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الدورة التاسعة والستون
البند ( 22ب) من جدول األعمال
جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصـة
متابعـــة مـــمم األمـــم املتحـــدة ال ـــا املعـــ
بالبلدان النامية غري الساحلية

نتائج ممم األمم املتحدة ال ا املع بالبلدان النامية غري الساحلية
تق ي األمني العام
موجز
هـ ا التق يـ مقــدم عمــا بقـ ار اجلمعيــة العامــة  225/68الـ ط بلبــه ايــه اجلمعيــة
العامــة ا األمــني العــام أن يقــدم ليهتــا ت سور ــا التاســعة والســتني تق ي ـ ا عــن نتــائج مــمم
االستع اض ال ط يعقد كل عش سنوات السـتع اض تنييـ ب نـامج عمـل أملـاد وتـد اعتمـد
ممم األمم املتحدة ال ا املع بالبلدان النامية غـري السـاحليةل املعقـوس ت ايينـال ت اليتـ ة مـن
 3ا  5تش ين ال ا /نوامرب 2014ل ب نامج عمل ايينا لصاحل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
للعقد 2024-2014ل و عان ايينا ويتضمن ه ا التق يـ تقييمـا للعناصـ ال ئيسـية للوثيقـة
اخلتاميةل ومقت حات بشأن سبل املضي تدما من أجل تنيي ب نامج عمل ايينا
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أوال  -استع اض عام لنتـائج مـمم األمـم املتحـدة ال ـا املعـ بالبلـدان الناميـة
غري الساحلية
 - 1تــ رت اجلمعيــة العامــةل ت ت ارهــا 214/66ل عقــد مــمم استع اضــي نــامل مــن
املمم ات اليت تعقد كل عش سنوات الستع اض تنيي ب نامج عمل أملاد تلبيـة االحتياجـات
اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية ضمن بار عاملي جديد للتعاون ت جمال النقـل العـاب مـن
أجــل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان املــ ور العــاب الناميــةل وت ت ارهــا 270/68ل
ت رت أن يُعقد ممم األمـم املتحـدة ال ـا املعـ بالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية ت اليتـ ة مـن
 3ا  5تش ين ال ا /نوامرب  2014ت ايينا وكانه والية املمم مـا يلـي (أ) جـ ات تقيـيم
نامل لتنيي ب نامج عمل أملاد؛ و (ب) حتديد السياسـات الدوليـة والتليميـة وسون التليميـة
والوبنية اليعالة ت جمال التعاون التجارط والتعاون ت جمال النقل العـاب علـا النقـال الـدو ل
واســـتع اض اةالـــة ال اهنـــة لـــنام النقـــل العـــاب ل ت ضـــوت التحـــديات اجلديـــدة والنانـ ـ ةل
والش اكات والي ص والوسائل الازمة للتصدط هلا؛ و (ج) التأكيـد مـن جديـد علـا االلتـ ام
العاملي بتلبية اال حتياجات الامائية اخلاصة للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والتصـدط للتحـديات
اليت تواجهتهتال وهو االلت ام ال ط أُعلن عنه ت املمم ات ال ئيسية وممم ات القمة الـيت تعقـدها
األمــم املتحــدة؛ و (س) تيــام البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وشــد الــدعم والعمــل علــا الصــعيد
الدو لصاةهتال وصياغة بار جديد للش اكة الامائية للعقد القاسم واعتماسه

ألف  -العملية التحضريية
 - 2أج يــه العمليــة التحضــريية بق يقــة نــاملة وعمليــة املنحــا ت ثاثــة مســاراتل هــي
املســار اةمــومي الــدو ل واملســار املشــت بــني وكــاالت األمــم املتحــدةل ومســار الققــا
اخلاص ايي بار املسار اةمومي الدو ل أج ى  26بلدا مـن جممـو  32بلـدا مـن البلـدان
النامية غري الساحلية تقييما ذاتيال وأعدت وتدمه تقاري وبنية عن تنيي ب نامج عمل أملـاد
وتــد أســهتمه تلــا التقــاري بقســر كــبري ت ثـ ات االســتع اض العــاملي وعــاوة علــا ذلــال
أج يــه ت منققــة أوروبــا وآســيا ومــنققيت أم يمــا الاتينيــة وأا يقيــا اجتماعــات استع اضــية
تليمية تملله بالنجاح واعتمدت ه ه االجتماعات وثـائ ختاميـة تتضـمن تقييمـات لنتـائج
تنيي ب نامج عمل أملاد علا الصعيد التليميل وحدست ايهتا عـدسا مـن جمـاالت ذات أولويـة
أوصه بإسراجهتا ت الوثيقة اخلتامية للممم
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 - 3وايمــا يتعل ـ باملســار املشــت بــني الوكــاالتل عقــدت سســة اجتماعــات استشــارية
بشأن األعمال الينية والتحضريية لتنايم املـمم ل اـا ت ذلـا أسـاليع عمـل املـمم ل والعناصـ
ال ئيسية لربنامج عمله اجلديد واألعمال التحضريية أنشقته املوازية
 - 4وعقد ما جمموعه مثانية عش اجتماعـا مـن االجتماعـات املتعلقـة باألعمـال التحضـريية
الينية للممم تملله مجيعهتا بالنجاح ورك ت علا مسائل رئيسية ذات أمهيـة حاةـة بالنسـبة
للبلــدان الناميــة غــري الســاحليةل كمســائل التجــارة الدوليــة وتيســري التجــارة واملعونــة التجاريــة
ومويل الق ل والسما اةديديةل وتقوي هياكل النقل األساسيةل وسور اخلدمات وتلـة منعـة
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية زات ت ــري املنــال والتصــح والصــدمات اخلارجيــة وكــان لتلــا
االجتماعــات الــيت ســبقه عقــد املــمم سور هــام ت تعمي ـ مع اــة واهتــم التحــديات الامائيــة
القائمــة ت كــل جمــال مــن ااــاالت املواضــيعيةل وت حتديــد أولويــات ب نــامج العمــل املقبــل
ونمله نتائج تلا االجتماعات ووثائقهتا الينية أساسا جيدا لعداس الوثيقة اخلتامية للممم
 - 5وايما يتعل اسار الققا اخلاصل أُنش ه جلنـة توجيهتيـة عدقـدت مشـاورات منتامـة
لبنات موتف موحد و عـداس املسـامهات الينيـة المييلـة بإ ـاح املـمم ونـار الققـا اخلـاص
علا حنو نشر ت مجيع األنشقة التحضرييةل وناـم أثنـات املـمم أنشـقة موازيـة ومنتـدى رايـع
املستوى للققا اخلاص
 - 6وتد عُقدت سورتـا اللجنـة التحضـريية اةموميـة الدوليـة يـومي  12و  13ح ي ان/يونيـه
ويومي  2و  3تشـ ين األول/أكتـوب  2014وركـ ت الـدورة األوا علـا مجـع مسـامهات مـن
مجيــع األب ـ اع املعنيــة ألغ ـ اض الوثيقــة اخلتاميــة وأج يــه املياوضــات بشــأن مش ـ و الوثيقــة
اخلتاميــة للمــمم خــال مشــاورات غــري رةيــة أج يــه ت اتـ ة مــا بــني سورد اللجنــة التحضــريية
اةمومية الدوليةل وأثنات الدورة ال انيةل وخال األيام األخرية السابقة لعقد املمم

بات  -موج وتائع املمم
 - 7عُقد ممم األمم املتحدة ال ا املع بالبلدان النامية غـري السـاحلية ت ايينـال ت اليتـ ة
من  3ا  5تش ين ال ا /نوامرب  2014وكما كان اةال بالنسبة للعملية التحضـرييةل عقـد
املمم ت عدة مساراتل منهتا مسار حمومي سو أتيم ايه حيل ااتتـاحي تبعتـه مناتشـة عامـة
أج يــه ت جلســة عامــةل واجتمــا للجنــة اجلامعــة؛ واجتمــا ملنتــدى األعمــال التجاريــة
واالست مارات عقـد ت بـار مسـار الققـا اخلـاص؛ واجتماعـات رايعـة املسـتوى عقـدت ت
نمل موائد مسـتدي ة وأخـ ى ت نـمل اجتماعـات جانبيـة وحضـ املـمم مسـمولون كبـار
مـــن  129سولـــة مـــن الـــدول األعضـــات ت األمـــم املتحـــدةل كـــان مـــن بينـــهتم ر ســـات سول
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وحموماتل ووزرات ومسـمولون وث لـون مـن الققـا اخلـاص واألوسـاد األكاسجمليـة وااتمـع
املد ل ضااة ا ث لني من ممسسات مناومة األمم املتحدة ومنامات سولية أخ ى

جيم  -اجللسة العامة واملناتشة العامة
 - 8خال اجللسة االاتتاحية العامةل أسا عدس خمتار من كبار املسمولني ببيانات ااتتاحيـة
وخال األيام ال اثة مجيعهتا اليت است تهتا املمم ل أسا ببيانات أيضا ت اجللسـة العامـة ر سـات
سول ووزرات ومســمولون رايعــو املســتوى مــن الــدول األعضــاتل ومــن البلــدان الناميــة غــري
الساحلية وبلدان امل ور العاب والشـ كات ت التنميـةل ضـااة ا ث لـي منامـات األمـم املتحـدة
والققا اخلاص
 - 9وأت ـ ت الواــوس بالتقــدم ال ـ ز خــال عش ـ ســنوات مــن تنيي ـ ب نــامج عمــل أملــاد
وأنــاست بــه وأكــد األعضــات بوجــه خــاص اجلهتــوس املب ولــة مــن أجــل بنــات وحتســني اهلياكــل
األساسيةل اا ت ذلا اهلياكل األساسـية للنقـل والقاتـة وتمنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالتل
والقــوانني الوبنيــة والصــاحات الــيت تــنام النقــل املتعــدس الوســائر للبضــائع واخلــدمات ت
املــوانا اجلااــةل ومواتمــة األب ـ القانونيــة وأحابــه الواــوس علم ـا بــأن الش ـ كات ت التنميــة
يدعمون هـ ه اجلهتـوس ب يـاسة املسـاعدة الامائيـة ال ةيـة واملعونـة التجاريـةل وكـ لا بتقـدجملهتم
الدعم لربامج بنات القدرات ت البلدان النامية غري الساحلية وتد أعاس العديد مـن بلـدان املـ ور
العــاب تأكيــد سعمهتــا للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية ت جمــا تيســري التجــارة والنقــل العــاب
وسلمه الواوس بأن ه ه البلـدانل رغـم مـا أح زتـه مـن تقـدمل ال تـ ال تواجـه حتـديات هائلـة
للت لع علا العوائ النان ة عن موتعهتا اجل ـ ات املعـ ولل وحتقيـ النمـو االتتصـاسط املسـتدام
والتنمية االجتماعية املستدامة ومقارنة اا عليـه اةـال ت بلـدان املـ ور العـاب ل ال يـ ال حجـم
جتــارة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية من يضــا مقابــل ارتيــا تمــاليف النقــل احصــة البلــدان
النامية غري الساحلية ت التجارة العاملية ال ت يد عن  1.2ت املائـةل وهـي حصـة تتمـون أساسـا
من صاسرات سلع أساسية تيمتهتا املضااة من يضة وعاوة علا ذلـال ال تـ ال هـ ه البلـدان
تواجــه ااثــار الســلبية لــت ري املنــال وتــدهور األراضــي واجليــاعل وهــي بلــدان تليلــة املنعــة زات
الصدمات اخلارجيةل اا ت ذلا الصدمات ذات القابع االتتصاسط واملا وت ضوت مـا ذكـ
آنيال لوحظ أن التقدم ال ز غري كاع ومتياوت وواجة ا تع ي
 - 10وسعــه الواــوس ا اعتمــاس ب نــامج عمــل جديــد يمــون نــاما وتائمــا علــا النتــائجل
وذا أولويات واضحة و بار زم حمدسل ومـن نـأنه أن يعـاس مسـألة التحـول اهليملـي للبلـدان
الناميــة غــري الســاحليةل ووســن تنوعهتــا االتتصــاسطل ويع ـ ز نتاجيتــهتا ال راعيــة وتــدر ا علــا
ضــااة القيمــةل وتـدر ا التصــدي ية وانــدماجهتا ت الساســل العامليــة لانشــقة املولــدة للقيمــة
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ونــدست الواــوس علــا أن مــن بــني البلــدان الناميــة غــري الســاحلية الــيت تعتمــد علــا الســلع
األساسيةل هنا بعض بلدان حتتاج ا االندماج ت تلا الساسل وح ه أيضـا علـا تعمـيم
ب نامج العمل اجلديد ت اخلقر الوبنية لاست اتيجيات الامائية للبلدان الناميـة غـري السـاحليةل
اا ت ذلـا اسـت اتيجيا ا للقضـات علـا اليقـ ل وح ـه علـا زيـاسة الت كيـ علـا مصـاحل هـ ه
البلدان علا الصعيد العاملي
 - 11وأب زت الواوس أمهية التمامل التليمي باعتبـاره العامـل األساسـي الـ ط يقلـ العنـان
للقدرات المامنة للبلدان النامية غري السـاحلية ووقـ انـدماجهتا ت األسـوال العامليـةل وةاصـة
جوانــع ه ـ ا التمامــل املتعلقــة باالحتيــاا مــع البلــدان ااــاورة بعاتــات وثيقــة تتــواا ايهتــا
مقومــات االســتدامة بقـ ل عــدةل كتع يـ العاتــات التجاريــة والتعــاون ت جمــال النقــل العــاب
والتعــاون ايمــا بــني بلــدان اجلنــوب وزيــاسة مــد جســور التواصــل ت جمــا النقــل والتجــارة
التليميني وأنري ا أن التمامـل التليمـي سـيع ز العاتـات التجاريـة للبلـدان غـري السـاحلية
وسييا عنهتا ع لتهتا
 - 12وندست الواوس أيضا علا أمهية اتيال تيسري التجارة اخلاص انامـة التجـارة العامليـةل
وندست علا ض ورة التعجيل بتنيي ه
 - 13وج ـ ى التأكيــد علــا أمهيــة مــا يســاهم بــه الققــا اخلــاص ت ه ـ ا الصــدس وسعــه
الواوسل علا وجه اخلصوصل ا ي ة بي ة مواتية ل يـاسة اسـت مارات الققـا اخلـاصل وتع يـ
التنمية الشاملة واملستدامة بوسائل منهتا ج ب االست مار األجنيب املبان و تامة نـ اكات بـني
الققاعني العام واخلاص ولوحظ أن املشاركة الماملة لققا خاص توط مـن نـأ ا أن تيسـ
ا ص العمل وتشح روح االبتمار
 - 14وذكّـ ت الواـوس بضـ ورة سمـج أولويــات البلـدان الناميـة غـري السـاحلية واحتياجا ــال
علـــا النحـــو املـــبني ت ب نـــامج عمـــل ايينـــا لصـــاحل البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية للعقـــد
2024-2014ل وت مجيع األب الامائية الدوليةل اا ت ذلا ت صياغة خقة التنميـة ملـا بعـد
عام 2015ل وأهداع التنمية املستدامة
 - 15وأكد ث لو بلدان امل ور العاب من جديـد أن بلـدا م ستواصـل سعمهتـا للبلـدان الناميـة
غــري الســاحليةل بتحســني تــدابري تيســري التجــارةل وتع ي ـ التعــاون التليمــيل ومواتمــة األب ـ
القانونية وأكدوا أن معام بلدا م تواجـه أيضـا حتـديات امائيـة كـبريةل وتيـوسا تت تـع عليهتـا
تداعيات تنعمس علا ما تقدمه من سعم للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية وتـالوا ـم يقلبـونل
تبعا ل لال يات االهتمام الواجع أيضا للتحديات اليت تواجهتهتا بلدا م
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 - 16وأعــاس الشـ كات ت التنميــة تأكيــد التـ امهتم بالعمــل مــع البلــدان الناميــة غــري الســاحلية
وبلــدان املـ ور العــاب ااــاورة للت ييــف مــن التحــديات الي يــدة الــيت تواجهتهتــا جـ ات موتعهتــا
اجل ات املع ولل اواصلة تقدمي املساعدة املالية والتقنية ا تلا البلدان النامية وأكـدوا أيضـا
سعمهتــم التيــال تيســري التجــارة ومبــاسرة املعونــة التجاريــة والبــار املتمامــل املعــ ز لتقــدمي
املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة ا أتل البلدان اموال وااليات األخ ى اليت بإمما ـا مسـاعدة
البلدان النامية غري ال ساحلية علـا االنـدماج بصـورة أاضـل ت السـول العامليـة وجـ ى تأكيـد
سور األمــم املتحـــدة ت مســـاعدة البلـــدان الناميـــة غــري الســـاحليةل بإسخـــال صـــاحات علـــا
سياسـا ال ومعاجلـة املسـائل ال ئيسـية ذات الصــلة بالتجـارة والقـدرة علـا املنااسـةل ومســاعدة
البلــدان علــا تنويــع منتجا ــا امل صصــة للتصــدي ل واغتنــام ا ـ ص التجــارة املتاحــة للنــهتوض
بالتنمية البش يةل وكيالة حتقي التنمية املستدامة ت البلدان النامية غري الساحلية

سال  -اجتماعات املائدة املستدي ة املواضيعية ال ايعة املستوى
 - 17ضمه اجتماعات املائدة املستدي ة املواضـيعية ال ايعـة املسـتوى األربعـةل الـيت عقـدت
بـــالتوازط مـــع اجللســـة العامـــةل ر ســـات سول وحمومـــات ووزرات ومســـمولني كبـــار آخــ ين
ور ســات وكــاالت وخــربات كبــار مــن عــدة ممسســات سوليــة و تليميــةل وث ـ لني عــن الققــا
اخلــاص وااتمــع املــد واألوســاد األكاسجمليــةل للمشــاركة ت مناتشــات جت يهتــا جهتــات معنيــة
متعــدسة بشــأن مواضــيع بال ــة األمهيــة بالنســبة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية واتســمه ه ـ ه
االجتماعات ب ائهتال ووجهته اهتمامهتـا وت كي هـا علـا حتقيـ التحـول اهليملـي التتصـاسات
البلــدان الناميــة غــري الســاحليةل والتمامــل التليمــيل وتعــاون بلــدان امل ـ ور العــاب ل وأولويــات
البلدان النامية غري السـاحلية املدرجـة ت بـار التنميـة ملـا بعـد عـام 2015ل والتجـارة الدوليـة
والتنميةل وتس ري االست مار ألغ اض تنمية البلدان النامية غري الساحلية
 - 18ورك اجتما املائدة املستدي ة األول علا التحول اهليملي وتـد وصـيه املناتشـات
التحول اهليملي بأنه عمليـة تتـيل للبلـدان م مانيـة االبتعـاس عـن األنشـقة الـيت تمـون نتاجيتـهتا
وتيمتهتا املضااة من يضتنيل حنو أنشقة تضيف م يـدا مـن القيمـة وتعـ ز النتاجيـة وبـدخول
عمليــة التحــول اهليملــي بــور ال ــازل تصــدر البلــدان ســلعا عاليــة القيمــة وص ـ رية اةجــمل
ال تساعدها احسع علا االرتقات ت الساسل التليمية والعاملية لانشقة املولـدة للقيمـةل بـل
وختيــض حجــم انبعاثا ــا الم بونيــة ح ن التحــول اهليملــي يــداع الســلع والعمــال ا خــارج
االتتصاس غري ال ةي لاندماج ت األسوال
 - 19وســلر اجتمــا املائــدة املســتدي ة األوا أيضــا الضــوت علــا جمموعــة مــن الج ـ اتات
ال ئيسية والتدابري ا ملقلوبة لتع ي التحول اهليملي ت البلدان الناميـة غـري السـاحلية علـا النحـو
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المات وتشمل ه ه الج اتات والتدابري اتبـا سياسـات حمليـة املنشـأ تمـون مدعومـة بقيـاسة
تويــة ور يــة واضــحة ونــدس ت االجتمــا علــا ض ـ ورة أن تقت ـ ن القيــاسة القويــة ت مجيــع
امل احل بنام مساتلة راسعة وتشمل العناص اهلامة األخ ى لتحقي التحول اهليملي املسـتدام
تنميـــة الققـــا اخلـــاص والتمنولوجيـــا واالبتمـــار والســـام واألمـــن وتعلـــم األتـ ـ ان وتبـــاسل
املمارسات اجليدة والش اكات العاملية
 - 20وأكــدت املناتشــات الــيت سارت ت اجتمــا املائــدة املســتدي ة ال ــا بشــأن التمامــل
التليمي والتعاون ت جمـال املـ ور العـاب علـا أمهيـة سور التمامـل التليمـي والتعـاون ت جمـال
امل ـ ور العــاب ت حتســني الت ـ ابر لصــاحل البلــدان الناميــة غــري الســاحليةل واملســامهة اهلامــة الــيت
تقدمهتا اجلماعات االتتصاسية التليميـة واللجـان االتتصـاسية التليميـة ت هـ ا السـيال ورأت
الواــوس أن االتياتــات التليميــة وسون التليميــة املتعلقــة بــامل ور العــاب والنقــل أسوات هامــة
لتنسي السياسـات واملعـايري والجـ اتات علـا الصـعيد التليمـيل واعترب ـال بنـات علـا ذلـال
أساة توية لـدعم حتسـني التـ ابر وت هـ ا الصـدسل رأى بعـض الواـوس أن مـن نـأن االنضـمام
ا االتياتيات واالتياتات الدولية بشأن امل ور العاب والنقل وتنييـ ها أن يققـع نـوبا بـويا
حنو ختييض تماليف النقل واةد من التأخ وضمان تدا السـلع بساسـة وكيـاتة ونـدست
املناتشات أيضا علا سور املم ات والنقل املتعدس الوسائرل اـا ت ذلـا تقـوي املـوانا اجلااـةل
ت نقل السلع بمياتة من املوانا ا وجهتا ا النهتائية
 - 21وأبـ زت املناتشـات التجـارب الناجحــة ت اةـد مـن التمــاليف والوتـهل اـا ت ذلــا
التجــارة ساخــل املنــاب بق ـ ل منــهتا اســتحداي م اك ـ حدوسيــة ذات مني ـ واحــد وينب ــي
اســتممال ه ـ ا التحســني ت اهلياكــل األساســية غــري املاسيــة باالســت مار ت اهلياكــل األساســية
املاسيــةل وتقــوي نــبمة النقــل العــاب وصــيانتهتا و ضــااة ا ذلــال أنــري ا وجــوب تقــدمي
املساعدة التقنية لتع ي القدرات ت البلدان النامية غري الساحلية
 - 22وتناوله املائدة املستدي ة املواضـيعية ال ايعـة املسـتوى ال ال ـة أولويـات البلـدان الناميـة
غــري الســاحلية ت خقــة التنميــة ملــا بعــد عــام  2015وأكــدت املناتشــات ض ـ ورة أن تــو
خقة التنمية ملا بعد عام  2015االعتبار الواجع لتحقي المياتة ت اهلياكل األساسية للنقـلل
ووضـع سياســات أساســية بشــأن املـ ور العــاب ل وحتقيـ حتــول هيملــيل والتنويــع االتتصــاسطل
وحتقيـ االنــدماج ت التجـارة الدوليــةل وحتقيـ التمامــل التليمـي ولــوحظ خـال املناتشــات
أيضــا أن العديــد مــن جمــاالت ت كي ـ أهــداع التنميــة املســتدامة الــيت اتت حهتــا الي ي ـ العامــل
امليتــوح املعـ بأهــداع التنميــة املســتدامة تتصــل بوجــه خــاص بربنــامج العمــل اجلديــد لصــاحل
البلدان النامية غري الساحلية ومن ه ه اااالت التنمية الصناعية الشـاملة واملسـتدامةل والقاتـة
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املســتدامةل واةوكمــة ال نــيدةل واهلياكــل األساســية الصــلبةل واملســاواة بــني اجلنســني وممــني
امل ـ أةل وممااحــة ت ــري املنــال ومعاجلــة آثــاره ونــدست املناتشــات علــا ال ـ وابر املوجــوسة
أو اليت جملمن أن توجد بني ب نامج العمل اجلديد وخمتلف الـربامج الامائيـة العامليـةل م ـل عمليـة
اتياتية األمم املتحدة البارية بشأن ت ري املنالل وجولة الدوحة الامائية التابعة ملنامـة التجـارة
العامليـةل ومويـل التنميـة وأوصـي بـإيات االعتبــار المامـل ت هـ ه العمليـات كلـهتا للتحــديات
اخلاصة اليت تواجهتهتا البلدان النامية غري الساحلية
 - 23ونوتشـــه عـــدة مصـــاسر للتمويـــلل ـــدع تأكيـ ـد ضـ ـ ورة سعـــم البلـــدان الناميـــة
غري الساحلية ت الوصول ا تلا املصـاسر وت هـ ا السـيالل أكـدت الواـوس أن التحـويات
املاليــة وغريهــا مــن التــداقات اخلاصــة تشــمل ا صــة مهتمــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية الــيت
تتلقا حتويات كبرية وتعترب زياسة الدعم ت جماالت تعب ة املـوارس الليـةل واملسـاعدة الامائيـة
ال ةيــةل واملعونــة التجاريــةل واالســت مار األجــنيب املبان ـ ل و ل ــات الــديونل وآليــات التمويــل
املبتمـ ـ ة امل تلقـــةل ذات أمهيـــة حاةـــة ت تنييـ ـ ب نـــامج العمـــل اجلديـــدل وخقـــة التنميـــة
ملا بعد عام  2015وح ه الواوس تاسة البلدان النامية غري الساحلية علا بدات مشـاركة تويـة
واعالة خال املمم الدو ال الث لتمويل التنميةل املق ر عقده ت أسيس أبابا
 - 24وتق ل اجتما املائدة املستدي ة ال ابع ا مسألة تس ري التجارة الدوليـة واالسـت مار
ألغ اض التنمية ت البلدان الناميـة غـري السـاحلية وأبـ زت املناتشـات أن التجـارة واالسـت مار
مــن ال كــات وعوامــل الــتممني ال ئيســية للنمــو والتنميــة ولبــال عنــان هـ ه الممانــاتل
ال بــد مــن اتبــا ــج كلــي ت جمــا التجــارة واالســت مار ا جانــع حتســني اةوكمــة وســبل
اةصول علا التمويـل التجـارط وينب ـي أن يقـوم النـهتج الملـي ت التجـارة واالسـت مار علـا
السعي ا ضااة القيمة واالجتار ال وهو مـا يقتضـي ختييـف القيـوس املي وضـة علـا العـ ضل
بوسائل منهتا حتسني اهلياكل األساسيةل واالرتقات بساسل األنشقة التليميـة والعامليـة املضـيية
للقيمةل وتع ي تنمية الققا اخلـاصل ال سـيما تنميـة املمسسـات الصـ رية واملتوسـقة اةجـم
وت ه ا السيالل أكدت املناتشات أمهية االست مار ت تقا اخلدمات لتحسني الت ابر
 - 25وتناوله املناتشات أيضا البعد الدو ت تسـ ري التجـارة واالسـت مار ألغـ اض تنميـة
البلدان النامية غري الساحليةل ال سـيما ضـ ورة حتقيـ سارة معـ زة وساعمـة للتجـارةل وحتسـني
سبل اةصول علا التمويل التجارط وأكدت املناتشات ممانيـة حتقيـ المـ ري ذا مـا نُيـ ت
االتياتــات العامليــة القائمــة وأب ـ زت املناتشــات أيضــا الــدرو اجليــدة املتعلقــة بالميييــة الــيت
أست ا زالة اةواج غري اجلم كية ا حدوي اخنيـاض كـبري ت تمـاليف النقـل واملعـامات
التجاريـــة األخــ ىل ومـــن حل ا ازسهـــار التجـــارة واالســت مار ونـــدست املناتشـــات أيضـــا
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علــا الميييــة الــيت جملمــن ــا تع يـ التجــارة والتنميــة علــا الصــعيد األتــاليميل بتحســني مويــل
التجارة و ضااة ا ذلـ ال أكـدت املناتشـات ضـ ورة ي ـة بي ـة مماتيـة الجتـ اب االسـت مار
األجنيب املبان ت الققاعات ذات القيمة املضااة العالية والممانات الامائية

هات  -االجتماعات اجلانبية
 - 26عقــدت الــدول األعضــات ووكــاالت األمــم املتحــدة وب اجمهتــا و سارات األمانــة العامــة
ومنامــــات سوليــــة أخــ ـ ى مــــا جمموعــــه  18اجتماعــ ـا علــــا هــــام املــــمم وتناولــــه
ه ـ ه االجتماعــات جمموعــة مــن املســائل اهلامــة ذات الصــلة بالبلــدان الناميــة غــري الســاحلية
وضـــمه االجتماعـــات وزرات ومســـمولني حمـــوميني رايعـــي املســـتوى مـــن بلـــدان ناميـــة
غري ساحلية وبلدان م ور عاب نامية ون كائهتا ت التنميـةل ضـااة ا ر سـات وكـاالت األمـم
املتحــدة وث ـ لني عــن منامــات سوليــة وأوســاد أكاسجمليــة وسوائ ـ أعمــال وتبــاسل املتملمــون
واملشــاركون وجهتــات نا ـ هم وخــربا م بشــأن كيييــة تع ي ـ التنويــع االتتصــاسط ت البلــدان
الناميـة غـري السـاحليةل وزيـاسة تـدر ا علـا املنااسـة ت األسـوال العامليـة بالسـبل التاليـة اختــاذ
تــدابري مع ـ زة ت توايــف االســت مارات ووضــع السياســات ت جمــاالت تقــوي هياكــل النقــل
األساســيةل وتيســري التجــارةل وحتقي ـ القاتــة املســتدامةل والنقــل املســتدام؛ و تامــة ن ـ اكات
ت جمـــال التـــدريع املهتـ ـ ؛ و ضـــيات م يـــد مـــن القـــابع التليمـــي علـــا املعونـــة التجاريـــة؛
وت مــا يتعل ـ بالبلــدان الناميــة غــري الســاحليةل بوجــه خــاصل وضــع البــار املتمامــل املع ـ ز
ومن املواضيع اليت تناولتهتا االجتماعـات اجلانبيـة ال راعـة ال كيـة مناخيـال وحتـديات االتصـالل
والتأهع ملواجهتة ت ري املنالل وسور اهلج ةل والتحديات اخلاصـة الـيت تواجهتهتـا البلـدان الناميـة
اجلبلية غري الساحلية والع وض اليت تدمهتا املشـاركون ت االجتماعـات اجلانبيـةل واملل صـات
املوج ة لل سائل ال ئيسية واملنج ات املستهتداة املعلنة متاحة ت املوتع الشبمي للممم

واو  -من تدى األعمال التجارية واالست مار
 - 27عُقـــد منتـــدى لاعمـــال التجاريـــة واالســـت مار ت  4تشـ ـ ين ال ـــا /نوامرب 2014ل
ونار ت تنايمه ممتع املم ل السامي املع بأتل البلدان اموا والبلدان الناميـة غـري السـاحلية
والدول اجل رية الصـ رية الناميـةل واالتيـال العـاملي لامـم املتحـدةل وال اـة التجاريـة الدوليـة
وعُقــدت ت االجتمــا ال ـ ط اســت ل يومــا كــاما جلســة عامــة ااتتاحيــة وختاميــةل وأربــع
جلسات مواضيعيةل ومشل االجتما مأسبة غدات رايعة املستوى
 - 28وبينــه اجللســة األوال املعقــوسة بشــأن ي ــة بي ــات مماتيــة لاعمــال التجاريــة بتحقي ـ
اةوكمــة ال نــيدة و عمــال ســياسة القــانونل أمهيــة تــواا اةوكمــة ال نــيدة والسياســات الســليمة
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واملمسســات القويــة ت ي ــة بي ــة مماتيــة لاعمــال التجاريــة وخلصــه املناتشــات ا أن وجــوس
حمومات تستجيع الحتياجات أصحاب املشاريع واملشـاريع الصـ رية واملتوسـقة اةجـمل اضـا
عن اعتماس السياسات الصحيحة ت جمال التمامل التجارط التليميل وي ان امو الققا اخلاص
 - 29وتناولـــه اجللســـة املعقـــوسة بشـــأن النقـــل العـــاب واهلياكـــل األساســـية وتمنولوجيـــا
املعلومــات واالتصــاالت جمــاالت م ــل ارتيــا تمليــة النقــل واملعــامات التجاريــة ت البلــدان
الناميــة غــري الســاحلية بســبع عــدم كيايــة اهلياكــل األساســية للمــ ور العــاب وتمنولوجيـــا
املعلومــات واالتصــاالت ورُئــي أن بــول الق ـ ل املمسيــة ا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية
وبعدها عن األسوال العاملية مها من أسباب ارتيا تماليف تقـوي اهلياكـل األساسـية للمـ ور
العاب وتمنولوجيا املعلومات واالتصاالت ت تلـا البلـدانل وأُبـ زت األمهيـة املت ايـدة للتـ ابر
التليمــي والقاتــة واعتــربت زيــاسة مشــاركة الققــا اخلــاص ت مويــل اهلياكــل األساســية
و ازهــال والقاتــة واخلــدمات ذات الصــلة ت البلــدان الناميــة غــري الســاحليةل ســبيا لرسـ ا
بالت ابر اللي وامو األعمال التجارية اللية وجسدت أم لة املشاريع اليت تدمهتا ث لو الققـا
اخلاص ما ودثه الققا اخلاص باليعل من أث ل ت ن اكة مع اةمومات
 - 30وأب زت اجللسة اليت عقدت بشأن حتويل االعتماس علا السلع األساسية ا امو مسـتدام
ونامل للجميع مدى اعتماس البلدان الناميـة غـري السـاحليةل بوجـه عـامل علـا السـلع األساسـيةل
وحاجة ه ه البلدان ا تنويع اتتصاسا ا وحتويلهتا هيمليا ورك ت املناتشات علا الميييـة الـيت
جملمن أن يساعد الققا اخلاص ا البلدان النامية غـري السـاحلية علـا تنويـع اتتصـاسا ا لتتجـاوز
م حلــة اســت اج املــوارس ا م حلــة تصــنيع الســلع ال انويــة بقيمــة مضــااة وج ـ ى التســليم
بــأن القيــاسة القويــة وبنــات القــدرات واةوكمــة ال نــيدة والش ـ اكات األساســية أمــور ض ـ ورية
الجتـ اب املســت م ين وحتســني االتياتــات التجاريــة بــني البلــدان الناميــة غــري الســاحلية والبلــدان
اااورة وزياسة القيمة املضااة اللية من الصاسرات و جياس ا ص العمل الائقة
 - 31وت اجللســـة ال انيـــة املعقـــوسة ت اتـ ـ ة بعـــد الاهتـ ـ ل بشـــأن االســـت مارات املســـتدامة
واملسمولةل حتدي ث لو الققا اخلاص عن أمهية االستياسة مـن مـوارس الققـا اخلـاص اللـيل
ال ســيما املمسســات الصــ رية واملتوســقة اةجــمل وتنويــع مصــاسر التمويــل للبلــدان الناميــة
غــري الســاحلية وحت حتديــد ن ـ اكات اعالــة مــع األب ـ اةموميــة وأب ـ االســت مار املســمول
باعتبارها بال ة األمهية ت ي ة بي ة مماتيـة وممينيـة ألغـ اض األعمـال التجاريـة جتتـ ب امل يـد
من التداقات املاليـة ا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية كـ لا اعتُـربت تاحـة اـ ص للشـباب
وممني امل أة وجلع الققا غري ال ةـي ت البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ا الققـا ال ةـي
مع انتهتاج سياسات سليمةل وسيلة لتع ي النمو اللي
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 - 32وكــان أحــد أهــم اجتماعــات الققــا اخلــاص مأسبــة ال ــدات ال ايعــة املســتوى الــيت
استضااتهتا غ اة االتتصاس االحتاسية النمساوية واليت نهتدت حضـورا كـبريا وتـد ضـمه تـاسة
حمــــوميني ووزراتل وتقــــا األعمــــالل وثــــ لني لامــــم املتحــــدة واملنامــــات الدوليــــة
وت املاحاات االاتتاحيةل ج ى التشديد علا أمهية الدور اةاسـم الـ ط يضـقلع بـه الققـا
اخلاص ت ساع مسار التقدم واةد من اليق ت البلدان النامية غري السـاحليةل والي صـة املتاحـة
لامــم املتحــدة واةمومــات لتامــة نـ اكات مــع الققــا اخلــاص وتــا ذلــا نقــا حيــوط
بشأن ض ورة جياس مويل ابتمارط ومستدام للبلدان الناميـة غـري السـاحليةل أعقبتـه ماحاـات
مــن رئــيس اجلمعيــة العامــة وث لــي الققــا اخلــاصل الـ ين تــدموا أم لــة علــا تع يـ اةمومــة
الست مارات الققا اخلاص والتنمية ت البلدان النامية غري الساحلية
 - 33وسلر منتدى األعمال التجارية واالست مار الضوت علا املسائل ال ئيسية الـيت تمتنـف
البلــدان الناميــة غــري الســاحليةل وعلــا املســامهة الجيابيــة لــدوائ األعمــال ت تنيي ـ ب نــامج
عمل جديد لصاحل البلدان الناميـة غـري السـاحلية وتـدم ث ـل الققـا اخلـاص مـوج ا ألعمـال
املنتدى ت اجللسة العامة اخلتاميةل ت اليوم األخري من املمم

ثانيا  -اجلوانع ال ئيسية لربنامج عمل ايينا
 - 34اعتمد ممم األمم املتحدة ال ا املعـ بالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية املعقـوس ت ايينـا
ب نامج عمل ايينا لصاحل البلدان الناميـة غـري السـاحلية للعقـد 2024-2014ل و عـان ايينـا
ويتضــمن ب نــامج عمــل ايينــا ا وعــا بشــأن مــا يلــي اســتع اض ب نــامج عمــل أملــاد؛ وجتديــد
الش اكات وتع ي ها؛ واألهداع؛ واااالت الستة ذات األولوية ت املسـائل األساسـية املتعلقـة
بسياســات املــ ور العــاب ل وتقــوي اهلياكــل األساســية وصــيانتهتال والتجــارة الدوليــة وتيســري
التجــارةل والتمامــل والتعــاون التليمــينيل والتحــول االتتصــاسط اهليملــيل ووســائل التنيي ـ ؛
والتنيي واملتابعة واالستع اض
 - 35وتد جات ب نامج عمـل ايينـا ليحـل حمـل ب نـامج عمـل أملـاد مـن حيـث كونـه خمققـا
امائيــا للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية ت اليتــ ة  2024-2014وت حــني كــان االهتمــام
ال ئيســي ت ب نــامج عمــل أملــاد ينصــع علــا التعــاون ت جمــال النقــل العــاب بــني البلــدان
غــري الســاحلية وبلــدان امل ـ ور العــاب الناميــةل وتقــوي اهلياكــل األساســية والتجــارة الدوليــةل
اإن ب نامج عمل ايينا هو ب نامج كلي ي ك علا النتائجل وله هدع نـامل وأهـداع حمـدسةل
وأهــداع معينــة حمــدسة املــدة وموجهتــة حنــو حتقيــ نتــائج ت ااــاالت الســتة ذات األولويــة
من أجل حتقيـ امـو اتتصـاسط سـ يع ونـامل ومقـ سل ضـااة ا اةـد مـن اليقـ الـ ط يعـا
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منــه أك ـ مــن  450مليــون نســمة ت البلــدان الناميــة غــري الســاحلية البــال عــدسها  32بلــدا
ويتجلـــا ت ب نـــامج عمـــل ايينـــا سرا أعمـ ـ للتحـــديات الـــيت تواجهتهتـــا البلـــدان الناميـــة
غــري الســاحليةل ويتضــمن سعــوة ا تع يـ أسات التجــارة الدوليــةل وتيســري التجــارةل والقــدرات
النتاجيــةل والتنويــع االتتصــاسطل والقيمــة املضــااة ت الصــناعات التحويليــة وال راعــةل وزيــاسة
سبل االتصال بساسل األنشقة املضيية للقيمـة علـا الصـعيدين التليمـي والعـامليل والتمامـل
التليميل والتعاون مع الققا اخلاص استناسا ا توسيع نقال الش اكات

ألف  -الش اكات
 - 36يـــدل ب نـــامج عمـــل ايينـــا علـــا جتديـــد الشـ ـ اكات وتع ي هـــا بـــني البلـــدان الناميـــة
غري الساحلية وجريا ا مـن بلـدان املـ ور العـاب ونـ كائهتا ت التنميـة وللشـ اكة بـني البلـدان
النامية غري الساحلية وبلدان امل ور العاب أمهية ت حتسني ت ابُر اهلياكل األساسـية هلـ ه البلـدان
وصيانتهتال وت الت تيبـات التقنيـة والساريـة املتعلقـة بـنام النقـل واجلمـار واللوجسـتيات الـيت
تعتمدها وهلـا أمهيـة أيضـا ت حتقيـ االتسـال بـني السياسـات التليميـةل ال سـيما ايمـا يتعلـ
بإتامــة نــبمات مشــت كة للمـ ور العــاب ل م ــل النقــاد اةدوسيــة واملــوانال والقـ ل السـ يعةل
وث ـ ات النقــل وت الوثيقــة اخلتاميــةل اعُتــربت اةوكمــة ال نــيدة والميــاتة املمسســية أيضــا
من األمور اليت تمتسع أمهية كبرية ت ه ه الش اكات
 - 37وناـ ا ا ض ـ امة التحــديات الامائيــة الــيت تواجهتهتــا البلــدان الناميــة غــري الســاحليةل
تعد تامة ن اكة مع ن كائهتا ت التنمية واةصول علا سعم منهتا أم ا بـال األمهيـة ت التنييـ
المامل لربنامج عمل ايينا وثا يمتسـع أمهيـة تصـوىل بصـية خاصـةل حصـول هـ ه البلـدان
علا سعم ما وتق من ااتمـع الـدو ل اـا ت ذلـا املمسسـات املاليـة والامائيـة واملنامـات
والوكاالت املتعدسة األب اع والبلدان املاحنة
 - 38عــاوة علــا ذلــال وتعــبريا عــن التضــامن مــع البلــدان الناميــة غــري الســاحليةل يقلــع
ا البلــدان الناميــة أن تقــدمل حســبما تســمل بــه ممانا ــال الــدعم املــا والــتق ت جمــاالت
التعاون املتيـ عليهتـا ت بـار التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب وللققـا اخلـاص وااتمـع املـد ل
باعتبارمها من عوامـل التنميـة اهلامـةل سور ت تنييـ ب نـامج عمـل ايينـال بسـبل منـهتا املشـاركة
ت تامة ن اكات نيااة واعالة وخاضعة للمساتلة بني الققاعني العام واخلاص

بات  -األهداع
 - 39اهلدع ال ئيسي من ب نامج عمل ايينا هو العمل علا حنو أك اتسـاتا مـن أجـل تلبيـة
االحتياجات الامائية اخلاصة للبلدان النامية غري الساحليةل والتصدط للتحـديات الـيت تواجهتهتـا
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بسبع موتعهتا النائي وغري الساحليل وما تواجهته مـن معوتـات ج اايـةل والسـهتام مـن ّح ت
حتسني معدل النمو املستدام والشامل ال ط جملمن أن يسهتم ت حتقي هدع ات اليقـ املـدتع
وبالضــااة ا الت كيــ علــا حتســني كيــاتة ناــم العبــور وتقــوي النقــل وتوســيع التجــارةل
سيحاول ب نامج عمل ايينا اعليًا معاجلة مسائل القدرة التنااسية للبلدان النامية غـري السـاحليةل
والتحول اهليمليل والتعاون التليميل وبنات القدرة علا املواجهتةل وسدّ اليجـوات االتتصـاسية
واالجتماعيةل ومساعدة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ت ايـة املقـاع علـا أن تصـبل بلـدانا
منيتحة علا البلدان اليقة ا
 - 40و يسعا ب نـامج عمـل ايينـا ا حتقيـ سـتة أهـداع حمـدسةل وهـي مـا يلـي (أ) تع يـ
ممانيات الوصـول ا البحـ والسـي منـه بـدون عوائـ وبميـاتة واعاليـة مـن حيـث التمليـة
جبميع وسائل النقلل علا أسا ح ية العبورل والتدابري األخ ى املتّصـلة بـ لال واقـا لقواعـد
القــانون الــدو املنقبقــة؛ و (ب) اةــد مــن تمــاليف املعــامات التجاريــة وتمــاليف النقــلل
وحتســني اخلــدمات التجاريــة بتبســير القواعــد واألنامــة وتوحيــدها مــن أجــل زيــاسة تــدرة
صــاسرات البلــدان الناميــة غــري الســاحلية علــا املنااســةل واةــد مــن تمــاليف وارسا ــال وهــو
ما يسهتم ت حتقيـ تنميـة اتتصـاسية سـ يعة ونـاملة للجميـع؛ و (ج) تقـوي نـبمات اهلياكـل
األساســية املناســبة للنقــل العــاب ل و كمــال عمليــة ربــر البلــدان الناميــة غــري الســاحلية بعضــهتا
ببعض؛ و (س) تنييـ الصـمو القانونيـة ال نائيـة والتليميـة والدوليـة بيعاليـةل وتع يـ التمامـل
التليمي؛ و (هـ) تع ي النمو وزياسة مشاركة ه ه البلدان ت التجارة العامليـةل بإحـداي حتـول
هيملي ت ما يتصل بتع ي تنميـة القـدرة النتاجيـةل و ضـااة القيمـة والتنويـع وتقليـل االعتمـاس
علــا الســلع األساســية؛ و (و) حتســني الــدعم الــدو املقــدم ا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية
وتع ي ه لتممينهتا من التصدط للتحديات النان ة عن ع لتهتا عن املناب الساحليةل وذلـا مـن
أجل القضات علا اليق وتع ي التنمية املستدامة

جيم  -أولويات العمل
 - 41لــدى ب نــامج عمــل ايينــا ســتة جمــاالت ذات أولويــة للعمــل ومــن أجــل اهتــار اةالــة
اجلديــدة للبلــدان الناميــة غــري الســاحليةل ع ـ ّز ب نــامج عمــل ايينــا نوعًيــا ثاثــة مــن ااــاالت
ذات األولوية الـيت ورست ت ب نـامج عمـل أملـادل وهـي املسـائل األساسـية املتعلقـة بسياسـات
العبور؛ وتقوي اهلياكل األساسية وصيانتهتا؛ والتجارة الدوليـة وتيسـري التجـارة ووسّـع نقـال
تقوي اهلياكل األساسـية وصـيانتهتال علـا وجـه اخلصـوصل ليشـمل اهلياكـل األساسـية للقاتـة
وتمنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالتل وهــي عناص ـ حاةــة ت ممــني النمــو ت أط اتتصــاس
حديث وتد نُقّل اجل ت املتعل بالتجارة الدولية وتيسري التجارة كـ ريا ليحقـ زيـاسة كـبرية ت
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نسبة العناص املصنّعة والعناص ذات القيمة املضااة ت صاسرات البلدان النامية غـري السـاحليةل
مع يات االعتبار ألمهية اتيال منامة التجارة العاملية املتعل بتيسري التجارة وتنييـ ه ت الوتـه
املناسع عاوة علا ذلال يتضمن ب نامج عمل ايينا أولويـات ثـاي جـدسا تسـاعد علـا أن
يصبل الربنامج أك مشوالل وهي التمامل والتعاون التليميانل والتحول االتتصـاسط اهليملـيل
ووسائل التنيي
 - 42ولمل جمال من اااالت ذات األولوية ت ب نامج عمل ايينا عدّة أهداع حمدسة يتعـيّن
حتقيقهتا باختاذ ج اتات حمدسة تضقلع ا البلدان النامية غـري السـاحليةل وبلـدان العبـور الناميـة
والش ـ كات الام ـائيون وت اامــو ل يشــمل الربنــامج  20هــداا حمــدسًا زمنًيــال و  23ج ـ ات
تت ـ ـ ها البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحليةل و  9جـ ـ اتات تت ـ ـ ها بلـــدان العبـــور الناميـــةل
و  25ج ات مشت كا تّت ها البلدان النامية غري الساحلية وبلدان العبـور الناميـة و  30جـ ات
يّت ها الش كات الامائيون
 - 43وت ما يتعلّ بسياسات العبور األساسيةل يشدّس الربنامج عمل ايينـا علـا أمهيـة ح يـة
العبور وم اا العبور ت تواري منيـ ا البحـ للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية ومسـاعد ا علـا
االندماج المامل ت الناام التجارط العـاملي ويمكّـد الربنـامج ضـ ورة تع يـ مواتمـة القواعـد
والوثـائ وتبســيقهتا وتوحيــدهال وتنييـ االتياتيــات الدوليــة بشــأن النقــل والعبــور واالتياتــات
ال نائيــة وسون التليميــة والتليميــة تنييـ ا كــاما واعــاال ويشـدّس علــا أن التعــاون ت ميــدان
السياســات األساســية والقــوانني واألنامــة املتّصــلة بــالعبور بــني البلــدان النامي ـة غــري الســاحلية
وجريا ا من بلدان العبور أمـ حاسـم األمهيـة ب يـة جيـاس حلـول اعالـة ومتماملـة للتجـارة عـرب
اةدوس وحل املشاكل امل تبقة بالنقل العاب ويشدس الربنـامج كـ لا علـا أمهيـة تع يـ ح يـة
ح كة األن اص بني البلدان النامية غـري السـاحلية وجريا ـا مـن بلـدان العبـور بوضـع وتنييـ
نام مبسّقة ومواتمة بشأن منل التأنريات للسائقني العاملني ت جمال النقل الدو
 - 44ويضع ب نامج عمل ايينا أهـدااا حمـدسة للحـد مـن وتـه السـي علـا بـول املمـ ات؛
وهو مـا يقلّـل ا حـد كـبري مـن الوتـه الـ ط يُنيـ علـا اةـدوس الربيـة؛ ووسّـن الـ بر بـني
وسائل النقل امل تلية دع ضمان كياتة عمليات االنتقال من السـما اةديديـة ا القـ ل
الربية وبالعمسل ومن املوانا ا السما اةديدية و/أو الق ل الربية وبالعمس
 - 45ويــدعو ب نــامج العمــل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان العبــور ا الســعي ا
االنضــمام ا االتياتيــات الدوليــة والتليميــة وسون التليميــة وغريهــا مــن الصــمو القانونيــة
املتّصلة بالنقل العاب وتيسري التجارة والتصدي عليهتا وه ا جمال كان التقدم ايه بقي ا
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 - 46ويدعو الربنامج الش كات الامائيني ا مسـاعدة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان
العبور ت رسات نام نقل عاب متعدسة األبـ اع تتميّـ باالسـتدامة واليعاليـةل وتضـم اجلهتـات
املعنيــة مــن الققــاعني العــام واخلــاصل وتشــجّع وتــدعم تبــاسل أاضــل املمارســات امل تبقــة
بالتجـارب والسياسـات واملبـاسرات ويشــدس ب نـامج عمـل ايينـال كربنــامج عمـل أملـادل علــا
أمهية الدور ال ط يضقلع به الققا اخلاص
 - 47وت ما يتعل بتقوي اهلياكل األساسيةل يمكد الربنامج جمدسا أمهيـة اهلياكـل األساسـية
املاسيــة ت اةــد مــن تمــاليف التقــوي الــيت تقــع علــا عــات البلــدان الناميــة غــري الســاحليةل
ضــا علــا
وبالضــااة ا تقــوي هياكــل النقــل العــاب األساســية وصــيانتهتال ويشـدّس الربنــامج أي ً
ض ـ ورة يــات األولويــة للــهتياكل األساســية لتمنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والقاتــة ت
البلدان النامية غري الساحلية ألمهيتـهتا اةاةـة ت هـ ا الصـدس ويمكّـد ضـ ورة تـأمني التمويـل
المات لتوسيع اهلياكل األساسية للنقل والقاتة وتمنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتدي هتا
 - 48وت مــا يتعل ـ باهلياكــل األساســية للنقــلل يم ّكــد الربنــامج أمهيــة حتســني كــل أنــوا
اهلياكل األساسيةل اا ت ذلـا السـما اةديديـة والقـ ل الربيـة والقـ ل املائيـة الداخليـةل ت
البلــدان الناميــة غــري الســاحليةل وعــرب اةــدوس ويضــع أهــدااا حمــدسةل هــي حتســني الق ـ لل
اا ت ذلا زياسة نسبة الق ل املعبدة؛ وتوسيع اهلياكل األساسية للسما اةديديـة ت البلـدان
الناميــة غــري الســاحلية وحتــدي هتال حي مــا توجــد؛ و كمــال الوصــات الناتصــة ت القـ ل الربيــة
والسما اةديدية التليمية ت نبمات النقل العاب
 - 49والبلدان النامية غري الساحلية وبلدان العبور النامية مدعوة ا وضع وتنييـ سياسـات
وبنية ناملة لتقوي وصيانة اهلياكل األساسية الـيت تشـمل مجيـع وسـائل النقـلل والتعـاون مـن
أجل تع ي استدامة نام العبور وم ونتهتال ومواتمة مقاييس السما اةديديـةل وتيسـري الـ بر
التليمي عرب السما اةديديةل و نشات م اك لوجيستية سولية وموانا جااة ونـبمات للنقـل
الداخليل اا ت ذلـا اهلياكـل األساسـية املتّصـلة ـا والشـ كات الامـائيون مـدعوون ا سعـم
اجلهتوس اليت تب هلا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ت جمـال تقـوي اهلياكـل األساسـية وصـيانتهتال
اا ت ذلا كمال الوصات الناتصة وتباسل اخلربات بشأن تقوي النقل العاب
 - 50ويشري الربنامج ا أن املوارس الازمة لاست مار ت تقوي اهلياكل األساسية وصـيانتهتا
كــبرية وتســتل م تامــة عاتــات تعــاون سوليــة و تليميــة وسون تليميــة لتنييـ مشــاريع اهلياكــل
األساسيةل وختصيص امل يد من املبال ت املي انيات الوبنيةل وتوزيـع املسـاعدة الامائيـة الدوليـة
والتمويل الامائي املتعدس األب اع بيعاليـة ت تقـوي اهلياكـل األساسـية وصـيانتهتا وتع يـ سور
الققا اخلاص ويدعو ب نامج العمـل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان العبـور ا وضـع
14-68043

15/24

A/69/708

السياســات واألبــ التنايميــة الازمــة لتع يــ مشــاركة الققــا اخلــاص ت تقــوي اهلياكــل
األساسية و ي ة بي ة مماتية الجت اب االست مار األجنيب املبان
 - 51وت ما يتعلّـ باهلياكـل األساسـية للقاتـة وتمنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالتل نـدّس
الربنامج علا أمهية حتسني ال بر ت البلدان النامية غري الساحليةل واةـد مـن حـاالت التـأخريل
وتع ي تدرا ا النتاجية من أجل حتقي النمو االتتصاسط املقـ س والتنميـة املسـتدامة وتسـتل م
هـ ه األهــداع الــدسة أن تو ّســع البلــدان الناميــة غــري الســاحلية هياكلــهتا األساســية وحت ـدّثهتال
حسع االتتضاتل من أجل تأمني المداس ةدمات القاتة املتجدسة واةدي ـة ونقلـهتا وتوزيعهتـال
ت املناب ال ييية واةض ية؛ و تاحة االتصاالت الع يضة النقـال للجميـع؛ وتشـجيع الوصـول
امليتوح واة ا نبمة النت نه للجميع؛ ومعاجلة اليجوة ال تمية
 - 52ويدعو الربنامج البلدان النامية غـري السـاحلية وبلـدان العبـور الناميـة ا توثيـ أواصـ
التعاون ايما بينهتا من أجل تع يـ التجـارة بالقاتـة ت مـا بينـهتا ونقـل القاتـة بواسـقة خقـود
نقل ا بلدان ثال ة؛ ووضع سياسات عامة علا الصـعيد الـوب ت جمـا القاتـة واالتصـاالت
الع يضة النقال؛ وتع ي اجلسور ال تميةل حىت يتسىن للبلدان اليت تبعد عـن المـابات البح يـة
الوصول أيضا ا االتصاالت الع يضة النقال بأسعار معقولـة والشـ كات الامـائيون مـدعوون
ا سعم اجلهتوس اليت تب هلا البلدان النامية غري الساحلية ب ية تقوي تقاعي القاتـة وتمنولوجيـا
املعلومات واالتصاالت والسياسـات املتّصـلة مـال و ا سعـم اجلهتـوس الـيت تبـ هلا هـ ه البلـدان
بالتعاون مع بلدان ال عبور النامية املعنيـة مـن أجـل تيسـري الوصـول ا تمنولوجيـات املعلومـات
واالتصـاالت ونقــل املهتــارات واملعــارع والتمنولوجيــا امل تبقـة ـ ين ااــالنيل بشـ ود متيـ
عليهتا بني األب اعل دع تقوي اهلياكل األساسية وصيانتهتا وكيالة استدامتهتا
 - 53وت مــا يتعّلـ بالتجــارة الدوليــةل يقـ ّ الربنــامج بضـ ورة تنويــع هياكــل الصــاسرات ت
البلدان النامية غري الساحليةل وزيـاسة نسـبة العناصـ املصـنّعة والعناصـ ذات القيمـة املضـااة ت
الصاسراتل وتع ي التجارة وال وابر ايما بني بلـدان املنققـةل وتع يـ النتاجيـة والقـدرة علـا
املنااسةل من أجل حتقي استياسة كاملة من الناـام التجـارط املتعـدس األبـ اعل وحتقيـ امل يـد
من التمامل ت األسوال العاملية ونا ًا ا ت ايد الصـات بـني التجـارة واالسـت مار والنتـاجل
اإن ربقهتا بساسل القيمـة العامليـة يتـيل ا صـة هامـة للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن أجـل
حتقي م يد مـن التمامـل التجـ ارط واالتتصـاسط وعـاوة علـا ذلـال تعتـرب اخلـدمات عنصـ
ممني هام ت التجارةل وت املشاركة اليعالة ت التجارة وساسل القيمةل اضا عـن سورهـا ت
ختييض تماليف ثارسة األعمال التجارية وتع ي النتاجية
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 - 54ويتضــمن ب نــامج عمــل ايينــا تـ ارا بأمهيــة وصــول صــاسرات البلــدان الناميــة مجيعهتــال
اا ايهتا البلدان النامية غـري السـاحليةل ا األسـوال علـا حنـو معـ ّز وجملمـن التنبـم بـهل وبلـ وم
يات االهتمام المامل ت جولة الدوحـة الامائيـةل الحتياجـات تلـا البلـدان ومصـاةهتال واقـا
لالت امات القائمة
 - 55و ّمثــة أربعــة أهــداع حمــدسة متصــلة بالتجــارة الدوليــة أوالل حتقي ـ زيــاسة كــبرية ت
مشاركة البلدان النامية غري الساحلية ت التجارة العامليةل مع الت كيـ علـا حتقيـ زيـاسة كـبرية
ت الصــاسرات؛ وثانًيــال حتقي ـ زيــاسة كــبرية ت نســبة العناص ـ املص ـنّعة والعناص ـ ذات القيمــة
املضااة ت صاسرات البلدان النامية غري الساحلية؛ وثال ال تع ي ال وابر االتتصاسية واملالية بـني
صــة تلــا
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية والبلــدان األخـ ى ت املنققــة ذا ــا مــن أجــل زيــاسة ح ّ
البلــدان ت التجــارة بــني بلــدان املنققــة الواحــدة؛ وراب ًعــال سعــوة الــدول األعضــات ا الناـ ت
التحديات اخلاصة واحتياجات البلدان النامية غري الساحلية ت مياوضات التجارة الدولية
 - 56وتشمل الج اتات اليت تت ـ ها البلـدان الناميـة غـري السـاحلية اسـت اتيجيات التجـارة
الوبنية وتشجيع السياسات الوبنية والتـدابري الـيت مـن نـأ ا زيـاسة تنويـع الصـاسرات و ضـااة
القيمــةل واالســتياسة التامــة مــن الت تيبــات التجاريــة التيضــيلية ال نائيــة والتليميــةل ومســاعدة
الش ـ كات الوبنيــة علــا االنــدماج ت ساســل القيمــة العامليــة والتليميــةل واملشــاركة بشــمل
أاضل ت التجارة الدولية
 - 57ويمكّد ب نامج عمل ايينا أيضًا سور البلدان الناميـة األخـ ىل بصـيتهتا وجهتـات ائيـة
للصــاسرات مــن منتجــات البلــدان الناميــة غــري الســاحليةل مــع حتســني ممانيــة الوصــول ا
األسـوال مـن سون اـ ض حـواج غـري مج كيـة وبلـدان العبـور الناميـة ملت مـة أيضًـا بتشـجيع
االسـت مار ت البلــدان الناميـة غــري الســاحلية ـدع تشــجيع القــدرة النتاجيـة والتجاريــة لتلــا
البلدان وتقدمي الدعم هلا ت مشاركتهتا ت ت تيبات التجارة التليمية
 - 58وي كّـ الـدعم الـ ط يقدّمـه الشـ كات الامـائيون علـا معاجلـة التـدابري غـري اجلم كيـةل
وعلــا تقلــيص اةــواج غــري اجلم كيــة الــيت ال تتمانــا مــع تواعــد منامــة التجــارة العامليــة
أو زالتهتال بتع ي اندماج الشـ كات الصـ رية والشـ كات املتوسـقة اةجـم ت البلـدان الناميـة
غري الساحلية ت التجارة الدوليةل وتشجيع نشـ التمنولوجيـات املائمـة بشـ ود متيـ عليهتـا
بني األب اع واستيعا ال وسعم جهتوس البلدان النامية غـري السـاحلية مـن أجـل تنويـع صـاسرا ا
وحتقي اندماج أاضل ت الناام التجارط املتعدس األب اع
 - 59وت ما يتعّل بتيسـري التجـارةل اـإن أهـداع ب نـامج العمـل الـدسة هـي زيـاسة تبسـير
ج اتات عبور اةدوس والنقـل العـاب ومواتمتـهتا وت نـيدهال وحتسـني م ااـ العبـور واعاليتـهتا
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دع اةد من حاالت التأخري علا اةـدوس واملـوانال ومـن تمـاليف املعـامات علـا البلـدان
النامية غري الساحلية أما اهلدع ال الث امل تبر بتيسري التجارة اهتو ضمان نشـ مجيـع األنامـة
والشــمليات والجــ اتات امل تبقــة بـــالعبور وحتــدي هتا واقـــا التيــال تيســـري التجــارة ملنامـــة
التجارة العاملية
 - 60ومن أجل حتقي األهداعل تشمل الجـ اتات الـيت ستضـقلع ـا البلـدان الناميـة غـري
الساحل ية وبلـدان العبـور الناميـةل بـدعم مـن نـ كات الامـائينيل توسـيع نقـال مبـاسرات تيسـري
التجارة وتنييـ ها؛ وتنييـ ناـم السارة املتماملـة للحـدوس بيعاليـةل والسـعي ا نشـات م اكـ
حدوسيــة ذات مني ـ واحــد؛ وزيــاسة مواتمــة عبــور اةــدوس والقواعــد والج ـ اتات اجلم كيــة
والوثائ املقلوبة وتبسيقهتا وتوحيدها؛ وتوثي أواص التعاون بني خمتلـف السارات اجلم كيـة
وعبور اةدوس؛ واست دام أسوات تيسري التجارة اليت وضعتهتا املنامات الدولية مـن أجـل بنـات
القدرات الوبنية است دامًا كاما؛ وتشجيع تباسل اخلربات وأاضل املمارسات املتّصلة بتيسـري
التجارة علا مجيع املستويات
ضــا بإنشــات جلــان وبنيــة معنيــة بتيســري
 - 61وتــد الت مــه البلــدان الناميــة غــري الســاحلية أي ً
التجـــارة وتع ي هـــال لضـــمان حتقيـ ـ م يـــل كامـــل ونـــامل للققـــا اخلـــاص ت السياســـات
واملباسرات املتعلقـة بتيسـري التجـارةل ووضـع البـار التنايمـي الـازم لتع يـ مشـاركة الققـا
اخل اص والت مه بلدان العبور الناميةل من جانبهتال بضـمان الشـيااية وبالتعامـل بأسـاليع غـري
ميي ية من أجل كيالة ح ية عبور السلع ا البلدان النامية غري الساحلية
 - 62وت بــار أولويــة التجــارة وتيســريهال مثــة تنويــه بأمهيــة اتيــال املنامــة العامليــة للتجــارة
لتيســري التجــارة وتنيي ـ ه ت الوتــه املناســع ت ســيال جمموعــة تــدابري بــا مــن أجــل تيســري
التجــارة لصــاحل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية واتيـ الش ـ كات ت التنميــة علــا سعــم البلــدان
النامية غري الساحلية وبلدان امل ور العاب النامية ت جمال تيسري التجـارةل واقـا لاتيـالل وعلـا
تشجيع املنامات الدولية علا مساعدة البلدان النامية غري الساحلية علا تقييم احتياجا ـا مـن
حيث تنيي االتيال
 - 63وعاوة علا ذلال من املسـلم بـه ت ب نـامج العمـل أن القـدرات البشـ ية واملمسسـية
ت البلدان النامية غري الساحلية ليسـه كاايـة ت العديـد مـن ااـاالت وتـد التـ م الشـ كات ت
التنميــة بــأن تقــدم املســاعدة التقنيــة واملســاعدة ت جمــال بنــات القــدرات ا البلــدان الناميــة غــري
الســاحلية حــىت تســتممل هـ ه البلــدان عمليــة انضــمامهتا ا منامــة التجــارة العامليــةل والواــات
بالت اما ا واالندماج ت الناام التجارط املتعدس األب اع؛ وحىت تدعم بنات تـدرا ا ت جمـاالت
اجلمار والت ليص اجلم كي والنقـل؛ وبـأن تواصـل تقـدمي املعونـة لصـاحل التجـارة ت البلـدان
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النامية غري الساحلية اا يتي واملباسئ التوجيهتية ملنامة التجـارة العامليـةل والتشـجيع ت الوتـه
نيسه علا بابعهتا التليمي
 - 64ويتصــل أحــد أهــم التحســينات املدخلــة علــا ب نــامج عمــل ايينــا بالتمامــل والتعــاون
التليمــيني الل ـ ين جمل ـ انل للم ـ ة األوال أولويــة تائمــة ب ـ ا ا اقــد أصــبحه أمهيــة التمامــل
والتعـــاون التليمـــيني ت مواجهتـــة التحـــدط الـ ـ ط يشـــمله املوتـــع اجل ـ ـ ات غـــري الســـاحلي
و ممانيات الت ابرل وتقوي وصيانة اهلياكل األساسية للنقل العـاب واملمـ اتل وكـ لا تامـة
أسوال تليميـة أنـد وضـوحا وجـات منـ عـام 2003ل حينمـا كانـه جتـ ط صـياغة ب نـامج
عمل أملاد
 - 65ويُاحدظ ت الوثيقة اخلتامية أن التعاون الوثي بني البلدان النامية غري الساحلية وبلـدان
امل ور العاب اااورة أساسـي لتحسـني الـ بر بشـبمات النقـل والقاتـة وتمنولوجيـا املعلومـات
واالتصاالت وبالضااة ا ذلال يت تع علا تواا اهلياكـل األساسـية والسياسـات التجاريـة
والتنايميــة ا جانــع االســتق ار السياســي ت بلــدان اجلــوار انعماســات هامــة علــا التجــارة
اخلارجية للبلدان الناميـة غـري السـاحلية وت ضـوت ذلـال اـإن التمامـل التليمـي والسياسـات
التليميــة املتســقة واملنســقة تتــيل ا صــة لتحســني الـ بر بشــبمات النقــل العــاب وكيالــة زيــاسة
حجم التجارة التليمية
 - 66ويشــدس ب نــامج عمــل ايينــا علــا تع ي ـ التمامــل التليمــي األعمـ واهلــاسع ليشــمل
التعــاون ايمــا بــني البلــدان بشــأن بائيــة أوســع مــن ااــاالت ويــث ال تقتص ـ علــا التجــارة
وتيسريها احسعل بل متد ا االست مارل والبحث والتقوي ل والسياسـات ال اميـة ا تسـ يع
التنمية الصناعية التليمية والت ابر التليمي وه ا النهتج أمشل نقاتـا مـن ب نـامج عمـل أملـاد
ويهتدع التمامل التليمي ا تع ي الت يري اهليملـي والنمـو االتتصـاسط ت البلـدان الناميـة غـري
الساحليةل بوصيه هداا ووسيلة أيضا ل بر املناب مجاعيـا باألسـوال العامليـة وهـ ا مـن نـأنه
أن يع ز القدرة علا املنااسة ويساعد علا ج أكرب تدر من اليوائد من العوملة
 - 67ومن املتوتع أن تسعا البلدان النامية غري الساحلية بنشاد ا تع ي التمامل التليمـي
بتع ي التجـارة التليميـة والنقـل واالتصـاالت ونـبمات القاتـة وتـد الت مـه أيضـا بتشـجيع
التنســي بــني السياســات التليميــةل ب ـ ض تع ي ـ التــازر التليمــيل والقــدرة علــا املنااســةل
وساسل القيمة التليميةل اضا عن تع ي املشاركة ت أب التمامل ال نائية والتليمية
 - 68وأُهيع ببلدان امل ور العاب النامية املسامهة ت توبيد التمامل التليمي بتنسـي تقـوي
هياكــل أساســية تليميــة متماســمةل وتــدابري تيســري التجــارة واالتياتــات التجاريــة التليميــةل
اا ت ذلا نشات ناـم ضـمانات مج كيـة تتسـم باليعاليـة والميـاتة ومـن املهتـم توثيـ أاضـل
14-68043

19/24

A/69/708

املمارســـات وتباسهلـــا وتعميمهتـــا لـــتممني الشــ كات املتعـــاونني مـــن أن يســـتييد بعضـــهتم مـــن
خربات بعض
 - 69ويتعني علا الش كات ت التنمية سعم اجلهتوس الـيت تبـ هلا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
ون كا ها من بلدان العبور بإبال وتنيي مشاريع تليميـة أساسـية ت جمـال النقـل واتياتـات
نقل تليميـةل لتيسـري ح كـة البضـائع واملسـاا ين عـرب اةـدوس وهـم مـدعوون أيضـا ا سعـم
عمليات التمامل التليمي اجلارية اليت تشار ايهتـا البلـدان الناميـة غـري السـاحليةل و ا تبـاسل
أاضل املمارسات ت تع ي التمامل التليمي
 - 70وتشــدس األولويــة  5املتعلقــة بــالتحول االتتصــاسط اهليملــي علــا اجلهتــوس ال اميــة ا
معاجلة املسائل املتصـلة بتنميـة البلـدان غـري السـاحلية بق يقـة أو .وأمشـل وخلـص اسـتع اض
ب نامج عمل أملـاد ا أن التقـدم كـان ا حـد بعيـد حمـدوسا وغـري متـوازنل ذ و يبلـ سـوى
بضعة بلدان عن حتقيقهتا مماسع هامةل ايما و تبدُ علـا أغلبيـة البلـدان أط عامـات حتسـن
اقد ال معدل انتشار اليق املدتع وانعدام األمن ال ائي ووايات األبيال والوايـات النياسـية
ت ارتيا مستم أيضال مع عج النمو الس يع ت الناتج اللي المجا عن التحـول ا جيـاس
ا ص عمل بقدر ذط معىن
 - 71ايــي اليق ـ ة األوا مــن املقدمــةل ي ـ ك ب نــامج عمــل ايينــا أن البلــدان الناميــة غــري
الساحلية هي من ضمن أاق البلدان الناميةل ذ ال متلا سوى تدرات حمـدوسةل وتعتمـد علـا
عدس ض يل جدا من السلع األساسية لتحقي عائدات من الصاسرات وعاوة علا ذلال اـإن
اخنياض القدرات النتاجية والضـعف اهل يملـي يضـعيان تـدرات البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
علا ضااة القيمة ا صاسرا ا وتنويع تلا الصاسرات وأسواتهتا علا حنـو جمـد ولقـد كانـه
البلدان النامية غري الساحلية تعـا باليعـل مـن تسـار احنسـار الققـا الصـناعي وزيـاسة عـدم
انتاام االتتصاس ومن حدوي اخنياض نديد ت تيمة الققا ال راعي
 - 72ويسلم ب نامج عمل ايينا بأن البلدان الناميـة غـري السـاحلية تسـتح امل يـد مـن الـدعم
العاملي ذا أريـد هلـا أن تسـتييد اسـتياسة كاملـة مـن العوملـةل وأن حتقـ امـوا وتنميـة اتتصـاسيني
مســـتدامني ونـــاملنيل وتـــتممن مـــن القضـــات علـــا اليقـ ـ ل و جيـــاس اـ ـ ص للعمـــلل وحتقيـ ـ
حتول هيملي
 - 73وتتضمن األولوية  5م يدا من الت كي علا بنات القدرات املمسسـية والبشـ ية للبلـدان
الناميـــة غـــري الســـاحليةل ب يـــة تع يـ ـ القيمـــة املضـــااة وحتقيـ ـ التحـــول والتنويـــع ت اهلياكـــل
االتتصاسيةل وهـ ه نـ ود أساسـية لتحقيـ امـو اتتصـاسط وتنميـة اتتصـاسية يتسـمان بالسـ عة
والشمول واالستدامة ت البلدان النامية غري الساحلية
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 - 74وتتجلـا اـ ص التحـول االتتصــاسط اهليملــي سـاحنة وواضــحة ايمـا يلــي (أ) الققــا
الصناعيل وةاصة نعا تقـا الصـناعات التحويليـة وتع يـ هل ومسـامهة البلـدان الناميـة غـري
الســاحلية ت ساســل القيمــة التليميــة والعامليــة؛ و (ب) امــو النتاجيــة والقيمــة املضــااة ت
الققــا ال راعــي؛ و (ج) تقــا اخلــدماتل وال ســيما الســياحة والشــمون املاليــة وتمنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت ويمكــد ب نــامج عمــل ايينــا أيضــا علــا الــدور اهلــام ال ـ ط جملمــن أن
يضقلع به الققا اخلاص املع ز ت جماالت العلم والتمنولوجيا واالبتمار
 - 75ومثــة أربعــة أهــداع حمــدسة هلــ ه األولويــة أوالل زيــاسة القيمــة املضــااة ت تقــاعي
الصــناعات التحويليــة وال راعــةل ــدع حتقيــ النمــو الشــامل للجميــع والتنميــة املســتدامة؛
ثانيال زياسة التنويع االتتصاسط وتنويـع الصـاسرات؛ ثال ـال تع يـ النمـو القـائم علـا اخلـدماتل
اا ت ذلا السياحةل دع زياسة مسامهتهتا ت االتتصاس الـوب ؛ رابعـال التشـجيع علـا تـدا
االست مار األجنيب املبان ت الققاعات ذات القيمة املضااة العالية
 - 76وتقوم ه ه األولوية علا عش ة ج اتات خاصة بالبلدان النامية غري السـاحليةل وسـتة
ج اتات خاصة بالش كات ت التنمية ويُتوتع أن تضع البلدان النامية غري الساحلية اسـت اتيجية
حتول هيملي وحلـوال ابتماريـة تـدعم حتقيـ األهـداع الـدسة هلـ ه األولويـةل ووضـع سياسـة
صناعية من نأ ا حتسني ممانية اةصول علا رأ املال واملوارس البش ية ويتوتع منـهتا أيضـا
أن تســـت م ت اهلياكـــل األساســـية الداعمـــة لاتتصـــاسل وت اعتمـــاس سياســـة تنااســـية اعالـــةل
وت ي ة بي ة مماتيةل اا ت ذلا وضع بار تانو ل من أجل تع ي الققا اخلاص والتشـجيع
علا اجت اب امل يد من االست مار األجنيب املبانـ املتنـو وبالضـااة ا ذلـال تلـ م الوثيقـة
اخلتامية البلدان النامية غري الساحلية أن تتوا بنات كتلة ح جة مـن القـدرات النتاجيـة العمليـة
والتنااسية وحتديث تقا اخلدمات و نشات جممعات صناعية ومن املسلم به أن امـع الـتيمري
الــدو املع ـ بالبلــدان الناميــة غــري الســاحلية القــدرة علــا أسات سور هــام ت تبــاسل اخلــربات
واملهتارات والبحوي وغريها من املسائل املتصلة بالتنمية ت ه ه البلدان
 - 77ويتوتـع أن يـدعم الشـ كات ت التنميـة اجلهتــوس ال اميـة ا حتســني القـدرات النتاجيــةل
والتنويع االتتصاسطل وحتقي تقلعات البلدان النامية غري الساحلية ايما يتعل بالقيمـة املضـااة
ويتوتع أيضا أن يسـهتموا ت التمنولوجيـات االبتماريـةل واملعـارع العلميـة واملهتـارات التقنيـةل
وأاضل املمارسات وتباسهلا وبالضااة ا ذلال يُل م ب نـامج عمـل ايينـا الشـ كات ت التنميـة
تقـدمي الــدعم للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية ت جمـال بنــات القــدرة علــا التميــف والقــدرة علــا
االستجابة للصدمات اخلار جية ومعاجلة عوائـ خاصـة تتعلـ جبانـع العـ ضل ومواصـلة تامـة
ن اكات اعالة وبنات القدرات املمسسية والبش ية
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 - 78وت بــار األولويــة 6ل وســائل التنييـ ل مثــة تســليم بــأن البلــدان الناميــة غــري الســاحلية
تتحمل املسمولية ال ئيسية عن التنمية ايهتال ويـتعني عليهتـال بنـات علـا ذلـال أن حتشـد بيعاليـة
موارس كااية من مصاسر حملية وخارجية من أجل تنيي ب نامج عمل ايينا بيعالية
 - 79وجـ ى التأكيــد علــا أن سعــم الشـ كات ت التنميــة مقلــوب الســتممال اجلهتــوس الــيت
تب هلا البلدان النامية غري الساحلية لنشات وتعهتد نام نقل عاب اعالةل ولاندماج ت االتتصـاس
العامليل ولحداي حتول هيملي ت اتتصاسا ا ولتع ي تـدرا ا النتاجيـة والشـ كات ت التنميـة
مــدعوون ا تقـــدمي سعــم تقــ ومــا حمـــدس اهلـــدعل حســع االتتضـــاتل مــن أجـــل تنييــ
الج ـ اتات الــدسة املدرجــة ت ب نــامج عمــل ايينــال بوســائل منــهتا املســاعدة الامائيــة ال ةيــة
واملعونة التجارية
 - 80وللتعاون ايما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون ال اثـيل باعتبارمهـا يممـان التعـاون بـني
الشمال واجلنوبل والققا اخلاصل بسبل منهتا االست مار األجـنيب املبانـ ل سور خـاص أيضـا
ت املسامهة ت تنمية البلدان النامية غري الساحلية وممسسات وهي ات مناومـة األمـم املتحـدة
واملنامــات الدوليــة ذات الصــلة مــدعوة أيضــا ا تقــدمي املســاعدة التقنيــة للبلــدان الناميــة غــري
الساحلية وسعم بنات تدرا ا ت تنيي ب نامج عمل ايينا

سال  -التنيي واملتابعة واالستع اض
 - 81يتضمن ب نامج عمل ايينا تدابري بشأن التنيي واملتابعة وال صد علا كـل مـن الصـعيد
الوب وسون التليمي والتليمي والعاملي وينب ـي نـ ا مجيـع اجلهتـات املعنيـةل اـا ت ذلـا
الققــا اخلــاصل ت عمليــات ال صــد واالســتع اض واةمومــات مــدعوة ا سراج ب نــامج
العمل ت است اتيجيا ا الامائية الوبنية والققاعية من أجل تنيي ه بيعالية
 - 82وعلـــا املســـتويني سون التليمـــي والتليمـــيل يتـــوخا أن جتـ ـ ط عمليـــات ال صـــد
واالستع اض ت نقـال العمليـات اةموميـة الدوليـة القائمـةل بينمـا تـدعا املنامـات التليميـة
وسون التليمية ا سراج تنيي ب نامج عمل ايينا ت ب اجمهتا ذات الصلة
 - 83وعلا الصعيد العامليل سوع تستم عمليـات اسـتع اض تنييـ ب نـامج عمـل ايينـا ت
تقاري األمني العام ا اجلمعية العامة وينب ي اـالس سارة ممسسـات مناومـة األمـم املتحـدة
أن تــدرج تنيي ـ ب نــامج العمــل ت ب ـ امج عملــهتال وأن جت ـ طل حســع االتتضــاتل عمليــات
استع اض تقاعية ومواضيعية واجلمعية العامة مدعوة ا أن تناـ ت جـ ات اسـتع اض نـامل
ورايع املستوى ملنتصف املدة
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 - 84وسيتوا ممتع املم ل السامي املع بأتل البلدان امـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
والـدول اجل ريـة الصـ رية الناميـة كيالـة القيــام بعمليـات متابعـة ورصــد و بـا منسـقة بشــأن
تنيي ـ ب نــامج عمــل ايينــال وعليــه أن يتــوال بالتعــاون مــع اجلهتــات املعنيــة األخ ـ ىل وضــع
ممن ات لقيا التقدم ال ز صوب تنيي ه ت البلدان النامية غري الساحلية

هات  -البلدان النامية غري الساحلية وخقة التنمية ملا بعد عام 2015
 - 85من األمهية امان أن تبني بوضوح االحتياجات اخلاصة بالبلدان النامية غري السـاحليةل
كمــا ت ـ س ت ب نــامج عمــل ايينــال ت العمليــات العامليــةل اــا ت ذلــا خقــة التنميــة ملــا بعــد
عام 2015ل من أجل ضمان حتسني سبل كسع لقمة العي لدى سمان تلا البلدان

ثال ا  -االستنتاجات والتوصيات
 - 86حشد املمم ال ا لامم املتحدة املع بالبلدان النامية غـري السـاحلية بنجـاح التضـامن
الدو والش اكات الدولية من أجل تلبية االحتياجات اخلاصة بالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
ويعمس اعتماس ب نامج عمـل ايينـا التضـامن والتيـاهم وروح التعـاون والتـازر ايمـا بـني مجيـع
األب اع املعنية لدعم البلدان النامية غري الساحلية ت حتويل اتتصـاسا ا هيمليـا وحتقيـ التنميـة
املســتدامةل والت لــعل مــن حّل علــا ااثــار الســلبية النامجــة عــن القيــوس الــيت تشــملهتا القبيعــة
اجل ااية علا سبل معيشة السمان ويتضمن ب نامج العمل أيضا أهدااا خاصـة حمـدسة زمنيـال
ت بار كل جمال من جماالت األولويـة الـيت مـن نـأ ا أن تسـاعد علـا كيالـة حتقيـ أهدااـه
وعمومال جمل ل الربنامج خقة تنمية كليـة موجهتـة حنـو حتقيـ نتـائج لصـاحل البلـدان الناميـة غـري
الساحلية ايما يتعل بالعقد القاسم
 - 87ن التنيي المامل واليعال لاهداع وال ايات والج اتات الـدسة ت ااـاالت السـتة
ذات األولويـة املتيـ عليهتــا ت ب نـامج عمــل ايينـا لــن ييسـ احســع نشـات ناــم اعالـة للنقــل
العاب ت البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املـ ور العـاب ل وهـي ناـم ال بـد منـهتا ذا رغبـه
البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية ت االنـــدماج بصـــورة اعالـــة ت الناـــام التجـــارط الـــدو ل
بــل سيســاعدها علــا بنــات تــدرا ا النتاجيــةل وتنويــع صــاسرا ال وحتويــل اتتصــاسا ا هيمليــال
واالندماج ت ساسل القيمة العاملية والتليميةل وحتقي امل يد من النمو االتتصاسط املستدام
 - 88ويتضــمن ب نــامج عمــل ايينــا سعــوة ا جتديــد الش ـ اكات وتع ي هــا مــن أجــل سعــم
البلدان النامية غري الساحلية وبالضااة ا تامة ن اكات مـع بلـدان املـ ور العـاب والشـ كات
ت التنميةل يدعو ب نامج العمل ا تامة ن اكات مع زة مـع البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ت
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ســيال التعــاون ايمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون ال اثــيل وك ـ لا مــع املنامــات الدوليــة
والتليمية ذات الصلة واجلهتات الياعلة ت الققاعني العام واخلاص وت بار األولوية املتعلقـة
بوسائل التنيي ل حت ت ار أمهية حشد املوارس الداخلية واخلارجيةل بسبل منـهتا املسـاعدة الامائيـة
ال ةية واملعونة التجارية والققا اخلاصل والتعاون ايما بـني بلـدان اجلنـوبل مـن أجـل تنييـ
ب نامج العمل بيعالية
 - 89وينب ــي أن تــدرج اةمومــات ب نــامج عمــل ايينــا ت اســت اتيجيا ا الامائيــة الوبنيــة
والققاعية من أجل تنيي ه بيعالية أما البلدان النامية غري الساحلية وبلدان امل ور العـاب الناميـة
اهتي مدعوة ا نشات آليات تنسي وبنيةل عنـد االتتضـات وينب ـي أن تشـار مجيـع اجلهتـات
املعنية ت عمليات ال صد واالستع اض حسع االتتضات
 - 90ومن املهتم أن تقـدم مناومـة األمـم املتحـدة الـدعم للـدول األعضـات ت سراج ب نـامج
عمل ايينا ت است اتيجيا ا الامائية الوبنية والققاعيةل ب ية السهتام ت تنيي األهـداع الـدسة
لربنامج العمل وعلا الصعيدين التليمـي وسون التليمـيل ينب ـي للمنامـات التليميـة وسون
التليميةل اا ت ذلـا اجلماعـات االتتصـاسية التليميـة ومصـارع التنميـة التليميـةل أن تـدرج
تنيي ب نامج العمل ت ب اجمهتا ذات الصلةل وذلـا بالتنسـي مـع ممتـع املم ـل السـامي املعـ
بأتل البلدان اموا والبلدان النا ميـة غـري السـاحلية والـدول اجل ريـة الصـ رية الناميـة ومـع اللجـان
التليميةل كل ت بار واليته اةالية
 - 91وأُهيع امتع املم ل السامي املعـ بأتـل البلـدان امـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
والدول اجل رية الص رية النامية أن يميل القيام اتابعة منسقة ورصد اعال لتنيي ب نامج عمـل
ايينا والبا عنهل وأن يب ل جهتوسا ت جمال الدعوة علا الصعد الوبنية والتليميـة والعامليـة
وأُهيع به أيضـا أن يعمـلل بالتعـاون مـع اجلهتـات املعنيـة األخـ ىل مـن أجـل وضـع ممنـ ات
مائمة لقيا التقدم ال ز صوب تنيي ب نامج العمل ت البلدان النامية غري الساحلية
 - 92ومن األمور اةيوية أيضا أن تتجلا مصـاحل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية بوضـوح ت
خقة التنمية ملا بعد عام  2015ل من أجل تنييـ ب نـامج عمـل ايينـا بنجـاح وحتقيـ االتسـال
مع العملية اجلارية علا الصعيد العاملي
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