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 تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورا الثامنة  
 )٢٠٠٦مارس / آذار٢٤-٢٠(  

  

 موجز 
رئيـسية الـصادرة عـن الـدورة الثامنـة للجنـة        التوصـيات   والنتـائج   اليتضمن هذا التقريـر      

ــرة مــن      ــر األمــم املتحــدة يف الفت ــودة يف مق ــة املعق ــسياسات اإلمنائي ــارس / آذار٢٤ إىل ٢٠ال م
تهيئة بيئـة علـى الـصعيدين       ليتعلق املوضوع األول    : ناولت اللجنة ثالثة مواضيع   وقد ت . ٢٠٠٦

العمــل الالئـق للجميــع،  تـوفري  الـوطين والـدويل تــساعد علـى توليــد العمالـة الكاملـة واملنتجــة و     
وتأثري ذلك على التنمية املستدامة؛ ويتعلق املوضوع الثـاين مبواجهـة الـضعف وعـدم االسـتقرار                 

صادي؛ أما املوضوع الثالث فيتعلق باالستعراض الذي جيري كل ثالث سـنوات            يف اال االقت  
 .أقل البلدان منوااملتعلقة بعايري امللتحديد 
ــة      و  ــق العمال ــة مالئمــة لتحقي ــة بيئ ــة أن يئ ــرى اللجن ــق باملوضــوع األول، ت فيمــا يتعل

اسة االقتــصادية الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق للجميــع ينبغــي أن تكــون هــدفا رئيــسيا للــسي
ــة املنتجــة أساســي    ــة، ذلــك نظــرا ألن العمال ــة احمللي ــوفري األمــن   مل ةواالجتماعي كافحــة الفقــر وت

كمـا أن   هذا اهلدف ال يزال مل يتحقق يف العديد من البلدان النامية            بيد أن   . الئماملاالجتماعي  
ملنخفـضة األجـر     كـبرية وا   الـيت ال تتطلـب مهـارات      يف فخ األشغال    يقع   من العمال    ا كبري اجزء

لـذلك هنـاك حاجـة إىل اسـتثمارات كـبرية يف رأس             . يف القطاع الزراعي والقطـاع غـري املـنظم        
وينبغـي تطبيـق   . املال البشري لتحسني إمكانية تشغيل العمال وتعزيـز منـافع النمـو االقتـصادي        

تــوفري األمـــن  عــن طريــق   دوريــة حلمايــة الوظـــائف والــدخل    التقلبــات  السياســات ملواجهــة   
وتؤكـد اللجنـة علـى    . فترات الصدمات االقتـصادية والكـوارث الطبيعيـة   يف تماعي الكايف  االج

اتمع الدويل ليجعل هدف حتقيق العمالة الكاملة والعمل الالئق جزء ال يتجزأ مـن الترتيبـات              
 .قل البلدان منواألالتجارية واملالية واملساعدة اإلمنائية املقدمة للبلدان النامية، ال سيما 
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اتقـــاء وفيمـــا يتعلـــق باملوضـــوع الثـــاين، تالحـــظ اللجنـــة أن البلـــدان الـــيت جنحـــت يف  
طريق اعتماد استراتيجية طويلة األجل اعتمـدت       عن   التصدي هلا قد فعلت ذلك       والصدمات أ 

وعـززت بلـدان مثـل بتـسوانا والـرأس األخـضر            . رف احملليـة  اللمعـ البنـاء   فيها علـى االسـتخدام      
ة يف جمـاالت رئيـسية قليلـة مثـل نظـام احلكـم، والتنميـة البـشرية                  وموريشيوس القـدرات الوطنيـ    

ــة   ــضريبية واملالي ــة، واإلدارة ال ــدان     . واالجتماعي ــساعدة البل ــدويل مب ــة اتمــع ال وتوصــي اللجن
النامية، ال سيما أقـل البلـدان منـوا يف جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز القـدرات يف جمـاالت رئيـسية                        

وينبغـي أال تعـرض البلـدان املتقدمـة         . ساسـية واألنـشطة التجاريـة     كثرية مثل تطـوير اهلياكـل األ      
الوصـول إىل األسـواق، أو عـن طريـق تـأخري            تقييـد   لخطـر عـن طريـق       لالنمو يف البلدان النامية     

ومـن الـضروري أن يقـدم       . إصالح السياسات الزراعية واإلبقاء على اإلعانات املاليـة الزراعيـة         
إىل أقــل البلــدان منــوا ملواجهــة حالــة الــضعف الناشــئة بــسبب   اتمــع الــدويل املــساعدة الفنيــة  

 . اإلجهاد البيئي أو الضرر اإليكولوجي
أمــا فيمــا يتعلــق باملوضــوع الثالــث، تأخــذ اللجنــة يف االعتبــار، يف االســتعراض الــذي   

 كـل بلـد  التنميـة يف  قائمة أقل البلدان منـوا، ثالثـة أبعـاد حلالـة           لتقوم به مرة كل ثالث سنوات       
، ورصـيده مـن األصـول       )نصيب الفرد من الـدخل القـومي اإلمجـايل        (مستوى دخل البلد    : هي

حـىت  و). مؤشـر الـضعف االقتـصادي     (وضـعفه االقتـصادي     ) مؤشـر األصـول البـشرية     (البشرية  
قائمــة، جيــب أن يفــي بــشرط مــستويات العتبــة الالزمــة إلدراجــه يف القائمــة اليــضاف بلــد إىل 

حىت يـصبح البلـد مـؤهال للخـروج مـن القائمـة جيـب أن يـصل إىل         و. ةاستنادا إىل املعايري الثالث  
نـصيب  يفـوق مـستوى     فيما يتعلق مبعيارين على األقل مـن املعـايري الثالثـة أو أن              اخلروج  مرتبة  

لتوصــية خبــروج بلــد مــن لو. الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل فيــه مــستوى العتبــة بــضعفني 
استعراضني متوالني من االستعراضات اليت جتـري       يف  ج  للخروتأهل  القائمة، جيب أن يثبت أنه      

إدراج بـابوا غينيـا اجلديـدة يف القائمـة ورفـع اسـم سـاموا                بوتوصي اللجنة   . كل ثالث سنوات  
وعـالوة علـى ذلـك يتـبني للجنـة أن كـال مـن توفـالو وغينيـا االسـتوائية وكريبـايت                . من القائمة 
 .ئمةللخروج من القا مؤهلة ألول مرةأصبحت وفانواتو 
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 احملتويات
 
الصفحة الفصل

سترعى بـــشأا أو أن يـــالـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي إجـــراًءأن يتخـــذ تتطلـــب الـــيت سائل املـــ -األول  
.إليها   انتباهه    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥

.اختاذ إجراء بشأا           ب تتطلب قيام الس          اليت   سائل    امل - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥
. إليها   سترعى انتباه الس        ي اليت   سائل    امل - اءــــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥

 
يئة بيئة مالئمة على الصعيدين الوطين والدويل لتوليد العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئـق -الثاين  

.للجميع، وتأثريها على التنمية املستدامة                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧
.التحديات     - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٧
.رأس املال والتكنولوجيا يولدان العمالة املنتجة                   - اءــــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠
.لتركيز بوجه خاص على الشباب واملرأة واملهاجرين                        ا - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١
.القضايا املتعلقة بالعمالة يف جمال التعاون الدويل                      - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
.توصيات تتعلق باالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية                           - اءــه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣

 
ــضعف    -الثالث   ــع الـ ــل مـ ــتقرار  التعامـ ــدم االسـ ــصاديوعـ ــسياس   : نياالقتـ ــعيد الـ ــى صـ ــتجابات علـ اتاالسـ

.والدولية   الوطنية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٤
.الضعف االقتصادي         - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٤
.على الصعيد الوطين        االستجابات         - اءــــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤
.االستجابات على الصعيد الدويل                - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨
.توصيات     - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢٠

 
.استعراض مركز أقل البلدان منوا              -الرابع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٣

.مقدمة   - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢٣
.٢٠٠٦ البلدان منوا يف استعراض عام               معايري لتحديد أقل         - اءــــب   . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥
.أهلية إدراج البلدان يف قائمة أقل البلدان منوا ورفع أمسائها من القائمة                                  - جيم   . . . . . . . .٢٩
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٣٢ رفع البلدان من قائمة أقل البلدان منواـد يف فترة ما بعــ والرصاالنتقالذ استراتيجية ــتنفي - دال  
.التوصيات     - اءــه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٢

 
.ستقبل   امل   يف  عمل جلنة السياسات اإلمنائية                 - اخلامس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤
 

.تنظيم الدورة      -السادس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٣٥
 

 املرفقات
.قائمة املشاركني        -األول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٣٦
.جدول األعمال        -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٣٨
.قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورا الثامنة                        -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩
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 الفصل األول
 الــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراًء أن يتخــذتتطلــب الــيت سائل املــ  

ا أو أن يسترعى انتباهه إليهابشأ 
 

 اختاذ إجراء بشأابتتطلب قيام الس اليت سائل امل -ألف  
 ١التوصية   

إدراج بــابوا غينيــا بــلــس االقتــصادي واالجتمــاعي اتوصــي جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة  - ١
 ).رهنا بقبول احلكومة(اجلديدة يف قائمة أقل البلدان منوا 

 
 ٢التوصية   

توصي جلنة السياسات اإلمنائية الس االقتصادي واالجتمـاعي برفـع اسـم سـاموا مـن               - ٢
 .قائمة أقل البلدان منوا

 
 سترعى انتباه الس إليهاياليت سائل امل -باء  

 ٢٠٠٦م من دورته لعااملوضوع الذي يتناوله الس يف اجلزء الرفيع املستوى  - ١ 
ــشأن        - ٣ ــدما يتوصــل إىل اســتنتاجاته ب ــاعي، عن ــصادي واالجتم ــد يرغــب الــس االقت ق

، يف أن يأخذ يف حـسبانه التحليـل الـذي     ٢٠٠٦موضوع اجلزء الرفيع املستوى من دورته لعام        
ــواردة يف الفــصل الثــاين مــن هــذا التقريــر    ــة وتوصــيتها ال ــه اللجن وباإلضــافة إىل املــسائل . أجرت

يف رأس املـال البـشري      علـى نطـاق واسـع        االسـتثمار  اللجنة أن هناك حاجة إىل       األخرى، ترى 
تـسلط كـذلك األضـواء      و. تحسني قدرته على تشغيل العمال وتعزيز منـافع النمـو االقتـصادي           ل

 ةعلى أمهية إدراج أهداف العمالة يف سياسات االقتـصاد الكلـي، واالتفاقـات التجاريـة املتعـدد                
 .عبء الدينومبادرات ختفيف األطراف 

 
علــى مــستوى   االســتجابة: مواجهــة الــضعف وعــدم االســتقرار يف اــال االقتــصادي      - ٢ 

 السياسات الوطنية والدولية
قد يرغب الس االقتصادي واالجتماعي يف النظر يف توصية جلنة الـسياسات اإلمنائيـة         - ٤

ــصادي      ــضعف وعــدم االســتقرار يف اــال االقت ــشأن موضــوع مواجهــة ال ــى  ســتجابةاال: ب عل
تالحــظ و. الــسياسات الوطنيــة والدوليــة، الــواردة يف الفــصل الثالــث مــن هــذا التقريــرمــستوى 

الـصدمات أو التـصدي هلـا قـد فعلـت ذلـك عـن طريـق         اتقـاء  اللجنة أن البلدان اليت جنحـت يف     
ــاء االســتعمال قوامهــا اعتمــاد اســتراتيجية طويلــة األجــل   ــة البن . للمنظمــات واملمارســات احمللي
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يف ضوء حتليل اللجنة للتدخالت يف جمال السياسات اليت ميكن أن تـسهم             والوة على ذلك،    وع
الصدمات اخلارجية، تقدم اللجنـة توصـيات بـشأن تعزيـز نظـام احلكـم،               الصمود أمام   يف تعزيز   

واالستثمار يف التنمية البشرية، وإفـساح املزيـد مـن اـال أمـام البلـدان الناميـة يف جمـال اإلدارة                      
ــضر ــصدمات يف       ال ــصدي لل ــدان مــن الت ــتمكني البل ــة ل ــات الدولي ــة، فــضال عــن اآللي يبية واملالي

 . األسواق العاملية
 

 البلدان اليت تتوفر فيها ألول مرة معايري اخلروج من القائمة - ٣ 
، وفـانواتو    وغينيـا االسـتوائية    ،توصلت جلنة السياسات اإلمنائية إىل أن كال مـن توفـالو           - ٥

وتتوقـع اللجنـة أن تقـوم األونكتـاد     . مـن القائمـة  للخروج  مؤهلة ألول مرة     أصبحت   وكريباس
وترى اللجنـة   . ٥٩/٢٠٩بإعداد نبذات عن الضعف يف هذه البلدان وفقا لقرار اجلمعية العامة            

 .غرض إعداد هذه النبذاتلأا ميكن أن تقدم التوجيه 
 

يف قائمــة أقــل البلــدان منــوا  اج رلــإلداملعلومــات املقدمــة للبلــدان الــيت تــبني أــا مؤهلــة    - ٤ 
 والبلدان املؤهلة للخروج من هذه القائمة

لـإلدراج  أبلغت جلنة السياسات اإلمنائية ممثلي هذه البلدان اليت خلصت إىل أا مؤهلة              - ٦
 .يف قائمة أقل البلدان منوا والبلدان اليت تعترب مؤهلة للخروج من هذه القائمة

 
 لعمل اللجنة يف املستقب - ٥ 

ترى جلنة السياسات اإلمنائية أن باستطاعة الس االقتـصادي واالجتمـاعي االسـتفادة              - ٧
ــا   ــن خرب ــة أكــرب م ــني مكــتيب الــس      . بفعالي ــشترك ب ــسألة يف االجتمــاع امل ــريت هــذه امل وأث

عمليــة إصــالح و ٢٠٠٥ وخلــصت اللجنــة إىل أنــه نظــرا ملتابعــة القمــة العامليــة لعــام    .واللجنــة
فريـق تفكـري   تـصادي واالجتمـاعي، فـإن باسـتطاعتها أن تقـوم بـدور أكـرب بوصـفها                  الس االق 

تقييم االستراتيجية اإلمنائية الدوليـة، وأن تقـدم إسـهامات إىل الـس             ووحبث لتساهم يف وضع     
وقد يرغب الس أن يأخذ يف االعتبار التوصيات الـواردة يف الفـصل اخلـامس               . ذلكبناء على   

 .ا يتعلق بعمل جلنة السياسات اإلمنائية يف املستقبلمن هذا التقرير فيم
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 الفصل الثاين
                يئة بيئة مالئمة على الصعيدين الوطين والـدويل لتوليـد العمالـة الكاملـة

 واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع، وتأثريها على التنمية املستدامة
 الفقـر وإدمـاج الفئـات األكثـر         إن العمالة الكاملة واملنتجة هي أضمن وسـيلة ملكافحـة          - ١

والعمالـة  . أن العمالـة هـي املـصدر الوحيـد للـدخل     يـرى  غري أن معظم الناس    . ضعفا يف اتمع  
ــع        ــديرهم للمجتم ــى تق ــدل عل ــا ت ــاس أل ــة الن ــوان كرام ــي عن ــرار . ه ــذي ٦٠/١ويف الق ، ال

ن جديـد رؤسـاء      الذي أكـد فيـه مـ       ٢٠٠٥اعتمدت فيه اجلمعية العامة نتائج القمة العاملية لعام         
الـة  عـل تـوفري العم    جب” التـزامهم    ٢٠٠٥الدول واحلكومات احلاضرين مؤمتر القمة العـاملي لعـام          

يف  هـدفا حموريـا      ، يف ذلـك النـساء والـشباب       العمل الالئق للجميع، مبـا     واملنتجة وتوفري    ةالكامل
طنية، مبا يف ذلـك     الستراتيجيات اإلمنائية الو  يف ا سياساتنا الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك       

. “اســتراتيجيات القــضاء علــى الفقــر، كجــزء مــن جهودنــا لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
وسعيا إىل حتقيق العمالة املنتجة والعمـل الالئـق للجميـع تلتـزم الـدول وكـذلك اتمـع الـدويل                     

 .بادئ التنمية املستدامةمبجمددا 
ــوفري   - ٢ ــف ت ــق  ويتوق ــل الالئ ــرص العم ــى    ، كــبري حــد، إىلف ــة وعل ــة العمال ــى إنتاجي  عل

في البلدان النامية، ال يزال تقسيم العمل وتنظـيم العمـل ال يـسمح بعـد         ف. السياسات احلكومية 
تعمـل  ونتيجـة لـذلك،     . بلوغ مستويات العمالة املنتجة العاليـة جـدا يف البلـدان املتقدمـة النمـو              ب

ــة العمــال نــسبة كــبرية مــن   ــة وهــو  بعــض الوقــت أويف البلــدان النامي ــة أو مومسي  بــصورة مؤقت
 .يعين بالفعل العمالة املنقوصة ما
 

 التحديات -ألف  
تـوفري العمـل الالئـق للجميـع      ويئة بيئة مالئمة لتوليد العمالة الكاملة واملنتجـة         يستلزم   - ٣

 وطويـل األجـل يف ظـل    ومـستدام  ثابت ميكن التنبؤ بـه  منويكون هناك أن أوال وقبل كل شيء    
ة علـى قاعـدة   طهـذا النمـو طلبـات مـش       أن يفـرض    وفضال عن ذلك، ال ينبغـي       . منالسالم واأل 

ينبغي أن تعزز السياسات علـى الـصعيدين الـوطين          و. النظم اإليكولوجية  يثقل كاهل    وأاملوارد  
 .والدويل استخدام التكنولوجيات النظيفة وتعزيز إنتاجية املوارد

. عمالـة ختتلـف كـثريا يف البلـدان الناميـة          تسلم جلنة السياسات اإلمنائية بـأن ظـروف ال        و - ٤
. الـسياسات ينبغـي أن تكـون خاصـة بكـل بلـد            واالستجابة يف جمال    ومن مث فإن حتليل القضايا      

جمموعـات كـبرية   يف فئات املـشاكل املـشتركة   ومع ذلك فمن املمكن حتديد عدد من القضايا    و
 .على النحو املبني أدناه من البلدان
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ــية يف  - ٥ ــسألة األساس ــط النمــو       امل ــي من ــة ه ــصادية الوطني ــسياسات االقت ــال صــياغة ال  جم
يف وفـرة األيـدي العاملـة       نظـرا للتحـدي املـستمر املتمثـل يف          و .االقتصادي واخليار التكنولوجي  

ن حتقيــق العمالــة الكاملــة ينبغــي أن يكــون هــدفا شــامال يف االســتراتيجيات   فــإالبلــدان الناميــة 
هكـذا ينبغـي أن    و. حـد ذاـا وكـأداة حيويـة للحـد مـن الفقـر             اإلمنائية هلذه البلـدان، كغايـة يف        

ــة   ــسبة لكــل مــن االقتــصاد الكلــي   عــامال يكــون هــدف العمال ــة وأساســيا بالن سياســات التنمي
تجربة اإلمنائية خالل العقد املاضي أنه ينبغي إيالء املزيد مـن االهتمـام             يستفاد من ال  و. الصناعية

 .ثافة العملكثافة رأس املال وكخياري توازن بني لل
ال تتحقـق   تالحظ اللجنة أن العمالة الكاملـة واملنتجـة وتـوفري العمـل الالئـق للجميـع                 و - ٦

عـدد كـبري مـن      وموعـة مـن التـدابري واملبـادرات          نتيجـة    نتيجة ألي سياسة يف حد ذاـا لكـن        
ــة  ــؤثر سياســات االقتــصاد الكلــي يف املــستوى العــام    . األطــراف االقتــصادية الفاعل ويف حــني ت

كـذلك يف كثافـة   وللعمالة، فإن سياسات االقتصاد اجلزئي تـؤثر يف خيـار األنـشطة االقتـصادية         
ــةالقــوة ــارويتوقــف .  العامل ــة و اختي ــسياسات الوطني ــها مــدى  ال ــى فعاليت ــة  عل الظــروف األولي

مـــدى فعاليـــة تنفيـــذ والـــسياسات علـــى مـــستوى معينـــة أدوات كـــذلك علـــى مـــدى تـــوافر و
ضت اللجنـة العديـد مـن التحـديات يف جمـال الـسياسات اإلمنائيـة،                استعرو. السياسات املختارة 

ــية واحــدة        ــاك وصــفة سياس ــيس هن ــه ل ــار أن ــع   تناســب آخــذة يف االعتب ــدان يف مجي ــع البل مجي
 .األوقات

منـوا اقتـصاديا   شـهدت  ملعـدل املطلـوب حـىت يف البلـدان الـيت          باومل تنم العمالـة املنتجـة        - ٧
فريقيا جنوب الصحراء الكـربى،     لدان األخرى، ال سيما يف أ     يف الب و. قويا يف السنوات األخرية   

 وحالـت . أن يولـد مثـل هـذه العمالـة    معدل النمـو االقتـصادي متـدنيا إىل حـد ال ميكـن       ما فتئ   
الكوارث الطبيعية املتكررة، واملشاكل املستعصية يف جمال الـصحة العامـة، مبـا يف ذلـك فـريوس                  

التـدهور املـستمر يف املعـدالت    و الداخلية واخلارجية،    الصراعاتواإليدز،  /نقص املناعة البشرية  
فـرص  لفشل السياسات حال كل ذلك دون اسـتغالل العديـد مـن البلـدان األفريقيـة              والتجارية  

املزيـد مـن الـدعم الـدويل        تقـدمي   ولذلك بـات مـن الـضروري        . العمالةتوفري  النمو االقتصادي و  
 . عكس هذه احلالةلمواقف سياسية أفضل تبين و
نظـرا لتـدهور   و. والبطالة املفتوحة هي إحدى مظـاهر الفـشل يف تـوفري العمالـة املنتجـة         - ٨

 املـصدر   -القطـاع اخلـاص     يواجـه   العمالة يف القطاع احلكومي يف البلدان النامية ألسباب شـىت           
ة جتعلــه قــادرا علــى اســتيعاب بــوتريأن حيقــق منــوا  حتــديا يتمثــل يف -الرئيــسي للعمالــة والنمــو 

وعندما ختفـض احلكومـات     .  العاملة ةن العمل فضال عن حتقيق إضافات صافية للقو       عالعاطلني  
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نظم املـ يـصبح القطـاع     وعن اخلروج مـن حالـة الفتـور،         املنظم  يف اإلنفاق يعجز القطاع اخلاص      
 .لعمالةالوحيد لصدر هو امل
الــيت  العــاملني يف فــخ األشــغال والعمالــة املنقوصــة، الــيت تتــسم بوقــوع مجــاهري الفقــراء - ٩
تتطلب كفاءات عالية واملنخفضة األجور يف الزراعة والقطاع غري املنظم ظاهرة أخـرى مـن             ال

علـى   يف العـامل  العـاملني وحيـصل مخـسون يف املائـة مـن     . ظواهر الفشل يف توفري العمالـة املنتجـة    
. )١(لتقـديرات األخـرية ملنظمـة العمـل الدوليـة        ل وفقـا    ٢٠٠٥والرين يف اليـوم يف عـام        أقل من د  

 يف املائـة  ١٠القطـاع املـنظم   يف ويف حالة أفريقيـا، الـيت هـي حالـة قـصوى، متثـل العمالـة بـأجر             
القطـاع  يف و العاملة ويتوفر اجلزء األكرب من الوظائف يف العمل احلر يف الزراعـة           فقط من القوة  

نظم العـامل النـامي، فـإن حـصة العمالـة يف القطـاع غـري املـ        بقيـة  أمـا يف  . االقتـصادي غـري املـنظم   
 . آخذة يف االرتفاع كذلك

العمـل الالئـق    ووال ميكن دائما االعتماد على األسواق لتوفري العمالة الكاملة واملنتجـة             - ١٠
ذلك فــإن االعتبــارات لــ. إىل أدىن حــد ممكــن مــن اآلثــار غــري املناســبة علــى البيئــةللتخفيــف أو 

. رات املتعلقة باحلمايـة االجتماعيـة     املتعلقة بكفاءة السوق ومرونتها ينبغي أن تتوازن مع االعتبا        
من األمهية مبكان حتقيق تـوازن بـني املرونـة والفعاليـة يف حـوار الـسياسات املتعلـق بتهيئـة بيئـة                      و

املكاسـب الـيت تتحقـق علـى مـستوى          تـساعد   ميكـن أن    و. العمل الالئـق  ومالئمة لتوفري العمالة    
حتقيـق  علـى  القتـصادات املتقدمـة النمـو،    وفرة للعمالـة وال سـيما يف ا    املـ تكنولوجيـا   والاإلنتاجية  

أي منــو (نــواتج علــى مــستوى العمالــة المكاســب علــى مــستوى النــواتج لكنــها تزيــد كــثريا يف 
يعوقـه الطلـب الفعلـي غـري     مـا  الطلب على العمالة يف البلدان النامية غالبـا  أن ، يف حني  )البطالة
 والعوامــل الدميغرافيــة األخــرى ويف الوقــت نفــسه، فــإن ارتفــاع معــدل النمــو الــسكاين. الكــايف

 .تزيد من عدد األيدي العاملة
 -مبـا يف ذلـك القـوانني والعـادات واملمارسـات             -والحظت اللجنة أمهية املؤسـسات       - ١١

تتوىل احلكومات املسؤولة أمام احملكومني وضع القـوانني        و. يف حتقيق أهداف العمالة يف اتمع     
يف يئـة بيئـة مالئمـة       وتقـوم بـدور أساسـي       جاري بفعاليـة    النشاط الت وسري  والسهر على النظام    

الـسوق  مؤسـسات   عمل  والقوانني املتعلقة بإنفاذ العقود     و. يد العمالة املنتجة والعمل الالئق    للتو
قــد تــؤثر اللــوائح يف نــسبة و. فعاليتــه وازدهــارهو القطــاع اخلــاص منــوأســاس تــشكل األخــرى 

اللــوائح املتعلقــة بــاألجر األدىن وتعــويض إــاء فــإن وعلــى ســبيل املثــال، . األجــور إىل األربــاح
ــوظفني          ــدة امل ــة احلــوافز لفائ ــرجيح كف ــؤدي إىل ت ــد ت ــوظفني ق ــستحقات امل ــائر م ــة وس اخلدم

__________ 
 )١( Global Employment Trends Brief ،منظمة العمل الدولية٢٠٠٦ر يناي/ الثاينكانون، جنيف ،. 
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على األمن الـوظيفي أو علـى       تؤثر   وأحتفز أيضا إنشاء فرص العمل،      بيد أا ميكن أن     . احلاليني
 .املرونة يف ممارسات التشغيل

إىل زيـادة  غيـب عـن األنظـار يف سياسـات االقتـصاد الكلـي احلاجـة املاسـة           ينبغي أال ي  و - ١٢
تــشجيع ليف الوقــت نفــسه، ينبغــي وضــع سياســات باســتمرار والعمالــة املنتجــة والعمــل الالئــق 

معـدالت التـضخم ولبنـاء القـدرات الالزمـة          ارتفـاع   النمو االقتـصادي والعمالـة ـدف تفـادي          
ــة  ــة للــصدمات اخلارجي ــة . للتــصدي بفعالي التجــارب املتناقــضة يف أمريكــا  أن والحظــت اللجن

يف الـصني واهلنـد     أمـا    أدت معدالت التـضخم املرتفعـة إىل إعاقـة النمـو الـسريع،               حيثالالتينية  
 ادروسـ وتتـيح هـذه الفـروق       . معدالت النمو مرتفعـة دون أن تـشعل فتيـل التـضخم           فقد ظلت   

 .هامة للمستقبل
ــصدمات   و - ١٣ ــشأ ال ــةميكــن أن تن ــن      لاملزعزع ــداخل أو م ــن ال ــصادية فجــأة م ــنظم االقت ل

سبب هـروب  بـ األسواق املالية احمللية املتعلقة بتفاقم األخطاء يف السياسات     توميكن أن   . اخلارج
 بفـضل االبتكـارات     اسبب النقل الـسريع لـرؤوس األمـوال الـذي أصـبح ممكنـ             ورؤوس األموال   

يـؤدي  ال  الدوليـة واالسـتثمار األجـنيب       بالفعل فإن زيادة االنفتاح علـى التجـارة         و .التكنولوجية
يف املــال رأس حــساب حتريــر . فقــط إىل حتقيــق منــافع حمتملــة بــل وكــذلك الوقــوع يف مهالــك 

فقــد مت تعــديل التــدابري . معقــد أكثــر ممــا كــان يتــصور يف بدايــة التــسعينات رأمــالبلــدان الناميــة 
وصى ا صندوق النقـد الـدويل يف        واجهة الصدمات يف األسواق املالية الدولية اليت أ       ملالعالجية  

 . حبثها زيادةأنه ال بد منفضال عن التجربة، يف ضوء التسعينات 
 

 رأس املال والتكنولوجيا يولدان العمالة املنتجة -باء  
ــشري   إن  - ١٤ ــادي والب ــال امل ــد  اســتخدام رأس امل ــة املنتجــة أساســي لتولي ــارق . العمال والف

عامـل مـن   النـصيب  هو امية والعمال يف البلدان املتقدمة النمو الرئيسي بني العمال يف البلدان الن    
لتنمية البشرية؛ ويف حاالت أخـرى يعتـرب        ليف بعض احلاالت، تكون األسبقية      و. رأس املال هذا  

الـسكان بـصحة جيـدة      يتمتـع   ال ميكـن أن     و. بناء اهلياكل األساسية وتنوع املعدات أكثـر أمهيـة        
زمــة، وباملقابــل فر هلــم املرافــق الــصحية والتعليميــة الالدون أن تتــووحيــصلون علــى تعلــيم جيــد 

 .منتجة دون مصانع ومعدات وطرق وسكك حديديةعمالة ميكن العثور على  ال
ــا    - ١٥ ــوجي جزئي ــؤثر التقــدم التكنول ــى ي ــة، غــري أن  عل ــادة يف اإلنتاجي ــالزي ــي ال تغري اهليكل

فــي ســوق عامليــة ف. دان الناميــةامــة يف حالــة البلــاهلعوامــل مــن الللتنــوع االقتــصادي يعــد أيــضا 
خـرى سياسـات تـشجع      األبلـدان   التتكامل باستمرار من الضروري أن تطبق أقل البلدان منـوا و          

ويلزم يئة بيئة نظاميـة ومؤسـسية مالئمـة         . هذه التغيريات من أجل حتسني قدرا على املنافسة       
حتـد القـدرة الـشرائية غـري      ويف حني   . لتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب لتحقيق هذه األهداف      
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الكافيــة يف الــسوق احملليــة مــن إمكانــات هــذه االســتثمارات، فقــد يكــون مــن املناســب تــوخي  
 يف اهلنــد، ٢٠٠٥ الريفيــة لعــام سياســات أعمــال وطنيــة ابتكاريــة مثــل قــانون ضــمان العمالــة   

 .)٢(املة جيداسيما بالنسبة لالقتصادات األكرب حجما ذات اهلياكل االقتصادية احمللية املتك ال
خارجـة عـن    يف البلدان الناميـة    يةالعمالاملنظمات  وهناك غالبية كربى من املؤسسات و      - ١٦

. اإلطار املؤسسي الرمسي حيث ال تزال أسواق العمالة منظمة بصرامة وختضع لـضرائب كـبرية             
ــة      ــا لتكــاليف العمال ــسبب رفعه ــوائح ب ــؤدي بعــض هــذه الل ــة يف القطــاع  وت إىل كــساد العمال

ــ ــاط  - نظماملـ ــيما يف أوسـ ــة    ال ال سـ ــارات املتدنيـ ــساء ذوي املهـ ــشباب والنـ ــن الـ ــاملني مـ  -عـ
 . يدفعهم إىل البحث عن العمل يف القطاع غري املنظم بدال من ذلك مما
 

 التركيز بوجه خاص على الشباب واملرأة واملهاجرين –جيم  
وعـالوة علـى ذلـك،      . )٣( يف املائـة   ٤٧تبلغ نسبة مجيع العـاملني مـن الـشباب يف العـامل              - ١٧

وميكـن أن تتـأثر ظـروف عمـل         . فمن األرجح أن يفوق عدد الشابات العاطالت عدد الشباب        
طريـق  عـن   الشباب من الذكور واإلناث بصورة إجيابية من خالل حتسني إمكانية تـوفري العمـل               

دمات خـالل تـوفري املعلومـات واخلـ       مـن   توفري التعليم الرمسـي اجليـد والتـدريب املهـين املناسـب             
 .املفيدة بشأن سوق العمل

ــأجر     - ١٨ ــامالت بـ ــساء العـ ــدد النـ ــال أقـــل يف أن يفـــوق عـ ــاك احتمـ ــدد وهنـ ــالعـ . الرجـ
الفصــل املهين إىل إضعاف وضع العمـل، مما يؤثر يف التوظيـف واإليـرادات وممارسـات                ويؤدي
 .الترقية
ــدان امل  يف وبــسبب الفــوارق الكــبرية يف األجــور و   - ١٩ تقدمــة النمــو  فــرص العمــل بــني البل

وهنـاك  . اهلجـرة الدوليـة مـن اجلنـوب إىل الـشمال          تتدفق موجـات كـبرية مـن        والبلدان النامية و  
. أيضا هجرة مؤقتة كبرية للبحث عن العمل بني البلدان النامية يف شرق آسـيا وجنوـا وغرـا      

 عليهـا   علـى حـد سـواء وتعـود    لبلـدان املوفـدة والبلـدان املتلقيـة    لهذه احلركات تكاليف    تكبد  و
أن يـشملها   ينبغـي   يتجزأ من العامل اآلخـذ يف العوملـة وبالتـايل            جزء ال هو  وتنقل العمالة   . مبنافع

ــنظم   ــدويل وتـ ــاون الـ ــا التعـ ــتثمار     كمـ ــضائع واالسـ ــة البـ ــسبة حلركـ ــشأن اآلن بالنـ ــو الـ ــا هـ مـ
 . والتكنولوجيا عرب احلدود الوطنية

__________ 
، ميكـن االطـالع     ٢٠٠٥ -انظر وزارة التنمية الريفية، حكومة اهلند، القانون الوطين لضمان العمالـة الريفيـة               )٢( 

 يوم على األقـل    ١٠٠ويكفل القانون   ). ٢٠٠٦أبريل  /نيسانافتتح يف    (/http://nrega.nic.in: عليه على املوقع  
ويـتم تـشغيل األفـراد الكبـار مـن      . من العمل الذي ال يتطلب مهارات لكل أسرة معيـشية ريفيـة بـأجر يـومي     

 .األسر املعيشية يف مشاريع لألشغال العامة حتددها املؤسسات احلكومية احمللية يف إطار الربنامج
 .١انظر احلاشية  )٣( 
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 لدويلالقضايا املتعلقة بالعمالة يف جمال التعاون ا –دال  
يف ميكن أن يسهم التعاون الدويل من خالل تدفقات االستثمار والتجـارة واملعلومـات               - ٢٠
ن األزمـات املاليـة واهلـشاشة اإليكولوجيـة         علتخفيف من حدة األثر السليب للصدمات الناشئة        ا

 .ومعدالت التبادل التجاري على العمالة والنمو
مـن  ال يتجـزأ  جزءا العمالة املنتجة والعمل الالئق أن جيعلوا  وينبغي للشركاء يف التنمية      - ٢١

وميكـن أن يولـد حتريـر التجـارة فـرص عمالـة جديـدة               . استراتيجية تعزيز النمو واحلد من الفقـر      
وحتتـاج أقـل البلـدان منـوا        . وظـائف ومفاقمـة الـضعف     الغري أنه ميكـن أيـضا أن يـؤدي إىل فقـد             

تمكينـها مـن    ل النظـام املتعـدد األطـراف        والبلدان املنخفضة الدخل األخرى إىل دعم خاص مـن        
وينبغــي أن تتــضمن االتفاقــات . االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة للمــشاركة يف األســواق العامليــة

. التجاريــة املتعــددة األطــراف أحكامــا تتعلــق بتقيــيم األثــر االجتمــاعي وتــشجيع العمــل الالئــق 
 بوصـفها هـدفا أساسـيا حـىت         عمالـة الإىل  وجيب أيضا أن تشري بـرامج مؤسـسات بريتـون وودز            

 .التصدي للصدمات اخلارجيةاهلدف منها خيضع الطلب الفعلي دون داع إىل قيود  ال
وميكن أن يسهم العمل الدويل من خالل ختفيف عبء الـدين وحتـسني العالقـات بـني                  - ٢٢

ساعدة ملـ و. يئة ظروف مالئمة لتوليد العمالـة املنتجـة يف أقـل البلـدان منـوا          يف  املاحنني واملتلقني   
فــتح البلــدان املتقدمــة النمــو  البلــدان املنخفــضة الــدخل علــى توليــد الوظــائف ينبغــي أن تيــسر   

ــل          ــة، مث ــزة مقارن ــا مي ــدان فيه ــيت هلــذه البل ــسلع واخلــدمات ال ــواردات مــن ال ــام ال أســواقها أم
 .واخلدمات الزراعية الكثيفة االستخدام لليد العاملةاملصنوعات 

اتمـع  وباعتمـاد   .  لأللفية هي معـامل علـى طريـق التنميـة املـستدامة            واألهداف اإلمنائية  - ٢٣
قـد  و. ضـمن فتـرة زمنيـة حمـددة    كميـة  ألول مـرة، بأهـداف   فإنـه التـزم   ذه األهـداف،  هلـ الدويل  
شمل األنــشطة يــ مــن تــوفري امليــاه املأمونــة واملرافــق الــصحية ل،توســيع نطــاق هــذا النــهجيــؤدي 

 . مكانات العمالةإإىل تعزيز األخرى اهلامة بيئيا 
وميكن توليـد املـوارد اإلضـافية الـضرورية لتحقيـق أهـداف العمالـة املنتجـة مـن خـالل                      - ٢٤

ففي جمال السياسة البيئية العاملية، مت إنـشاء صـناديق التكيـف والتعـويض أو       . اآلليات االبتكارية 
جتـار الـدويل بـرخص    وعلى سبيل املثال، ميكن أن يتم يف عمليـة لال . إنشائهاأنه جيري النظر يف   

االستعاضـة  إطالق االنبعاثات يف املـستقبل تـشمل البلـدان الـصناعية والبلـدان الناميـة اجلديـدة،                  
عمليــة اجتــار متعــددة األطــراف بــرخص إطــالق      بآليــة التنميــة النظيفــة الثنائيــة القائمــة     عــن 

لبلـدان األكثـر   إىل ااالنبعاثات، وميكن بالتايل أن تؤدي إىل حتويل قـدر كـبري مـن املـوارد املاليـة         
ــرا ــو تعزيــز التنميــة        ــو. فق ــسياسات واملبــادرات املوجهــة حن ــة، ميكــن أن تــدعم ال ذه الطريق

 . املستدامة بيئيا السياسات الوطنية املولدة للعمالة يف البلدان النامية
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 توصيات تتعلق باالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية –هاء  
تـوفري العمالـة    وحتفـز   أمهية أكرب للعمالـة     حىت تويل   ة  ينبغي استهداف السياسات الوطني    - ٢٥

وينبغي أن تعزز االستراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة بقـوة االتـساق بـني الـسياسات املاليـة                  . ومنوها
. واالقتصادية من جهة، والعمالة وسياسات سوق العمل والتنمية االجتماعية مـن جهـة أخـرى              

علـى  نفتـاح   االزيـادة   تتحقـق مـن     افع الـيت ميكـن أن       وعالوة على ذلك، فإن الفهم الكـايف للمنـ        
أمهيـــة حيويـــة يف وضـــع يكتـــسي  احملتملـــة ملخـــاطرهالتجـــارة الدوليـــة واالســـتثمار اخلـــارجي و

 .فعالةاستراتيجيات عمالة وطنية 
حتقيق العمالة املنتجة والعمل الالئق يف أشد البلدان فقـرا    ميكن  وال بد ألي استراتيجية      - ٢٦
قطاعـات التقليديـة يف الزراعـة، واملؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة، واملـشاريع               تشمل دعـم ال   أن  

الصغرى من خـالل بـرامج مـصممة بإحكـام تـشمل دعـم التكنولوجيـات اجلديـدة، واالئتمـان                    
ــه      ــدويل ودعم ــي وال ــصعيدين احملل ــى ال ــسويق عل ــشجيع الت ــصغري لت ــه صــياغة   . ال وينبغــي توجي

ــسري اجتــ     ــة وتي ــع اإلنتاجي ــو رف ــسياسات حن ــصادية     ال ــشطة االقت ــة إىل األن ــن الزراع ــع م اه التنوي
 .األخرى

ومــن شــأن األمنــاط اجلديــدة للتــدريب املهــين الــيت تــشجع تــدريب العمــال داخــل            - ٢٧
مــن و. تــساعد علــى مالئمــة املهــارات والطلبــات لتعزيــز اخلــربة يف جمــال العمــل أن املؤســسات 

امج الــشباب يف خمتلــف املنــاطق األشــكال االبتكاريــة األخــرى للتــدريب، مثــل تبــادل بــر شــأن 
احلـصول علـى وظـائف      علـى   والبلدان، وبرامج التشغيل، وإسداء املشورة، أن تساعد الـشباب          

األمـن  ونـصاف   اإلحلماية العمالة لكفالة    قانون  وعالوة على ذلك، من الضروري وضع       . الئقة
نـشطة تربيـة   ومن األمهيـة مبكـان وضـع بـرامج عمـل جتمـع بـني أ       . األساسي للعامالت الشابات 

 .األطفال وأنشطة العمل
غالبيـــة كـــربى مـــن املؤســـسات والعمـــال الـــذين  هنـــاك ويف معظـــم البلـــدان الناميـــة،  - ٢٨
يف حني يتعني علـى احلكومـات اختـاذ التـدابري           و. يشكلون جزءا من اإلطار املؤسسي الرمسي      ال

 أن تبحـث الترتيبـات   الالزمة إلدماج األنشطة غري الرمسية يف القطـاع املـنظم ينبغـي هلـا كـذلك          
وينبغـي أن تركـز اجلهـود األساسـية يف جمـال            . البديلة لتوسيع نطـاق مؤسـسات القطـاع املـنظم         

ــول إىل     ــم فـــرص الوصـ ــصدد علـــى دعـ ــذا الـ ــسياسات يف هـ ــدمات الـ ــل واخلـ األرض والتمويـ
 .اإلرشادية
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 الفصل الثالث
 علــىاالســتجابات : نياالقتــصاديوعــدم االســتقرار التعامــل مــع الــضعف   

 الوطنية والدوليةصعيد السياسات 
استعرضت جلنة السياسات اإلمنائية اجلهود املبذولـة علـى صـعيد الـسياسات مـن أجـل                  - ١

 . السيما اجلهود الرامية إىل بناء القدرات ملواجهة الصدمات االقتصادية تعزيز النمو والتنمية،
 

 الضعف االقتصادي - ألف 
ــة الــيت   يركــز هــذا الفــصل علــى الــضعف يف م   - ٢ ــصادية اخلارجي واجهــة الــصدمات االقت
وهو ال يتناول حاالت عدم االستقرار املؤقت وال الـصراعات          . ختضع لسيطرة البلد املباشرة    ال

 . وال الكوارث الطبيعية
حتركـات  والصدمات هي تغيريات كبرية يف الظـروف االقتـصادية، وقـد تنطـوي علـى                 - ٣

حــدوث  غــري مـوات مثـل   حتركـات الـصادرات، أو   ارتفـاع حـاد يف أســعار   مواتيـة مثـل وقــوع  
 بلــدان خاصــيةوالــضعف يف مواجهــة الــصدمات . ســعر إحــدى الــواردات األساســيةطفــرة يف 

 يـساعد علـى   فهـوم مهـو  بـل أن الـضعف االقتـصادي    . نامية عديدة، ال سيما أقـل البلـدان منـوا    
انظـر الفـصل   (إلمنائيـة  حتديد أقل البلدان منوا، وهي مهمة رئيسية تضطلع ـا جلنـة الـسياسات ا      

ويتنـاول هـذا    . فأقـل البلـدان منـوا هـي الـيت تتـأثر بـشكل خـاص بـالتطورات اخلارجيـة                   ). الرابع
لبلـدان حيـث تـؤدي الـصدمات إىل     يف اهيكليـة  هـو خاصـية   الفصل الضعف الديناميكي الـذي    

 . فرض قيود طويلة األجل على النمو والتنمية
ضعف الـديناميكي بعـدد مـن العوامـل منـها مـساحة             بلد علـى إدارة الـ     أي  وتتأثر قدرة    - ٤

البلد ومستوى التنمية فيه، وقدرته اإلنتاجية واملؤسسية والبشرية على استيعاب التغري الـسريع،             
وتعجــز معظــم البلــدان الناميــة عــن التعامــل مبفردهــا مــع بعــض أنــواع     . ومتاســكه االجتمــاعي

تقلبــات يف األســواق املاليــة وأســواق  الــصدمات مثــل أزمــات الطاقــة واألزمــات الناشــئة عــن ال 
 . السلع على الصعيد الدويل، وحتتاج هذه البلدان إىل استجابة دولية

 
 على الصعيد الوطيناالستجابات  - باء 

يف األمدين املتوسط والبعيد، ميكـن للـسياسات املناسـبة املتخـذة علـى الـصعيد الـوطين                   - ٥
بفعاليـة  لى اسـتيعاب آثـار الـصدمات اخلارجيـة          أن تساعد على تاليف الصدمات وبناء القدرة ع       

لتنميـة غـري أن البلـدان املعرضـة         ثانويـا ل  وقد تكون القدرة على مواجهة الـصدمات ناجتـا          . أكرب
. للــصدمات االقتــصادية يف حاجــة إىل إنــشاء مؤســسات مالئمــة للتعامــل مــع هــذه األحــداث   
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 إىل اختاذهــا اســتراتيجية طويلــة ويعــزى جنــاح البلــدان الــيت قامــت بــتاليف الــصدمات أو إدارــا 
وتـرتبط هـذه االسـتجابات التكييفيـة     . األجل قوامها االستخدام البناء للمعارف والتقاليد احمللية  

 .يف السياسة الوطنيةبعدد من ااالت اهلامة 
 

 احلكم - ١ 
إن األمم اليت تعتمد آليات لصنع القرار تتـسم باالنفتـاح والـشمولية هـي األقـدر علـى                    - ٦

وخيتلــف أثــر الــصدمات االقتــصادية . بنـاء القــدرة علــى مواجهــة الــصدمات والتــصدي آلثارهــا 
باختالف قطاعات اتمع، وقد تؤدي بالتايل إىل انعدام االستقرار السياسي ونـشوب الـصراع              

يــصبح احلكــم مناخــا مــن الثقــة وتوطيــده للتماســك االجتمــاعي، ومــن خــالل يئــة . الــداخلي
ومـن  . تعزيز االستقرار االقتصادي واحلد من احتماالت نشوب الصراعات        على   اقادرالسليم،  

عـامال أساسـيا سـاهم      تـشكل    محاية حقـوق امللكيـة       ما فتئت لحكم السليم،   اجلوانب األخرى ل  
 .از النجاح يف العديد من البلدانيف إحر

 بنــاء القــانون، وحقــوق امللكيــة، ولــسيادة لبلــد أوىل عنايــة خاصــة موريــشيوس مثــالو - ٧
 نــشوب احتمــالأدركــت احلكومــة يف أيــام االســتقالل األوىل    وملَّــا . توافــق اآلراء الــسياسي 

الصراع، وضعت االستراتيجيات وأنشأت املؤسسات لتعبئة السكان للبحث عن سبل جديـدة            
وكـان اإلقبـال علـى احلـوار        .تعـرض البلـد للـصدمات     مـن   تقليـل   اللتنويع األنـشطة االقتـصادية و     

يني من جوانب منـع نـشوب الـصراعات يف موريـشيوس وبوتـسوانا، وهـو              والنقد جانبني أساس  
مــا أســفر عــن بــروز نظــام قــائم علــى اجلــدارة وممارســات اإلدارة الــسليمة يف أنــشطة حكوميــة 

ويف بوتسوانا، أُحرز تقدم اقتصادي ال بفضل القيادة املستنرية فحسب بل باالسـتفادة             . متنوعة
و بوتــسوانا دولــة دميقراطيــة متعــددة  . ائمــة علــى الــشموليةأيــضا مــن ثقافــة البلــد التقليديــة الق 

وقد ال يقل عن ذلـك أمهيـة أن اتمـع املـدين يـضطلع               . األحزاب منذ حصوهلا على االستقالل    
بدور إجيايب يف جمال صـياغة الـسياسات إضـافة إىل أن منظمـات اتمـع املـدين كـثريا مـا تـضع                        

وقـد بـرهن الـرأس األخـضر أيـضا      . مج احلكوميـة توصيات بديلة بشأن السياسات إلكمال الربا  
علـــى أن االنفتـــاح الـــسياسي والدميقراطيـــة القائمـــة علـــى املـــشاركة أداتـــان قيمتـــان لـــصياغة   

ويبـدو هـذا النـهج واضـحا        . السياسات الرامية إىل التغلب على الـضعف االقتـصادي وتنفيـذها          
السـتجابة احلكوميـة للتحـديات      من خالل ورقة استراتيجية النمـو واحلـد مـن الفقـر الـيت تـبني ا                

 .االقتصاديالبلد اليت يواجهها الرأس األخضر نتيجة لضعف 
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 رأس املال البشري واالجتماعي - ٢ 

بـــد مـــن اجلمـــع بـــني قواعـــد واضـــحة وشـــفافة لتقـــدمي املـــساعدة االجتماعيـــة           ال - ٨
 .الـــصدماتالناشـــئة عـــن لمعانـــاة اإلنـــسانية ل مـــن أجـــل التـــصدي فعالـــة حكوميـــة وبـــرامج

ويف الرأس األخـضر شـرعت احلكومـة يف بـذل جهـود إلصـالح مـشاريع األشـغال العامـة الـيت                       
ــدف إىل التــصدي حلــاالت اجلفــاف ومــا يتــصل ــا مــن نقــص يف الغــذاء، وذلــك باالســتعانة 

ــام توجيــه جمتمعــي الختيــار املــستفيدين     املنــاطق الريفيــة  تــشترك ويف املكــسيك، حيــث  . بنظ
القـدرة علـى   إضـعاف   الـصدمات إىل  تـؤدي خـصائص عـدة،   يف وا أقـل البلـدان منـ     مـع   املهمشة  

حتقيــق التنميــة يف املــستقبل حيــث تقــوم األســر ببيــع األصــول املنتجــة أو بــسحب أطفاهلــا مــن    
شبكة أمـان لألسـر     ك نظام لتحويل النقد     خدمويست .املدارس للحفاظ على مستوى االستهالك    

شترط لالســتفادة مــن الــدخل احملــول مواظبــة يــذ إ االســتثمار يف التنميــة البــشرية وحيفــزالفقــرية 
. األطفال على الدراسة وحصول األمهات والرضع على اخلدمات اليت توفرها املراكـز الـصحية        

خالل فتـرات   الربنامج األسر على مواصلة االستثمار يف صحة أطفاهلا وتعليمهم          يشجع أيضا   و
 .الصدمات االقتصادية

دان الربهـان علـى الـروابط الوثيقـة بـني التعلـيم والقـدرة               وتقدم جتارب العديد مـن البلـ       - ٩
ففـي الـرأس األخــضر، اسـتند النمـو إىل تطـوير الـصناعة واخلــدمات       . علـى مواجهـة الـصدمات   

وقـد  .  علـى نطـاق واسـع      التعلـيم مـدعوما بفـسح جمـال        اإلنتاجيـة    مـستويات مصحوبا بارتفـاع    
 يف املائـة، وتـدعو      ١٠٠ قـدرها ائيـة    املـدارس االبتد   التحـاق حقق الرأس األخـضر بالفعـل نـسبة         

استراتيجية النمـو احلاليـة إىل إعـادة حتديـد حمـور تركيـز النظـام التعليمـي حبيـث يـوفر املهـارات                        
أمـا بوتـسوانا، فإضـافة إىل ضـعفها االقتـصادي،            .املطلوبة يف القطاعات املراد تنميتـها مـستقبال       

 الــرغم أنــه مل يكــن فيهــا يف  وعلــى. فقــد عانــت منــذ االســتقالل مــن نقــص األصــول البــشرية  
فيهـا  لدراسـة االبتدائيـة   ، سوى عدد قليل من املـدارس فـإن نـسبة إـاء ا    ١٩٦٦البداية، يف عام   

بيــد أن توســيع نطــاق فــرص . يف املائــة لــدى الــذكور واإلنــاث علــى حــد ســواء  ٩٠جتــاوزت 
 دور تــسييكو. احلــصول علــى التعلــيم الرمســي ســبقه التــدريب والتمــرين علــى اختــاذ القــرارات

.  حني يستلزم وضع وتنفيذ حلـول جديـدة مـشاركةً واسـعة النطـاق              أمهية حامسة تعليم البالغني   
ويف الوقت نفسه، تستند قدرة اتمع املدين وأحزاب املعارضة على القيام بـدور بنـاء يف جمـال                  

 .رتفع نسبياإىل املستوى الثقايف للسكان املوضع السياسات 
ت سياسات التجارة والـصناعة معـا يف التخفيـف مـن الـضعف              ويف موريشيوس، سامه   - ١٠

ــز االســتثمار األجــنيب املباشــر يف صــناعة النــسيج       االقتــصادي عــن طريــق تنويــع اإلنتــاج وتعزي
 أن الـسياسات كـان هلـا دور         وواضـح . وغريها من الصناعات القائمة علـى كثافـة اليـد العاملـة           
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طاعـــات واســـعة مـــن الـــسكان بـــالقراءة  إملـــام قلـــواليتحقـــق لهـــام غـــري أن النجـــاح مل يكـــن 
إضــافة إىل ذلــك، اســتلزم . مــن أجــل دعــم عمليــة سياســية تقــر باحلاجــة إىل املــصاحلة  والكتابــة

التخطـيط االسـتراتيجي والتنفيـذ الفعـال أن تقـوم موريـشيوس ببنـاء القـدرات علـى املــستويات          
 .احلكومية مجيعها

عكـس مـسار نـزوح األدمغـة مـضيفني           بدور هام عـن طريـق        أن يقوم املغتربون  وميكن   - ١١
ففـي  وعلـى سـبيل املثـال،    . بذلك إىل رصيد املوارد البشرية الوطنية، أو عن طريـق التحـويالت           

وتقدم احلوافز لتشجيع غـري املقـيمني علـى         . هامةالرأس األخضر، تعترب التحويالت شبكة أمان       
ة ويف زيـادة االسـتثمار يف       اإليداع يف النظام املصريف مـسامهني بـذلك يف تنميـة أنـشطة الوسـاط              

 . اية املطاف، ال سيما يف قطاع البناء
 

 الضريبية واملاليةاإلدارة  - ٣ 
فـائض  ) وخاصة أقـل البلـدان منـوا      (نادرا ما يكون لدى البلدان ذات الدخل املنخفض          - ١٢

ت وكـثريا مـا يـسفر انعـدام القـدرة علـى اسـتيعاب الـصدما               . يف امليزانية أو يف احلساب اجلاري     
 يـضعف إمكانـات    األساسية والصحة والتعليم ممـا       اهلياكلالسلبية عن اخنفاض االستثمارات يف      

والنظم املالية غري املتطـورة جتعـل التكيـف أكثـر           .  الضعف االقتصادي  يفاقمالنمو يف املستقبل و   
وكمبوديـا  . صعوبة، عالوة علـى أن عـدم اسـتقرار االقتـصاد الكلـي خيـل بـسالمة النظـام املـايل              

لــصعوبات الــيت  علــى ا كانتــا يف عقــد التــسعينات مثــاال    مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية  و
ــة والنقديــة الكافيــة لتيــسري التكيــف         ــا البلــدان الــيت تفتقــر إىل أدوات الــسياسة املالي . تواجهه

يوصــى يف كــثري مــن األحيــان بتخفــيض قيمــة العملــة إلصــالح العجــز اخلــارجي، تــشري  وبينمــا
التسعينات إىل أن ذلك لن يأيت بالضرورة حبل الختالالت االقتصاد الكلـي نظـرا   جتربة مايل يف    

وتـربز هـذه   . لالرتفاع احلاد يف أسعار السلع االستهالكية الذي يصاحب ختفـيض قيمـة العملـة    
اإلشــكالية أمهيــة اإلدارة احلكيمــة لــسعر صــرف حقيقــي مــستقر كــأداة هامــة لكفالــة اســتقرار   

 . االقتصاد الكلي
تــبني هــذه األمثلــة احلاجــة إىل تــضافر اجلهــود احملليــة والدوليــة لتحــسني القــدرة علــى  و - ١٣

التنبؤ بالصدمات املالية، ووضع آليات للحماية منها من أجل تقليل آثارها املباشرة واالسـتعانة              
 النـهج الوقـائي الرئيـسي       ويـستلزم . مبوارد وأدوات جديدة للتخفيف من وطأة العواقب السلبية       

 املباشـر عوضـا عـن االعتمـاد     األجـنيب السـتثمار  اسـتثماري يـشجع ا  منـاخ   يئـة   ليـة و  حصافة ما 
 القدرة على االقتراض عن طريـق وضـع         “تكديس”وقد يكون   . على االقتراض القصري األجل   

ترتيبات خاصة مع املؤسـسات املاليـة اخلاصـة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة وعـن طريـق التعـاون                     
 .حتقيق االستقراراحتياطيات خيار بعد أفضل اإلقليمي أو الدويل ثاين 
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 للحــد مــن الــضعف االقتــصادي يف  النــواتج احملليــة والــصادرات عامــل أساســيوتنويــع - ١٤
بيـد أن نطــاق التنويــع  . مواجهـة الــتغريات الــيت تطـرأ علــى الطلــب اخلـارجي واألســعار الدوليــة   

ــصغرية   ــصادات ال ــإن  إضــافة إىل و. حمــدود يف االقت ــك، ف ــوق    نقــص العمذل ــد يع ــاهرة ق ــة امل ال
ولـذا حتتـاج البلـدان إىل الوقـت لتنميـة           . لمهـارات يف اـاالت األكثـر كثافـة ل       حماوالت التنويع   

األصول البشرية، لكن ضعفها يف مواجهة الـتغريات يف الطلـب اخلـارجي جيعـل التنويـع حاجـة                   
 .يت تشكل نسبة عالية من صادرااملحة، خاصة حني تتراجع أسعار السلع ال

ــع اقتــصاداا مــن االســتعانة مبــزيج مــن       - ١٥ ــة الــيت جنحــت يف تنوي ــدان النامي ومتكنــت البل
فقـد سـاعدت    .  التوسع يف التعليم فضال عـن الـسياسات التجاريـة والـصناعية            مشلتالسياسات  

هــذه الــسياسات املتنوعــة موريــشيوس علــى ســبيل املثــال يف تنويــع جمموعــة مــن أنــشطة جتهيــز   
كثيفـة  مار األجـنيب املباشـر لـصناعة النـسيج وغريهـا مـن الـصناعات                الصادرات وجذب االسـتث   

 .االستخدام لليد العاملة
 

 على الصعيد الدويلاالستجابات  - جيم 
تشجع العناصر الفاعلة الدولية، العامة منها واخلاصة، البلدان النامية على اعتماد نظـام              - ١٦

الزيـادة يف تـدفقات رأس املـال كانـت          ورغـم أن توقعـات       .جتاري ومايل أكثـر انفتاحـا وحتـررا       
فقـد أدت اخلـسائر     . لتنمية، فإن هذه التدفقات كثريا ما تـأيت مـصحوبة مبخـاطر كـبرية             واعدة ل 

أسعار الصرف وأسعار الفائدة إىل أزمات مالية يف عقـدي          على مستوى   النامجة عن الصدمات    
اســتخدمت االقتــراض وكانــت اخلــسائر فادحــة يف قطاعــات وبلــدان . الثمانينــات والتــسعينات

واستجاب اتمع الدويل هلذه األزمات املالية بإعـادة        . القصري األجل حلل مشاكل طويلة األمد     
وسـاهم االبتكـار    . جدولة الديون وختفيف الدين وبذل اجلهود من أجل تنسيق اإلشراف املايل          

ة بالبلـدان الفقـرية   املبـادرة املتعلقـ   سـندات بـرادي، و     يف شـكل  يف اال املـايل، وتقاسـم األعبـاء         
وقد ساعد ختفيف الدين الكثري من البلـدان حـني جـاء      . ، يف ختفيف عبء الدين    املثقلة بالديون 

 املـوارد   وتوجيـه يف سياق استراتيجيات احلد من الفقـر املـستندة إىل املـشاركة الواسـعة النطـاق                 
عـبء  ختفيـف   ه تـبني أن إجـراء       بيـد أنـ   .  حنو القطاعات االجتماعية ذات األمهية احلامسـة       بفعالية

 .املنتجةاملوارد الكافية لتنمية القطاعات مالئما لتوفري الدين مل يكن 
وتعترف املنظمات الدولية اآلن باحلاجة إىل مساعدة البلدان فيما تبذله من جهود مـن               - ١٧

. ة األساسـية واألنـشطة التجاريـ      اهلياكـل أجل جذب تدفقات رأس املال اخلاص الالزمة لتطوير         
 تعزيـز ويشارك مصرف التسويات الدولية ومنتدى حتقيق االستقرار املايل يف اجلهود الرامية إىل             

ويـشجع البنـك الـدويل      . اإلشراف املايل ووضع املعايري والقواعد لتعزيـز اإلدارة املاليـة الـسليمة           
ا يعمـالن   وصندوق النقد الدويل البلدان النامية على املشاركة يف تقييمـات القطـاع املـايل، ومهـ               
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وشـرعت  . ضـعف يظهـر مـن مـواطن       مع املاحنني لتوفري املـساعدة التقنيـة املطلوبـة إلصـالح مـا              
املنظمات اإلقليمية، مثل منظمات املشرفني علـى املـصارف يف أمريكـا الالتينيـة وشـرق أفريقيـا         

م وجنوا، يف بذل جهود مكثفة يف جمـال التـدريب إلعـداد املـراقبني املـصرفيني وواضـعي الـنظ                   
ويوفر صـندوق إقليمـي يف   . االقتصادات األكثر انفتاحااملتأصلة يف املصرفية ملواجهة التحديات   

أداة ميكـن أن تكـون      للوصـول إىل االحتياطـات الـيت        فرصـة االسـتفادة     إمكانيـة   أمريكا الالتينية   
 .  الصدمات املاليةوقائية لدرء

وقــد قــاد مــصرف التنميــة . قــاوتبــشر اجلهــود اإلقليميــة بإصــالحات إداريــة أوســع نطا - ١٨
وآليــة اســتعراض األقــران . اإلفريقــي مناقــشات بــشأن اإلدارة يف أفريقيــا يف أواخــر التــسعينات 

الطوعية اليت أُدخلت كجزء من الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا أصـبحت يف اآلونـة             
ــز احلــوار بــشأن ا     ــه اإلحتــاد األفريقــي لتعزي ــسياق الــذي يــستعني ب ــشفافية واإلدارة األخــرية ال ل

 . السليمة بني الدول األعضاء، وأغلبها من أقل البلدان منوا
وتــرتبط حــاالت أخــرى مــن حــاالت الــضعف وعــدم االســتقرار باإلجهــاد البيئــي أو     - ١٩

فنقص امليـاه واألضـرار الـيت تـنجم عـن العواصـف قـد تـزداد كثافـة نظـرا                     . الضرر اإليكولوجي 
ولتكاليفهـا  ة نوعـان مـن االسـتجابات الدوليـة هلـذه التطـورات       ومثـ . للتغريات الراهنـة يف املنـاخ    

ــه املنظمــات، مثــل   : مهــااالقتــصادية الباهظــة،  ــادرات خمتلــفالعمــل الــذي تقــوم ب  املتعلقــة املب
ضرار؛ واملبادرات الرامية إىل ضـمان تـوفري        األأو  النقص يف اإلمدادات    أحواض األار، لتاليف    ب

إطــار اجلهــود الــيت تبــذهلا الــشراكات مــن أجــل حتقيــق األهــداف  امليــاه النقيــة والــيت تنــدرج يف 
 اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري  األمــم املتحــدةاتفاقيــةويقــوم اتمــع الــدويل، عمــال ب. اإلمنائيــة لأللفيــة

دان منـوا علـى     ، بإنشاء الـصناديق املعنيـة باملنـاخ وتقـدمي املـساعدة التقنيـة ملعاونـة أقـل البلـ                   املناخ
 .فالتصدي هلذا الضع

اجلهود اليت تبذهلا أقل البلدان منوا على صـعيد الـسياسات الوطنيـة مـن               تتعثر  وكثريا ما    - ٢٠
الــدعم املقــدم للزراعــة، والقيــود الــيت تفرضــها البلــدان  بــسبب أجــل تنويــع املنتجــات املــصدرة 

إنـشاء صـناديق    والـصعوبات املواجهـة يف      املتقدمة للحيلولة دون الوصـول إىل األسـواق اهلامـة،           
ثبيت أسعار الـسلع علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي ويف كـثري مـن األحيـان يتجـاوز نطـاق                       ت

ففي أمريكـا الوسـطى، أدى    . التقلبات يف أسعار السلع قدرات احتياطيات تثبيت أسعار السلع        
 إىل قيــام فــرادى البلــدان يف املنطقــة بإعــادة هيكلــة ١٩٨٩فــشل االتفــاق الــدويل للــبن يف عــام 

بيـد أن جنـاح البلـدان يعتمـد علـى اجلهـود الوطنيـة يف ميـدان البحـوث وعلـى                      . مصناديق الـدع  
 . اإلصالحات يف جماالت التسويق واإلنتاج والتوزيع
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حتياطيـة للتخفيـف مـن األثـر املباشـر          الخزونـات ا  املوتركز اجلهـود الدوليـة اآلن علـى          - ٢١
، أعلـن صـندوق النقـد الـدويل         ويف هذا السياق  . للصدمات وإتاحة الوقت لتنويع اإلنتاج احمللي     

يف اآلونــة األخــرية عــن إنــشاء مرفــق لألزمــات اخلارجيــة املنــشأ صــمم خصيــصا للبلــدان ذات   
وسـتقدم  ). وهو ما كانت جلنة السياسات اإلمنائية قد اقترحتـه منـذ سـنوات            (الدخل املنخفض   

 ةاملرتبطــتــأمني ضــد الــصدمات  كمــا ســتتاح ك ض بفائــدة منخفــضة واملــساعدة يف شــكل قــر 
 . بالتغريات يف أسعار السلع وبالكوارث الطبيعية والصراعات

 
 توصيات - دال 

من اكتـساب القـدرة الالزمـة       اليت تعاين ضعفا شديدا     من البلدان   جدا  متكن عدد قليل     - ٢٢
على مواجهة الصدمات من أجل احلفاظ على مستويات عالية من التنمية االقتصادية والتحـول              

 كــل مــن بوتــسوانا والــرأس األخــضر وموريــشيوس  طبقــتاملثــال، وعلــى ســبيل . االجتمــاعي
 علــى تــدخالت يف مجيــع قطاعــات االقتــصاد فــضال عــن   تــشتملاســتراتيجيات طويلــة األجــل 

واألهــم مــن ذلــك أن هــذه البلــدان قامــت بتحديــد . تــدخالت يف قطاعــات حمــددة ومــستهدفة
إلحـداث   “اسـتراحة قـصرية   ”وقايـة علـى املـدى املتوسـط، وتـوفر           وتعزيز املـوارد الـيت تـشكل        

 بوتـسوانا ذلـك بإنـشاء احتيـاطي مـن           فعلـت وقـد   .  عشرات السنني  تستغرقحتوالت اجتماعية   
مبيعات املعادن، وموريشيوس بتحديد أكثر اتفاقات الـسكر رحبيـة، والـرأس األخـضر مبواصـلة                

اليـة   م مـن أن تكـون لـديها محايـة        هذه التدابري    ومتكنت هذه البلدان بفضل      .جذب التحويالت 
ــيم  خــالل  ــرة االســتثمار يف التعل  األساســية الالزمــة مــن أجــل التحــول إىل هيكــل   واهلياكــلفت

 .اقتصادي أقل ضعفا يف مواجهة الصدمات
الــيت ميكــن أن تــدخالت علــى صــعيد الــسياسات ال جمموعــة التوصــيات التاليــة تحــددو - ٢٣

 هــذه ترتيــب مواءمــة  مــنبــد الو. يف بنــاء القــدرة علــى مواجهــة الــصدمات اخلارجيــة تــساهم 
 الوشـــيكة يف ، ومـــع الـــتغريات االقتـــصادية والبيئيـــةبدقـــة مـــع ظـــروف كـــل بلـــد التـــدخالت 

 .العاملي املناخ
 

  الرشيداحلكم - ١ 
 .وبناء توافق آراء سياسي القانون ومحاية حقوق امللكية سيادةكفالة  • 

يمها وذلك بإنـشاء    ارجية ورصدها وتقي  اخللصدمات  مبخاطر ا زيادة القدرة على التنبؤ      • 
 . املؤسسات واألدوات املناسبة

وضع آليات لصنع القرار تتـسم باالنفتـاح والـشمولية لتعبئـة جهـود أصـحاب املـصاحل                   • 
 .االنتعاش والتنمية االقتصادينيمن أجل 
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 آليـــات تـــسمح وإنـــشاء القائمـــة احملليـــةتـــصميم سياســـات تـــستفيد مـــن املؤســـسات  • 
ــشاركة ـــ  مبــ ــة مـ ــات احملليــ ــل  اتمعــ ــا يكفــ ــة مبــ ــةشاركة كاملــ ــالحات  اإلملكيــ صــ
 .واالجتماعية االقتصادية

 
 رأس املال البشري واالجتماعي - ٢ 

إىل خـدمات الرعايـة      الفئـات الـضعيفة      وصـول  الصدمات االقتصادية    إعاقةكفالة عدم    • 
 .الصحية

تكييــف التعلــيم مــع االحتياجــات اخلاصــة باالقتــصادات الــضعيفة عــن طريــق إدمــاج      • 
 احلديثـة وحتقيـق     ت تطبيق التكنولوجيـا   لغرضرف التقليدية احمللية، وبناء القدرات      املعا

 . املشاركة الدميقراطية

 . تدريب املوظفني العموميني لتحسني مهارام اإلدارية وتعزيز املمارسات الدميقراطية • 

ــدرة علـــى     •  ــاء القـ ــشباب لبنـ ــدين والـ ــرة للراشـ ــاهج مبتكـ ــع منـ ــاءوضـ ــصدمات اتقـ  الـ
 . ادية والتخفيف من وطأااالقتص

تقدمي احلـوافز للمهـاجرين عـرب احلـدود الوطنيـة السـتثمار األصـول النقديـة واملهـارات                • 
 . واألفكار يف أوطام

 . وضع وتنفيذ قواعد واضحة وشفافة لتقدمي املساعدة االجتماعية • 

األطـراف  فـرص التعـاون الثنـائي واملتعـدد         بـشأن   التفاوض مع احلكومات والـشركات       • 
 .  تقاسم املوارد البشرية بني البلد األصلي وبلد اإلقامة، وتيسري التحويالتلتشجيع

 
 املاليةالضريبية واإلدارة  - ٣ 

الـضعف االقتـصادي    حـدة    ختفيـف    من أجل اجلمع بني السياسات التجارية والصناعية       • 
 . رعن طريق تنويع اإلنتاج والصادرات وتعزيز االستثمار األجنيب املباش

وضـــع سياســـات وأدوات ماليـــة ونقديـــة لكفالـــة اســـتقرار أســـعار الـــصرف وقـــدرا  • 
 . التنافسية

 مــن احلاجــة إىل والتقليــل إىل أدىن حــددعــم إنــشاء أســواق الســتثمار رؤوس األمــوال  • 
 .ل من أجل التنمية الطويلة األجلالقروض القصرية األج

 فـضال   للمـشاريع الـصغرية   أشكال التمويل   إنشاء املؤسسات املالية، مبا يف ذلك خمتلف         • 
 .قدمي املنتجات واخلدمات للفقراءعن املصارف وشركات التأمني، لت
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ملواجهـة   احتياطيات مالية كافية ميكن استخدامها كـصندوق لتحقيـق االسـتقرار و            بناء • 
 . حاالت الطوارئ من أجل التخفيف من وطأة الصدمات اخلطرية

 
 على الصعيد الدويل - ٤ 

 ، تــشملاليــة يف البلــدان الناميــةامل مــن أجــل تطــوير املبــادالتتــشجيع اجلهــود الدوليــة  • 
 .األساسية ت إلدارة خماطر تغري أسعار السلعأدوا

لالقتــراض مــن املؤســسات املاليــة اخلاصــة  تنفــذ يف حــاالت الطــوارئ  وضــع ترتيبــات  • 
 .التعاون اإلقليمي والدويلمن خالل واملنظمات املالية الدولية 

 . يف حاالت الصدماتالكايف التمويل لتوفري وضع قواعد  • 

تيسري التعاون مع مراكز البحوث العاملية واإلقليمية لتعزيز إجراء البحوث بشأن إجيـاد              • 
 . أسواق ومنتجات جديدة لدعم التنوع

، أفريقيـا مـن أجـل     عمـل   الاإلقليمـي، مثـل خطـة       ذات التركيـز    تقدمي الدعم للمبادرات     • 
 .لتصدي للصدمات اخلارجيةدف ا

ملنـاخ تركـز علـى    تغـري ا بـشأن  دوليـة  حبـث  مبـادرات  الرامية إىل وضع   ملقترحات  ادعم   • 
 .البلدان النامية

إصالح السياسات التجارية والزراعية يف البلدان الناميـة بوقـف الـدعم املقـدم للزراعـة                 • 
 .  صادرات البلدان الناميةتعوقوإزالة احلواجز التجارية اليت 

 ـدف بنـاء القـدرة   حتسني فعالية التنمية باختيار بلدان ضـعيفة ترشـح لتلقـي املـساعدة              • 
 . على إدارة الصدمات
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 الفصل الرابع
 استعراض مركز أقل البلدان منوا  

 مقدمة - ألف 
لقــرار الــس االقتــصادي واالجتمــاعي  األول،  ، مــن املرفــق٩ام الفقــرة عمــال بأحكــ - ١

رت جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة االســتعراض الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات  ، أجــ١٩٩٨/٤٦
 .ملركز أقل البلدان منوا

جــه عقبـات هيكليــة يف  وتعـد البلـدان املنخفــضة الـدخل بلـدانا أقــل منـوا إذا كانـت توا       - ٢
توى رأمساهلـا البـشري،      شدة ضعف اقتـصاداا وتـدين مـس        هيمؤشرات هذه العقبات    و .النمو

ويهـدف االسـتعراض إىل حتديـد البلـدان      . عمليـة التنميـة    املتاحـة حاليـا بـشأن        وفقا للمعلومـات  
اخلـوض يف حتديـد أسـباب تلـك          املنخفضة الدخل اليت تعاين من معوقات هيكلية شديدة، دون        

 .املعوقات
: بلـد كـل   ثالثـة أبعـاد حلالـة التنميـة يف          ، تنظـر اللجنـة يف       تحديدها أقـل البلـدان منـوا      ول - ٣

إلجــــراء عمليــــة و.  االقتــــصاديوالــــضعف ؛ البــــشريةاألصــــولرصــــيد  و؛مــــستوى الــــدخل
نـصيب الفـرد    ) أ: (علـى التـوايل   املعايري التاليـة هلـذه األبعـاد         حتديدا، ، اللجنة االستعراض، تطبق 

 الـــضعفمؤشـــر ) ج( البـــشرية؛ و األصـــولمؤشـــر ) ب(؛ و  مـــن الـــدخل القـــومي اإلمجـــايل
يف ذلـك    جلنـة التخطـيط اإلمنـائي        قـررت ،  ١٩٩١فـي عـام     ف وباإلضافة إىل ذلـك،      .االقتصادي

، يف تقريرهـا عـن دورـا الـسابعة والعـشرين، أنـه ال جيـوز النظـر يف إدراج البلـدان الـيت               الوقت
 .)٤(ا مليون نسمة، يف قائمة أقل البلدان منو٧٥يتجاوز تعداد سكاا 

عايري الثالثـة    لكل معيار من امل    العتبةوخالل عملية االستعراض، تقرر اللجنة مستويات        - ٤
ولكي يضاف البلـد    .  منها عتضاف إىل فئة أقل البلدان منوا أو ترف       جيب أن   لتحديد البلدان اليت    

 الالزمـة  العتبـة هـي الوصـول إىل مـستويات    ستويف مجيـع املعـايري الثالثـة؛ و   أن يـ جيـب   إىل الفئة،   
 يكون البلد مـؤهال      ولكي .ةإلدراج البلدان يف قائمة أقل البلدان منوا، وفقا جلميع املعايري الثالث          

 الالزمـة لرفـع أمسـاء البلـدان مـن      العتبـة القائمة جيب أن يصل البلد إىل مـستويات  لرفع امسه من   
القائمــة وفقــا ملعيــارين علــى األقــل مــن املعــايري الثالثــة املــذكورة أعــاله، أو أن يتجــاوز نــصيب 

 يف أن احتمـال كـون هنـاك    من الدخل القومي اإلمجايل ضـعف مـستوى العتبـة، وأن ي       فيهالفرد  
__________ 

ــة للمجلــس االقتــ  ا )٤(  ــائق الرمسي ، الفقــرة )E/1991/32(١١، امللحــق رقــم  ١٩٩١صادي واالجتمــاعي، نظــر الوث
املعــايري اجلديــدة ب، ٤٦/٢٠٦ مــن قرارهــا ١مــع التقــدير، يف الفقــرة  علمــا اجلمعيــة العامــة أحاطــت . ٢٣٧

 .لتحديد أقل البلدان منوا
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البلـد مـن     ولكـي يرفـع اسـم     . يستمر مستوى نصيب الفرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل عاليـا             
مـؤهال لرفـع امسـه مـن القائمـة يف استعراضـني متتـالني علـى األقـل مـن                      القائمة ال بد أن يكـون     

اء البلـدان   ودف هذه القوانني املتعلقة برفـع أمسـ       . االستعراضات اليت جترى كل ثالث سنوات     
من قائمة أقل البلدان منوا إىل ضمان عدم رفع البلـدان املدرجـة يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا مـن                      

 رفـع اسـم البلـد مـن         اختاذ قـرار  وتقع مسؤولية   . القائمة ما مل تتحسن آفاق تنميتها حتسنا كبريا       
 العامـة يف   الـس االقتـصادي واالجتمـاعي، وعلـى اجلمعيـة       كاهـل   علـى   رفعـه  القائمة أو عـدم   

 .وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية ال تدرج أي بلد يف القائمة إال مبوافقة ذلك البلد. النهاية
، بتوصيات اللجنـة    ٢٠٠٦/١أحاط الس االقتصادي واالجتماعي علما، يف مقرره        و - ٥

حلـاالت   ـدف حتقيـق العدالـة يف معاملـة البلـدان يف ا              باملبادئ العامة وصـقل املعـايري      فيما بتعلق 
املماثلـة، وطلــب إىل اللجنــة االسـتمرار يف وضــع جمموعــة املعــايري الـيت ينبغــي تطبيقهــا يف مجيــع    

 .التوصيات بإدراج البلدان يف قائمة أقل البلدان منوا ورفعها منها
 بعــد أن أخــذت يف ، لقائمــة أقــل البلــدان منــوا٢٠٠٦أجــرت اللجنــة اســتعراض عــام و - ٦

، يف دورـا الـسابعة      يها املعايري، كما حددا اللجنة    لية اليت قامت عل   كامل اعتبارها املبادئ التا   
؛  كـبرية  معوقـات هيكليـة   حتديد البلدان املنخفضة الدخل اليت تعاين مـن         ) أ: ()٥(٢٠٠٥يف عام   

ضـرورة  ) د( ثبـات املعـايري؛ و    ) ج( و  الـزمن؛  على مـر   حتقيق العدالة يف معاملة البلدان    ) ب( و
 .ق املعايري املرونة يف تطبيتوخي

 الــضرورة، يف  اللجنــة، عنــد  وفيمــا يتعلــق بــضرورة التــزام املرونــة، ينبغــي أن تنظــر        - ٧
ولـدى تقيـيم املعوقـات       .)٦( تقريرهـا عـن دورـا الـسابعة        افية، كمـا أشـارت يف     ضاإلعلومات  امل

أن ، ينبغـي  هااهليكلية الشاملة من أجل التوصـل إىل قـرار إدراج بلـد مـا يف القائمـة أو رفعـه منـ            
مؤشـر األصـول البـشرية ومؤشـر        (ملعيـاري املعوقـات اهليكليـة        حـد تنظر اللجنة يف املـستوى املو     

 ).الضعف االقتصادي
 الـزمن، يف    علـى مـر   ،  عاملـة واملقارنـة بينـها     ومن أجل حتقيق املساواة بـني البلـدان يف امل          - ٨

 حـدود   وضع مؤشر األصول البشرية ومؤشر الضعف االقتـصادي، اتفقـت اللجنـة علـى فـرض               
 .للقيم اخلارجية القصوى يف عناصر املؤشرات

 

__________ 
 ).E/2005/33 (١٣، امللحق رقم ٢٠٠٥ظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، نا )٥( 
 .املرجع نفسه )٦( 
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 ٢٠٠٦معايري لتحديد أقل البلدان منوا يف استعراض عام  - باء 
 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل - ١ 

ــوا خــالل           - ٩ ــدان من ــل البل ــد أق ــايري حتدي ــا مع ــيت طبقــت عليه ــدان ال ــة البل ــضمنت قائم ت
لناميــة الــيت صــنفها البنــك لــدان منــوا ومــن البلــدان ا، بلــدان مــن أقــل الب٢٠٠٦اســتعراض عــام 

ونتيجــة  .٢٠٠٤  إىل٢٠٠٢الــسنوات مــا بــني مــن كبلــدان منخفــضة الــدخل يف ســنة الــدويل 
 مــن أقــل البلــدان منــوا، ٥٠:  بلــدا للنظــر فيهــا خــالل االســتعراض٦٥لــذلك، مت اإلبقــاء علــى 

 علـى أـا مـن أقـل البلـدان منـوا         الدخل األخرى غري املصنفة حاليـا      من البلدان املنخفضة     ١٥ و
 ).نظر اجلدول أدناها(

 دوالرا، وهــو متوســط ثــالث ســنوات  ٧٤٥ العتبــة الالزمــة لــإلدراج مببلــغ  وحــددت - ١٠
لنـصيب الفــرد مـن الــدخل القـومي اإلمجــايل لعتبـة الــدخل املـنخفض الــذي      ) ٢٠٠٤-٢٠٠٢(

وحـددت عتبـة رفـع األمسـاء مـن          . )٧(طريقة أطلس البنك الدويل   حدده البنك الدويل، بناء على      
، وذلك مـن أجـل تفـادي        املائة يف   ٢٠ دوالر، أو أعلى من عتبة اإلدراج بنحو         ٩٠٠ ـالقائمة ب 

 يف نـصيب    فئة بسبب حدوث اخنفاض قـصري األجـل       عودة إدراج البلدان بعد رفعها ثانية إىل ال       
 .الصرفأو لتقلبات أسعار  ،)٨(الفرد من الدخل القومي نتيجة للصدمات اخلارجية

 
 مؤشر األصول البشرية - ٢ 

ــألف مؤشــر األصــول        - ١١ ــسابعة، يت ــة يف دورــا ال ــها اللجن ــيت اقترحت ــا للتعــديالت ال وفق
 :مؤشـران للـصحة والتغذيـة وآخـران للتعلـيم      البشرية املستخدم من خليط من أربعة مؤشرات؛        

فيـات األطفـال دون   معـدل و ) ب (؛التغذيـة الذين يعانون مـن نقـص      النسبة املئوية للسكان    ) أ(
معــدل اإلملــام بــالقراءة ) د (؛النــسبة اإلمجاليــة لاللتحــاق باملــدارس الثانويــة) ج (؛ســن اخلامــسة

 .والكتابة يف أوساط الراشدين
 
 
 
 

__________ 
 دوالرا، ٧٥٥:  هـي العتبات اليت حددها البنك الدويل للبلدان املنخفضة الدخل خالل هذه السنوات الثالث    )٧( 

 . دوالرا، على التوايل٧٣٥  دوالرا، و٧٤٥ و
 .٥نظر احلاشية ا )٨( 
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 اجلدول
املعايري املـستخدمة يف حتديـد األهليـة        : أقل البلدان منوا والبلدان املنخفضة الدخل األخرى      

 ملركز أقل البلدان منوا
 

 
كان الـــــــــــــــــس
٢٠٠٤ 

 )باملاليني(
نصيب الفرد من   
ــومي  ــدخل القـ الـ

 اإلمجايل
مؤشـــــــــــــــر 
ــول  األصـــــــــ

 البشرية
مؤشـــــــــــــــر 

 ضعفالـــــــــــ 
 القتصاديا

 ٣٩,٣ ٢٦,٦ ١٠٠ ٧٧,٤ إثيوبيا نأ ب  م د
 ٦٤,٠ ٣٤,١ ١٦٣ ٤,٤ إريتريا أ ب ن م د
 ٦٠,٣ ١١,٥ ١٢٢ ٢٩,٩ أفغانستان أ ب ن م د
 ٢٤,٨ ٨٠,٠ ٩٧٠ ٢٢٢,٨ إندونيسيا  م د
 ٤٣,٤ ٢٨,٨ ٨٢٣ ١٥,٩ أنغوال أ ب ن م د
 ٤٧,٤ ٤٩,٠ ٢٥٣ ٢٨,٨ أوغندا أ ب ن م د
 ٤٤,٢ ٥٤,١ ٥٢٧ ٥,٩ بابوا غينيا اجلديدة  م د
 ٢٥,٧ ٤٦,٢ ٥٣٧ ١٥٧,٩ باكستان  م د
 ٢٥,٨ ٥٠,١ ٤٠٣ ١٤١,٨ بنغالديش أ ب ن م د
 ٥٢,٠ ٣٩,٩ ٤٥٠ ٨,٤ بنـن أ ب ن م د
 ٤٦,٦ ٤٤,٤ ٦٩٠ ٢,٢ بوتان أ ب ن م د
 ٤٥,٧ ٢٤,٦ ٣٠٣ ١٣,٢ بوركينا فاسو أ ب ن م د
 ٥٩,٩ ٢٠,١ ٩٠ ٧,٥ بوروندي أ ب ن م د
 ٥٢,٨ ٢٢,٢ ٢٣٧ ٩,٧ تشاد  أ ب ن م د

 ٤٥,٨ ٤٦,٠ ٣٢٣ ٦,١ توغو أ ب ن م د 
 ٩١,٩ ٨٩,٧ ١ ٢٦٧ ٠,٠١ توفالو أ ب ن 
 ٦٥,٢ ٥٥,٣ ٤٦٧ ٠,٩  ليشيت-تيمور  أ ب ن م د

 ٥٦,٩ ٧٠,٦ ٥٥٧ ٠,٥ جزر سليمان أ ب ن م د 
 ٦٣,٦ ٣٧,٨ ٤٥٠ ٠,٨ جزر القمر أ ب ن م د
 ٥٠,٨ ٢٧,٣ ٢٧٧ ٤,٠ مجهورية أفريقيا الوسطى أ ب ن م د
 ٣٤,١ ٣٢,٦ ٣١٣ ٣٨,٣ مجهورية ترتانيا املتحدة أ ب ن م د

 ٤٠,٢ ٧٠,٣ ٥٠٨ ٢٢,٥ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  م د 
 ٤٢,٦ ٢١,٢ ١٠٣ ٥٧,٥ قراطيةمجهورية الكونغو الدمي أ ب ن م د
 ٥٧,٩ ٥٤,٠ ٣٥٠ ٥,٩  الدميقراطية الشعبيةومجهورية ال أ ب ن م د
 ٦٠,٢ ٤٤,٧ ٩٤٣ ٠,٨ جيبويت أ ب ن 
 ٥٧,٩ ٨٢,١ ١ ٤٨٧ ٠,٥ الرأس األخضر أ ب ن 
 ٥٩,٣ ٣٣,٨ ٢٢٠ ٩,٠ رواندا أ ب ن م د
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كان الـــــــــــــــــس
٢٠٠٤ 

 )باملاليني(
نصيب الفرد من   
ــومي  ــدخل القـ الـ

 اإلمجايل
مؤشـــــــــــــــر 
ــول  األصـــــــــ

 البشرية
مؤشـــــــــــــــر 

 ضعفالـــــــــــ 
 القتصاديا

 ٤٦,٢ ٣٥,٢ ٣٩٠ ١١,٧ زامبيا أ ب ن م د
 ٤٧,٩ ٥٣,٠ ٤٣٠ ١٣,٠ زمبابوي  م د
 ٦٤,٧ ٩٠,٤ ١ ٥٩٧ ٠,٢ ساموا أ ب ن 
 ٥٨,٢ ٦٣,٦ ٣٣٣ ٠,٢ سان تومي وبرينسييب أ ب ن م د
 ٤١,٨ ٣٨,٨ ٥٥٧ ١١,٧ السنغال أ ب ن م د
 ٤٩,٩ ٤٩,٠ ٤٦٣ ٣٦,٢ السودان أ ب ن م د
 ٦٣,٧ ١٥,٧ ١٩٠ ٥,٥ سرياليون أ ب ن م د
 ٦٨,٤ ٥,٤ ١٩٣ ٨,٢ الصومال أ ب ن م د
 ٥٥,٧ ٤١,٥ ٢٧٧ ١,٥ مبياغا أ ب ن م د

 ٤١,٥ ٥٦,٢ ٣٢٣ ٢٢,١ غانا  م د 
 ٣٤,٦ ٣٦,٢ ٤٣٣ ٩,٤ غينيا أ ب ن م د

 ٧٠,٧ ٥٥,٦ ٣ ٣٩٣ ٠,٥ غينيا االستوائية أ ب ن م د 
 ٦٦,٢ ٢٥,٦ ١٤٣ ١,٦  بيساو-غينيا  أ ب ن م د 
 ٦٤,٣ ٦٦,٠ ١ ١٨٧ ٠,٢ فانواتو أ ب ن 
 ٣٥,٧ ٨٠,١ ٤٨٧ ٨٤,٢ فييت نام  م د
 ٣٣,١ ٤٦,٧ ٦٥٧ ١٦,٣ الكامريون  م د
 ٥٢,٣ ٤٦,٠ ٣٠٣ ١٤,١ كمبوديا أ ب ن م د

 ٣٣,٥ ٤١,٠ ٦٨٣ ١٨,٢ كوت ديفوار  م د 
 ٤٩,٦ ٥٢,٥ ٦٨٠ ٤,٠ الكونغو  م د
 ٨٤,٣ ٩٠,٥ ٩١٧ ٠,١ كريباس أ ب ن 
 ٢٤,٢ ٥٠,٦ ٤٠٧ ٣٤,٣ كينيا  م د
 ٦٨,٠ ٢٨,٩ ١١٧ ٣,٣ ليربيا أ ب ن م د
 ٥٠,٥ ٦١,٢ ٦٢٣ ١,٨ ليسوتو أ ب ن م د
 ٤٢,٦ ٢١,٥ ٣٠٠ ١٣,٥ مالـي أ ب ن م د
 ٤١,٦ ٤١,٦ ٢٧٣ ١٨,٦ مدغشقر أ ب ن م د
 ٤٨,٨ ٤٠,٥ ١٦٣ ١٢,٩ مالوي أ ب ن م د
 ٥٠,٥ ٨١,٩ ٢ ٣٢٠ ٠,٣ ملديف أ ب ن 
 ٤٦,٧ ٧٦,٨ ٤٩٧ ٢,٦ منغوليا  م د
 ٤٠,٦ ٤٦,٤ ٤٠٣ ٣,١ موريتانيا أ ب ن م د

 ٤٣,٦ ٢٥,٦ ٢٢٠ ١٩,٨ موزامبيق أ ب ن م د 
 ٤٢,٢ ٦٨,٤ ١٦٧ ٥٠,٥ ميامنار أ ب ن م د
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كان الـــــــــــــــــس
٢٠٠٤ 

 )باملاليني(
نصيب الفرد من   
ــومي  ــدخل القـ الـ

 اإلمجايل
مؤشـــــــــــــــر 
ــول  األصـــــــــ

 البشرية
مؤشـــــــــــــــر 

 ضعفالـــــــــــ 
 القتصاديا

 ٣٧,٤ ٥٦,٠ ٢٤٣ ٢٧,١ نيبال أ ب ن م د
 ٥٠,٠ ١٢,٧ ٢٠٣ ١٤,٠ النيجر أ ب ن م د
 ٤٤,٨ ٥٠,٠ ٣٤٧ ١٣١,٥ نيجرييا   م د
 ٤٣,٩ ٦٩,٨ ٧٥٧ ٥,٥ نيكاراغوا  م د
 ٥٦,٨ ٣٨,٥ ٤١٠ ٨,٥ هاييت أ ب ن م د
 ١٩,١ ٥٩,١ ٥٤٣ ١ ١٠٣,٤ اهلنـد  م د
 ٤٢,١ ٤٨,٣ ٥٢٣ ٢١,٠ اليمن أ ب ن م د

 
 .بلد من أقل البلدان منوا:  بلد منخفض؛ أ ب ن:م د :مالحظة

 الـسكان   يقـل عـدد   تتمثل العتبات الالزمة إلدراج البلد على قائمة أقل البلدان منوا يف أن               
مؤشـر  يقـل  را؛ و دوال٧٤٥ عـن نصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل          يقل  ، و امليون ٧٥ عن

وجيـب أن يـستويف البلـد       . ٤٢ علـى مؤشـر الـضعف االقتـصادي       يزيـد   ؛ و ٥٨ عـن األصول البشرية   
 يزيـد وتتمثل العتبـات الالزمـة لرفـع أمسـاء البلـدان مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا يف أن                        . مجيع املعايري 

؛ ٦٤لبشرية على    دوالر؛ ويزيد مؤشر األصول ا     ٩٠٠نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل على        
وجيــب أن يــستويف البلــد معيــارين علــى األقــل ليكــون . ٣٨ عــنمؤشــر الــضعف االقتــصادي يقــل و

 .مؤهال لرفع امسه من القائمة
لرفـع البلـدان   األقـل منـوا   .البلـد  تشري األرقـام بـاحلروف الداكنـة إىل املعيـار الـذي اسـتوفاه              

 .القائمة من
 

 فإن عتبة مؤشر األصـول البـشرية لـإلدراج يف           سابقيف االستعراض ال  وكما مت االتفاق     - ١٢
ــن القــيم            ــربعني الثالــث والرابــع م ــة املؤشــر بــني ال ــدان منــوا هــي قيم ــة أقــل البل  املتعلقــة قائم

مــن القائمــة  ، حــددت عتبــة رفــع أمســاء البلــدان٢٠٠٣وكمــا يف اســتعراض عــام . بلــدا ٦٥ بـــ
وا تبـة اإلدراج يف قائمـة أقـل البلـدان منـ     وبالتـايل فـإن ع  .  يف املائـة فـوق عتبـة اإلدراج   ١٠بنسبة  

 .٦٤ وعتبة رفع أمساء البلدان من القائمة هي ،٥٨ هي قيمة مؤشر األصول البشرية
 

 مؤشر الضعف االقتصادي - ٣ 
 بــسببالتنميــة يف البلــد قتــصادي املخــاطر الــيت تواجههــا  ويعكــس مؤشــر الــضعف اال - ١٣

ة الـصدمات، وعلـى اخلـصائص اهليكليـة الـيت           شـد ، اليت يتوقف أثرها علـى       الصدمات اخلارجية 
 للتعديالت اليت اقترحتها اللجنـة يف دورـا         ووفقا.ة تأثر البلد ذه الصدمات    حتدد مدى إمكاني  

حجم الـسكان؛   ) أ: (يتألف مؤشر الضعف االقتصادي من خليط من سبعة مؤشرات         السابعة،
 الزراعـــة، والغابـــات وحـــصة) د(؛ الـــسلع الـــصادرات مـــن تركيـــز) ج( وعامـــل البعـــد؛ )ب(

نـسبة الـسكان املـشردين بـسبب الكـوارث         و) هــ (ومصائد األمسـاك يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل؛           
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ــة ــي  ) و(؛ الطبيعيـ ــاج الزراعـ ــتقرار اإلنتـ ــدم اسـ ــسلع   ) ز(؛ عـ ــصادرات والـ ــتقرار الـ ــدم اسـ وعـ
 .)٩(واخلدمات

 املؤشـر   قيمةالضعف االقتصادي هي     ة مؤشر ووفقا لالستعراضات السابقة، تكون عتب     - ١٤
ؤشـر األصـول البـشرية،      وكمـا يف حالـة م     . ٦٥ ـبني الربعني الثالث والرابع من القيم للبلدان الـ        

 وتبلـغ عتبـة   .  يف املائة بني عتـبيت اإلدراج يف القائمـة والرفـع منـها             ١٠ فرقا بنسبة    طبقت اللجنة 
 .٣٨، وعتبة رفع البلدان من القائمة ٤٢اإلدراج يف قائمة أقل البلدان منوا 

 
 أهلية إدراج البلدان يف قائمة أقل البلدان منوا ورفع أمسائها من القائمة - جيم 

 ألقل البلـدان منـوا وفقـا للمبـادئ العامـة لتحديـد              ٢٠٠٦أجرت اللجنة استعراض عام      - ١٥
 الفصل، وبناء علـى مـستويات العتبـة       أقل البلدان منوا على النحو الوارد يف الفرع ألف من هذا            

 .الفرع باءاملبينة يف 
 

 ينظر يف إدراجهاسالبلدان اليت  - ١ 
ــدخل      - ١٦ ــضة ال ــدان منخف ــة بل ــة ثالث ــدة،  -حــددت اللجن ــا اجلدي ــابوا غيني ــابوي   ب وزمب

 . تستويف مجيع املعايري الثالثة إلدراجها يف قائمة أقل البلدان منوا- والكونغو
. ن لـإلدراج يف القائمـة  اتـ بابوا غينيا اجلديدة، وزمبـابوي مؤهل  نإىل أاللجنة وخلصت   - ١٧

االخنفــاض يف نــصيب الفــرد فيهــا مــن الــدخل  أو/وقــد مــر البلــدان بفتــرة طويلــة مــن الركــود و
بـشري  المـستوى رأمسـال     ووظلتـا لـسنوات طويلـة بلـدين منخفـضي الـدخل              .القومي اإلمجـايل  

. ليس هذا فحـسب بـل مهـا يـستوفيان حاليـا معيـار عتبـة مؤشـر الـضعف االقتـصادي لـإلدراج                  
 أمــا لألصــول البــشرية والــضعف االقتــصادي فــضال عــن ذلــك، تكــشف نتــائج مؤشــراما  و

فعند حـساب   : الكبرية اليت حتول دون تنميتهما    يواجهان مستويات مماثلة من املعوقات اهليكلية       
 .كانت نتائج البلدين متساوية، متوسط مؤشراما

بيـد  . ع املعايري الثالثة لإلدراج   والحظت اللجنة أن مجهورية الكونغو أيضا تستويف مجي        - ١٨
 بــاحلرب  أن تــدهور هـذا البلــد، وهــو بلـد مــصدر للبتـرول، مــرتبط    التأكيـد أن اللجنـة كــررت 

 الـسنوات القليلـة      يف  وشـهد هـذا البلـد      .األهلية، وتعترب ظاهرا مؤقتة وليـست ظـاهرة هيكليـة         
ــة  املاضــية ــة تقتــربالكونغــو ممــا جعــل ، بعــض التطــورات اإلجيابي  /الــدخل املــنخفض مــن عتب

 .)١٠(املتوسط، األمر الذي يشري إىل أا يف طريقها إىل االنتعاش االقتصادي

__________ 
 .املرجع نفسه )٩( 
ــ  ‘‘قضايا منتقاة وتذييل إحـصائي    : هورية الكونغو مج’’،٤/٢٣١التقرير القطري لصندوق النقد الدويل، رقم        )١٠( 

 .٢٠٠٤أغسطس، /أب
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الحظت اللجنة أن من بني البلدان النامية املنخفضة الدخل االثنيت عشرة األخرى الـيت            - ١٩
ليست من أقل البلدان منوا، هناك ستة بلـدان اسـتوفت عتبـة مؤشـر األصـول البـشرية لـإلدراج                     

ئمة أقـل البلـدان منـوا، فيمـا اسـتوفت ثالثـة بلـدان منـها عتبـة مؤشـر الـضعف االقتـصادي                         يف قا 
ــإلدراج يف القائمــة  ــبيت اإلدراج حــسب كــل مــن مؤشــري األصــول     . ل ــا عت واســتوفت نيجريي

لــإلدراج يف القائمــة نتيجــة لكــرب حجــم    البــشرية والــضعف االقتــصادي، ولكنــها غــري مؤهلــة  
 ). مليون نسمة١٣١ر٥(سكاا 

 
 ينظر يف رفع أمسائها من القائمةسالبلدان اليت  - ٢ 

مؤهلـة لرفـع امسائهـا مـن القائمـة،      اليت تستويف املعيارين ألول مـرة    تعترب اللجنة البلدان     - ٢٠
وتعترب البلـدان الـيت تـستويف املعيـارين يف استعراضـني متتـاليني مؤهلـة لرفـع امسائهـا مـن القائمـة              

 ). من هذا الفصل٤أنظر الفقرة (
 

 مرةألول البلدان املؤهلة اليت تستويف معايري رفع أمسائها من القائمة  )أ( 
الحظت اللجنة أن توفالو، وفانواتو، وكريباس تستويف معيارين مـن معـايري رفـع اسـم                 - ٢١

وفيمـا  . نصيب الفرد من الـدخل القـومي اإلمجـايل ومؤشـر األصـول البـشرية              : البلد من القائمة  
لـديهما أيـضا أعلـى      لنقـاط يف مؤشـر الـضعف االقتـصادي، ف         أعلـى ا   توفالو، وكريبـاس     سجلت

، ولكـن اللجنـة    ٢٠٠٣وقد استوىف البلـدان املعـايري يف عـام          . مستويات مؤشر األصول البشرية   
، تأكـد  ٢٠٠٦ولكن يف عـام  . مل تعتربمها مؤهلني نتيجة لعدم التأكد حينها من نوعية البيانات     

ويف . ايل اعتربت توفالو، وكريباس مؤهلتني للرفـع مـن القائمـة          للجنة أما استوفيا املعايري وبالت    
حالة فانواتو، الحظت اللجنة أا استوفت معياري نصيب الفرد من الدخل القـومي اإلمجـايل،         

وعلــى الــرغم مــن أن نقــاط فــانواتو يف مؤشــر الــضعف االقتــصادي . ومؤشــر األصــول البــشرية
وأوصـت اللجنـة جبمـع معلومـات عـن          .فـع مـن القائمـة     تزال عالية، اعتربا اللجنة مؤهلة للر      ما

حالة تلـك البلـدان الثالثـة قبـل االسـتعراض املقبـل الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات مـن أجـل                           
 .إتاحة الفرصة إلجراء تقييم متعمق على أساس معلومات كاملة

  دوالر ٣ ٤٠٠يبلغ نـصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل يف غينيـا االسـتوائية                   و - ٢٢
، وهو أعلى معدل يف أقـل البلـدان منـوا، ويقـارب أربعـة أضـعاف عتبـة رفـع البلـدان مـن                         قريبات

وعلـى الـرغم    .  بني جمموعة البلدان ذات الدخل املتوسط األعلـى        جيعلها مصنفة من   القائمة، مما 
ان مـن القائمـة،     من أن غينيا االستوائية مل تستوف أيا من العتبات املطلوبة األخـرى لرفـع البلـد               

ــة وهــ ــة، وفقــا للتوصــية الــيت     ي ضــعيفة للغاي  مبقيــاس مؤشــر الــضعف االقتــصادي، تــرى اللجن
والحظــت .  مــن القائمــة امسهــااعتمــدا يف دورــا الــسابعة، أن غينيــا االســتوائية مؤهلــة لرفــع 
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البشرية يف ذلك البلد قـد حتـسن منـذ آخـر اسـتعراض،               اللجنة أيضا أن مستوى مؤشر األصول     
 يف ٦٤ مـن عتبـة رفـع البلـدان مـن القائمـة البالغـة              ٥٦: رفـع مـن القائمـة     وأصبح أقرب لعتبـة ال    

 .٢٠٠٣ يف عام ٦١ من عتبة رفع البلدان من القائمة البالغة ٤٧ ـ، مقارنة ب٢٠٠٦ عام
 

 )املستوفاة للمعايري يف فترتني متتاليتني(البلدان املؤهلة للرفع من قائمة أقل البلدان منوا  )ب( 
وقـد أكـد    . أن سـاموا مؤهلـة للرفـع مـن القائمـة          إىل  ،  ٢٠٠٣ عام    اللجنة، يف  خلصت - ٢٣

نـصيب  ( أن ساموا استوفت معيارين من معايري رفع البلدان من القائمـة             ٢٠٠٦استعراض عام   
أعلـى    سـاموا اآلن ثالـث  ولـدى ). الفرد من الدخل القومي اإلمجايل، ومؤشر األصـول البـشرية  

يل وثاين أعلى نقاط يف مؤشـر األصـول البـشرية           معدالت نصيب فرد من الدخل القومي اإلمجا      
بيـد  . من بني أقل البلدان منوا؛ حيث يتجاوز كال القياسني بكثري عتبة رفع البلدان مـن القائمـة                

 نقطة يف مؤشر الضعف االقتـصادي، وهـذا أكـرب كـثريا             ٦٤ر٧أن ساموا ضعيفة اقتصاديا وهلا      
ــة رفــع البلــدان مــن القائمــة البالغــة     ل متوســط املؤشــرين، مؤشــر األصــول  ويــص. ٣٨مــن عتب

ــرأس األخــضر الــيت قــررت       البــشرية ومؤشــر الــضعف االقتــصادي، مــستوى ممــاثال ملــستوى ال
ونظـرت اللجنـة يف البيانـات الـشاملة املـوجزة           . اجلمعية العامة رفعها من قائمة أقل البلدان منـوا        

اقتصاد سـاموا يعتمـد اعتمـادا       اليت أعدها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، واليت تؤكد أن           
كبريا على التحويالت املالية، وقدم تقييمـا لآلثـار احملتملـة لرفـع سـاموا مـن قائمـة أقـل البلـدان                       

وبنـاء علـى هـذه      . واستمعت اللجنة أيـضا إىل عـرض قدمـه سـفري سـاموا عـن حالـة البلـد                  . منوا
 .قائمة أقل البلدان منوا ساموا من املعلومات، أوصت اللجنة برفع اسماموعة الكاملة من 

 
 قضايا أخرى - ٣ 

ــة  - ٢٤ ــالغ       ،والحظــت اللجن ــوا الب ــدان من ــل البل ــن أصــل جممــوع أق ــه م  يف استعراضــها، أن
 منها أيـا مـن معـايري رفـع البلـدان مـن القائمـة، فيمـا اسـتوفت سـبعة                      ٣٦، مل تستوف    بلدا ٥٠

. بلدان من قائمـة أقـل البلـدان منـوا         بلدان أخرى معيارا واحدا ال أكثر من املعايري الثالثة لرفع ال          
اجلمعيـة  للقـرارات الـيت اختـذا        منها من القائمـة وفقـا        سريفع اثنان ،   املتبقية ومن البلدان السبعة  

ــؤخرا  ــة م ــة    ()١١(العام ــرأس األخــضر يف اي ــامال ــاين  ٢٠٠٧ ع ــديف يف كــانون الث ــاير /، ومل ين
 يف دورـا الثامنـة      اللجنـة وخلـصت   ،  )سـاموا (أوصى برفع بلـد واحـد مـن القائمـة           ، و )٢٠١١
توفـــالو، وغينيـــا االســـتوائية، (مـــة للمـــرة األوىل أن أربعـــة منـــها مؤهلـــة للرفـــع مـــن القائإلــــى 

 ).وكريباس وفانواتو،

__________ 
 .٦٠/٣٣و  ،٥٩/٢١٠، ٥٥/٢٠٩نظر قرارات اجلمعية العامة ا )١١( 
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  أا مؤهلة لإلدراج يف قائمة أقل البلدان منـوا         تبني هلا  البلدان اليت    وأبلغت اللجنة ممثلي   - ٢٥
توفـالو،  ( تعتـرب مؤهلـة للرفـع مـن القائمـة            لي البلـدان الـيت    وممث) بابوا غينيا اجلديدة، وزمبابوي   (

وي اللجنــة بعــد ذلــك أن وأخطــرت حكومــة زمبــاب ).وغينيــا االســتوائية، وفــانواتو، وكريبــاس
 .)١٢(‘‘ال توافق على ختفيض مرتلتها إىل مركز أقل البلدان منوا’’زمبابوى 

 
 رفـع البلـدان مـن قائمـة أقـل            والرصد يف فترة مـا بعـد       االنتقالتنفيذ استراتيجية    -دال  

 البلدان منوا
والحظـت اللجنـة أن البلـد       . أبلغ سفري الرأس األخضر اللجنـة باسـتراتيجيتها لالنتقـال          - ٢٦
 . عملية رفعه من القائمة وبطريقة تشاركيةبعزم يتوىل
حنـو  وأكدت اللجنة استعدادها لرصد تنفيـذ اسـتراتيجية انتقـال مجيـع البلـدان الـسائرة                  - ٢٧
 .٥٩/٢٠٩ من قرار اجلمعية العامة ١٢ من القائمة، وفقا للفقرة مسائهاأ رفع

 
 التوصيات - هاء 

رهنـا  (أقـل البلـدان منـوا     إدراج بابوا غينيا اجلديدة يف قائمة     ) أ( :أوصت اللجنة مبا يلي    - ٢٨
 .رفع ساموا من قائمة أقل البلدان منوا )ب( ؛)مبوافقة احلكومة

وفـالو، وغينيـا االسـتوائية، وفـانواتو، وكريبـاس مؤهلـة للرفـع              أن ت إىل   اللجنـة    خلصت - ٢٩
وتتوقـع اللجنـة أن يقـوم مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة بإعـداد                   . ول مرة ألمن القائمة   

بيانـــات شـــاملة مـــوجزة عـــن حالـــة الـــضعف يف تلـــك البلـــدان، وفقـــا لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  
 .ه إلعداد البيانات الشاملة املوجزةوتوافق اللجنة على توفري التوجي. ٥٩/٢٠٩
سـتبذل  ) ٢٠٠٩(يف السنة السابقة لالستعراض املقبل الذي جيري كل ثالث سـنوات             - ٣٠

 منـها  حتديد البلدان اليت حيتمل أن يوصى بإدراجها يف القائمـة أو رفعهـا   اللجنة حماولة من أجل   
 .لك البلدانوثوقة ويف الوقت املناسب عن تاملبيانات المن أجل تيسري مجع 

ضــرورة لزيــادة صــقل املنهجيــة املــستخدمة يف  و، بــل إمكانيــةوتــرى اللجنــة أن هنــاك  - ٣١
وترى على وجه التحديد أنه نظرا لعامل فـريوس نقـص املناعـة البـشرية،              . وضع وتطبيق املعايري  

ينبغي أن يستخدم توقع العمر عند الـوالدة كعنـصر مـن عناصـر مؤشـر األصـول البـشرية، مـىت            
 .ت بيانات موثوقةتوفر

__________ 
، موجهة إىل أمني جلنة السياسات اإلمنائية من السفري ج م بيمبا وزير             ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠رسالة مؤرخة    )١٢( 

 .ويالدولة للشؤون اخلارجية جلمهورية زمباب
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 أقل البلدان منوا اليت مل تستوف حـىت اآلن أيـا مـن معـايري رفـع                  ونظرا للعدد الكبري من    - ٣٢
البلدان من القائمة واليت قد ال حتقق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أوصـت اللجنـة باالهتمـام أوال             

 .مناسبة للتدخلتصميم سياسات بتلك البلدان حىت تتمكن من 

 رفعهـا مـن القائمـة يف احلـصول علـى            حنـو حت اللجنـة مـساعدة البلـدان الـسائرة          واقتر - ٣٣
 .املعلومات عن نطاق املساعدات اإلمنائية املتاحة هلا لتنفيذ انتقال سلس
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 الفصل اخلامس
 ستقبلامل  يفعمل جلنة السياسات اإلمنائية  

عي، وجـددت   رحبت اللجنـة بفرصـة املـسامهة يف عمـل الـس االقتـصادي واالجتمـا                - ١
وما تزال اللجنة تعتقد بـضرورة العمـل التحـضريي قبـل            . التأكيد على استعدادها ملواصلة ذلك    

وجيـب أن يبـدأ   .  حيصل الس على الفائدة الكاملـة مـن اللجنـة وجهودهـا         حىتدورات اللجنة   
 حـىت حتـصل اللجنـة علـى مجيـع        بوقـت كـاف،   مثل هـذا العمـل التحـضريي قبـل بدايـة الـدورة              

ت الــضرورية، وتــتمكن مــن تكــريس مناقــشاا يف صــياغة توصــيات مدروســة جيــدا، التحلــيال
 .وذات مغزى وعملية وتضمينها يف تقريرها إىل الس

 أن يظــل الــس االقتــصادي واالجتمــاعي ملتزمــا بقــراره  أن مــن املهــموتــرى اللجنــة  - ٢
نة أو بعــدها ضــع طلباتــه علــى جــدول أعمــال اللجنــة يف دورتــه املوضــوعية ملنتــصف الــس        و

حقيقــة، إجــراء ،وحتديــد املواضــيع الــيت تغطيهــا اللجنــة يف وقــت مبكــر ومناســب ال مينع .بقليــل
وشــددت . تعــديالت الحقــة إلدراج التطــورات املهمــة غــري املنظــورة الــيت تطــرأ خــالل الــسنة  

اللجنة أيضا على ضرورة تقدمي مدخالت أكثر فعالية يف عملية السياسات، مبا يف ذلك عـرض                
 .رها على الس يف دوراته املوضوعيةتقري
 اللجنــة أن الــس االقتــصادي واالجتمــاعي ميكنــه أن يــستخدم خرباتــه بفعاليــة وتــرى - ٣

وخلــص . وقــد مت تنــاول هــذه املــسألة يف اجتمــاع مــشترك بــني مكــتيب الــس واللجنــة  . أكــرب
مليــة اإلصــالح اخلاصــة ، وع٢٠٠٥االجتمــاع إىل أنــه فيمــا يتعلــق مبتابعــة القمــة العامليــة لعــام   

ا أقــوى باعتبارهــا فريــق تفكــري بــالس االقتــصادي واالجتمــاعي، ميكــن أن يوكــل للجنــة دور
وتبعـا  . يساهم يف وضع وتقييم جدول األعمـال اإلمنـائي الـدويل، وتقـدمي مـدخالت للمجلـس                

لـس أن  إذا كان للجنة أن تقوم بأنشطة جديدة، على النحو املقترح أعاله، قد يـود ا     فلذلك،  
 .ينظر يف تعديل طرائق عمل اللجنة واختصاصاا
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 الفصل السادس
 تنظيم الدورة  

مـارس  / آذار ٢٤ إىل   ٢٠عقدت الدورة الثامنة للجنة السياسات اإلمنائية يف الفترة من           - ١
وحــضر الــدورة اثنــان وعــشرون عــضوا مــن أعــضاء اللجنــة، ومراقبــون للعديــد مــن     . ٢٠٠٦

 .وترد قائمة باملشاركني يف املرفق األول. مم املتحدةاملنظمات يف منظومة األ
وقامــت إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة   - ٢

وافتـتح الـدورة مـدير شـعبة تطـوير وحتليـل الـسياسات التابعـة                . بتوفري اخلـدمات الفنيـة للـدورة      
الذي رحب باملشاركني نيابة عن وكيل األمـني العـام          إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،     

 .للشؤون االقتصادية واالجتماعية

عرض وكيل األمني العام للشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة آراءه عـن املواضـيع الـيت                و - ٣
 مـشددا علـى     ،وتناول قـضايا كـثرية    . تناولتها اللجنة، وطرح بعض املسائل اليت ميكن مناقشتها       

ذي ميكـن أن تقـوم بـه اللجنـة يف تقيـيم جـدول األعمـال اإلمنـائي األوسـع لألمـم           الدور املهم ال 
 . القضايا اجلديدة اليت ميكن أن ينظر فيها الس االقتصادي واالجتماعيطرحاملتحدة، ويف 

قني ويرد جدول أعمال الـدورة الثامنـة وقائمـة الوثـائق املعروضـة علـى اللجنـة يف املـرف             - ٤
 .التوايلالثاين والثالث على 
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 املرفق األول
 قائمة املشاركني  

 :حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم - ١
   لوممبا-ندري ترييز أسيي السيدة  
 إيسكرا بيليفاالسيدة  
  ريتشارد-باتريشيا بيفاين السيدة  
  ألربت بنغرالسيد  
  أُوالف بيريكهولتالسيد  
  غوي يينغ كاوالسيدة  
  فيغريواو بأوخينيالسيد  
 غريغورييف ليونيد مالسيد  
 باتريك غيومونالسيد  
 هبة حندوسهالسيدة  
 هريويا إشيكاواالسيد  
 ويلني جونسنالسيدة  
 ماريو لوريستنيالسيدة  
 )نائب الرئيس (تشنميليفوي باالسيد  
  كاروال بيسينوالسيدة  
 )الرئيسة (سوشيترا بنياراتابوندوالسيدة  
 )املقررة  (سابوريوسيلفيا السيدة  
 أودو إرنست سيمونيسالسيد  
   بيكرستيت-فومني توغونو السيدة  
  آراتشي-غيدرك أوسفات السيد  
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  صموئيل وانغوهالسيد  
 كريفاال يانسانالسيد  

، والربامج والصناديق التاليـة التابعـة        والوكاالت ،ة املنظمات واهليئات  ومثلت يف الدور   - ٢
 :ةملنظومة األمم املتحد

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية •

 مكتب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول           •

 اجلزرية الصغرية النامية

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادي •

 منظمة األمم املتحدة للطفولة •

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية •

 جنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدةالل •

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية •

 صندوق األمم املتحدة للسكان •

 جامعة األمم املتحدة •

 برنامج األغذية العاملي •

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة •

 منظمة العمل الدولية •

 صندوق النقد الدويل •

 البنك الدويل •

 عامليةمنظمة الصحة ال •

 منظمة التجارة العاملية •
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 املرفق الثاين
 جدول األعمال  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١
نتجـة وتـوفري    املكاملة و لتوليد العمالة ال  يئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطين والدويل         - ٢

 :على التنمية املستدامةها  للجميع، وتأثريالالئقالعمل 
 ؛التحديات )أ( 
 .والعمل الالئقنتجة املعمالة ال توليدسياسات  )ب( 

ــع الـــضعف   - ٣ ــل مـ ــتقرار  التعامـ ــدم االسـ ــصاديوعـ ــعيد  : نياالقتـ ــى صـ ــتجابات علـ االسـ
 :السياسات الوطنية والدولية

 الضعف االقتصادي؛ ) أ( 
 االستجابات علي الصعيد الوطنني؛ )ب( 
 .االستجابات على الصعيد الدويل )ج( 

 :ل البلدان منوااستعراض مراكز أق - ٤
 ؛٢٠٠٦ يف استعراض عام حتديد أقل البلدان منوا معايري )أ( 
 أهلية اإلدراج يف القائمة والرفع من القائمة؛ )ب( 
  من الرأس األخضر وساموا؛عرضان )ج( 
 .العمل يف املستقبل )د( 

 .مسائل أخرى - ٥
 .ستقبلامليف  عمل اللجنة - ٦
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 املرفق الثالث
 على اللجنة يف دورا الثامنة ملعروضةقائمة الوثائق ا  

 
 العنوان أو البيان رمز الوثيقة

CDP/2006/PLEN/1 قائمة الوثائق 
CDP/2006/PLEN/2 جدول األعمال 
CDP/2006/PLEN/3      إرجاء فترة االنتقال السلس املقررة لرفـع اسـم ملـديف مـن              قرار اجلمعية العامة بشأن

 قائمة أقل البلدان منوا
CDP/2006/PLEN/4         ـالس االقتصادي واالجتماعي بشأن تقرير جلنة الـسياسات اإلمنائيـة عـن دورقرار ا

 السابعة
CDP/2006/PLEN/5  ا السابعةتقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دور 
CDP/2006/PLEN/6 لــى  بيئــة مؤاتيــة ع يف التقريــر املتعلــق بتهيئــةة أعــضاء جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة مــسامه

ــدويل    ــوطين وال ــصعيدين ال ــدال ــة لتولي ــة وال العمال ــوفري العمــل   املكامل ــقنتجــة وت  الالئ
  على التنمية املستدامةهاللجميع، وتأثري

CDP/2006/PLEN/7   نياالقتـصادي وعدم االسـتقرار   مع الضعف  تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعين بالتعامل :
 وليةاالستجابات على صعيد السياسات الوطنية والد

CDP/2006/PLEN/8 تقرير اجتماع فريق اخلرباء عن استعراض مركز أقل البلدان منوا 
CDP/2006/PLEN/9         مقدمـة مـن مـؤمتر األمـم     ) ٢٠٠٦مـارس  /آذار(بيانات عن مواطن الـضعف يف سـاموا

 املتحدة للتجارة والتنمية

 
 


