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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة الستون

   ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦جنيف، 

  االستنتاجات املتَّفق عليها    

التقريـر  : مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً             
  املرحلي الثاين

 ) من جدول األعمال٥البند (

  إن جملس التجارة والتنمية،  
مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل      " للتقرير املعنون    ُيعرب عن تقديره    -١  

  ؛"قياس وتقييم القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً: اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً
االستنتاجات الرئيسية اليت خلص إليها التقرير، وهـي أن نطـاق    ب ُيحيط علماً   -٢  

عملية التنويع يف أقل البلدان منواً قد ضاق على مر السنني إذا ما قيس باالستناد إىل مؤشر تركّـز                   
تزال  الصادرات السلعية؛ وأن حصة الصناعة التحويلية يف االقتصادات الوطنية ألقل البلدان منواً ال            

اك بلدين فقط من أقل البلدان منواً يفوق فيهما نصيب الفرد من إمجايل إمدادات              منخفضة، وأن هن  
 بعد إىل وضـع     الطاقة األولية متوسط البلدان النامية األخرى؛ وأن معظم أقل البلدان منواً مل تصل            

   يف املائة؛ ٢٥تبلغ فيه نسبة االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل أكثر من 
دة بلدان من أقل البلدان منواً قد أحرزت تقدماً هاماً يف بعـض       بأن ع  ُيسلِّم  -٣  

جماالت بناء القدرات اإلنتاجية، مثل زيادة اإلنفاق العام على التعليم، وزيادة حصة أنـشطة              
البحث والتطوير من الناتج احمللي اإلمجايل، ولكن مثة حتديات هائلة ال يزال يتعني التصدي هلا               

ية املادية، وتنويع الصادرات وإضافة القيمة، واحلصول على التمويـل،          يف جماالت الُبنية التحت   
  وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وحتسني البيئة اإلمجالية لألعمال التجارية؛
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أن حالة القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً ختضع لقيـود           يالحظ بقلق     -٤  
 هو سبب ونتيجة لضعف روابط اإلنتاج ونواقص شديدة، وأن ضعف هذه القدرات اإلنتاجية 

  واالفتقار إىل التنويع وإضافة القيمة يف اقتصاداهتا؛
بأمهية استخدام املؤشرات لفهم حالة القدرات اإلنتاجيـة يف أقـل           ُيسلِّم    -٥  

البلدان منواً ولتمكني هذه البلدان من اختاذ إجراءات ُمحددة هتـدف إىل التعجيـل بعمليـة                
  قتصاداهتا ورصد النتائج املُحقَّقة؛التحّول اهليكلي ال

قياس وتقييم أداء القدرات اإلنتاجية هي مهمة ُمعقَّدة        مع التسليم بأن مهمة       -٦  
 ُيرحِّـب وصعبة بالنظر إىل عدد اجملاالت اليت يتعني تقييمها وقياسها وُندرة البيانات املتاحة،             

مببادرة أمانة األونكتاد يف هذا اجملال كجزء من مسامهتها يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصاحل               
 )ه(٦٥أقل البلدان منواً وإجناز الوالية اليت اعُتمدت يف الدوحة على النحو املُحـدَّد يف الفقـرة       

 يف  دعمهـا ، وُيشجع األونكتاد على تعزيز مشاوراته مع حكومات أقل البلدان منواً هبدف             منها
  استخدام هذا العمل التحليلي لتحديد ومعاجلة فجوات السياسات العامة؛

 على حاجة أقل البلدان منواً الختاذ إجراءات من أجل حتسني كميـة             ُيشدِّد  -٧  
ونوعية البيانات املتاحة يف أقل البلدان منواً، مبا يف ذلك بناء القدرات اإلحـصائية الوطنيـة                

بدعم من األونكتاد والشركاء اإلمنائيني الذين هم يف وضع يسمح هلم وآليات الرصد الوطنية، 
  بتقدمي هذا الدعم؛

احلكومات الوطنية ألقل البلدان منواً على مواصلة ما تبذله من جهود         ُيشجِّع    -٨  
  لتحسني بيئتها االقتصادية احمللية، وتعبئة املوارد احمللية، وتيسري منو وتطّور القطاع اخلاص؛

 الشركاء يف التنمية على مواصلة تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً يف             عُيشجِّ  -٩  
  جمال بناء القدرات اإلنتاجية مبا يتوافق مع برنامج عمل اسطنبول؛

 أمهية تبادل اخلربات وأفضل املمارسات فيما بني أقل البلدان منـواً،            يؤكِّد  -١٠  
أجل إرساء أساس أقوى لبنـاء قـدراهتا        والبلدان النامية األخرى والشركاء يف التنمية، من        

  اإلنتاجية؛
 من األونكتاد أن يعمل، يف إطار واليته ويف حدود املوارد املتاحـة،             يطلب  -١١  

على تعزيز عمله التحليلي هبدف وضع مقاييس لألداء ومؤشرات ُمحـدَّدة كميـاً لقيـاس               
امة يف جمال الـسياسات     القدرات اإلنتاجية لالقتصادات، بغية توفري منهجية عملية ومبادئ ع        

فيما يتعلق بكيفية إدماج القدرات اإلنتاجية يف ُصلب سياسات واستراتيجيات التنمية الوطنية            
  .يف أقل البلدان منواً

        


