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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-١٧جنيف 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

  مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً
  التقرير املرحلي األول: ٢٠٢٠-٢٠١١د للعق

 عمل لصاحل أقـل البلـدان منـواً   المسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج          
  التقرير املرحلي األول: ٢٠٢٠-٢٠١١ دللعق

  تقرير من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
، االسـتمرار "طلب جملس التجارة والتنمية يف دورته الثامنة واخلمسني إىل األمانة    

يف حدود والية األونكتاد، يف تقدمي التقارير إىل اجمللس، يف دوراته العادية، عـن التنفيـذ              
البلدان  أقللصاحل عمل الالذي جيري على نطاق األونكتاد لألحكام ذات الصلة من برنامج  

. ، املعروف أيضاً بربنامج عمل اسطنبول)TD/B/58/SC.I/L.2" (٢٠٢٠-٢٠١١منواً للعقد   
  .ذا التقرير تلبية لطلب اجمللسوقد أُعد ه
، ٢٠١١مـايو   /ونظراً لقصر الفترة الزمنية اليت تلت اعتماد برنامج العمل يف أيار            

البحـوث وحتليـل    : يربز التقرير فقط األنشطة الرئيسية لألمانة يف أركان العمل الثالثـة          
. بناء القـدرات  ، والتعاون التقين و    الدويل السياسات، وبناء توافق اآلراء والدعم احلكومي     

ويشمل تقييماً موجزاً للتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف املتفـق عليهـا، واالسـتنتاجات              
األولية، والدروس املستفادة، فضالً عن سبل التقدم يف تنفيذ االلتزامـات واإلجـراءات             

  .الواردة يف برنامج العمل واليت تدخل يف اختصاص األونكتاد
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ييماً ألثر عمل األونكتاد على البلدان املستفيدة أو علـى          ميثل تق   ال بيد أن التقرير    
بل ينبغي النظر إليه على أنه سرد للجهود األولية اليت متهد الطريق لألنـشطة              . مؤسساهتا

  .املبذولة على نطاق األمانة من أجل تنفيذ برنامج العمل يف السنوات املقبلة
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  مقدمة    
املعين بأقل البلدان منـواً يف اسـطنبول، تركيـا، يف    ُعقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع       -١
وجـاء  . واعتمد املؤمتر برنامج عمل جديد هو برنامج عمل اسـطنبول         . ٢٠١١مايو  /أيار

. برنامج العمل اجلديد مثرة شراكة طويلة األجل بني أقل البلدان منواً وشـركائها اإلمنـائيني              
نهائية هلذا الربنامج يف تـسريع النمـو        وعلى غرار برامج العمل السابقة، متثلت األهداف ال       

االقتصادي والتنمية يف أقل البلدان منواً، وحتسني رفاهية سكاهنا حتسيناً جوهرياً، ووضع حد             
وهلذه الغاية، حيدد برنـامج   .  وإدماجها يف االقتصاد العاملي مبا يعود عليها بالفائدة        ،لتهميشها

  :االت الثمانية التالية ذات األولويةيف اجمل السياساتيةالعمل التدابري واإلجراءات 
  القدرة اإلنتاجية؛  )أ(  
  الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية؛  )ب(  
  التجارة؛  )ج(  
  السلع األساسية؛  )د(  
  التنمية البشرية واالجتماعية؛  )ه(  
  األزمات املتعددة وغريها من التحديات الناشئة؛  )و(  
  تعبئة املوارد املالية؛  )ز(  
  .احلكم الرشيد على كافة املستويات  )ح(  

إن التنفيذ الناجح لإلجراءات وااللتزامات املتفق عليها يف هذه اجملـاالت سـيكون               -٢
أساسياً يف بلوغ األهداف والغايات النبيلة املبينة يف برنامج العمل، ويف بناء املرونة االقتصادية              

  .ائها، على أساس مستدامويف حتقيق تطلعات أقل البلدان منواً ورفاه مجيع أبن

  التقدم االقتصادي يف أقل البلدان منواً قبل مؤمتر اسطنبول  -أوالً  
 أن  ٢٠١٠-٢٠٠١ يف الفتـرة     )١(يبني تقييم أويل لألداء االقتصادي ألقل البلدان منواً         -٣

ـ                ل النمو االقتصادي يف هذه البلدان مل يكن فقط متفاوتاً بني البلدان وبني مناطق البلد الواحد ب
افتقر أيضاً إىل االتساق، مع مرور الزمن، عالوة على درجة عالية من اهلشاشة أمام الـصدمات       

__________ 

للحصول على معلومات مفصلة عن تقييم التقدم، انظر سلسلة تقارير أقل البلدان منواً، تقييم تنفيذ برنـامج           )١(
ودراسـة  ) UNCTAD/ALDC/2009/2 (٢٠١٠-٢٠٠١عمل بروكسل لصاحل أقل البلدان منـواً للعقـد          

 Enabling the Graduation of LDCs: Harnessing the Role of Commodities and: "األونكتاد املعنونـة 

Improving Agricultural Productivity "ودراسات احلالة املتعلقة ببلدان أو قطاعات معينة يف العنوان التايل :
www.unctad.org. 
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ففي املناطق اليت كان فيها النمـو       .  اخلارجية أو غري اخلارجية    -االقتصادية والبيئية والسياسية    
البلدان متواضعاً، مل يؤد ذلك إىل احلد من الفقر بشكل كبري أو إىل حتول هيكلي يف اقتصادات                 

وكما يؤكد األونكتاد، منذ عدة سنوات، ميكن أن تعزى هـذه احلالـة إىل ضـعف                . املعنية
القدرات اإلنتاجية القتصادات أقل البلدان منواً، وفرط اعتمادها على صادرات السلع األساسية            
األولية، والنقص يف القيمة املضافة على صعيد االقتصاد ككل، والنقص يف خلق فرص عمل يف               

، على سبيل املثال، سجلت جمموعة أقـل        ٢٠٠٨-٢٠٠٢وخالل فترة االنتعاش    . ك البلدان تل
وكان ذلك قبل األزمات    .  يف املائة  ٧,١البلدان منواً منواً قوياً يف الناتج احمللي اإلمجايل بلغ معدَّلُه           

ـ  - ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ -وخالل العامني اللذين تليا األزمة      . االقتصادية واملالية العاملية   تمرت  اس
 يف املائة على التوايل، وإن كانت تلك ٥,٧ يف املائة و ٤,٦أقل البلدان منواً يف حتقيق النمو بنسبة        

ويف . ٢٠٠٨-٢٠٠٢ يف املائة الـيت بلغتـها يف الفتـرة           ٧,١  لاملعدالت أقل بكثري من نسبة ا     
 بيئـة   اإلمجال، شهدت أقل البلدان منواً، خالل العقد األول من القرن احلـادي والعـشرين،             

 يتعلق فيماو.  الثمانينيات والتسعينيات  -اقتصادية خارجية أفضل مما عرفته يف العقدين السابقني         
بالقيمة، اتسعت التجارة الدولية هلذه البلدان بشكل كبري، رغم أن حصتها مـن الـصادرات               

ـ .  يف املائة فقط إذا استثنينا النفط٠,٥٣ يف املائة أو  ١العاملية ما زالت حوايل      سن إمجـايل  وحت
التدفقات املالية اخلارجية إىل هذه البلدان، مبا يف ذلك شطب الديون واملساعدة التقنية، حتـسناً               

. كبرياً، وزاد االستثمار األجنيب املباشر حوايل أربع مرات مقارنة بالثمانينيـات والتـسعينيات            
 Foreign Direct Investment in LDCs: Lessonsووفقاً لدراسة حديثة أجراها األونكتاد بعنوان 

Learned from the Decade 2001–2010 and the Way Forward)   االستثمار األجنيب املباشـر يف
علـى سـبيل   ، ) وآفاق املستقبل٢٠١٠-٢٠٠١الدروس املستفادة من العقد : أقل البلدان منواً  

 احمللية يف أقـل     موالرؤوس األ كان االستثمار األجنيب املباشر مسامهاً رئيسياً يف تكوين         املثال،  
  . يف املائة يف تكوين رأس املال الثابت يف هذه البلدان خالل العقد٢٥البلدان منواً، إذ بلغ حوايل 

بيد أن هذا األداء االقتصادي املذهل الذي حققته أقل البلدان منواً كمجموعة حيجب               -٤
ز معدل النمـو النـاتج      فعلى املستوى اإلقليمي، جتاو   . أوجه تفاوت إقليمية وقطاعية وقطرية    

، نظـريه يف    ٢٠٠٨-٢٠٠٥احمللي اإلمجايل احلقيقي يف البلدان األفريقية األقل منواً، يف الفترة           
البلدان اآلسيوية األقل منواً يف الفترة ذاهتا، رغم أن البحث يف ديناميات منو أقل البلدان منواً،                 

يل املثال، كان معدل النمو،     فعلى سب . حسب حالة كل بلد على حدة، ُتظهر تفاوتاً صارخاً        
 فيما شهدت   ٢٠٠٩ بلداً من أقل البلدان منواً يف عام         ١٨حمسوباً على أساس الفرد، سلبياً يف       

ستة بلدان أخرى من أقل البلدان منواً تقلصاً يف معدل منوها االقتصادي، حمسوباً على أساس               
القطـاعي، ورغـم أن     أما على املستوى    . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ -الفرد، خالل سنتني متتاليتني     

البلدان األفريقية املستوردة للنفط من جمموعة أقل البلدان منـواً واصـلت حتـسني أدائهـا                
تزال هي القوى احملركة لألداء االقتصادي        ال االقتصادي، فإن أقل البلدان منواً املصدرة للنفط      

  .احملسن يف منطقتها
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 ٢٠١٠ لع من أقل البلدان منواً عام      بالتجارة الدولية، تراجعت صادرات الس     يتعلق فيماو  -٥
 ١٧٦ (٢٠٠٨ عما كانـت عليـه عـام      )  بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١٥٦(

ومنذ األزمة االقتصادية العاملية، تراجعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر إىل            ). دوالر بليون
 ٢٠١٠ بليون دوالر عام     ٢٦,٤لغت   يف املائة بعد أن ب     ٢٠البلدان منواً بصورة مطردة، بنسبة       أقل

وعـالوة علـى ذلـك،      . ٢٠٠٨ يف املائة عما كانت عليه عـام         ٢٠الذي تراجعت فيه بنسبة     
بني أقل البلـدان منـواً،     تفاوت توزيع االستثمار األجنيب املباشر فيما  مثلالتحديات املستمرة    فإن

ير، واخنفاض كثافـة اليـد      وتركزه بشكل مكثف يف قطاعات اإلنتاج األويل املوجهة حنو التصد         
  .تزال تطرح حتديات سياساتية  الالعاملة يف مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف أقل البلدان منواً،

ونتيجة هلذا االجتاه حنو االخنفاض، فإن التوقعات املتعلقة بأقل البلدان منواً يف األجل               -٦
 مما كانت عليه يف العقد األول مـن          أكثر قتامة يف العقد احلايل     ٢٠١٦املتوسط أو حىت عام     

ويطرح ذلك حتدياً كبرياً أمام هذه البلدان وأمام شركائها اإلمنائيني،  . القرن احلادي والعشرين  
متكني نصف عدد أقل البلدان منواً من استيفاء معايري اخلروج من           "وخصوصاً يف حتقيق هدف     

ب السابقة وبسجل استيفاء معـايري   بالتجاريتعلق فيماهذا ". ٢٠٢٠هذه القائمة حبلول عام     
ومن املتوقع  . )٢(اخلروج من قائمة أقل البلدان منواً اليت مل خيرج منها حىت اآلن إال ثالثة بلدان              

، فيما اعتربت ٢٠١٤أن يستويف بلد رابع، هو ساموا، معايري اخلروج من هذه القائمة يف عام      
خلـص  مع ذلك،   و.  للخروج من القائمة   توفالو وغينيا االستوائية وفانواتو وكرييباس مؤهلة     

 بلداً من أقل البلدان     ١١تقييم حديث أجراه األونكتاد للتقدم احملرز حنو معيار الدخل إىل أن            
، بينها ست دول جزرية من أقـل   )٣(إىل مستوى عتبة اخلروج من القائمة     بالفعل  منواً وصلت   

ثل التحدي الذي تواجهه هذه اجملموعة      ويتم. )٤(البلدان منواً وأربعة بلدان أفريقية وبلد آسيوي      
. مؤشر األصول البشرية ومؤشر الضعف االقتصادي     : من البلدان يف استيفاء املعيارين اآلخرين     

 ٢٠٢٠وسوف تستويف سبعة بلدان أخرى من أقل البلدان منواً معيار الدخل حبلـول عـام                
وبني هذه البلـدان    . يلتواصل معدل النمو السنوي احلايل دون انقطاع خالل العقد احلا          إذا

 )٥( بلداً من أقل البلدان منـواً      ٢٨بيد أن   . أربعة بلدان أفريقية وبلدان آسيويان ودولة جزرية      
 بلـداً   ٢٢ يف ظل هذا السيناريو، بينها       ٢٠٢٠تكون قادرة على بلوغ العتبة حبلول عام         لن

  .يبأفريقياً وأربعة بلدان آسيوية ودولة جزرية ودولة من دول البحر الكاري

__________ 

 ).٢٠١١(، وملديف )٢٠٠٧(، والرأس األخضر )١٩٩٤(بوتسوانا  )٢(
، حددت جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة    ٢٠٠٩لبلدان منواً لعام    يف االستعراض الثالثي السنوات لقائمة أقل ا       )٣(

  دوالراً ١ ٠٨٦     مبعيار الدخل ب   يتعلق فيماللمجلس االقتصادي واالجتماعي عتبة اخلروج من القائمة         التابعة
 . من دوالرات الواليات املتحدة

وا، وسـان تـومي      ليشيت، وجيبـويت، وسـام     -األحد عشر بلداً هي أنغوال، وبوتان، وتوفالو، وتيمور          )٤(
 .وبرينسييب، والسودان، وغينيا االستوائية، وفانواتو، وكرييباس

لذلك مل يكن باإلمكان    .  ببلدين مها أفغانستان والصومال    يتعلق فيماال يقدم صندوق النقد الدويل توقعات        )٥(
 . القومي اإلمجايل للفردالدخلتقدمي توقعات حول استيفائهما ملعيار 
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وكما هو احلال بالنسبة لألداء االقتصادي، فإن التقدم صوب حتقيق األهداف والغايات     -٧
ويف بعض البلدان اليت تراجع فيها الفقر احلـضري         . االجتماعية ما زال أيضاً حمدوداً أو متفرقاً      

د مـن   والواقع أن مثة قلق متزاي    . ُسجلت زيادة مثرية للجزع يف تفشي الفقر يف املناطق الريفية         
تصبح أقل البلدان منواً، بالنظر إىل االجتاهات الدميغرافية واجتاهات احلد من الفقـر، البـؤرة         أن

 يف املائـة    ١٨الرئيسية للفقر املدقع يف العامل، مع تزايد حصتها من جمموع فقراء العـامل مـن                
ان من بني أقل من أن عدة بلداً حذر بيد أن مثة تفاؤالً. ٢٠٠٧ يف املائة عام ٣٦ إىل ١٩٩٠ عام

البلدان منواً قد تتمكن من حتقيق بضعة أهداف وغايات اجتماعية واردة يف األهداف اإلمنائيـة               
 باحلد من نسبة السكان الذين يعانون مـن         يتعلق فيماو. لأللفية قبل انتهاء املهلة احملددة لذلك     

تسري يف املسار الصحيح حنو  بلداً من أقل البلدان منواً ٢١نقص يف التغذية، على سبيل املثال، فإن 
بينـها أربعـة    )  بلدان آسيوية  ٤ بلداً أفريقياً، ومخس دول جزرية، و      ١٢(استيفاء هذا املؤشر    

 بلداً سـجلت انقالبـاً يف       ١٤ و وأربعة بلدان حتقق تقدماً بطيئاً،    حتقق تقدماً متواضعاً،     بلدان
وباملثل، هناك عشرون بلداً . )٦()يوي بلداً أفريقيا، ودولتان جزريتان، وبلد آس١١(مجوداً /االجتاه

 بلداً أفريقيـاً،  ١٣(تسري باجتاه الوفاء باملؤشر املتعلق باملعدل الصايف لاللتحاق بالتعليم االبتدائي       
 ٣ بلدان أفريقيـة و    ٨( بلداً حققت تقدماً متواضعاً      ١١، و ) دول جزرية، وبلدان آسيويان    ٥و

  .)٧(ركوداً/يئاً، ومخسة بلدان شهدت تراجعاً، ومخسة بلدان حققت تقدماً بط)بلدان آسيوية
ومن املتوقع أن يستند برنامج عمل اسطنبول إىل التقدم احملرز حىت اآلن وأن يعجِّـل                 -٨

عتبة الالزمة للخـروج    الالنمو والتنمية االقتصاديني بغية متكني أقل البلدان منواً من الوصول إىل            
 التقـدم يف تنفيـذ االلتزامـات واإلجـراءات،      ولقياس النتائج ورصد  . من قائمة هذه البلدان   

برنامج العمل على أهداف وغايات كمية ونوعية تغطي طائفة واسعة مـن املـسائل                ينطوي
وميكن لألهداف والغايات، إذا ما ُعززت ببيانات ومعلومات        . االجتماعية واالقتصادية والبيئية  

، وقيـاس    مقارنة مبعـايريه   اس األداء إحصائية، أن تكون مبثابة أدوات مفيدة لتتبع التقدم، وقي        
وتـشمل األهـداف الكميـة      . تنفيذ االلتزامات املتفق عليها يف اجملاالت ذات األولوية        نتائج

 بلداً، من الوفاء مبعايري اخلـروج       ٤٨متكني نصف أقل البلدان منواً، البالغ عددها حالياً          الرئيسية
 يف املائة ويكـون  ٧ل منو اقتصادي يبلغ   ؛ وحتقيق معدَّ  ٢٠٢٠من قائمة هذه البلدان حبلول عام       

 يف املائة حبلول    ١٠٠مستداماً وعادالً وشامالً؛ والسعي إىل ضمان الوصول إىل اإلنترنت بنسبة           
مضاعفة  و  يف املائة من امليزانيات الوطنية ألقل البلدان منواً للزراعة؛         ١٠؛ وختصيص   ٢٠٢٠ عام

__________ 

إثيوبيـا، وأنغـوال، وبـنغالديش،      :  بلداً هي  ٢١ تسري يف هذا االجتاه والبالغ عددها        أقل البلدان منواً اليت    )٦(
وبوركينا فاسو، وتشاد، وجزر سليمان، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وجيبـويت، وسـاموا،              وبنن،

 ، وموزامبيق، وسان تومي وبرينسييب، والسودان، وفانواتو، وكمبوديا، وكرييباس، ومايل، ومالوي، وموريتانيا         
 .وميامنار، والنيجر

 بلداً هي إثيوبيا، وأوغنـدا، وبـنن، وبوتـان،      ٢٠أقل البلدان منواً اليت تسري يف هذا االجتاه والبالغ عددها            )٧(
وبوروندي، وتوغو، وجزر القمر، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ورواندا، وزامبيا، وسـاموا، وسـان تـومي              

 .ليبرييا، ومايل، ومدغشقر، ومالوي، وموزامبيق، ونيبالوبرينسييب، وفانواتو، وكرييباس، و
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 ؛ وتقليص نسبة السكان الـذين     ٢٠٢٠ة حبلول عام    حصة أقل البلدان منواً من الصادرات العاملي      
؛ وحتقيق األهداف اخلاصـة     ٢٠١٥حيصلون على مياه شرب مأمونة إىل النصف حبلول عام           ال

)  للبلدان املتقدمة  القومي اإلمجايل  يف املائة من الدخل      ٠,٢٠-٠,١٥(للمساعدة اإلمنائية الرمسية    
عونة، ومواءمة املساعدة اإلمنائيـة مـع األولويـات         املقدمة إىل أقل البلدان منواً، وعدم تقييد امل       

وبعض هـذه األهـداف     . الوطنية؛ وبلوغ مستويات مستدامة من املديونية يف أقل البلدان منواً         
. ٢٠١٠-٢٠٠١ والغايات مشترك بني األهداف اإلمنائية لأللفية وبرنامج عمل بروكسل للعقد         

 واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة تـشمل    ومثة أهداف أخرى مشتركة بني برنامج عمل اسطنبول    
تقليص معدالت الوفيات من الرضـع واألطفـال دون سـن اخلامـسة والوفيـات               : يلي ما

تشار فريوس نقص   ؛ ووقف ان   وبقدر كبري  ٢٠٢٠وتقليص نقص تغذية األطفال حبلول       النفاسية
  . واحلد من تفشي املالريا واألمراض الرئيسية األخرىاإليدز/املناعة البشري

وتشمل األهداف النوعية يف برنامج العمل جماالت منها زيادة إمدادات الطاقة األولية       -٩
للفرد لتصبح مساوية لتلك اإلمدادات يف البلدان النامية؛ واستئصال اجلوع؛ وضمان التعلـيم         
 االبتدائي اجملاين للجميع يف أقل البلدان منواً، عالوة على زيادة فرص االلتحاق بالتعليم الثانوي         

والعايل واملهين والتدريب على تنمية املهارات؛ والقضاء على الفوارق بني اجلنسني؛ وتشجيع            
املشاركة الكاملة والفعالة للشباب يف اجملتمع ويف عملية صنع القرار، وضـمان املـساواة يف               
حصول املرأة والفتاة على التعليم، واخلدمات األساسية، والرعاية الصحية، واالستفادة مـن            

  .رص االقتصادية، واملشاركة يف صنع القرارالف

  مسامهة األونكتاد  -ثانياً  
قدَّم األونكتاد، يف حدود والياته، وبالتعاون مع وكاالت منظومة األمـم املتحـدة               -١٠

وغريها من املنظمات الدولية، مسامهات موضوعية وتقنية إىل مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين             
وتناول بعُض ما نظَّمه األونكتاد من أنـشطة        . ىل برنامج عمل اسطنبول   بأقل البلدان منواً، وإ   

موازية وأنشطة سابقة للمؤمتر مسائلَ تتعلق ببناء القدرات اإلنتاجية يف أقل البلـدان منـواً،               
وأسهمت نتائج هـذه    . والسياحة املستدامة، والسلع األساسية، واملساواة بني اجلنسني، إخل       

وم به األمانة من حبوث وحتليل للسياسات منذ زمن بعيد، إسهاماً           األنشطة، إىل جانب ما تق    
، ويف بناء توافـق يف اآلراء   يف جمايل التجارة والتنميةكبرياً يف النهوض مبصاحل أقل البلدان منواً 

وتشكل األسس املفاهيمية اليت يـسعى     . حول كيفية مواجهة التحديات اإلمنائية املاثلة أمامها      
،  يف جمايل التجارة والتنمية    هوض هبا من خالل عمله املتعلق بأقل البلدان منواً        األونكتاد إىل الن  

كبناء القدرات اإلنتاجية، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، والتعاون الثالثـي، والتجـارة،             
فال يـبني   . واالستثمار، والسلع األساسية، جزءاً من األولويات املتفق عليها يف برنامج العمل          

 قاعدةعمل طبيعة التزام األمم املتحدة وغريها من املنظمات فحسب، بل ويتيح أيضاً             برنامج ال 
  .مشتركة إلعادة تشكيل الشراكة اإلمنائية العاملية مبا يدعم أقل البلدان منواً
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من والية الدوحة على     )٩()ح(١٧من برنامج العمل والفقرة      )٨(١٥٦وتنص الفقرة     -١١
. واإلسهام يف تنفيذ برنـامج عمـل اسـطنبول        اً  البلدان منو دور األونكتاد يف مساعدة أقل      

جملس التجارة والتنمية، يف دورته الثامنة واخلمسني،        )١٠(وباالستناد إىل برنامج العمل، طلب    
إىل األمانة االستمرار يف تقدمي التقارير إىل اجمللس يف دوراته العادية عن التنفيذ على نطـاق                

وفيما يلي أبرز األنشطة املضطلع     . ن برنامج عمل اسطنبول   األونكتاد لألحكام ذات الصلة م    
البحوث وحتليل السياسات،   : هبا على نطاق األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل بأركانه الثالثة         

  .، والتعاون التقين وبناء القدرات الدويلوبناء توافق اآلراء والدعم احلكومي

  البحوث وحتليل السياسات  -ألف  
الدور الذي ميكن للتعاون فيما بـني       : ٢٠١١ عن أقل البلدان منواً لعام       تقرير األونكتاد 

  بلدان اجلنوب أن يؤديه لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة
إن تقرير األونكتاد عن أقل البلدان منواً هو املنشور الوحيد يف إطار منظومة األمـم                 -١٢

فهو يوفر قناة هامة ميكن مـن       . موعةاملتحدة الذي يتناول أقل البلدان منواً دون غريها كمج        
خالهلا تناول املسائل األساسية املثارة يف برنامج عمل اسطنبول بالتفصيل، وحتديد اخليارات            

فاجلزء اخلـامس مـن     . السياساتية وتعميمها على أقل البلدان منواً وعلى شركائها اإلمنائيني        
 التكميلي للتعاون فيما بني بلـدان       الدور"برنامج العمل، على سبيل املثال، ُيلقي الضوء على         

ـ اً  للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب دور     "ويؤكد أن   ". اجلنوب يف تنفيذ برنامج العمل     يف اً  هام
تنمية أقل البلدان منواً عن طريق املسامهة يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول يف جماالت من قبيل                

ساعدة التقنية، وتبادل أفضل املمارسات،     بناء القدرات البشرية والقدرة اإلنتاجية، وتقدمي امل      
وال سيما يف مواضيع تتعلق بالصحة، والتعليم، والتدريب املهين، والزراعة، والبيئة، والعلـم             

وينبغي أن يدعم اجملتمع الدويل هذا النوع من التعاون،         . والتكنولوجيا، والتجارة واالستثمار  
 باألحكام الرئيـسية لربنـامج      يتعلق فيما و ).١٣١الفقرة  " (مبا يشمل ُنُهج التعاون الثالثي    

 املسامهة والدور اهلامني للتعاون فيما بـني        ٢٠١١العمل، يتناول تقرير أقل البلدان منواً لعام        
بلدان اجلنوب يف تعزيز النمو والتنمية االقتصاديني يف أقل البلدان منواً، ويف تعجيل التحـول               

  .دامة والشاملة يف هذه اجملموعة من البلداناهليكلي القتصاداهتا، وضمان التنمية املست

__________ 

على راء  اآلينبغي أن يواصل األونكتاد التصدي للتحديات اليت تواجهها أقل البلدان منواً، وذلك ببناء توافق                )٨(
خصوصاً يف جملس التجارة والتنمية، واملسامهة يف تنفيذ برنامج العمل، من خـالل        الصعيد احلكومي الدويل    

وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي احلفاظ على قـدرات األونكتـاد          . ه هلذه البلدان من مساعدة تقنية أيضاً      ما يقدم 
 .املؤسسية يف جمايل البحث والتحليل للمسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

ينبغي أن يعزز األونكتاد تركيزه اخلاص على االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منـواً يف مجيـع جمـاالت                   )٩(
 .وفقاً لربنامج عمل اسطنبول والياته

 .(TD/B/58/SC.I/L.2)االستنتاجات املتفق عليها  )١٠(
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وتتمثل الرسائل السياساتية الواسعة للتقرير أوالً يف أن أقل البلدان منواً ستجين أقصى               -١٣
الفوائد من التعاون بني بلدان اجلنوب عندما يتم إرساء عالقة دينامية ذات اجتاهني حيصل فيها      

يف عملية مستمرة والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب  اً  تعزيز متبادل بني سياسات أقل البلدان منو      
ويف هذه العالقة، يكتسي دور الدول اإلمنائية يف أقل البلدان منواً      . والتنمية) التحول(من التغري   

يف إعـادة  وأمهية حامسة يف تعزيز استفادة أقل البلدان منواً من التعاون فيما بني بلدان اجلنوب           
دعم هذا التعاون ما تقوم به الدولة اإلمنائية من بناء يف أقل البلدان تشكيل هذه الفوائد حيث ي

العالقات والصالت االقتصادية بـني أقـل       ازدياد قوة   ثانياً،  . منواً وجناحها يف حتقيق أهدافها    
، مما يساعد أقل البلدان منواً على حتمل أثر األزمـة            وشركائها اجلنوبيني يف التنمية    البلدان منواً 
ويف هـذا   . ة األخرية وحيول دون تأثرها باالنكماش االقتصادي يف البلدان املتقدمة         االقتصادي

الصدد، يرى التقرير أن من بني االجتاهات الرئيسية احلديثة يف منط االندماج خـالل العقـد             
 بلدان نامية كبرية     قيام املاضي تقريباً أن العالقات السياسية واالقتصادية تعمقت وتكثفت مع        

، علـى سـبيل   ٢٠٠٩ففي عام . لنمو بالنسبة ألقل البلدان منواً    بدور أقطاب ا  مية  وأكثر دينا 
 بليـون دوالر،  ٦٩املثال، استوعب اجلنوب صادرات من أقل البلدان منواً تبلغ قيمتها حوايل    

إىل البلدان املتقدمة والبلدان اليت متـر اقتـصاداهتا         اً  بينما بلغت قيمة صادرات أقل البلدان منو      
وباإلضافة إىل ذلك، يعمل الشركاء اجلنوبيون على       .  بليون دوالر فقط   ٥٩,٥تقالية  مبرحلة ان 

 يف  ٤٠وهي استثمارات تفوق نسبتها     (زيادة استثماراهتم األجنبية املباشرة يف أقل البلدان منواً         
، مبـا يف ذلـك يف       )٢٠٠٣عـام   فقط   يف املائة    ٢٥املائة من جمموع االستثمارات، مقابل      

عالوة على ذلك، شـكلت حتـويالت       . اعات استخراج املوارد الطبيعية   قطاعات خارج قط  
 بليـون  ٢٦العمال من بلدان اجلنوب إىل أقل البلدان منواً ثلثي جمموع التحـويالت البـالغ           

بيد أن التقرير حيذر أيضاً من التحديات اليت ميكن للتعاون فيما بني            . ٢٠١٠ عام   ، يف دوالر
 البلدان منواً، بالنظر إىل الطابع املركَّز للسوق يف اجلنوب          بلدان اجلنوب أن يطرحها على أقل     

وإىل ارتفاع الطلب على السلع األساسية األولية، مما يزيد من خطر ارهتان أقل البلدان منـواً                
التعاون فيما بـني بلـدان      إمكانات  أخرياً، يبحث التقرير كيفية حتول      . هلذه السلع األساسية  

 القدرات اإلنتاجية، والتحول اهليكلي، والعمل الالئـق يف أقـل        اجلنوب إىل واقع يعزز تنمية    
ويقدم التقرير بشكل خاص منظورات وطرائق جديدة لتعزيز الترابط املتزايد بني           . البلدان منواً 

  .أقل البلدان منواً والبلدان النامية، مبا يف ذلك مراجعة أدوار مصارف التنمية اإلقليمية
 حيذِّر التقرير من أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لـيس             بالسياسات، يتعلق فيماو  -١٤

حتديات التنمية اليت تواجه أقل البلدان منواً، ويوصي يف الوقت          كل  للتغلب على   الشامل  احلل  
نفسه بسبل ووسائل لتعزيز العالقة االقتصادية املتنامية بني أقل البلدان منواً وشركائها اإلمنائيني      

خالل اتباع هنج استباقي واستراتيجي للتكامل بني أقل البلـدان منـواً            من بلدان اجلنوب من     
وينبغي أن ميكِّن هذا النهج أقل البلدان منواً من حتقيـق احلـّد             . الناميةالبلدان  شركائها من   و

األقصى من الفوائد من االستثمارات والتدفقات التجارية وتبادل املعلومات والتكنولوجيـا            
كما ُيربز التقريـر الـدور      . يلية املتعلقة بدخول صادراهتا إىل األسواق     وحتسني املعاملة التفض  
تـسخري  من  هذه البلدان   حىت تتمكن    اإلمنائية يف أقل البلدان منواً       ةلدولاحلاسم لظهور هنج ا   

وهلذه الغاية، يبني التقرير    . الفوائد اليت جتنيها مما جيري حالياً من إعادة تقومي لالقتصاد العاملي          
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اإلقليميـة  "إلقليمي للتنمية يف إدماج أقل البلدان منواً يف االقتصاد العاملي من خـالل              الُبعد ا 
ويشتمل هذا املفهوم على جمموعة منسَّقة من السياسات، وعلى توفري املزيد مـن             ". اإلمنائية

 ،ادية، وشبكات الطاقة واالتـصاالت املنافع العامة اإلقليمية واهلياكل األساسية املادية وغري امل 
أخرياً، يقترح التقرير استخدام جزء مـن  . وعلى منو دور مصارف التنمية اإلقليمية يف املنطقة       

أصول صناديق الثروة السيادية يف بلدان اجلنوب لتعزيز القدرات التمويلية ملصارف التنميـة             
  .اإلقليمية بغية تعزيز االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية ألقل البلدان منواً

  ة لبلدان وقطاعات معينةدراسات حال    
مساعدة أقل البلدان منـواً يف      " من برنامج العمل إىل      ،)أ(٢، البند   ٦٩تدعو الفقرة     -١٥

حتسني التخفيف من املخاطر املرتبطة بتقلب أسعار السلع األساسية وإدارهتا، دون التأثري سلباً             
أسـاس متفـق    يف سلوك السوق من خالل تعزيز وتوسيع التسهيالت القائمة، وذلك على            

واستجابة هلذه الدعوة، قام األونكتاد، يف سياق عمله املستمر على تقييم التحـديات             ". عليه
التجارية واإلمنائية األكثر إحلاحاً اليت تواجه أقل البلدان منواً، بصوغ وتنفيذ مشروع بعنـوان              

مح التعـرض   رسم مال : األزمات االقتصادية واعتماد أقل البلدان منواً على السلع األساسية        "
يف للـنب   نظمة الدوليـة    املوشاركت  ". لتقلب السوق وبناء املرونة ملواجهة األزمات املقبلة      

املشروع بوصفها هيئة سلعية دولية راعية، فيما قدم الصندوق املشترك للـسلع األساسـية              
  .مسامهة مالية يف تنفيذ املشروع

ألساسية يف بلدان خمتارة يف     ونفذ املشروع دراسات حالة ركَّزت على قطاع السلع ا          -١٦
  : أفريقيا وآسيا من أجل

فهم دور السلع األساسية ودور اإلنتاجية الزراعية يف تعزيز التقدم حنو حتقيق   )أ(  
  اهلدف املتفق عليه يف برنامج العمل واملتمثل يف اخلروج من قائمة أقل البلدان منواً؛

ني يف مواجهة الـصدمات  تقييم الضعف اهليكلي واهلشاشة والضعف املفرط       )ب(  
  االقتصادية يف أقل البلدان منواً؛

استعراض التحديات الناشئة عن التقلبـات يف أسـواق الـسلع األساسـية،               )ج(  
واألزمات االقتصادية واملالية والغذائية العاملية احلديثة، وكيفية تأثري هذه األزمات على آفاق بلوغ             

  .دولياً، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف برنامج العملأقل البلدان منواً لألهداف املتفق عليها 
وتشري دراسات احلالة املختلفة بوضوح إىل أن دورة التوسع واالحنسار يف العقد األول               -١٧

من القرن احلادي والعشرين بينَّت بوضوح أن املوارد الطبيعية تـؤدي دوراً حامسـاً يف النمـو       
وعلى أية حال، مثَّلت السلع     . غذائي يف أقل البلدان منواً    االقتصادي، واحلد من الفقر، واألمن ال     

، ٢٠٠٩-٢٠٠٧األساسية أربعة أمخاس من صادرات السلع من أقل البلدان منواً خالل الفترة             
وقد حتققت فترة االنتعاش أساساً     .  بلداً ٣٨ يف املائة يف     ٥٠وجتاوزت نسبة السلع األساسية     

فيما فاقمـت أزمـة     . ة خصوصاً املعادن والوقود   بفضل ارتفاع الطلب على السلع األساسي     
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الوقود وأزمة الغذاء واألزمة املالية ضعف أقل البلدان منواً، وذكَّرت بفـرط اعتمـاد هـذه                
اجملموعة من البلدان على تصدير بضع سلع أساسية أولية وتأثرها بتقلبـات أسـعار الـسلع     

ها من االعتماد املفرط لـصادرات      عالوة على ذلك، حتذِّر هذه الدراسات وتوليفت      . األساسية
أقل البلدان منواً على بضع سلع أساسية إثر سيطرة مخس جمموعات منتجات على إيـرادات               

وسوف يكون املنشور الذي سينتج     . ٢٠١٠-١٩٩٥ الصادرات يف هذه البلدان خالل الفترة     
مية التـابع   عن هذا املشروع مبثابة وثيقة معلومات أساسية عن مداوالت جملس التجارة والتن           

باملسائل املتعلقة بتنفيذ برنامج عمـل      اليت تتناول   لألونكتاد وغريه من املنتديات ذات الصلة       
  .اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً

 بالتجارة الدولية، أصدر األونكتاد وأمانة الكومنولث دراسة مـشتركة          يتعلق فيماو  -١٨
 Potential Supply Chains in the Textiles and Clothing Sector in South Asiaبعنـوان  

وأجـرت هـذه    . )١١()سالسل اإلمداد املمكنة يف قطاع النسيج واملالبس يف جنوب آسيا         (
الدراسة االستكشافية تقييماً لنطاق تعزيز التجارة والتعاون اإلقليمـيني يف هـذا القطـاع              

بغية حتديد قطاعات   ووعالوة على ذلك،    .  ببلدان جنوب آسيا مبا فيها بنغالديش      يتعلق فيما
تصديرية جديدة ودينامية، وصوغ استراتيجيات للنجاح يف تطوير هذه القطاعات التصديرية،           

 لكل من   ،، بنشر دراستني قطريتني موجهتني حنو السياسة العامة       ٢٠١١ قام األونكتاد يف عام   
رة تعـاون  وجاءت هاتان الدراستان مث   ". دعم الصناعات اإلبداعية  "موزامبيق وزامبيا، بعنوان    

  . مع حكوميت موزامبيق وزامبيا، وأُجريتا باالشتراك مع أصحاب املصلحة الوطنيني

  تعبئة املوارد وعبء الديون اخلارجية    
متثل تعبئة املوارد املالية ألغراض تنمية أقل البلدان منواً وبناء قدراهتا إحدى األولويات             -١٩

وهلـذه  ). ١٠٩الفقرة  ( برنامج عمل اسطنبول     املتفق عليها يف  ) جمال األولوية زاي  (الثماين  
هي من السياسات والتدابري ) ١١٨الفقرة (الغاية، فإن بلوغ مستويات من الدين ميكن حتملها 

. اليت يتعني اتباعها دعماً لقدرات أقل البلدان منواً على تعبئة املوارد املالية من أجـل التنميـة                
املتعلقة مبسائل الدين اخلارجي واحمللي اليت تواجه    واستجابة لذلك، تناول األونكتاد التحديات      

ومشل ذلك إسهاماً حتليلياً يف التقرير السنوي املقدم من . مقرري السياسات يف أقل البلدان منواً 
. الديون اخلارجيـة  بالقدرة على حتمل    األمني العام لألمم املتحدة إىل اجلمعية العامة واملتعلق         

ألقل البلدان منواً، خصوصاً بـالنظر إىل       اً  أساسياً  لطويل أمر ويشكل حتمل الدين يف األجل ا     
وقدم التقريـر حتلـيالً     . قيود املوارد املالية اليت تواجهها يف سعيها إىل حتقيق التنمية املستدامة          

مفصالً للوضع احلايل للديون ومسائل سياساتية، فضالً عن توصيات سياساتية بتعزيز قـدرة             
احلاجـة إىل   كما أسهمت التقارير يف النقاش الدائر حول. مل الديونأقل البلدان منواً على حت   

زيادة ختصيص املوارد املالية ألقل البلدان منواً، من خالل التركيز على األثر الـسليب لألزمـة       
  . هلذه البلدان املالية العاملية على اقتصادات أقل البلدان منواً وعلى احلاجات امللحة الواضحة

__________ 

أُطلقت الدراسة يف دكا خالل مؤمتر القمة االقتصادي الرابع جلنوب آسيا الذي نظمه مركز احلوار حـول                  )١١(
 . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٣-٢٢السياسات يف 
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  لوجيا واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالعلم والتكنو    
يف  ،وهو تقرير سنوي  ،  ٢٠١١تناول األونكتاد يف تقرير التكنولوجيا واالبتكار لعام          -٢٠

إطار عمله املستمر، سبل ووسائل التخفيف من اآلثار السلبية لتغري املناخ والتكيـف معـه،               
. بلدان النامية، مبا فيها أقل البلـدان منـواً         يف ال  ةالصناعيالتنمية  وشجع يف الوقت نفسه على      

وتتصل استنتاجات التقرير وتوصياته السياساتية اتصاالً مباشراً بأقل البلدان منواً، خـصوصاً            
 بإقرار برنامج العمل للعلم والتكنولوجيا واالبتكار بوصفها املكونات الرئيسية لبناء           يتعلق فيما

 اجملال األول من اجملاالت ذات األولوية اليت يـتعني          -واً  القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان من     
ويرى التقرير أن التحديات املتعلقـة      . على أقل البلدان منواً وشركائهم اإلمنائيني العمل عليها       

. والتخفيف من أثر تغري املناخ يتطلبـان منوذجـاً جديـداً للطاقـة            " فقر الطاقة "باحلد من   
ار مكونان حامسا األمهية يف هذا النموذج الذي تكمل فيـه         فالتكنولوجيا والقدرة على االبتك   

ويـرى  .  مصادر الطاقة التقليدية- بل وحتل فيه تدرجيياً حمل   -تكنولوجيات الطاقة املتجددة    
يتجزأ من اجلهود الوطنية والدولية الرامية       اً ال التقرير كذلك ضرورة أن يصبح هذا النهج جزء       

 ويـشدد . اقة وتعزيز التنمية الصناعية يف أقل البلدان منواً       إىل التخفيف من حدة الفقر يف الط      
التقرير بصفة خاصة على احلاجة إىل إنشاء شبكات لتبادل املعارف هتدف إىل التشجيع على              
حتقيق قفزات تكنولوجية، وتيسري الوصول إىل التكنولوجيات النظيفة، وتعزيز التعلم يف جمال            

  . البلدان منواًتكنولوجيات الطاقة املتجددة يف أقل 
 بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، يتمثل عمل األمانة على حتليـل          يتعلق فيماو  -٢١

السياسات يف حبث كيفية استخدام هذه التكنولوجيات كمحرك لتنمية القطاع اخلـاص يف             
                  بعنـوان   ٢٠١٢ويف هذا السياق، يقارن األونكتاد يف دراسة أجراها عـام           . البلدان منواً  أقل

Mobile Money for Business Development in the East African Community") "  الـدفع
الـربامج  بـني    )١٢()مجاعة شرق أفريقيا  حملمول لتطوير األعمال التجارية يف      بواسطة اهلاتف ا  

  .ماعةاجلالقائمة يف بلدان واألنظمة 

  ويل لربنامج عمل اسطنبولبناء القدرات التفاوضية والدعم احلكومي الد  -باء  
يتمثل أحد األهداف الرئيسية لربنامج العمل يف متكني نصف أقل البلدان منـواً مـن                 -٢٢

. )١٣()٢٨الفقـرة   (٢٠٢٠استيفاء املعايري الالزمة للخروج من قائمة هذه البلدان حبلول عـام   
ائمة متاشياً مـع قـرار    ويرصد األونكتاد حالياً تقدم أقل البلدان منواً حنو عتبات اخلروج من الق           

إعداد بيان حتديد مواطن    "، الذي طلبت فيه إىل األمني العام لألونكتاد         ٥٩/٢٠٩اجلمعية العامة   
__________ 

أوغندا، وبوروندي، ومجهورية ترتانيـا املتحـدة،       : دان منواً هي  تضم مجاعة شرق أفريقيا أربعة من أقل البل        )١٢(
 . ورواندا

تقييم الشامل ألهداف برنامج العمل خالل الدورة الثامنة واخلمسني جمللس          بشأن ال تداولت الدول األعضاء     )١٣(
 ). TD/B/58/7(التجارة والتنمية استناداً إىل تقرير مقدم من األمانة 
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كي تنظر فيه جلنة السياسات اإلمنائية يف استعراضها الذي جتريه كـل            " الضعف عن البلد احملدد   
   .لس االقتصادي واالجتماعيبعد ذلك إىل اجملحيال األمر ثالث سنوات لوضع أقل البلدان منواً، و

ويتطلب التنفيذ الكامل لربنامج العمل، مبا يف ذلك حتقيق هدف اخلروج من القائمة،           -٢٣
تبادالً منتظماً أو دورياً لآلراء املتعلقة بتحديات وفرص وآفاق حتقيـق بعـض األهـداف               

 املمارسـات   كما سيساعد تبادل اآلراء هذا يف تقاسم التجارب الناجحة وأفضل         . والغايات
فيما بني البلدان واملناطق، خصوصاً عندما تستند الوثائق األساسية إىل تقييم للتقدم احملرز على    

ويف سياق مشروع إنشاء صـندوق األونكتـاد        . املستويات القطاعية أو الوطنية أو اإلقليمية     
ـ          واملفاوضـني  للخـرباء   اً  املشترك للسلع األساسية املشار إليه أعاله، نظم األونكتاد اجتماع
 ١إىل  فربايـر   /شباط ٢٧التجاريني من أقل البلدان منواً يف أديس أبابا، إثيوبيا، يف الفترة من             

وحبث اجتماع اخلرباء دور السلع األساسية يف تنمية أقل البلدان منواً مع            . ٢٠١٢مارس  /آذار
ذا االجتماع  وحضر ه . التركيز على حتديات وفرص وآفاق اخلروج من قائمة أقل البلدان منواً          

 خبري من أقل البلدان منواً وممثلون للشركاء اإلمنائيني، وهيئات من منظومة األمم             ١٠٠حوايل  
املتحدة، ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك              

 قُـدمت علـى شـكل خالصـات         نتائج االجتماع، اليت   توأسفر. املؤسسات األكادميية 
ت موجزة، عن دعم أقل البلدان منواً يف مفاوضاهتا املتعلقة مبؤمتر األونكتاد الثالـث               وتوصيا
ملداوالت االجتماع الوزاري ألقل البلدان منواً الـذي        اً  كما شكلت هذه النتائج أساس    . عشر

ُعقد يف الدوحة وتناول فيه الوزراء مجلة أمور بينها حتديات وفرص استيفاء معايري اخلروج من 
  .٢٠٢٠أقل البلدان منواً حبلول عام قائمة 
وخالل األونكتاد الثالث العاشر، نظمت األمانة كذلك حدثاً خاصاً رفيع املستوى             -٢٤

حول تنفيذ برنامج العمل مع التركيز بشكل خاص على املسائل املتصلة باخلروج من قائمـة               
دث يف لفت انتباه مقرري     ومتثَّل اهلدف من تنظيم هذا احل     . أقل البلدان منواً والتحول اهليكلي    

السياسات يف أقل البلدان منواً وشركائهم اإلمنائيني إىل ضرورة البحث عن السبل والوسـائل             
الالزمة لتحقيق هدف برنامج العمل املتمثل يف متكني نصف أقل البلدان منواً مـن اسـتيفاء                

رزت يف املـداوالت    وب. )١٥(٢٠٢٠من قائمة أقل البلدان منواً، حبلول عام         )١٤(معايري اخلروج 
 أقل البلدان منواً آراٌء سياساتية متبصرة حول        للتنمية يف اخلاصة بعدة مسائل ذات أمهية حامسة       

ما هي العقبات الرئيسية اليت حتول دون اخلروج من فئة أقل البلـدان             : األسئلة الرئيسية التالية  
ما هي املكونات الرئيسية اليت ينبغي أن تقوم عليها اسـتراتيجية االنتقـال الـسلس               ومنواً؟  

__________ 

البلدان منواً إىل استعراض وتقييم منتظمني للتقدم االجتماعي واالقتصادي هلذه          يستند اخلروج من قائمة أقل       )١٤(
دخل الفرد ومؤشران مركبان، مها مؤشر األصول البشرية ومؤشـر          : البلدان باالستناد إىل ثالثة معايري هي     

 .الضعف االقتصادي
، اتفقـت الـدول    ٢٠١١مـايو   /اريف املؤمتر الرابع ألقل البلدان منواً الذي عقد يف اسطنبول، تركيا، يف أي             )١٥(

األعضاء يف األمم املتحدة على اهلدف املتمثل يف متكني نصف البلدان اليت تصنفها األمم املتحدة ضمن فئات                 
 .٢٠٢٠ بلداً من استيفاء معايري اخلروج من القائمة حبلول عام ٤٨أقل البلدان منواً واليت تضم حالياً 
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حلدوث انتقال سلس؟ ومـا هـو       " املعقولة"للخروج من فئة أقل البلدان منواً؟ وما هي املدة          
 التعاون بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون          الشركاء يف التنمية، مبا يشمل     الدور الذي سيؤديه  

 وزراء ومسؤولني حكوميني رفيعي املستوى من أقل البلدان منواً ومـن            الثالثي؟ وشارك عدة  
  .شركائها اإلمنائيني يف حلقة النقاش

وألقت اجتماعات أخرى تتعلق بأقل البلدان منواً، عقدت خالل األونكتاد الثالـث              -٢٥
عشر، كاجتماع اجمللس االستشاري لالستثمار، الضوء على حتديات وفرص وآفاق التجارة           

. ستثمار والتنمية ألقل البلدان منواً لبلوغ األهداف والغايات الواردة يف برنـامج العمـل             واال
فعلى سبيل املثال، كُرست الدورة العاشرة للمجلس للمساعدة مـن أجـل االسـتثمار يف               
القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً، وحضرها عدة مسؤولني حكوميني رفيعي املـستوى             

ويف مائدة مستديرة وزارية أخـرى،      . فيذيني ملؤسسات عرب وطنية كبرية    فضالً عن رؤساء تن   
، تقاسم وزراء من عدة بلدان من أقل البلدان         ٢٠١٢ُنظمت يف سياق منتدى االستثمار لعام       

، )١٦(منواً جتارب بلداهنم يف تقرير السياسات االستثمارية على الصعيدين الـوطين والـدويل            
ونوقشت مواضـيع   . ثمارية دولية ذات فائدة مشتركة    وتفاوضوا كذلك بشأن اتفاقات است    

  .أخرى هي السياحة، والتجارة، واحلد من الفقر، واإلطار املتكامل املعزز
دعم جهود  "ويف جمايل التجارة الدولية واملفاوضات التجارية، يدعو برنامج العمل إىل             -٢٦

تنظيمية يف جمال السياسة التجاريـة  أقل البلدان منواً من أجل تعزيز قدراهتا البشرية واملؤسسية وال    
وعمالً هبذا النص، ويف إطار العمل اجلاري،       ). )أ(٣ البند ٦٥الفقرة  " (ويف املفاوضات التجارية  

ُنظمت عدة خدمات استشارية وحلقات عمل تدريبية للمفاوضني ومقرري السياسات يف جمال            
وهتدف حلقات  . )١٧(تعددة األطراف التجارة من أقل البلدان منواً حول مسائل جتارية إقليمية وم         

العمل إىل بناء القدرات التفاوضية ألقل البلدان منواً بشأن مسائل منها الوصول إىل األسواق غري               
الزراعية، واحلواجز غري اجلمركية، والتجارة يف اخلدمات، وتيسري التجارة، واجلوانب املتـصلة            

  . التجارة أجلصة والتفاضلية، واملعونة منبالتجارة من حقوق امللكية الفكرية، واملعاملة اخلا
وعلى الصعيد اإلقليمي، قدم األونكتاد، بالتعاون مع االحتاد األفريقي، مسامهة كبرية             -٢٧

لعموم القـارة   احلرة  يف النقاش حول إنشاء منطقة إقليمية للتجارة احلرة، هي منطقة التجارة            
ت حول االتفاقات االقتصادية واتفاقـات       باملفاوضا يتعلق فيماعالوة على ذلك، و   . األفريقية

االحتـاد األورويب،  ريقيا والكـارييب واحملـيط اهلـادئ كمجموعـة و         أف دولالشراكة بني   
__________ 

 .ميقراطية الشعبية، وجيبويت، ورواندا، وزامبيا، وموزامبيق، وهاييتأوغندا، وبنغالديش، ومجهورية الو الد )١٦(
املخاطر اليت تواجه أقل البلـدان منـواً        : جولة الدوحة وتعددية األطراف   "ُعقدت حلقتا عمل تدريبيتان مها       )١٧(

، "العامليـة استعداد أقل البلدان منواً للمؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة          "و" واالقتصادات الضعيفة بنيوياً  
، علـى   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  / ويف تشرين الثاين   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٢جنيف يف    يف

، هو اجتمـاع بلـدان أفريقيـا        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٢كما ُعقد اجتماع آخر يف جنيف، يف        . التوايل
عداداً لالستعراض العاملي الـذي     والكارييب واحمليط اهلادئ الرفيع املستوى بشأن املعونة من أجل التجارة است          

 .جتريه منظمة التجارة العاملية للمعونة من أجل التجارة
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األونكتاد دعماً حتليلياً وعملياتياً إىل دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلـك               قدم
كمـا قُـدمت    . )١٨(تماعات الفنيـة  من خالل العمليات التشاورية اإلقليمية والوطنية واالج      

مساعدة تقنية معززة إىل أقل البلدان منواً املنخرطة يف عملية االنضمام إىل منظمـة التجـارة                
 ٢٩-٢٧(، والـرأس األخـضر      )٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٨-٢٦(أفغانستان  : العاملية وهي 

الدميقراطية ، ومجهورية الو    )٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٤(، وإثيوبيا   )٢٠١١يوليه  /متوز
عالوة على ذلـك، وضـع      ). دعم متواصل (واليمن  ) ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠-١٦(الشعبية  

األونكتاد مشروعاً يرمي إىل تعزيز قدرات وزارات التجارة والتخطيط يف بلدان خمتارة مـن              
وسـينفذ  . أقل البلدان منواً، هبدف وضع وتنفيذ استراتيجيات جتارية تؤدي إىل احلد من الفقر  

 ٢٠١٥-٢٠١٢ع من خالل موارد حساب التنمية التابع لألمم املتحدة خالل الفترة            املشرو
 من وضع وتنفيذ استراتيجيات جتارية تـؤدي إىل         )١٩(ومن املتوقع أن ميكِّن البلدان املستفيدة     

  .احلد من الفقر

  التعاون التقين وبناء القدرات  -جيم  

  نظام إدارة الديون والتحليل املايل    
رة الديون يف برنامج العمل بوصفها مكوناً حاسم األمهيـة لـسياسات            ُحددت إدا   -٢٨

، ُيطلب ١١٩الثاين من الفقرة البند ففي . وإجراءات أقل البلدان منواً يف جمال الديون اخلارجية 
تشجيع واتباع سياسات مسؤولة لالقتراض وإدارة الدين العام من أجل          "إىل أقل البلدان منواً     
إدارة الديون والتحليل املايل، بتحسينه     ويظل نظام   ". ميكن حتمل أعبائه    ال تفادي الدين الذي  

، أحد األنشطة الرئيسية لألونكتاد يف جمايل التعـاون   البلدان منواً على إدارة الديون     لقدرة أقل 
 هذا النظام حاليـاً يف      )٢٠(ويستخدم عشرون بلداً من أقل البلدان منواً      . التقين وبناء القدرات  

، اعتمد بلد جديد هو مجهورية الو      ٢٠١١ومنذ اعتماد برنامج العمل يف      .  العامة إدارة ديوهنا 
، عقدت عدة ٢٠١٢مايو / وأيار٢٠١١مايو /وبني أيار. الدميقراطية الشعبية، هذا النظام أيضاً

__________ 

االستثارة االستراتيجية ألفكار ممثلي أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ بـشأن          "مشلت األنشطة يف هذا اجملال       )١٨(
جنة السوق املشتركة لشرق    ؛ واجتماعاً لل  )، جنيف ٢٠١١فرباير  / شباط ٣" (العوائق التجارية غري اجلمركية   

، وحلقة عمل   )، مانزيين، سوازيلند  ٢٠١١مايو  / أيار ٦-٣(أفريقيا واجلنوب األفريقي للتجارة يف اخلدمات       
 ).، لندن٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٦(أمانة الكومنولث بشأن تكامل التجارة اإلقليمية يف احمليط اهلادئ 

س تقييم نقدي لالحتياجات احمللية، وأنشطة الدعم القائمة،        سُتحدَّد البلدان اليت سيشملها املشروع على أسا       )١٩(
 .والتوازن اجلغرايف

إثيوبيا، وأنغوال، وأوغندا، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتوغو، ومجهورية أفريقيا الوسـطى،             )٢٠(
يا، والسودان،  ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وجيبويت، ورواندا، وزامب         

 .، وكمبوديا، ومدغشقر، وموريتانيا، وهاييت، واليمنبيساو - وغينيا
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، مما أسهم يف جهود     )٢١( بلداً من أقل البلدان منواً     ١٦حلقات عمل يف جمال بناء القدرات يف        
وتشمل النتائج احملددة حللقات العمـل  . املؤسسية والبشرية يف البلدان املستفيدة   بناء القدرات   

التدريبية التحقق من قواعد بيانات الديون ونشر معلومات دورية موثوقة وشاملة ويف الوقت             
عالوة على ذلك، أدت أنشطة بناء القدرات إىل حتسني قـدرة أقـل             . املناسب عن الديون  
. خدم هذا النظام يف التحليل األساسـي للـديون ويف تقنيـات اإلدارة            البلدان منواً اليت تست   

باإلضافة إىل ذلك، تنفذ األمانة مشروعاً من مشاريع حساب التنمية يتعلق بتعزيز القدرات يف        
اإلدارة الفعالة لألصول واخلصوم يف املكتبني القطريني إلدارة الديون يف كل مـن أوغنـدا               

عدة هذين البلدين على حتسني إدارهتمـا لـديوهنما العامـة           ويهدف ذلك إىل مسا   . وإثيوبيا
وتطوير قدراهتما على االنتقال من هنج اإلدارة اخلالصة للخصوم إىل هنـج اإلدارة املتكاملـة               

  .لألصول واخلصوم

  حتسني نظام مجع البيانات وبناء القدرات اإلحصائية الوطنية    
مل، اتفقت الدول األعـضاء علـى      من برنامج الع   ١٣٠من الفقرة   ) ب(٢ البنديف    -٢٩

دعم أقل البلدان منواً لتعزيز قدراهتا اإلحصائية الوطنية من أجل وضع بـرامج وسياسـات               "
وجاء ذلـك إقـراراً     ". لتحقيق التنمية املستدامة ورصد تنفيذ برنامج عمل اسطنبول بفعالية        

وثوقة ويف الوقت املناسب،    باألمهية احلامسة لتوافر البيانات واملعلومات اإلحصائية الدقيقة وامل       
إلجراء تقييم جمٍد وموضوعي للتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف والغايات املتفق عليها والواردة             

وسيساعد ذلك أقل البلدان منواً وشركاءها اإلمنائيني يف رصد التقدم احملرز           . يف برنامج العمل  
ويف اإلمجال، فإن البيانات ذات     . ةيف تنفيذ برنامج العمل ويف اختاذ قرارات سياساتية مستنري        

وال يزال الكثري   . الصلة غري كافية يف أقل البلدان منواً، وإن وجدت فهي غري مكتملة أو قدمية             
من أقل البلدان منواً يفتقر إىل املوارد الالزمة إلصدار البيانات بشكل دوري، على الرغم من               

 األونكتاد موارد كافيـة ملـلء ثغـرات         وخيصص. اجلهود املبذولة لتعزيز قدراهتا اإلحصائية    
 ،UNCTADstatالبيانات يف معظم امليادين اليت تغطيها قاعدة بيانات إحصاءات األونكتـاد            

 بلداً من أقل البلدان منواً،      ٤٨فمن بني   . يتيح للمستخدمني الوصول إىل إحصاءات شاملة      مما
 بالـصادرات والـواردات     على سبيل املثال، مل يتمكن النصف من إيصال بياناهتا اخلاصـة          

 مصنفة حبسب املنتج والشريك، إىل قاعدة بيانات األمم املتحـدة إلحـصاءات         ٢٠١٠ لعام
ومتثل املصفوفة التجاريـة يف قاعـدة       . COMTRADEجتارة السلع األساسية، املعروفة باسم      

ة بيانات إحصاءات األونكتاد أداة تكميلية لقاعدة بيانات األمم املتحدة إلحـصاءات جتـار            
السلع األساسية وهي مصفوفة مالئمة للبحث والتحليل، إذ تتضمن سجالً كامالً للتدفقات            

  .التجارية ملعظم بلدان العامل مبا فيها مجيع أقل البلدان منواً
__________ 

 لتخفيف عبء الدين مبوجب املبادرة املعـززة        بلداً من أقل البلدان منواً مؤهالً      ٢٧ بلداً من أصل     ١٣تضم   )٢١(
دي، وتوغو، ومجهوريـة    إثيوبيا، وأوغندا، وبوركينا فاسو، وبورون    (املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون      

بيساو، ومدغشقر، وموريتانيا،    -أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، وزامبيا، وغينيا         
 .عالوة على بنغالديش وكمبوديا) وهاييت



TD/B/59/3 

17 GE.12-51175 

عالوة على ذلك، يبذل األونكتاد منذ عدة سنوات جهوداً متضافرة للتغلب علـى               -٣٠
                /فعلـى سـبيل املثـال، ُوضـعت يف نيـسان        . وافرهاالتحديات املتعلقة بنظام مجع البيانات وت     

. ، خطةُ عمل لرصد وتسجيل اجتاهات الصادرات والواردات يف جزر القمـر           ٢٠١١أبريل  
 يتعلـق  فيمـا وُوضعت اخلطة على أساس تقييم نقدي لالحتياجات والثغرات احمللية يف البلد           

ويعتـرب  . البضائع من أهم األولويـات    بالقدرة اإلحصائية، حيث اعتربت إحصاءات جتارة       
األونكتاد أقل البلدان منواً من األولويات يف أنشطته املشتركة بني الوكاالت إذ تعىن أمانتـه               
بإعداد بيانات جتارة البضائع اخلاصة بأقل البلدان منواً اليت تنشر يف جمموعة البيانات املشتركة              

واألونكتاد، وشـعبة اإلحـصاءات يف األمـم        وهي مبادرة أطلقتها منظمة التجارة العاملية،       
املتحدة، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان            
االقتصادي، ملواءمة املتسلسالت الزمنية املتعلقة بإحصاءات إمجايل جتارة الـسلع باسـتخدام            

  .املعايري الدولية كمعايري مرجعية

  للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة ألقل البلدان منواًعزز امل املتكامل اإلطار    
املساعدة التقنية الفعالة املتعلقـة بالتجـارة       "أقر برنامج العمل األمهية احلامسة لتنفيذ         -٣١

وبناء قدرات أقل البلدان منواً، على سبيل األولوية، من خالل مجلة أمور بينها تعزيز حـصة                
ان منواً يف إطار برنامج املعونة من أجل التجارة ودعـم اإلطـار             املساعدة املقدمة ألقل البلد   

 باإلطار، تركز أنـشطة األمانـة       يتعلق فيماو). ٦٦من الفقرة   ) ه(٣ البند" (املتكامل املعزز 
بشكل رئيسي على تنظيم حلقات عمل وطنية وإقليمية، وتنفيذ مشاريع أو برامج للمساعدة             

 وحتديث الدراسـات التشخيـصية للتكامـل        ،)٢٢(ن منواً التقنية يف عدة بلدان من أقل البلدا      
 يتعلق فيماو.  بغامبيا والسنغال، اليت ُعيِّنت فيهما األونكتاد وكالة رائدة        يتعلق فيماالتجاري  

بالدراسة التشخيصية للتكامل التجاري يف غامبيا، ساهم األونكتاد بفـصل عـن مـسائل              
  .يف البيانات التجاريةاالقتصاد الكلي وأعد مذكرة منهجية عن التفاوت 

  السلع األساسية    
اجملال (تشكّل السلع األساسية أحد اجملاالت الثمانية ذات األولوية من برنامج العمل              -٣٢

ال يزال العديد من أقل البلدان منواً يعتمـد علـى   "، إذ )٦٩-٦٧ذو األولوية دال، الفقرات   
ى الزراعة أو استخراج موارد طبيعيـة       السلع األساسية، ومثة عدد كبري منها يعتمد أساساً عل        

ويف هذا اجملال،   ). ٦٧الفقرة  " (حمدودة جداً وكذلك على املنتجات األولية املوجهة للتصدير       
__________ 

حلقة عمل إقليمية   (؛ ومجهورية الكونغو الدميقراطية     ٢٠١٠فرباير  /بيساو، حلقة عمل وطنية، شباط     -غينيا   )٢٢(
 ١ -أغـسطس   / آب ٣٠حلقـة عمـل وطنيـة،       (؛ وهاييت   )٢٠١٠نوفمرب  / كينشاسا، تشرين الثاين   يف

حلقـة  (؛ وتشاد   )٢٠١١نوفمرب  /حلقة عمل إقليمية مجاعية، تشرين الثاين     (؛ ومايل   )٢٠١١سبتمرب  /أيلول
ية حتـديث للدراسـة التشخيـص     (؛ والسنغال   )٢٠١٢فرباير  /العمل الوطنية لإلطار املتكامل املعزز، شباط     

 مـشروع متواصـل،     -مساعدة تقنية   (؛ وبنن   )٢٠١٢مايو  / مشروع متواصل، أيار   -للتكامل التجاري   
 ).٢٠١٢أبريل /نيسان
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وساعدت حلقات العمل هذه الكثري من البلدان الـيت         . )٢٣(نظَّمت األمانة عدة حلقات عمل    
  :  املساعي التاليةتعتمد على السلع األساسية، مبا يف ذلك أقل البلدان منواً، يف

 نظام تبادل قواعد البيانـات   وحتديداًفهم ُنظُم األونكتاد ملعلومات السوق،        )أ(  
(INFOSHARE)العتمادها واستخدامها على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ ،  

حتسني نوعية واتساق معلومات األسواق املتصلة بالسلع األساسية، وتعزيز           )ب(  
هـذه  علـى   مات الفالحني، وبائعي اجلملة، واملـصدرين        صغار الفالحني، ومنظ   حصول

  املعلومات لتيسري وصوهلم إىل السوق ومشاركتهم فيها؛
بني اجلهات الفاِعلة الرئيسية وأصـحاب املـصلحة    فيما  الشروع يف حوار      )ج(  

  .بشأن املسائل الرئيسية اهلامة بالنسبة للسلع األساسية، مبا يف ذلك الوصول إىل التمويل
نفذ األونكتاد، بدعم مايل من االحتاد األورويب، برنامج السلع الزراعيـة جلميـع             وي  -٣٣

أقل البلـدان    بلداً من    ٣٧بلدان جمموعة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ، الذي يستفيد منه          
ويشمل دور األونكتاد   . منواً، وهي بلدان أعضاء يف جمموعة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ         

تذليل الصعوبات ت وتيسريها على الصعيد اإلقليمي من أجل  الربنامج حشد اإلجراءا  يف تنفيذ 
والعوائق اليت حتول دون زيادة التجارة اإلقليمية يف السلع األساسية؛ وتنويع السلع؛ وحتسني             
وصول أصحاب املصلحة من بلدان جمموعة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ إىل املعلومـات             

؛ وبناء توافق لآلراء حـول الـشروط        لتحليالت اهلامة اخلاصة بالسلع األساسية    والبيانات وا 
السلع األساسية على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وجنـاح        عمل بورصات   األساسية لنجاح   

  .اإلمدادعمل ُنظُم إيصاالت املستودعات ومتويل سالسل 
ع بلدان أفريقيا والكـارييب  باإلضافة إىل ذلك، ويف إطار برنامج السلع الزراعية جلمي         -٣٤

بتنظيم اجتماع إقليمي بشأن القطن، ُعقد يف كوتونـو،         اً  واحمليط اهلادئ، بادرت األمانة أيض    
 بلداً ُمنتجاً للقطن،    ٢٧وشارك حوايل   . ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٩ إىل   ٢٧بنن، يف الفترة من     

ومتثل اهلدف الرئيسي   . عبينهم عشرون بلداً من أقل البلدان منواً، مشاركة نشطة يف االجتما          
لالجتماع يف وضع خريطة طريق ملدة عشر سنوات يف قطاع القطن األفريقي، باالستناد إىل              
االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية القائمة يف قطاع القطن، ومع مراعاة إطار عمل الـشراكة             

 خمتلف املبادرات   نيوهتدف خريطة الطريق إىل تعزيز االتساق ب      . بني االحتاد األورويب وأفريقيا   
  . تطوير قطاع القطن األفريقي على الصعيد اإلقليميل وإعطاء توجه عام

__________ 

داكـار، الـسنغال،    " (َوسم املنتجات الزراعية وإطالق بوابة املعلومات     "حلقة العمل دون اإلقليمية بشأن       )٢٣(
ريقيا واجلنوب األفريقـي اإلقليميـة      ، وحلقة عمل السوق املشتركة لشرق أف      )٢٠١١مايو  / أيار ٢٥-٢٤

، وحلقة عمل بشأن إنـشاء    )٢٠١١يوليه  /اليت ُعقدت يف نريويب، كينيا، يف متوز      (لالستعراض االستراتيجي   
 ١٩-١٧نـادي، مجهوريـة فيجـي،       (ومات السوق الزراعية يف احملـيط اهلـادئ         لنظام دون إقليمي ملع   

احلـصول  القدرات يف احمليط اهلادئ واملتعلقة بتعزيز       حلقة العمل اإلقليمية لبناء     "، و )٢٠١١أغسطس  /آب
؛ وحلقـة   )٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١-٢٠نادي، مجهورية فيجي،    " (لقطاع الزراعي ل التمويل   على

السلع األساسية بوصفها أدوات إلنتاج وجتارة األغذية الزراعية يف شرق أفريقيـا            بورصات  "العمل املعنونة   
 ).٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-٢١السالم، مجهورية ترتانيا املتحدة، دار " (اجلنوب األفريقيو
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  االستثمار وتنمية املشاريع    
باالستثمار املتعلقة  االت  اجمليركّز التعاون التقين وبناء القدرات يف أقل البلدان منواً يف             -٣٥

  :ويشمل ذلك ما يلي. لألونكتادوتطوير املشاريع على تنفيذ الربامج واملشاريع القائمة 
  ؛)٢٤( السياسات االستثماريةاتاستعراض  )أ(  
  ُنظُم القواعد التنظيمية اإللكترونية؛  )ب(  
  ؛)٢٥()برنامج مشترك بني الغرفة التجارية الدولية واألونكتاد(أدلة االستثمار   )ج(  
  ؛)٢٦( الدوليةاتفاقات االستثمار،  )د(  
امج نوبر) إمربيتيك(ر برنامج تنظيم املشاريع     تطوير املشاريع من خالل إطا      )ه(  
  ؛)٢٧(التجاريةاألعمال روابط 

 مبا يف ذلك مـن      ،تعزيز األفكار اجلديدة واملتطورة املتعلقة بتعزيز االستثمار        )و(  
  خالل اجمللس االستشاري لالستثمار؛

تعزيز قطاع السياحة املستدامة من خالل تطوير البىن التحتية لتكنولوجيـا             )ز(  
  .)٢٨(علومات واالتصاالت مثل شبكة اإلنترنتامل

وهتدف هذه األنشطة إمجاالً إىل مواصلة حتسني البيئة احمللية لتمكني أقل البلدان منواً               -٣٦
من جذب االستثمارات واالستفادة منها وذلك من خالل االستفادة من فـرص االسـتثمار              

اً يف تنفيذ التوصيات الصادرة بـشكل      الناشئة؛ ومساعدة البلدان املستفيدة من أقل البلدان منو       
 استعراضات السياسات االستثمارية، وحتسني الـشفافية والبـساطة يف القواعـد     عن خاص

 وتعزيز  ،تنظيم املشاريع مهارات  واإلجراءات بغية إرساء بيئة حملية مواتية لالستثمار، وتدعيم         
وابط األعمال  قامة وتعزيز ر  سطة احلجم من خالل إ    القدرة التنافسية للمشاريع الصغرية واملتو    

  . َعرب الوطنية واملشاريع احملليةالشركاتالتجارية بني 
__________ 

نشر األونكتاد مؤخراً االستعراضات املتعلقة ببوركينا فاسو، وبوروندي، وسرياليون، وموريتانيا، وجيـري             )٢٤(
حالياً وضع اللمسات األخرية على استعراض السياسات االستثمارية يف كل من موزامبيـق، وبـنغالديش،         

وأوغنـدا،  كما قدمت األمانة املساعدة التقنية إىل كل من إثيوبيا، ومجهورية ترتانيـا املتحـدة،             . ويتوجيب
 .تنفيذ التوصيات اليت متخضت عن استعراض السياسات االستثمارية لكل منها يف

ثمار  مؤخراً بوركينا فاسو ورواندا فوصل العدد اإلمجايل للبلدان املستفيدة من أدلـة االسـت              ااستفادت منه  )٢٥(
 . بلداً حىت اآلن١٥ إىل

 يف برامج بناء القـدرات املتعلقـة   املشاركة بلداً من أقل البلدان منواً من     ٢١، استفاد   ٢٠١١مايو  /منذ أيار  )٢٦(
 .باتفاقات االستثمار الدولية

 .أوغندا، وزامبيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وموزامبيق )٢٧(
 اإلقليمية لالحتـاد االقتـصادي    دونتة بلدان يف املنطقةيف السنتني املاضيتني، استفادت من هذه األنشطة س   )٢٨(

 .موريتانيا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وبنن، ومايل، والسنغال: والنقدي لغرب أفريقيا هي
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  التجارة الدولية واملسائل ذات الصلة    
 بسياسة املنافسة وتشريعات محاية املـستهلك،       يتعلق فيمايف هذه اجملاالت، وخصوصاً       -٣٧

ل حلقـات عمـل تدريبيـة وطنيـة         قدم األونكتاد املساعدة التقنية إىل أقل البلدان منواً من خال         
وهتدف حلقات العمل التدريبية هذه، بشكل أساسي، إىل هتيئة القـدرات يف أقـل              . )٢٩(وإقليمية

البلدان منواً لوضع وتنفيذ قوانني وأُطر عمل وطنية وإقليمية للمنافسة تعكس الظـروف الـسائدة               
. جهة املمارسات املانعة للمنافسة   لتحقيق القدرة على املنافسة على الصعيدين احمللي والدويل، وموا        

إضافة إىل ذلك، ولضمان االتساق بني الُنُهج احلكومية املتبعة إمجاالً يف عملية اخلصخصة وحترير              
نظم التجارة واالستثمار، شرعت األمانة يف عمليات استعراض نظراء طوعي خمـصص لقـوانني              

 االستعراضات، مبـا يف ذلـك      بأعمال حتضريية هلذه   ٢٠١١وسياسات املنافسة، واضطلعت عام     
  .٢٠١٢ االستعراضات اخلاصة بكل من مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا عام

 يتعلـق  فيماومنذ اعتماد برنامج عمل اسطنبول، اضطُلع بعدد من األنشطة األخرى             -٣٨
. طقـة باملسائل املتصلة بالزراعة العضوية يف أفريقيا، مبا يف ذلك أقل البلدان منـواً يف هـذه املن               

وتشمل هذه األنشطة مشاركة األونكتاد يف املنتديات الوطنية واإلقليمية والدولية لتعزيز ومتثيل            
 GlobalGAPمنظمـة   آفاق الزراعة العضوية يف أفريقيا، خصوصاً يف مناقشات أمانات كل من            

حـول  املعنية بتحديد املمارسات الزراعية اجليدة، واالحتاد الدويل حلركات الزراعة العـضوية            
وباتت هذه املمارسات مـن الوحـدات       . املمارسات الزراعية اجليدة يف جمال الزراعة العضوية      

اإلضافية إلصدار شهادات املنتجات العضوية وهي وحدة تتناول مسأليت سالمة الغذاء وصحة            
األونكتاد أيضاً مشاركة نشطة يف االستعدادات للمؤمتر الثاين للزراعة العضوية           وشارك. العمال

تعميم الزراعة  "، يف لوساكا، زامبيا، حول موضوع       ٢٠١٢مايو  / أفريقيا، الذي ُعقد يف أيار     يف
ويف جمال التجارة البيولوجية، وجلمع معلومـات واقعيـة         ". العضوية يف خطة التنمية األفريقية    

ودقيقة وقابلة للمقارنة هبدف رصد احلفاظ على األنواع والـُنظُم اإليكولوجيـة املـستخدمة              
دامها املستدام، سوف يقدم نظام تقييم تأثري التجارة البيولوجية الذي وضعه األونكتاد،            واستخ

فقد بدأ شركاء التجارة البيولوجية يف أمريكا الالتينية وأفريقيا         . مساعدة هامة ألقل البلدان منواً    
لنظم األساسية  باعتماد هذا النظام يف األنشطة اليت يقومون هبا يف جمايل الرصد والتقييم ويف بناء ا              

وقدم األونكتاد الدعم أيضاً لتنظيم املنتدى األفريقي الثالـث للكربـون           . للمعلومات والبيانات 
 حيث ُنظم نـشاط     ،٢٠١١يوليه  /متوز ٦ إىل   ٤الذي ُعقد يف مراكش، املغرب، يف الفترة من         

 وسـان تـومي      بيساو، - الرأس األخضر، وغينيا     -مواز للبلدان الناطقة بالربتغالية يف أفريقيا       
جتربة أنغوال احلدث منرباً لعرض   وشكل هذا   . ٢٠١١يوليه  /متوز ٥ يف   -وبرينسييب، وموزامبيق   
ركِّز على انتـهاز    اليت ت  بتغري املناخ وأسواق الكربون،      ةاإللكتروين اخلاص املتعلقة بدورة التعلم    

  .الفرص التجارية واالستثمارية اليت ختلقها سياسات تغيُّر املناخ
__________ 

، واملائدة املستديرة للجماعة اإلمنائية للجنـوب       )٢٠١١يونيه  /حزيران(تشمل اجتماعاً تشاورياً مع بوتان       )٢٩(
، وحلقـة عمـل   )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول  ٢٨-٢٧( يف لوساكا    ، املنافسة األفريقي املتعلقة بسياسات  

             /لـومي، توغـو، تـشرين الثـاين    (إقليمية ُعقدت بالتعاون مع االحتاد النقدي واالقتصادي لغرب أفريقيا         
 ).٢٠١١نوفمرب 
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  االستنتاجات وُسُبل املُضي قُدماً  -ثالثاً  
يتوقف النجاح يف حتقيق أهداف برنامج العمل وغاياته على عـدة عوامـل علـى                 -٣٩

يد الوطين، يكمن األمر األساسي يف تعزيـز        عفعلى الص . األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية   
ولويات وااللتزامات املتفق   إمساك أقل البلدان منواً بزمام أمورها وتعزيز قدراهتا على ترمجة األ          

عليها إىل أفعال، مبا يف ذلك من خالل تعمـيم مراعـاة برنـامج العمـل يف الـسياسات                   
ويشمل ذلك جهود بناء القدرات الوطنيـة املؤسـسية         . واالستراتيجيات احمللية ذات الصلة   

لـة  والقدرات الوطنية يف جمال تقرير السياسات، فضالً عن إعادة التـوازن بـني دور الدو              
 بأقل البلدان منواً، يكتسي حشد املوارد احمللية من خالل التشجيع على            يتعلق فيماو. والسوق

الودائع االدخارية، وحتسني نظام جباية الضرائب، فضالً عن تسخري املوارد الطبيعية، أمهيـة             
ـ        . حامسة للتنمية يف هذه البلدان     ل وعلى الصعيد اإلقليمي، ينبغي التشديد على تعميق التكام

  . االقتصادي اإلقليمي وتسخري التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لتنمية أقل البلدان منواً
ولن تكفي اجلهود الوطنية واإلقليمية وحدها لتمكني أقل البلدان منواً مـن حتقيـق                -٤٠

األهداف والغايات املتفق عليها يف برنامج العمل وبلوغ هدفها األوسع وهو حتقيـق النمـو               
كما ينبغي مضاعفة اجلهود لتعزيز الشراكة يف مجيع اجملاالت         .  املستدامني قتصادينيوالتنمية اال 

على سبيل املثال، املساعدة اإلمنائية الرمسية، واالستثمار األجنيب املباشر، وختفيـف عـبء             (
، بغيـة   )الدين، والوصول إىل األسواق، وإعادة التوازن يف التكوين القطاعي للموارد اإلمنائية          

ويف . وسيلة فعالة إلدخال حتسني كبري على احلياة اليومية للفقراء يف أقل البلدان منـواً             جعلها  
سبيل ذلك، ينبغي ألقل البلدان منواً ولشركائها اإلمنائيني أن يعملوا جاهدين من أجل حتسني              

ويتطلب ذلك مجلة أمور منها     . نوعية النمو الذي ينبغي أن يكون شامالً وتشاركياً ومستداماً        
وال ميكن  . مية القدرات اإلنتاجية اليت ميكن أن ُتسهم بدورها يف إجياد فرص للعمالة املُنِتَجة            تن

للتحول اهليكلي أن يستمر يف اقتصادات أقل البلدان منواً إال بتوفري إطار سياسايت متكيين من               
كلي، والتقدم  شأنه تعزيز الشراكات العاملية اليت تسرِّع عمليات تراكم رأس املال، والتغيري اهلي           

  . التكنولوجي يف أقل البلدان منواً
وكما يتبني من برنامج العمل، فإن جتديد وتعزيز الشراكة مع أقل البلدان منواً وتقدمي            -٤١

ينبغي أن يقف عند حدود املعونة والوصول إىل األسواق، بل ينبغي أن يـشمل                ال الدعم هلا 
، وتعزيز الدعم حلشد املوارد احمللية، ومتكـني        جهود تعزيز الفرص التجارية ألقل البلدان منواً      

 اخلاصة، وبنـاء القـدرات      رؤوس األموال أقل البلدان منواً من اجتذاب واستخدام تدفقات        
أما املواجهة الفعالة لتحديات تغيُّر املناخ، ومشاكل       .  والدراية الفنية  ،التكنولوجية، واالبتكار 

 من الغذائي، فينبغي النظر إليها أيـضاً كجـزء        ضعف اإلنتاجية الزراعية، وتواصل انعدام األ     
يتجزأ من اجلهود العاملية لتمكني أقل البلدان منواً من حتقيق قفزة كبرية إىل األمام وبلـوغ                 ال

األهداف والغايات املتفق عليها لربنامج العمل، مبا يف ذلك استيفاء معايري اخلروج من قائمة               
  .٢٠٢٠أقل البلدان منواً حبلول عام 
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وتشمل األنشطة على نطاق األونكتاد، الواردة يف هذا التقرير، بذل األمانـة جلهـود             -٤٢
وكان هناك أيضاً دعم سياسي     . أولية هبدف توسيع نطاق وكثافة عملها املتعلق بأقل البلدان منواً         

 ومايل متواصل لعمل األونكتاد املتعلق بأقل البلدان منواً، واعتراف متزايد هبذا العمل من جانب             
وميثل التعـاون والتكـاتف     . مجيع الشركاء اإلمنائيني، من البلدان املتقدمة والنامية على السواء        

املتناميان بني الوكاالت درساً عملياً آخر يتعني استخالصه من األنشطة التحليلية والعملياتيـة             
 املتحدة  وأسفرت اجلهود املشتركة لألونكتاد ووكاالت األمم     . املضطلع هبا خالل العام املاضي    

ذات الصلة على مستوى املنظومة، ومنظمات دولية أخرى، وجتمعـات اقتـصادية إقليميـة،              
والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، عن نتائج ملموسة يف اجلهود املبذولة لتوعية أصحاب املصلحة            

  .بلةوينبغي مواصلة ذلك وزيادة تعزيزه يف السنوات املق. وتعبئتهم من أجل تنفيذ برنامج العمل
طلبها هلذا  يف   و ،وهناك تزايد يف اهتمام البلدان املستفيدة من الدعم الذي تقدمه األمانة            -٤٣

طالب الدول األعضاء، ينبغي أن يبـذل       مة املتنامية من الواليات ومب    وللوفاء بفعالية للقائ  . الدعم
ضـوعي أو اإلمنـائي     املاحنون والبلدان املستفيدة واألمانة جهوداً منسقة بغية تعزيز التـأثري املو          

ملشاريع وبرامج التعاون التقين وبناء القدرات على املؤسسات واالقتصادات احمللية ألقل البلدان            
ويف سبيل ذلك، ينبغي مواصلة اجلهود اجلارية الرامية إىل تعزيز قدرات أقل البلدان منـواً               . منواً

األنـشطة واسـتدامتها علـى    على اإلمساك بزمام أمورها، مع ضمان إمكانية التنبؤ مبثل هذه          
ويف . وسوف يتطلب ذلك أيضاً دعماً مالياً كبرياً من جانب البلدان املاحنـة . املستويات الوطنية 

التابع لألونكتاد واخلاص بأقل البلـدان منـواً مـن           االستئماين   يزال الصندوق   ال هذا الصدد، 
.  القدرات يف أقل البلدان منـواً      الوسائل اهلامة لبدء وتصميم وتنفيذ أنشطة التعاون التقين وبناء        

السنوات املاضية، يكمن التحدي بالنسبة لألمانة يف حشد املوارد من خارج           كما كان احلال يف     
ة هـذه املـوارد،      ومثة أمهية حامسة إلتاح    .امليزانية لتجديد موارد الصندوق االستئماين بانتظام     

  . أقل البلدان منواًمانة على دعم مواصلة وتعزيز عمل األيشمل اللجوء ملصادر متنوعة،  مبا
           وستواصل األمانة يف عملها املقبل اخلاص بأقل البلـدان منـواً يف أركـان العمـل                  -٤٤

 معاجلة األولويات - البحوث وحتليل السياسات، وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقين      - الثالثة
ز العمل بشكل خاص على استكشاف ُسـُبل        وسريك. االحتياجات املُِلَحة هلذه البلدان   وتلبية  

، مبا يف ذلك توفري إطار مفاهيمي وتنفيذي يف هذا اجملـال؛            ووسائل بناء القدرات اإلنتاجية   
على االستفادة من الفرص التجارية واالستثمارية، مبا يف ذلك مـن           املعنية  ومساعدة البلدان   

ومعاجلة مسائل التجـارة الدوليـة      خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛         
والسلع األساسية؛ وبناء القدرات التكنولوجية هلذه البلدان ومساعدهتا يف جذب االسـتثمار            

تنـاول  أيـضاً   وسيواصل األونكتاد   . واالستفادة منه، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب املباشر       
الزراعة، واألمـن الغـذائي،     جماالت العمل ذات األولوية اليت يركِّز عليها برنامج العمل، ك         

كما ستساعد األمانـة  . والتكنولوجيا واالبتكار، وتغيُّر املناخ، وأوجه ضعف أقل البلدان منواً  
 بالتعاون مع الوكاالت األخرى، على إدماج برنامج العمل يف استراتيجياهتا           اً،أقل البلدان منو  
  .االلتزامات الواردة فيه، وعلى ضمان التنفيذ الكامل لإلجراءات واإلمنائية الوطنية

       


