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 التجارة والتنمية مجلس
 والستون لثةالدورة الثا

 2016األول/ديسمرب كانون   9-5جنيف، 
 املنقح املؤقت من جدول األعمال 5البند 

 همة األونكتاد في تنفيذ برنامج العمل سام
 : التقرير المرحلي الخامس2020-2011لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 

 2015إلطط   2011الفتططرة مطط   األونكتططاد فططي األنشطط ة التططي ا طط ل  ب ططا  
: 2020-2011 بلدان نمطواً للعقطدتنفيذ برنامج العمل لصالح أقل ال في

 الدروس المستخلصة وال ريق إل  األمام
 تقرير مقدَّم م  أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
، 2011، يف أيار/مدددايو اعتمدددد مدددؤم  األمدددا املتعددددين ال ا دددل امل ددد    قددد  الب ددددان  دددوا   
 2020-2011ل  قددددد    نددددامع ال مدددد  لاددددان أقدددد  الب دددددان  ددددوا   (A/CONF.219/7)الوثيقدددد  

 ل ربنددامع، املسدتو  وال فيدل الشددام  املددين منتادف )  ندامع عمد  طندونبول(ا واعتمددد اندت  ا 
 (1)نياندديا   طعالنددا   2016 مددايو/أيددار 29 طىل 27 مددن الفددرتين يف  رتكيددا، أنواليددا، يف عقددد الددذي

يتوقددل أن يسدد ا يف تسددذ تنفيددذ ا ددالو ةاو األولويدد  املمددمن  يف الربنددامع  ددالل السددنواو 
 املتبقي  منها
ومنذ السنواو اخلمد  الدم ممدت ع دت اعتمداد الربندامع، األدو ل األوناتداد  وا فد   

، شدد نه يف ةلددن شدد ن ميظدداو منمومدد  األمددا واندد   النوددا  مددن أنشددو  دعددا أقدد  الب دددان  ددوا  
 نفس اا عدين األ   ، والش كاء يف التنمي ،    وأق  الب دان  وا  املت

__________ 

 ا(A/CONF.228/L.1الوثيق  ) 2016 مايو/أيار 29 يف اعُتِمد (1)
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ورغا ال م  والتدا ري الدم أند مت يف تقيده أمددارب الربندامع، فمدن ا  ده أن مدذ   
الدددم جددداول  دددو النددداتع ا  ددده ا  دددا   ن عددددد أقددد  الب ددددان  دددوا  طاألمددددارب قدددد ل تتعقددده، طة 

فقد، م دايري اخلد ون مدن فظد     ددا   14ن فقد،،  ينمدا يسدتويف   ددا 9يف املا   مل يتجاول  7 في ا
يف الوقددت ايلددا ا و  فددت أموعدد  أقدد  الب دددان  ددوا  عددن ركدد  الب دددان الناميدد   أقدد  الب دددان  ددوا  

 األ    يف تقيه م ما األمدارب ا  ا ي  لأللفي ا
م الددذي ندديج يه وقددد أُع ددد مددذا التق يدد  لياددون ة ا دد  وثيقدد  أنانددي  لنددت  ا  التقددد 

ألنشدو  التنفيدذ الدم األدو ل  أ   التجارين والتنمي  يف دورته السدنوي  املقب د ا ومدو يقددم مدوجزا  
 منذ اعتماد   نامع عم  طنونبولا ويتممن التق ي  تقييمدا   هبا األوناتاد لدعا أق  الب دان  وا  

ندددامع، يف تقيددده   ددد  ، عندددد منتادددف مددددين الرب ل شدددول الدددذي قو تددده أقددد  الب ددددان  دددوا   وجيدددزا  
األمددددارب الاميددد  والنوعيددد  الدددواردين يف الربندددامعا ويسدددتند مدددذا التق يددد  طىل اخلدددربين الدددم اكتسدددب ا 

انددتنتاجاو تت  ده  السيانداو، ويُبدذ  الو يده الددذي  األوناتداد يف تنفيدذ الربندامع، فيقددم أيمدا  
ت وجدده أفمدد  يف السددنواو فيدده لتعسددذ تنفيددذ األولويدداو املتفدده ع ي ددا ع دد ينبغدده املمدده قدددما  

 املقب  ا
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 مقدمة  
تشري عم ياو التقييا والتع ي  الدوري  الم جي ي ا األوناتداد ملدا أز لتده أقد  الب ددان  دوا   -1

مددن تقدددم يف ا ددال الجتمدداعه والقتاددادي طىل أن أوجدده التعسددن يف ا واندد  املت  قدد   التنميدد  
مل تب د    دد املسدتو  الدذي زددد    ندامع عمد  طندونبول،  البش ي  والجتماعيد  يف مدذ  الب ددان

لألنمدددارا واتسدددا التقددددم ا ددد ل يف تقيددده أمددددارب  رغدددا أن أداء النمدددو يف ك دددري من دددا كدددان لفتدددا  
 ذ الب دان واملناطه وأمد  القواعداوا ويُدرِبل أداء أقد   الربنامع وغاياته  الم ف، وجاء متفاوتا  

لجتمدداعه والقتاددادي أوجدده المدد ف امليا يدد  املاللمدد  لقتادداداو ع ددت الادد يد ا الب دددان  ددوا  
مددذ  الب ددددان، ومددن   ألددد ف ا أمددام الاددددماو ع دددت ا ددتالرب أشدددااملا ومددداما، ندددواء أكاندددت 
 اقتاددددادي  أو اجتماعيدددد  أو نيانددددي  أو  يظيدددد ا وقددددد شدددددلد األوناتدددداد ع ددددت أن أقدددد  الب دددددان  ددددوا  

 ناء قدراو مذ  الب دان ا نتاجي ، والس ه  زداث تول  وش كا  ا يف التنمي  جي  أن يواص وا
ميا ه اقتاادي زقيقه ياون وندي   لبنداء القددرين ع دت الادمود زدن تدتمان مدذ  الب ددان مدن 
   وغ الغايداو ا دددين يف أمددارب التنميد  املسدتدام ا وندياون مدن الاد   ع دت أقد  الب ددان  دوا  

  الال ه لسااهنا ما مل تُنجدز التعدول القتادادي فتنتقد  مدن تقيه التنمي  املستدام  وتوفري ال م
 اقتااداو منخفم  ا نتاجي  طىل اقتااداو عالي  ا نتاجي ا

ُوأِلل ع ت الاد يد الددو  لت زيدز الشد اك  ا  ا يد   ويشا    نامع عم  طنونبول ططارا   -2
انيدد  أددالو عمدد  ةاو أولويدد ، وا تمددل الدددو ا ويتمددمن مددذا الربنددامع م  ددذ أقدد  الب دددان  ددوا  
 ع ت النعو التا :

 القدراو ا نتاجي ؛ )أ( 

 الزراع  واألمن الغذا ه والتنمي  ال يفي ؛ )ب( 

 التجارين؛ )ن( 
 ؛الس ل األناني  )د( 
 التنمي  البش ي  والجتماعي ؛ )ه( 
 األلماو املت ددين وغريما من تدياو التنمي ؛ )و( 
 الي  من أج  التنمي  و ناء القدراو؛ت بظ  املوارد امل )ل( 
 ايلوكم  ال شيدين ع ت  يل املستوياوا )ح( 

وغايددداو ةدددددين يف  ويتمدددمن كددد  أدددال مدددن ا دددالو ةاو األولويددد  التزامددداو وأمددددافا   -3
 أالو عديدين شنا

، مددددا  دددد ح 1964ومنددددذ الدددددورين األوىل ملددددؤم  األمددددا املتعدددددين ل تجددددارين والتنميدددد  يف عددددام  -4
، يدددعا 1971يف عددام  اتدداد، الددذي أنددف  عم دده األناندده عددن طنشدداء فظدد  أقدد  الب دددان  ددوا  األون
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ا ومنددذ اعتمدداد الربنددامع، املاددان التجاريدد  وا  ا يدد  ل ب دددان الناميدد ، ومددن  ين ددا أقدد  الب دددان  ددوا  
ن، عدن ةلد ألملن األوناتاد ا الو ةاو األولوي  واألمدارب والغاياو يف عم ه، ووألل، فمدال  

مشاريل جديدين من أج  تقيه أمددارب الربندامع ع دت النعدو الدوارد  يانده الدوايف يف الفاد  ال دا  
من مذا التق ي ا ونيواص  األوناتاد، يف زدود وليته، م ا   التعدياو التجاري  وا  ا ي  الدم 

مدددن  156فقددد ين ليف  يدددل ا دددالو ةاو األولويددد  يف الربندددامعا و دددول ا تواجددده أقددد  الب ددددان  دددوا  
)ل( مدددن وليددد  الدوزددد  الدددم اعتمددددثا الددددورين ال ال ددد  عشددد ين لألوناتددداد الدددم 18الربندددامع والفقددد ين 

مدن  دالل  نداء توافده ا راء  لألوناتاد مسداعدين أقد  الب ددان  دوا   2012ُعِقدو يف قو  يف عام 
 ع ت املستو  ايلاومه الدو  وتقدمي املساعدين التقني ا

، ن  تتدواف  عن دا  يانداو(،   د  متوند)ومه أق ب ند 2014طىل عام  2011ومن عام  -5
يف املا د ا  4.9كمجموعد    م دل النمو ايلقيقه السنوي ل ناتع ا  ده ا  دا  ألقد  الب ددان  دوا  

يف املا دد ا و ددت  7 وجدداء مددذا املسددتو  مددن النمددو دون املدددرب امل تددزم  تعقيقدده يف الربنددامع ومددو
 نسددب  ودداولو املدددرب  ددالل    دددا   48البددال  عددددما  أقدد  الب دددان  ددوا  فقدد، مددن  (2)تسدد     دددان

مددذ  الفدددرتينا ولددظن كدددان النمدددو القتاددادي ل   ددد  مدددرب التنميددد  املسدددتدام  الوزيددد، فددد ن النمدددو 
القوي  ان أن ي زل الف ص لتعسدذ المد ورب الجتماعيد  والقتادادي  ل سداان الدذين يدزدادون 

تعسدددددذ مؤشددددد او التنميددددد  البشددددد ي  والجتماعيددددد ا ومدددددا دام النمدددددو ل وأن يشدددددا  م تادددددزا   عدددددددا  
فبون ه أن يدعا تقيه  يدل األمددارب يف أدالو الادع   القتاادي وانل القاعدين ومستداما  

نفسدد ا ممدداعف  ا  ددود  والت  دديا وال مالدد ا ولددذلن، جيدد  ع ددت ا تمددل الدددو  وأقدد  الب دددان  ددوا  
 ل فل مستوياو امل يش  ألفق  ناان ال املا  يا  لت زيز النمو يف مذ  الب دان ن

مدددن  ومدددن األمددددارب ال  يسدددي  لربندددامع عمددد  طندددونبول مادددذ نادددف أقددد  الب ددددان  دددوا   -6
ا وزدن ا ن، لد  التقددم ا د ل يف   دوغ 2020انتيفاء م ايري اخل ون من مذ  الفظ  حب ول عدام 

ندددو  أر  ددد    ددددان، مددده  وتسدددوانا  وا  ، طة مل  ددد ن مدددن وألدددل أقددد  الب ددددان  دددمدددذا املددددرب قاصددد ا  
(ا ومدن املقد ر أن  د ن 2014( ونداموا )2011(، وم دديف )2007( وكدا و فدريدي )1994)

من مذ  الفظ  ثالث    دان أ   ، مه أنغول، وغينيا النتوا ي ، وفانواتو،  ينما تُ دل ندب     ددان 
ليشدددم، وجدددزر  -وتوفدددالو، وتيمدددور ل فدددل ا  دددا مدددن القا مددد ، ومددده  وتدددان،  أ ددد   مؤم ددد  مسدددبقا  

نسددديو، وكرييبددداب، ونيبدددالا وتددد د يف الفاددد  ال الددد  مدددن مدددذا التق يددد  ينددد يمان، وندددان تدددومه و   
 األمدددارب الددم  وشدد كااما يف التنميدد  مقيسددا   مناقشدد  أول ل تقدددم الددذي أز لتدده أقدد  الب دددان  ددوا  

 وأل  ا الربنامعا

__________ 

و  وريدددددد  لو الد ق اطيدددددد  الشدددددد بي ، و  وريدددددد  الاونغددددددو الد ق اطيدددددد ، أفغانسددددددتان، و وركينددددددا فانددددددو، طثيو يددددددا، و  (2)
 اومولامبيه، وميا اروكمبوديا، ونرياليون، 
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 نامج عمل اس نبولمساهمات األونكتاد في تنفيذ بر  -أولً  

يف ج ودمدددا ال اميددد  لتعقيددده أمددددارب   ندددامع عمددد   يددددعا األوناتددداد أقددد  الب ددددان  دددوا   -7
طنونبولا ويقوم عم  األوناتاد ع ت ثالث ركا ز وان  ، مده البعدوث والتع يد ، و نداء التوافده 
يف ا راء، والت اون التق ا وتشم  مسامهاو األوناتداد يف تنفيدذ ومتا  د  ورصدد التقددم ا د ل يف 

الو الواق دددد  يف نوددددا  وليتدددده، عم يدددداو النددددت  ا  تقيدددده أمدددددارب الربنددددامع وغاياتدددده، يف ا دددد
السددنوي  الددم و ي ددا دوراو أ دد  التجددارين والتنميدد  السددنوي ا وتُدددرن نتددا ع عم يدداو النددت  ا  
مدذ  الددم تتخدذ شددا  قد اراو وانددتنتاجاو متفده ع ي ددا يف التق يد  السددنوي الدذي يقدمدده ا  دد  

 ا  مذ  طألاف  ملسدامهاو األوناتداد الفنيد  والتقنيد  طىل ا م ي  ال ام ا وُتشا  عم ياو النت 
 ا  دا   48البال  عددما  لتعقيه أمدارب أق  الب دان  وا  

ول ي درب مذا التق ي  طىل تغوي  ك  ما يتخذ  األوناتاد مدن تددا ري لددعا أقد  الب ددان  -8
ألزدداث الناشدظ  أو لتنفيذ   نامع عم  طنونبول،    يس ، األألواء ع ت     األنشو  وا  وا  

عدن الربنددامع الدم األددو  ت هبدا األماندد  ال امد ، وع ددت املنشدوراو الددم أعددثا يف مددذا السدديا  يف 
 غمون السنواو اخلم  املنا م ا

 البحث والتحليل -ألف 

م دد  البعددوث والتع دديالو الددم تتمددمن ا منشددوراو األوناتدداد الدعامدد  الددم يقددوم ع ي ددا  -9
نشددددوراو  السياندددداو ا  ا يدددد  ومدددده تسددددتند طىل ت يدددد  متددددذ قددددا ا ع ددددت عم دددده الفدددد ا وتُ دددد  امل

الدذي ياددر  األوناتداد  دري م دال ع دت ت يد  املسدا    تق يد  أقد  الب ددان  دوا  ويشا   ا(3)األدل 
مددذ  املسددا   ألهندددا  تتندداول أيمددا   (4)ةاو الادد   هبددذ  الب دددانا  يددد أن منشددوراو ر يسدددي  أ دد  

ند  التجدارين والتنميد ا وت كدز البعدوث والتع ديالو الدم جي ي دا األوناتداد تتقاطل مل ك دري مدن جوا
يف أدا  التجدارين والتنميد ، ومده تقددم   وجه  اص ع ت التعدياو الم تواج  ا أق  الب دان  وا  

عم ي  يف مممار السياناو يُ اعت في ا ا دتالرب ازتياجداو التنميد  يف فت دف   ياراو وز ول  
عددن املسددامه  يف طثدد اء ال صدديد ايلددا  مددن امل  فدد  يف أددال التنميدد ، تُبقدده تقدداري   الب دددانا وفمددال  

متقددا ا ول دت البعدوث  األوناتاد وعه ا تمل الدو  ا م ه  املسا   املت  ق    ق  الب ددان  دوا  
 والتع ددديالو الدددم جي ي دددا األوناتددداد تدددربل دور  نددداء القددددراو ا نتاجيددد  املدددام يف طزدددداث التغيدددري
 امليا ها وطىل مذ  البعوث ي ود جزء من الفمد  يف أن القددراو ا نتاجيد  أألدعت ا ن أدال  
ةا أولوي  يف   نامع عم  طنونبولا وتندرن البعوث والتع ديالو الدم جي ي دا األوناتداد يف ططدار 

اادي هنع متاام   عداد وتنفيذ السياناو ا  ا ي  السديدين الم ثدرب طىل تقيه النمو القت
 اوالتنمي  ع ت أناب مستدام وشام  وةي قاعدين ع يم  يف أق  الب دان  وا  

__________ 

 (ا TD/442) 184اتفا  أك ا، الفق ين  (3)
تق يدد  التنميدد  القتاددادي  يف أف يقيددا، وتق يدد  اقتادداد امل  ومدداو، وانددت  ا  النقدد  البعدد ي، وتق يدد  التانولوجيددا  (4)

 والتنمي ، وانت  ا  التجارين والبيظ ، وتق ي  النت مار ال املهاوال تاار، وتق ي  التجارين 
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 تقرير أقل البلدان نموا  

مو التق ي  الوزيد يف منموم  األمدا املتعددين الدذي  تق ي  األوناتاد عن أق  الب دان  وا    -10
وع ت الشواغ  الم تنتاهبا، ف دو تق يد  ندنوي  ع ت التوق او املت  ق    ق  الب دان  وا   ي كز زا ا  

شام  ت د يف طياته حبوث وت يالو تتناول أفق  الب دان يف ال دامل، أي ت دن الب ددان الدم تشدا  
، تنددداول التق يددد  مواألددديل 2015-2011ةددد، امتمدددام   ندددامع عمددد  طندددونبولا و دددالل الفدددرتين 

نددداعدو يف   الربندددامع، وقددددم أفادددارا  مدددن  دددذ ا دددالو ةاو األولويددد  يف عديددددين ا تدددريو عمددددا  
 تنفيذ   نجاح ع ت الا د الوطني  وا ق يمي  وال املي ا

  دذ فيمدا ل ت داون  ادن الذي الدور"من مذا التق ي  امل نون  2011وأشار طصدار عام  -11
قدداو لألمهيدد  املتزايدددين ل  ال طىل أنواملسددتدام "  الشددام   التنميدد  لتعقيدده يؤديدده أن ا نددوب   دددان

 القتاادي  فيما  ذ   دان ا نوب دور زيوي يف تنفيذ   نامع عمد  طندونبولا ويد   األوناتداد
ثنا يد   ديناميد  عالقد  طنشداء يدتا نيعقه أقات الفوا د عندما ا نوب   دان فيما  ذ الت اون أن

 أقددد  يف ايلدددافزين ا  ا يددد  الددددول تنفدددذما الدددم السيانددداو  دددذ متبدددادل ت زيدددز في دددا حيددددث الودددا 
والتنميدد ا ويف ططدار عالقدد   التغيدري مددن مسدتم ين عم يدد  يف ا ندوب   دددان  دذ والت دداون  دوا   الب ددان

من مذا القبي ، يدعا الت اون فيما  ذ   دان ا نوب  ناء الدول  ا  ا يد  ايلدافزين يف أقد  الب ددان 
 وي زل تقيه أمداف ا  نجاح يف آن وازدا  وا  

 املغرت دذ وم داررب املاليد  التعدويالو تسدخري :2012 ل دام  وا   الب دان أق  تق ي وأشار  -12
طىل الديدداد أمهيدد  تددويالو املغرت ددذ  ددالل السددنواو الددم نددبقت طعددداد ا نتاجيدد   القدددراو لبندداء

لبيظددداو السيانددداو الاللمددد  لالندددتفادين ع دددت أفمددد  وجددده  دددا  التق يددد ا وأجددد   األوناتددداد ت ددديال  
اكتسددبه املغرت ددون مدددن م دداررب وثدد واو يف تقيددده الغايدداو ا  ا يدد ا وأشدددار التق يدد  طىل أن  وندددل 
 املغرت ذ أن ي زلوا التغيري امليا ه والتنمي  القتاادي    ث اء القاعدين امل  في  يف   داهنا األص ي ا

 التنميددد  أجددد  مدددن  ال مالددد  املقدددرتن النمدددو: 2013 ل دددام  دددوا   الب ددددان قددد أ تق يددد ويشدددري  -13
لآلمدال رغدا أن مدذ  الب ددان  لد ل فيبدا   طىل أن  و ال مال  يف أق  الب دان  دوا  واملستدام   الشام  

يف أعقاب األلم  املالي  ال املي ا ويسدب  النمدو غدري املنشدع ل  مالد   زافمت ع ت  و قوي نسبيا  
ل تعدددياو الددم  نمدد ا   وت  الجتمدداعه، ومددو مددن أمددا املسددا   الددم تشددغ   ددال أقدد  الب دددان  ددوا  التدد

ت ريمددا األ ددال الد غ افيدد  والفقدد  املسددتم ، فالشددباب    ددون نسددب  كبددريين مددن ندداان مددذ  الب دددان 
 د  لألعدداد املا  ا ونمد ا  2050الذين يتوقل أن يتماعف عدد ما ع ت وجه التق ي  حب ول عدام 

يف ال قددد القددادم، ف ددن تاددون مسددتوياو  مددن الدددا  ذ ا دددد ألنددوا  ال مدد  يف أقدد  الب دددان  ددوا  
 النمو ا قق  يف ا ون  األ ريين كافي  لتوفري عم  ل ه ومنتع ل جميلا

 تنميد   ود  - ميا ه  تعول املقرتن النمو: 2014 ل ام  وا   الب دان أق  تق ي و  ص  -14
ك ددريين ل تددزال عدداجزين عددن طل ددار مددا ي ددزم مددن تقدددم يف أددال   طىل أن أنددواقا   2015 عددام   ددد ملددا

مددن وط ثدا رغدا أن ندج  النمددو يف  التنميد  التقددم لاسد  دورين الفقد  الددم ت دا  أقد  الب ددان  دوا  
" املتم    مذ  الب دان متذ طىل زد ماا وياف التق ي  مذا الوألل   بارين "مفارق  أق  الب دان  وا  
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لنمددو غددري املقددرتن  تعددول ميا ددها ويف مددذا التق يدد  الددذي يتندداول طا فدد  واندد   النوددا  مدددن يف ا
املواألدديل، يندداقو األوناتدداد توصددياو تت  دده ةجددالو م دد  ت بظدد  املددوارد، والسياندداو الاددناعي  

يف تقيدده التعددول  والقواعيدد ، والسياندداو القتاددادي  الا يدد  الددم قددد تسدداعد أقدد  الب دددان  ددوا  
 ا ه والنمو الشام ااملي

نمدد ين فازاددد   ال يفيددد  القتادداداو تويددد : 2015 ل ددام  دددوا   الب دددان أقددد  تق يدد وي قدده  -15
لتعقيددده أمددددارب  - و اددن أن تقددددم ا -ع ددت القتاددداداو ال يفيددد  ع ددت املسدددامه  الدددم تقددددم ا 

وناتاد ايلجدع ، ويسو  األمبسوا   التنمي  املستدام ا ويت ذر تانيف القتااداو ال يفي  تانيفا  
ل تمييدددز  دددذ املنددداطه ال يفيددد  ا يوددد   املنددداطه ايلمددد ي ، والونددديو ، والنا يددد ، وامل زولددد ا وياتسددده 

 الرتكيز ع ت املسا   املت  ق   املناطه ال يفي  أمهي   الغ  ألن الفق  ينتش  في ا  شدينا 

 تقرير التنمية القتصادية في أفريقيا  

  مندذ وقددت طويد  مددن  دذ ا ددالو الدم يولي ددا جددول أعمددال ل لدت القددراو ا نتاجيدد -16
البعوث الم جي ي ا األوناتاد أمهي  كرب ، ومه مدرج  يف   ندامع عمد  طندونبول  ادفت ا أدال 

 والتنميد  امليا ده التعدول: 2012ف يقيدا ل دام أالتنمي  القتاادي  يف  األولوي  األولا وينب  تق ي 
وتمددمنت توصددياته ال  يسددي  توصددي  تشددري طىل أن تقيدده  ع ددت مددذا املوألددو أف يقيددا  يف املسددتدام 

يقتمده ا داة تددا ري  - زي  يقل لماء ثالث  أر ا  أقد  الب ددان  دوا  -التنمي  املستدام  يف أف يقيا 
مدرون  ومنسق  واندتباقي  لتشدجيل التعدول امليا ده وفاد  اندتخدام املدوارد الوبي يد  والتد ثرياو 

  نسدددو عدددن عم يددد  النمدددوا ولدددن يدددؤدي النمدددو القدددا ا ع دددت صدددناعاو ألدددارين  البيظددد  البيظيددد   شدددا
تسدددت  ن مدددوارد الب دددد امل ددد   سددد ع  طىل قيدددام اقتاددداداو مسدددتدام  ومزدمددد ا ولدددذلن، ينبغددده أن 
تشددجل انددرتاتيجياو النمددو النشددال الددذي ل يقددوم ع ددت انددتخ ان املددوارد غددري املسددتدام وتدددمور 

ل امليا ه القا ا ع ت انتغالل املوارد الوبي ي  غري املستدام النمدو املتدوالن البيظ ا ولن حيقه التعو 
عدددن ةلدددن، يت دددذر تقيددده التعدددول امليا ددده دون ت كيدددز ا  دددود الدددم  يف األجددد  الوويددد ا وفمدددال  

 تشجل السياناو املنانب  لم ورب ك    د من الب دان امل ني ا

 ليبناء التوافق الدولي والدعم الحكومي الدو  -باء 

رفيددل املسددتو  يت  ده  تنفيددذ   نددامع  يف الددورين ال الثددذ لألوناتداد، نممددت األماندد  زددثا   -17
ددز  وجدده  دداص ع ددت املسددا   املتادد    ددالتعول امليا دده واخلدد ون مددن فظدد  أقدد   عمدد  طنددونبول ركل

ا ومدددذا المددد ب مدددن األنشدددو   ددد  مدددن السدددماو املميدددزين ل  مددد  الدددذي يمدددو ل  ددده الب ددددان  دددوا  
تدداد كدد  عددام لبندداء التوافدده يف ا راء دا دد  ا تمددل الدددو   شدد ن التدددا ري الواجدد  ا اةمددا األونا

ا ودارو يف ت ددن الدددورين مناقشدداو مستفيمدد  لت زيددز آفددا  التنميدد  املسددتدام  يف أقدد  الب دددان  ددوا  
ا وزد ل من مذ  الفظد  و ناءين أ انت التعدياو والف ص والتوق او املت  ق  خب ون أق  الب دان  وا  

لتماين دا مدن تقيده مددرب  املشاركون يف الدورين األوناتاد ع ت مماعف  دعمه ألق  الب ددان  دوا  
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اخلدد ون مددن مددذ  الفظدد ،  ونددا   مددن  ين ددا طعددداد انددرتاتيجي  انتقددال ن سدد  ل ب دددان اخلارجدد  مددن 
 ت ن الفظ ا 

ل مفاوألددددذ  وطددددوال السددددنواو اخلمدددد  املنادددد م ، ثددددا   األوناتدددداد ع ددددت تقدددددمي الدددددعا -18
ا وقددم األوناتداد املسداعدين كدذلن ملدذ  وواأل ه السياناو يف أال التجدارين يف أقد  الب ددان  دوا  

الب دددان كمجموعدد   غيدد  ت زيددز قدددراثا عدد  املشددارك  يف املفاوألدداو التجاريدد  املت ددددين األطدد ارب، 
   التقنيد  ةاو الاد   وا ق يمي ، ودون ا ق يمي ا ويقددم األوناتداد ت ديالو ملدا تسدف  عنده املسدا

 ذلن ع ت  ناء توافه ا راء  ش ن الشواغ  ا  ا ي   ةنمم  التجارين ال املي  من آثار ط ا ي ، م ينا  
عدن ةلدن، يقددم األوناتداد م  ومداو ةدلثد  مالدن  الم ت ريمدا التجدارين املت دددين األطد اربا وفمدال  

ا ويتمدمن تعقيده التقددم يف أقد  الب ددان  دوا  النمام الدو  والدول األعماء من مواص   السد ه ل
التق ي  الذي يقدمه األمدذ ال دام لألمدا املتعددين لاد  دورين مدن دوراو ا م يد  ال امد  ول مج د  
القتادددادي والجتمددداعه عدددن تنفيدددذ   ندددامع عمددد  طندددونبول مسدددامهاو مدددن وكدددالو املنمومددد  

 زلل تنفيدذ الربندامعا وحيدي، األوناتداد، مدن   كم  ا، ومن  ين ا األوناتاد، تت  ه  األنشو  الم ت
 تنفيدذ  ، الددول األعمداء ع مدا   الل التقداري  الدم يقددم ا عدن أنشدوته ملسداعدين أقد  الب ددان  دوا  

ميظدداو منمومدد  األمددا املتعدددين ل ددربامع والتدددا ري الددم اتفقددت ع ي دداا وع ددت املنددوال نفسدده، يقدددم 
لاد  دورين مدن دوراو أ د  التجددارين  عا أقد  الب ددان  ددوا  عدن أنشددوته لدد شدامال   األوناتداد تق يد ا  

والتنمي ا وثيع التقاري  واملناقشاو الم تدور  ش هنا يف مدذ  املنتددياو  يظداو تتدوف  درجد  عاليد  
والتددا ري  من امل  ف  ما ن الدول األعماء من تقيديا التقددم املسدتم  الدذي تققده أقد  الب ددان  دوا  

اما يف التنمي ا و  بارين موجزين، تقوم الدعام  املتم  د  يف  نداء القددراو يف عمد  الم يتخذما ش كا
األوناتدداد  دددور م ددا يف تبددادل اخلددرباو املاتسددب  يف تنفيددذ الربنددامع وتديددد التعدددياو وال وا دده 

 وصياغ  التدا ري املوصت  ا اةما لتنفيذ أولوياو الربنامع ع ت حنو أفم ا

ر ا دداور واملندداقو ال  يسدده يف املوا ددد املسددتدي ين ال في دد  املسددتو  ويف وقددام األوناتدداد  دددو  -19
عدين أزداث جانبي  ج و ع ت مامو الجتما  امل    انت  ا  منتاف املددين لربندامع ال مد  

لالجتمدا   تق يد ا   ا وقدم األوناتاد أيما  2016أيار/مايو  29طىل  27الذي ُعِقد يف أنواليا من 
 ملمددددو ل هبددددا  ددددالل السددددنواو اخلمدددد  منددددذ اعتمدددداد الربنددددامع يف أيددددار/أوألددددح فيدددده األنشددددو  ا

رفيدل املسدتو  تنداول ت زيدز  جانبيدا   زددثا   ا ويف مدذا الجتمدا ، نمدا األوناتداد أيمدا  2011 مايو
 االتقدم امليا ه من أج  اخل ون من وألل أق  الب دان  وا  

 المنتدى العالمي لالستثمار  

رفيددل املسددتو  ي تددظا يف ططددار  كدد  نددنتذ ال ديددد  لالنددت مار وم ددا    دد  املنتددد  ال ددامله  -20
مددن أصددعاب املادد ع   غيدد  تيسددري ايلددوار وال مدد  مل ا دد  التعدددياو ال امليدد  ال  يسددي  الناشددظ  يف 
أددال النددت مارا وتتم دد  م مدد  مددذا املنتددد  يف طتازدد  ةفدد  يدددور فيدده النقددا   شدد ن النددت مار 

يدز تددفه الندت مار الدذي يسداما يف التنميد  املسدتدام  والشدام   يف هنايد  من أج  التنمي  ويف ت ز 
أكدرب مدذ  املنتددياو  2014املواربا وكان املنتد  ال امله ال ا ل لالنت مار الذي ان قد يف عدام 
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 مدن أصدعاب املاد ع ، مدن  يدن ا    دون لتسد   وثالثدذ   ددا   3 000زن ا ن، طة شارك فيه 
ل    فد ص الندت مار ع دت   دور  ا وأتاح املنتد  الف ص ألق  الب دان  وا  ا  من أق  الب دان  و 

دو  والتواصددد  مدددل املنممددداو الدوليددد  وكبدددار مددددي ي األعمدددالا وزمددده الندددت مار يف أمددددارب 
التنمي  املسدتدام   امتمدام  داص، وتمدمن املنتدد  ج سداو تناولدت املواألديل التاليد : الندت مار 

 ش ن أنوا  األورا  املالي  املستدام ، وتسخري نالن  القيم  لاان  عامليا   يف املستقب ، وزوارا  
الفق اء وانتنفار التموي  اخلاص من أج  التنميد  املسدتدام ا واجتمدل يف ز قد  عمد  ولاريد  ولراء 

، ور يسددددا ولراء    دددون أقدددد  الب ددددان  دددوا   10، مدددن ا   ددددا   29الندددت مار والتجدددارين والتنميددد  مددددن 
 ذ دوليتذامنممت

 التعاون التقني وبناء القدرات -جيم 

ا ول خيددو  مددذا التق يدد  يف يمددو ل األوناتدداد   نشددو  ك ددريين ملسدداعدين أقدد  الب دددان  ددوا   -21
ع ددت  تفاصددي  كدد  نشددال وط ددا يقتادد  ع ددت تسدد ي، األألددواء ع ددت أ  دددما مددد  وأك  مددا انوباقددا  

 فيده أنشددو  ك دريين تولي ددا فد اد  أقدد  الب ددان  ددوا   ا ولدذلن، ل تدد دأكدرب عدددد مدن أقدد  الب ددان  ددوا  
أمهي   الغ ا  يد أنه  ان الطال  ع دت مدذ  األنشدو  يف املدوجزاو السدنوي  السدا ق  الدم تتنداول 

 مسامهاو األوناتاد يف   نامع عم  طنونبولا

 الخروج م  فئة أقل البلدان نمواً   
ع عمددددد  طندددددونبول  تقددددددمي اخلددددددماو يقدددددوم األوناتددددداد  ددددددور زاندددددا يف تنفيدددددذ   ندددددام -22

ا وطدوال السدنواو النتشاري  واملساعدين التقني  ل ب ددان املتوقدل   وج دا مدن فظد  أقد  الب ددان  دوا  
أ دد   مددن  اخلمدد  املاألددي ، أعدددل األوناتدداد وعقددد ز قدداو عمدد  ودوراو تدريبيدد  وقدددم أشدداال  

الم ت د ال ددين لالنتقدال مدن مدذ  الفظد ا  الدعا انتفادو من ا ا  او امل ني  يف أق  الب دان  وا  
يف صددددارين املنتف دددذ مدددن مدددذ   2014وكاندددت نددداموا الدددم رُفدددل ا  دددا مدددن مدددذ  القا مددد  يف عدددام 

ليشددم، وجددزر ندد يمان، ونددان  - اخلدددماوا ول تددزال اخلدددماو تُقدددم ألنغددول، و وتددان، وتيمددور
 ب، ونيبال، ومه   دان يُتوقل أن   ن  ي دا  نسيو، وغينيا النتوا ي ، وفانواتو، وكرييبايتومه و   

أهندا مل تسدتورب   دد م دايري  (5)من مدذ  الفظد ا و وندل الب ددان الدم رأو  ند  السيانداو ا  ا يد 
 املسدا   املت  قد  هبدذا الشد ن أن تت قدت  وت غ  يف أن ُتدال ع مدا   اخل ون من فظ  أق  الب دان  وا  

، و  وريدد  لو الد ق اطيدد  الشدد بي  2013كمبوديددا يف عددام   الدددعا مددن األوناتدداد، م  مددا ف  ددت
 ، ع ت نبي  امل الا2015يف عام 

__________ 

(5) http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ (accessed 3 August 2016) ا 
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 التجارة والمجالت ذات الصلة ب ا  

، زدذ ت تمسد ا منده، يف يقدم األوناتاد املساعدين ل ددول األعمداء مدن أقد  الب ددان  دوا   -23
وتسددت ذ هبددا يف تديددد مددا ي ددرت  تدددي  الدراندداو التشخياددي  الددم و ي ددا ل تاامدد  التجدداري 

نددددبي  نياندددداثا مددددن عقبدددداو ومددددا يشدددددوهبا مددددن ثغدددد او، ويف طعددددداد ماددددفوفاو ال مدددد  لفدددددن 
ال تناقدداو الددم ت ددو  التجددارينا وملددذ  الدراندداو أمهيدد   الغدد ، ف دده زجدد  األندداب الددذي يقددوم 

ميد  الوطنيد ا ع يه ا طار املتاام  امل زل من زيد  طدمدان التجدارين ووألد  ا يف صد    ود، التن
يف  وتدددد درانددداو التاامددد  التجددداري التشخيادددي  ال وا ددده الددم ت  قددد  انددددمان أقددد  الب ددددان  دددوا  

النمدددام التجددداري املت ددددد األطددد ارب وتدددول دون وألدددل املسدددا   التجاريددد  يف صددد   اندددرتاتيجياو 
 (6)مددن  ددوا   التنميدد  الوطنيدد ا وطددوال السددنواو اخلمدد  املنادد م ، انتفددل عدددد كبددري مددن أقدد  الب دددان

 مشارك  األوناتاد يف تدي  دراناثا التشخياي  ل تاام  التجاريا

أن تتخدذ  ويتو   التفاري يف النممام طىل منمم  التجارين الدوليد  مدن أقد  الب ددان  دوا   -24
ومت دد الوجو ا وزينما تقد ر النمدمام طىل مدذ  املنممد ، جيد  ع ي دا أن تتبدل عم يد   ص با   ق ارا  
يف ندد ي ا لالنمددمام ملنممددد   ألقدد  الب دددان  دددوا   متواصدددال   الت قيدددا ويقددددم األوناتدداد دعمددا    الغدد 

التجدددارين ال امليددد  يشدددم  اخلددددماو النتشددداري ، وعم يددداو الندددت  ا ، والب  ددداو امليدانيددد  عندددد 
 المدد ورينا وةاك م ددال وازددد مددن ا ددالو التقنيدد  ةاو الادد    التجددارين الددم يقدددم في ددا األوناتدداد

ا أملدا أددالو املسداعدين األ د  ، فتشدم  التددا ري غدري الت  يفيدد ، مسداعدين قيمد  ألقد  الب ددان  دوا  
 وقواعد املنش ، وا شاراو ا غ افي ، ونياناو وارين اخلدماوا

يف شبا  التجارين ال امليد  مدن  دالل  يف اندمان أق  الب دان  وا   ويساما األوناتاد أيما   -25
تدددزداد أمهيتدده يف التجددارين ال امليددد   ياندد  اخلددددماوا وتشددا  اخلدددماو أددال  عم يدداو انددت  ا  ن

وتشدددم  عم يددداو  ا2015تق يددد  التنميددد  القتادددادي  يف أف يقيدددا ل دددام ع دددت حندددو مدددا أشدددار طليددده 
انت  ا  نيان  اخلدماو الم جي ي ا األوناتاد تقييا اخلددماو القو يد  والقواعيد  الدذي يددرب 

التنميميدد  والتدد ثري الددذي قددد يسددف  عندده ت يدد  وددارين اخلدددماوا وُتاسدد  أُطدد  السياندداو واألطدد  
 الدددور الددذي  اددن أن يقددوم  دده قوددا  اخلدددماو يف  عم يدداو النددت  ا  الب دددان املسددتفيدين وعيددا  

تقيده التنميدد  في دداا ومنددذ اعتمدداد   نددامع عمدد  طنددونبول، انتف ددت ليسددوتو، ورواندددا وأوغندددا مددن 
 عم ياو النت  ا  مذ ا

 لوجياو لوجستيات التجارة والتكن  

ددن الب دددان مددن ليددادين ا يدد اداو الددم  -26   دد  ت زيددز النمددام ا   ل بياندداو ا م كيدد  الددذي  ُا 
تادد  ا ندد واو ا مددارك، وتتدديح صددري الوقددت الدداللم لتخ دديص البمددا ل، و فددي  التادداليف، 
أزد جوان  ال م  الذي يمو ل  ه األوناتاد لدعا التجارين مدن أجد  تقيده التنميد  املسدتدام ا 

دد   النمددام ا   ل بياندداو ا م كيدد  التجددارين الدوليدد  مددن  ددالل املسددامه  يف تدددي  عم يدداو ويُيس 
__________ 

 وغامبيا، وما ، ومولامبيه، والنيج اوالسنغال، جيبويت، طثيو يا، و  (6)
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ا مددددارك  النددددت ان   تانولوجيددددا امل  ومدددداو، ويسدددداعد يف طجيدددداد ثقافدددد  طداريدددد  جديدددددين، وطقامدددد  
عالقدداو أوثدده مددل األونددال التجاريدد ا وي ددز ل تسدد يل عم يدد  التخ دديص ا م كدده ل سدد ل التجاريدد  

و ا قددددرين املسدددتوردين واملاددددرين ع دددت املنافسددد ا لد ع دددت ةلدددن أن النمدددام ا   ل بيانددداو وتبسدددي
ا م كيدددد  يسدددداعد يف طقامدددد  الشدددد اكاو والت دددداون ع ددددت أندددداب مسددددتدام مددددل الب دددددان املسددددتفيدين 

تشددا     دددا   90واملنممدداو الدوليدد  وا ق يميدد ا ويفددو  عدددد الب دددان الددم تسددتخدم مددذا النمددام 
 أك   من ث   اا  وا  أق  الب دان 

و    تنفيذ اتفاقاو تيسري التجارين وطدراك مامي  التعدياو وال تناقداو ا  يد  يف مدذا  -27
ا ويتسددا آ دد  مددن ا ددالو الددم يقدددم في ددا األوناتدداد املسدداعدين ألقدد  الب دددان  ددوا   الادددد أددال  

عدن نشد  البعدوث، ي قددد  مددال  ال مد  الدذي يقدوم  ده األوناتدداد يف مدذا املمدمار  دالتنو ، ف دو، ف
ز قاو عم  ودوراو تدريبي ، ويقدم املساعدين ملذ  الب دان يف طعداد  و، تنفيذ اتفدا  تيسدري 

ع ددت نددبي  امل ددال، واصدد  األوناتدداد تنفيددذ   نددامع التدددري  اخلدداص  2013التجددارينا ففدده عددام 
  وري  تنزانيدا التاديد ،  املوانع الذي ي درب طىل ت زيز م اررب مدي ي املوانع يف  نن، وتوغو، و 

 وجيبويت، والسنغال، وغينيا، وتنمي  م اراثاا

 الديون الخارجية  

  ددد  نمدددام طدارين الدددديون والتع يددد  املدددا  أزدددد  ددد امع األوناتددداد املسدددتم ينا ومندددذ مو دددل  -28
القددراو  ال مانيناو، ل ل األوناتاد يقدم مذا الدعا ةي الا   ةجال ت بظ  املوارد ل تنمي  و نداء

الددذي حيمددت  األولويدد  يف   نددامع عمدد  طنددونبولا ويشددم  مددذا النمددام توددوي  وت كيدد  وصدديان  
  أياو متخاا  مامم  لت بي  ازتياجاو مدي ي الديون التشغي ي  وا زاا ي  والتع ي يد  يف 

نيددددد   ددددددماو التددددددري  واخلددددددماو النتشددددداري  يف املسدددددا   التق الب ددددددان الناميددددد ا وتُقددددددلُم أيمدددددا  
واملؤنسددددي   دارين الددددديون، و ندددداء القدددددراو يف اعتمدددداد  ياندددداو الددددديون وا زادددداءاو والتع يدددد  
األناندده ل ددديونا وع ددت مددد  السددنواو اخلمدد  املاألددي ، ُعِقدددو ز قدداو عمدد  عديدددين لبندداء 

تسنت  فمد  ا قددراو املسدؤولذ امل نيدذ يف تقنيداو ت يد  الدديون  القدراو يف أق  الب دان  وا  
 دارثااوط

 الستثمار  

ط بدداو ت ددتم  في ددا تقدددمي املسدداعدين يف  مددا  دد ح األوناتدداد يت قددت مددن أقدد  الب دددان  ددوا   -29
طج اء عم ياو انت  ا  نيانداو الندت مار يُبتغدت من دا تودوي  ططدار الندت مار يف الب دد امل د  

نددو املباشدد ا ويقدديا زددن يتسدد  لدده أن جيدد  أقاددت قدددر مددن الفوا ددد املماندد  مددن النددت مار األج
الو دد  املسددتم  ل دددعا يف طجدد اء عم يدداو النددت  ا  مددذ  الدددلي  ع ددت األمهيدد  الددم تولي ددا أقدد  

، ُأكمد  اندت  ا  لسياند  2015ملذا ا ال من أدالو عمد  األوناتدادا ويف عدام  الب دان  وا  
ا يد  يف الوقدت ايلدا ا النت مار يف السدودان  ينمدا   د  اندت  ا  جُيد   يف مدغشدق  م از ده الن 

مددن ا ددالو ةاو األولويدد  يف  وةددا أن ت بظدد  املددوارد مددن أجدد  التنميدد  و ندداء القدددراو   دد  أددال  
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مدن    نامع عم  طنونبول، يُ جح أن تاون عم ياو انت  ا  نيانداو الندت مار جدزءا  م مدا  
 األق  الب دان  وا   التدا ري الم يتخذما األوناتاد دعما  

 لتحسي  صادرات ا السمكية وتنويع ا ء قدرات مجموعة مختارة م  أقل البلدان نمواً بنا  

لت زيدز قددرين أموعد    تموي  من زساب األما املتعدين ل تنميد ، نفلدذ األوناتداد مشد وعا   -30
ع دددت تاددددي  األ ددداك طىل الب ددددان املتقدمددد  والناميددد ا وتمدددملن مدددذا  فتدددارين مدددن أقددد  الب ددددان  دددوا  

  طج اء حبوث وت ي  لسياناو تووي  الاادراو وتنوي  ا ول مشداك  الدم تواج  دا مدذ  املش و 
الب ددددان يف اندددتيفاء امل دددايري الدوليددد ا وعقدددد األوناتددداد ز قددداو عمددد  وطنيددد  يف كمبوديدددا، وجدددزر 
القم ، ومولامبيه، وأوغنددا اجتم دت في دا ا  داو ايلاوميد  امل نيد ، وقودا  األ داك، واألوندال 

أمام الاادراوا   ي ، وا تمل املد  ملناقش  وطعداد  و،  لال  ايلواجز الم تقف عا قا  األكاد
وةسامهاو من ا  او امل ني  ال  يسي ، أوصت األوناتاد  سيانداو واندرتاتيجياو مسدتمدين مدن 

مدذا  ز ق  ال م  تتوىل ايلاوماو الوطني  والش كاء الدوليون يف التنمي  تنفيذماا وكان مدن نتدا ع
ع ت تسذ صدادراثا  ل تدري  ع ت  ناء قدراو أق  الب دان  وا   املش و  أن أعدل األوناتاد دليال  

السماي  وتنوي  ا تممن السب  والونا   القمين   ت زيز نالم  األغذيد ، وتسدذ م دايري ا دودين 
 ي اع ت الا يد الوط  ع ت حنو يستويف امل ايري الدولي  ل اع  والاع  النبات

 تعزيز وزارات التجارة والتخ يط للحد م  الفقر  

موللدده زسدداب األمدا املتعدددين ل تنميدد  يت  دده  ت زيددز قدددراو  أعددل األوناتدداد ونفلددذ مشدد وعا   -31
ع ددت طعددداد انددرتاتيجياو واريدد   ولاراو التجددارين والتخوددي، يف عدددد فتددار مددن أقدد  الب دددان  ددوا  

يف  ذماا وناعد املش و  ا موع  املختدارين مدن أقد  الب ددان  دوا  م د السبي  ل عد من الفق  وتنفي
تنفيذ انرتاتيجياو واريد  ت دزل أمددارب التنميد  الوطنيد ا وُأِددزو دراند  ايلالد  املت  قد   املشد و ، 
وُعِقددددددو ز قددددداو عمددددد  يف  وتدددددان، وطثيو يدددددا، وكرييبددددداب، و  وريددددد  لو الد ق اطيددددد  الشددددد بي ، 

كما عقدو ز قتا عم  طق يميتان يف أف يقيا ومنوق  آنيا والبع  الااريوا وليسوتو، والسنغال،  
وندداعدو ز قدداو ال مدد  مددذ  يف تديددد تدددا ري م موندد  يف ممددمار السياندداو و دد  التجددارين 

وأقدددر ع ددت املسددامه  يف تقيدده أمدددارب التنميدد  الوطنيدد  يف ططددار األمدددارب ا  ا يدد   أك دد  لددول  
عددددن  لأللفيدددد  وأمدددددارب التنميدددد  املسددددتدام ا وكددددان مددددن مدددد او املشدددد و  أن أعدددددل األوناتدددداد كتيبددددا  

السياندداو يتندداول دمددع التجددارين انددُت ذ فيدده  الدددروب املستخ ادد  مددن التجددارب الددم اكتسددبت ا 
 عدداد اندرتاتيجياو التجدارين الناج د  وتنفيدذما يف أقد  الب ددان  سدتفيدين، ويود ح أفادارا  الب دان امل

ا ونددُيتخذ مددذا الاتيدد  ونددي   لالألددوال    نشددو   ندداء القدددراو يف   دددان أ دد   مددن أقدد   ددوا  
 ُيست ان  ه يف طعداد السياناو يف الب دان النامي ا ، وم شدا  الب دان  وا  
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 ز نحو بلوغ األهداف الرئيسية لبرنامج عمل إس نبولالتقدم المحر  -ثانياً  
 الخروج م  فئة أقل البلدان نموا -ألف 

مدددن اندددتيفاء م دددايري  يشدددا  املددددرب الامددده املتم ددد  يف مادددذ نادددف أقددد  الب ددددان  دددوا   -32
، أمددا التعددياو الدم تواج  ددا مدذ  الب ددان وشدد كااما 2020اخلد ون مدن مدذا الفظدد  حب دول عدام 

يف منتادددف ا ددددول الدددزم  لربندددامع عمددد  طندددونبولا ومندددذ اعتمددداد الربندددامع، كاندددت  يف التنميددد 
(ا ويُتوقددل أن 2014الددذي  دد ن مددن مددذ  الفظدد  ) ندداموا الب ددد الوزيددد مددن  ددذ أقدد  الب دددان  ددوا  

  ن من مذ  الفظ  ك  من أنغول، وغينيا النتوا ي ، وتوفدالو، وفدانواتوا أملدا كرييبداب، فاندتوفت 
اخل ون من الفظد  مد تذ،  ينمدا اندتوفت مدذ  امل دايري ل مد ين األوىل اسد    ددان أ د   مده  م ايري

ليشددما و ددذلن يب دد  ال دددد  -  وتددان، ونيبددال، وندداو تددومه و  ينسدديو، وجددزر ندد يمان، وتيمددور
ا وُيستشدف مدن (7)  دا   14الم انتوفت م ايري اخل ون من مذ  الفظ   ايلا  من أق  الب دان  وا  

 الن أن   وغ مدرب الربنامع امل  ن نيشا  تديا  ة

 النمو القتصادي الم رِّد -باء 

يف املا ددددد ا و دددددالل الفدددددرتين  7 نسدددددب   حيددددددد الربندددددامع مددددددرب النمدددددو يف أقددددد  الب ددددددان  دددددوا   -33
،   دد  متوندد، م دددل النمددو ايلقيقدده السددنوي ل ندداتع ا  دده ا  ددا  ملددذ  2014طىل  2011 مددن

 ددالل  (8)املتوندد، لفدد اد  أقدد  الب دددان  ددوا  يف املا دد ا وكددان م دددل النمددو  4.9الب دددان كمجموعدد  
 دالل مدذ  الفدرتين م ددل  دو فدا   (9)وزققدت تسد     ددان فقد، يف املا د ا 4.4مذ  الفدرتين نفسد ا 

ليشدم  - يف املا   املست دف ا وش دو   وري  أف يقيا الونوت، وغينيا النتوا ي ، وتيمدور 7 نسب 
يف املا د  يف  6.1 نسدب   ط دال   ا وع ت الا يد ا ق يمه،  ت   دان أف يقيا األق   وا  (10)ن بيا    وا  

 1.2ومدايم  نسدب   األقد   دوا   يف املا د ، والب ددان ا زريد  4.3 نسدب   السن ، و  دان آنيا األق   دوا  
 - يف املا دد ا ونددياون ل دددم   ددوغ املدددرب الددذي زدددد  الربنددامع و  نددامع عمدد    وكسدد  السددا ه لدده

تد ثري شدديد يف تقيده أمددارب التنميد   - مدرب يندرن يف ططار أمدارب التنمي  املستدام  ومو أيما  
 األ   ا

 استخدام اإلنترنت -جيم 

شخص من ناان أقد   100 ذ ك   ا نرتنت، كان عدد مستخدمه 2000يف عام  -34
، فوصدد  عدددد مسددتخدمي ا  ددذ  ا نرتنددتفقدد،ا ولادو مددذ  الب دددان انددتخدام  0.1 الب دددان  ددوا  

__________ 

 قب   دء   نامع عم  طنونبولا  جت ثالث    دان من وألل أق  الب دان  وا  (7)
 ل يشم  ةلن السودان وجنوب السودان ألنباب تت  ه  تواف  البياناوا (8)
 ا2انم  ايلاشي   (9)
 املادر نفسها (10)
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ا وكددان املدددرب ا دددد يف   نددامع عمددد  2010حب ددول عدددام  4.47مددن ندداكني ا طىل  100كدد  
يف املا ددد   10نددداكن، أو 100ت  دددذ كددد  مسدددتخدمذ لننرتنددد 10   وكسددد  ألقددد  الب ددددان  دددوا  

، غدري أن مدذا املددرب مل يتعقدها ويسدت درب   ندامع عمد  طندونبول أن يب د  2010حب ول عام 
، ومددو مدددرب طمددوحا ومددل   نددامع جديددد 2020يف املا دد  حب ددول عددام  100عدددد املسددتخدمذ 

 8.64ىل ط يف املا ددددد ، وصددددد ت أقددددد  الب ددددددان  دددددوا   100يسدددددت درب أن تب ددددد  نسدددددب  الندددددتخدام 
ا ورغددا أن عدددد األشددخاص الددذين (11)2014مددن السدداان يف عددام  100مسددتخدمذ  ددذ كدد  

     الم فذ ع دت وجده التق يد ، فد ن نسدب  الزيدادين جيد  أن ت تفدل ارتفاعدا   ا نرتنتيستخدمون 
عددن ةلددن، يُدد جح أن يسددتدعه  زددن يتسدد    ددوغ املدددرب الددذي زدددد  الربنددامعا وفمددال   مددا ال  

ال دد الباقه من الساان  ذل ج ود ما   ، طة أهنا يقيمون ع دت الد اجح يف منداطه الوصول طىل 
 يا   ر و ا  الب  التعتي  الوطني ا من أشد املناطه ن يا  

 النفقات الحكومية المخصصة للزراعة -دال 

يف املا د  مدن  10 ي زل املدرب الامه املتم   يف أن  اص زاوماو أق  الب ددان  دوا   -35
ا ل زراعدد  الرتكيدز ع ددت مدذا القوددا  يف   ندامع عمدد  طندونبولا ومددن الاد   تديددد التقدددم نفقاثد

، مل يب د  أي مدن الب ددان 2010 سب  شح البياناوا ويف عام  كميا    ا  ل يف مذا ا ال تديدا  
   دددا   13الدم قددمت م  ومدداو لقاعددين  ياندداو منممد  األغذيد  والزراعدد  لألمدا املتعدددين وعدددما 

يف املا  ا وكانت نيبال الب د الذي  اص أع ت مستو  من نفقاته ل زراع ، طة   غت  10  نسب
يف املا دد ا وكانددت لامبيددا الب ددد الوزيددد ا  دد  الددذي  اددص أك دد   8.63النسددب  املخاادد  فيدده 

، تبددذل مددن قاعدددين البياندداو أن نيبددال كانددت، مددن  ددذ 2012يف املا دد  ل زراعدد ا ويف عددام  5 مددن
يف املا دد ا أملددا الب دددان  10، الب ددد الوزيددد الددذي فاقددت فيدده النفقدداو قدد  الب دددان  ددوا  اسدد  مددن أ
األر  ددد  األ ددد   الدددم تقددددم م  ومددداو لقاعددددين البيانددداو مدددذ  )أفغانسدددتان، وأنغدددول،  األقددد   دددوا  

يف املا دددد  مدددن النفقدددداو ايلاوميدددد   5وأوغنددددا، و  وريدددد  تنزانيدددا املتعدددددين(، فخااددددت أقددد  مددددن 
 ل زراع ا

 في الصادرات العالمية مضاعفة حصة صادرات أقل البلدان نمواً  -هاء 

، لادو 2010طىل عدددام  2000 دددالل فدددرتين   ندددامع عمددد    وكسددد  املمتددددين مدددن عدددام  -36
يف املا دد ا  1.07يف املا د  طىل  0.56يف الادادراو ال امليد  مدن  زاد  صدادراو أقد  الب ددان  دوا  
مدددن أمددددارب   ندددامع عمددد    وكسددد  ولان دددا وردو يف  صددد حيا   ومل تادددن ليدددادين مدددذ  النسدددب  مددددفا  

يف    نامع عم  طنونبولا وُزد د املدرب ع ت وجه الدق   زيادين زا  صدادراو أقد  الب ددان  دوا  

__________ 

(11) World Bank, 2016, World Development Indicators database, available at data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators (accessed 3 August 2016)ا 
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، ةددا يف ةلددن توندديل نوددا  قاعدددين مددذ  2020الاددادراو ال امليدد  ةقدددار المدد ف حب ددول عددام 
 ملا   من التجارين الدولي ايف ا 2الاادراو، لاه تا  ايلا  طىل ق ا   

يف الفدددرتين مدددن  وي دددز  القسددد، األكدددرب مدددن الزيدددادين ا ققددد  يف صدددادراو أقددد  الب ددددان  دددوا   -37
طىل النت ددددا  الددددذي شدددد دته السدددد ل األنانددددي ، ومدددده مل تقددددرتن  2010طىل عددددام  2000 عددددام

 لب ددان  دوا  حبدوث تول ميا ه متذا ومنذ اخنفا  أن ار الس ل األناني ، ل لت زا  أق  ا
يف  1.10، اندت ث و مدذ  الب ددان  نسدب  2011يف التجارين ثا ت  ع دت وجده التق يد ، ففده عدام 

ا وةدا أن 2014يف عدام  (12)فقد، 1.09املا   من صادراو الس ل ال املي  ومل يتجاول مذا الد قا 
فقددد ركددز الدددعا الددذي طلل طةا نولعددت صددادراثا،  التنميدد  املسددتدام  لددن تتعقدده يف أقدد  الب دددان  ددوا  

 يقدمه   نامع عم  طنونبول واألوناتاد ع ت التعول امليا ها

مدد او  وقدد تنداول الربندامع مسدد ل  تنويدل قاعدديت ا نتدان والاددادراو يف أقد  الب ددان  دوا   -38
 ر يسديا   ين قد اتفا  وانل النوا  ع دت أنده   د  جانبدا   ر يسيا   عديدينا ورغا أن التنويل يُ دُّ مدفا  

مدن  من جوان  التنمي  القتاادي  املستدام ، ف ن البعوث الم أج اما األوناتاد أ انت أنل ك دريا  
ع ددت أن  ل يددزال يُ ددو ل ع ددت السدد ل األنانددي ا ولددظن كانددت األدلدد  تقددف شددامدا   أقدد  الب دددان  ددوا  

يف  قددددد اخنفدددد  (Herfindahl–Hirschman)مؤشدددد  ت كددددز صددددادراو أقدددد  الب دددددان  ددددو مددددن السدددد ل 
السددنواو األ ددريين، ف ندده لدد  يفددو  املسددتوياو ا ققدد  يف مو ددل األلفيدد  ال انيدد  وودداول مسددتوياو 

،   د  مؤشد  الرتكدز ألقد  2000ا ويف عدام (13)الب دان النامي  غري املدرج  يف فظ  أق  الب ددان  دوا  
يف  0.127،  ينمددددا   دددد  0.362، وصدددد  املؤشدددد  طىل 2014ا ويف عددددام 0.330 الب دددددان  ددددوا  

يف القتادددداداو الناميدددد  ةاو الددددد   املتوندددد،ا  0.109القتادددداداو الناميدددد  ال اليدددد  الددددد   و
ا مسدتداما   ميا يدا   ويُتوقل أن تنخف  مؤش او ت كز الاادراو يف القتااداو الدم تشد د تدول  

ويُتوقدددل أن تندددتع مدددذ  القتاددداداو أموعددد  أوندددل مدددن السددد ل وأن ت تفدددل يف ن سددد   القيمددد  مدددن 
   ندد ل أنانددي  ومنتجدداو لراعيدد  منخفمدد  القيمدد  طىل تادددي  ندد ل و دددماو أك دد  تنوعددا  تادددي

تقه قيم  طألافي  أع تا ويف األش   الق ي   املاألي ، اتمح مد ين أ د   أن العتمداد ع دت السد ل 
األناني  يف وقت تتق   فيه أن ارما وتنخف  قد يسب  مااع  لالقتااداو امل تمدين ع ت 

 لاصادراو مذ  الس 

 2015تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام  -واو 

لألمدددارب ا  ا يدد  لأللفيدد ،  عديدددين تُ دددُّ تادد ارا   يتمددمن   نددامع عمدد  طنددونبول أمدددافا   -39
ومه طما تي  ص از  طىل مذ  األمدارب، أو ت يد ةك  املدرب دون طشارين م ج ي  مباش ينا ف  ت 

__________ 

(12) World Trade Organization, 2016, International trade and tariff data, available at  

wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm (accessed 3 August 2016).ا 
(13) UNCTAD, 2016, UNCTADstat database, available at  

unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx (accessed 3 August 2016)ا 
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ينبغه أن تتبدل تددا ري  ع ت وجه التعديد طىل أن أق  الب دان  وا  )أ( 77نبي  امل ال، تشري الفق ين 
مدن األمددارب ا  ا يد  لأللفيد  ) فدي  وفيداو  5و 4السيان  ال ام  املتوافق  مل تقيه املدفذ 

 ال تدددا ه الت  ديا ع ددت ا ميدل )أ( مدددرب زادول73وصدع  األم دداو(ا وتددد الفقد ين  األطفدال
يددذك   ألمدددارب ا  ا يدد  لأللفيدد ،  يددد أن   نددامع عمدد  طنددونبول لمددن ا 2ا ددا ، ومددو املدددرب 

ت ي  وارب ل تقدم ا  ل يف تقيده  2014ل ام  تق ي  أق  الب دان  وا  مذا املدرب  ا ها وي د يف 
 األمداربا ويبدو أن   وري  لو الد ق اطيد  الشد بي  مده الب دد الوزيدد مدن  دذ أقد  الب ددان  دوا  

سددار الاددعيح لتعقيدده  يددل األمدددارب، ومددن     ددوغ أمدددارب الربنددامع املت  قدد  الددذي يسدد ن امل
 تعسدددذ صدددع  الوفددد  واألم، ووقدددف انتشدددار األمددد ا ، وتسدددذ ايلادددول ع دددت امليدددا  الادددايل  

يُدذك  حندو  فدي  نسدب  مدن  مل تقده تقددما   ل ش با ويشري التق ي  أيما  طىل أنل أق  الب ددان  دوا  
، ويف نددددت  مددددن أقدددد  الب دددددان  ددددوا   ا2015ل ةقدددددار الناددددف حب ددددول عددددام ي يشددددون يف فقدددد  مدددددق

يف املا د   90و 70ت اوزت نسب  عدد الفق اء )نسب  الساان الذين ي يشون يف فقد  مددقل(  دذ 
ا وكانت ماني    دان فق، مدن يف املا   يف ماني    دان أ    من أق  الب دان  وا   70و 50و ذ 

نددا  ين ع ددت الدددرب الاددعيح  (14)يف أف يقيددا، ونددت    دددان أ دد   مددن مددذ  الفظدد  أقدد  الب دددان  ددوا  
(، 2011)زسددد   يانددداو عدددام  2015و 1990لتخفدددي  الفقددد  ةقددددار النادددف  دددذ عدددامه 

 ايف نب   من أق  الب دان  وا   1990 ينما الداد الفق  منذ عام 

التاليد  تسدري ع دت الدددرب  ويتمدح مدن عم يداو التقيدديا الدم أج امدا األوناتداد أن الدددول -40
، أو مدده قددد زققددت 2015الاددعيح لتعقيدده مدددرب الربنددامع  شدد ن صددع  الوفدد  حب ددول عددام 

ليشددم، و  وريدد   -: طثيو يددا، وطريرتيددا، وأوغندددا، و ددنغالديو، و وتددان، وتيمددورمددذا املدددرب ف ددال  
سددنغال، وغامبيددا، وغينيددا، تنزانيددا املتعدددين، و  وريدد  لو الد ق اطيدد  الشدد بي ، ورواندددا، ولامبيددا، وال
مدددن التقددددم، أو مل  ألدددظيال   وفدددانواتو، وكمبوديدددا، وليبرييدددا، والنيجددد ا وزققدددت ندددب     ددددان قسدددوا  

عددن   ددوغ  ا ويُتوقددل أن ي جددز ك ددري مددن   دددان أف يقيددا األقدد   ددوا  تتقدددم، أو كددان التقدددم في ددا ندد بيا  
ث  أر ا (،  ينما تسري أق  الب دان املدرب املت  ه  اع  األم ) في  وفياو األم او ةقدار ثال

 يف آنيا ع ت الدرب الاعيحا  وا  

املسددار الاددعيح لتعقيدده املدددرب املتم دد  يف وقددف انتشددار  ول تسدد ن أقدد  الب دددان  ددوا   -41
املالريا وفريوب نقص املناع  البش ي  املاتسب /األيدل ونوامها من األم ا  وعا  املسارا ورغا 

دددن، فددد ن زادددول ا ميدددل ع دددت مدددذا  أن ايلادددول ع دددت ال دددالن املمددداد ل فريونددداو ال ج يددد  تسل
يف املا دددد  مددددن السدددداان الددددذين وصدددد ت فددددي ا ا صددددا    90ال ددددالن مل يتعقدددده   دددددا ول حيادددد  

ن ط فريوب نقص املناع  البش ي  طىل م از  متقدم  ع ت ال الن يف أي   د من مذ  الب ددان، طة 
 الم تتوف  عن ا  ياناوا م ما أق  الب دان  وا  يف املا   يف  50مذ  النسب  تق  عن 

__________ 

والسددنغال، والسددودان،  و  وريدد  لو الد ق اطيدد  الشدد بي ، وجيبددويت، ليشددم، -وتشدداد، وتيمددور  وتددان، أوغندددا، و  (14)
 وموريتانيا، ونيبال، واليمنا بوديا،وكم وغينيا،وغامبيا، 
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ومددد  مددددرب آ ددد  يف الربندددامع ةي صددد    األمددددارب ا  ا يددد  لأللفيددد  يتم ددد  يف  فدددي   -42
، 2015عدد الساان الذين ل حيا ون ع ت امليا  الادايل  ل شد ب ةقددار النادف حب دول عدام 

، وتزويددددما ة افددده 2020 دددول عدددام والسددد ه ايل يددد  لتدددوفري امليدددا  الادددايل  ل شددد ب ل جميدددل حب
، ول نيما ت ن الواق   من ا يف آنيا، الا رب الاعه األناني ا و مه أغ   أق  الب دان  وا  

ك دددريين أ ددد   قدددد تمددد  عددداجزين عدددن   ع دددت الددددرب الادددعيح لتعقيددده مدددذا املددددربا  يدددد أن   ددددانا  
قددد  مددن أقدد  الب دددان  ددوا     دددا   14طىل أن  2014 ل ددام أقدد  الب دددان  ددوا   تق يدد   وغددها وقددد أشددار 

مددن التقدددم يف   ددوغ مددذا املدددرب، أو ل ددت تدد اوح مااهنددا، أو ت اج ددت عددن  ألددظيال   أزدد لو نددذرا  
   وغها

وتقتمدددده أمدددددارب املسدددداعدين ا  ا يدددد  ال  يدددد ، ع ددددت حنددددو مددددا وردو يف   نددددامع عمدددد   -43
لفيدد ، مددن الب دددان املاحندد  الددم كانددت عددن األمدددارب ا  ا يدد  لأل (، فمددال  116طنددونبول )الفقدد ين 

مدن  دالل املسداعدين ا  ا يد   يف املا   من النداتع القدومه ا  دا  ألقد  الب ددان  دوا   0.20تقدم 
يف املا ددد  أن  0.15ال  يددد  أن تسدددتم  يف ةلدددن، ومدددن الب ددددان الدددم   غدددت املددددرب ا ددددد  نسدددب  

 0.15ومدددن ت دددن الدددم مل تقددده   دددد نسدددب   يف املا ددد ، 0.20لب دددوغ نسدددب   داو دددا   تسددد ت نددد يا  
ا ويتبدذل مدن عقدد مقارند  2015املست دف  أن تبذل قاداراما لتاد  طىل مدذ  النسدب  حب دول عدام 

)ومه أق ب نن  تتوف  عن ا  ياناو( أن ال دد نفسده مدن الب ددان  2013وعام  2010 ذ عام 
يف املا دد  أو أك دد  مددن د   ددا  0.15( قدددم مسددامه  قدددرما   دددا   29  دددان مددن أصدد   9املاحندد  )

يف املا   مدن د   دا  0.20ا وكان عدد الب دان الم قدمت (15)القومه ا  ا  ألق  الب دان  وا  
ي لنددا، آ)مانيد    ددان(، مده  2013)نت    دان( أق  مدن عدام  2013القومه ا  ا  يف عام 

نيدا ال ممدت، والند ويعا و القيمد  املو قد  والدا  ك، والسويد، ولاسمربغ، واملم اد  املتعددين لربيوا
 2013يف املا ددد  يف عدددام  2 نسدددب   ل ددددولر، لادو املسددداعدين ا  ا يددد  ال  يددد  ألقددد  الب ددددان  دددوا  

يف املا دددد  مددددن تدددددفقاو راوب األمددددوال ال  يدددد ا  يددددد أن  93  يددددون دولر، م دددد   44.2فب غددددت 
ال نا ي  ال  يد  الدم يقددم ا املداحنون ال  يسديون ألقد   التقدي او األولي  ُتمِ   أن املساعدين ا  ا ي 

 ا(16)2014و 2013يف املا    القيم  ايلقيقي   ذ عامه  16قد اخنفمت  نسب   الب دان  وا  

 بناء القدرات اإلنتاجية -زاي 

، يتمددددمن   نددددامع عمدددد  طألدددداف  طىل األمدددددارب الاميدددد  ا ددددددين الددددم جدددد   تناوملددددا آنفددددا   -44
نوعيدد  تتادد   القددددراو ا نتاجيدد  وتشدددم  تدددا ري مددن ق بددد  ليددادين القيمددد   أمددددافا   أيمددا  طنددونبول 

املمددداف  يف الادددناعاو القا مددد  ع دددت املدددوارد الوبي يددد  وا مدددداد  الواقددد  األوليددد  لاددد  فددد دا وتددد د 
__________ 

(15) United Nations, 2016, Integrated Implementation Framework, available at  

iif.un.org/content/integrated-implementation-framework-achieving-mdgs-through-mutual-accountability 
(accessed 3 August 2106ا) 

، الاددادر عددن : تويدد  القتادداداو ال يفيدد 2015تق يدد  أقدد  الب دددان  ددوا ل ددام لالنددتزادين مددن التفاصددي ، انمدد   (16)
 ، منشوراو األما املتعدين(اE.15.II.D.7 تاد )جنيف ونيويورك، رقا املبيلاألونا
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يددد  ملدددذ  املسدد ل  يف التق يدد  امل ز ددده الددذي أُع دددد لتقد دده لدددورين أ ددد  التجددارين والتنم مناقشدد  وافيدد 
ا وُتسددتخدم يف عدددد مددن أددالو الربنددامع مددذ  ا دددالاو الددم زققت ددا   دددان ناميدد  (17)السددتذ

ا ومدن   يتمدمن ل قد مقارن   ين دا و دذ أقد  الب ددان  دوا   م يارا   تندرن يف فظ  أق  الب دان  وا   ل
 ل مقارن ا التع ي  الوارد أدنا  مذ  ا موع  املتخذين أنانا  

ع ددددت  دال   يدددداد زادددد  القيمدددد  املمدددداف  يف قوددددا  الاددددناعاو التعوي يدددد  مؤشدددد ا  و  دددد  الد -45
التعول امليا ه املتعقه مدن ليدادين القددراو ا نتاجيد ا ويف مدذا الاددد، اخنفد  متوند، زاد  

نقودددد  مظويدددد ،  0.6 نسددددب   القيمددد  املمدددداف  يف قوددددا  الاددددناعاو التعوي يدددد  يف أقدددد  الب دددددان  ددددوا  
ناعاو التعوي ي  وتباطؤ  وت التقدم ا  ل يف طزداث التعول امليا دها يشري طىل ت اجل الا  ا

يف الب ددان الناميد  الدم ل تنتمده طىل فظد    يد أنه ينبغه ا شارين طىل أن التقدم الس و زدث أيما  
زيدددد  مددددب، متوندددد، زادددد  القيمدددد  املمدددداف  يف قوددددا  الاددددناعاو التعوي يدددد   أقدددد  الب دددددان  ددددوا  

 نقو  مظوي ا  1.0  نسب 

أع دددت يف ثالثددد   2010أملدددا يف قودددا  النقددد ، فقدددد كاندددت نسدددب  الوددد   امل بددددين يف عدددام  -46
مدن املتوند، غدري املد جح يف الب ددان الناميد  غدري املندرجد  يف فظد     دان فقد، مدن أقد  الب ددان  دوا  

 من أق  الب دان  دوا   20 يف املا  (،  ينما كانت نسب  الو   غري امل بدين يف 56) أق  الب دان  وا  
يف املا  ، ومه نسب  تشدري طىل أن مدذ  الب ددان لدن تقده، ع دت الد اجح، املتوند،  20أق   نسب  

 ا(18)الذي زققته الب دان النامي  األ    يف األج  الق ي 

عدن ركد   قيد  ال دامل  وأملا من زي  تنمي  القوا  اخلاص، فقد   فت أق  الب دان  دوا   -47
ت ز  طليده مسدتوياو التنميد  املنخفمد  في دا ونتيجد  مدن  لب   الوقتا وي ترب مذا التخ ف نببا  

نتا ج دا يف ا ن ةاتددها وتُقددي ا مؤشد او البنددن الدددو  ملمارند  األعمددال القواعددد والدنما الددم تددؤث  
فاءينا وُصن فت أغ د    ددان ع ت الا يد القتاادي يف قدرين القوا  اخلاص ع ت أداء عم ه  ا

يف امل اتدد  ال  يددا ملمارندد  األعمددال )زيدد  ُتمِ دد  امل تبدد  ال اليدد  أن  يظدد   أموعدد  أقدد  الب دددان  ددوا  
 ارندددد  األعمددددال ةفوفدددد    دددددد أكددددرب مددددن التعدددددياو(، طة كانددددت الدرجدددد  املتونددددو   ددددذ مددددذ  

ا 99 ن غددري فظدد  أقدد  الب دددان  ددوا  ،  ينمددا   غددت الدرجدد  املتونددو  ل ب دددان الناميدد  مدد153 الب دددان
،  يدد أن الدرجد  الدم زاد  90ع دت درجد  تقد  عدن  وزا ت ثالث    دان من أق  الب دان  دوا  

 ا150ع ي ا ناف مذ  الب دان ع ت وجه التق ي  فاقت 

زدددث فيدده  ددو مشددجل، ف غ دد   ال ددام ع ددت الت  دديا أددال   و  دد  طنفددا  أقدد  الب دددان  ددوا   -48
خياددص ل ت  دديا نسددب  مددن ا نفددا  ايلاددومه تفددو  نمريثددا يف الب دددان الناميدد  غددري  مددذ  الب دددان

 يف املا دد ( ألقدد  الب دددان  ددوا   18،  دد  طن املتوندد، غددري املدد جح )املندرجدد  يف فظدد  أقدد  الب دددان  ددوا  

__________ 

(17) TD/B/60/8ا 
(18) UNCTAD, 2016, Benchmarking Productive Capacities in Least Developed Countries (Geneva, 

United Nations publication) UNCTAD/WEB/ALDC/2015/9ا 
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يف املا دددددد ( يفوقددددددان م ي ي ددددددا يف الب دددددددان الناميدددددد  األ دددددد   )يب دددددد  املتوندددددد، غددددددري  17واملتونددددد، )
 ا(19) يف املا  ( 14يف املا   واملتون،  15 حامل ج

 الستنتاجات والسبيل للمضي قدما -ثالثاً  

كمجموعدد  منددذ  ل يددزال التقدددم لجتمدداعه والقتاددادي الددذي زققتدده أقدد  الب دددان  ددوا   -49
ا ولدددذلن، تمددد ل مدددذ  الب ددددان ع ألددد  ل اددددماو، ندددواء اعتمددداد   ندددامع عمددد  طندددونبول ألددد يفا  

أو اجتماعيدد ، أو نيانددي ، أو  يظيدد ا وعندددما ُعقددد مددؤم  األمددا املتعدددين ال ا ددل  أكانددت اقتاددادي ،
، كدان ا تمدل الددو  ي داث ا ثدار النا د  عدن للدزال 2011يف أيار/مدايو  امل     قد  الب ددان  دوا  

 ا وقمدددددت للدددددزال آ ددددد  ألددددد ب نيبدددددال يف نيسدددددان/2010/ينددددداي  ال ا ألددددد ب مددددداييم يف كدددددانون 
املاان  الجتماعي  والقتاادي  الم زقق ا مذا الب د جب ود ممني   الل  ع ت 2015 أ  ي 

يف التاددوين  ندد بيا   ، أثدد  طعاددار مدد ل ع ددت فددانواتو تدد ثريا  2015عدددين نددنواوا ويف آةار/مددارب 
 الجتمدداعه والقتاددادي واملؤنسدده يف مددذا الب دددا ونتيجدد  لددذلن، أج ددت ا م يدد  ال امدد  قدد ارا  

ا ويف   دددان أ دد  ، م دد  أنغددول، أثدد و الاددداماو ن وألددل أقدد  الب دددان  ددوا   دد   ان مددذا الب ددد مدد
القتاادي  اخلارجي ، من قبي  ت دن الناشدظ  عدن تق د  أند ار السد ل ال  يسدي ، ول نديما املبدول 

ا غري أن مذا الب دد ا دذ تددا ري ايلاد يف أن ار البرتول يف توق او اخل ون من فظ  أق  الب دان  وا  
جب دد  اخلدد ون مددن مددذ  الفظد  جددزءا  مددن   ناأدده ل تجددارين والتنميد  و ا دداة اخلدد ون مددن مددذ  م موند  

لتعقيدددده النمددددو الشددددام  والتنميدددد  املسددددتدام ا ويف مددددذا الادددددد، ينبغدددده ع ددددت أنغددددول  الفظدددد  داف ددددا  
وشدددد كا  ا يف التنميدددد  ممدددداعف  ا  ددددود لت زيددددز التنويددددل القتاددددادي القددددا ا ع ددددت ت زيددددز القدددددراو 

 جي  والتعول القتاادي امليا هاا نتا

من التقددم يف   د  ا دالو،  ينمدا   فدت عدن  متواأل ا   وأز لو   دان عديدين قسوا   -50
ال كددد  يف أدددالو أ ددد  ا ومل تقددده   ددددان أ ددد   أي تقددددم يُدددذك  يف السددد ه لتعقيددده أي  مدددن 

الندداتع ا  دده ا  ددا  أمددارب   نددامع طنددونبول وغاياتددها ففيمددا يت  دده  ب دوغ املدددرب ا دددد لنمددو 
يف  7نسددب     دددا   48مددن أصدد     دددان فقدد، مددن أقدد  الب دددان  ددوا   9ع ددت نددبي  امل ددال، زققددت 

ا ويف الب دددان الددم تشددري في ددا األدلدد  طىل ندد بيا   املا دد  املسددت دف ،  ينمددا نددج ت   دددان أ دد    ددوا  
م عدن ايلدد مدن الفقد  وتسدذ طز ال تقدم يف ا ال القتاادي، مل يسدف  مدذا التقددم ع دت الددوا

، يشري التقييا طىل أن   وري  لو   دا   48البال  عددما  رفا  ا نسانا ومن  ذ أق  الب دان  وا  
الد ق اطيدد  الشدد بي  كانددت الب ددد الوزيددد السددا   ع ددت الدددرب الاددعيح لتعقيدده  يددل األمدددارب 

درب املتم د  يف مادذ نادف أقد  الب ددان ا ويف مدذ  امل ز د ، يبددو املد(20)ا  ا ي  السب   لأللفي 
من انتيفاء م ايري اخل ون من مذ  الفظ    يد املنال  سب  ألد ف القددراو ا نتاجيد  وعددم   وا  

__________ 

 امل جل نفسها (19)
 ودددد  التنميدددد  ملددددا   ددددد  -: النمددددو والتعددددول امليا دددده2014تق يدددد  أقدددد  الب دددددان  ددددو ل ددددام  ،2014األوناتدددداد،  (20)

 املتعدين(ا، منشوراو األما E.14.II.D.7جنيف ونيويورك، رقا املبي او ) 2015 عام
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زدوث تول ميا ه يف اقتااداو مذ  الب ددانا وفيمدا يت  ده ة دايري اخلد ون ال الثد ، فدا  عددد 
مدن الدد   القدومه ا  دا  عددد الب ددان الدم  الم اندتوفت م يدار نادي  الفد د أق  الب دان  وا  

ا ويشري ةلن طىل أن (21)انتوفت م يار مؤش  األصول البش ي  ومؤش  أوجه الم ف القتاادي
الشدددد كاء يف التنميددددد  ينبغددددده أن يواصددددد وا الرتكيدددددز ع دددددت مسدددددا   التنميددددد  البشددددد ي  وأوجددددده المددددد ف 

لريتفدددل  كافيدددا    غدددري أنددده لدددي  شددد طا   القتادددادي امل عددد ا وقدددد يادددون  دددو الدددد   الفددد دي ألددد ورين،
مدددن الدددزمنا و  ددد  التنويدددل  ردزدددا   مسدددتو  التنميددد  القتادددادي  يف الب ددددان   دددد أن لددد ل منخفمدددا  

القتاددادي والتعددول امليا دده وتف يدد  النمددو القتاددادي ال دد ي  القاعدددين  تددوفري ال مدد  ل جميددل 
ولب ددددوغ أمدددددارب التنميدددد    دددددان  ددددوا  عوامدددد  ل غدددد  عن ددددا لتعقيدددده التنميدددد  املسددددتدام  يف أقدددد  الب

 املستدام ا

ملددذ   ر يسدديا   شدداغال   ويشددا  طجيدداد الولددا ف ا نتاجيدد  ا يدددين لسدداان أقدد  الب دددان  ددوا   -51
الب دددانا وتقتمدده التنميدد  الشددام   واملسددتدام  أل تاتفدده الب دددان الناميدد   تعقيدده النمددو يف الندداتع 
ا  ده ا  دا   د  وتقده النمدو يف ال مالد  واملندافل الجتماعيد  املقرتند   دذلنا ورغدا اودا  النمدو 

 ثا تدا   وياو تافد  لسدااهنا عمدال  ، ف ن  و ال مال  مل يزدد ةستا جيايب يف أغ   أق  الب دان  وا  
لنماانداو  شدديدا   ا ويشا  انتم ار مستوياو البوالد   دذ املاليدذ مدن السداان طمددارا  ومنتجا  

 النتددا ع الجتماعيدد  املزي دد ا ول يددزال طجيدداد فدد ص ال مالدد  املنتجدد  الددم  البشدد ي  ومدده تقددرتن أيمددا  
 يف مممار السياناوا  يسيا  ر  تواك   و الساان يف مذ  الب دان يشا  تديا  

، يتمدددح أن أمددددارب التنميددد  2015وا ن وقدددد  ددددأ تنفيدددذ  وددد  التنميددد  ملدددا   دددد عدددام  -52
مدن األمددارب ا  ا يد  لأللفيد ا ونيسدري السد ه لتعقيده أمددارب   ندامع  املستدام  أك د  طموزدا  
الددم  2030ام طىل جند  مددل ال مدد  ع دت تنفيددذ  ودد  التنميد  املسددتدام  ل دد عمد  طنددونبول جنبددا  

 تتمدددمن أمددددارب التنميددد  املسدددتدام ا ويتسددده الددددعا الدددذي يقدمددده األوناتددداد ألقددد  الب ددددان  دددوا  
 ل جميددددل والشددددام  املودددد د القتاددددادي النمددددو )ت زيددددز 8لتعقيدددده أمدددددارب الربنددددامع مددددل املدددددرب 

ىل أن الغاي  ل جميل(ا وودر ا شارين ط الال ه ال م  وتوفري واملنتج ، الاام   وال مال  واملستدام،
يف املا دد  يف أقدد   7املتم  دد  يف تقيدده  ددو مودد د يف الندداتع ا  دده ا  ددا  يب دد   8األوىل ل  دددرب 

، فمدددن ماثددد  املددددرب ا ددددد يف الربندددامعا ورغدددا اندددتم ار النمدددو يف أقددد  الب ددددان  دددوا   الب ددددان  دددوا  
رياو التعوي يدد  يف غمددون الواألددح أن م دددلو النمددو ا ققدد  زددن ا ن ل تافدده  زددداث التغيدد

وشدد كا  ا يف التنميدد  طجدد اء  ملددذ  الغايدد ، ينبغدده ع ددت أقدد  الب دددان  ددوا   فددرتين لمنيدد  مقبولدد ا وتقيقددا  
 تقييا ناقد لالنرتاتيجياو الم يتب وهنا يف الوقت ايلا   غي  الت بت من اتساق ا مل الربنامعا

وشدد كااما يف التنميد  ا  دود لتعسددذ  ولدذلن، فمدن امل دا أن تمدداعف أقد  الب ددان  دوا   -53
أداء مدددذ  الب ددددان القتادددادي والجتمددداعه المددد يف وج   دددا تسدددري ع دددت درب النمدددو والتنميددد  

، و نداء القددرين ع دت الادمود يف ا دال م موندا   املستدامذا ويقتمه ةلدن  فدي  الفقد   فيمدا  
ملددذ  الغايدد ، ينبغدده  يا ددها وتقيقدا  القتادادي  ت زيددز القدددراو ا نتاجيد  والتعددول القتاددادي امل

__________ 

(21) E/2015/33ا 
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وشدد كا  ا يف التنميددد  السدد ه ايل يددد  لت زيددز نوعيددد  النمددو الدددذي ينبغددده أن  ع ددت أقددد  الب دددان  دددوا  
ا وزن يتعقه ةلن، فمن الم وري، ألمن أمور أ   ، تنميد  ومستداما   وتشاركيا   ياون شامال  

ال مالددد  املنتجددد ، وتسدددذ قددددرين أقددد  القددددراو ا نتاجيددد  الدددم نتسددداعد  ددددورما يف طجيددداد فددد ص 
ع دددت طنتدددان السددد ل واخلددددماو، ويف ج ددد  مدددذ  الب ددددان قدددادرين ع دددت التنددداف  ع دددت  الب ددددان  دددوا  

الادد يد الدددو ا ولددن يتعقدده التعددول امليا دده يف اقتادداداو مددذ  الب دددان طلل  وألددل ططددار ةف ددز 
يا ه، والتقدم التانولوجها و ادن أن من السياناو لتس يل عم ي  ت اكا رأب املال، والتغيري امل

يتعقددده ةلدددن  اتبدددا  نيانددداو ط ا يددد  وطنيددد  تشددداركي  وشدددام   ل جميدددل، و التوندددل يف اندددتخدام 
 الش اكاو ا  ا ي ا

ويف السددنواو املقب دد ، نتواصدد  أماندد  األوناتدداد، مددن  ددالل دعامدداو ال مدد  الدد الث،  -54
اا ونيناد  ت كيزمدا ع دت تنفيدذ ا دالو ةاو األولويد  وازتياجاث ت بي  أولوياو أق  الب دان  وا  

 يف   نامع عم  طنونبول ع ت حنو أفم ا ويشم  ةلن ما ي ه:

 ؛ج   ال م  املت  ه  التع ي  و املفاميا أك   عمقا   )أ( 

 ؛تقدمي الدعا ل ب دان الم م  ة ز   اخل ون من فظ  أق  الب دان  وا   )ب( 

 ني  ع ت النتفادين من فد ص التجدارين والندت مار،  وندا   مساعدين الب دان امل ()ن 
 من  ين ا الت اون  ذ   دان ا نوب والت اون ال الثه األط ارب؛

 م ا   مسا   التجارين الدولي  والس ل األناني ؛ )د( 
 التانولوجي ؛ املساعدين يف  ناء قدراو أق  الب دان  وا   )ه( 
اجتدددذاب الندددت ماراو، ةدددا في دددا الندددت ماراو يف  مسددداعدين أقددد  الب ددددان  دددوا   )و( 

 األجنبي  املباش ين، والنتفا  من اا

ع ددددت تندددداول أددددالو ال مدددد  ةاو األولويدددد  الددددم ي كددددز ع ي ددددا  ونددددي ا   األوناتدددداد أيمددددا   -55
الربنامع؛ ومه ع ت نبي  امل دال الزراعد ، واألمدن الغدذا ه، والتانولوجيدا وال تادار، وتغدري املندا ، 

،  الت داون مدل كيانداو أ د  ، مدذ  ونتسداعد األماند  أيمدا   الم ف يف أقد  الب ددان  دوا  وأوجه ا
الب دددان يف طدران الربنددامع يف انددرتاتيجياثا الوطنيدد  ل تنميدد ، ويف كفالدد  تنفيددذ التدددا ري واللتزامدداو 

 الواردين فيه التنفيذ الاام ا

ق يد  عدن المتمدام املتزايدد الدذي تبديده وت رب أالو عم  األوناتاد الم يتناوملا مدذا الت -56
 الدددعا الددذي تقدمدده األماندد  يف ا ددالو الددم زددددما   نددامع عمدد  طنددونبول،  أقدد  الب دددان  ددوا  

وعن ط ب ا املت الا ملذا الدعاا وتقتمه النتجا   الف الد  لقا مد  الو بداو املتزايددين مدن الددول 
تفيدين نفسد ا، واألماند  لتعسدذ طعدداد السيانداو األعماء تماف  ج دود املداحنذ، والب ددان املسد

، وت زيددز تدد ثري  دد امع ومشدداريل الت دداون التقدد  و ندداء القدددراو وقدددراو التنفيددذ يف أقدد  الب دددان  ددوا  
ملذ  الغايد ، ينبغده مواصد    الف  وا  ا ه يف املؤنساو ا  ي  واقتااداو مذ  الب دانا وتقيقا  

ا  دددود ايلاليددد  لت زيدددز قددددراو مدددذ  الب ددددان ع دددت تدددو  املسدددؤولي  وألدددمان طماانيددد  التنبدددؤ هبدددذ  
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الدعا املا  مدن الب ددان املاحند ا  األنشو  وانتدامت ا ع ت الا د الوطني ا ونيتو   ةلن أيما  
  د  وندي   م مد   أق  الب دان  وا   ويف مذا الادد، ل يزال صندو  األوناتاد النتظما  لاان

لنت الل أنشو  الت اون التق  و ناء القددراو وطعددادما وتنفيدذما يف مدذ  الب ددانا وع دت غد ار 
السددنواو السددا ق ، يامددن التعدددي الددذي تواج دده األماندد  يف ت بظدد  املددوارد الددم تتدديح وديددد مددوارد 

 الاندو  النتظما   انتماما
    


