالتــــايل، . الــــضعف إزاء الرتاعــــات
أوجـــه الـــضعف، مـــوجزات أفـــضل يف بـــشكل  بـــأن تعـــاجل قـــضايا الرتاعـــات ٢٠٠٨ عـــام يف

  .االقتضاء حسب
  

  املؤشرات احلاليةصقل   -هاء   
  مي اإلمجايلالدخل القونصيب الفرد من   -  ١  

نـصيب الفـرد مـن      علـى أسـاس     مقيـسا   وافقت اللجنة على اإلبقاء علـى معيـار الـدخل             - ٤٣
  .أطلس املستخدمة يف البنك الدويلخل القومي اإلمجايل استنادا إىل طريقة الد
ــدخل    واســتذكرت   - ٤٤ ــع ال ــسابقة املتعلقــة بتوزي ــة مناقــشاهتا ال ). E/2010/33انظــر (اللجن

يف الـرقم  ) جزئيـا وبـصورة غـري مباشـرة       (بالفعل  انعكس  وأشارت إىل أن الدخل غري املتساوي       
حتديد أقل البلدان منـوا علـى أسـاس توزيـع الـدخل      أن يؤدي كن ومي. القياسي لألصول البشرية 

مـساواة   التمخض عـن  تاليت تنتهج سياسات   حبيث تغدو يف صاحل البلدان      النتائج  التأثري يف   إىل  
مـن ناحيـة ثانيـة، قـررت أن تكـون           و. الـسياسات التـصحيحية   بـشكل كـبري وتثبـيط       الدخل  يف  

  .أوجه الضعفموجزات مسألة توزيع الدخل أحد الشواغل تتناوهلا 
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  الدليل القياسي لألصول البشرية  -  ٢  
ــة ع   - ٤٥ ــراز مركــز الرأمســال   وافقــت اللجن ــستمر إب ــى أن ي ــشري ل ــدليل القياســي  يف  الب ال

. لألصول البشرية بواسطة مؤشرات تتعلق بكل من مستوى الصحة والتغذية ومستوى التعلـيم            
  :مؤشرات هيأربعة ويستخدم يف الوقت الراهن 

  التغذية؛الذين يعانون من سوء النسبة املئوية للسكان   ‘١’  
  معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر؛  ‘٢’  
  النسبة اإلمجالية للتسجيل يف املدارس الثانوية؛  ‘٣’  
  .تعليم القراءة والكتابة للكبار  ‘٤’  

د اسـُتخدم  قـ و. يف الـدليل القياسـي    قررت اللجنة اإلبقاء على مجيـع العناصـر األربعـة           و  - ٤٦
.  وتـبني أنـه مـرض   ٢٠٠٦النسبة املئوية للسكان الذين يعانون من سوء التغذية منذ عام       مؤشر  
البـالغني  الـسكان   معظـم   نسب إلبـراز اآلثـار الـيت يـشعر هبـا            هو األ كان العمر املتوقع رمبا     ولئن  
ــإن  ــال  البفـ ــة بوفيـــات األطفـ ــة  يانـــات املتعلقـ ــة بـــصفة عامـ ــر موثوقيـ ــة علـــى وهـــي أكثـ متاحـ
  .أوسع اقنط
معلومـات  ويوفر إمجايل التسجيل يف املـدارس الثانويـة         . التعليمناقشت اللجنة مؤشري      - ٤٧

رأس املال البشري ويعد وجود معدالت تـسرب مرتفعـة يف بعـض البلـدان أحـد                حمدودة بشأن   
  .مشكلة أيضاوقد تكون القابلية للمقارنة ملعدالت تعليم القراءة والكتابة للكبار . الشواغل

ــة  و  - ٤٨ ــد   أن متوســط تــرى اللجن ــل مؤشــرا أفــضل للرأمســال   ميعــدد ســنوات الدراســة ق ث
كمـا قـد يـشري      . تعلـيم القـراءة والكتابـة للكبـار       التسجيل يف املـدارس أو معـدالت        من  البشري  

ــسية    ــتغريات الرئيـ ــة إزاء الـ ــضا إىل املرونـ ــك أيـ ــن . ذلـ ــة ومـ ــة ثانيـ ــوافر ناحيـ ــات يف  ال تتـ بيانـ
  .الراهن الوقت

  
  قم القياسي للضعف االقتصاديالر  -  ٣  

قياسـي  الرقم  الـ عنصرين رئيسيني، ومهـا     من  يتألف الرقم القياسي للضعف االقتصادي        - ٤٩
الرقم القياسي للتعرض أربعـة مؤشـرات فرعيـة متثـل         ويشمل  . للتعرض والرقم القياسي للصدمة   

بيئـي  احلجم، واملكان، والتخصص االقتصادي، ومؤشر فرعـي حمـدد جديـد يعكـس الـضعف ال               
والـصدمات  الطبيعية  ملؤشرات الفرعية للصدمات    اويتألف الرقم القياسي للصدمة من      . اهليكلي
ــة ــة مؤشــرات يف    ومــن مث فــسوف . التجاري ــرقم القياســي للــضعف االقتــصادي مثاني يتــضمن ال

  :جمموعها وهي
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  ؛السكان  ‘١’  
  البعد الشديد؛  ‘٢’  
  تركز صادرات البضائع؛  ‘٣’  
  الناتج احمللي اإلمجايل؛من بات ومصائد األمساك الزراعة والغاحصة   ‘٤’  
  السكان الذين يعيشون يف املناطق الساحلية املنخفضة؛حصة   ‘٥’  
  ر الصادرات من البضائع واخلدمات؛عدم استقرا  ‘٦’  
  ؛ضحايا الكوارث الطبيعية  ‘٧’  
  .عدم استقرار اإلنتاج الزراعي  ‘٨’  

. وناقشت اللجنة ما إذا كانت القدرة على التكيف مدرجة يف معايري أقل البلدان منـوا                - ٥٠
دليل قياســي لألصــول البــشرية عــامالن هلمــا صــلة  والــوالحظــت أن الــدخل القــومي اإلمجــايل 

احلــال بــشأن بعــض عناصــر الــرقم القياســي للــضعف  كمــا هــو وثيقــة بالقــدرة علــى التكيــف، 
القـدرة علـى التكيـف تـأثرا       وتتـأثر   . جم السكان واهليكل االقتصادي   االقتصادي مبا يف ذلك ح    

نطــاق الــرقم القياســي للــضعف وهــي خارجــة عــن التــدابري املتعلقــة بالــسياسية العامــة، بشـديدا  
تــبني ولــذا . العوائــق اهليكليــةدليل القياســي لألصــول البــشرية، اللــذان يقيــسان الــواالقتــصادي 

  .أقل البالد منوايف معايري بشكل كاٍف ت عوجلالقدرة على التكيف أن للجنة 
الـسكان يعـد مقياسـا مناسـبا ملـدى تعـرض       بوافقت اللجنة على أن حجم البلد مقيسا          - ٥١

أقـل وهـي أكثـر      نـوع اقتـصادي     تإمكانات  لديها  ألن البلدان الصغرية    نظرا  البلدان للصدمات،   
الناميــة معرضــة للغايــة  وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن معظــم البلــدان   . عرضــة للــصدمات التجاريــة 

  .تؤثر على البلد برمتهما كثريا اليت للصدمات الطبيعية، 
ــة صـــالحية   - ٥٢ ــه بواســـطة   الـــشديد علـــى  البعـــدوأكـــدت اللجنـ النحـــو الـــذي يقـــاس بـ

  .احلايل املؤشر
 وهـو   .ناجم عن هيكل تـصدير مركـز      الللتعرض  البضائع مقياسا   ويعد تركز صادرات      - ٥٣

األخـرية مهمـة للتنميـة بالنـسبة لبلـدان عديـدة منخفـضة              ، ولـو أن     يشمل البـضائع ال اخلـدمات     
لوقـت الـراهن علـى إعـداد مؤشـر          ايف  ويعكف مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة           . الدخل

وترحب اللجنة هبذا اجلهد وسـتنظر يف       . واخلدماتالبضائع  لتركز الصادرات بالنسبة لكل من      
  .إمكانية إدراجه يف موعد الحق
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حصة الزراعة والغابات ومصائد األمساك من الناتج احمللي اإلمجايل إىل التعـرض            شري  تو  - ٥٤
ألن الزراعـة   مهمـة بـشأن ضـعف البلـدان         ويوفر هـذا املؤشـر معلومـات        . بسبب هيكل اإلنتاج  

  .لصدمات الطبيعية واالقتصاديةلبصفة خاصة عرضة األمساك والغابات ومصائد 
 املئويــة للــسكان الــذين يعيــشون يف منــاطق ســاحلية قــد اعتمــد مؤشــر جديــد للنــسبةو  - ٥٥

املؤشــر ويعكــس هــذا . آلثــار الــساحلية املرتبطــة بــتغري املنــاخلمنخفــضة إلبــراز أوجــه الــضعف 
 املؤشـرات   هاملستند إىل السكان تعرض الـسكان واألصـول االقتـصادية بـشكل أفـضل ممـا تؤديـ                 

منـاطق   الـساحلية املنخفـضة بوصـفها        وتعـرف املنـاطق   .  فقط منطقة األرض ستندة إىل   املالبديلة  
أدىن مـن مـستوى معـني، وإذا تـوفر املؤشـر اجلديـد لـدى                لساحل تـنخفض إىل مـا هـو         متامخة ل 

والبـديل  .  أمتـار ٣االستعراض املقبل األقل البلدان منوا، ستستخدم عتبة مـستوى معينـة قـدرها          
ــة مقـــداره     ــراهن الـــذي يـــستخدم عتبـ ــاح يف الوقـــت الـ ــر املتـ ــو املؤشـ ــار١٠ا لـــذلك هـ .  أمتـ

املؤشرين متاحان أو سيكونان متاحني من مركز شبكة معلومات علـوم األرض، جامعـة             وكال
  ).The Centre for International Earth Science Information Network(كولومبيا 

واخلــدمات مــصدرا مهمــا للــضعف البــضائع صــادرات اســتقرار ويعكــس مؤشــر عــدم   - ٥٦
  .ان املنخفضة الدخل، متأثرة بتقلبات األسواق العامليةاهليكلي لكثري من البلد

حيل مؤشر ضحايا الكوارث الطبيعية حمل املؤشر السابق للتشرد النـاتج عـن الكـوارث                 - ٥٧
ــة ــل الكــوارث         . الطبيعي ــضرر بفع ــل أو ال ــذين يتعرضــون للقت ــسكان ال ــو حــصة ال ــه ه وتعريف

ــة،  ــة مــن األ  أي الطبيعي ــاجون إىل مــساعدات فوري ــذين حيت ــاه واملــأوى والــصرف   ال ــة واملي غذي
يـشمل املؤشـر الـسابق للكـوارث، الـذي يعـرف األشـخاص              هو  و. الصحي أو املساعدة الطبية   

ومن شأنه حتـسني نطـاق تغطيـة الكـوارث          . الذين حيتاجون إىل مساعدة فورية يف شكل مأوى       
رة املنــاخ مثــل اجلفــاف ودرجــات احلــرابــالطقس والطبيعيــة عــن طريــق إدراج كــوارث تــرتبط 

القصوى، وغـري ذلـك مـن الكـوارث املرتبطـة باملنـاخ مثـل الفيـضانات والعواصـف فـضال عـن                       
  . الكوارث اجليوفيزيائية مثل الزالزل أو الرباكني

ويعرب مؤشر عدم استقرار اإلنتاج الزراعي عن الـصدمات الطبيعيـة، وبـاألخص اآلثـار                 - ٥٨
ويف ظـل عـدم وجـود مؤشـرات         . مطـار املترتبة على اجلفاف واالضطرابات يف أمناط تساقط األ       

مناسبة للجفاف حتديدا، ميكن النظر إليه على أنه بديل مناسب لقياس آثار تغري املناخ املرتبطـة                 
  . بتقلبات الطقس

أدنـاه، وتـشري األرقـام    املخطـط   يف  االقتـصادي   الـرقم القياسـي للـضعف       وقيم  يرد هيكل     - ٥٩
  .  االقتصاديشرات يف الرقم القياسي الكلي للضعفالعناصر واملؤقيم الواردة بني األقواس إىل 
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  الرقم القياسي للضعف االقتصادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  االقتصادي عنصر أو مؤشر معني يف الرقم القياسي للضعف قيم تشري إىل القوسنياألرقام الواردة بني : مالحظة
  

نقح  املـــــقتـــــرح إدخـــــال التنقيحـــــات التاليـــــة علـــــى الـــــرقم القياســـــيُيباختـــــصار،   - ٦٠
  :االقتصادي للضعف
 وهـو مـصطلح     “املؤشر الفرعي للحجم  ”اسم  ب “الصغر” عنصريعاد تسمية     )أ(  

  ؛أكثر عمومية
ــر اهليكلــــي اآلن يــــسمى   )ب(   ــهيكل االقتــــصادي ”املؤشــ ــر الفرعــــي للــ  “املؤشــ
  ؛التوضيح لزيادة

وهــو . مؤشــر التعــرضيف “ املؤشــر الفرعــي للبيئــة”مؤشــر جديــد هــو ادمــج   )ج(  
  ؛“حلصة السكان الذين يعيشون يف املناطق الساحلية املنخفضة”يشمل مؤشرا 

حــــل مؤشــــر ضــــحايا الكــــوارث الطبيعيــــة حمــــل مؤشــــر التــــشرد بــــسبب     )د(  
  ؛الطبيعية الكوارث
متـساوية، يف حـني     قيم  سيكون للمؤشرات الفرعية األربعة يف مؤشر التعرض          )هـ(  

  . املائة يف٥٠حىت اآلن تبلغ ) غرالِص(عنصر احلجم قيمة  تزال ما
  

 )١/٨(املؤشر الفرعي للحجم 

 )١/٨(للمكان املؤشر الفرعي 

 )١/٨ (للهيكل االقتصادياملؤشر الفرعي 

 )١/٨ (للبيئةاملؤشر الفرعي 

 )١/٤ (لتجاريةللصدمات ااملؤشر الفرعي 

 )١/٤ (للصدمات الطبيعيةاملؤشر الفرعي 

 )١/٢(مؤشر التعرض 

)١/٢(مؤشر الصدمات 

الرقم القياسي
للضعف 

االقتصادي 

)١/٨(السكان 

)١/٨ (البعد

)١/٦(تركيز صادرات البضائع 
)١/٦(حصة الزراعة والغابات ومصائد األمساك 

)١/٨(ق الساحلية املنخفضة حصة السكان يف املناط

)١/٤(عدم استقرار صادرات البضائع واخلدمات 

)١/٨(ضحايا الكوارث الطبيعية 
)١/٨(عدم استقرار اإلنتاج الزراعي 
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  االعتبارات املمكنة يف املستقبل  -  ٤  
ناقشت اللجنـة أيـضا إن كانـت املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم وجـود مـأوى ميكـن أن                    - ٦١

ــوفرا  ــدم إدراج مؤشــرات إضــافية        ي ــررت ع ــها ق ــوا، لكن ــدان من ــل البل ــد أق ــات لتحدي . معلوم
مـدى  تقيـيم   لـدان منـوا إعـادة       واقترحت إمكانية أن تتضمن االستعراضات املقبلة ملعـايري أقـل الب          

وميكن أيضا عند إجراء مثل هـذه االستعراضـات النظـر           . استصواب إدراج مثل هذه املؤشرات    
  .إضافة مؤشرات بيئيةإمكانية يف 
  

  تطبيق املعايري  - واو  
الــيت : أكــدت اللجنــة جمــددا علــى النــهج احلــايل املــستخدم يف حتديــد أقــل البلــدان منــوا   - ٦٢

ولـضمان اسـتمرار   . باملعايري الثالثة كلها عنـد قـيم حديـة معينـة    فيجب الوفاء   ينبغي إلدراجها،   
من هذه الفئة يف إحراز تقـدم واحملافظـة عليـه مـع تقليـل خطـر تعطـل التنميـة                   امسه  أي بلد يرفع    

من القائمة الوفاء مبعيـارين اثـنني بـدال مـن معيـار             االسم  إىل أدىن حد ممكن، تتطلب أهلية رفع        
مـن القائمـة   االسـم  ، وضـعت عتبـات رفـع     وعـالوة علـى ذلـك     . ملعايري الثالثة واحد فقط، من ا   

اسـم  وللتوصية برفع   . البلدان يف القائمة  أمساء  عند مستوى أعلى من املستوى املطلوب إلدراج        
أن تثبت أهليته لذلك يف استعراضني متتاليني مـن االستعراضـات الـيت             جيب  من القائمة،    ما بلد

  .جترى كل ثالث سنوات
أكدت اللجنة القاعدة القائلة بأن مـستوى مرتفعـا ومـستداما مبـا فيـه الكفايـة لنـصيب                     - ٦٣

 -مـن القائمـة     االسـم    يتجاوز على األقل مثلـي عتبـة رفـع           -الفرد من الدخل القومي اإلمجايل      
مـن القائمـة، حـىت لـو مل يبلـغ هـذا البلـد عتبـة الرفـع مـن القائمـة            امسـه  جيعل البلد مـؤهال لرفـع      

ذلــك ألن . أو الــدليل القياســي لألصــول البــشريةاالقتــصادي  للــرقم القياســي للــضعف احملــددة
ارتفاع نصيب الفرد من الدخل يشري إىل توفر قدر أكرب من املوارد لتنفيـذ الـسياسات الالزمـة                  

  .لتحسني األصول البشرية للبلد ومواجهة القيود اهليكلية
ع منها، فيمـا يتعلـق بـالعوائق اهليكليـة، علـى            تتوقف األهلية لإلدراج يف القائمة أو الرف        - ٦٤

ــرقم القياســي للــضعف      ــدليل القياســي لألصــول البــشرية وال يف االقتــصادي توزيــع درجــات ال
وقـد  .  الـدخل  ةجمموعة مرجعية من البلدان تضم أقل البلدان منوا وغريها مـن البلـدان املنخفـض              

ن الفريــق املرجعــي البلــدان وافقــت اللجنــة، بالنــسبة لالســتعراض املقبــل، علــى أن تــدرج ضــم 
زيــد بنــسبة مــا يالناميــة الــيت يقــل دخلــها عــن عتبــة الرفــع مــن القائمــة وفقــا ملعيــار الــدخل، أي 

  . عتبة الدخل املنخفض اليت حيددها البنك الدويلناملائة ع يف ٢٠
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  مالمح الضعف وتقييم األثر   -زاي   
ئمة، ستعد األونكتاد مـوجزا بأسـباب       بالنسبة للبلدان اليت تستويف معايري الرفع من القا         - ٦٥

جـري إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة تقييمـا لألثـر، خـالل الـسنة الـسابقة                   ُتالضعف و 
ووافقـت اللجنـة علـى أن يتـضمن املـوجز      . لالستعراض التايل الذي جيـرى كـل ثـالث سـنوات      

ــبالد، ويتحقــق مــن وجــود أي       ــة يف ال ــة عامــة عــن وضــع االقتــصاد والتنمي تفــاوت بــني  خلفي
البيانات املستخدمة من قبل اللجنة واإلحصاءات الوطنية، ويتنـاول املـسائل ذات األمهيـة لـدفع                
التنمية يف البلـدان الـيت حيتمـل أن ترفـع مـن القائمـة والـيت ال ميكـن اكتـشافها علـى حنـو كـاف                          

وميكـــن أن تـــشمل هـــذه املـــسائل اعتمـــاد االقتـــصادات علـــى . باســـتخدام املؤشـــرات املتاحـــة
. عنـد االقتـضاء  ، وتوزيع دخل البلد، وخمـاطر نـشوب نـزاع،     غري املطلوب سدادها  لتحويالت  ا

املعلومـــات الكميـــة يف املـــوجز بيانـــات مقارنـــة عـــن بلـــدان أخـــرى لـــديها    وينبغـــي أن تـــوفر
  .مماثلة أوضاع
. وينبغــي أن يتنــاول تقيــيم اآلثــار التــداعيات املتوقعــة لفقــدان مركــز أقــل البلــدان منــوا    - ٦٦
 كل من موجز أسباب الضعف وتقييم األثر يف الوقت املناسب، لـتمكني البلـدان               ميقدتبغي  وين

  . اليت حيتمل أن ترفع من القائمة من الرد وإبداء التعليقات
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  الفصل الرابع 
  من فئة أقل البلدان منواُرِفع امسها البلدان اليت رصد     

 إىل اللجنــة رصــد E/2010/9 ،طلــب اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، مبوجــب قــراره  - ٦٧
التقدم الذي أحرزته مؤخرا البلدان املرشحة للرفـع مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا يف ميـدان التنميـة                       
ــائج الــيت تتوصــل إليهــا يف تقريرهــا الــسنوي املقــدم      ــة واالقتــصادية، وأن تــدرج النت االجتماعي

. قبـل اجلمعيـة العامـة   مـة مـن    القائوتعد ساموا البلد الوحيد املرشح حاليا للرفـع مـن           . للمجلس
. ٢٠٠٩ يف عـام   امسهـا ويشمل هذا التقريـر أيـضا غينيـا االسـتوائية، الـيت أوصـت اللجنـة برفـع          

  .  لكن مل تبت اجلمعية العامة فيها بعد٢٠٠٩يوليه /وكان اجمللس قد أيد التوصية يف متوز
 يف ٢٠١٤نـاير  ي/ كـانون الثـاين    ١سـاموا حـىت     اسـم   و قد أرجأت اجلمعية العامة رفـع          - ٦٨

ــبالد يف     ــاح ال ــسونامي املــدمر الــذي اجت نظــر القــرار  ا (٢٠٠٩ ســبتمرب/ أيلــول٢٩أعقــاب الت
وكان نصيب الفرد من الدخل القومي يف سـاموا يف تزايـد مطـرد لعـدة سـنوات،                  ). ٦٤/٢٩٥

ومـع ذلـك، فمـن    . مليـون دوالر  ٢ ٨٤٠ ليـصل إىل  ٢٠٠٩لكنه شهد اخنفاضا طفيفا يف عام     
ن يظــل مــستوى دخــل الفــرد أعلــى بكــثري مــن عتبــة الــدخل املطلوبــة للرفــع مــن أاحملتمــل جــدا 

 الـذي جيـرى كـل ثـالث سـنوات لقائمـة أقـل               ٢٠١٢القائمة واليت ستتحدد يف استعراض عام       
  . )٦(البلدان منوا

ضــرب التــسونامي ســاموا عنــدما كانــت تتعــاىف مــن اآلثــار الــسلبية لألزمــة املاليــة             - ٦٩
ورغم عودة النمو االقتـصادي، فـإن إعـادة بنـاء           . ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف الفترة   واالقتصادية العاملية   

ومـن املـرجح أن يكـون       . سيما قطاع السياحة احليوي، تتطلب اهتمامـا متواصـال         االقتصاد، ال 
يف ساموا، كما يستدل على ذلك مـن القـيم املرتفعـة            نسبيا  رأس املال البشري    ارتفاع مستوى   

وتـشري اللجنـة إىل أن الفتـرة        .  له أمهية خاصة يف هذا الـصدد       للدليل القياسي لألصول البشرية،   
املمتدة للرفع من القائمة ستسمح لساموا، بدعم من شركائها اإلمنـائيني والتجـاريني، بتكثيـف               

  . ٥٩/٢٠٩اجلهود الرامية إىل إعداد استراتيجية لالنتقال السلس وفقا لقرار اجلمعية العامة 
رتفـاع  نظـرا ال   ٢٠٠٩نيا االستوائية من القائمة يف عام       وصدرت توصية أيضا برفع غي      - ٧٠

عتبـة الـدخل احملـددة للرفـع مـن        أمثـال   مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل، لعدة         

_________________ 
 يف املائـة علـى متوسـط عتبـة الـدخل املـنخفض علـى مـدى                  ٢٠ينبغي حتديد عتبة الـدخل حبيـث تزيـد بنـسبة              )٦(  

وكانــت عتبــة الــدخل احملــددة يف عــام  .  حيــددها البنــك الــدويل الــيت) ٢٠١٠-٢٠٠٨(ثــالث ســنوات هــي  
  . دوالرا٩٩٥ هي ٢٠٠٩
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وحـىت مـع اخنفـاض أسـعار       . )٧(القائمة، رغم أن البلد ال يفي بالعتبة احملددة للمعيارين اآلخرين         
، ظــل نــصيب الفــرد مــن الــدخل عنــد حــد  ٢٠٠٩ام الــنفط وتراجــع إنتــاج الــنفط اخلــام يف عــ

وقـد صـنف البنــك   ).  عتبـة الرفـع مـن القائمــة    أمثــال١٠حـوايل  ( دوالر ١٢ ٤٢٠ مرتفـع هـو  
  . ٢٠١٠الدويل غينيا االستوائية، يف الواقع، كبلد ذي دخل مرتفع يف عام 

وتــشري بعــض مكونــات الــدليل القياســي لألصــول البــشرية إىل حــدوث حتــسن بطــيء    - ٧١
ومــع ذلــك، تــشري اللجنــة إىل احلاجــة املاســة ألن تبــذل . نــه ثابــت يف املؤشــرات االجتماعيــةلك

 غينيا االستوائية جهودا إضافية من أجل حتقيق وضع صحي يتناسب مع مستوى الـدخل فيهـا،       
  . سيما فيما يتعلق مبعدل وفيات األطفال ال
 اسـم   ذ إجـراء بعـد بـشأن رفـع        وتشري اللجنة بقلـق بـالغ إىل أن اجلمعيـة العامـة مل تتخـ                - ٧٢

وهـى تـود أن تلفـت االنتبـاه إىل احتمـال أن يقلـل               . غينيا االستوائية من قائمة أقل البلـدان منـوا        
ن يـثري   أمثل هـذا التقـاعس لفتـرات طويلـة مـن مـصداقية فئـة أقـل البلـدان منـوا ككـل، وميكـن                          

  . يتها للرفع من القائمةخماوف بشأن كفالة املساواة يف املعاملة بني البلدان اليت تثبت أهل
  

_________________ 
يتفق هذا مع القواعد املقررة للرفع من القائمة، الـيت تـنص علـى أن البلـدان الـيت يتجـاوز فيهـا نـصيب الفـرد                             )٧(  

الكتيـب  انظـر  . الواحد من الـدخل القـومي اإلمجـايل علـى األقـل ضـعف العتبـة احملـددة للرفـع، تكـون مؤهلـة                    
منـشورات   (إدراج البلدان يف تلك الفئة ورفعها منها والتدابري اخلاصـة لـدعمها           : اخلاص بفئة أقل البلدان منوا    

  ).E.07.II.A.9األمم املتحدة، رقم املبيع 
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  الفصل اخلامس
  اهلجرة والتنمية يف ضوء األزمة     

  مقدمة  -ألف   
ــار          - ٧٣ ــا آث ــايف وهل ــيري االجتمــاعي والتفاعــل الثق ــوة كــبرية للتغ ــة ق ــشكل اهلجــرة الدولي ت

  . )٨(على عملية التنمية وأداء االقتصادات احلديثة ملحوظة
. ة يف ضغوط اهلجـرة خـالل العقـود الثالثـة املاضـية            وقد أدت العوملة إىل زيادة ملحوظ       - ٧٤

، بلـــغ متوســـط الزيـــادة الـــسنوية يف معـــدالت  ٢٠١٠ إىل عـــام ١٩٨٠ويف الفتـــرة مـــن عـــام 
 مليــون مهــاجر دويل يف ٢١٤وكــان هنــاك مــا يقــرب مــن . يف املائــة ٢,٦املهـاجرين الــدوليني  

ورغـم عـدم تكـافؤ التوزيـع        . )٩( يف املائـة مـن سـكان العـامل         ٣ أكثر قليال من     ي، أ ٢٠١٠ عام
  . تشكل ظاهرة عاملية متناميةياإلقليمي للهجرة الدولية، فه

.  علـى تـدفق اهلجـرة الدوليـة       ٢٠٠٨وقد أثرت األزمة االقتصادية اليت وقعـت يف عـام             - ٧٥
وأدى تدهور أوضاع أسواق العمـل يف بلـدان املقـصد فيمـا يبـدو إىل تبـاطؤ تـدفق املهـاجرين،                      

. ات إىل اإلعـالن عـن فـرض قيـود جديـدة يف سياسـاهتا املتعلقـة بـاهلجرة                  ودفع خمتلـف احلكومـ    
ــة     ــباب التاليـ ــرة لألسـ ــغوط اهلجـ ــتمرت ضـ ــك اسـ ــع ذلـ ــور   : ومـ ــوظ يف األجـ ــاوت امللحـ التفـ

ومـستويات املعيـشة بـني البلـدان؛ الـديناميات الدميغرافيـة املتباينـة بـني البلـدان املتقدمـة                  احلقيقية
والبلـدان الناميـة    ) ليت تشهد شيخوخة متزايدة بني الـسكان      ذات معدالت السكان املستقرة وا    (
؛ انتقـال أمنـاط املعيـشة وعـادات     )اليت تـشهد زيـادة يف معـدالت الـسكان ويف أعـداد الـشباب          (

مـن املـرجح   و. االستهالك املتبعة يف اجملتمعات املتقدمة إىل بقية العـامل؛ اخنفـاض تكـاليف النقـل             
  .األضرار البيئية يف تدفق مزيد من املهاجرين يف املستقبلأن يسهم أثر تغري املناخ وغريه من 

وميكــن أن يكــون للــهجرة الدوليــة أثــر إجيــايب علــى التنميــة يف كــل مــن بلــدان املنــشأ      - ٧٦
ومــن مث، فــإن تنظيمهــا بالقــدر كــايف، ميكــن أن يعــود بفوائــد مــشتركة علــى . والبلــدان املتلقيــة

  .العديد من الضالعني فيها
ر اإلجيابية للهجرة على التنمية، ينبغي أال تعترب بـديال عـن وضـع اسـتراتيجية                رغم اآلثا   - ٧٧

ويف الوقت نفسه، للهجرة أيضا تكلفتها، سـواء بالنـسبة لبلـدان املنـشأ              . حقيقية للتنمية الوطنية  
_________________ 

ميكــن احلــصول علــى معلومــات إضــافية مــن ورقــة املعلومــات األساســية الــيت ستــصدر عــن جلنــة الــسياسات     )٨(  
  .”Emigración Desarrollo: Los Efectos De La Crisis“من إعداد أنطونيو ألونسو خوسيه واملعنونة اإلمنائية 

تنقـيح  : عداد املهـاجرين الـدوليني    االجتاهات يف أ  ”انظر قاعدة بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية          )٩(  
  .ن غري املوثقنيال تشمل هذه األرقام، يف كثري من احلاالت، املهاجري. “٢٠٠٨ عام
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فقـدان  تفكك اهلياكل األسرية، وتـدمري العالقـات العاطفيـة، وخـسارة رأس املـال البـشري، و                (
مثــل التحــديات املتمثلــة يف إدمــاج (للبلــدان املتلقيــة و، )مــاعي، ومــا إىل ذلــكرأس املــال االجت

األمــر الــذي يؤكــد ضــرورة وضــع سياســات وطنيــة ). لةقبِسَتمهــاجرين جــدد يف اجملتمعــات املُــ
  .ودولية كافية للهجرة

  
  التحويالت وتدفق رأس املال البشري  -باء   

 من مـصادر التمويـل ألسـر املهـاجرين          تشكل حتويالت العمال املهاجرين مصدرا هاما       - ٧٨
 مليـار  ٣٢٥، منـها  ٢٠٠٨ مليـار دوالر يف عـام        ٤٤٣وقد فاقت التحويالت    . وللبلدان النامية 

 مبلغ املـساعدة اإلمنائيـة   أمثالوهو رقم يعادل تقريبا ثالثة  : )١٠(دوالر ذهبت إىل البلدان النامية    
هلـا أثــر إجيــايب علــى األســر واجملتمعــات  وينظــر عمومــا إىل التحــويالت املاليــة علــى أن . الرمسيـة 

  .احمللية وبلدان املنشأ من حيث كوهنا حتد من فقر املتلقني وضعفهم
وإضــافة إىل التحــويالت املاليــة، تــؤدي اهلجــرة إىل قيــام شــبكة اجتماعيــة دوليــة تــوفر     - ٧٩

ة وتنـشأ أيـضا عالقـات سياسـية وثقافيـ         . األساس ملـشاريع جديـدة تقـدم اخلـدمات للمهـاجرين          
جديدة بني مجعيات املهاجرين وجمتمعاهتم األصلية، ممـا خيلـق نوعـا مـن رأس املـال االجتمـاعي                   

ينقلوهنـا   وحيمل املهاجرون أيضا قيما وعادات وسلوكيات ومهارات جديدة،       . العابر لألوطان 
  .إىل جمتمعاهتم األصلية

ر ســنا، واألكثــر واهلجــرة انتقائيــة للغايــة، وتــؤثر بــشدة علــى قطاعــات اجملتمــع األصــغ   - ٨٠
فقد بلغت يف الواقع معدالت منو اهلجرة الدولية للعمال املهرة خـالل            . دينامية واألفضل تدريبا  

ونـتج هـذا    . )١١(معـدالت منـو اهلجـرة الدوليـة للعمـال غـري املهـرة             أمثال  ثالثة  زهاء  التسعينيات  
ى حنـو متزايـد البلـدان       سياسات اهلجرة االنتقائية اليت تطبقها عل     : االجتاه بدرجة كبرية عما يلي    

تزايــد املــردود التكنولــوجي للنمــو االقتــصادي؛ الطــابع الــدويل املتزايــد للجامعــات يف   املتلقيــة؛
ونتيجة لذلك، أصبحت نسبة العاملني املؤهلني مـن بـني األشـخاص املهـاجرين،              . العامل املتقدم 

تـصبح هـذه الفجـوة      يف كل جمموعة من البلدان، أعلـى مـن مثيلتـها بـني أهلـيهم يف الـداخل، و                  
  .أوسع ما يكون يف بلدان املنشأ املنخفضة الدخل

_________________ 
  )١٠(  Sanket Mohapatra et al., “Outlook for Remittance Flows 2011-12”, Migration and Development Brief 13 

(Washington, D.C., World Bank, 2010).  
  )١١(  Andrew Mountford and Hillel Rapoport, “The Brain Drain and the World Distribution of Income and 

Population”, CReAM (Centre for Research and Analysis of Migration) Discussion Paper Series, No. 0407 

(London, University College London, 2007) .  
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حـىت  ف. وتشري الدالئل التجريبية إىل أن اآلثار املترتبة على هجرة العمال املهـرة متباينـة               - ٨١
لو تسىن أن تكون هلا بعض اآلثار اإلجيابية، من قبيل تشجيع املـواطنني علـى حتـسني مهـاراهتم،             

علـى التنميـة يف البلـدان املـضيفة، مـن           أثر مهم   املفرطة للعمال املؤهلني    كون للهجرة   يميكن أن   
  . حيث خسارة رأس املال البشري

  
  آثار األزمة  -جيم   

ــدان         - ٨٢ ــة، وخاصــة يف البل ــصادي والعمال ــى النمــو االقت ــشدة عل ــة ب ــة الراهن ــرت األزم أث
لــسابق يقــوم علــى  وكــان أثــر األزمــة علــى املهــاجرين أكــرب حيــث كــان النمــو يف ا   . املتقدمــة

وكانـت العـامالت األكثـر تـضررا        . القطاعات اليت يوجد هبا عدد كبري مـن العمـال املهـاجرين           
واكتــسبت . يف قطــاع الــصناعة واخلــدمات، لكنــهن األقــل تــضررا يف القطــاع املــرتيل والرعايــة

 فــرض قيـود علـى تــويل العديـد مــن   نظـرا ل مـسألة انعـدام املــساواة بـني اجلنـسني أمهيــة متجـددة      
النساء املهاجرات للمهام ذات الصلة بتوفري الرعاية، واليت تلـيب احتياجـات املـسنني والـشباب،                

  . فضال عن املرضى واملعوقني
تزايـد تـدفق العائـدين      نظـرا ل  وكان لألزمة أيضا تأثري على تدفق املهـاجرين لـيس فقـط               - ٨٣

 إضـافة إىل ذلـك،   .أعلنته بعض احلكومات من ختفيض حصص اهلجرة      أيضا بسبب ما  ومنهم،  
يف الوقــت و. ميكــن أن ختفــف الــصعوبات املتزايــدة يف العثــور علــى عمــل مــن ضــغوط اهلجــرة  

 بالقدر املتوقع بـسبب اسـتمرار أوجـه عـدم املـساواة             “العودة الطوعية ”نفسه، مل تنجح برامج     
 بــني البلــدان املرســلة واملــستقبلة، وارتفــاع مــستوى انــدماج العديــد مــن املهــاجرين يف بلــدان     

  .املقصد وحالة عدم اليقني اليت اكتنفت احلصول على تأشريات جديدة
، ٢٠٠٩ففــي عــام . ويبــدو أن التحــويالت تــأثرت بدرجــة أقــل مــن تــدفق املهــاجرين   - ٨٤

.  دوالرباليـني  ٣٠٧ يف املائـة لتـصل إىل   ٥,٥اخنفـضت التحـويالت إىل البلـدان الناميـة بنـسبة      
.  يف املائـة ٦ مستواها الـسابق وتنمـو بنـسبة    ٢٠١٠ام  ومن املتوقع أن تستعيد التحويالت يف ع      

  .التوقعات إىل استمرار هذا االجتاه التصاعدي خالل العامني املقبلني وتشري
 وقـت مـن األوقـات، إىل        يوعادت املشاعر املناهضة للهجرة، اليت مل ختتف متامـا يف أ            - ٨٥

ــدان املــضيفة     ــد مــن البل ــد يف العدي ــاش يف  وأصــبحت اهلجــ . الظهــور مــن جدي رة موضــوع نق
ويف بعـض منـها، كـان       . احلمالت االنتخابية اليت أجريت مؤخرا يف كـثري مـن البلـدان املتقدمـة             

مثة ارتفـاع ملحـوظ يف شـعبية األحـزاب الـسياسية املناهـضة للـهجرة، وتزايـد يف الرسـائل الـيت                    
إضافة إىل ذلك، أطلقـت بعـض احلكومـات سياسـات تنطـوي             . تنطوي على كراهية لألجانب   
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على عداء ملحوظ للمهاجرين وبدأ السكان األصـليون ينظـرون علـى حنـو متزايـد للمهـاجرين                  
  . بوصفهم هتديدا يف سوق العمل ومنافسني يف استخدام اخلدمات العامة

  
  قيدةأوجه القصور يف االستخدام املفرط للقواعد املُ  -دال   

كان املهـاجرين لـدعم النمـو       مثة تناقض واضح بني احتياجات البلدان املتقدمـة إىل الـس            - ٨٦
ونتيجة لـذلك، ظهـرت أعـداد كـبرية         . وبني النهج املقيدة اليت تستخدم لتنظيم تدفق املهاجرين       

ممــا كانــت لــه نتــائج ســلبية لــيس فقــط علــى  . مــن املهــاجرين غــري املــوثقني يف البلــدان املــضيفة
ضيفة وعلـــى املهـــاجرين أنفـــسهم، لكـــن أيـــضا علـــى مـــسامهات املهـــاجرين يف اجملتمعـــات املـــ

خيضع املهاجرون غري املـوثقني حلمايـة القـانون ومـن       وال. التماسك االجتماعي يف هذه البلدان    
املـشاكل املرتبطـة بـاهلجرة غـري         وتـؤثر . مث يكونون عرضة لالبتـزاز وسـوء املعاملـة واالسـتغالل          

ممـا يعـزز   الرمسية أيضا علـى اجليـل الثـاين، فينـتج عنـها نـوع مـن االسـتيعاب املتـدين والتـهميش               
لذا تزدهر عصابات املافيـا واجلرميـة       . الصور النمطية االجتماعية والعرقية بني السكان األصليني      

ومعاجلـة هـذه املـشكلة      . يف أوساط اهلجرة غري الرمسية، مما يـشجع عمليـات التـهريب واالجتـار             
ويف . من خالل تشديد اإلجراءات على احلـدود فقـط ينـذر بتحويـل اهلجـرة إىل مـشكلة أمنيـة                   

حني أنه حيق للدول تنظيم دخول أراضيها واحلصول على حق املواطنـة لـديها، فعليهـا واجـب                  
محاية واحترام احلقوق األساسـية ألي شـخص يوجـد علـى أراضـيها، بغـض النظـر عـن وضـعه                  

ويشكل املهاجرون جزءا ضعيفا بصفة خاصة من السكان، وينبغي علـى احلكومـات             . اإلداري
اعف من جهودها للتـصدي جلميـع أشـكال سـوء املعاملـة واالسـتغالل               يف بلدان املقصد أن تض    

  .وكره األجانب واإلقصاء والتهميش، ومكافحة االجتار بالبشر
ــدفع النــاس       - ٨٧ ــذي ي ــأس ال ــد الي ــل يف تزاي ــور احلــدود، كــ إمثــة اجتــاه ناشــئ يتمث  يىل عب

رة الدوليــة وقــد تــسارعت وتــرية العنــف املتــصل بــاهلج . يــصبحوا فقــط ضــحايا جلــرائم العنــف
وهـي تتحـول إىل مسـة دائمـة ومتعاظمـة مـن مسـات                .احلدود مـن جـراء األزمـة االقتـصادية         عرب

ــة  ــضعفاء،     . اهلجــرة الدولي ــاجرين ال ــة امله ــود خاصــة حلماي ــذل جه ــي ب ــساء   وينبغ ال ســيما الن
  .والشباب، من خالل إمدادهم بالربامج االجتماعية املالئمة هلم

احلـصول علـى نفـس حقـوق املـواطنني والـيت            الـشرعيني   ن  يلمهاجرلضمن  وينبغي أن يُ    - ٨٨
تتعلــق، بــني مجلــة أمــور أخــرى، بظــروف العمــل، واحلــق يف تكــوين اجلمعيــات، وإخــضاعهم   

إلغــاء ممارســات التوظيــف الــيت تــربط العامــل األجــنيب  ومــن الــضروري أيــضا . حلمايــة القــانون
 أربــاب العمــل عــدميي يــسهل ارتكــابنظــرا ألن هــذا مباشــرة بــصاحب العمــل الــذي يكفلــه، 

وحتتـاج احلكومـات إىل تنظـيم حركـة املهـاجرين مبجـرد اسـتقرارهم يف                . الضمائر لالنتـهاكات  
  .البلد املضيف، على حنو مرن
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الـسياحة أو الزراعـة، علــى   (وحيثمـا تـرتبط احتياجـات ســوق العمـل بالعمـل املــومسي        - ٨٩
مـن  أن  مـع   و. يم اهلجـرة املؤقتـة    ، ينبغـي أن تـضع احلكومـات قواعـد مناسـبة لتنظـ             )سبيل املثـال  

إىل بلــداهنم األصــلية، جيــب أيــضا النظــر يف   العــودة هــؤالء العمــال املهــاجرين  اجللــي أن علــى 
ولكي يطبق هذا النوع من الـربامج بـشكل         . متديد تراخيص العمل لعدة مواسم متتالية     إمكانية  

وينبغـي أيـضا   . البلـدين سليم، ينبغي أن تشرك فيه السلطات وأرباب العمل والنقابات يف كـال             
املتعلقـة بعمليـات الفحـص واالختيـار الـيت جتـرى قبـل اهلجـرة،                (أن يكون تقاسـم املـسؤوليات       
  .الربامج مع بلدان املنشأ من العناصر الرئيسية يف مثل هذه) وتسهيل العودة، وما إىل ذلك

ذه الظـاهرة   حيث يتطلب الطابع العـاملي هلـ      . ومع ذلك، فإن احللول الوطنية غري كافية        - ٩٠
تبــدأ دورة اهلجــرة  حيــث ال. هنجــا دوليــا لتكملــة اجلهــود الوطنيــة الــيت تــنظم اهلجــرة الوافــدة  

مبحاولة شخص أجنيب عبور احلدود، لكـن عنـدما يقـرر شـخص التطلـع خـارج الـبالد لفـرص                     
مــن  ال يتــسىن وضــع قواعــد عادلــة وفعالــة لتنظــيم عمليــات اهلجــرة إال و. تتــوفر لــه يف بلــده ال

أحد اجملاالت اليت تفتقـر إىل نظـام        ال تزال   اهلجرة  بيد أن   ). والعبور(إشراك بلدان املنشأ    خالل  
يوجــد إطــار تنظيمــي متفــق عليــه أو منظمــة متخصــصة يف هجــرة اليــد   حيــث ال: رمســي دويل

فالنص الذي أشار صراحة أكثر من غريه إىل هجـرة اليـد     . )١٢(العاملة يف نظام متعدد األطراف    
التفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة حقـــوق مجيـــع العمـــال املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم   العاملـــة، وهـــو ا

  .  بلدا فقط، معظمها بلدان مرسلة للمهاجرين٤١، مل يصدق عليه سوى ١٩٩٠ لعام
ورغم وجود اتفاق على نطاق أوسع بشأن فرص قيام تعاون دويل أكثـر نـشاطا علـى                   - ٩١

مثـل املنتـدى    (، واحلـوارات    )ية اإلقليميـة  مثل العديد من العمليات االستـشار     (أساس الشبكات   
، سـيكون   )مثـل املنظمـة الدوليـة للـهجرة       (، وبعـض املؤسـسات      )العاملي املعين باهلجرة والتنميـة    

وحيـاول الفريـق العـاملي املعـين      . وترابطـا دمج هذه اجلهود يف إطـار أكثـر عامليـة           املستصوب  من  
  . وكاالت األمم املتحدة املختلفةباهلجرة حتقيق هذا اهلدف جزئيا من خالل التنسيق بني

ويتمثــل املــدخل لتحقيــق هــذا الــدمج يف إجيــاد احلــوافز الــيت جتــذب البلــدان األصــلية        - ٩٢
يلــزم إجــراء تغــيريات يف التفــاعالت الدوليــة  و. والبلــدان املــضيفة للمــشاركة يف عمــل تعــاوين 

التكنولوجيـا، ومعاجلـة    األخرى، من أجل توفري فرص أكثر فعالية للتنمية من خالل التجارة، و           
عن أوجـه تفـاوت يف   النامجة إىل حد كبري     اهلجرة الدولية،   وستستمر  . الديون والتمويل الدويل  

_________________ 
زادت املنظمة الدولية للهجرة من عدد أعضائها ووسعت مـن واليتـها األساسـية كـي ال تقتـصر علـى إعـادة                     )١٢(  

ــارهم، لكنــها تقــع خــارج منظومــة األمــم املتحــدة، وتفتقــر إىل الــسلطة التنظيميــة ويقتــصر     الالجــئني إىل  دي
  .نشاطها أساسا رئيسي على تقدمي اخلدمات من قبل الدول األعضاء على أساس كل مشروع على حدة
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أوجــه التفــاوت هــذه مــن خــالل توزيــع أكثــر عــدال للفــرص  تــصحح النظــام الــدويل، طاملــا مل 
  .الفردية واإلمنائية

  
  التوصيات  -هاء   

  :وصيات التاليةتقدم جلنة السياسات اإلمنائية الت  - ٩٣
  حتسني األطر املعيارية الوطنية والدولية  )أ(

ينبغــي أن تعكــس األطــر القانونيــة الوطنيــة بــشكل واف القواعــد والتوصــيات   ‘١’  
الدوليــة بــشأن اهلجــرة الدوليــة، مبــا يف ذلــك االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق 

، وإطـار   ١٩٩٠مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اليت اعتمدت يف عـام           
العمــل املتعــدد األطــراف هلجــرة اليــد العاملــة، الــذي اعتمدتــه منظمــة العمــل   

  ؛٢٠٠٥الدولية يف عام 
بغية احلد مـن وجـود املهـاجرين غـري الـشرعيني، ينبغـي للحكومـات أن تـضع            ‘٢’  

سياساهتا التنظيمية علـى أسـاس تقـديرات أكثـر واقعيـة بـشأن احتياجاهتـا مـن                   
   من حيث الوظائف املستقرة واملؤقتة على حد سواء؛القوى العاملة األجنبية،

ينبغي تعريف سياسات اهلجـرة يف البلـدان املـضيفة مـن خـالل إبـرام اتفاقـات                    ‘٣’  
  مع البلدان اليت تعد املصدر الرئيسي للمهاجرين؛

ينبغي للحكومات أن حترز تقدما أكرب لوضع إطار دويل إلرساء األسـس مـن                ‘٤’  
رة، ووضـــع تعريـــف دقيـــق حلقـــوق والتزامـــات  أجـــل تنظـــيم تـــدفقات اهلجـــ

  املهاجرين يف بلدان العبور والبلدان املضيفة؛
ينبغي تطوير احلـوار الـدويل الـذي أقامـه احملفـل العـاملي بـشأن اهلجـرة الدوليـة                      ‘٥’  

وينبغــي اإلبقــاء علــى اآلليــات غــري الرمسيــة القائمــة علــى العمليــات   . والتنميــة
ــشأن اهل   ــة ب ــشارية اإلقليمي ــا االست ــي حتــسني التخــصص   . جــرة وتعزيزه وينبغ

  .والتنسيق فيما بني املنظمات الدولية من حيث الكفاءات املطلوبة للهجرة
  
  سياسات البلد املضيف ملكافحة آثار األزمة  )ب(

إن املشاكل احلالية اليت تسببها اهلجرة الدائمة يف البلـدان املـضيفة تؤكـد علـى              ‘١’  
م إىل الـصيغ اإلمنائيـة للـهجرة املؤقتـة، مبـا يف             احلاجة إىل جتديد توجيـه االهتمـا      

  ؛ذلك اهلجرة الدائرية
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البطالــة والرعايــة علــى اســتحقاقات ن ال ون الــدائمواملهــاجرنبغــي أن حيــصل ي  ‘٢’  
من سياسات العمالة النـشطة     وأن يستفيدوا   االجتماعية األخرى فحسب، بل     

  يف البلدان املضيفة؛
مـثال مـن خـالل      وذلـك   دعمها للهجرة الدائريـة،     ينبغي للبلدان املضيفة تعزيز       ‘٣’  

وينبغي حتديد الـسياسات ذات الـصلة       . متعددةملرات  إصدار تأشريات دخول    
  باالتفاق مع البلدان املرسلة؛

إىل مكافحـة ردود الفعـل   تبذل جهودا متجـددة هتـدف    ينبغي للحكومات أن      ‘٤’  
  .ااهتاملعادية للمهاجرين واملشاعر املعادية لألجانب يف جمتمع

  
  زيادة الفوائد إىل أقصى حد وتقليل التكاليف  )ج(

جيب ختفيض تكاليف معامالت التحويالت املالية من خالل حتـسني الـشفافية              ‘١’  
سعار الصرف اليت يسددها خمتلف مرسـلي التحـويالت     ما يتعلق بالرسوم وأ   في

 املاليـــة، وتـــسهيل وصـــول املهـــاجرين إىل املؤســـسات املاليـــة الرمسيـــة وزيـــادة
املـساعدة التقنيـة،    (وينبغي وضع آليات وسياسات     . املنافسة يف تلك األسواق   

ملـساعدة األسـر علـى      ) وبرامج التدريب، والتمويـل التكميلـي، ومـا إىل ذلـك          
  االستفادة من التحويالت املالية بطريقة يكون هلا تأثري أكرب على التنمية؛

ــدان     ‘٢’   ــات بلـ ــي حلكومـ ــاجرين ينبغـ ــشركات اخلاصـــ املهـ ــربامج  والـ ــوفري الـ ة تـ
ــاجرين       ــة واخلــدمات للمه ــال التجاري ــة واألعم ــشارية يف اجملــاالت املالي االست

  العائدين؛
ينبغي بذل مزيد من اجلهود حلماية الفئات الـضعيفة مـن الـسكان املهـاجرين،                 ‘٣’  

ــشرعيني، مــن ســوء املعاملــة       ــساء واألطفــال واملهــاجرين غــري ال ــيهم الن مبــن ف
  م حقوق اإلنسان األساسية هلم؛واالستغالل وكفالة احترا

ــائي لتوظيــف         ‘٤’   ــر اإلمن ــار األث ــستقبلة أن تأخــذ يف االعتب ــدان امل ــى البل جيــب عل
. املوارد البـشرية املؤهلـة مـن البلـدان الناميـة ذات رأس املـال البـشري احملـدود                  

وينبغي النظر يف إمكانية منح تعويضات لبلدان املنشأ يف احلـاالت الـيت يوجـد               
  املقصد سياسات فعالة جلذب املهنيني من البلدان النامية؛لدى بلدان 

إىل اجلامعـات ومراكـز البحـوث يف        املقدم  وينبغي توسيع نطاق الدعم الدويل        ‘٥’  
. البلدان النامية وبراجمها الجتذاب املهنيني الوطنيني الذين يعيشون يف اخلـارج          

هـاجرين ذوي   فعلى سبيل املثال، ميكن وضـع عقـود مبتكـرة مؤقتـة لتحفيـز امل              
ــة إىل    . املهــارات علــى العــودة  ــل اهلجــرة املؤقت وميكــن اســتخدام ذلــك لتحوي

  .مرحلة إضافية يف الدورة التدريبية
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  الفصل السادس
  األعمال املقبلة للجنة السياسات اإلمنائية    

ستواصل جلنة السياسات اإلمنائية مواءمة برنامج عملها مـع االحتياجـات واألولويـات               - ٩٤
  .عها اجمللس هبدف املسامهة الفعالة يف مداوالت اجمللس ومساعدته يف أداء مهامهاليت وض

ستعمل اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة عـشرة املقبلـة حـول موضـوع االسـتعراض الـوزاري                      - ٩٥
تعزيز القـدرة اإلنتاجيـة والعمالـة والعمـل الالئـق للقـضاء علـى          ”، املعنون   ٢٠١٢السنوي لعام   

مستدام ومنو اقتصادي عـادل علـى مجيـع املـستويات لتحقيـق األهـداف       الفقر يف سياق شامل و   
وُيرجَّح أن تدرس اللجنة سبل تعزيـز القـدرة اإلنتاجيـة والعمالـة، والتركيـز،               . “اإلمنائية لأللفية 

يف مجلة أمور، على اإلصالحات املؤسسية، وتعبئة املـوارد احملليـة مـن أجـل تـراكم رأس املـال،                    
  .لصلة بالصناعة والسوق والعملوتصميم السياسات ذات ا

ــدان منــوا يف        - ٩٦ ــة أيــضا استعراضــا كــل ثــالث ســنوات لقائمــة أقــل البل وســتجري اللجن
ــام ــس   ٢٠١٢ ع ــرار اجملل ــا لق ــوب     . ١٩٩٨/٤٦ وفق ــى النحــو املطل ــك، وعل باإلضــافة إىل ذل

أس ، فإهنـا سترصـد أيـضا التقـدم اإلمنـائي احملـرز يف الـر               ٥٩/٢٠٩مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة        
  .األخضر وجزر امللديف، البلدان اللذان خرجا من هذه الفئة

ومتابعة ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلـدان منـوا، ستـستعرض اللجنـة آليـات                   - ٩٧
االنتقال السلس القائمة، لتحديد الـسبل الـيت ميكـن مـن خالهلـا تعزيزهـا أو حتـسينها ورصـدها                     

  .على حنو أفضل
ــة بعــد عــام      وستواصــل   - ٩٨ ــة الدولي ــشأن جــدول أعمــال التنمي ــها ب ــة عمل ، ٢٠١٥اللجن

. والنظر يف مناذج التنمية البديلة اليت ميكن أن تسهم يف حتسني رفاه البـشرية علـى حنـو مـستدام                   
ولكي تكون متوافقة مع حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، فمـن املتوقـع أن تعـاجل منـاذج التنميـة                   

عـدم املـساواة    أوجـه    والتجارة واألمـور املاليـة، وأزمـات املنـاخ، وتزايـد             اجلديدة مسائل الغذاء  
  .اليت كانت تكتنف االقتصاد العاملي خالل السنوات العشر إىل العشرين املاضية
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  الفصل السابع
  تنظيم الدورة    

عقدت جلنة السياسات اإلمنائية دورهتـا الثالثـة عـشرة يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة                  - ٩٩
وحـضر الـدورة مثانيـة عـشر عـضوا مـن أعـضاء اللجنـة،                . ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ إىل   ٢١من  

وتـرد قائمـة املـشاركني يف       . فضال عن مراقبني من عدة منظمات داخل منظومة األمـم املتحـدة           
  .املرفق األول من هذه الوثيقة

خلـدمات الفنيـة    وقدمت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانـة العامـة ا     - ١٠٠
ــدورة وألقــى نائــب رئــيس اجمللــس    . وافتــتح رئــيس اللجنــة الــدورة ورحــب باملــشاركني     . لل

ــسلوفاكيا لــدى األمــم       ــدائم ل ــل ال ــك، املمث ــسفري ميلــوس كوتريي االقتــصادي واالجتمــاعي، ال
املتحــدة، كلمــة أمــام اللجنــة، وتــاله وكيــل األمــني العــام للــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة،     

  .www.un.org/esa/policy/devplanطالع على بيانيهما على املوقع الوميكن ا. غزوكان شا
 ويرد جدول األعمال للدورة الثالثة عـشرة وقائمـة الوثـائق املعروضـة علـى اللجنـة يف                   - ١٠١

  .املرفقني الثاين والثالث
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  املرفق األول
  قائمة املشاركني    

  :حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم  - ١
  بينا أغارفال  
  خوسي أنطونيو ألونسو   
  لورديس أريزيب   
  جيوفاين أندريا كورنيا   
   ديفيس -ريكاردو فرينش   
   بار -ساكيكو فوكودا   
  نورمان جريفان  
  )قررامل(فيليب هني   
  )نائبة الرئيس(مولو كيتسيال   
  ثانديكا مكاندواير  
  عادل جنم  
  هانس أوبشور  
  باتريك بالين  
  وتشفيكتور بيلوتري  
  فاطمة صديقي  
  )رئيسال(فرانسيس ستيوارت   
  ميليتشا أوفاليتش  
  يو يونغدينغ  

  :كانت الكيانات التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة ممثلة يف الدورة  - ٢
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  
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  صندوق النقد الدويل  
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  
   املتحدة اإلمنائيبرنامج األمم  
  جلان األمم املتحدة اإلقليمية  
  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن  
  منظمة األرصاد اجلوية العاملية  
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  املرفق الثاين
  جدول األعمال    

  
  .افتتاح الدورة  - ١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢  
ــيم   - ٣   ــالتعل ــة   امل ــة البداي ــد مرحل ــسنوي   : بع ــوزاري ال ــدخل إىل االســتعراض ال م

  .٢٠١١ لعام
  .٢٠١٥جدول أعمال التنمية لألمم املتحدة بعد عام   - ٤  
مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا القادم واملشروع بـشأن بنـاء            - ٥  

  .قدرات أقل البلدان منوا
  .ل ثالث سنوات لقائمة أقل البلدان منوا ك٢٠١٢التحضري الستعراض عام   - ٦  
  .اهلجرة الدولية يف أوقات األزمات  - ٧  
  .األعمال املقبلة للجنة السياسات اإلمنائية  - ٨  
  .اعتماد التوصيات الواردة يف تقرير جلنة السياسات اإلمنائية  - ٩  
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  املرفق الثالث
  شرةقائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا الثالثة ع    

  
  رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

 CDP2011/PLEN/1  جدول األعمال املؤقت  - ١

  CDP2011/PLEN/2  قائمة الوثائق  - ٢
  CDP2011/PLEN/3  البلدان منواأقل يف  املوارد البشريةاحتياجات تلبية : بعد توفري التعليم للجميعما   - ٣
  CDP2011/PLEN/4  ٢٠١٥ فترة ما بعد عاماف اإلمنائية لأللفية يف استراتيجيات التنمية البديلة لتحقيق األهد  - ٤
الـصلة   ذاتوالقـضايا األخـرى     زاعات  ـ، والنـ  تقرير اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين بـتغري املنـاخ              - ٥

  CDP2011/PLEN/5  معايري حتديد أقل البلدان منوا استعراضب
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	ملاحظة

	تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
	موجز
	يتضمن هذا التقرير النتائج والتوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثالثة عشرة للجنة السياسات الإنمائية. وتناولت اللجنة أثناء الدورة المواضيع التالية: توفير التعليم للجميع، القضايا المتعلقة بأقل البلدان نموا (بما في ذلك رصد تقدم التنمية في غينيا الاستوائية وساموا)، والهجرة والتنمية.
	وفيما يتعلق بموضوع الاستعراض الوزاري السنوي عام 2011 المعنون ”تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالتعليم“ لاحظت اللجنة أن كثيرا من البلدان النامية قد حقق تقدما ملحوظا تجاه تلبية الأهداف المتفق عليها دوليا بالنسبة للتعليم، بما في ذلك تعميم التعليم الابتدائي. ومن ناحية ثانية، ففي أنحاء كثيرة من العالم النامي، تتصف نوعية التعليم المقدم بأنها لا تؤدي إلى تحسين المهارات الإدراكية وكثيرا جدا ما تحدث ”أزمة تعلم“. وثمة حاجة إلى إجراء تحسينات ملحة ويعد وضع مؤشرات لجودة التعليم ورصدها، ضروريان لزيادة الإسهام الذي يمكن أن يؤديه التعليم للنمو الاقتصادي المنصف، إلى أقصى حد ممكن؛ وينبغي استكشاف إمكانية إدراج تلك المؤشرات في الأهداف الإنمائية للألفية.
	ولمواكبة خطى الأسواق التنافسية والمعولمة والتكنولوجيات السريعة التغيير، يجب أن توجه نظم التعليم نحو إيجاد موارد بشرية تتمتع بالمهارات والمرونة بالقدر المناسب للتكيف مع الظروف المتغيرة. ويجب إيلاء اهتمام متزايد للتعليم فيما بعد المرحلة الابتدائية والتدريب على المهارات، بما في ذلك التدريب أثناء العمل، من أجل توطيد المزايا المكتسبة من التعليم الأولي. ويعد التنسيق ضروريا بين الجهات التي توفر التعليم والتدريب وبين أرباب الأعمال من أجل تعزيز الصلات بين التعليم وفرص العمل. وينبغي وضع السياسات التعليمية المقترنة بإعادة التدريب في مجالات العمل، ضمن سياق استراتيجيات الاقتصاد الكلي والتنمية الأوسع نطاقا، وينبغي مراعاة تنقل اليد العاملة على الصعيد الدولي. ويجب أن تراعى الاستراتيجيات الاقتصادية بدورها الحاجة إلى إيجاد طلب كاف على العمل للأشخاص الذين يتخرجون من النظم التعليمية الوطنية.
	وللتحضير للاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نموا، الذي سيجري في عام 2012، استعرضت اللجنة المعايير والمؤشرات المستخدمة لتحديد تلك البلدان. وحددت اللجنة أقل البلدان نموا باعتبارها البلدان القليلة الدخل التي تعاني من أشد العوائق الهيكلية وطأة في مجال التنمية المستدامة. ومع تأكيد اللجنة على موثوقية المعايير الحالية المستخدمة للتحديد اقترحت مزيدا من الصقل للمؤشرات، وبخاصة من أجل أن تعكس بصورة أفضل أوجه الضعف الهيكلية للبلدان إزاء التغير المناخي.
	واستعرضت اللجنة أيضا التقدم الحالي في مجال التنمية في غينيا الاستوائية وساموا. ومن المقرر أن يرفع اسم ساموا من قائمة أقل البلدان نموا في عام 2014، وهي تتعافى من أزمة مزدوجة تتمثل في الأزمة الاقتصادية والمالية عام 2008، وكارثة السونامي في أيلول/سبتمبر 2009. والمتوقع عودة البلد إلى طريق التنمية المستدامة ويعزى ذلك بصورة كبيرة إلى انتعاش قطاع التصنيع، فضلا عن جهود إعادة البناء التي تقوم بها الحكومة، والدعم المستمر من جانب المتجمع الدولي. ولا تزال الآفاق الاقتصادية مواتية بالنسبة لغينيا الاستوائية التي وافق المجلس على رفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا عام 2009، وإن لم تحط الجمعية العامة علما بهذا بعد؛ وقد صُنف البلد مؤخرا من جانب البنك الدولي بوصفه بلدا مرتفع الدخل. وترى اللجنة أن من المهم أن تتخذ الجمعية العامة إجراء للمحافظة على موثوقية فئة أقل البلدان نموا.
	وأخيرا، نظرت اللجنة في التفاعل بين التنمية والهجرة وبخاصة في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة  وترى اللجنة أن للهجرة الدولية آثار مهمة على عملية التنمية وعلى أداء الاقتصادات الحديثة. وعندما تخضع للتنظيم بصورة كافية، يمكن أن تغدو مصدرا للمنافع المتبادلة لكل من البلدان المرسِلة والمستقبِلة. ومن ناحية ثانية، ينبغي عدم النظر إلى الهجرة باعتبارها بديلا عن استراتيجية إنمائية وطنية أصيلة. وقد جلبت الأزمة الاقتصادية شواغل إضافية تشمل الآثار السلبية على رفاه المهجرين ومشاعر متزايدة مناهضة للمهاجرين. وتدعو اللجنة إلى زيادة التعاون الدولي وإحراز تقدم أوضح تجاه وضع إطار دولي لتنظيم تدفقات الهجرة، مع التعريف الدقيق للحقوق والالتزامات التي تؤثر في المهاجرين في بلدان العبور والبلدان المضيفة، وتشجيع اتخاذ تدابير لتعزيز الآثار الإنمائية الإيجابية للهجرة والحد من آثارها السلبية. ويلزم أن تقوم الحكومات المضيفة ببذل المزيد من الجهود لحماية الفئات الضعيفة من المهاجرين بصورة أفضل كما ينبغي أن تكافح بهمة ردود الفعل المناهضة للهجرة ومظاهر كراهية الأجانب في مجتمعاتها.
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	الفصل الأول 
	المسائل التي تتطلب اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات بشأنها أو التي تعرض عليه
	ألف - المسائل التي تتطلب اتخاذ المجلس إجراءات بشأنها 
	التوصية 1: نحو تنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالتعليم

	1 - لم يقابل التقدم في تلبية صافي الأرقام المستهدفة في الأهداف الإنمائية للألفية بتحسينات في نوعية التعليم المقدم. وفي كثير من الحالات، تكون نوعية التعليم من التدني بحيث لا تؤدي إلى تحسين المهارات الإدراكية أو المستويات الإنتاجية. ولئن كان من المهم رصد التقدم المحرز صوب تعميم التعليم الابتدائي، والمساواة بين الجنسين في مجال التعليم، يجب إيلاء اهتمام متزايد لنوعية التعليم على جميع المستويات. وبالإضافة إلى ذلك ظهرت تحديات جديدة، من قبيل كفالة الحصول على التعليم بشكل منصف، ومعالجة البطالة بين العاملين المتعلمين، والتصدي لنزوح ذوي الكفاءة من الفنيين المهرة وتلبية مطالب التعليم مدى الحياة. وبالتالي، توصي لجنة السياسات الإنمائية المجلس بما يلي:
	(أ) أن يطلب إلى اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة اقتراح مؤشرات يمكن أن يستخدمها واضعو السياسات والمجتمع الدولي لتقييم ورصد نوعية التعليم بشكل منتظم. ويعد وضع ورصد مؤشرات لنوعية التعليم ضروريا للوصول بإسهام التعليم في النمو الاقتصادي القائم على الإنصاف إلى أقصى حد. وينبغي النظر أيضا في إمكانية إدراج تلك المؤشرات في الأهداف الإنمائية للألفية. وتوصي اللجنة، بأن توضع مؤشرات النوعية هذه مبدئيا عند مستوى التعليم الابتدائي وأن يمد نطاقها بعد ذلك إلى مستويات التعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب الفني؛
	(ب) أن يبدأ عملية لاستعراض مدى كفاية الدعم المقدم من المجتمع الدولي إلى التعليم في البلدان النامية. ويُقترح أن يستند الاستعراض في جملة أمور إلى تقييم برامج الإصلاح التعليمي ليتسنى تحديد أي من تلك العناصر لهذه البرامج يحتاج إلى زيادة تعزيز ودعمه.
	التوصية 2: صقل معايير تحديد أقل البلدان نموا

	2 - تحدد اللجنة أقل البلدان نموا باعتبارها بلدانا منخفضة الدخل تعاني من أشد العوائق الهيكلية وطأة بالنسبة للتنمية المستدامة. وبعد استعراض شامل للمؤشرات والنهج المستخدمة لتحديد أقل البلدان نموا، أكدت اللجنة موثوقية المعايير واستحدثت أساليب للصقل كيما تحدد بشكل أفضل أوجه الضعف الهيكلي خاصة التي يسببها التغير المناخي. وفي هذا الصدد، تدعو المجلس إلى أن يحيط علما بالمقترحات الواردة في الفصل الثالث من هذا التقرير من أجل تنفيذها في الاستعراض الذي يجري للقائمة كل ثلاث سنوات من عام 2012.
	باء - المسائل التي عرضت على المجلس 
	1 - نحو تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا والمتعلقة بالتعليم

	3 - ينبغي للحكومات أن تنظر إلى السياسات التعليمية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية. ويؤثر سياق الاقتصاد الكلي في نمط الطلب على العمل وكثيرا ما أدى تزايد الاندماج في الاقتصاد العالمي إلى جعل السياسات التجارية وسياسات الاستثمار الأجنبي عوامل محددة بالغة الأهمية لأنواع المعرفة والمهارات اللازمة. وينبغي تنظيم النظام التعليمي بما في ذلك التعليم مدى الحياة والتدريب على المهارات، بحيث يقابل التوسع في التعليم خلق فرص لزيادة الإنتاجية وذلك باستخدام يد عاملة متعلمة بشكل أفضل. ويعد التنسيق بين مقدمي التعليم ومقدمي التدريب وأرباب العمل ضروريا لتعزيز الروابط بين التعليم وفرص العمل.
	2 - رصد البلدان التي رفع اسمها من فئة أقل البلدان نموا

	4 - استعرضت اللجنة تقرير التنمية في غينيا الاستوائية وساموا، وأحاطت علما بالجهود المبذولة لإعادة بناء اقتصاد ساموا بعد تسونامي عام 2009. وهي تشجع ساموا، على أن تقوم، بمساعدة من شركائها الإنمائيين، بإعداد استراتيجية انتقال توطئة لرفع اسمها من فئة أقل البلدان نموا، وفقا لقرار الجمعية العامة 59/209. وفي غينيا الاستوائية، وحتى مع انخفاض أسعار النفط وتدني الإنتاج من النفط الخام عام 2009، لا يزال دخل الفرد يبلغ نحو عشرة أمثال عتبة الخروج من فئة أقل البلدان نموا. وتوجه اللجنة اهتمام المجلس إلى أن الجمعية العامة لم تتخذ إجراء بعد فيما يتعلق بالتوصية برفع اسم غينيا الاستوائية من فئة أقل البلدان نموا. وقد يترتب على التأخير لمدة طويلة آثار سلبية على فئة أقل البلدان نموا من حيث المصداقية والمعاملة على قدم المساواة. ويرى المجلس أن من المهم أن تتخذ الجمعية العامة إجراء في هذا الصدد.
	3 - التنمية والهجرة الدولية في أوقات الأزمات

	5 - تعد الهجرة الدولية قوة مهمة في التغير الاجتماعي كما أن لها آثار مهمة على عملية التنمية وعلى أداء الاقتصادات الحديثة. ولقد كان للأزمة الاقتصادية في عام 2008 أثر سلبي على رفاه المهاجرين الدوليين وكثيرا ما أدت إلى تزايد المواقف المناهضة للمهاجرين في البلدان المضيفة. ويمكن أن تصبح الهجرة الدولية مصدرا لمنافع متبادلة للبلدان المعنية بهذا الأمر، إذا ما نظمت بصورة مناسبة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بما يلي:
	(أ) أن تتخذ الحكومات خطوات لإنشاء إطار متعدد الأطراف لكي يضع الأساس لتنظيم تدفقات الهجرة، مع وضع تعريف دقيق للحقوق والالتزامات التي تؤثر في المهاجرين العابرين في البلدان المضيفة، كما ينبغي أن تشجع تدابير لتعزيز الآثار الإنمائية الإيجابية للهجرة، والحد من الآثار السلبية؛
	(ب) أن تعكس الأطر القانونية الوطنية بصورة كافية المعايير والتوصيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالهجرة؛
	(ج) بذل المزيد من الجهود لحماية الفئات الضعيفة من السكان المهاجرين بشكل أفضل، بمن فيهم المهاجرون غير الموثقين، في مواجهة الإيذاء والاستغلال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومات أن تكافح بهمة ردود الفعل المناهضة للهجرة، ومظاهر التعبير عن كراهية الأجانب في مجتمعاتها.
	الفصل الثاني
	توفير التعليم الجيد للجميع: تلبية الاحتياجات من الموارد البشرية في البلدان النامية
	ألف - مقدمة
	6 - التزم المجتمع الدولي عام 1990 بتوفير التعليم للجميع(). وباعتماد الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000، جدد المجتمع الدولي جهوده لتعميم التعليم الابتدائي. وأدت هذه الجهود إلى تحسينات مهمة في تلبية الأرقام المستهدفة من قبيل صافي نسبة التسجيل في التعليم الابتدائي ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار. ومن ناحية ثانية، ظهرت تحديات جديدة تتجاوز تحقيق الأهداف الكمية؛ ويشمل هذا أهمية جودة التعليم والحاجة إلى زيادة كفالة الوصول إلى التعليم على قدم المساواة، وتجنب استنساخ وإدامة أوجه اللامساواة القائمة.
	7 - والتعليم أداة فعالة لتعزيز الترابط الاجتماعي، ولتحسين المواطنة ونوعية الديمقراطية. وهو يسهم في تعزيز جودة حياة الشخص وفي ممارسته لحقوقه وواجباته المدنية. ويؤدي التعليم إلى إثراء حياة الشخص وذلك بتنمية المهارات الإدراكية والاجتماعية، وبجعل الناس على وعي بحقوقهم والتزاماتهم. وكثيرا ما يكون للسكان المتعلمين طائفة أوسع من الخيارات لمواجهة التحديات والظروف غير المواتية.
	8 - ولا يسهم التعليم في التنمية فحسب. فهو مهم للغاية أيضا من أجل تعزيز القدرات البشرية وتشجيع المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ومن شأن ربط التعليم بتنمية الموارد البشرية أن يزيد من الإنتاجية. ومن المهم توسيع نطاق جودة التعليم ليشمل الشرائح الفقيرة من السكان وغيرها من الفئات المحرومة بتعزيز الحراك الاجتماعي والحد من اللامساواة الحالية في الفرص، وبذا يؤدي إلى التعجيل بالنمو المنصف. ويؤدي إنشاء رأس مال بشري من خلال التعليم والتدريب في مجالات العمل، إلى تيسير الاستثمار، وتعزيز التنمية ونشر التكنولوجيات الجديدة، كما يرفع الإنتاجية للعامل. ومن ناحية ثانية، فإن الصلات بين التعليم واللامساواة وإنشاء الرأس مال البشري والتنمية الاقتصادية والنمو أمور معقدة وكثيرا ما تكون خاصة بسياقات بلدان بعينها. وقد يحول الفقر دون إلتحاق الأطفال بالمدارس أو من استفادتهم استفادة كاملة بسبب سوء تغذيتهم أو عدم حصولهم على الرعاية السليمة في مرحلة الطفولة. وبصورة مماثلة كثيرا ما تكون النتائج التعليمية للأطفال من الأسر المعيشية غير المتعلمة أسوأ من النتائج التعليمية للأطفال من الأسر المعيشية المتعلمة.
	9 - وقد أحرز الكثير من البلدان المنخفضة النمو تقدما ملحوظا تجاه تحقيق تعميم التعليم الابتدائي. ومن ناحية ثانية، هناك شواغل خطيرة بشأن محتوى وجودة التعليم، مما يشير إلى الحاجة إلى تحول في المواقف للسياسات التعليمية. ولمواكبة خطى الأسواق التنافسية والعولمة والتكنولوجيات السريعة التغير، يجب توجيه النظم التعليمية نحو تكوين موارد بشرية ذات مهارات مناسبة وتتمتع بمرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة. ويجب إيلاء المزيد من الاهتمام للتعليم بعد المرحلة الابتدائية وللتدريب على المهارات، بما في ذلك التدريب أثناء العمل، من أجل توطيد المكاسب المحققة من التعليم الأولي. ويصدق هذا بصفة خاصة على البلدان التي لا يزال يزداد فيها السكان في سن العمل، ليتسنى لهم الاستفادة من هذا ”العائد الديمغرافي“.
	10 - وعادة يرتبط النمو الاقتصادي السريع بالتغير الهيكلي وباعتماد تكنولوجية جديدة. ويتعين على النظم التعليمية الوطنية أن تستجيب للخطى السريعة للتطورات والفرص التكنولوجية. ونظرا لأن النمو الاقتصادي يخلق طلبا على العمال ذوي التعليم العالي والمهارات المحسّنة، يحتاج مقررو السياسات إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى التعليم الثانوي والتعليم العالي. فالتعليم الابتدائي وحده، حتى ولو أُدير بكفاءة، لا يوفر أفرادا ذوي مهارات من قبيل التفكير النقدي ومهارات الاتصال، التي يكون لها عائد مرتفع في سوق العمل. وعلاوة على ذلك، فمن الضروري رفع كفاءة القدرات للأفراد الذين يساهمون بالفعل في القوة العاملة للتعويض عن التعليم غير الكافي الذي حصلوا عليه في الماضي، وعلى المهارة التي عفا عليها الزمن أثناء حياة العمل للفرد.
	11 - وفيما يتعلق بتوفير مستويات التعليم العليا، ثمة قضايا عديدة تستحق الاهتمام. وتشمل تحديد أنواع المهارات اللازمة في سوق العمل، وكيفية توفيرها، وتمويل التعليم (تمويلا خاصا أو عاما، أو بمزيج منهما)، وتوفير ذلك من خلال القطاع العام و/أو القطاع الخاص. ومن الضروري أيضا معالجة الشواغل المتعلقة بالجودة والتحديات التي تمثلها بطالة الأفراد المتعلمين ونزوح ذوي الكفاءة من الفنيين ذوي المهارات الرفيعة. وفيما يتجاوز هدف تعميم التعليم الابتدائي، ثمة طائفة كاملة من تحديات الجيل الثاني التي تأخذ في الظهور. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى زيادة البحث والتطوير فيما يتعلق بنظم التعليم ذاتها فضلا عن إطار الدعم الدولي للتعليم من أجل إيجاد استجابات مناسبة لهذه التحديات.
	باء - النظم التعليمية والاستراتيجيات الإنمائية
	12 - زاد التسجيل في جميع مستويات التعليم. وبالرغم من ذلك لا يؤدي ارتفاع معدلات التسجيل إلى نمو اقتصادي أسرع أو إلى زيادة الإنتاجية بالضرورة. وثمة أسباب مختلفة لهذا الأمر. فقد تكون نوعية التعليم المقدم من التدني بحيث لا تؤدي إلى زيادة المهارات الإدراكية أو مستويات الإنتاجية. والواقع أن اختبارات الكفاءة لأطفال المدارس في كثير من أنحاء العالم النامي، تكشف عن أزمة تعلم. وهناك حالات يعجز فيها نصف طلاب الصف الثالث تقريبا عن تمييز حتى حرف واحد، وثمة أقلية مهمة من الطلاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عاما في المدارس لا يمكنهم قراءة قصة بسيطة أو إجراء عملية قسمة(). في المتوسط، تبين أن طلاب البلدان النامية يحتاجون إلى ما يزيد كثيرا على 5 سنوات في المدارس الابتدائية كي يتمكنوا بصورة عملية من القراءة أو العدّ(). ثمة سبب آخر ربما يتمثل في أنه في حالة الاقتصادات ذات التقدم التقني المحدود قد تؤثر زيادة العرض من اليد العاملة المتعلمة من معدل العودة لتلقي التعليم لأن الطلب لا يزيد بما يتمشى مع العرض. وفي هذه السياقات، لا يسهم التعليم في زيادة الأجور. وبالقدر الذي لا تكون فيه نوعية التعليم متوائمة مع احتياجات الاقتصاد، قد لا تفيد المؤهلات التعليمية كآلية فعالة للفحص لأغراض التعيين. في حالات أخرى، عين عدد أقل من العاملين المتعلمين في بلدان ذات اقتصادات تعاني من عدم استقرار الاقتصاد الكلي ومن تدني إيجاد فرص العمل. وتوحي هذه القضايا بضرورة النظر إلى السياسات التعليمية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية العامة.
	13 - وللنُّهُج المختلفة لتصميم النظم التعليمية الوطنية آثارها على أنماط التنمية. وتمارس البلدان النامية التعليم إما ”أفقيا“، أو ”رأسيا“. ويسعى النهج الأفقي إلى توفير التعليم الأساسي للسكان برمتهم دون التشديد على التعليم العالي. وخلافا لذلك، يركز النهج الرأسي على توفير التعليم العالي الجيد النوعية لبعض الأفراد، مبديا اهتماما أقل بتعميم التعليم على المستويات الدنيا. ولهذه النُّهُج البديلة آثار مختلفة فيما يتعلق بالإنصاف وتوزيع الدخل. وقد تؤدي زيادة العوائد المستمدة من التعليم العالي مع ما يقترن بذلك من عدم اللامساواة في الوصول إلى التعليم، إلى توسيع الفجوة المتعلقة باللامساواة في الدخل واللامساواة الاجتماعية. ويكمن العلاج في جعل النظام التعليمي جزءا لا يتجزأ من استراتيجية شاملة لنمو إيجاد الوظائف مع تحسين وصول الفقراء والفئات المحرومة الأخرى إلى مستويات التعليم كافة.
	جيم - جودة التعليم: الإنصاف ونواتج سوق العمل
	14 - أولي اهتمام غير كاف لجودة التعليم، مما أسفر عن مناهج دراسية وطرق تعليم عفا عليها الزمن ونتائج تعليمية سيئة كما أشير إليه آنفا. ويتم الارتباط بين النظام التعليمي للبلد وأدائه الاقتصادي من خلال سوق العمل. فإذا أضافت النظم التعليمية شيئا إلى مهارات العاملين وكفاءتهم، ثمة احتمال لنشوء دائرة حميدة تؤدي إلى نمو الإنتاجية وارتفاع العائدات التي تنعكس في شكل زيادة في الطلب على التعليم، ويتمثل العنصر الحاسم في هذه الدائرة الحميدة في جودة التعليم.
	15 - ولتلبية الطلب على التعليم بما يتجاوز المستويات الأساسية، أنشئت مؤسسات جديدة، كثيرا ما تقدم هذه المؤسسات نوعا عاما من التعليم، أقل تكلفة من التعليم التقني أو الفني. ويجب أن يأخذ إصلاح النظام التعليمي في الاعتبار جميع مقدمي التعليم. ومقدمو التعليم الخاص هم الآن كثيرون في العديد من البلدان. وقد أسهم كل من زيادة الطلب على التعليم توافر التمويل الخاص من الأفراد، في زيادة المؤسسات التعليمية الخاصة. ومن ناحية ثانية، فإن نوعية التعليم التي تقدمها مؤسسات خاصة تكون موضع شك في بعض السياقات، مما يقتضي تنظيما أفضل ورقابة ذات نوعية محسنة.
	16 - ولا تقتصر أهمية جودة التعليم على الطلاب في المؤسسات التعليمية الرسمية. إذ يُعد التعلم مدى الحياة وبرامج تحسين المهارات، بما في ذلك تقديم الدعم لصغار مباشري الأعمال الحرة وسائل مهمة كنشر المعرفة والمهارات الجديدة اللازمة لاستيعاب التكنولوجيات الجديدة. وإضافة إلى ذلك ينبغي إيلاء الاهتمام إلى العاملين الذين لم يمكنهم الاستفادة من التعليم الكامل أو ذي النوعية الجيدة والذين سيظلون ضمن اليد العاملة لسنوات عديدة. وبدون تدريب إضافي لهؤلاء العاملين سيكونون عاجزين عن التكيف مع التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، ولن يستفيدوا من الحراك المحتمل المرتبط بالنمو الاقتصادي. ويمكن تنظيم التدريب وزيادة المهارات في الصفوف الدراسية وعن طريق التعليم عن بعد أو في أماكن خارج المؤسسات التعليمية (التلمذة الصناعية والتدريب أثناء العمل).
	17 - كثيرا ما سيتطلب ربط مستوى التعليم العالي ونظم التدريب بأسواق العمل إعادة توجيه النظام التعليم، وإصلاح الإطار التنظيمي لتوفير التعليم الخاص، وبناء شراكات فعالة بين أرباب العمل في القطاع الخاص وأرباب العمل في القطاع العام من ناحية وبين مقدمي التعليم من ناحية أخرى، وبناء جسور بين نظامي التعليم الرسمي وغير الرسمي. وثمة سؤال يرتبط بهذا وهو ما إذا كان ينبغي للبلدان منخفضة الدخل أن تهدف إلى إنشاء جامعات وطنية تسعى بوعي منها إلى الارتباط بـ ”الشبكات العالمية لمراكز التفوق“. والقضية هنا هي ما إذا كان هناك ما يكفي من اقتصادات الحجم الكبير لكفالة الجودة. ويتمثل أحد الخيارات في إنشاء جامعات إقليمية وربط هذه الجامعات بالجامعات الوطنية من خلال اتفاقات شبكات تعاونية.
	18 - ويحتاج مقررو السياسات إلى أن يكفلوا الوصول بشكل منصف متزايد إلى التعليم، لتفادي استنساخ وإدامة اللامساواة القائمة. وبشكل كبير يُحدد الوصول إلى التعليم العالي في النظم القائمة على الجدارة بصورة خاصة، على أساس توافر الفرص للوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي الجيد النوعية. ويجب اعتماد نهج شامل للتعليم من أجل تعزيز تكافؤ الفرص في أسواق العمل المقبلة وزيادة العائدات العامة للتعليم.
	19 - ويعد توفير التعليم العالي جيد النوعية باهظ التكلفة، مما يثير مسألة التمويل والوصول إليه. وفي بعض البلدان، زيدت الرسوم الدراسية للتغلب على القيود المالية، بما في ذلك في مؤسسات القطاع العام مما أسفر عن إقصاء الطلاب ذوي الدخل المنخفض. ومن حيث أسس الإنصاف، ينبغي للطلاب المنتمين لأسر معيشية مرتفعة الدخل أن يسهموا في تمويل تعليمهم وذلك بدفع رسوم دراسية. ومن ناحية ثانية، فإن الطلاب الأقل ثراء، ينبغي أن يحصلوا على التعليم العالي الذي تيسره وسائل من قبيل المنح، والقروض المدعومة والرسوم الدراسية المخفضة أو المدعومة.
	20 - وثمة مشكلة أخرى تتمثل في البطالة فيما بين العاملين المتعلمين. وبالرغم من اتساع نطاق توفير التعليم العالي في البلدان النامية كما زاد عدد الطلاب، كثيرا ما تكون البطالة فيما بين العاملين المتعلمين والمهرة مرتفعة. ويكمن تفسير ذلك إلى درجة كبيرة في عدم توافق المهارات، وعدم كفاية تكوين العمالة.
	21 - وينبغي للسياسات التعليمية أيضا أن تأخذ في الاعتبار حراك اليد العاملة على الصعيد الدولي. ومع أن هجرة اليد العاملة العالية المهارة (هجرة ذوي الكفاءة) إلى الخارج تكون لها آثار سلبية، فإن البلدان يمكنها أن تستفيد أيضا من ”تداول الأدمغة “ أو ”الهجرة العكسية لذوي الكفاءة“، فضلا عن الهجرة المؤقتة، سواء من حيث التحويلات إلى الداخل، أو التدريب على المهارات (انظر أيضا الفصل الخامس).
	22 - وأخيرا، من المهم أن يوضع في الاعتبار أن سياق الاقتصاد الكلي يؤثر في نمط الطلب، نظرا لأن العمالة ذات الأجر الأفضل، ترتهن بمناخ الاستثمار، والسياسات التجارية، والأسواق المالية، وطبيعة التدفقات الرأسمالية. ويمكن للسياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية أن يكون لها تأثير مهم على العمالة. وقد أدى المزيد من التكامل في الاقتصاد العالمي إلى جعل السياسات التجارية وسياسات الاستثمار الأجنبي عوامل محددة بالغة الأهمية لأنواع المعارف والمهارات اللازمة. وفي كثير من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة، أدت الصلات الصناعية وتشجيع البيئة المواتية للاستثمار، إلى تغيرات هيكلية رافقتها التغيرات المطلوبة في نظام التعليم وفقا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية.
	دال - الاستنتاجات والتوصيات
	23 - ينبغي عدم إهمال كفالة تعميم الوصول إلى التعليم الابتدائي. ومن ناحية ثانية، يجب أن يقترن تحقيق الأهداف الكمية بتحقيق الأهداف ”النوعية“. ويجب إيلاء الأولوية إلى تحسين نوعية التعليم في جميع المستويات، والتشديد على تقليل الفجوات النوعية التي تترتب عليها آثار سلبية بالنسبة للإنصاف والتماسك الاجتماعي.
	24 - ومن الضروري وضع ورصد المؤشرات المتعلقة بنوعية التعليم لتحقيق أقصى قدر من المساهمة التي يمكن أن يؤديها التعليم في النمو الاقتصادي، ولتحقيق الإنصاف. وينبغي استكشاف إمكانية إدراج مؤشرات تتعلق بنوعية التعليم في الأهداف الإنمائية للألفية.
	25 - يعد تثقيف المربين بصورة أفضل وتوفير حوافز مناسبة للمدرسين من الأمور البالغة الأهمية لتحسين نوعية التعليم المقدم وتقليل الفجوات الكبيرة في النوعية في التعليم الذي يتم توفيره.
	26 - يعد التعليم الجيد والتدريب على المهارات والتدريب مدى الحياة من الأمور المهمة للداخلين الجدد وأيضا بالنسبة للأفراد الموجودين بالفعل في سوق العمل نظرا لأنه قد تكون لديهم أوجه قصور تعليمية (من حيث نوعية وكمية التعليم والتدريب على المهارات المتلقاة) أو من حيث المهارات التي عفا عليها الزمن.
	27 - ويحتاج مقررو السياسات إلى وضع التعليم في السياق الأوسع للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية بما يكفل أن تكون الأنشطة فعالة. وفي هذا الصدد، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام إلى التنسيق بين سياسات التعليم العالي وسياسات تنمية المهارات من ناحية، والسياسات التكنولوجية والابتكارية من ناحية أخرى، من أجل رفع كفاءة قدرات التكنولوجية الوطنية وزيادة إنتاجيتها.
	28 - ويلزم المزيد من التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص من أجل التصدي لعدم تواؤم المهارات والبطالة بين العاملين المتعلمين والمهرة، ولتفادي الآثار السلبية المحتملة للهجرة إلى الخارج من جانب اليد العاملة العالية المهارة من البلدان النامية، مع الاستفادة من الفرص المتعلقة بالهجرة المؤقتة أو الهجرة الدائرية (انظر الفصل الخامس).
	29 - ثمة حاجة إلى إعادة التفكير في الدعم الدولي المقدم إلى التعليم في ضوء التحديات الناشئة. فيجب أن يستند الدعم الدولي إلى رصد وتقييم برامج الإصلاح لتحديد العناصر والبرامج التي فشلت وتلك التي حالفها النجاح. وتلزم المساعدة أيضا من أجل وضع الطرق والنهج المناسبة لتقييم نتائج التعلم استنادا إلى معايير دولية وجمع معلومات قابلة للمقارنة ومفصلة في هذا الصدد.
	الفصل الثالث 
	المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا وعملية رفع أسماء تلك البلدان من القائمة
	ألف - مقدمة
	30 - من أجل التحضير للاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات، في عام 2012 لقائمة أقل البلدان نموا، قامت لجنة السياسات الإنمائية بإعادة دراسة معايير تحديد أقل البلدان نموا، مولية اهتماما خاصا لمسألة ما إذا كان التغير المناخي والنزاع يشكلان عوائق هيكلية لتنمية هذه البلدان. وقد راعت اللجنة في استعراضها النظرات المتعمقة المستخلصة من البحوث الأخيرة بشأن التنمية الاقتصادية فضلا عن التحسينات في توافر البيانات.
	31 - ونظرت اللجنة أيضا في إعداد موجزات لأوجه الضعف وتقييمات الأثر للبلدان التي اعتبرت مؤهلة لرفع اسمها من القائمة.
	باء - معايير تحديد أقل البلدان نموا 
	32 - يستند تحديد أقل البلدان نموا في الوقت الراهن إلى ثلاثة معايير وهي: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والأصول البشرية، وأوجه الضعف الاقتصادية إزاء الصدمات الخارجية. ويقاس المعياران الأخيران بمؤشرين من مؤشرات العوائق الهيكلية وهما مؤشر الأصول والبشرية، ومؤشر أوجه الضعف الاقتصادية().
	33 - وبعد إجراء استعراض شامل للمؤشرات والنهج المستخدمة في تحديد أقل البلدان نموا، أكدت اللجنة من جديد سلامة معايير تقييم الإدراج في قائمة أقل البلدان نموا فضلا عن رفع أسماء البلدان. كما أكدت أيضا من جديد الحاجة إلى ما يلي: (أ) المحافظة على الاتساق المتزامن للقائمة والانصاف بين البلدان؛ (ب) المحافظة على ثبات المعايير؛ (ج) التحلي بالمرونة في تطبيق المعايير؛ و (د) أن تكون المؤشرات المستخدمة في حساب الأرقام القياسية لكي تكون قوية بصورة منهجية ومتاحة لجميع البلدان المعنية.
	34 - وتعرف اللجنة أقل البلدان نموا بوصفها بلدانا ذات دخل منخفض يعاني من أشد العوائق الهيكلية للتنمية المستدامة. وجميع هذه العناصر الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) لها وجاهتها. وفي حين أن البعد الاجتماعي أدرج بالفعل إلى حد كبير في الرقم القياسي للأصول البشرية، ارتأت اللجنة أن ذلك العنصر لم يوضع في الاعتبار بشكل كاف.
	جيم - التغيير المناخي وتحديد أقل البلدان نموا 
	35 - بحثت اللجنة منذ عام 2007 الصلة الأوسع نطاقا بين المناخ والتنمية (انظر E/2008/33 و E/2010/33). وثمة بعدان يتسمان بالأهمية وهما المرونة وأوجه الضعف. ويتوقع أن يؤدي تغيير المناخ إلى زيادة أوجه التباين المناخية فضلا عن تكثيف وتواتر الأحداث بالغة الخطورة؛ كما أنه يشكل أيضا صدمة مستمرة لمتغيرات من قبيل الحرارة، وهطول الأمطار، ومستوى سطح البحر. ويرتبط تغيير المناخ ارتباطا قويا بمشاكل بيئية أخرى من قبيل التنوع البيولوجي والتصحر.
	36 - ولتغير المناخ أيضا آثار قوية على البعدين الاجتماعي والاقتصادي للتنمية المستدامة. وثمة دلائل متزايدة على أن التغير المناخي يحدث بالفعل وأنه سوف يؤثر في التنمية، بما في ذلك في الإنتاج الزراعي، والنواتج الصحية، وتوافر المياه. والمرجح أن تكون أقل البلدان نموا ضعيفة إزاء هذا بصفة خاصة.
	37 - وكثير من المؤشرات المستخدمة لتحديد أقل البلدان نموا تكشف جوانب ذات صلة بأوجه الضعف إزاء التغير المناخي. ولاحظت اللجنة اثنين من المجالات الرئيسية يتوقع تأثرهما بالتغيير المناخي وهما الزراعة والصحة، ويبدو أنهما مشمولان بصورة كافية بمؤشرات أقل البلدان نموا الحالية. 
	38 - وفي حين أن مؤشر الضعف الاقتصادي يتناول بالفعل الأحداث الشديدة الوطأة ذات الصلة بالمناخ، يمكن تعزيز الصلة بين التغيير المناخي والكوارث الطبيعية من خلال صقل عنصر الكوارث الطبيعية في الرقم القياسي. وبصفة خاصة يمكن أن يكشف مؤشر جديد أوجه ضعف محددة في المناطق الساحلية (انظر أدناه).
	39 - وتقر اللجنة بالآثار المحتملة للتغير المناخي على توفر المياه، والنظم الإيكولوجية (الغابات على سبيل المثال) وعلى التنوع البيولوجي الذي قد يزيد من أوجه الضعف، بيد أنها لم تتمكن من تحديد المؤشرات المناسبة().
	دال - دور النزاع في تحديد أقل البلدان نموا
	40 - تناولت لجنة السياسات الإنمائية أثار النزاعات بالنسبة للتنمية في الماضي (انظر E/2005/33). والصلة بين مركز أقل البلدان نموا وحدوث النزاعات صلة قوية. والنزاعات لها آثار سلبية على تقدم التنمية، وكثيرا ما تعكس مسار المكاسب التي تحققت في السابق، وتزيد من تفاقم أوجه الضعف على مستوى الأسرة المعيشية وتنشئ أشكالا من البؤس التي تناضل شرائح مهمة من السكان للتعافي منها.
	41 - ويشكل النزاع نمطا متكررا قويا، نظرا لأن بلدانا كثيرة في مرحلة ما بعد النزاع ترتد إلى حالة نزاع جديدة. ويعد شراك النزاع عائقا للتنمية. ومن ناحية ثانية، يتعذر تحديد ما إذا كان النزاع خطرا خارجيا خالصا.
	42 - وترتبط مؤشرات حدوث النزاعات وتواترها وآثارها الاجتماعية ارتباطا قويا بمؤشرات أقل البلدان نموا الحالية. وعلاوة على ذلك، ليس من اليسير تحديد مؤشرات الضعف إزاء النزاعات. وبالتالي، فقد أكدت اللجنة من جديد التوصية المقدمة في عام 2008 بأن تعالج قضايا النزاعات بشكل أفضل في موجزات أوجه الضعف، حسب الاقتضاء.
	هاء - صقل المؤشرات الحالية
	1 - نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي

	43 - وافقت اللجنة على الإبقاء على معيار الدخل مقيسا على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي استنادا إلى طريقة أطلس المستخدمة في البنك الدولي.
	44 - واستذكرت اللجنة مناقشاتها السابقة المتعلقة بتوزيع الدخل (انظر E/2010/33). وأشارت إلى أن الدخل غير المتساوي انعكس بالفعل (جزئيا وبصورة غير مباشرة) في الرقم القياسي للأصول البشرية. ويمكن أن يؤدي تحديد أقل البلدان نموا على أساس توزيع الدخل إلى التأثير في النتائج بحيث تغدو في صالح البلدان التي تنتهج سياسات تتمخض عن لا مساواة في الدخل بشكل كبير وتثبيط السياسات التصحيحية. ومن ناحية ثانية، قررت أن تكون مسألة توزيع الدخل أحد الشواغل تتناولها موجزات أوجه الضعف.
	2 - الدليل القياسي للأصول البشرية

	45 - وافقت اللجنة على أن يستمر إبراز مركز الرأسمال البشري في الدليل القياسي للأصول البشرية بواسطة مؤشرات تتعلق بكل من مستوى الصحة والتغذية ومستوى التعليم. ويستخدم في الوقت الراهن أربعة مؤشرات هي:
	’1‘ النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من سوء التغذية؛
	’2‘ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر؛
	’3‘ النسبة الإجمالية للتسجيل في المدارس الثانوية؛
	’4‘ تعليم القراءة والكتابة للكبار.
	46 - وقررت اللجنة الإبقاء على جميع العناصر الأربعة في الدليل القياسي. وقد استُخدم مؤشر النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من سوء التغذية منذ عام 2006 وتبين أنه مرض. ولئن كان العمر المتوقع ربما هو الأنسب لإبراز الآثار التي يشعر بها معظم السكان البالغين فإن البيانات المتعلقة بوفيات الأطفال أكثر موثوقية بصفة عامة وهي متاحة على نطاق أوسع.
	47 - ناقشت اللجنة مؤشري التعليم. ويوفر إجمالي التسجيل في المدارس الثانوية معلومات محدودة بشأن رأس المال البشري ويعد وجود معدلات تسرب مرتفعة في بعض البلدان أحد الشواغل. وقد تكون القابلية للمقارنة لمعدلات تعليم القراءة والكتابة للكبار مشكلة أيضا.
	48 - وترى اللجنة أن متوسط عدد سنوات الدراسة قد يمثل مؤشرا أفضل للرأسمال البشري من التسجيل في المدارس أو معدلات تعليم القراءة والكتابة للكبار. كما قد يشير ذلك أيضا إلى المرونة إزاء التغيرات الرئيسية. ومن ناحية ثانية لا تتوافر بيانات في الوقت الراهن.
	3 - الرقم القياسي للضعف الاقتصادي

	49 - يتألف الرقم القياسي للضعف الاقتصادي من عنصرين رئيسيين، وهما الرقم القياسي للتعرض والرقم القياسي للصدمة. ويشمل الرقم القياسي للتعرض أربعة مؤشرات فرعية تمثل الحجم، والمكان، والتخصص الاقتصادي، ومؤشر فرعي محدد جديد يعكس الضعف البيئي الهيكلي. ويتألف الرقم القياسي للصدمة من المؤشرات الفرعية للصدمات الطبيعية والصدمات التجارية. ومن ثم فسوف يتضمن الرقم القياسي للضعف الاقتصادي ثمانية مؤشرات في مجموعها وهي:
	’1‘ السكان؛
	’2‘ البعد الشديد؛
	’3‘ تركز صادرات البضائع؛
	’4‘ حصة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك من الناتج المحلي الإجمالي؛
	’5‘ حصة السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة؛
	’6‘ عدم استقرار الصادرات من البضائع والخدمات؛
	’7‘ ضحايا الكوارث الطبيعية؛
	’8‘ عدم استقرار الإنتاج الزراعي.
	50 - وناقشت اللجنة ما إذا كانت القدرة على التكيف مدرجة في معايير أقل البلدان نموا. ولاحظت أن الدخل القومي الإجمالي والدليل قياسي للأصول البشرية عاملان لهما صلة وثيقة بالقدرة على التكيف، كما هو الحال بشأن بعض عناصر الرقم القياسي للضعف الاقتصادي بما في ذلك حجم السكان والهيكل الاقتصادي. وتتأثر القدرة على التكيف تأثرا شديدا بالتدابير المتعلقة بالسياسية العامة، وهي خارجة عن نطاق الرقم القياسي للضعف الاقتصادي والدليل القياسي للأصول البشرية، اللذان يقيسان العوائق الهيكلية. ولذا تبين للجنة أن القدرة على التكيف عولجت بشكل كافٍ في معايير أقل البلاد نموا.
	51 - وافقت اللجنة على أن حجم البلد مقيسا بالسكان يعد مقياسا مناسبا لمدى تعرض البلدان للصدمات، نظرا لأن البلدان الصغيرة لديها إمكانات تنوع اقتصادي أقل وهي أكثر عرضة للصدمات التجارية. وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم البلدان النامية معرضة للغاية للصدمات الطبيعية، التي كثيرا ما تؤثر على البلد برمته.
	52 - وأكدت اللجنة صلاحية البعد الشديد على النحو الذي يقاس به بواسطة المؤشر الحالي.
	53 - ويعد تركز صادرات البضائع مقياسا للتعرض الناجم عن هيكل تصدير مركز. وهو يشمل البضائع لا الخدمات، ولو أن الأخيرة مهمة للتنمية بالنسبة لبلدان عديدة منخفضة الدخل. ويعكف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الوقت الراهن على إعداد مؤشر لتركز الصادرات بالنسبة لكل من البضائع والخدمات. وترحب اللجنة بهذا الجهد وستنظر في إمكانية إدراجه في موعد لاحق.
	54 - وتشير حصة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك من الناتج المحلي الإجمالي إلى التعرض بسبب هيكل الإنتاج. ويوفر هذا المؤشر معلومات مهمة بشأن ضعف البلدان لأن الزراعة ومصائد الأسماك والغابات عرضة بصفة خاصة للصدمات الطبيعية والاقتصادية.
	55 - وقد اعتمد مؤشر جديد للنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة لإبراز أوجه الضعف للآثار الساحلية المرتبطة بتغير المناخ. ويعكس هذا المؤشر المستند إلى السكان تعرض السكان والأصول الاقتصادية بشكل أفضل مما تؤديه المؤشرات البديلة المستندة إلى منطقة الأرض فقط. وتعرف المناطق الساحلية المنخفضة بوصفها مناطق متاخمة للساحل تنخفض إلى ما هو أدنى من مستوى معين، وإذا توفر المؤشر الجديد لدى الاستعراض المقبل الأقل البلدان نموا، ستستخدم عتبة مستوى معينة قدرها 3 أمتار. والبديل لذلك هو المؤشر المتاح في الوقت الراهن الذي يستخدم عتبة مقدارها 10 أمتار. وكلا المؤشرين متاحان أو سيكونان متاحين من مركز شبكة معلومات علوم الأرض، جامعة كولومبيا (The Centre for International Earth Science Information Network).
	56 - ويعكس مؤشر عدم استقرار صادرات البضائع والخدمات مصدرا مهما للضعف الهيكلي لكثير من البلدان المنخفضة الدخل، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية.
	57 - يحل مؤشر ضحايا الكوارث الطبيعية محل المؤشر السابق للتشرد الناتج عن الكوارث الطبيعية. وتعريفه هو حصة السكان الذين يتعرضون للقتل أو الضرر بفعل الكوارث الطبيعية، أي الذين يحتاجون إلى مساعدات فورية من الأغذية والمياه والمأوى والصرف الصحي أو المساعدة الطبية. وهو يشمل المؤشر السابق للكوارث، الذي يعرف الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية في شكل مأوى. ومن شأنه تحسين نطاق تغطية الكوارث الطبيعية عن طريق إدراج كوارث ترتبط بالطقس والمناخ مثل الجفاف ودرجات الحرارة القصوى، وغير ذلك من الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات والعواصف فضلا عن الكوارث الجيوفيزيائية مثل الزلازل أو البراكين. 
	58 - ويعبر مؤشر عدم استقرار الإنتاج الزراعي عن الصدمات الطبيعية، وبالأخص الآثار المترتبة على الجفاف والاضطرابات في أنماط تساقط الأمطار. وفي ظل عدم وجود مؤشرات مناسبة للجفاف تحديدا، يمكن النظر إليه على أنه بديل مناسب لقياس آثار تغير المناخ المرتبطة بتقلبات الطقس. 
	59 - يرد هيكل وقيم الرقم القياسي للضعف الاقتصادي في المخطط أدناه، وتشير الأرقام الواردة بين الأقواس إلى قيم العناصر والمؤشرات في الرقم القياسي الكلي للضعف الاقتصادي. 
	الرقم القياسي للضعف الاقتصادي

	ملاحظة: الأرقام الواردة بين القوسين تشير إلى قيم عنصر أو مؤشر معين في الرقم القياسي للضعف الاقتصادي
	60 - باختصار، يُقترح إدخال التنقيحات التالية على الرقم القياسي المنقح للضعف الاقتصادي:
	(أ) يعاد تسمية عنصر ”الصغر“ باسم ”المؤشر الفرعي للحجم“ وهو مصطلح أكثر عمومية؛
	(ب) يسمى المؤشر الهيكلي الآن ”المؤشر الفرعي للهيكل الاقتصادي“ لزيادة التوضيح؛
	(ج) ادمج مؤشر جديد هو ”المؤشر الفرعي للبيئة“ في مؤشر التعرض. وهو يشمل مؤشرا ”لحصة السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة“؛
	(د) حل مؤشر ضحايا الكوارث الطبيعية محل مؤشر التشرد بسبب الكوارث الطبيعية؛
	(هـ) سيكون للمؤشرات الفرعية الأربعة في مؤشر التعرض قيم متساوية، في حين ما زالت قيمة عنصر الحجم (الصِغر) تبلغ حتى الآن 50 في المائة.
	4 - الاعتبارات الممكنة في المستقبل

	61 - ناقشت اللجنة أيضا إن كانت المساواة بين الجنسين وعدم وجود مأوى يمكن أن يوفرا معلومات لتحديد أقل البلدان نموا، لكنها قررت عدم إدراج مؤشرات إضافية. واقترحت إمكانية أن تتضمن الاستعراضات المقبلة لمعايير أقل البلدان نموا إعادة تقييم مدى استصواب إدراج مثل هذه المؤشرات. ويمكن أيضا عند إجراء مثل هذه الاستعراضات النظر في إمكانية إضافة مؤشرات بيئية.
	واو - تطبيق المعايير
	62 - أكدت اللجنة مجددا على النهج الحالي المستخدم في تحديد أقل البلدان نموا: التي ينبغي لإدراجها، فيجب الوفاء بالمعايير الثلاثة كلها عند قيم حدية معينة. ولضمان استمرار أي بلد يرفع اسمه من هذه الفئة في إحراز تقدم والمحافظة عليه مع تقليل خطر تعطل التنمية إلى أدنى حد ممكن، تتطلب أهلية رفع الاسم من القائمة الوفاء بمعيارين اثنين بدلا من معيار واحد فقط، من المعايير الثلاثة. وعلاوة على ذلك، وضعت عتبات رفع الاسم من القائمة عند مستوى أعلى من المستوى المطلوب لإدراج أسماء البلدان في القائمة. وللتوصية برفع اسم بلد ما من القائمة، يجب أن تثبت أهليته لذلك في استعراضين متتاليين من الاستعراضات التي تجرى كل ثلاث سنوات.
	63 - أكدت اللجنة القاعدة القائلة بأن مستوى مرتفعا ومستداما بما فيه الكفاية لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي - يتجاوز على الأقل مثلي عتبة رفع الاسم من القائمة - يجعل البلد مؤهلا لرفع اسمه من القائمة، حتى لو لم يبلغ هذا البلد عتبة الرفع من القائمة المحددة للرقم القياسي للضعف الاقتصادي أو الدليل القياسي للأصول البشرية. ذلك لأن ارتفاع نصيب الفرد من الدخل يشير إلى توفر قدر أكبر من الموارد لتنفيذ السياسات اللازمة لتحسين الأصول البشرية للبلد ومواجهة القيود الهيكلية.
	64 - تتوقف الأهلية للإدراج في القائمة أو الرفع منها، فيما يتعلق بالعوائق الهيكلية، على توزيع درجات الدليل القياسي للأصول البشرية والرقم القياسي للضعف الاقتصادي في مجموعة مرجعية من البلدان تضم أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان المنخفضة الدخل. وقد وافقت اللجنة، بالنسبة للاستعراض المقبل، على أن تدرج ضمن الفريق المرجعي البلدان النامية التي يقل دخلها عن عتبة الرفع من القائمة وفقا لمعيار الدخل، أي ما يزيد بنسبة 20 في المائة عن عتبة الدخل المنخفض التي يحددها البنك الدولي.
	زاي - ملامح الضعف وتقييم الأثر 
	65 - بالنسبة للبلدان التي تستوفي معايير الرفع من القائمة، ستعد الأونكتاد موجزا بأسباب الضعف وتُجري إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقييما للأثر، خلال السنة السابقة للاستعراض التالي الذي يجرى كل ثلاث سنوات. ووافقت اللجنة على أن يتضمن الموجز خلفية عامة عن وضع الاقتصاد والتنمية في البلاد، ويتحقق من وجود أي تفاوت بين البيانات المستخدمة من قبل اللجنة والإحصاءات الوطنية، ويتناول المسائل ذات الأهمية لدفع التنمية في البلدان التي يحتمل أن ترفع من القائمة والتي لا يمكن اكتشافها على نحو كاف باستخدام المؤشرات المتاحة. ويمكن أن تشمل هذه المسائل اعتماد الاقتصادات على التحويلات غير المطلوب سدادها، وتوزيع دخل البلد، ومخاطر نشوب نزاع، عند الاقتضاء. وينبغي أن توفر المعلومات الكمية في الموجز بيانات مقارنة عن بلدان أخرى لديها أوضاع مماثلة.
	66 - وينبغي أن يتناول تقييم الآثار التداعيات المتوقعة لفقدان مركز أقل البلدان نموا. وينبغي تقديم كل من موجز أسباب الضعف وتقييم الأثر في الوقت المناسب، لتمكين البلدان التي يحتمل أن ترفع من القائمة من الرد وإبداء التعليقات. 
	الفصل الرابع 
	رصد البلدان التي رُفِع اسمها من فئة أقل البلدان نموا
	67 - طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب قراره، E/2010/9 إلى اللجنة رصد التقدم الذي أحرزته مؤخرا البلدان المرشحة للرفع من فئة أقل البلدان نموا في ميدان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن تدرج النتائج التي تتوصل إليها في تقريرها السنوي المقدم للمجلس. وتعد ساموا البلد الوحيد المرشح حاليا للرفع من القائمة من قبل الجمعية العامة. ويشمل هذا التقرير أيضا غينيا الاستوائية، التي أوصت اللجنة برفع اسمها في عام 2009. وكان المجلس قد أيد التوصية في تموز/يوليه 2009 لكن لم تبت الجمعية العامة فيها بعد. 
	68 - و قد أرجأت الجمعية العامة رفع اسم ساموا حتى 1 كانون الثاني/يناير 2014 في أعقاب التسونامي المدمر الذي اجتاح البلاد في 29 أيلول/سبتمبر 2009 (انظر القرار 64/295). وكان نصيب الفرد من الدخل القومي في ساموا في تزايد مطرد لعدة سنوات، لكنه شهد انخفاضا طفيفا في عام 2009 ليصل إلى 840 2 مليون دولار. ومع ذلك، فمن المحتمل جدا أن يظل مستوى دخل الفرد أعلى بكثير من عتبة الدخل المطلوبة للرفع من القائمة والتي ستتحدد في استعراض عام 2012 الذي يجرى كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نموا(). 
	69 - ضرب التسونامي ساموا عندما كانت تتعافى من الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في الفترة 2008/2009. ورغم عودة النمو الاقتصادي، فإن إعادة بناء الاقتصاد، لا سيما قطاع السياحة الحيوي، تتطلب اهتماما متواصلا. ومن المرجح أن يكون ارتفاع مستوى رأس المال البشري نسبيا في ساموا، كما يستدل على ذلك من القيم المرتفعة للدليل القياسي للأصول البشرية، له أهمية خاصة في هذا الصدد. وتشير اللجنة إلى أن الفترة الممتدة للرفع من القائمة ستسمح لساموا، بدعم من شركائها الإنمائيين والتجاريين، بتكثيف الجهود الرامية إلى إعداد استراتيجية للانتقال السلس وفقا لقرار الجمعية العامة 59/209. 
	70 - وصدرت توصية أيضا برفع غينيا الاستوائية من القائمة في عام 2009 نظرا لارتفاع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، لعدة أمثال عتبة الدخل المحددة للرفع من القائمة، رغم أن البلد لا يفي بالعتبة المحددة للمعيارين الآخرين(). وحتى مع انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط الخام في عام 2009، ظل نصيب الفرد من الدخل عند حد مرتفع هو 420 12 دولار (حوالي 10 أمثال عتبة الرفع من القائمة). وقد صنف البنك الدولي غينيا الاستوائية، في الواقع، كبلد ذي دخل مرتفع في عام 2010. 
	71 - وتشير بعض مكونات الدليل القياسي للأصول البشرية إلى حدوث تحسن بطيء لكنه ثابت في المؤشرات الاجتماعية. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى الحاجة الماسة لأن تبذل غينيا الاستوائية جهودا إضافية من أجل تحقيق وضع صحي يتناسب مع مستوى الدخل فيها، لا سيما فيما يتعلق بمعدل وفيات الأطفال. 
	72 - وتشير اللجنة بقلق بالغ إلى أن الجمعية العامة لم تتخذ إجراء بعد بشأن رفع اسم غينيا الاستوائية من قائمة أقل البلدان نموا. وهى تود أن تلفت الانتباه إلى احتمال أن يقلل مثل هذا التقاعس لفترات طويلة من مصداقية فئة أقل البلدان نموا ككل، ويمكن أن يثير مخاوف بشأن كفالة المساواة في المعاملة بين البلدان التي تثبت أهليتها للرفع من القائمة. 
	الفصل الخامس
	الهجرة والتنمية في ضوء الأزمة 
	ألف - مقدمة
	73 - تشكل الهجرة الدولية قوة كبيرة للتغيير الاجتماعي والتفاعل الثقافي ولها آثار ملحوظة على عملية التنمية وأداء الاقتصادات الحديثة(). 
	74 - وقد أدت العولمة إلى زيادة ملحوظة في ضغوط الهجرة خلال العقود الثلاثة الماضية. وفي الفترة من عام 1980 إلى عام 2010، بلغ متوسط الزيادة السنوية في معدلات المهاجرين الدوليين 2.6 في المائة. وكان هناك ما يقرب من 214 مليون مهاجر دولي في عام 2010، أي أكثر قليلا من 3 في المائة من سكان العالم(). ورغم عدم تكافؤ التوزيع الإقليمي للهجرة الدولية، فهي تشكل ظاهرة عالمية متنامية.
	75 - وقد أثرت الأزمة الاقتصادية التي وقعت في عام 2008 على تدفق الهجرة الدولية. وأدى تدهور أوضاع أسواق العمل في بلدان المقصد فيما يبدو إلى تباطؤ تدفق المهاجرين، ودفع مختلف الحكومات إلى الإعلان عن فرض قيود جديدة في سياساتها المتعلقة بالهجرة. ومع ذلك استمرت ضغوط الهجرة للأسباب التالية: التفاوت الملحوظ في الأجور الحقيقية ومستويات المعيشة بين البلدان؛ الديناميات الديمغرافية المتباينة بين البلدان المتقدمة (ذات معدلات السكان المستقرة والتي تشهد شيخوخة متزايدة بين السكان) والبلدان النامية (التي تشهد زيادة في معدلات السكان وفي أعداد الشباب)؛ انتقال أنماط المعيشة وعادات الاستهلاك المتبعة في المجتمعات المتقدمة إلى بقية العالم؛ انخفاض تكاليف النقل. ومن المرجح أن يسهم أثر تغير المناخ وغيره من الأضرار البيئية في تدفق مزيد من المهاجرين في المستقبل.
	76 - ويمكن أن يكون للهجرة الدولية أثر إيجابي على التنمية في كل من بلدان المنشأ والبلدان المتلقية. ومن ثم، فإن تنظيمها بالقدر كافي، يمكن أن يعود بفوائد مشتركة على العديد من الضالعين فيها.
	77 - رغم الآثار الإيجابية للهجرة على التنمية، ينبغي ألا تعتبر بديلا عن وضع استراتيجية حقيقية للتنمية الوطنية. وفي الوقت نفسه، للهجرة أيضا تكلفتها، سواء بالنسبة لبلدان المنشأ (تفكك الهياكل الأسرية، وتدمير العلاقات العاطفية، وخسارة رأس المال البشري، وفقدان رأس المال الاجتماعي، وما إلى ذلك)، وللبلدان المتلقية (مثل التحديات المتمثلة في إدماج مهاجرين جدد في المجتمعات المُستَقبِلة). الأمر الذي يؤكد ضرورة وضع سياسات وطنية ودولية كافية للهجرة.
	باء - التحويلات وتدفق رأس المال البشري
	78 - تشكل تحويلات العمال المهاجرين مصدرا هاما من مصادر التمويل لأسر المهاجرين وللبلدان النامية. وقد فاقت التحويلات 443 مليار دولار في عام 2008، منها 325 مليار دولار ذهبت إلى البلدان النامية(): وهو رقم يعادل تقريبا ثلاثة أمثال مبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية. وينظر عموما إلى التحويلات المالية على أن لها أثر إيجابي على الأسر والمجتمعات المحلية وبلدان المنشأ من حيث كونها تحد من فقر المتلقين وضعفهم.
	79 - وإضافة إلى التحويلات المالية، تؤدي الهجرة إلى قيام شبكة اجتماعية دولية توفر الأساس لمشاريع جديدة تقدم الخدمات للمهاجرين. وتنشأ أيضا علاقات سياسية وثقافية جديدة بين جمعيات المهاجرين ومجتمعاتهم الأصلية، مما يخلق نوعا من رأس المال الاجتماعي العابر للأوطان. ويحمل المهاجرون أيضا قيما وعادات وسلوكيات ومهارات جديدة، ينقلونها إلى مجتمعاتهم الأصلية.
	80 - والهجرة انتقائية للغاية، وتؤثر بشدة على قطاعات المجتمع الأصغر سنا، والأكثر دينامية والأفضل تدريبا. فقد بلغت في الواقع معدلات نمو الهجرة الدولية للعمال المهرة خلال التسعينيات زهاء ثلاثة أمثال معدلات نمو الهجرة الدولية للعمال غير المهرة(). ونتج هذا الاتجاه بدرجة كبيرة عما يلي: سياسات الهجرة الانتقائية التي تطبقها على نحو متزايد البلدان المتلقية؛ تزايد المردود التكنولوجي للنمو الاقتصادي؛ الطابع الدولي المتزايد للجامعات في العالم المتقدم. ونتيجة لذلك، أصبحت نسبة العاملين المؤهلين من بين الأشخاص المهاجرين، في كل مجموعة من البلدان، أعلى من مثيلتها بين أهليهم في الداخل، وتصبح هذه الفجوة أوسع ما يكون في بلدان المنشأ المنخفضة الدخل.
	81 - وتشير الدلائل التجريبية إلى أن الآثار المترتبة على هجرة العمال المهرة متباينة. فحتى لو تسنى أن تكون لها بعض الآثار الإيجابية، من قبيل تشجيع المواطنين على تحسين مهاراتهم، يمكن أن يكون للهجرة المفرطة للعمال المؤهلين أثر مهم على التنمية في البلدان المضيفة، من حيث خسارة رأس المال البشري. 
	جيم - آثار الأزمة
	82 - أثرت الأزمة الراهنة بشدة على النمو الاقتصادي والعمالة، وخاصة في البلدان المتقدمة. وكان أثر الأزمة على المهاجرين أكبر حيث كان النمو في السابق يقوم على القطاعات التي يوجد بها عدد كبير من العمال المهاجرين. وكانت العاملات الأكثر تضررا في قطاع الصناعة والخدمات، لكنهن الأقل تضررا في القطاع المنزلي والرعاية. واكتسبت مسألة انعدام المساواة بين الجنسين أهمية متجددة نظرا لفرض قيود على تولي العديد من النساء المهاجرات للمهام ذات الصلة بتوفير الرعاية، والتي تلبي احتياجات المسنين والشباب، فضلا عن المرضى والمعوقين. 
	83 - وكان للأزمة أيضا تأثير على تدفق المهاجرين ليس فقط نظرا لتزايد تدفق العائدين منهم، وأيضا بسبب ما أعلنته بعض الحكومات من تخفيض حصص الهجرة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تخفف الصعوبات المتزايدة في العثور على عمل من ضغوط الهجرة. وفي الوقت نفسه، لم تنجح برامج ”العودة الطوعية“ بالقدر المتوقع بسبب استمرار أوجه عدم المساواة بين البلدان المرسلة والمستقبلة، وارتفاع مستوى اندماج العديد من المهاجرين في بلدان المقصد وحالة عدم اليقين التي اكتنفت الحصول على تأشيرات جديدة.
	84 - ويبدو أن التحويلات تأثرت بدرجة أقل من تدفق المهاجرين. ففي عام 2009، انخفضت التحويلات إلى البلدان النامية بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 307 بلايين دولار. ومن المتوقع أن تستعيد التحويلات في عام 2010 مستواها السابق وتنمو بنسبة 6 في المائة. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال العامين المقبلين.
	85 - وعادت المشاعر المناهضة للهجرة، التي لم تختف تماما في أي وقت من الأوقات، إلى الظهور من جديد في العديد من البلدان المضيفة. وأصبحت الهجرة موضوع نقاش في الحملات الانتخابية التي أجريت مؤخرا في كثير من البلدان المتقدمة. وفي بعض منها، كان ثمة ارتفاع ملحوظ في شعبية الأحزاب السياسية المناهضة للهجرة، وتزايد في الرسائل التي تنطوي على كراهية للأجانب. إضافة إلى ذلك، أطلقت بعض الحكومات سياسات تنطوي على عداء ملحوظ للمهاجرين وبدأ السكان الأصليون ينظرون على نحو متزايد للمهاجرين بوصفهم تهديدا في سوق العمل ومنافسين في استخدام الخدمات العامة. 
	دال - أوجه القصور في الاستخدام المفرط للقواعد المُقيدة
	86 - ثمة تناقض واضح بين احتياجات البلدان المتقدمة إلى السكان المهاجرين لدعم النمو وبين النهج المقيدة التي تستخدم لتنظيم تدفق المهاجرين. ونتيجة لذلك، ظهرت أعداد كبيرة من المهاجرين غير الموثقين في البلدان المضيفة. مما كانت له نتائج سلبية ليس فقط على المهاجرين أنفسهم، لكن أيضا على مساهمات المهاجرين في المجتمعات المضيفة وعلى التماسك الاجتماعي في هذه البلدان. ولا يخضع المهاجرون غير الموثقين لحماية القانون ومن ثم يكونون عرضة للابتزاز وسوء المعاملة والاستغلال. وتؤثر المشاكل المرتبطة بالهجرة غير الرسمية أيضا على الجيل الثاني، فينتج عنها نوع من الاستيعاب المتدني والتهميش مما يعزز الصور النمطية الاجتماعية والعرقية بين السكان الأصليين. لذا تزدهر عصابات المافيا والجريمة في أوساط الهجرة غير الرسمية، مما يشجع عمليات التهريب والاتجار. ومعالجة هذه المشكلة من خلال تشديد الإجراءات على الحدود فقط ينذر بتحويل الهجرة إلى مشكلة أمنية. وفي حين أنه يحق للدول تنظيم دخول أراضيها والحصول على حق المواطنة لديها، فعليها واجب حماية واحترام الحقوق الأساسية لأي شخص يوجد على أراضيها، بغض النظر عن وضعه الإداري. ويشكل المهاجرون جزءا ضعيفا بصفة خاصة من السكان، وينبغي على الحكومات في بلدان المقصد أن تضاعف من جهودها للتصدي لجميع أشكال سوء المعاملة والاستغلال وكره الأجانب والإقصاء والتهميش، ومكافحة الاتجار بالبشر.
	87 - ثمة اتجاه ناشئ يتمثل في تزايد اليأس الذي يدفع الناس إلى عبور الحدود، كي يصبحوا فقط ضحايا لجرائم العنف. وقد تسارعت وتيرة العنف المتصل بالهجرة الدولية عبر الحدود من جراء الأزمة الاقتصادية. وهي تتحول إلى سمة دائمة ومتعاظمة من سمات الهجرة الدولية. وينبغي بذل جهود خاصة لحماية المهاجرين الضعفاء، لا سيما النساء والشباب، من خلال إمدادهم بالبرامج الاجتماعية الملائمة لهم.
	88 - وينبغي أن يُضمن للمهاجرين الشرعيين الحصول على نفس حقوق المواطنين والتي تتعلق، بين جملة أمور أخرى، بظروف العمل، والحق في تكوين الجمعيات، وإخضاعهم لحماية القانون. ومن الضروري أيضا إلغاء ممارسات التوظيف التي تربط العامل الأجنبي مباشرة بصاحب العمل الذي يكفله، نظرا لأن هذا يسهل ارتكاب أرباب العمل عديمي الضمائر للانتهاكات. وتحتاج الحكومات إلى تنظيم حركة المهاجرين بمجرد استقرارهم في البلد المضيف، على نحو مرن.
	89 - وحيثما ترتبط احتياجات سوق العمل بالعمل الموسمي (السياحة أو الزراعة، على سبيل المثال)، ينبغي أن تضع الحكومات قواعد مناسبة لتنظيم الهجرة المؤقتة. ومع أن من الجلي أن على هؤلاء العمال المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية، يجب أيضا النظر في إمكانية تمديد تراخيص العمل لعدة مواسم متتالية. ولكي يطبق هذا النوع من البرامج بشكل سليم، ينبغي أن تشرك فيه السلطات وأرباب العمل والنقابات في كلا البلدين. وينبغي أيضا أن يكون تقاسم المسؤوليات (المتعلقة بعمليات الفحص والاختيار التي تجرى قبل الهجرة، وتسهيل العودة، وما إلى ذلك) مع بلدان المنشأ من العناصر الرئيسية في مثل هذه البرامج.
	90 - ومع ذلك، فإن الحلول الوطنية غير كافية. حيث يتطلب الطابع العالمي لهذه الظاهرة نهجا دوليا لتكملة الجهود الوطنية التي تنظم الهجرة الوافدة. حيث لا تبدأ دورة الهجرة بمحاولة شخص أجنبي عبور الحدود، لكن عندما يقرر شخص التطلع خارج البلاد لفرص لا تتوفر له في بلده. ولا يتسنى وضع قواعد عادلة وفعالة لتنظيم عمليات الهجرة إلا من خلال إشراك بلدان المنشأ (والعبور). بيد أن الهجرة لا تزال أحد المجالات التي تفتقر إلى نظام رسمي دولي: حيث لا يوجد إطار تنظيمي متفق عليه أو منظمة متخصصة في هجرة اليد العاملة في نظام متعدد الأطراف(). فالنص الذي أشار صراحة أكثر من غيره إلى هجرة اليد العاملة، وهو الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، لم يصدق عليه سوى 41 بلدا فقط، معظمها بلدان مرسلة للمهاجرين. 
	91 - ورغم وجود اتفاق على نطاق أوسع بشأن فرص قيام تعاون دولي أكثر نشاطا على أساس الشبكات (مثل العديد من العمليات الاستشارية الإقليمية)، والحوارات (مثل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية)، وبعض المؤسسات (مثل المنظمة الدولية للهجرة)، سيكون من المستصوب دمج هذه الجهود في إطار أكثر عالمية وترابطا. ويحاول الفريق العالمي المعني بالهجرة تحقيق هذا الهدف جزئيا من خلال التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
	92 - ويتمثل المدخل لتحقيق هذا الدمج في إيجاد الحوافز التي تجذب البلدان الأصلية والبلدان المضيفة للمشاركة في عمل تعاوني. ويلزم إجراء تغييرات في التفاعلات الدولية الأخرى، من أجل توفير فرص أكثر فعالية للتنمية من خلال التجارة، والتكنولوجيا، ومعالجة الديون والتمويل الدولي. وستستمر الهجرة الدولية، الناجمة إلى حد كبير عن أوجه تفاوت في النظام الدولي، طالما لم تصحح أوجه التفاوت هذه من خلال توزيع أكثر عدلا للفرص الفردية والإنمائية.
	هاء - التوصيات
	93 - تقدم لجنة السياسات الإنمائية التوصيات التالية:
	(أ) تحسين الأطر المعيارية الوطنية والدولية
	’1‘ ينبغي أن تعكس الأطر القانونية الوطنية بشكل واف القواعد والتوصيات الدولية بشأن الهجرة الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتمدت في عام 1990، وإطار العمل المتعدد الأطراف لهجرة اليد العاملة، الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في عام 2005؛
	’2‘ بغية الحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، ينبغي للحكومات أن تضع سياساتها التنظيمية على أساس تقديرات أكثر واقعية بشأن احتياجاتها من القوى العاملة الأجنبية، من حيث الوظائف المستقرة والمؤقتة على حد سواء؛
	’3‘ ينبغي تعريف سياسات الهجرة في البلدان المضيفة من خلال إبرام اتفاقات مع البلدان التي تعد المصدر الرئيسي للمهاجرين؛
	’4‘ ينبغي للحكومات أن تحرز تقدما أكبر لوضع إطار دولي لإرساء الأسس من أجل تنظيم تدفقات الهجرة، ووضع تعريف دقيق لحقوق والتزامات المهاجرين في بلدان العبور والبلدان المضيفة؛
	’5‘ ينبغي تطوير الحوار الدولي الذي أقامه المحفل العالمي بشأن الهجرة الدولية والتنمية. وينبغي الإبقاء على الآليات غير الرسمية القائمة على العمليات الاستشارية الإقليمية بشأن الهجرة وتعزيزها. وينبغي تحسين التخصص والتنسيق فيما بين المنظمات الدولية من حيث الكفاءات المطلوبة للهجرة.
	(ب) سياسات البلد المضيف لمكافحة آثار الأزمة
	’1‘ إن المشاكل الحالية التي تسببها الهجرة الدائمة في البلدان المضيفة تؤكد على الحاجة إلى تجديد توجيه الاهتمام إلى الصيغ الإنمائية للهجرة المؤقتة، بما في ذلك الهجرة الدائرية؛
	’2‘ ينبغي أن يحصل المهاجرون الدائمون لا على استحقاقات البطالة والرعاية الاجتماعية الأخرى فحسب، بل وأن يستفيدوا من سياسات العمالة النشطة في البلدان المضيفة؛
	’3‘ ينبغي للبلدان المضيفة تعزيز دعمها للهجرة الدائرية، وذلك مثلا من خلال إصدار تأشيرات دخول لمرات متعددة. وينبغي تحديد السياسات ذات الصلة بالاتفاق مع البلدان المرسلة؛
	’4‘ ينبغي للحكومات أن تبذل جهودا متجددة تهدف إلى مكافحة ردود الفعل المعادية للمهاجرين والمشاعر المعادية للأجانب في مجتمعاتها.
	(ج) زيادة الفوائد إلى أقصى حد وتقليل التكاليف
	’1‘ يجب تخفيض تكاليف معاملات التحويلات المالية من خلال تحسين الشفافية فيما يتعلق بالرسوم وأسعار الصرف التي يسددها مختلف مرسلي التحويلات المالية، وتسهيل وصول المهاجرين إلى المؤسسات المالية الرسمية وزيادة المنافسة في تلك الأسواق. وينبغي وضع آليات وسياسات (المساعدة التقنية، وبرامج التدريب، والتمويل التكميلي، وما إلى ذلك) لمساعدة الأسر على الاستفادة من التحويلات المالية بطريقة يكون لها تأثير أكبر على التنمية؛
	’2‘ ينبغي لحكومات بلدان المهاجرين والشركات الخاصة توفير البرامج الاستشارية في المجالات المالية والأعمال التجارية والخدمات للمهاجرين العائدين؛
	’3‘ ينبغي بذل مزيد من الجهود لحماية الفئات الضعيفة من السكان المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال والمهاجرين غير الشرعيين، من سوء المعاملة والاستغلال وكفالة احترام حقوق الإنسان الأساسية لهم؛
	’4‘ يجب على البلدان المستقبلة أن تأخذ في الاعتبار الأثر الإنمائي لتوظيف الموارد البشرية المؤهلة من البلدان النامية ذات رأس المال البشري المحدود. وينبغي النظر في إمكانية منح تعويضات لبلدان المنشأ في الحالات التي يوجد لدى بلدان المقصد سياسات فعالة لجذب المهنيين من البلدان النامية؛
	’5‘ وينبغي توسيع نطاق الدعم الدولي المقدم إلى الجامعات ومراكز البحوث في البلدان النامية وبرامجها لاجتذاب المهنيين الوطنيين الذين يعيشون في الخارج. فعلى سبيل المثال، يمكن وضع عقود مبتكرة مؤقتة لتحفيز المهاجرين ذوي المهارات على العودة. ويمكن استخدام ذلك لتحويل الهجرة المؤقتة إلى مرحلة إضافية في الدورة التدريبية.
	الفصل السادس
	الأعمال المقبلة للجنة السياسات الإنمائية
	94 - ستواصل لجنة السياسات الإنمائية مواءمة برنامج عملها مع الاحتياجات والأولويات التي وضعها المجلس بهدف المساهمة الفعالة في مداولات المجلس ومساعدته في أداء مهامه.
	95 - ستعمل اللجنة في دورتها الرابعة عشرة المقبلة حول موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2012، المعنون ”تعزيز القدرة الإنتاجية والعمالة والعمل اللائق للقضاء على الفقر في سياق شامل ومستدام ونمو اقتصادي عادل على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“. ويُرجَّح أن تدرس اللجنة سبل تعزيز القدرة الإنتاجية والعمالة، والتركيز، في جملة أمور، على الإصلاحات المؤسسية، وتعبئة الموارد المحلية من أجل تراكم رأس المال، وتصميم السياسات ذات الصلة بالصناعة والسوق والعمل.
	96 - وستجري اللجنة أيضا استعراضا كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نموا في عام 2012 وفقا لقرار المجلس 1998/46. بالإضافة إلى ذلك، وعلى النحو المطلوب بموجب قرار الجمعية العامة 59/209، فإنها سترصد أيضا التقدم الإنمائي المحرز في الرأس الأخضر وجزر الملديف، البلدان اللذان خرجا من هذه الفئة.
	97 - ومتابعة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، ستستعرض اللجنة آليات الانتقال السلس القائمة، لتحديد السبل التي يمكن من خلالها تعزيزها أو تحسينها ورصدها على نحو أفضل.
	98 - وستواصل اللجنة عملها بشأن جدول أعمال التنمية الدولية بعد عام 2015، والنظر في نماذج التنمية البديلة التي يمكن أن تسهم في تحسين رفاه البشرية على نحو مستدام. ولكي تكون متوافقة مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فمن المتوقع أن تعالج نماذج التنمية الجديدة مسائل الغذاء والتجارة والأمور المالية، وأزمات المناخ، وتزايد أوجه عدم المساواة التي كانت تكتنف الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر إلى العشرين الماضية.
	الفصل السابع
	تنظيم الدورة
	99 - عقدت لجنة السياسات الإنمائية دورتها الثالثة عشرة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 21 إلى 25 آذار/مارس 2011. وحضر الدورة ثمانية عشر عضوا من أعضاء اللجنة، فضلا عن مراقبين من عدة منظمات داخل منظومة الأمم المتحدة. وترد قائمة المشاركين في المرفق الأول من هذه الوثيقة.
	100 - وقدمت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة الخدمات الفنية للدورة. وافتتح رئيس اللجنة الدورة ورحب بالمشاركين. وألقى نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السفير ميلوس كوتيريك، الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام اللجنة، وتلاه وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شا زوكانغ. ويمكن الاطلاع على بيانيهما على الموقع www.un.org/esa/policy/devplan.
	101 - ويرد جدول الأعمال للدورة الثالثة عشرة وقائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في المرفقين الثاني والثالث.
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