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 - 217 /70متابعــــة مـــ ار األمــــم املتحــــدة النــــام املعـــ بالب ــــدان الناميــــة
غري الساح ية
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل إعالن فيينا وبرنامج عمل فيينا لصاحل الب دان النامية غري السـاح ية ل عقـد
 ،)1(2024-2014املعتمـــدين يف مـ ـ ار األمـــم املتحـــدة النـــام املعــ بالب ـــدان الناميـــة غـــري
الساح ية املعقود يف فيينا يف الفتـرة مـن  3إىل  5تشـرين النـام/نوفمرب  ،2014والـذ أعـرب
فيه مجيع أصحاب املص حة املعنيني عن التزامهم بتنفيذ برنامج العمل،
وإذ تؤكد من جديد اهلدف الرئيسي من برنامج عمل فيينا وهـو العمـل بشـلل أكنـر
اتســاقا ع ــ ت بيــة االحتياجــا اإلمنائيــة اخلاصــة ل ب ــدان الناميــة غــري الســاح ية والتصــد
ل تحــديا الــي تواجههــا بســب موقعهــا غــري الســاح ي النــائي وبســب املعوقــا اجلغرافيــة،
واإلسهام بالتـا يف حتسـني معـدل النمـو املسـتدام والشـامل الـذ ميلـن أن يسـهم يف القضـاء
ع الفقر من خالل التحرك حنو ب وغ اهلدف املتمنل يف إهناء الفقر املدقع،
وإذ تشري إىل قرارها  232/69امل رخ  19كانون األول/ديسمرب ،2014
وإذ تؤكدددد مدد جديدددد قرارهـــا  1/70املــ رخ  25أي ول/ســـبتمرب  ،2015املعنـــون
”حتويــل عاملنــاة خلــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،“2030الــذ اعتمــد فيــه جمموعــة مــن
األهداف والغايا العاملية الشام ة والبعيدة املدى املتع قـة بالتنميـة املسـتدامة ،الـي تركـز ع ـ
الناس وتفضي إىل التحول ،وتعيد تأكيد التزامها بالعمل دون ك ل من أجل تنفيذ هـذ اخللـة
باللامـــل ل ـــول عـــام  ،2030وإدراكهـــا أن القضـــاء ع ـ ـ الفقـــر بميـــع صـــور وأبعـــاد ،
_______________

( )1القرار  ،137/69املرفقان األول والنام.
)15-16971 (A

**1516971
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مبــا يف ذلــا الفقــر املــدقع ،هــو أكــرب حتــد يواجهـه العــاو وطــر ال غــع عنــه لتحقيــم التنميــة
املســتدامة ،والتزامهــا بتحقيــم التنميــة املســتدامة بأبعادهــا النال ــة  -االقتصــاد واالجتمــاعي
والبيئـــي  -ع ــ حنـــو متـــوالن ومتلامـــل ،وباالســـتناد إىل اإلجنـــالا الـــي حتققــ يف إ ـــار
األهداف اإلمنائية لأللفية والسعي إىل استلمال ما و يُنفّذ من ت ا األهداف،
وإذ تؤكد مد جديدد أيضدا قرارهـا  313/69املـ رخ  27اول/يوليـه  2015بشـأن
خلة عمل أديس أبابا الصـادرة عـن املـ ار الـدو النالـو لتمويـل التنميـة ،الـي تشـلل جـزءا
ال يتجزأ من خلة التنميـة املسـتدامة لعـام  ،2030وتـدعمُها وتلمُهـا وتسـاعد ع ـ توضـي
ســياغ غايا ــا املتصـ ة بوســائل التنفيــذ مــن خــالل سياســا وإجــراءا عم يــة ،وتعيــد تأكيــد
االلتزام السياسي القـو بالتصـد لتحـد التمويـل و يئـة بيئـة م اتيـة ع ـ مجيـع املسـتويا
لتحقيم التنمية املستدامة ،بروحٍ من الشراكة والتضامن ع الصعيد العاملي،
وإذ تشري إىل إعالن األمم املتحدة لأللفية(،)2
وإذ تشري أيضا إىل الو يقة اخلتامية مل ار األمـم املتحـدة ل تنميـة املسـتدامة الـذ عُقـد
يف عام  2012املعنونة ”املستقبل الذ نصبو إليه“(،)3
وإذ تشددري كددكل إىل إعــالن ســيندا وإ ــار س ـيندا ل حــد مــن خمــا ر اللــوار
ل فترة  ،)4(2030-2015وتسـ م يف الوقـ نفسـه بـأن الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية تواجـه
مصــاع خاصــة مــن حيــو أخلــار اللــوار  ،وتلــرر تأكيــد االلتــزام باحلــد مــن أخلــار
اللــــوار وبنــــاء القـــــدرة ع ــــ حت ّمــل اللــــوار ضــمن سيــــاغ التنميــة املســتدامة والقضــاء
ع الفقر،
وإذ تشري إىل إعالن أملايت( )5وبرنامج عمل أملـايتة ت بيـة االحتياجـا اخلاصـة ل ب ـدان
النامية غري الساح ية يف إ ار عاملي جديد ل تعاون يف جمـال النقـل العـابر مـن أجـل الب ـدان غـري
الساح ية وب دان املرور العابر النامية(،)6
_______________

( )2القرار .2/55
( )3القرار  ،288/66املرفم.
( )4القرار  ،283/69املرفقان األول والنام.
( )5تقريددر امتددؤلر الددالاويل الدددون للنلدددان الناميددة وددري الاددارلية وبلدددان امتددروو العددابر الناميددة والنلدددان امتا ددة
وامتؤسادددامل امتاليدددة وا ااديدددة الدوليدددة امتعد د بالتعددداون ا دددال النقد د العدددابرخ أمتدددا خ كالا ادددتانخ 28
و  29آب/أواطس  ،)A/CONF.202/3( 2003املرفم النام.
( )6املرجع نفسه ،املرفم األول.
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وإذ تاد لم بــأن عـــــدم امــتالك الب ــدان الناميــة غــري الســاح ية منافــذ بريـــــة إىل البحــر،
الذ يزيد سوءا البعد عـن األســــواغ العامليــــة وارتفـا تلـالي العبــــور وخمـا ر  ،ال يـزال
يشلل عقبا خلـرية حتـد مــــن عائــــدا التصديــــر وتـدفقا رأس املـال اخلـا وحشــــد
املــــوارد احمل يــــة هلــذ الب ــدان ،ويـ ر بالتــا سـ با يف منوهــا وتنميتــها االجتماعيــة واالقتصــادية
بوجه عام،
وإذ تا لم أيضا بأن املسـ ولية الرئيسـية عـن إنشـاء نظـم مـرور عـابر فعالـة تقـع ع ـ
عاتم الب دان النامية غري الساح ية وب دان املرور العابر النامية،
وإذ تعترف بأمهية تعزيز التعاون بني الب دان النامية غري الساح ية وب دان املـرور العـابر
الناميــة ع ـ أســاس املصـ حة املشــتركة وتالح ـ أن جهــود التعــاون مــن الــاللم دعمهــا ببيئــة
اقتصادية دولية مواتية ،مع مراعاة اختالف الظروف والقدرا ومسـتويا التنميـة يف الب ـدان
ومع احترام األولويا الو نية،
وإذ تا لم بضرورة تعزيز كل من االستنمار العام واالستنمار اخلا يف البنية التحتيـة
ل لاقة وتلنولوجيا اللاقة النظيفة؛ وكذلا بأوجـه الضـع واالحتياجـا اخلاصـة ل ب ـدان
النامية غري الساح ية،
وإذ تؤكد أمهية مسامهة الب دان النامية غري الساح ية يف معرض إكسـبو  2015الـذ
عقد يف ميالنو ،إيلاليا ،من  1أيار/مايو إىل  31تشرين األول/أكتـوبر  2015بشـأن ”تغذيـة
اللوك  -اللاقة من أجل احلياة“ ،واملشاركة الفعالة من قبـل الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية
يف أنشلة عقد األمم املتحدة لتوفري اللاقة املستدامة ل جميع ،مبا يف ذلـا مبـادرة تـوفري اللاقـة
املســـتدامة ل جميـــع ،ويف معـــرض إكســـبو  ،2017الـــذ ســـيعقد يف أســـتانا وســـريكز ع ــ
موضو ”اللاقة املستقب ية“،
وإذ تعترف باحلاجة إىل النهوض بالتلامل اإلق يمي اهلادف ليشمل التعـاون فيمـا بـني
الب دان وأمهية حتسني مرافم البنية التحتية احلالية ل نقل من أجل تنفيذ برنامج عمل فيينا،
وإذ تاد لم بــأن برنــامج عمــل فيينــا يســتند إىل طــراكا جمــددة ومعــزلة تســتعني هبــا
الب دان الناميـة غـري السـاح ية يف مسـاعيها الراميـة إىل تسـيري فوائـد التجـارة الدوليـة ،وحتويـل
اقتصادا ا هيل يا ،وحتقيم منو أكنر مشوال واستدامة،
وإذ حتيط علما بنداء ليفنغستون ل عمل مـن أجـل التعجيـل بتنفيـذ برنـامج عمـل فيينـا
ل ب دان النامية غري السـاح ية الـذ اعتمـد يف اجتمـا املتابعـة الـولار الرفيـع املسـتوى ملـ ار
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األمم املتحدة النام املع بالب دان النامية غري الساح ية ،الذ عقـد يف ليفنغنسـتون ،لامبيـا ،يف
حزيران/يونيه ،2015
وإذ حتيط علما أيضا بـاإلعالن الصـادر عـن االجتمـا الرفيـع املسـتوى لرؤسـاء دول
وحلوما الب دان النامية غري الساح ية بشـأن موضـو ”ربـ الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية
بالفر املتاحة ع الصعيد العاملي“ ،الذ عقد يف مقر األمم املتحـدة يف  28أي ـول/سـبتمرب
،2015
 - 1حتيط علما بتقرير األمـني العـام عـن تنفيـذ برنـامج عمـل فيينـا لصـاحل الب ـدان
النامية غري الساح ية ل عقد )7(2024-2014؛
 - 2ترردد بـــاالعتراف باالحتياجـــا اخلاصـــة ل ب ـــدان الناميـــة غـــري الســـاح ية
وبالتحديا اخلاصة الي تواجههـا يف خلـة التنميـة املسـتدامة لعـام  )8(2030ويف خلـة عمـل
أديس أبابا( )9وت كـد أن التنفيـذ الفعـال هلـاتني الـو يقتني النـهائيتني إىل جانـ اجملـاال السـتة
ذا األولويــة يف برنــامج عمــل فيينــا لصــاحل الب ــدان الناميــة غــري الســاح ية ل عقــد -2014
 )10(2024ميلــن أن يــدفع عج ـــة التقــدم االجتمــاعي واالقتصـــاد يف الب ــدان الناميــة غـــري
الساح ية ويساعد يف حتويل اقتصادا ا من اقتصادا غري ساح ية إىل اقتصادا موصولة برا؛
 - 3تا لم بـأن الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية تواجـه حتـديا خاصـة يف جهودهـا
الرامية إىل القضاء ع الفقر وحتقيم التنمية املستدامة وتشدد يف هذا الصدد ع ـ أمهيـة تقـد
دعم دو مستمر لتلم ة جهود الب دان النامية غري الساح ية؛
 - 4تدعا الب دان النامية غري الساح ية وب دان املرور العابر وطـركائها يف التنميـة،
ومنظومة األمم املتحدة ومجيع اجلها الفاع ة األخرى إىل القيام ع مجيع املسـتويا بتنفيـذ
اإلجراءا املتفـم ع يهـا يف برنـامج عمـل فيينـا مبجاالتـه السـتة ذا األولويـة ،وهـية املسـائل
األساسية املتص ة بسياسا املـرور العـابر؛ وتلـوير الـبع التحتيـة وصـيانتها؛ والتجـارة الدوليـة
وتيسـري التجـارة؛ والتلامـل والتعــاون ع ـ الصـعيد اإلق يمــي؛ والتحـول االقتصـاد اهليل ــي؛
ووسائل التنفيذ؛ بشلل منسم ومتسم وسريع؛
_______________

(.A/70/305 )7
( )8القرار 1/70
( )9القرار  ،313/69املرفم.
( )10القرار  ،137/69املرفم النام.
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 - 5تدعا الـدول األعضـاء إىل دمـج برنـامج عمـل فيينـا يف اسـتراتيجيا ا اإلمنائيـة
الو نية والقلاعية للفالة تنفيذ بفعالية؛
 - 6تددددعا الشـــركاء يف التنميـــة إىل تـــوفري دعـــم تقـ ـ ومـــا هـــادف ،حسـ ـ
االقتضاء ،من أجل تنفيذ اإلجراءا احملددة املدرجة يف برنامج عمل فيينا؛
 - 7هتي مب سسا منظومة األمم املتحدة وهيئا ا ذا الص ة أن تـدمج برنـامج
عمل فيينـا يف بـرامج عم ـها ،وذلـا ضـمن إ ـار واليـة كـل منـها ،وأن تـدعم الب ـدان الناميـة
غــري الســاح ية وب ــدان املــرور العــابر الناميــة يف تنفيــذ برنــامج العمــل بلريقــة متســقة ومنســقة
تنسيقا جيدا ،وتدعو املنظما الدولية ،منل البنا الدو ومصارف التنمية اإلق يمية ومنظمـة
التجــارة العامليــة ومنظمــة اجلمــارك العامليــة والصــندوغ املشــترك ل س ـ ع األساســية ومنظمــا
التلامل االقتصاد اإلق يمي وغريهـا مـن املنظمـا اإلق يميـة ودون اإلق يميـة ذا الصـ ة إىل
القيام بذلا؛
 - 8تعرب ع تقديرها ل جهود الي تبذهلا الدول األعضـاء وغريهـا مـن الشـركاء
يف التنميـــة ،مبـــا يف ذلـــا هيئـــا إدارة ال جنـــة االقتصـــادية ألفريقيـــا وال جنـــة االقتصـــادية
واالجتماعية آلسيا واحملي اهلادئ وم ار األمم املتحدة ل تجارة والتنميـة مـن أجـل مج ـة أمـور
منها دمج برنامج عمل فيينا يف أنشلتها؛
 - 9تؤكد ضرورة تعزيـز مواءمـة القواعـد والو ـائم وتبسـيلها وتوحيـدها ،مبـا يف
ذلــا تنفيــذ االتفاقيــا الدوليــة بشــأن النقــل والعبــور واالتفاقــا الننائيــة ودون اإلق يميـــة
واإلق يمية تنفيذا كامال وفعـاال؛ وتشـدد أيضـا ع ـ أن التعـاون يف جمـال السياسـا والقـوانني
واألنظمة األساسية املتع قة بالعبور بني الب دان النامية غري الساح ية وجرياهنا مـن ب ـدان العبـور
أمر حاسم األمهية إلجياد ح ول فعالـة ومتلام ـة ل تجـارة عـرب احلـدود وحـل املشـاكل املرتبلـة
بالنقل العابر ،وتشدد ع أن هذا التعاون ينبغـي تعزيـز ع ـ أسـاس املصـاحل املتبادلـة ل ب ـدان
النامية غري الساح ية وب دان املرور العابر النامية ع حد سواء؛
 - 10تشد د ع ـ أن تلـوير الـبع التحتيـة يـ د دورا أساسـيا يف احلـد مـن تل فـة
التنميـــة يف الب ـــدان الناميـــة غـــري الســـاح ية وأن تلـــوير وصـــيانة الـــبع التحتيـــة ل نقـــل العـــابر
وتلنولوجيا املع وما واالتصاال والبنية التحتية ل لاقة حامسان بالنسـبة ل ب ـدان الناميـة غـري
الساح ية ،من أجل احلد من ارتفا التلالي التجارية وحتسني القـدرة التنافسـية هلـذ الب ـدان
وإدماجها باللامل يف السوغ العاملية؛
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 - 11ترر بالـدعوة الـواردة يف خلـة عمـل أديـس أبابـا إىل إنشـاء منتـدى عـاملي
جديــد ل ــبع التحتيــة ،اســتنادا إىل آليــا التعــاون املتعــدد األ ــراف القائمــة ،بقيــادة مصــارف
التنميـة املتعـددة األ ــراف؛ وتشـدد ع ـ أن هــذا املنتـدى سيشـجع ع ـ االسـتما إىل ائفــة
أكنــر تنوعــا مــن األصــوا  ،ال ســيما مــن الب ــدان الناميــة ،لتحديــد النغــرا يف الــبع التحتيــة
والقدرا ومعاجلتها ،مبا يف ذلا يف الب دان النامية غري الساح ية؛
 - 12تؤكد أن حجم املـوارد الاللمـة لالسـتنمار يف تلـوير الـبع التحتيـة وصـيانتها
ما لال يشلل حتـديا كـبريا ويتل ـ إقامـة تعـاون دو وإق يمـي ودون إق يمـي و نـائي بشـأن
مشــاريع البنيــة التحتيــة ،ورصــد خمصصــا أكــرب يف امليزانيــا الو نيــة ،واســتيدام املســاعدة
اإلمنائيــة الدوليــة والتمويــل املتعــدد األ ــراف اســتيداما فعــاال مــن أجــل تلــوير البنيــة التحتيــة
وصيانتها ،وتعزيز الدور الـذ يقـوم بـه القلـا اخلـا  ،وتقـر بـأن االسـتنمار العـام واخلـا
هلمـا دور رئيسـي يف اويـل الـبع التحتيـة ،وذلـا بسـبل منـها املصـارف اإلمنائيـة ،وم سســا
اويــل التنميــة واألدوا واآلليــا منــل الشــراكا بــني القلــاعني العــام واخلــا  ،والتمويــل
امليــت الــذ جيمــع بــني التمويــل العــام بشــرو ميســرة والتمويــل اخلــا بشــرو الســوغ،
واخلــربة املتاحــة مــن القلــاعني العــام واخلــا  ،ووســائل التمويــل امليص ـ الغــرض ،واويــل
املشاريع دون حم الرجو  ،وأدوا التيفي من امليا ر ،وهياكل التمويل اجلماعي؛
 - 13تشددج املصــارف اإلمنائيــة املتعــددة األ ــراف ،مبــا فيهــا املصــارف اإلق يميــة،
ع ـ القيــام ،بالتعــاون مــع األ ــراف األخــرى صــاحبة املصـ حة ،مبعاجلــة النغــرا يف التجــارة
والنقل والبع التحتيـة اإلق يميـة ذا الصـ ة بـاملرور العـابر ،مبـا يف ذلـا باسـتلمال الوصـال
الناقصة الي ترب بني الب دان النامية غري الساح ية داخل الشبلا اإلق يمية؛
 - 14تشدد ع أن ليادة إدماج الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية يف التجـارة العامليـة
ويف سالسل األنشلة املضـيفة ل قيمـة ع ـ الصـعيد العـاملي أمـر حيـو لزيـادة القـوة التنافسـية
هلذ الب دان وكفالة تنميتها االقتصادية؛
 - 15هتي بأعضاء منظمة التجـارة العامليـة القيـام بشـلل تـام وع ـ وجـه السـرعة
بتنفيذ مجيع القرارا الواردة يف ”جمموعة تدابري با “ ،الصـادرة عـن املـ ار الـولار التاسـع
ملنظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة ،الـــــذ عقـــــد يف بـــــا  ،إندونيســـــيا ،مـــــن  3إىل  6كـــــانون
األول/ديسمرب  ،2013والتعجيل بالتصديم ع االتفاغ املتع م بتيسري التجارة؛
 - 16تؤكد أمهية ليادة مشـاركة الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية يف النظـام التجـار
املتعدد األ راف من أجل تنميتها االقتصادية؛
 - 17تؤكد أيضا أن حتسني تيسري التجارة  -مبا يف ذلا مـن خـالل ليـادة تبسـي
ومواءمة اإلجراءا اجلمركية وإجراءا النقل العـابر وطـل يا ا والشـفافية والفعاليـة يف إدارة
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احلدود وتنسيم عمل الوكاال املعنية بالتي ي اجلمركـي ع ـ احلـدود  -سيسـاعد الب ـدان
النامية غري الساح ية يف حتسني القدرة التنافسية ملنتجا ا وخدما ا امليصصة ل تصدير؛
 - 18هتي د بالشــركاء يف التنميــة أن ينفــذوا مبــادرة املعونــة لصــاحل التجــارة تنفيــذا
فعــاال ،مــع إيــالء االعتبــار املناســ لالحتياجــا واملتل بــا اخلاصــة ل ب ــدان الناميــة غــري
الساح ية ،مبا يف ذلا بنـاء القـدرا لصـياغة السياسـا التجاريـة ،واملشـاركة يف املفاوضـا
التجارية ،وتنفيذ تدابري تيسري التجارة ،وكذلا تنويع منتجا ا امليصصة ل تصدير؛
 - 19تؤكدددد احلاجـــة إىل النـــهوض بالتلامـــل اإلق يمـــي اهلـــادف ليشـــمل التعـــاون
فيما بني الب دان بشأن ائفة أوسع من اجملاال ليو ال تقتصر ع التجارة وتيسـري التجـارة
فحسـ  ،بــل تشــمل االســتنمار ،والبحــو والتلــوير ،والسياســا الراميــة إىل تســريع التنميــة
الصناعية اإلق يمية والتراب اإلق يمي؛ وأن هذا النهج يهدف إىل تعزيـز التغـيري اهليل ـي والنمـو
االقتصاد يف الب دان النامية غـري السـاح ية بوصـفه هـدفا ووسـي ة أيضـا لـرب املنـا م مجاعيـا
باألسواغ العاملية؛ وأن هذا من طـأنه أن يعـزل القـدرة ع ـ املنافسـة ويسـاعد ع ـ جـع أكـرب
قدر من الفوائد من العوملة؛ وأن من املهم تو يم أفضل املمارسـا وتبادهلـا وتعميمهـا لـتملني
الشركاء املتعاونني من أن يستفيد بعضهم من خربا بعض؛
 - 20تا لم بأن اقتصادا اللنري من الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية ال تـزال تعتمـد
ع تصدير عـدد ق يـل مـن سـ ع التصـدير الـي كـنريا مـا تلـون ذا قيمـة مضـافة منيفضـة،
وت كد احلاجة إىل جتديد وتعزيز الشراكا لصاحل التنمية لـدعم الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية
يف تنويــع قاعــد ا االقتصــادية ،وليــادة إضــافة قيمــة لصــادرا ا بــدخوهلا جمــاال األنشــلة الــي
تضف قيمة عاملية وصعودها ع مدارج ت ـا األنشـلة مـن خـالل تلـوير قـدرا ا االنتاجيـة،
مبا يف ذلا من خالل مشاركة القلا اخلا  ،وتنمية امل سسا الصغرية واملتوسلة احلجـم،
هبدف ليادة قدرة منتجا الب دان النامية غـري السـاح ية ع ـ املنافسـة يف أسـواغ الصـادرا ؛
وترح بإنشاء آلية تيسري التلنولوجيا ضمن خلة عمل أديس أبابا()11؛
 - 21تشدددد ع ـ أن مــن املهــم ،للــي تــتملن الب ــدان الناميــة غــري الســاح ية مــن
االستفادة من إملانا ا التصديرية والتجارية اسـتفادة تامـة ،اختـاذ تـدابري تشـجع ع ـ إحـدا
حتــول اقتصــاد هيل ــي كفيــل بتق ــي األ ــر الســ ي ملســاوئ موقعهــا اجلغــرايف ول ــهزا
اخلارجية ،وإجياد فر عمـل ،ويـ د يف هنايـة امللـاف إىل القضـاء ع ـ الفقـر وحتقيـم النمـو
امللــرد والتنميــة املســتدامة الشــام ني ل جميــع؛ وت كــد أن كــل ب ــد مــن الب ــدان الناميــة غــري
الساح ية يتحمل املس ولية الرئيسـية عـن تنميتـه االقتصـادية واالجتماعيـة وأن دور السياسـا
_______________

( )11القرار  ،313/69املرفم ،الفقرة .123

7 /9

A/RES/70/217

متابعة م ار األمم املتحدة النام املع بالب دان النامية غري الساح ية

واالستراتيجيا اإلمنائية الو نية ال ميلن أن تلون هناك مغاالة يف التشديد ع يـه؛ وت كـد ،يف
هذا الصدد ،أن اجلهـود اإلمنائيـة الو نيـة الـي تبـذهلا هـذ الب ـدان ي ـزم دعمهـا ببيئـة اقتصـادية
دولية مواتية؛
 - 22تا لم بـأن الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية مـا لالـ أيضـا طـديدة اهلشاطـة يف
مواجهـــة اهلـــزا االقتصـــادية اخلارجيـــة ويف مواجهـــة حتـــديا أخـــرى متعـــددة يواجههـــا
اجملتمع الدو ؛
 - 23تادد لم أيضددا باآل ــار الســ بية لــتغري املنــاخ ،وتــدهور األراضــي ،والتصــحر،
وإلالة الغابـا ع ـ اقتصـادا الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية ،وتسـ م بالفوائـد الـي ميلـن أن
تتحقم من التصد هلذ التحـديا بشـلل متبـادل ،و يـ بـاجملتمع الـدو أن يواصـل دعـم
اجلهود الي تبذهلا الب ـدان الناميـة غـري السـاح ية مـن أجـل التصـد هلـذ التحـديا ع ـ حنـو
متلامــل ،مبــا يف ذلــا مــن خــالل إجــراء البحــو بشــأن آ ــار تغــري املنــاخ يف الب ــدان الناميــة
غري الساح ية ،حس االقتضاء؛
 - 24حتث الب دان الناميـة غـري السـاح ية الـي و تصـدقغ بعـد ع ـ االتفـاغ املتعـدد
األ راف املتع م بإنشاء مركز ألا دو ل ب دان النامية غـري السـاح ية ع ـ القيـام بـذلا يف
أقرب وق مملن من أجل الني مركز األلا من العمل بلامل اقته؛
 - 25تدعا الب دان النامية إىل أن تقـدم ،مـن منل ـم روح التضـامن ومبـا يتسـم مـع
قدرا ا ،الدعم الاللم لتنفيذ برنامج عمل فيينا ع حنو فعال يف جمـاال التعـاون املتفـم ع يهـا
بالتبادل يف إ ار التعاون فيما بني ب دان اجلنوب الذ يعد تلم ة ل تعـاون بـني ب ـدان الشـمال
واجلنوب وليس بديال عنه؛
 - 26تشدددد ع ـ أمهيــة ليــادة واســتيدام بيانــا عاليــة اجلــودة ومناســبة التوقيـ
ومو وغ هبا ومفص ة حس اجلنس والعمر واملوقع اجلغرايف والـدخل والعـرغ واالنتمـاء اإل ـ
والوضع كمهاجر واإلعاقة وغريها مـن اخلصـائ ذا الصـ ة يف السـياقا الو نيـة ،وت كـد
احلاجــة إىل تعزيــز الــدعم املقــدم يف جمــال بنــاء القــدرا إىل الب ــدان الناميــة ،مبــا يف ذلــا إىل
الب دان النامية غري الساح ية ،هلذا الغـرض وإىل تقـد التعـاون الـدو  ،مبـا يف ذلـا مـن خـالل
الدعم التق واملا  ،لزيادة تقوية قدرة الس لا وامللات اإلحصائية الو نية؛
 - 27تشدد أيضدا ع ـ الـدور البـال األمهيـة الـي يقـوم بـه القلـا اخلـا  ،مبـا يف
ذلا من خالل االستنمار األجني املباطر ،يف تنفيذ برنامج عمل فيينا؛
 - 28تشدد كدكل ع ـ الـدور البـارل الـذ ي ديـه االسـتنمار األجـني املباطـر يف
التعجيــل بالتنميــة واحلــد مــن الفقــر مــن خــالل تــوفري فــر العمــل ونقــل اخلــربة اإلداريــة
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والتلنولوجيــة وتــدفقا رؤوس األمــوال غــري املنشــئة ل ــديون ،وتسـ م بالــدور املهــم ملشــاركة
القلــا اخلــا يف تلــوير الــبع التحتيــة ل نقــل واالتصــاال السـ لية والالسـ لية واملرافــم يف
الب دان النامية غري الساح ية ،وباإلملانا الي تنلو ع يها ت ـا املشـاركة ،وتشـجع الـدول
األعضاء ع تيسري تدفقا االستنمار األجـني املباطـر يف هـذا الشـأن إىل الب ـدان الناميـة غـري
الساح ية ،و ي بالب دان النامية غري الساح ية وب دان املرور العابر النامية أن تعمل ع ـ يئـة
بيئة مواتية جلذب االستنمار األجني املباطر ومشاركة القلا اخلا ؛
 - 29حتددث ع ـ إقامــة صــال فع يــة بــني ترتيبــا متابعــة واســتعراض خلــة التنميــة
املستدامة لعام  2030وترتيبا متابعة واستعراض مجيع م ارا األمـم املتحـدة وعم يا ـا ذا
الص ة باملوضو  ،مبا يف ذلا برنامج عمل فيينا ااطيا مع خلة التنمية املستدامة لعام 2030؛
 - 30تشدد ع ـ أمهيـة النجـاح يف تنفيـذ برنـامج عمـل فيينـا ومتابعتـه واستعراضـه
ع كل من الصعيد الو ودون اإلق يمي واإلق يمي والعاملي؛
 - 31تؤكد أن ملت املمنل السامي املع بأقـل الب ـدان منـوا والب ـدان الناميـة غـري
الســاح ية والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة ســيعمل ،وفقــا ل واليــة الــي أســند ا إليــه اجلمعيــة
العامة ،ع كفالة التنسيم يف متابعة تنفيذ برنـامج عمـل فيينـا ورصـد بفعاليـة وتقـد تقـارير
عن تنفيذ وسيضل ع بهود يف جمال الدعوة ع كل من الصعيد الو واإلق يمي والعـاملي،
وت كد أيضا ضرورة أن يعمل امللت  ،بالتعاون مع أصحاب املص حة املعنـيني اآلخـرين ،كـل
يف إ ــار واليتــه ،ع ـ وضــع م طــرا ذا صـ ة لقيــاس التقــدم احملــرل صــوب تنفيــذ برنــامج
العمل يف الب دان النامية غري الساح ية؛
 - 32تطلد د إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دور ـــا احلاديـــة
والسبعني تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار ،وتقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال امل قـ لـدور ا
احلادية والسبعني البند الفرعي املعنون ”متابعة م ار األمم املتحدة النام املعـ بالب ـدان الناميـة
غــري الســاح ية“ يف إ ــار البنــد املعنــون ”جمموعــا الب ــدان الــي تواجــه أوضــاعا خاصــة“،
ما و يُتفم ع خالف ذلا يف املناقشا املتع قة بتنشي ال جنة النانية.
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