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  موجز الرئيس    

التقريـر  : مل اسطنبول ألقل البلدان منواً    مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج ع         
  املرحلي األول

  ) من جدول األعمال٥البند (
الرئيس، ونائب األمني العـام  : يف اللجنة األوىل للدورة، أدىل ببيانات رمسية كل من          -١

: ألونكتاد، والوفود التالية  بالألونكتاد، ومدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة          
، )باسم جمموعـة أقـل البلـدان منـواً        (، ونيبال   ) والصني ٧٧ل باسم جمموعة ا  (دونيسيا  أن

 أمريكـا الالتينيـة      دول باسم جمموعة (، وباراغواي   )باسم اجملموعة األفريقية  (وموريشيوس  
، ومجهورية إيران اإلسـالمية     )ومنطقة البحر الكارييب وجمموعة البلدان النامية غري الساحلية       

، واالحتاد األورويب، وأنغوال، وتركيـا، والـصني، وبـنغالديش،          )ة اآلسيوية باسم اجملموع (
وكان املتحاوران يف الدورة مها املمثل الدائم جلمهوريـة أفريقيـا           . ومرصد أقل البلدان منواً   

  .الوسطى واملمثل الدائم لنيبال
أقل  لصاحلوركزت مداوالت اللجنة على مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل             -٢

وتبادل املندوبون اآلراء بشأن سبل ووسائل تعزيـز دور         . ٢٠٢٠-٢٠١١البلدان منواً للعقد    
السلع األساسية وحتسني اإلنتاجية الزراعية يف إطار اجلهود األوسع نطاقاً املبذولـة لتحقيـق              

ج من  التقدم االجتماعي االقتصادي اهليكلي يف أقل البلدان منواً، مبا يف ذلك التقدم حنو اخلرو             
ويف هـذا   . فئة أقل البلدان منواً، فيما يتعلق بأكرب عدد ممكن من البلدان املنتمية إىل هذه الفئة              

الصدد، أتاح االجتماع فرصاً لبناء توافق اآلراء بشأن التحديات والفرص واآلفاق املتعلقـة             
ذه الفئـة    بلداً من اخلروج من ه     ٤٨بتمكني نصف جمموعة أقل البلدان منواً اليت تضم حالياً          

  . املتفق عليها يف برنامج العملإحدى الغايات وهو - ٢٠٢٠حبلول عام 
 ألعمال أمانة األونكتاد يف جمال      البالغوأعرب عدد كبري من املتكلمني عن تقديرهم          -٣

وطلبوا مـن األونكتـاد     .  الواردة يف برنامج العمل    ذات الصلة وااللتزامات  جراءات  اإلتنفيذ  
تعاونه مع الكيانات املعنية األخرى بغية ترمجة رؤية برنامج العمل          مضاعفة جهوده وتكثيف    

اخلروج وينبغي أن يواصل األونكتاد إجراء رصد دقيق للتقدم حنو عتبة . إىل إجراءات ملموسة 
على املستوى القطري ومساعدة أقل البلدان منـواً يف إدراج أحكـام   أقل البلدان منواً  فئة  من  

وطلب املندوبون من األونكتـاد أن     . اهتا واستراتيجياهتا الوطنية  برنامج العمل يف صلب سياس    
 عن حجم تأثري األزمات املتعددة على تنمية         دراسة مفصلة  جيري، استناداً إىل أعماله األخرية،    

 يقتـرح وينبغـي أن    . أقل البلدان منواً وأن يوصي بطرق ووسائل لبناء قدرهتا على املقاومة          
اتية للحد من تقلبات األسعار، مع ضمان زيادة الـشفافية يف           األونكتاد أيضاً خيارات سياس   

وينبغي تدعيم عمل األونكتاد املتعلق بأقل البلدان منواً        . أسواق السلع األساسية يف الوقت ذاته     
ويف هذا السياق، حـث     . يف جماالت التجارة واالستثمار والتكنولوجيا والدين ومتويل التنمية       
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التقليديني على تقدمي مسامهات مالية إىل صندوق األونكتاد         ني وغري املتكلمون املاحنني التقليدي  
االستئماين لصاحل أقل البلدان منواً بغية املساعدة يف تنفيذ اإلجراءات وااللتزامات الـواردة يف              

  .برنامج العمل تنفيذاً كامالً وفعاالً
منائيـة معقـدة يف   وقال عدد كبري من املتكلمني إن أقل البلدان منواً تواجه حتديات إ     -٤

 ويستند إىل قاعدة عريضة مع      ومتواصلاإلسراع بالتنمية عن طريق ضمان منو اقتصادي قوي         
زيادة فرص العمل والقيمة املضافة، وهي متطلبات أساسية للسماح هلا بتحقيق هدف متكني             

وحث بعض املـتكلمني أقـل   . ٢٠٢٠نصفها من الوفاء مبعايري اخلروج من الفئة حبلول عام     
ها اإلمنائيني على اختاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ جماالت األولوية املتفـق           ءبلدان منواً وشركا  ال

 ومعظمها ال ميكن حتقيقه  -عليها من برنامج العمل بغية بلوغ األهداف والغايات الواردة فيه           
إال ببناء القدرات اإلنتاجية، وضمان التحول االقتصادي اهليكلي، مبا يف ذلك تنويع الـسلع              

وذُكر أن هناك حاجة    .  العمل، وبتحقيق التحسن يف مستويات املعيشة      األساسية وخلق فرص  
. إىل اختاذ سياسات حملية مالئمة وحتسني تدابري الدعم الدويل لتيسري عملية خروج سلـسة             

وسلطت الضوء على   . وشددت عدة وفود على أمهية اتباع هنج شامل يف تنفيذ برنامج العمل           
وأكدت . ية يف بلوغ الغايات احملددة يف برنامج العمل       مسامهة قطاعي الزراعة والسلع األساس    

 عملية التنمية يف أقل البلـدان       علىالتأثري السليب لتقلبات األسعار يف أسواق السلع األساسية         
  .منواً واحلاجة إىل اتباع سياسات للتنويع، بوسائل منها حتديث وبناء القدرات اإلنتاجية

وفاء نصف العدد احلايل ألقل البلـدان منـواً         وظهر توافق يف اآلراء على أن هدف          -٥
 هو هدف طموح، نظراً العتمادها الـشديد      ٢٠٢٠مبعايري اخلروج من هذه الفئة حبلول عام        

على السلع األساسية واخنفاض انتاجيتها الزراعية، باإلضافة إىل شدة تعرضها لتأثري الصدمات            
مقترناً  ، إىل أن ضعف القدرات اإلنتاجية     وأُشري. اخلارجية وأزمات اقتصادات أقل البلدان منواً     

قوض آمال أقل البلدان منواً يف حتقيـق        يبعدم التنويع االقتصادي واألزمات املتعددة األخرية       
وبينمـا ظلـت   . التقدم االقتصادي اهليكلي والوفاء مبعايري اخلروج من فئة أقل البلدان منـواً          

لرئيسية ملعظم اقتصادات أقل البلدان منواً،      أو الصناعات االستخراجية هي الدعامة ا     /الزراعة و 
ظهر أن البلدان الـيت أحـرزت     البلدان منواً يف العقد األخري ي      فإن مشهد اخلروج من فئة أقل     

تقدماً ملموساً هي تلك البلدان اليت متكنت من االلتحاق بسالسل القيمة يف اجملـاالت الـيت        
متكنت من بناء قدرهتا التكنولوجية وأحرزت      تتمتع فيها مبزايا نسبية، واليت حققت التنويع، و       

  .تقدماً اقتصادياً هيكلياً عاماً
أقل البلدان منواً باملـسؤولية الرئيـسية عـن         أن تنهض   وقالت عدة وفود إنه ينبغي        -٦

إدراج التزامات برنامج العمل يف سياساهتا واستراتيجياهتا الوطنية، لكن         بوسائل منها   تنميتها،  
وينبغي أن يشمل هذا الدعم جهـوداً       .  حاسم األمهية لتنمية هذه البلدان     دعم اجملتمع الدويل  

لزيادة حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منواً وحتسني نوعيتها، وحتـسني              
 املـوارد يف متويـل   تلـك شروط الوصول إىل األسواق، ألن معظم هذه البلدان تعتمد على    
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وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تكون هناك إعادة توازن لألولويات بـني            . احتياجاهتا اإلمنائية 
. القطاعات االجتماعية وقطاعات القدرات اإلنتاجية، مع زيادة االهتمام بالقطاعات األخرية         

وفيما يتعلق بالوصول إىل األسواق، حثت الوفود البلدان املتقدمة والبلدان النامية القادرة على             
 أقل البلدان منواً فرص الوصـول إىل         منح مجيع مننتجات   كامل اللتزامات التنفيذ الفوري وال  

األسواق بإعفاء من الرسوم اجلمركية ومن اخلضوع لنظام احلصص وإزالة احلـواجز الـيت              
  .تعترض الدخول إىل األسواق، مبا يف ذلك التدابري غري التعريفية وغريها من احلواجز التجارية

لبلدان منواً ضمان إدمـاج دور الـسلع األساسـية يف           وطلب املشاركون من أقل ا      -٧
استراتيجياهتا اإلمنائية لتحقيق أقصى زيادة ممكنة يف إمكانات القطاع وجتنب تكرار حتقيـق             

وأشاروا إىل  .  بدون التحول اهليكلي الذي شهدته يف العقد السابق        ،معدل منو بال فرص عمل    
وراً إمنائياً وعوامل إمنائية يف دور ووظـائف        أن املطلوب هو اتباع هنج أكثر مشوالً يدمج منظ        

يضاً أن تبذل    أ ألقل البلدان منواً  وينبغي  . السلع األساسية يف النمو االقتصادي واحلد من الفقر       
لقطاع الزراعي بغية تعزيز منو اإلنتاجية وحتسني األمن الغذائي وإدمـاج           اجلهود لزيادة دعم ا   

وشـجع  . ستراتيجيات القائمة على السلع األساسية    تغري املناخ يف اال   اليت تشمل   السياسات  
بعض املندوبني حكومات أقل البلدان منواً على تدعيم تعبئة املوارد احمللية واملؤسسات احملليـة              
بغية تعبئة املدخرات اخلاصة، وحتسني نظام التحصيل الضرييب، وتعزيز الـسياسات احلـذرة             

  .إلدارة املوارد الطبيعية إدارة فعالة

        


