
 

(A)   GE.12-70317    220512    220512 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١
   من جدول األعمال٨البند 

  حنو حتقيق منو وتنمية شاملني ومستدامني: عوملة حمورها التنمية

: ٢٠٢٠-٢٠١١لبلدان منواً للعقد    تنفيذ برنامج العمل املتعلق بأقل ا         
  اخلروج من فئة أقل البلدان منواً والتحول اهليكلي

  ألونكتاد الثالث عشرحدث خاص رفيع املستوى ل    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤ كز قطر الوطين للمؤمترات، بالدوحة، يفيف مرعقد 

   أمانة األونكتادموجز أعدته    

تنفيذ برنامج العمل املتعلق بأقل البلـدان        احلدث الرفيع املستوى اخلاص بشأن       عقد  -١
  واشترك يف تنظيمـه    سطنبولاباسم برنامج عمل    اً  ، املعروف أيض  ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد  اً  منو

مثل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الـساحلية والـدول            املمكتب  األونكتاد و 
سوباتشاي  العام لألونكتاد، السيد     وشارك يف رئاسته كل من األمني     . اجلزرية الصغرية النامية  

مثل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية           املبانيتشباكدي، و 
يف وكان من بني احملاورين وزير التجارة والصناعة        . ، السيد شيخ سيدي ديارا    الصغرية النامية 

يس؛ ديش، السيد حممد ميجارول قرجية بنغال، السيد فرانسوا كانيمبا؛ ونائب وزير خارواندا
ماليسو؛ ووزير الدولـة     - ، السيدة دركاس ماكغاتو   لصناعة يف بوتسوانا  ووزيرة التجارة وا  
الرأس األخضر، السيد خوسي لويس روشا؛ وسفري فانواتو لدى االحتاد          يف  للشؤون اخلارجية   

، السيد بـول مانييـت؛   لجيكااإلمنائي يف ب  جوي؛ ووزير التعاون    . األورويب، السيد روي م   
. وممثل تركيا الدائم اجلديد لدى منظمـة التجـارة العامليـة، الـسيد سـليم كونريالـب                
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 اخلروج من فئـة أقـل   حنو عتبةاً احملاورون واملعلقون يف احلدث البلدان اليت حترز تقدم  ومثّل
 وتلك الـيت أوصـى    ،  )بية، وبنغالديش رواندا، ومجهورية الو الدميقراطية الشع    (اً  البلدان منو 
بوتـسوانا والـرأس    (، والبلدان اليت خرجـت      )فانواتو (٢٠١٤منها حبلول عام    بإخراجها  
  ).بلجيكا، وتركيا(اليت هي شريكة يف التنمية البلدان ، و)األخضر

تبادل اآلراء يف السبل والوسائل الكفيلة      ) أ: (ما يلي كاحلدث اخلاص   أهداف   توكان  -٢
 مـن   )١(استيفاء معايري اخلروج  من  اً  نصف أقل البلدان منو   تمكني  لبتحقيق هدف برنامج العمل     

يتعلـق مبـدى     فيماتقييم التقدم الذي حتقق حىت اآلن       ) ب(؛  )٢(٢٠٢٠هذه الفئة حبلول عام     
؛ اخلـروج معـايري    ٢٠٢٠ من الفئة حبلول عـام    ميكن خروجها   استيفاء البلدان املختارة اليت     

انتقـال  تسمح ب  املفاهيمي الستراتيجية أولية للخروج،       بشأن اإلطار  تقدمي توجيه سياسايت   )ج(
املداوالت بشأن قضايا عـدة  وأتاحت .  الوطين واإلقليمي والعاملي  للعمل على املستويات  سلس  

مـا هـي    : رئيـسة سياساتية  مسائل  التعمق يف حبث    اً  ذات أمهية حامسة لتنمية أقل البلدان منو      
اليت ينبغي توافرهـا    األساسية  ؟ ما املكونات    دان منواً لخروج من فئة أقل البل    املعوقات الرئيسية ل  

؟ ما املدة اليت تعتـرب      سلساً  انتقاالًاً  أقل البلدان منو  فئة  من  اخلارجة  استراتيجية النتقال البلدان     يف
يف ذلـك  معقولة لتحقيق االنتقال السلس؟ ما الدور الذي ينبغي أن يؤديه شركاء التنمية، مبـا              

   بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؟ التعاوندورهم يف إطار
 وبناءة وألقـت الـضوء علـى        شاملةوكانت املناقشات اليت جرت أثناء احلدث         -٣

ات يف أن    ومتثل التحـدي   .اًالتحديات والفرص واالحتماالت املرتبطة خبروج أقل البلدان منو       
.  فرص عمل  بتوفريو  ، أو بقيمة مضافة، أ    هيكلي يقترن بتغري أو حتول      النمو يف تلك البلدان ال    

وعليـه، فقـد    . فقد ظل معظمها يعتمد على السلع األساسية األولية يف التصدير والتوظيف          
 فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائيـة       سيما  ال ة عن ركب بلدان نامية أخرى،     فظلت متخل 

إىل اً  ظر، ن اًأقل البلدان منو  ميكن خروجه من فئة     عدد  أكرب  وتكمن املشكلة يف حتديد     . لأللفية
تفاوت أداء منوهـا وضـعفه وعـدم        اصة  وخب،   هذه البلدان  التحديات اهلائلة اليت تواجهها   

، على أنه غاية يف حد ذاتـه      اً  من فئة أقل البلدان منو    اخلروج  وينبغي عدم النظر إىل     . استدامته
 املطـردة واملرونـة    ديةاالقتـصا  - االجتماعيةالتنمية  التحول و وإمنا رحلة طويلة يف طريق      
  .واملستندة إىل قاعدة عريضة

 أقـل   جدير بالتقـدير إىل   ما يقدمه من دعم     ونكتاد إىل تكثيف    ودعا املشاركون األ    -٤
، مبا يف ذلك وضع استراتيجية انتقـال        الفئةحتقيق هدف اخلروج من     لتمكينها من   اً  البلدان منو 

__________ 

 االقتصادي - على االستعراض والتقييم املمنهجني للتقدم االجتماعي      يقوم اخلروج من قائمة أقل البلدان منواً       )١(
مؤشـر األصـول    (ن  متوسط دخل الفرد، ومؤشران مركبا    :  هي  إىل ثالثة معايري    استناداً ألقل البلدان منواً  
 ).االقتصاديالضعف البشرية، ومؤشر 

، بتركيا،  سطنبولا الذي عقد يف     اً،الدويل، يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منو         اتفق اجملتمع    )٢(
 اليت صنفتها األمم املتحدة  بلدا٤٨ً نصف عدد البلدان احلايل، البالغ      متكني، على هدف    ٢٠١١مايو  /يف أيار 
 .٢٠٢٠ استيفاء معايري اخلروج حبلول عام من اً، أقل البلدان منويف فئة
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اً توافق يف اآلراء مؤداه أن أقل البلدان منو       حتقق   و .اًأقل البلدان منو  اخلارجة من فئة    سلسة للبلدان   
 وثالثـة  ؛دول جزرية صغرية ناميـة  وبعضها اآلخر    ؛فبعضها غري ساحلي  . سواءمجيعها  ليست  

فجميع . رابعة، وعددها قليل، استمرت يف نزاعاهتا املسلحة       و ؛خرجت من نزاعات طويلة األمد    
وينبغـي  . وقدراهتا املؤسسية وقواعد مواردهاوثقافاهتا األصلية ختتلف ظروفها اً البلدان األقل منو 

ويستلزم . ونابعة من داخلها   خاصة هبا     تكون أن ترسم وتنفذ سياسات واستراتيجيات لتنميتها     
 فاصالًاً  ذلك، يف مجلة ما يستلزم، إعادة التوازن بني الدولة والسوق، على أن تؤدي الدولة دور              

  .ديد رؤية طويلة األجل للتنميةيف وضع السياسات واالستراتيجيات، إضافة إىل حت
 رغم التحديات الكثرية اليت تواجههـا،       اً،وتفاهم املشاركون على أن أقل البلدان منو        -٥

 ،ها السياساتية وأدائها االقتصادي   يف حتسني بيئت  اً  ملحوظاً   تقدم ،يف السنوات األخرية  ،  أحرزت
اليت  ٢٠٠٨-٢٠٠٢فأثناء الفترة   . تنيري األخ تني االقتصادية واملالية العاملي   تني قبل األزم  سيما ال

 يف  ٧,١ ،جمتمعـة  اً، منو سبقت اندالع األزمة، سجل متوسط منو الناتج احمللي يف أقل البلدان          
يف برنامج عمل بروكسل املتفـق      شود   يف املائة املن   ٧ على هدف   املائة، وهي نسبة تزيد قليالً    

، ارتفع معدل النمـو يف أقـل        ٢٠١٠  وحىت مع االنتعاش العاملي اهلش يف عام       .اًعليه سابق 
ومـع أن ذلـك     . ٢٠٠٩  يف املائة يف عام    ٤,٦مقابل   ، يف املائة  ٥,٧ ككل إىل اً  البلدان منو 

 يف  ٧,١  دون معدل النمو السنوي الذي بلغ       كان ، بعد األزمة   يف املائة  ٥ املعدل، الذي جتاوز  
التجارة الدولية، فـسجلت    ن  ع أما   .اًملحوظاً  ، فقد كان إجناز   االنتعاشاملائة على مدى فترة     

 ٨٣,٣ مسية لصادراهتا من البضائع من    اال فقد ازدادت القيمة     .هائالًاً  منوأيضاً  اً  أقل البلدان منو  
، رغـم   ٢٠٠٨  مليـار دوالر يف عـام      ١٧٦  قدرها ذروة إىل   ٢٠٠٥ مليار دوالر يف عام   

ـ ووأظهرت نوعية منوها    . ٢٠١٠  مليار دوالر يف عام    ١٥٦ اخنفاضها إىل   ضـعفها يف    همنط
  .قتصاديةاالبيئية أو السياسية أو الالصدمات اخلارجية، مواجهة 

 هنج يرتكز على أربع دعائم كي حتقـق أقـل           انتهاجأمهية   وشدد املشاركون على    -٦
:  وهـذه الـدعائم هـي      ومقاومة الصدمات  يف طريق اخلروج من القائمة    اً  دمتقاً  البلدان منو 

، وإجياد فرص    املضافة القيمةق  حتقيوها التنويع االقتصادي،    بناء القدرات اإلنتاجية، مبا في     )أ(
صدي بفاعلية لتحـديات تغـري املنـاخ        الت) ج(؛  ةآليات الدعم الدولي   زيادة   )ب(العمل؛  

حتسني نوعيـة الـسياسات     ) د(واستمرار انعدام األمن الغذائي؛     اإلنتاجية الزراعية   اخنفاض  و
يف شـراكات التنميـة     اً  جـذري   حتوالًتستلزم   اليت   وُعّدت الدعائم األربع،  . احمللية وتنفيذها 

أقل البلدان  حتقق  لكي  أساسية  وتغيريات جوهرية يف رسم السياسات احمللية وتنفيذها، عوامل         
وينبغي أن يشمل التحول شراكة . ٢٠٢٠ حبلول عامالفئة  وتستويف معايري اخلروج من ،طفرة

؛ اًقل البلـدان منـو    التجارية أل فرص  الزيز  موسعة تتجاوز املساعدة والنفاذ إىل األسواق؛ وتع      
رؤوس األموال اخلاصة   جذب  على  اً  ودعم أقوى حلشد املوارد احمللية؛ وقدرة أقل البلدان منو        

اً ، واالبتكار، والدراية؛ وأمهية أن تضع أقل البلدان منو        التكنولوجية، وبناء القدرات    وتوظيفها
  .الفئة من اهتا اخلاصة للخروجيخططها أو استراتيجبنفسها 

        


