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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-١٧جنيف، 

  *االستنتاجات املتفق عليها    

: البلدان منواًمسامهة األونكتاد يف تنفيـذ برنامـج عمل اسطنبول لصاحل أقل     
  التقرير املرحلي األول

  ) من جدول األعمال٥البند (

  إن جملس التجارة والتنمية،  
ها أمانة األونكتاد للمسامهة يف تنفيذ االلتزامـات        ت باجلهود اليت بذل   يرحب  -١  

 على النحو الوارد بالتفصيل يف تقريـر        ،واإلجراءات ذات الصلة من برنامج عمل اسطنبول      
  ؛TD/B/59/3ساسية املعلومات األ

 مع االهتمام بالتحليل املستند إىل األدلة الـذي يتنـاول تـأثري             حييط علماً   -٢  
يف األداء االجتمـاعي    ) الغذاء والوقـود واألزمـة املاليـة      أزمتا  (األزمات املتعددة األخرية    

ل البلـدان   أقاالقتصادي ألقل البلدان منواً وتوقعاهتا فيما يتعلق بالوفاء مبعايري اخلروج من فئة             
 على النحو الوارد    ، والتحديات اليت تواجهها يف ضمان األمن الغذائي       ٢٠٢٠حبلول عام   منواً  

  ؛UNCTAD/ALDC/2012/1يف الوثيقة 
التحديات املتعلقة باحلد من الفقر يف أقل البلدان منواً ويف جمال حتقيق             ب سلمي  -٣  

وفاء مبعايري اخلروج من هـذه الفئـة   أقل البلدان منواً من الالبلدان يف فئة هدف متكني نصف   
، واليت ترجع بصورة كبرية إىل ضعفها االقتصادي واعتمادها الشديد على           ٢٠٢٠حبلول عام   

__________ 

 .ُوزعت هذه الوثيقة يف غرفة االجتماعات باعتبارها ورقة غري رمسية  *  
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 املعتمدة على مستوى مـنخفض  ،جمموعة ضيقة من الصادرات ذات القيمة املضافة املنخفضة      
  من املهارات؛

 التنميـة االجتماعيـة      بأن تغري املناخ يؤثر تأثرياً غري متناسـب يف         يعترف  -٤  
االقتصادية ألقل البلدان منواً، نظراً ألهنا أقل البلدان مسامهة يف املشكلة، كما يرد يف برنـامج        

   وأن أقل البلدان منواً تواجه أيضاً حتديات يف جمال تدهور البيئة؛،عمل اسطنبول
ية يف  بينما يرى أن أقل البلدان منواً هي صاحبة الكلمة واملسؤولية الرئيـس             -٥  
 وحيث شركاءها اإلمنائيني على اختاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ اجملـاالت ذات            حيثهاتنميتها،  

 - برنامج عمل اسطنبول بغية بلوغ األهداف والغايات الواردة فيـه            يفاألولوية املتفق عليها    
ساب املزايا  الكتاملناسبة  واليت ال ميكن حتقيق معظمها إال بتهيئة البيئة االقتصادية واالجتماعية           

النسبية يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية وبدعم االستثمار يف بناء القدرات اإلنتاجية، وتعزيـز             
التحول االقتصادي اهليكلي، مبا يف ذلك تنويع السلع األساسية والتنويع االقتصادي، باإلضافة            

 للحـد مـن     إىل حتسني التنمية االجتماعية والبشرية وحتديد سياسيات اقتصادية واجتماعية        
الفقر، وخلق فرص العمل، وحتسني مستويات املعيشة وتعزيز التنمية والنمـو االقتـصادي             

  بصورة شاملة ومستدامة وفقاً ملنظور يراعي املساواة بني اجلنسني؛
  استمرار احلاجة إىل تقدمي الدعم الدويل ألقل البلدان منواً يف جمـايل            يؤكد  -٦  

ساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، واالسـتثمار األجـنيب املباشـر      التجارة والتنمية، مبا يف ذلك امل     
  والتكنولوجيا؛

ن التقدم حنو عتبات اخلروج من الفئة ال يـزال بطيئـاً            أل يعرب عن قلقه    -٧  
ُخمس البلدان يف فئة أقل البلدان منواً عتبة الدخل حىت سوى بصورة غري عادية، حيث مل يبلغ    

، ومها مؤشر األصـول البـشرية ومؤشـر         اآلخريناآلن ومل يتحقق تقدم كبري يف املعيارين        
ويف حال استمرار االجتاه احلايل، سيظل احتمال وفاء غالبية أقل البلدان           . الضعف االقتصادي 

  يفاً للغاية؛منواً مبعيار خروج أو معيارين احتماالً ضع
إمكانات الستغالل   حكومات أقل البلدان منواً على مواصلة اجلهود         يشجع  -٨  

فز التنمية والتحول اهليكلي، بوسائل منـها تـسخري         يف ح قطاعاهتا املتعلقة بالسلع األساسية     
املكاسب اليت تتحقق يف قطاع السلع األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية، وإدماج سياسات            

ألساسية يف سياساهتا واستراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية وحترير اإلمكانات احمللية لتحقيق          السلع ا 
  التنمية املستدامة، والنمو الشامل وتعزيز املنافسة والقضاء على الفقر؛

 الشركاء اإلمنائيني ألقل البلدان منواً الـذين ميكنـهم تقـدمي            أيضاً يشجع  -٩  
 اإلنتاجية الزراعية يف أقل البلدان منواً على أن يفعلوا ذلك           املساعدة املستمرة الالزمة لتحسني   

  عن طريق البحوث واالبتكار والتطوير التكنولوجي؛
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احلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود لتخفيف تأثري تقلبات أسعار السلع            ب يسلم  -١٠  
ألساسـية،  األساسية يف اقتصادات أقل البلدان منواً عن طريق زيادة الشفافية يف قطاع السلع ا      

وتقليل االعتماد على تصدير عدد حمدود من السلع األولية، وتعزيز االستثمار األجنيب املباشر             
لبناء القدرات اإلنتاجية واختاذ التدابري للتصدي بفعالية ملشاكل األمن الغذائي املستمرة منـذ             

نـاء القـدرات    أمد طويل يف هذه البلدان واالستثمار يف البىن التحتية واملوارد البـشرية وب            
  املؤسسية؛
 بعرض حكومة تركيا تقدمي منح دراسية لطالب الدراسات العليـا           يرحب  -١١  

، مبا فيها العلوم الطبيعيـة،       الدراسة باجلامعات التركية   من أقل البلدان منواً يف خمتلف ميادين      
  واهلندسة والعلوم التكنولوجية، والعلوم الطبية، والزراعة والعلوم االجتماعية؛

 األونكتاد على االستمرار يف رصد التقدم الذي حتققه أقل البلـدان            يشجع  -١٢  
 برنامج عمل اسطنبول بغية حتديـد جتـارب         يفمنواً لبلوغ األهداف والغايات املتفق عليها       

السياسات الناجحة وأفضل املمارسات باإلضافة إىل التحديات املتبقية اليت ينبغي التصدي هلا            
  واإلقليمي والدويل؛على املستويات الوطين 

 باألونكتاد أن ينفذ، بالتعاون مع الوكاالت األخرى املعنية يف منظومة ُيهيب  -١٣  
  من والية الدوحة؛) ع(و) س(٤١األمم املتحدة، الفقرتني 

املتعلقة بصندوق األونكتاد االستئماين لصاحل      )١( إىل القرارات األخرية   يشري  -١٤  
 على أن تفعل    ن اليت ميكنها املسامهة يف تنشيط هذا الصندوق       أقل البلدان منواً؛ ويشجع البلدا    

  .ذلك

        

__________ 

 .TD/B/58/SC.I/L.2 من الوثيقة ١١ والفقرة TD/B/56/SC.I/L.2 من الوثيقة ١٠انظر الفقرة  )١(


