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املتحدة الثاين املعين بالبلدان النامية غا الساحلية

الدؤرة الثانية
ني حل رك 2 ،ؤ  3تش حلن األؤل/أكت ب 2102

مش ـ ؤب ب نــامع العمــ لبــان البلــدان الناميــة غــا الســاحلية للع ــد
()0
2122 - 2102
أؤال  -م دمة
 - 0األمم املتحدة ملتزمة بتعزحلز السالم ؤاألمن العـاملي ؤالت ـدم االصتبـاوا ؤاالاتمـا
ؤح ق اإلنسان ؤك امته لى حن منبف ؤشام للجميـ .ؤ ـاي حلتزاحلـد ت ابوـا ؤ ملـة،
ال بــد مــن أن ننىلـ اق االــاق ؤالتحـدحلايف العامليــة اإــار متةامـ ان ــمان حيــاة ك ــة
اإــار تس ـ وا التنميــة املســتدامة ـ الو حل ـ اق
للجميــ .ؤتعزحلــز الت ــدم ؤال ءــان املنبــط
األمام اليت حلنبغ للمجتم .الدؤيل أن حلسلةها
 - 2حل ااـه  32بلـدا مــن البلـدان الناميـة غــا السـاحلية ال اصعـة يقــيا ؤأل حل يـا ؤأم حلةــا
اجلن بيــة ؤأؤرؤبــا ،الــيت حلبلــا ــدو قــةا ا تمعــة حن ـ  221ملي ـ ن نســمة ،يـدحلايف ءا ــة
م تبوــة بالت ار ــا اق منطــم ب ـ ا مباش ـ اق البح ـ  ،ؤي صعهــا النــاس ؤ زلتــها ــن األق ـ اق
العاملية اذ تعتمد جتارهتا الدؤلية لى امل ؤر العـاب بلـدان أءـ ك كمـا أن املعـاب ايدؤوحلـة
اإل الية ؤبُعد املسـالة ـن األقـ اق ال سيسـية ،م ت نـ رة بـتا انايف املـ ؤر العـاب امل ة ـة ؤ ـدم
كطاحلة البنية التحتية ،تييف زحلاوة كباة اق امجايل مب ؤلايف الن ـ ؤغـا ذلـن مـن تةـاليف
__________
( )0صُــدمه ـما ال ثي ــة ؤصــه متــبء بســب اإلبوــان
التطاؤض لى نص ما ال ثي ة
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املعــاماليف الــيت تيــعف امليــزة التنالســية للبلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤت لــص مــن ــا
االصتبــاوا ؤت ـ ث قــلبا ؤصــه الح ـ صــدرهتا لــى تعزحلــز التنميــة االصتبــاوحلة املســتدامة
ؤالت دم البش ا ؤاالاتما ؤاالقتدامة البيئية ؤحلشة امل ص .اجلغـ ا ال ـارا هـما البلـدان
امال رسيسـيا حلسـا م االنتشـار ال اقـ .نسـبيا يـااليف الط ـ املـدص .ؤال يـ و اهيةليـة ليهـا
لالبلدان النامية غـا السـاحلية ،كمجم ـة ،ـ مـن أل ـ البلـدان الناميـة ،ؤالعدحلـد منـها ـ
أحليــا مــن أص ـ البلــدان ـ ا ،ؤرــدؤوة ال ــدرايف ؤتعتمــد لــى ــدو رــدؤو اــدا مــن الســل.
األقاقية احل اوايف اوراهتا
 - 3ؤي الش اكة ب البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤبلـدان املـ ؤر العـاب ل اسـد متباولـة
تعـ و بــالنط .لــى يسـ تـ ابُل بنيتــها التحتيـة ؤ ــيانتها ببـ رة مســتم ة ،ؤ لــى الت تيبــايف
االيف الن ؤاجلمارك ؤالل استيايف
الت نية ؤاإلوارحلة املتبعة نُىلمها
 - 2ؤصد ا تمد امل ال زارا الدؤيل للبلـدان غـا السـاحلية ؤبلـدان املـ ؤر العـاب الناميـة
ـال الن ـ العـاب  ،الـما
ؤالبلدان املاحنة ؤامل قسايف املالية ؤاإل اسية الدؤلية املعين بالتعاؤن
ع مـ أملـايت مـن أاـ تلبيـة احتيااـايف البلـدان الناميـة غـا
ُ د أملايت ام  ، 2113ب نام َ
الساحلية ؤم ااهة التحدحلايف اليت تبـاولها ؤ ـ حلعةـال االلتـزام ال ـ ا مـن اانـ ا تمـ.
الدؤيل بتصامة ش اكايف من أا تـملي الع بـايف الـيت ت ااههـا البلـدان الناميـة غـا السـاحلية
ؤكان اهدف من ب نامع م أملايت كطالة ي ي تةام تام ؤأكثـ لعاليـة للبلـدان الناميـة غـا
الساحلية االصتباو العامل ن إ حل تنطيم اا انايف ردوة من اان مجيـ .اجلهـايف املعنيـة
ذايف البــلة ا ــااليف ذايف األؤل حلــة التاليــة ال يــاحلا األقاقــية لسياقــايف امل ـ ؤر العــاب
ؤتو ـ حل الــبت التحتيــة ؤ ــيانتها ؤالتجــارة الدؤليــة ؤتيســا التجــارة ؤتــدابا الــد م الــدؤيل
ؤالتنطيم ؤاالقتع اض
 - 5ؤأقـهم ب نـامع مـ أملـايت الت يـة بالتحـدحلايف الـيت ت ااههـا البلــدان الناميـة غــا
الســـاحلية لـــى البـــعيد العـــامل ل ـــد زاو بـ ـ ؤز وؤر تلـــن البلـــدان ؤاال تـ ـ اف ال ا ـ ـ
باحتياااهتا اخلا ة لى البعيد الدؤيل األمم املتحدة ؤ اليـ م مدراـة ءوـة التنميـة
الدؤلية لا ت له اجلمعية العامـة بيـ ؤرة التبـدا للتحـدحلايف اخلا ـة الـيت ت ااههـا البلـدان
الناميــة غــا الســاحلية ال ـ ثي ت اخلتــاميت مل ـ ا ال مــة الل ـمحلن ُ ــدا ــام 2115
ؤ  2101بشبن األ داف اإل اسية لأللطية ؤصد و ه ال ثي ة اخلتامية املعن نة ”املست ب الـما
نبب اليه“ الباورة ن م األمم املتحدة للتنمية املستدامة الـما ُ ـد رحلـ وا اـاناؤ
حزحل ان/حل نيه ( 2102انىل ص ار اجلمعية العامـة  )222/66الـدؤل األ يـان ؤالشـ كان
التنميــة ؤم قســايف منىل مــة األمــم املتحــدة ؤاملنىلمــايف الدؤليــة ؤاإلصليميــة ؤوؤن اإلصليميــة
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ــااليف تشــييد ؤ ــيانة ؤيس ـ م ال ـ الن ـ ؤالت ـزحلن
األء ـ ك اق التعجي ـ أ ماهــا
ؤغا ا من امل ال املتبـلة بـامل ؤر العـاب البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ،يـا ذلـن انشـان
الو ـ ق البدحللــة ،ؤاقــتةمال ال ــاليف الناصبــة ؤيس ـ البنيــة التحتيــة لالتبــااليف ؤالواصــة،
و مـرا للتنميــة املســتدامة البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤرغــم احـ از بعـ الت ــدم ءــالل
ــال املســا دة
الطت ـ ة صيــد االقــتع اض ،لثمــة حااــة اق ت ــدد مزحلــد مــن الــد م العــامل
املالية ؤالت نية
 - 6ؤكــــان لجنــــامع مـــ أملــــايت وؤر انــــال حليــــول .بــــه تنميــــة البلــــدان الناميــــة
غا الساحلية غا أنه ءوة غا مةتملة ،ألنه حلتع لى ما البلـدان أن ت وـ .شـ إا إـ حلال
ك تستطيد بشة كام من الع ملـة ؤي ـ ـ ا اصتبـاوحلا مسـتداما ؤشـامال للجميـ ،.ـالؤة
لى التنمية املستدامة ،ؤال يان لى الط  ،ؤءل ل ص العم  ،ؤي ي التح ل اهيةل
 - 7ؤ ليه ،لثمة حااة ماقة اق اتبـاب ب نـامع مـ شـ ا شـام ؤم اـه حنـ النتـاسع
نســد تــدابا ؤيليـايف الــد م املبتةـ ة ؤا ســنة ملســا دة البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤتعزحلــز
التعاؤن ب تلن البلدان ؤبلدان امل ؤر العـاب ؤشـ كاسها التنميـة ؤحلسـتند مشـ ؤب ب نـامع
العم ما اق م تيـيايف اإلنبـاف ؤالتيـامن ملسـا دة البلـدان اليـعيطة الـيت حلع صهـا م صعُهـا
اجلغـ ا  ،االقــتطاوة مـن ل اســد التجــارة الدؤليـة ،ؤاوءــال ي حلـ يةلـ لــى اصتبــاواهتا،
مستدام ق حل .ؤشام للجمي .ؤحلنبغـ أن تُـدرب بشـة كامـ صيـاحلا ؤ ـ ااال
ؤي ي
ؤتولعايف البلـدان الناميـة غـا السـاحلية املـمك رة ـما الت حلـ ـمن ءوـة التنميـة العامليـة
اجلدحلـدة ،ؤال قـيما ءوـة التنميـة ملـا بعـد ـام  ،2105ؤأ ـداف التنميـة املسـتدامة ؤءوــة
الدؤحة للتنمية

ثانيا  -اقتع اض ؤت ييم تنطيم ب نامع م أملايت
 - 2تســار ه اق حــد مــا ؤتــاة النمـ االصتبــاوا البلــدان الناميــة غــا الســاحلية منــم
ا تمــاو ب نــامع م ـ أملــايت ــام  2113ل ــد زاويف معــداليف ـ النــاتع ا لـ اإلمجــايل
للبلــدان الناميــة غــا الســاحلية مــن  2.5املاســة ــام  2113اق  6.3املاســة ــام 2103
ؤم .ذلن ،قُجله أؤاه تطـاؤيف كـباة بـ البلـدان اذ ي حلسـج قـ ك ثلـل ـما البلـدان
معــدل ـ للنــاتع ا لـ اإلمجــايل حلطـ ق  6املاســة ــام  2103ؤحــيف تلــن البلــدان،
تشة اقـتدامة ي يـ الت ـدم احـدك أبـ ز وؤا ـ ال لـ ؤ ـالؤة لـى ذلـن ،لت ـا ال تـزال
ــعيطة للغاحلــة ازان البــدمايف اخلارايــة ،لمــا زال حلــتع لــى تلــن البلــدان أن تتعــا مــن
األزمت االصتبـاوحلة ؤاملاليـة اللـت حبـلتا ـام  2117ؤ  2112ؤباإل ـالة اق ذلـن،
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لتن معداليف النم االصتباوا امل تطعة ي تُت ام اق معدل م تط .خللـ لـ ص العمـ  ،ؤال اق
ت ليص ق حل .للط املـدص .ؤرغـم ارتطـاب املت قـل السـن ا لنبـي الطـ و مـن النـاتع ا لـ
اإلمجــايل البلــدان الناميــة غــا الســاحلية مــن  697وؤالرا مــن وؤالرايف ال الحلــايف املتحــدة
ام  2113اق  0 223وؤالرا من وؤالرايف ال الحلايف املتحدة ـام  ،2102ال حلـزال نبـي
الط ـ و مــن النــاتع ا ل ـ اإلمجــايل ثلث ـ ــما البلــدان أص ـ بةــثا مــن  0 111وؤالر مــن
وؤالرايف ال الحلايف املتحدة
 - 9ؤ ما حلتعل بالتنمية االاتما ية ،ح ه البلدان الناميـة غـا السـاحلية بعـ النتـاسع
اإلنابية ب ام  2115ؤ  2102غا أن نبـف ـما البلـدان ال حلـزال اتـ امل تبـة الـدنيا
ــال
م شـ التنميــة البشـ حلة ؤصــد أحـ زيف بعـ البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ت ــدما
ـن.
التعليم االبتداس  ،ؤ ثيـ املـ أة
االلتحاق باملدارس االبتداسية ،ؤالتةال ب اجلنس
ال ار ؤؤصف انتشار لـاؤس ن ـص املنا ـة البشـ حلة/اإلحلدز ؤمـ .ذلـن ،ال حلـزال الط ـ منتشـ ا
لى نواق ؤاق ،.ؤانعدام األمن الغـماس م تطعـا ،ؤامل الـ البـحية حالـة مزرحلـة ؤمـا زال
تسجي مست ك ا ٍل من ؤليـايف األإطـال ؤاألمهـايف م ارنـ رة بطئـايف أءـ ك مـن البلـدان ثـ
يدحلا ك باا للتنمية البش حلة العدحلد من البلدان النامية غا الساحلية
 - 01ان البلدان النامية غا الساحلية تتبث بتغا املناخ ،األم الما حلزحلـد مـن حـدة التبـح
ؤتــد ر األرا ـ له ـ تتي ـ ر لــى حن ـ غــا متناق ـ ا ـ ان التبــح ؤتــد ر األرا ـ
ؤاجلطاف ،ؤالطييانايف ،يا ليها الطييـانايف املتطجـ ة للـبحاايف اجلليدحلـة ،لنحـ  51املاسـة
من األرا اجلالة العاي م ا وة البلـدان الناميـة غـا السـاحلية كمـا أن  02بلـدا مـن
البلدان الـ  29اليت حلعـي ليهـا مـا ال حل ـ ـن  21املاسـة مـن السـةان أراض متـد رة،
بلدان نامية غا قاحلية
 - 00ؤش ه البلدان الناميـة غـا السـاحلية ؤبلـدان املـ ؤر العـاب ا ـالحايف قياقـاتية
امة بغية تملي الع بايف املاوحلة ؤغـا املاوحلـة الـيت تعتـ ض ا انـ الن ـ العـاب لـزاويف ـما
البلدان تنسي السياقايف ؤال ان ؤاإلا انايف ؤاملمارقايف املتعل ة بالن ؤاملـ ؤر العـاب مـ.
بلــدان امل ـ ؤر العــاب كمــا أُب ـ م ــدو مــن االتطاصــايف اإلصليميــة ؤوؤن اإلصليميــة لتيســا امل ـ ؤر
العــاب  ،ؤا تُمــديف هيــدا لتنطيــم ا ؤاقــتحدثه بعـ البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤبلــدان
امل ـ ؤر العــاب  ،مــن ءــالل االتطاصــايف التجارحلــة اإلصليميــة ،ؤمنــاإ التجــارة اي ـ ة ؤااليــاوايف
اجلم كيــة ،أإ ـ ا م قســية وا مــة مــن صبي ـ يئــايف تيســا الن ـ ؤالتجــارة أؤ جلــان التنســي
ؤ ــناوحل الوـ ق ؤاـ ك تبســيل ؤتنســي اإلاـ انايف املتبعــة امل الـ ايدؤوحلــة ،مــا ح ـ
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زحلاوة الةطانة ؤصلَّص من التـبءا ؤمـ .ذلـن ،مـا زال حلـتع تعميـ اإل ـالحايف ؤيسـ
الةطانة ؤالطعالية ؤ مان اقتدامة اإلجنازايف اليت ي ه
 - 02ؤاقــتناوا اق ت ــارحل ــدو مــن الدراقــايف املتن ــة ،لــتن ــدو األحلــام الــيت تســتغ صها
البلــــدان الناميــــة غــــا الســــاحلية لالقــــتااو ا طــ ـ مــــن  57ــــام  2116اق 27
ــام  ،2102ؤا ط ـ ــدو األحلــام الــيت تســتغ صها للتب ـدحل مــن  29اق  22ءــالل الطت ـ ة
نطسها ؤم .أن ذلن حلشة اجنازا رسيسيا ،لتن دو األحلـام الـيت تسـتغ صها البلـدان الناميـة غـا
الســاحلية لالقــتااو ؤالتب ـدحل مــا زال حل ـ ازا ــعط مثيلــه لــدك بلــدان امل ـ ؤر العــاب  ،الــيت
تستغ ق  27ؤ  22حل ما لالقتااو ؤالتبدحل  ،لـى التـ ايل كمـا ال تـزال البلـدان الناميـة غـا
الســاحلية تعــاين مــن التةــاليف امل تطعــة للن ـ ؤاملعــاماليف التجارحلــة ل ــد بلــا مت قــل تةلطــة
تبــدحل ؤاحــدة بالنســبة اق البلــدان الناميــة غــا الســاحلية  3 212وؤالرايف م ارنــة يبلــا
 0 262وؤالرا لبلدان امل ؤر العاب  ،ؤباملث  ،لتن مت قل تةلطـة اقـتااو حاؤحلـة بلـا 3 222
وؤالرا م ارنة يبلا  0 232وؤالرا ،لى الت ايل ؤمـا زال ـما ال ـ .حلشـة اس ـا رسيسـيا
بالنسبة للبلدان الناميـة غـا السـاحلية قـعيها اق ي يـ صـدراهتا التجارحلـة ؤان انشـان نىلـام
مبم ن ؤم ث ق به للن العاب حلتسم بالةطانة ال حلزال أمـ ا بـالا األةيـة بالنسـبة لتلـن البلـدان
ك يد من تةاليف الن ؤتعزز ال درة التنالسـية لبـاوراهتا اق األقـ اق اإلصليميـة ؤالعامليـة
ؤبالتــايل لــتن للم صــ .اجلغ ـ ا ال ــارا لتلــن البلــدان أث ـ ا قــلبيا كــباا لــى م ـ التنميــة
البلدان النامية غا السـاحلية ؤتشـا الت ـدحل ايف اق أن مسـت ك التنميـة البلـدان الناميـة غـا
الساحلية  ،املت قل ،أوىن بنسبة  21املاسة ما كان ليح ه لـ ي تةـن ـما البلـدان
غا قاحلية
 - 03ؤبُمله اه و تدرنية من أا تو حل ؤيس البت التحتية للو ق ؤالسـةن ايدحلـد
ؤ يانة البنية التحتية ال اسمة لى ك من البـعد الـ إين ؤاإلصليمـ ؤوؤن اإلصليمـ ؤالعمـ
اــا ٍر لــى انشــان م ـ انم االــة ؤمعــاب حدؤوحلــة ذايف منطــم ؤاحــد ،مجيــ .املنــاإ ؤرغــم
الت ـدم ا ـ ز ،ال حلـزال توـ حل البنيـة التحتيـة املاوحلـة غـا كـاف ؤ ـ حلشـة اس ـا كـباا أمــام
اقت دام كام الواصايف التجارحلة للبلدان النامية غا السـاحلية ؤ مـا حلتعلـ بالن ـ اجلـ ا،
مــ ب
زاو شــحن البيــاس .اــ ا كمــا ارتطــ .ــدو الــ حاليف اجل حلــة املســجعلة املغــاوةرة
البلــدان الناميــة غــا الســاحلية مــن حن ـ  211 111ــام  2113اق حن ـ 362 211
ام  2103ؤمن التحدحلايف ال سيسية اليت ت ااه البلدان النامية غـا السـاحلية صوـاب الن ـ
اجل ـ ا امل ـ ارو اهاسلــة املول بــة لالقــتثمار البنيــة التحتيــة الالزمــة ألقــو ل ا ـ ا صــدد،
ؤلبيانته ؤاقتبداله ؤتبليحه ؤادّ ما ال  .من الشحن ا ا للسل .العاليـة ال يمـة بالنسـبة
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لة ؤحدة أؤ ايساقة الت صيه بوبيعتـها ،مثـ ال ثـاس ؤاملـ او البـيدالنية ،ؤمالبـال األزحلـان
ؤالســــل .االقــــتهالكية اإللةت ؤنيــــة ،ؤاملنتجــــايف الزرا يــــة ؤمنتجــــايف األغمحلــــة البح حلــــة
ال ابلة للتلف
ـــال
 - 02ؤح ـــه البلـــدان الناميـــة غـــا الســـاحلية ت ـــدما يســ بنيتـــها التحتيـــة
االتبااليف السلةية ؤالالقلةية ،ؤال قيما الت ابل باإلنت نه ؤاه اتـف ا م لـة ؤلةـن رغـم
الت دم ا ـ ز ت قـي .نوـاق اقـت دام تةن ل ايـا املعل مـايف ؤاالتبـااليف ،ال تـزال البلـدان
ــال ال ــدرة لــى
الناميــة غــا الســاحلية مت لطــة ــن اللحــاق ب كـ بلــدان ناميــة أءـ ك
ال ل اق اإلنت نه ج النواق الع حل  ،ؤم .ذلن ،ةن هما التةن ل ايـا أن تـ وا وؤرا
حامسا زحلـاوة التـ اب ل ؤتعزحلـز ال ـدرة التنالسـية للم قسـايف ؤتيسـا التجـارة الدؤليـة ؤمـن
أؤل حلـايف يسـ تةن ل ايــا املعل مــايف ؤاالتبــااليف البلــدان الناميــة غــا الســاحلية يسـ
امةانية ال ل اق شبةايف ك اب األلياف الي سية البح حلة الدؤليـة ببقـعار وؤليـة من طيـة
لل ـــدمايف البـ ـ تية ،ؤال ـ ـ ل اق اإلنت نـــه بسـ ـ ة اليـــة ،ؤانشـــان شـــبةايف أقاقـــية
ذايف نواق ت ووا حل  ،لـ بل البلـدايف ؤاملـدن واءـ البلـدان ؤالتشـجي .لـى تنطيـم الـبت
التحتيـــة ذايف االقـــت دام املتبـــاول بـ ـ صوا ـــايف الن ـ ـ ؤالواصـــة ؤتةن ل ايـــا املعل مـــايف
ؤاالتبااليف ،بالتعاؤن م .بلدان امل ؤر العاب النامية
 - 05ؤنىل ـ ار ،اق حــد كــبا ،لزحلــاوة أقــعار الســل .األقاقــية العــاي ،ل ــد زاو م ـ ب
اورايف السل .من البلدان النامية غا الساحلية من  22بليـ ن وؤالر مـن وؤالرايف ال الحلـايف
املتحـــــدة ـــــام  2113اق  222بليـــ ـ ن وؤالر مـــــن وؤالرايف ال الحلـــــايف املتحـــــدة
ــام  2103كمــا زاويف ال ـ اروايف اق حــد مــا ؤمــ .أن حبــة ــاورايف البلــدان الناميــة
غا الساحلية زاويف بنسـبة اليـعط مـن البـاورايف العامليـة الع ـد املا ـ  ،لت ـا مـا زالـه
تشــة نســبة من طيــة اــدا منــها تنــا ز  0.2املاســة ؤتــب البيانــايف التجارحلــة املبــنطة أن
نسبة  65املاسة من اسدايف تبدحل قل .البلدان الناميـة غـا السـاحلية ح تـها ثالثـة بلـدان
ل ــل ،ؤأن بل ـدحلن ـدّرا أكث ـ مــن نبــف م ـ ب ــاورايف بيــاس .مجيــ .البلــدان الناميــة
غا الساحلية ام  2103ؤحلد ّل ذلن لى اقـتم ار هتمـي البلـدان الناميـة غـا السـاحلية
األق اق العاملية ؤ الؤة لى ذلن ،لتن البلدان النامية غا السـاحلية تعتمـد اق حـد كـبا
ــاوراهتا اق ــدو رــدؤو مــن األق ـ اق لــى ــدو صلي ـ مــن امل ـ ارو املعدنيــة ؤاملنتجــايف
الزرا ية املن طية ال يمة  -ممـا نعلـها قـ حلعة التـبث بت لـ أقـعار السـل .األقاقـية ؤالولـ
ليها ؤصد جنم ن ما ال  .اءتالل متزاحلد التباول التجـارا ؤتـد ر موـ و شـ ؤ
يف اإلنتاايـة املن طيـة للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية مـن تطـاصم
االجتار هبا ؤصد زاويف ال ـدرا ُ
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ما املشةلة ،ما حدع من صدرهتا لى أن ي صيمة ميالة مُجزحلة اق اوراهتا أؤ لـى تن حلـ.
اوراهتا ؤأقـ اصها ؤحنـ  21املاسـة مـن البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ـ حاليـا إـ ر
االنيمام اق منىلمة التجارة العاملية
 - 06ؤزاويف مدل ايف املسا دة اإل اسية ال مسية اق البلدان النامية غا السـاحلية يـا حلطـ ق
اليعط  ،اذ ارتطعه من  02.2بلي ن وؤالر من وؤالرايف ال الحلايف املتحـدة ـام  2113اق
 25.9بلي ن وؤالر من وؤالرايف ال الحلـايف املتحـدة ـام  2102ؤتشـة املسـا دة اإل اسيـة
ال مسيــة مــا حلزحلــد لــى  21املاســة مــن اإلنطــاق ايةـ م امل كــزا  06بلــدا مــن البلــدان
الناميــة غــا الســاحلية ؤمــ .ذلــن ،لــتن ت زحلعهــا غــا متةــالم تلــن البلــدان ل ــد زاويف
مدل ايف املع نة من أا التجارة اق البلدان النامية غا الساحلية من  3.5بالحلـ وؤالر مـن
وؤالرايف ال الحلـــايف املتحـــدة ـــام  2116اق أكثـ ـ مـــن  5.9بالحلـ ـ وؤالر مـــن وؤالرايف
ال الحلــايف املتحــدة ــام  2102ؤصــد قــا ديف املع نــة مــن أا ـ التجــارة يس ـ تيســا
التجــارة ؤ توـ حل البنيــة التحتيــة املتبــلة بالتجــارة ؤحلــتع أن حلةـ ن ــما الت بــيص أكثـ
تةال ا البلدان النامية غا الساحلية
 - 07ؤتعاين البلدان النامية غا الساحلية مـن صـدرايف انتاايـة رـدؤوة ؤمـن مـ اإن ـعف
يةليــة تع ـ ق يلــاق ــا ؤت يــد صــدراهتا لــى اإلنتــاب بةطــانة ؤبشــة تنالس ـ لــما مــن
ــد التنميــة اجلدحلــد ــمن
اليــ ؤرا م ااهــة التحــدحلايف الــيت تبــاولها ــما البلــدان
اإــار شــام بغيــة التبكــد مــن أ ــا صــاورة لــى ي حلـ اصتبــاواهتا مــن الناحيــة اهيةليــة ؤي يـ
التنمية املستدامة
 - 02ؤرغــم اومــاب ب نــامع مـ أملــايت ن ــا مــا اقــت اتيجيايف التنميــة ال إنيــة للبلــدان
الناميــة غــا الســاحلية ،لتنــه مــن اليـ ؤرا اومااــه بشــة أليـ االقــت اتيجيايف اإل اسيــة
لــى ك ـ مــن البــعد الـ إين ؤاإلصليم ـ ؤالعــامل كمــا حلــتع اومــاب االــاق امل ـ وة هــما
ـااليف املع نـة
البلدان ؤالتحدحلايف الـيت تبـاولها ،بـ امع الشـ كان التنميـة ،ؤيفا ـة
ؤالتجارة ؤاالقت اتيجيايف اإل اسية ؤمن ايي ا أحليا أن تنعةال بشـة ؤا ـ مبـان تلـن
البلدان ءوة التنميـة ملـا بعـد ـام  2105ؤ أ ـداف التنميـة املسـتدامة مـن أاـ تنطيـم ا
بنجاح ؤي ي االتساق واء العمليايف العاملية

ثالثا  -جتدحلد ؤتعزحلز الش اكايف من أا التنمية
 - 09حلســتند مش ـ ؤب ب نــامع العم ـ الــما حلســتهدف البلــدان الناميــة غــا الســاحلية اق
االلتزامايف ؤالش اكايف املع وة بـ (أ) البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤبلـدان املـ ؤر العـاب
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ؤ (ب) البلـــدان الناميـــة غـــا الســـاحلية ؤشـ ـ كاو ا التنميـــة ؤ (ب) املنىلمـــايف الدؤليـــة
ؤاإلصليمية ،ؤاجلهايف املس ؤلة ن التعاؤن ليما ب بلدان اجلن ب ؤالتعاؤن الثالثـ  ،ؤال وـاب
اخلاص ؤأ حاب املبلحة ااء حلن
 - 21حلت صــف يطيــف حــدة الط ـ ؤي ي ـ التح ـ ل اهيةل ـ ؤالتنميــة املســتدامة البلــدان
النامية غا الساحلية لـى تـ ال الـنىلم الطعالـة للن ـ العـاب  ،ؤاجلهـ و التعاؤنيـة ال حلـة لتوـ حل
البنية التحتية للن املتعدو ال قاسل ؤأؤاه الت ابل ليما بينها ،ؤ لى تعزحلز بيئة صان نيـة ةينيـة
ؤؤا ـ و ت تيبــايف م قســية ؤصيــاوة ؤإنيــة ص حلــة للت تيبــايف التعاؤنيــة ليمــا ب ـ البلــدان الناميــة
غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العـاب كمـا تـ وا الشـطالية ؤاإلوارة السـليمة ؤكطـانة الت تيبـايف
امل قسية البلدان النامية غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العـاب وؤرا امـا للغاحلـة تعزحلـز تلـن
الش ـ اكة لــما حلــتع تعزحلــز التعــاؤن لــى أقــاس املبــلحة املتباولــة لة ـ مــن البلــدان الناميــة
غــا الســاحلية ؤبلــدان امل ـ ؤر العــاب الناميــة ؤحلنبغ ـ و ــم اجله ـ و ال إنيــة البلــدان الناميــة
غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العاب بتعبئـة ص حلـة للمـ ارو ،ؤالتعـاؤن الـت ين ؤتو حلـ .التةن ل ايـا
ؤتو ـ حل ال ــدرايف ،اق اان ـ االرت ــان يســت ك التعــاؤن ؤتعزحلــزا مــن اان ـ الش ـ كان
التنميـــة ؤقـــية ن للـــد م امل ـــدم لـــى البـــعيد العـــامل أةيـــة صبــ ك بـــالنىل اق ــ امة
التحدحلايف اليت ت ااهها البلدان النامية غا السـاحلية ؤقـية ن للتعـاؤن أؤ التةامـ اإلصليمـ
ؤوؤن اإلصليم ـ أحليــا وؤر مهــم التبــدا بنجــاح للمشــاك الــيت ت ااههــا البلــدان الناميــة
غا الساحلية بالتحدحلد ؤي ي انيمامها اق قالق ال يمة العاملية
 - 20ؤحلــتع لــى ا تمــ .الــدؤيل ،يــا ذلــن امل قســايف املاليــة ؤاإل اسيــة ؤاملنىلمــايف
ؤال كااليف املتعدوة األإ اف ؤالبلدان املاحنة ؤغا ا من اجلهايف املاحنـة اجلدحلـدة ؤالناشـئة ،أن
ت ــدم الــد م املــايل ؤالــت ين ملســا دة البلــدان الناميــة غــا الســاحلية لــى معاجلــة مشــاكلها
ؤاحتياااهتــا املتعل ــة بالن ـ العــاب معاجلــة لعالــة ؤحلنبغ ـ للش ـ كان التنميــة اومــاب ب نــامع
العمــ ــما أإــ م ؤبــ ا هم ؤأنشــوتهم ال إنيــة املتعل ــة بسياقــايف التعــاؤن ،حســ
االصتيــان ؤذلــن لةطالــة ت ــدد الــد م املــايل ؤالــت ين اق البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ببـ رة
معززة ؤمنتىلمة ؤردوة األغ اض
 - 22ؤحلعد ال واب اخلاص من اجلهايف اهامة املعنية ما البـدو ،حيـل تتسـم مسـاةتها
باألةيــة ايامســة لتنطيــم ب نــامع العم ـ ــما ،بو ـ ق شــيف مــن بينــها الش ـ اكايف الطعالــة ب ـ
ال وا العام ؤاخلاص
 - 23ؤحلنبغ ـ للمنىلمــايف الدؤليــة ؤاإلصليميــة ،ؤاجلهــايف املعنيــة بالتعــاؤن ليمــا ب ـ بلــدان
اجلن ب ؤالتعاؤن الثالث  ،ؤغا ا من أ ـحاب املبـلحة ت ـدد الـد م الـالزم لـتمة البلـدان
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النامية غا الساحلية من التغلـ لـى التحـدحلايف الـيت ت ااههـا ،ؤتوـ حل صـدراهتا للـتمةن مـن
اوءـال يـ اليف يةليــة لــى اصتبــاواهتا ؤىلــة حااــة اق يسـ اوارة الــنىلم الن دحلــة ؤاملاليــة
ؤالتجارحلة لى البعيد الدؤيل ؤتعزحلز اتساصها يا حليمن مشاركة البلدان النامية غـا السـاحلية
مليايف ن .ال ار اخلا ة هبا ،ؤ ؤ ـ .ال ا ـد ؤاألنىلمـة الدؤليـة لـى حنـ حلتطـ مـ.
تولعايف ما البلدان

رابعا  -الغاحلايف
 - 22حلتمث اهدف ال سيسـ لجنـامع العمـ اجلدحلـد تـ ء املزحلـد مـن االتسـاق تلبيـة
االحتيااايف اإل اسية اخلا ة للبلدان النامية غا الساحلية ؤ معاجلة التحدحلايف اليت ت ااههـا،
ؤالناشئة ن م صعها غا الساحل ؤالناس ؤ مـا جتاهبـه مـن مع صـايف اغ اليـة ؤمـن ي حلنبغـ
احلالن ا تمام ءاص ل  .نىلم لعالة للم ؤر العـاب ؤت قـي .نواصهـا ،ليـال ـن توـ حل شـبةة
الن ـ  ،ؤتعزحلــز ال ــدرة لــى املنالســة ،ؤت قــي .ال ـ ؤابل التجارحلــة ،ؤاا ـ ان ي ـ اليف يةليــة،
ؤاصامة تعاؤن اصليم  ،ؤتعزحلز النم االصتبـاوا الشـام للجميـ .ؤالتنميـة املسـتدامة بغيـة ايـد
من الط ـ  ،ؤبنـان ال ـدرة لـى التةيـف ،ؤمسـا دهتا لـى التحـ ل احلـة املوـاف اق بلـدان
مت ابوة ب ا
 - 25األ داف امل ت حة
ي ي ـ معــدل ـ قــن ا ال حل ـ
(أ)
ءالل السن ايف العش امل بلة

ــن 7

املاســة

النــاتع ا ل ـ اإلمجــايل

(ب) ال يان لى الط املدص .من ءـالل ت لـيص ـدو األشـ اص الـمحلن حلعيشـ ن
لى أص من  0.25وؤالر الي م حيف حلبب ط را حبل ل ام 2122
 - 26أ داف ردوة
كطالة ال ل اق البح ؤالسط منه وؤن اس ؤبةطانة ؤلعالية مـن حيـل
(أ)
التةلطـــة عميـــ .ؤقـــاس الن ـ ـ  ،اقـــتناوا اق مبـــدأ ح حلـــة املـ ـ ؤر العـــاب ؤالتـــدابا األءـ ـ ك
ذايف البلة
(ب) يطي تةاليف املعاماليف التجارحلة ،ؤيس اخلـدمايف التجارحلـة الدؤليـة مـن
ءالل تبسيل ؤت حيد ال ا د ؤاألنىلمة ،ؤذلن بغية زحلاوة ال درة التنالسية لباورايف البلـدان
الناميــة غــا الســاحلية ،ؤايــد مــن تةــاليف الـ اروايف ممــا حلســهم تعزحلــز التنميــة االصتبــاوحلة
الس حلعة ؤالشاملة للجمي.
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(ب) تو ـ حل شــبةايف البنيــة التحتيــة املالسمــة
ال اليف الناصبة اليت ت بل البلدان النامية غا الساحلية
(و)
التةام اإلصليم

صوــاب الن ـ العــاب  ،ؤاقــتةمال

التنطيـــم الطعـــال للبـــة ك ال ان نيـــة الثناسيـــة ؤاإلصليميـــة ؤالدؤليـــة ،ؤتعزحلـــز

( ـ) تعزحلز النمـ ؤزحلـاوة املشـاركة التجـارة العامليـة ،مـن ءـالل احـدا يـ ل
ما حلتب بتعزحلز تنمية ال درة اإلنتااية ،ؤي يـ ال يمـة امليـالة ؤالتن حلـ .ؤايـد مـن
يةل
اال تماو لى السل .األقاقية
(ؤ) يس ؤتعزحلز الد م الدؤيل للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية بغيـة ال يـان لـى
الط  ،ؤتعزحلز التنمية املستدامة

ءامسا  -أؤل حلايف العم
األؤل حلة  0املساس األقاقية املتبلة بسياقايف امل ؤر العاب
األؤل حلة  2تو حل البنية التحتية ؤ يانتها
(أ)

البنية التحتية للن

(ب) البنية التحتية للواصة
(ب)

البنية التحتية لتةن ل ايا املعل مايف ؤاالتبااليف

األؤل حلة  3التجارة الدؤلية ؤتيسا التباول التجارا
(أ)

التجارة الدؤلية

(ب) تيسا التباول التجارا
األؤل حلة  2التح ل االصتباوا اهيةل ؤتنمية ال درايف اإلنتااية ،ؤي ي ال يمة امليالة
(أ)

النم االصتباوا املستدام ؤالشام للجمي.

(ب) الزرا ة ؤالتنمية ال حلطية
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(و)

تنمية صواب اخلدمايف ،يا

( ـ)

العل م ؤالتةن ل ايا ؤاالبتةار
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األؤل حلة  5التةام ؤالتعاؤن لى البعيد اإلصليم
األؤل حلة  6املساس اجلدحلدة ؤالناشئة
(أ)

تغا املناخ ؤالتبح ؤتد ر الت بة ؤاجلطاف ؤالة ار

(ب) بنان ال درة لى اهبة البدمايف اخلاراية
األؤل حلة  7ؤقاس التنطيم
(أ)

تعبئة امل ارو ا لية

(ب) املسا دة اإل اسية ال مسية
(ب)

ت دد املع نة لبان التجارة

(و)

التعاؤن ليما ب بلدان اجلن ب ؤالتعاؤن الثالث

( ــ) منىل مــة األمــم املتحــدة ؤامل قســايف املاليــة الدؤليــة ؤاملبــارف اإل اسيــة املتعــدوة
األإ اف ؤاإلصليمية
(ؤ)

االقتثمار األانيب املباش

(ز)

بنان ال درايف

األؤل حلة  2التنطيم ؤاملتابعة ؤاالقتع اض
األؤل حلة  0املساس األقاقية املتبلة بسياقايف امل ؤر العاب
 - 27ت وا ح حلة امل ؤر العاب ؤت لا م ال ه وؤرا رسيسيا التنمية الشـاملة للبلـدان الناميـة
غا الساحلية ؤمن األةية يةان ا اوة التبكيـد لـى حـ البلـدان غـا السـاحلية ال ـ ل
اق البح ؤالسط منه ،ؤ ح حلة امل ؤر ـج أرا ـ بلـدان املـ ؤر العـاب عميـ .ؤقـاس الن ـ
ؤباقت دام أكث الو ق مالنمة للن الدؤيل العاب ؤل ا لل ا د الدؤلية املعمـ ل هبـا ؤحلُحىلـ
التمييـــز املعاملـــة لـــى أقـــاس َلـ ـمْ امل اكـ ـ  ،أؤ مةـــان املنشـــب أؤ املغـــــاورة أؤ الـــدء ل
أؤ اخل ؤب أؤ ال اهة ،أؤ لى أقاس أا ظ ؤف تتعل يلةية البياس .أؤ امل اكـ أؤ ؤقـاس
الن األء ك ،ؤل ا ل ا د ال ان ن الدؤيل املعم ل هبا
 - 22ؤي ا ص ا د ال ـان ن الـدؤيل املعمـ ل هبـا أحليـا ،لـتن بلـدان املـ ؤر العـاب مـد ّة،
نــد ممارقــتها الســياوة لــى أرا ــيها ،اق ايــاذ مجيــ .التــدابا الي ـ ؤرحلة ليــمان اقــت دام
اي ق ؤالتسـهياليف مـن اانـ البلـدان الناميـة غـا السـاحلية بسالقـة ؤبـدؤن اسـ  ،ؤاق
14-60798

11/52

A/CONF.225/PC/L.4

تيسا االقتطاوة التامة ال صـه نطسـه مـن امةانياهتـا التجارحلـة ـن إ حلـ يطـي
املعاماليف من ؤصه ؤتةاليف ؤؤثاس

مـا تتولبـه

 - 29حلنبغ تعزحلز م انمـة ؤتبسـيل ؤت حيـد ال ا ـد ؤال ثـاس مـ .التنطيـم الةامـ ؤالطعـال
لالتطاصيايف الدؤلية بشبن الن ـ ؤاملـ ؤر العـاب ؤاالتطاصـايف الثناسيـة ؤوؤن اإلصليميـة ؤاإلصليميـة
ؤحلنبغ ـ أال تة ـ ن األحةــام الثناسيــة أص ـ تطيــيال ــن املع ـاحلا املنب ـ ص ليهــا االتطاصيــايف
الدؤليــة ؤ ألي ـ املمارقــايف ؤحلنبغ ـ م ا ــلة االقــتناو اق اتطــاق منىلمــة التجــارة العامليــة
ـما ا ـال ؤحلنبغـ أحليـا أن تتبـاول البلـدان الناميـة
بشبن تيسـا التجـارة ت ايـه العمـ
غا الساحلية املعارف ليما بينها ك حلتست لساس البلدان النامية غـا السـاحلية م انمـة أليـ
املباورايف الحتياااهتا ؤاالصتدان هبا ؤحلتسـم التعـاؤن بـ البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤبلـدان
امل ؤر العاب ا اؤرة ها بشبن قياقايف ؤص ان ؤل اس املـ ؤر العـاب األقاقـية ببةيـة صبـ ك
إلناو ح لعال ؤمتةام ملشاك التجارة العاب ة للحـدؤو ؤالن ـ العـاب ؤحلنبغـ تعزحلـز ـما
التعاؤن لى أقاس املبلحة املتباولة للبلدان النامية غـا السـاحلية ؤبلـدان املـ ؤر العـاب الناميـة
لى الس ان ؤال بد من املشـاركة الطعالـة مـن اانـ اجلهـايف ال سيسـية ـاحبة املبـلحة مـن
ال وا العام ؤاخلاص مـن أاـ يسـ تسـهياليف املـ ؤر العـاب ؤمـن األةيـة يةـان تعزحلـز
ح حلة تن األش اص ب البلدان الناميـة غـا السـاحلية ؤااا ـا مـن بلـدان املـ ؤر العـاب مـن
ـال الن ـ الـدؤيل
ءالل ؤ  .ؤتنطيم نىلم مبسـوة ؤمنسـ ة لتبشـاايف السـاس العـامل
(لة من البياس .ؤال كاب)
 - 31األ داف امل ت حة
يس مت قل الس ة املمـ ايف مـن أاـ السـماح بن ـ البيـاس .بسـ ة
(أ)
تت اؤح ب  311ؤ  211كيل مت ك  22قا ة حبل ل ام 2122
(ب) ءط
ام 2122

مت قل ال صه املستغ َق لى ايدؤو الجحلة بنسبة 51

املاسة حبلـ ل

(ب) يس ال ـدرة لـى التن ـ املتعـدو ال قـاسل حبلـ ل ـام  ،2122ـن إ حلـ
كطالة أال تستغ ق مليايف الن من السةن ايدحلدحلة اق الو حل الجا أكث مـن ثالثـة أحلـام،
ؤأال تســتغ ق مليــايف الن ـ مــن املينــان اق الســةن ايدحلدحلــة ؤ/أؤ الو حلـ الــجا أكثـ مــن
قتة أحلام
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 - 30اإلا انايف اليت حلنبغ للبلدان النامية غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العاب اياذ ا
(أ) االنيـــمام اق االتطاصيـــايف الدؤليـــة ؤاإلصليميـــة ؤوؤن اإلصليميـــة ؤغا ـــا مـــن
البة ك ال ان نية ذايف البلة بالن العاب ؤتيسا التجارة ؤالتبدحل ليه
(ب) كطالـــة التنطيـ ـم الطعـــال لالتطاصيـــايف الدؤليـــة ؤاإلصليميـــة ؤاالتطاصـــايف الثناسيـــة
ذايف البلة بالن العاب ؤتيسا التجارة
(ب) تعزحلز التنسي ؤالتعاؤن ليما ب اهيئايف ال إنية املسـ ؤلة ـن م اصبـة ايـدؤو
ؤ ــن اإلا ـ انايف املتعل ــة بــملن ،ؤمــ .ال كــااليف املعنيــة بلــدان امل ـ ؤر العــاب ؤ ــما
البــدو ،تشــج .بلــدان املـ ؤر العــاب لــى تبــاول املعل مــايف مــ .البلــدان الناميــة غــا الســاحلية
بشــبن أا تغــيا األنىلمــة ؤاإلا ـ انايف الــيت يةــم قياقــايف امل ـ ؤر العــاب أص ـ ب ؤصــه
ممةــن صب ـ وء هــا حيــز النطــاذ ،مــن أا ـ ة ـ التجــار ؤاألإ ـ اف املهتمــة األء ـ ك مــن
االإالب ليها
(و) تشةي يلية ثناسية لعالة اهبة التحدحلايف أؤ الع بايف اليت تعت ض قـبي تنطيـم
االتطاصايف الثناسية ؤاملتعدوة األإ اف
( ـ) تعزحلز التبسيل ؤالشطالية ؤامل انمة بـ اللـ اس ال ان نيـة ؤاإلوارحلـة ؤالشـ ؤ
ذايف البــلة بتســهياليف املـ انم ،ؤمجيــ .ؤقــاسل الن ـ العــاب  ،ؤاملعــاب ايدؤوحلــة ،ؤاخلــدمايف
ال نبلية ،ؤاإلا انايف اجلم كية ،ؤازالة ن ا التطتي الداءلية
(ؤ) ؤ  .نىلم ل استية لعالة ،ـن إ حلـ امل انمـة بـ حـ الز ي يـ الةطـانة
الن ؤ مليايف امل ؤر العاب  ،ؤتعزحلز املنالسة ،ؤاإل ان التـدرن للممارقـايف املانعـة للمنالسـة
مث التةتاليف االحتةارحلة ؤنىلام اال وطاف كلما كان ذلن ممةنا
(ز) كطالة اش اك رابوايف أ مال الن الـجا ؤاملـاس الـداءل ؤالن ـ بالسـةن
ايدحلدحلة مشارحل .الش اكة ب ال وا العام ؤاخلاص ،ؤالعم أحليـا لـى تنطيـم مبـاورايف
تلـــف
ـــال املـ ـ ؤر العـــاب ؤتوبـ ـ املمارقـــايف الـــيت ح ـــه نتـــاسع إيبـــة
للتعـــاؤن
مناإ العاي
(ح) التعــاؤن تبــاول البيانــايف املتعل ــة بالتجــارة ؤالن ـ بغيــة اا ـ ان معــاماليف
ــج ايــدؤو يزحلــد مــن الس ـ ة ؤالةطــانة ــن إ حل ـ يطــي ــدو األحلــام ؤالتةلطــة ؤال ثــاس
املول بة هما املعاماليف
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( ) حلنبغ جلمي .البلدان الناميـة غـا السـاحلية أن تيـ .قياقـايف ؤإنيـة للمـ ؤر
العاب لى البعيد الـ إين ،ؤتـ ؤب هـا هبـدف انشـان جلنـة ؤإنيـة رليعـة املسـت ك تتـ ق مهـام
صياوحلة رليعة املست ك ؤحلشارك ليها أ حاب املبلحة مجيعا
(ا) حلنبغـ للبلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤبلــدان املـ ؤر العــاب أال تب ـ لــى أا
ت تيبـــايف ثناسيـــة يـــدو حببـــا أؤ تيـــ .صيـ ـ وا كميـــة أءــ ك لـــى املــ ؤر العـــاب الـــدؤيل،
ؤأال تلتمال أؤ تعتمد مث ما الت تيبايف
 - 32اإلا انايف اليت حلنبغ للش كان

التنمية اياذ ا

ت لا الد م املايل ؤالت ين للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤبلـدان املـ ؤر العـاب
(أ)
من أا تن طيم االتطاصيايف ؤاالتطاصايف الدؤلية املتعل ة بتيسا امل ؤر العاب ؤو م املبـاورايف الـيت
ال امل ؤر العاب ؤيط تةاليف الن ؤتي .ت تيبايف ل استية م نة
تعزز التعاؤن
(ب) مســا دة البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤبلــدان امل ـ ؤر العــاب ؤ ــ .نىلــم
مستدامة ؤلعالة ؤمتعدوة األإ اف للن العاب تشم اجلهايف احبة املبـلحة مـن ال وـا
العام ؤاخلاص ،ؤو م تباول ألي املمارقايف ذايف البلة باخلجايف ؤالسياقايف ؤاملباورايف
(ب) ؤحلنبغ ـ للمنىلمــايف اإلصليميــة ؤوؤن اإلصليميــة أن تســا د ،مــن ءــالل ت ــدد
الد م الت ين ؤاملايل للبلدان النامية غا الساحلية ؤبلدان املـ ؤر العـاب  ،تنطيـم املبـاورايف الـيت
ال امل ؤر العاب
تعزز التعاؤن
األؤل حلة  2تو حل البنية التحتية ؤالبيانة
 - 33حل وا تو حل البنية التحتية وؤرا رسيسيا ايد من تةـاليف التنميـة البلـدان الناميـة
غــا الســاحلية ؤحلتســم تو ـ حل ؤ ــيانة البنيــة التحتيــة للن ـ العــاب  ،ؤتةن ل ايــا املعل مــايف
ؤاالتبااليف ؤالبنية التحتية للواصة ببةية صب ك البلدان النامية غا الساحلية حيـل تسـا د
ما األم ر ايد مـن ارتطـاب التةـاليف التجارحلـة ؤيسـ ال ـدرايف التنالسـية هـما البلـدان
ؤاومااهـا بالةامـ السـ ق العامليـة ؤ ةـن م ا ــلة يسـ مليـايف توـ حل البنيـة التحتيــة
للم ؤر العاب ن إ حل اصامة تعاؤن ح ي ؤش اكايف لعالة ب البلدان النامية غـا السـاحلية
ؤبلدان امل ؤر العاب النامية ؤش كاسها التنمية ،لى ك من البـعيد الثنـاس ؤوؤن اإلصليمـ
ؤاإلصليم ؤالعامل  ،يا ذلن اصامة الش اكايف ب ال وا العام ؤاخلاص
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البنية التحتية للن
 - 32رغم التحسـن الـما إـ أ لـى البنيـة التحتيـة للن ـ البلـدان الناميـة غـا السـاحلية،
ال تزال روانهتا ؤالثغ ايف امل ا وة البنية التحتيـة املاوحلـة تشـة بـايف رسيسـية أمـام ؤ ـ.
شبةايف للن ال عاب تسـت م مـايف الب ـان ؤتتسـم بالدصـة األوان ؤتشـم ـما الثغـ ايف
دم كطاحلة البنيـة التحتيـة للن ـ بالسـةن ايدحلدحلـة ،ؤالن ـ الـجا ،ؤاملـ انم اجلالـة ،ؤالوـ ق
املاسية الداءلية ،ؤءو األنابي  ،ؤالن اجل ا العدحلد من البلدان النامية غـا السـاحلية،
اق اان التنسي ا دؤو ب ال ا د ؤاإلا انايف ؤصلة االقتثمار ج ايدؤو ؤصلـة مشـاركة
ال وــاب اخلــاص ــما ؤال تــزال ال ــاليف املاوحلــة الــيت ت ـ بل البلــدان الناميــة غــا الســاحلية
بشــبةايف بنيــة يتيــة اصليميــة للن ـ وؤن مســت ك الت صعــايف بةــثا ؤحلتســم األوان الل اســيت
للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية باال طـاض م ارنـة بالبنيـة التحتيـة األءـ ك ذايف البـلة بالن ـ
ؤيتــاب ال ــاليف الناصبــة اق معاجلــة أقـ ب ؤصــه ممةــن ،كمــا حلنبغـ االرت ــان يســت ك
الو ق ؤالسةن ايدحلدحلة ؤالو ق املاسيـة الداءليـة لـى النحـ الـما حليـمن ؤاـ و شـبةايف
بنية يتية قليمة للن واء البلد ؤ ج ايدؤو ؤحلتسم يس ؤ يانة امل ال ال اسمة باألةيـة
البالغة أما ليما حلتعل بالن املتعدو ال قاسل ،لتمثـ السـةن ايدحلدحلـة أةيـة ءا ـة بالنسـبة
للبلدان النامية غا الساحلية اليت تتة ن اوراهتا ـاوة مـن السـل .األقاقـية الـيت تشـغ حيـزا
كــباا ؤحلنبغ ـ الت ـ ؤحلع للن ـ بالســةن ايدحلدحلــة حيثمــا حلة ـ ن اقــت دامه صــابال لالقــتم ار
ؤحيثما ت اد بالطع شبةة للسةن ايدحلدحلة
 - 35ؤحلنبغـ أن حلشــم تو ـ حل شــبةايف الن ـ الــداءل البنيــة التحتيــة الط يــة مث ـ البنيــة
التحتيــة الدا مــة مــن صبي ـ الو ـ ق البــاية مجيــ .األح ـ ال اجل حلــة ،ؤالســةن ايدحلدحلــة،
ؤالوـ ق ا انبــة ليــطاف األ ــار ؤالبنيــة التحتيــة الط يــة ال تيــمن قــالمة الوـ ق ؤالســةن
ايدحلدحلة لحس  ،ب تشم أحليا م قسايف األ مال ا لية اليت تدء ـمن ـما اخلـدمايف
لى إ ل الو ق ال سيسية ؤشبةايف السةن ايدحلدحلة مما حلـ وا اق انشـان ممـ ايف للتنميـة اق
ا ار إ ق الن ال سيسية ؤءو السةن ايدحلدحلة
 -36ؤمــا زال حجــم املـ ارو الالزمــة لالقــتثمار توـ حل البنيــة التحتيــة ؤ ــيانتها حلشــة
يدحلا كباا اذ حلتول ؤا و تعاؤن وؤيل ؤاصليم ؤوؤن اصليم ؤثناس بشـبن مشـارحل .البنيـة
التحتيــة ،ؤر ــد ببــايف أكــج امليزانيــايف ال إنيــة ،ؤزحلــاوة املس ـا دة اإل اسيــة الدؤليــة
ؤالتم حلـ املتعـدو األإـ اف مـن أاـ توـ حل البنيـة التحتيـة ؤ ــيانتها ؤحلنبغـ لل وـاب اخلــاص
ال يــام بــدؤر مهــم ؤمــن األةيــة يةــان أحليــا اقتةشــاف يليــايف حل ـ مبتة ـ ة يــا ذلــن
الش اكايف ب ال وا العام ؤاخلاص ؤتتسم اذب الش اكايف ب ال وا العـام ؤاخلـاص
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لتو حل البنية التحتية باالبتةار ،لةن البلدان النامية غـا السـاحلية تىلـ ـاازة ،بسـب ن ـص
امل ارو ،ن اراة احتيااـايف حلـ لجـ ايف م مـايف االقـتم ار ـالؤة لـى ذلـن ،حلتسـم
ال واب اخلاص العدحلد مـن البلـدان الناميـة غـا السـاحلية بيـجلة ايجـم مـ .ـعف ال ـدرة
لــى اصامــة مشــارحل .ؤاقــعة النوــاق للبنيــة التحتيــة ؤىلــة حااــة اق زحلــاوة تعزحلــز وؤر ال وــاب
اخلاص تو حل البنية التحتية
 - 37األ داف امل ت حة
(أ) ميــا طة إ ـ ل الو ـ ق ال إنيــة املعبــدة
ام 2122

البلــدان الناميــة غــا الســاحلية حبل ـ ل

(ب) ت قي .نواق البنية التحتية للسةن ايدحلدحلة البلدان الناميـة غـا السـاحلية
بنسبة ال ت ن  21املاسة حبل ل ام  ،2122ؤانشان بنية يتية ادحلدة ؤتو حل ا حسـ
االصتيان
(ب) اكمــال ال ــاليف الناصبــة الوــ ق الجحلــة ؤالســةن ايدحلدحلــة اإلصليميــة
ؤشبةايف الن العاب بنسبة  011املاسة حبل ل ام 2122
 - 32اا انايف حلتع

لى البلدان النامية غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العاب النامية اياذ ا

ؤ ــ .ؤتنطيــم قياقــايف ؤإنيــة شــاملة لتوـ حل البنيــة التحتيــة ؤ ــيانتها تيــم
(أ)
ـااليف ت ـاإ.
مجي .ؤقاس الن  ،ؤالتبكد من ؤا و تنسي ايد مـ .بلـدان املـ ؤر العـاب
البنية التحتية للم ؤر العاب
(ب) التعاؤن من أاـ تعزحلـز نىلـم للمـ ؤر العـاب تتسـم باالقـتدامة ؤال ـدرة لـى
التةيف من ءالل مجلة أم ر منـها التحسـ ؤالبـيانة املنتىلمـة ،ؤانشـان ممـ ايف للتنميـة لـى
إ ل الو ق ال سيسية ،ؤانشان معـاب حدؤوحلـة تزَلـة اإلاـ انايف ،ؤتعزحلـز ؤلـ رايف ايجـم
نىلــم الن ـ مــن ءــالل توـ حل الن ـ املتعــدو ال قــاسل ،ؤانشــان املـ انم اجلالــة أؤ مســت و ايف
اياؤحلايف الداءلية ،ؤانشـان م الـ لن ـ البيـاس .مـن قـطينة اق أءـ ك ،ؤمـا شـابه ذلـن مـن
امل اكز الل استية
(ب) العم لى م انمة ءو السةة ايدحلد ،حيثما أمةن ذلن ،ممـا حلسـا م
تي سا الت ا اإلصليم  ،ؤتو حل صدرايف ا اوة التحمي  ،ؤالت ق .ب امع التـدرحل ؤبـ امع
تباول امل ظط ب شبةايف السةة ايدحلدحلة
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(و) تعزحلز نىلام الت اءيص املتعدو األإ اف للن الجا ،ؤالعم
ثناس بدؤن ت اءيص للن الجا ،ؤت قي .نىلام ايبص املتعدوة األإ اف

لى تنطيم نىلـام

( ـ) العم بب رة تدرنية لى ي حل ءدمايف الن الجا لى كـ مـن البـعيد
الثناس ؤوؤن اإلصليم ؤاإلصليم  ،مـ .م ا ـاة الىلـ ؤف اخلا ـة للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية
ؤبلدان امل ؤر العاب
(ؤ) تعزحلز اقت دام تةن ل ايا املعل مايف ؤاالتبااليف ب قاس منها املعاجلة االيـة
لإلا انايف اجلم كية ؤايدؤوحلة اليت تشم تيسا اا انايف الت ليص اجلم ك
(ز) التعاؤن من أا تعزحلـز الشـطالية ؤالةطـانة امل قسـايف ليمـا حلتعلـ يجـايل
ايدؤو ؤاجلمارك بغية ءط التةاليف ؤالتشجي .لى تو حل امل اكز الل استية الدؤيل
(ح) يبيص حبة أكج من االقتثمارايف ال وـاب العـام لتوـ حل البنيـة التحتيـة
تـــد مها ،نـــد االصتيـــان املســـا دايف املاليـــة ؤاالقـــتثمارايف املتبتيـــة مـــن الشــ كان اإل ـــاسي
ؤال واب اخلاص
( ) ؤ  .السياقايف ؤاألإ التنىليمية الالزمة لتعزحلز مشاركة ال وـاب اخلـاص
تو حل البنية التحتية ؤهتيئة بيئة م اتية جلمب االقتثمار األانيب املباش
للن

(ا) تعزحلز الشـ اكايف بـ ال وـاب العـام ؤاخلـاص مـن أاـ توـ حل البنيـة التحتيـة
ؤ يانتها ؤاقتدامتها

(ك) تعزحلز اجلس ر ال صمية مـن أاـ ربـل الـد امايف ال إنيـة كـ حلتسـت للبلـدان
البعيـدة ـن الةــاباليف البح حلـة أحليــا ايبـ ل لـى تـ ووايف حليـة النوــاق ببقـعار مع لــة
امةا ــا ت قــي .نوــاق االتبــااليف الســلةية ؤالالقــلةية ؤصوــاب اخلــدمايف
ؤكــى حلبــب
ـال
ذايف البلة من أاـ تيسـا ايبـ ل لـى ءـدمايف ميسـ رة التةلطـة ؤ اليـة اجلـ وة
االتبااليف السلةية ؤالالقلةية
 - 39اإلا انايف اليت حلنبغ أن حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) ت ـ لا معــداليف أ لــى مــن الــد م املــايل ؤالــت ين لتو ـ حل اهياك ـ األقاقــية
ؤ ـــيانتها يـــا حلتماشـــى مـــ .االحتيااـــايف ؤاألؤل حلـــايف ال وا يـــة ؤاإل اسيـــة للبلـــدان الناميـــة
غا الساحلية ،حبةم أن تو حل الن حلىل حلشة يدحلا أقاقيا
ـال تبـاول
(ب) و م البلدان النامية غا الساحلية ؤبلـدان املـ ؤر العـاب الناميـة
اخلجايف بشبن تو حل الن ـ العـاب  ،ؤتشـجي .املبـارف اإل اسيـة املتعـدوة األإـ اف ؤاإلصليميـة
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لــى ت ــدد املزحلــد مــن الــد م اق البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤبلــدان امل ـ ؤر العــاب الناميــة
من أا االقتثمار تو حل صواب الن لى قبي األؤل حلة
(ب)

مسا دة البلدان النامية غا الساحلية لى انشان ءو

اهياك األقاقية

السةن ايدحلدحلة

ال الواصة

 - 21ان للواصــة املتجــدوة ايدحلثــة امل ث صــة امليس ـ رة التةلطــة أث ـ ميــا ف لــى التنميــة
ؤال ةن ي ي التنمية الس حلعة املو وة بـدؤن اال تمـاو لـى الواصـة ،ؤمبـاور الواصـة ال اسمـة
لى ال ص و األحط را تشة مبـدرا رسيسـيا مـن مبـاور اليـعف االصتبـاوا ،يـا ذلـن
ـال الواصـة أمـ ا حي حلـا مـن أاـ يـدحلل
ليما حلتعل بنىلم الن ؤ ث اهياك األقاقـية
نىلم امل ؤر العاب الناميـة ؤتوـ حل املـ ؤر العـاب ؤانشـان ممـ ايف الن ـ العـاب ؤايـد مـن التـبءا
م ا يــد بـ ر الشــحنايف اق البلــدان الناميــة غــا الســاحلية بتوءــال تةن ل ايــا املعل مــايف
ؤاالتبــااليف ايدحلثــة ،ؤبنــان ال ــدرايف اإلنتاايــة ؤقيةتسـ ايبـ ل لــى الواصــة املتجــدوة
امل ث صة امليس رة التةلطة ؤالتةن ل ايايف املتعل ة هبا ؤاقت دام الواصـة ؤت زحلعهـا بةطـانة أةيـة
بالغــة تعزحلــز ال ــدرة اإلنتاايــة الــيت تشــة أواة أقاقــية لتح ي ـ النم ـ االصتبــاوا املو ـ و
ؤالتنمية املسـتدامة ؤقـية ن للحبـ ل لـى الواصـة يثـار بعيـدة املـدك لـى البـحة ؤالتعلـيم
ؤالتحدحلل ؤاألنشوة االصتباوحلة ؤتُىله اصتباوايف البلـدان الناميـة غـا السـاحلية تباحلنـا كـباا
معداليف مد شبةايف الةه بـان ؤرغـم التحسـينايف امللح ظـة مـد ـما الشـبةايف لـى
مــدك الع ــد املا ـ  ،لــال حلــزال حلــتع بــمل املزحلــد مــن اجله ـ و مــن أا ـ تلبيــة االحتيااــايف
ـال الواصـة أغلبيـة البلـدان الناميـة غـا السـاحلية
األقاقية املتعل ـة باهياكـ األقاقـية
ؤت تلن البلدان أحليا يباورة األم العام املتعل ة بالواصـة املسـتدامة للجميـ .الـيت ت كـز لـى
كيطية اقهام ك من ايب ل لى الواصة ؤكطانهتا ؤالتشجي .لى اقـت دام الواصـة املتجـدوة
ال يان لى الط ؤي ي التنمية املستدامة ؤ السياق ايايل ،تد م ـما البلـدان اجلهـ و
اإلصليميــة ،يــا ذلــن انشــان شــبةايف اصليميــة للواصــة املتجــدوة ؤم اكــز لتح يــ الةطــانة
اقت دام الواصة
 - 20اهدف امل ت ح
الــتمةن حبلـ ل ــام  2122مــن ت قــي .نوــاق اهياكـ األقاقــية ؤيـدحلثها،
ــال امــداوايف الواصــة املتجــدوة
حسـ االصتيــان ،ليمــا حلتعلـ باخلــدمايف ايدحلثــة
ؤن لــها ؤت زحلعهــا املنــاإ ال حلطيــة ؤاييـ حلة ،ؤذلــن هبــدف ميــا طة اإلمــداو مــن
الواصة األؤلية للط و ال احد البلدان النامية غا الساحلية
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 - 22اإلا انايف اليت حلنبغ أن تت م ا البلدان النامية غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العاب
(أ) حلنبغ أن تي .البلدان النامية غـا السـاحلية قياقـايف ؤإنيـة
لتعزحلــز الواصــة املتجــدوة ايدحلثــة امل ث صــة لالرت ــان اق حــد كــبا بال ــدرايف
ؤالتجارة ؤالت زحل .بغية كطالة حب ل اجلمي .لى الواصة ،ؤي حل اصتباواهتا

ـال الواصـة
ــال اإلنتــاب

(ب) حلنبغ ـ أن ت إــد البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤبلــدان امل ـ ؤر العــاب الناميــة
تعاؤ ا بتشجي .جتـارة الواصـة ـج ايـدؤو ؤاملـ ؤر العـاب للواصـة ـن إ حلـ مـد ءوـ ن ـ
الواصة اق البلدان األء ك
 - 23اإلا انايف اليت حلنبغ أن حليول .هبا الش كان اإل اسي ن
(أ) ت لا الد م املايل ؤالـت ين ؤالتةن لـ ا للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية لتنميـة
صواب الواصة ؤل ا ألؤل حلاهتا ال إنية
(ب) تيسا اقتثمار ال واب اخلاص ؤاالقـتثمارايف الـيت ت ـدمها املبـارف اإل اسيـة
اإلصليمية ؤالدؤلية
اهياك األقاقية

ال تةن ل ايا املعل مايف ؤ االتبااليف

 - 22تســا م تةن ل ايــا املعل مــايف ؤاالتبــااليف النمــ االصتبــاوا بزحلــاوة اإلنتاايــة
مجيــ .ال وا ــايف ،ؤتيســا ت قــ .األقـ اق اق مــا ؤران ايــدؤو مــن أا ـ ي يـ ؤل ـ رايف
ايجــم ،ؤءط ـ التةــاليف ؤتيســا ايب ـ ل لــى اخلــدمايف ؤاإلقــهام زحلــاوة املشــاركة
اإلوارة ؤاملســانلة ؤالشــطالية بيــد أن البلــدان الناميــة غـا الســاحلية ت ااــه يـدحلايف ءوــاة
م اكبة متولبايف النش الي ؤرا للهياك األقاقية ؤكطالـة التوـ ر املـالزم لـملن أإـ
السياقايف لتةاليف ت نية االتبال الس حل ،.كحبة من الـدء ال ـ م اإلمجـايل ،ـ أ لـى
بةثا البلدان النامية غا الساحلية م ارنـة بالبلـدان السـاحلية ال اصعـة بـال ب مـن كـاباليف
غ حجم أق اصها ،لتن دم ؤا و بيئة تنىليميـة منسـ ة لـى
االتبااليف املغم رة ؤبسب
البــعيد اإلصليمـ حلعــد أحليــا اس ــا كــباا أمــام ءطـ تةلطــة ءــدمايف تةن ل ايــا املعل مــايف
ؤاالتبااليف ؤزحلاوة التغوية اجلغ الية
 - 25اهدف امل ت ح
حلنبغ أن تسـعى مج يـ .البلـدان الناميـة غـا السـاحلية اق تعمـيم قياقـة ت نيـة
االتبال الس حل .حبل ل ام 2122
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 - 26اإلا انايف اليت حلنبغ أن تت م ا البلدان النامية غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العاب
ــال ت نيــة
(أ) حلنبغ ـ أن تيــ .البلــدان الناميــة غــا الســاحلية قياقــة ؤإنيــة
االتبال الس حل .هبدف يس ال ـ ل اق كـاباليف األليـاف اليـ سية الدؤليـة ذايف ال ـدرايف
العالية ؤالشبةايف األقاقية ذايف النواق الت ووا الع حل
(ب) حلنبغ ـ أن تســعى البلــدان الناميــة غــا الســاحلية اق النــه ض باخلــدمايف ــن
إ حلــ توــ حل اهياكــ األقاقـــية لتةن ل ايـــا املعل مـــايف ؤاالتبـــااليف ؤاومااهـــا مجيـــ.
ا االيف ذايف البلة من أا تعزحلـز ال ـدرة التنالسـية ؤالت لـيص مـن ؤصـه العبـ ر ؤالتةـاليف
ؤيدحلل م ال امل ؤر العاب ؤاجلمارك
(ب) حلنبغ أن تعم البلدان النامية غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العاب معا من أاـ
يدحلل م ال امل ؤر العاب ؤالن  ،ؤاجلمـارك ؤامل الـ ايدؤوحلـة األءـ ك باالقـتطاوة الةاملـة
من صدرايف شبةايف تةن ل ايا املعل مايف ؤاالتبااليف
 - 27اإلا انايف اليت حلنبغ أن حلت م ا الش كان اإل اسي ن
ت دد الد م املايل ؤالت ين اق البلدان النامية غـا السـاحلية لتشـجي .قياقـاهتا
(أ)
ــال ت نيــة
ــال ت نيــة االتبــال الس ـ حل ،.ؤتو ـ حل اهياك ـ األقاقــية الالزمــة
ال إنيــة
االتبال الس حل ،.ؤال قيما ليما حلتعل بال اليف م .م ال الن العاب ؤايدؤو
(ب) بنان صدرايف البلدان النامية غا الساحلية لـى اقـت دام التةن ل ايـا السـاتلية
بتةــاليف ميس ـ رة ،ؤو ــم نش ـ إ ـ ق أر ــية لاس ــة الس ـ ة للمعل مــايف تعــزز ال ـ ل اق
اخلدمايف ؤتيس قب ايب ل ليها
(ب) و ــــم اجلهــــ و ال اميــــة اق تيســــا ال ــــ ل اق تةن ل ايــــا املعل مــــايف
ؤاالتبــــااليف ؤن ــ ـ املهــــارايف ؤاملعــــارف ؤالتةن ل ايــــا ذايف البــــلة مــــن أاــ ـ توــ ـ حل
اهياك األقاقية
(و) ت دد املسا دة اق البلدان الناميـة غـا السـاحلية بغـ ض التبـدا للتحـدحلايف
املتمثلة بعد ا ن األق اق العاملية ؤانعدام قب الت ابل ليما ب اهياك األقاقية
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األؤل حلة  3التجارة الدؤلية ؤتيسا التباول التجارا
التجارة الدؤلية
 - 22حلعتــج زحلــاوة اومــاب البلــدان الناميــة غــا الســاحلية التجــارة العامليــة ؤ قالقــ
األنشوة املييطة لل يمة لى البعيد العامل  ،أم ا حي حلا لزحلاوة صدرهتا التنالسية ؤكطالـة التنميـة
االصتبــاوحلة لمــا لتــم يةــ ــاورايف تلــن البلــدان حلتســم باال تمــاو لــى ــدو رــدؤو
من املنتجايف امل ببـة للتبـدحل  ،ؤال قـيما املـ ارو الزرا يـة ؤاملعدنيـة لـما حللـزم بـمل املزحلـد
من اجله و من أا تن حل .ية اإلنتاب ؤالبـاورايف البلـدان الناميـة غـا السـاحلية لزحلـاوة
اإلنتاايــة هبــدف االقــتطاوة مــن النىلــام التجــارا املتعــدو األإ ـ اف ؤتعزحلــز ال ــدرة التنالســية
لباوراهتا ن إ حل يس امةانية ال ل اق األق اق
 - 29ؤمــ .تزاحلــد التــ ابل ب ـ التجــارة العامليــة ؤاالقــتثمار ؤاإلنتــاب ،أ ــبحه قالقــ
األنشــوة امليــيطة لل يمــة لــى البــعيد العــامل تســتبث حببــة متزاحلــدة مــن التجــارة الدؤليــة،
مما حلتي ل ا ادحلدة أمام العدحلد من البلدان النامية ؤي تتمةن البلـدان الناميـة غـا السـاحلية
مــن املشــاركة الةاملــة قالقـ األنشــوة امليــيطة لل يمــة لــى البــعيد اإلصليمـ ؤالعــامل
ؤحلتي االرتبا بسالق األنشوة املييطة لل يمة لى البعيد العامل ل ة للبلدان النامية غـا
الســاحلية مــن أاـ ي يـ املزحلــد مــن االنــدماب األقـ اق العامليــة ،كمــا حلتــي هــا أن تغــدؤ
حل ايف امة قلسـلة اإلنتـاب ؤالت زحلـ .ؤىلـة حااـة اق ميـا طة حبـة ـاورايف البلـدان
النامية غـا السـاحلية التجـارة العامليـة ،ؤ ـ مـا ةـن أن حلتح ـ ـن إ حلـ تعزحلـز صـدراهتا
التنالسية ؤايد من اي ااز اليت تعت ض التجارة
 - 51ؤتشـة اخلــدمايف نبـ ا ةينيـا امــا ملشــاركة لعالـة التجــارة الدؤليــة ؤقالقـ
األنشوة املييطة لل يمة لى البعيد العامل ؤاخلدمايف املتسمة بالةطانة تعزز اإلنتاايـة ؤيـد
مــن تةــاليف األ مــال التجارحلــة ؤتشــج .لــى انــاو لـ ص العمـ ؤبعـ اخلــدمايف تشــة
نا ةينية ص حلة للتجارة السل .ؤلما لهـ تسـا م االنـدماب االصتبـاو العـامل ـن
إ حل و م قالق األنشوة املييطة لل يمة لى البعيد العـامل ؤحلنبغـ و ـم البلـدان الناميـة
غا الساحلية زحلاوة حبة صوا ـايف اخلـدمايف اصتبـاواهتا ،بسـب منـها انتـهاب قياقـايف
ةينية
 - 50أما السل .اليت منش ا البلدان النامية غا السـاحلية لينبغـ أن حلـتم تيسـا ؤ ـ ها اق
األق اق ك من البلدان املت دمة ؤالبلـدان الناميـة لالسـل .الـيت تنتجهـا البلـدان الناميـة غـا
السـاحلية ت ااـه تةــاليف ن ـ ا ـالية ،ممــا حليـعف صـدراهتا التنالســية ،ليجـ ا التعـ حل ــن
ذلن اوة بالت ليص من وء املنتج ؤلملن ،من ا بم اتاحـة املعاملـة التطيـيلية أؤ يسـ
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ل ص ال ل اق األق اق بالنسـبة للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤتشـهد التجـارة ليمـا بـ
بلــدان اجلن ـ ب زحلــاوة معــداليف النم ـ  ،ممــا نع ـ البلــدان الناميــة األء ـ ك ؤاهــايف امــة
للباورايف اليت تنتجها املشـارحل .البـغاة ؤاملت قـوة ايجـم ؤمبـاور بالغـة األةيـة لالقـتثمار
األانيب املباش
 - 52ؤلالقتثمار األانيب املباش أةية بالغـة لـدك ـ ف مطهـ م قالقـ األنشـوة امليـيطة
لل يمة لى البعيد العامل له ث أكث االيايف لعالية لنش املعارف اإلنتاايـة ؤرأس املـال
مجيــ .أحنــان العــاي ،ؤت ليــد الث ـ ؤة بشــة ــام ؤبتمةانــه أن حلطج ـ الةــثا مــن الواصــايف
اإلنتااية غا املستغلة البلدان النامية غا الساحلية ،م .ال يام ال صه نطسـه بطـت أقـ اق
ادحلدة للمنتجايف ؤاخلدمايف ذايف ال يمة امليالة العالية
 - 53أما امل قسايف البغاة ؤاملت قوة ايجـم لتشـة مبـدرا امـا مـن مبـاور التجـارة
العاملية ؤالنم االصتباوا ؤلدحلها اإلمةانايف الالزمة ـما البـدو ،كمـا أ ـا تشـة امـ
ول .رسيسية لالبتةار ؤي ي االندماب االاتما ؤاناو ل ص العم ؤبنـان لـى ذلـن ،لـتن
البيئـة التمةينيــة تســم للم قسـايف البــغاة ؤاملت قــوة ايجـم باملشــاركة التجــارة ؤ ــدم
ت ييد وؤر ا اهام بنان اصتباو حلتسم باملزحلد من ال درة لى التةيف
 - 52ؤحلنبغـ أن حل ا ـ النىلــام التجــارا املتعــدو األإـ اف اإل ــالحايف ال اميــة اق ؤ ــ.
املزحلد من ال ا د املالسمة امل اهة حن الس ق ؤا تمد امل ال زارا التاقـ .ملنىلمـة التجـارة
العاملية الما د بايل كان ن األؤل/وحلسمج  ،2103اتطاق تيسا التجارة ،األمـ الـما
ؤاسن امل او اخلامسة ؤالثامنة ؤالعاش ة مـن االتطـاق العـام بشـبن التع حلطـايف اجلم كيـة
حل
ؤالتجــارة لعــام ( 0992اتطــاق الغــايف لعــام  ،)0992هبــدف زحلــاوة التعجيــ بن ــ الســل.
ؤاإلل اب نها ؤيليبها ،يا ذلن السل .العاب ة ؤباإل الة اق ذلـن ،حلةطـ اتطـاق تيسـا
التجارة ت دد املسا دة الت نية ؤو م بنـان ال ـدرايف ؤلالتطـاق أةيـة زحلـاوة تيسـا األنشـوة
التجارحلة للبلدان النامية غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العاب ؤحلنبغ تنطيـما لـى قـبي األؤل حلـة
ؤم .أننا ن ح باالتطاق ،لتنه حلنبغـ تعزحلـز املطاؤ ـايف النىلـام التجـارا املتعـدو األإـ اف
من أاـ ي يـ ال ـ ل اق األقـ اق بشـة كـبا ،مـ .ت لـيص التـدابا التشـ حلهية ؤيسـ
ال درة لى التنبـ ؤحلنبغـ م ااعـة التـدابا ؤايـ ااز غـا اجلم كيـة ؤت ليبـها اق أوىن حـد
با تماو ص ا د م اهة حن الس ق ؤصاسمة لى أقال لمية ؤحلنبغ أن حلةـ ن للبلـدان الناميـة
غا الساحلية وؤر لعال العملية لة تستطيد اقتطاوة كاملة من نىلام التجارة العامل
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 - 55األ داف امل ت حة
(أ) السع اق ميا طة ايبة النسبية للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية مـن التجـارة
العاملية حبل ل ام 2122
(ب) م ا ــاة اجل انـ اخلا ــة بةـ بلــد ،ؤت ــدد الــد م لطـ اوك البلــدان لتح يـ
معدل للباورايف الع د ال اوم بنسبة ال ت ن  01املاسة من قنة ألء ك
(ب) ؤقــعيا لتح ي ـ صــدر مــن التح ـ ل رت حلــايف البــاورايف ،حلنبغ ـ ميــا طة
ال يمـــة امليـــالة ؤاملة نـــايف املبـــنعة مـــن ـــاورايف البلـــدان الناميـــة غـــا الســـاحلية حبلـ ـ ل
ام 2122
(و) ؤمـــن أاــ يســ شــ ؤ التبـــاول التجـــارا ،الســـع اق ي يــ التةـــال
النمـ ـ الســـن ا بـ ـ الـ ـ اروايف ؤالبـــاورايف البلـــدان الناميـــة غـــا الســـاحلية حبلـ ـ ل
ام 2122
( ـ) زحلــاوة ت ثي ـ ال ـ ؤابل االصتبــاوحلة ؤاملاليــة ب ـ البلــدان الناميــة غــا الســاحلية
ؤالبلدان ا اؤرة املنو ة ؤالسع اق ي ي زحلاوة تدرنية حبـة التجـارة واءـ أصاليمهـا
لبل ف نسبة  21املاسة من م ب حجم التجارة حبل ل ام 2122
(ؤ) مســا دة لـ اوك البلــدان الناميــة غــا الســاحلية لــى تن حلــ .أقـ اق ــاوراهتا
ؤمنتجاهتـــا هبـــدف يطـــي النسـ ـ اياليـــة لت كيـــز قـ ـ ق البـــاورايف اق النبـــف حبلـ ـ ل
ام 2122
(ز) كطالة صيام منىلمة التجارة العاملية ب  .ب نامع م من أا البلدان الناميـة
غــا الســاحلية امل ـ ال ـ زارا العاش ـ الــما قــيع د كــان ن األؤل/وحلســمج ،2105
ؤتنطيما بعد ذلن
(ح) انيــمام مجيــ .البلــدان الناميــة غــا الســاحلية الــيت ي تنيــم بعــد اق منىلمــة
التجارة العاملية حبل ل ام 2122
( ) زحلــاوة تــدل ايف املع نــة مــن أا ـ التجــارة الــيت حل ــدمها الش ـ كان اإل ــاسي ن
للبلدان الناميـة غـا السـاحلية يعـدل ـ قـن ا صـدرا  01املاسـة لـى مـدك الع ـد ال ـاوم
ؤحلنبغ ـ أن ت ــدم املع نــة مــن أا ـ التجــارة ببــطة ءا ــة اق البلــدان الناميــة غــا الســاحلية
الشــحيحة امل ـ ارو ؤالــيت ت ااــه بــايف جتارحلــة ؤ/أؤ حلتــب أ ــا ال تســت و مــا حلةط ـ مــن
االقتثمار األانيب املباش
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 - 56اإلا انايف اليت حلنبغ أن تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
(أ)
اإلصليمية ؤالعاملية

ؤ ـــ .اقـــت اتيجيايف جتارحلـــة ؤإنيـــة لـــى أقـــاس املزاحلـــا النســـبية ؤالطـ ـ ص

(ب) اومــاب السياقــايف التجارحلــة االقــت اتيجيايف اإل اسيــة ال إنيــة مــن أاــ
يس االقتطاوة من املةاق اإل اسية املتبتية من التجارة الدؤلية
(ب) العم لى يس بيئة األ مال التجارحلة للش كايف ا لية ؤالدؤليـة مـن أاـ
اومــاب البلــدان الناميــة غــا الســاحلية قالق ـ األنشــوة امليــيطة لل يمــة لــى البــعيدحلن
اإلصليم ؤالعامل
(و) تعزحلز السياقايف ال اميـة اق مسـا دة الشـ كايف ا ليـة ،ال قـيما امل قسـايف
البــغاة ؤاملت قــوة ايجــم ،مــن أاـ ال لــان باملعـاحلا ال إنيــة ؤالدؤليــة مــ .الســع اق الغــان
التدابا ؤاي ااز غا اجلم كية االتطاصايف اإلصليمية ؤاملتعدوة األإ اف
( ـ) االقــتطاوة التامــة مــن الت تيبــايف التجارحلــة التطيــيلية الثناسيــة ؤاإلصليميــة هبــدف
ت قي .نواق التةام اإلصليم ؤاالندماب العامل
(ؤ) ي ي اصامة أق اق ال يي .ل ق م مج كية أؤ حبـص مط ؤ ـة ،ؤذلـن
ال صه املناق ؤ لى أقاس واسم مجي .البلدان النامية غا الساحلية
(ز)
ي ي التنمية

الســـع اق ؤ ـــ .أنىلمـــة لعالـــة

ـــال ي حلـ ـ اخلـــدمايف يـــا حلطيـ ـ اق

(ح) تعزحلــز الش ـ اكايف مــ .م ـ األمــم املتحــدة للتجــارة ؤالتنميــة (األؤنةتــاو)
ؤم كز التجارة الدؤلية ؤمنىلمة األ مـم املتحـدة للتنميـة البـنا ية (الي نيـدؤ) ؤمنىلمـة اجلمـارك
العامليــة مــن أاـ ايبـ ل لــى الــد م املعــزز الــالزم لتحسـ مشــاركتها التجــارة الدؤليــة
للبياس .ؤاخلدمايف
 - 57اإلا انايف اليت حلنبغ أن تت م ا بلدان امل ؤر العاب النامية
(أ) املســا دة لــى تعزحلــز التجــارة الدؤليــة البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ــن
إ حل تيسا امةانية ؤ ل املنتجايف ال اومة من تلن البلدان اق األق اق ؤيسينه
البلــدان الناميــة غــا الســاحلية مــن أا ـ تعزحلــز
(ب) تعزحلــز االقــتثمار الثنــاس
ال ــدرايف اإلنتاايــة ؤالتجارحلــة تلــن البلــدان ،ؤت ــدد الــد م هــا للمشــاركة االتطاصــايف
التجارحلة اإلصليمية
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(ب) كطالة ل ص ؤ ل منتجايف البلـدان الناميـة غـا السـاحلية اق األقـ اق مـن
وؤن أا ح ااز غا مج كية
(و) حلنبغ أن جت ا البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤبلـدان املـ ؤر العـاب وراقـايف
بشبن الل استيايف التنالسية ؤالتةاليف الل استية باالقتناو اق املنهجيايف املعت ف هبا وؤليا
 - 52اإلا انايف اليت حلنبغ أن حلت م ا الش كان اإل اسي ن
ت لا معداليف أ لى من املسا دة املالية ؤالت نية ال امية من أاـ و ـم اهـ و
(أ)
البلدان النامية غا الساحلية ال اميـة اق تن حلـ .ـاوراهتا ،بسـب منـها اتاحـة املزحلـد مـن التـدابا
التطييلية لتيسا ؤ ل منتجاهتا اق األق اق ،ؤاندمااها قالق األنشوة املييطة لل يمـة
لى البعيدحلن اإلصليم ؤالعامل ؤبنان ال درايف ؤ  .السياقايف ذايف البلة
(ب) كطالة ؤ ل السل .ؤاخلدمايف ال اومة من البلدان النامية غا السـاحلية لـى
حنــ معــزز ؤمنــتىلم اق األقــ اق ،اق اانــ ا تمــاو بلــدان املنشــب ص ا ــد تتســم بالبســاإة
ؤالشــطالية ؤم ا ــاة التنميــة ،ؤالنىلـ انشــان ءوــل تةطـ ؤ ـ ل ــاورايف البلــدان الناميــة
غا الساحلية اق أق اق تطييلية ال يي .ل ق م مج كية أؤ حبص مط ؤ ة
ـال التجـارة ؤتيســا بنـان ال ـدرايف للبلــدان
(ب) ت ـدد مسـا دة ت نيـة معــززة
مليــايف التطــاؤض املتعــدوة
الناميــة غــا الســاحلية ،لتمةينــها مــن املشــاركة بشــة ألي ـ
األإ اف ؤاالنيمام اق منىلمة التجارة العاملية ،ؤكملن لتنطيم ص ا د النىلام التجـارا املتعـدو
األإ اف ؤالت يد هبا
(و) ت ــدد مســا دة لعالــة ،لــى البــعيدحلن املــايل ؤالــت ين ،اق البلــدان الناميــة
غا الساحلية هبدف تعزحلز صدراهتا لى ال لان بش ؤ الدء ل اق األق اق مـن حيـل املعـاحلا
الت نية ؤالبحية ؤالتدابا املتعل ة بالبحة النباتية ؤاجل وة
( ـ) حلنبغ أن حلت ق أ يـان منىلمـة التجـارة العامليـة تيسـا انيـمام البلـدان الناميـة
غــا الســاحلية اق منىلمــة التجــارة العامليــة ؤالتعجي ـ بــملن ؤحلنبغ ـ نــد التطــاؤض بشــبن
االنيمام ،أن حلبءم أ يان منىلمة التجارة العاملية ايسبان الىل ؤف اليت حلنط و هبـا كـ بلـد
لى حدة ؤاالحتيااايف ؤالتحدحلايف اخلا ة امل تبوة ب  .البلد غا الساحل
(ؤ) حلنبغ أل يان منىلمـة التجـارة العامليـة توـ حل ب نـامع مةـ س للبلـدان الناميـة
غــا الســاحلية يــه اشـ اف لســه العــام ؤاهــدف مــن ب نــامع العمـ ــما ـ الت ـ اق
حل ل ملم قة ملسا دة البلدان النامية غا الساحلية لى االندماب النىلام التجـارا املتعـدو
األإـ اف ؤالتغلـ لـى التحـدحلايف التجارحلــة النامجـة ــن م صعهــا اجلغـ ا ؤحلنبغـ أن حل كــز
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ب نــامع العم ـ املــمك ر امل ــام األؤل ،لــى قــبي املثــال ال ايب ـ  ،لــى ــااليف تيســا
التجارة ،ؤاخلدمايف ،ؤاملع نة من أا التجارة ،ؤالتجـارة اإللةت ؤنيـة ،ؤاالنيـمام اق منىلمـة
التجارة العاملية
(ز) تعزحلز الش اكايف م .م قسايف األمم املتحدة ال سيسية ؤغا ا مـن املنىلمـايف
الدؤلية مثـ األؤنةتـاو ؤالي نيـدؤ ؤم كـز التجـارة الدؤليـة ؤمنىلمـة اجلمـارك العامليـة ؤاهـايف
أء ك من أا تعزحلز املشاركة التجارة الدؤلية السل .ؤاخلدمايف
(ح) كطالة ل ص ؤ ل املنتجايف من البلـدان الناميـة غـا السـاحلية اق األقـ اق
من وؤن أا ح ااز غا مج كية
( ) ن التةن ل ايا املناقبة من ءالل املشارحل .االقـتثمارحلة أؤ املسـا دة الثناسيـة
بشبن أحةام ؤش ؤ حلتط ليها من أا مسا دة البلدان النامية غـا السـاحلية لـى ت قـي.
نواق العمليايف املتعل ة بسلسلة األنشوة املييطة لل يمة
(ا) حلنبغـ أن تيــول .البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤالشـ كان اإل ــاسي ن بتعزحلــز
الت ابل ؤامةانية ال ل اق املعل مايف ؤتةن ل ايا االتبااليف السـلةية ؤالالقـلةية ؤم اصـ.
اإلنت نــه العامــة ،ؤتشــج .ــ التجــارة اجل الــة ،ؤالجا يــايف ا ملــة الةت ؤنيــا ،ؤاي قــبة
السحابية ،ؤمحاحلة البيانايف الس حلة ؤاخلب ية ،ؤمحاحلة املستهلن
(ك) حلنبغ أن تنه البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤالشـ كان اإل ـاسي ن بتحسـ
اوماب امل قسايف البغاة ؤاملت قوة ايجـم التجـارة الدؤليـة ـن إ حلـ تعزحلـز م قسـايف
و ــم التجــارة ،ؤتعزحلــز ال ــدرة التنالســية التجارحلــة ،ؤبن ـان م اصــ .للح ـ ار ب ـ ال وــا العــام
ؤاخلاص ،ؤتعزحلز التدرحل املهين ؤبنان ال درايف ؤانـاو رؤابـل بـ األقـ اق ـن إ حلـ منـاب
الت ا ليما ب امل قسايف
تيسا التجارة
 - 59ال تزال اي ااز غا املاوحلة ؤحااليف التبءا ؤامل انم ؤأؤاه ال بـ ر امل تبوـة باملعـاب
ايدؤوحلة ،يا ذلن اإلا انايف اجلم كية ؤاملتولبايف املتعل ة بال ثاس ؤ دم لعاليـة اخلـدمايف
الل استية ؤ عف امل قسايف ؤااللت ـار اق ال ـدرايف البشـ حلة ؤاإلنتاايـة لـى نوـاق ؤاقـ،.
ــميم اقــتم ار هتمــي البلــدان الناميــة غــا
أم ـ رار جتعــ تةــاليف الن ــ م تطع ـةر .لهــ
الساحلية .ؤقـية ن لزحلـاوة ت حيـد ؤم انمـة اإلاـ انايف اجلم كيـة ؤااـ انايف ايـدؤو ؤالن ـ
العاب ؤشةلياهتا ؤرلـ .مسـت ك الشـطالية ؤالطعاليـة اوارة ايـدؤو ؤتنسـي مـ ال كـااليف
املعنيــة بــالت ليص اجلم ك ـ لــى ايــدؤو أث ـ مباش ـ ؤملم ـ س لــى يطــي تةلطــة ممارقــة
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تنالسـية.

البلدان النامية غا الساحلية للتجارة ؤ لى يطيز صيامها بملن لى حن أق ب ؤأكثـ
ؤمن شبن يس تيسا التجـارة لـى ـما النحـ أن حلسـا د البلـدان الناميـة غـا السـاحلية
قعيها اق تعزحلز ال درة التنالسية لباوراهتا من املنتجايف ؤاخلدمايف

 - 61ؤان بنان ال درايف البشـ حلة ؤامل قسـية غـا كـاف البلـدان الناميـة غـا السـاحلية
كثا من ا االيف ،يا ذلن امل قسايف املعنية بايدؤو ؤاجلمارك ؤؤكـااليف الن ـ العـاب
ؤ ملية التطاؤض التجارا ،مما حل وا اق انعدام الطعاليـة التنطيـم ؤحلةتسـ ت ـدد املسـا دة
الت نيــة لــى أقــاس األؤل حلــايف ،لــى حنــ كــاف ؤثابــه ،ؤيســ اخلــدمايف الل اســتية
ذايف البــلة بالتجــارة ؤامل ـ ؤر العــاب أةيــة بالغــة ة ـ البلــدان الناميــة غــا الســاحلية مــن
املشاركة الةاملة املطاؤ ايف التجارحلـة املتعـدوة األإـ اف ؤاالقـتطاوة منـها ،ؤكطالـة لعاليـة
تنطيــم السياقــايف ؤاألنىلمــة ال اميــة اق تيســا الن ــ ؤالتجــارة ؤتن حلــ .صا ــدة البــاورايف
ؤتستح البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ا تمامـار ءا ـار ليمـا حلتعلـ بالتعـاؤن الـت ين ؤاملسـا دة
ن اتطاق منىلمة التجارة العاملية بشـبن تيسـا التجـارة الـما حلتيـمن أحةامـار ذايف
املالية
لة بالد م املايل ؤالت ين لتنطيم تلف االلتزامايف ا دوة ،اقـتناوار اق ال ـدرايف الط وحلـة لةـ
بلد نام
 - 60األ داف امل ت حة
(أ) تبسيل اا انايف ب ر ايدؤو بايد من حـااليف التـبءا املـ انم ؤايـدؤو
بنسـبة  51املاسـة حبلـ ل ـام  2122ؤببــطة ءا ـة ،حلنبغـ تبسـيل شـ ؤ املـ ؤر العــاب
الدؤيل ؤت ليلها قعيار لت إيد مطه م ح حلة اي كة مجي .م اح اا انايف امل ؤر العاب
(ب) ايد من الط ق ب تةاليف معاماليف البلدان النامية غا السـاحلية ؤتةـاليف
معاماليف بلدان امل ؤر العاب بنسبة  51املاسة حبل ل ام 2122
(ب)
حبل ل الع د امل ب

انشــان ’’م اكــز حدؤوحلــة ذايف منطــم ؤاحــد‘‘

مجيــ .مم ـ ايف امل ـ ؤر العــاب

(و) كطالـة تعمــيم ؤيـدحلل مجيـ .أنىلمــة العبـ ر املتعل ـة بــامل ؤر العــاب ؤشــةلياته
ؤاا اناته حبل ل ام 2122
 - 62اإلا انايف اليت تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
(أ) الد ة اق بدن نطاذ اتطاق تيسا التجارة بشـة ـاس  ،ؤحـل مجيـ .أ يـان
منىلمـــة التجـــارة العامليـــة لـــى التبــدحل لـــى ذلـــن االتطـــاق بغــ ض كطالـــة بـــدن نطـــاذا
ام  2105ؤتنطيما ؤل ار لألحةام ال اروة ليه
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(ب) انشــان جلــان ؤإنيــة مناقــبة معنيــة بتيســا التجــارة ،يشــاركة مجيــ .أ ــحاب
املبلحة ال سيسي  ،ؤمنهم ال واب اخلاص ب طه أواة امة لتحلي االلتزامايف املتعل ـة بتيسـا
التجارة ؤالتطاؤض بشب ا ؤتنطيم ا لى البعيد العامل من ءـالل مطاؤ ـايف منىلمـة التجـارة
العاملية ،أؤ تعزحلز تلن اللجان ان كانه م ا وة
(ب) تعزحلز ؤتنطيم مباورايف تيسـا التجـارة مـن صبيـ مليـايف التطتـي نـد منطـم
ؤاحــد ،ؤلحــص ال ثــاس ش ـبّاك ؤاحــد ،ؤالــدل .بال قــاس اإللةت ؤنيــة ،ؤي ي ـ الشــطالية،
ؤيدحلل امل اكز ايدؤوحلة ؤاخلدمايف اجلم كية ،مجلة أم ر أء ك
(و) التنطيــم الطعــال لــنىلم اإلوارة املتةاملــة للحــدؤو ،ؤالســع اق انشــان م اكــز
ايدؤو ذايف املنطم ال احد مـ .البلـدان غـا السـاحلية ؤ/أؤ بلـدان املـ ؤر العـاب الناميـة ا ـاؤرة
يـا ةــن مــن املعاجلــة املشــت كة للمتولبــايف ال ان نيـة ؤالتنىليميــة ابتغــان ت لــيص ال صــه الــالزم
للت ليص اجلم ك لى ايدؤو ،م .االقت دام الةام ألوؤايف تيسـا التجـارة الـيت ؤ ـعتها
املنىلمايف الدؤلية من أا بنان ال درايف ا لية
مان التمثي الةام ؤالشام لل واب اخلاص ،يـا ذلـن الشـ اكايف بـ
( ـ)
ال وــا العــام ؤاخلــاص ؤرابوــايف ش ـ كايف الن ـ  ،مبــاورايف تيســا التجــارة ؤقياقــته،
ؤؤ  .ما حللزم من قياقايف ؤأإ تنىليمية لتعزحلز مشاركة ال واب اخلاص
 - 63اإلا انايف اليت تت م ا بلدان امل ؤر العاب النامية
ــمان ؤ ــ .مبــاورايف تيســا التجــارة ،يــا ذلــن اتطــاق منىلمــة التجــارة
(أ)
العامليــة بشــبن تيســا التجــارة ،ؤتنطيــم ا بالتعــاؤن مــ .البلــدان الناميــة غــا الســاحلية مجيــ.
ا االيف ذايف البلة
(ب) العم لـى ي يـ املزحلـد مـن امل انمـة ؤالتبسـيل ؤالت حيـد لل ا ـد ؤال ثـاس
ؤاا انايف ب ر ايدؤو ؤاإلا انايف اجلم كية ،ؤتعزحلز التجزر ؤالتعاؤن ـج ايـدؤو ليمـا بـ
تلف ال كااليف اجلم كية ؤؤكااليف ب ر ايـدؤو ؤتعزحلـز اقـت دام العمليـايف اإللةت ؤنيـة
(املعــاماليف اإللةت ؤنيــة) ؤاإلصـ ارايف اجلم كيــة امل دمــة صبـ ال ـ ل ؤنىلــم التطتــي ال اسمــة
لى اوارة امل اإ للحد مـن مليـايف التطتـي الطعليـة ؤالـنىلم الـيت ةـن األشـ اص املـبذؤن
هم المحلن حلست ل ن املعاحلا املنبـ ص ليهـا مـن االقـتطاوة مـن اإلاـ انايف املبسعـوة ؤيسـ
الشطالية ؤامةانية التنب ؤاالتساق األنشوة اجلم كية ؤتعزحلز التعـاؤن ليمـا بـ ال كـااليف
اجلم كيــة ؤغا ــا مــن ال كــااليف اية ميــة ،ؤانشــان م اكــز حدؤوحلــة ذايف منطــم ؤاحــد،

28/52

14-60798

A/CONF.225/PC/L.4

امل اصـ .ايدؤوحلـة ؤغـا ذلـن مـن أشـةال
ؤ مليايف مشت كة للم اصبـة اجلم كيـة ؤالتطتـي
اإلوارة املتةاملة للحدؤو لى ايدؤو م .البلدان النامية غا الساحلية
ـــااليف اوارة اجلمـــارك ؤايـــدؤو ؤاملمـ ـ ايف
(ب) تبـــاول أليـ ـ املمارقـــايف
ؤتشــجي .تنطيــم قياقــايف تيســا التجــارة لــى البــعد العــامل ؤاإلصليمــ ؤوؤن اإلصليمــ
ؤليما ب بلدان اجلن ب ،يا ذلن أؤقا ال واب اخلاص
(و) االقت دام الةام ألوؤايف تيسا التجارة اليت ؤ عتها املنىلمايف الدؤليـة مـن
أا بنان ال درايف ا لية ؤ مان دة أم ر منـها الن ـ اامـن ؤالنـاا .ـج ايـدؤو ،ؤالتنطيـم
الطعال ملا صاسم من املعاحلا الدؤلية ؤألي املمارقايف ليمـا حلتعلـ بـامل ؤر اجلم كـ العـاب ،
ؤقالمة قالق الن ؤأمنها
ــمان الشــطالية املعــاب ايدؤوحلــة ؤ اجلمــارك ؤص ا ــد ؤأنىلمــة الن ــ
( ـ)
العاب ؤرق مه ؤتةاليطه ،ؤيبيص معاملة غـا ييزحلـة حـيف تُةطـ ح حلـة املـ ؤر العـاب لسـل.
البلدان النامية غا الساحلية
 - 62اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) تعزحلــز الــد م املــايل ؤالتعــاؤن الــت ين امل ــدم للبلــدان الناميــة غــا الســاحلية
ؤبلدان امل ؤر العاب من أا التنطيـم الطعـال ؤالسـ حل .جلميـ .األحةـام ذايف البـلة مـن اتطـاق
منىلمة التجارة العاملية بشبن تيسا التجارة اليت تعزز امل انمـة ؤت حيـد املعـاحلا ؤتيسـا التجـارة
ب البلدان النامية غا الساحلية ؤا تم .الدؤيل لى حن أق ب ؤأكث كطانةر
(ب) ت ــدد املســا دة للبلــدان الناميــة غــا السـاحلية ؤبلــدان املـ ؤر العــاب
تيسا التجارة ؤل ار التطاق تيسا التجارة الما ا تمد م بايل

ــال

(ب) تشجي .تبـاول اخلـجايف ؤأليـ املمارقـايف املتعل ـة بتيسـا التجـارة ،ؤتيسـا
هتيئة بيئة م اتية لتنطيم نىلم مان امل ؤر اجلم ك العاب املتعدوة البلـدان ،امـا بتنطيـم اتطاصـايف
الن العاب الدؤلية أؤ بتوبي االتطاصايف اإلصليمية التنطيمحلة
(و) تعزحلــز بنــان ال ــدرايف البشـ حلة ،يــا ذلــن بـ امع تــدرحل ؤكــالن ال وــا
ــااليف اجلمــارك ؤالت لــيص اجلم ك ـ لــى ايــدؤو ؤالن ـ ؤحلنبغ ـ أن
اخلــاص ؤالعــام،
ن ا الش كان اإل اسي ن وراقايف بشـبن تيسـا التجـارة مـن أاـ ت ـي الط اسـد الـيت تعـ و
لــى البلــدان الناميــة غــا الســاحلية مــن تنطيــم البــة ك ال اسمــة ،ؤأن حل ــدم ا الــد م لتلــن
الدراقــايف كمــا حلنبغــ أن ت ــدم املنىلمــايف الدؤليــة الــد م للبلــدان الناميــة غــا الســاحلية
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ملسا دهتا لى ت ييم احتياااهتا املتعل ة بتنطيم اتطاق تيسـا التجـارة ؤم ازرهتـا
تيسا التجارة ذايف البلة

تنطيـم تـدابا

( ـ) حلنبغ ـ أن حلةط ـ الش ـ كان اإل ــاسي ن ؤاملنىلمــايف الدؤليــة املت ببــة اتاحــة
الد م املايل ؤالتعاؤن الت ين من أا بنان صـدرايف البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤبلـدان املـ ؤر
العــاب قــبي التنطيــم الطعــال جلميــ .األحةــام ال ـ اروة اتطــاق منىلمــة التجــارة العامليــة،
ؤال قيما ايااليف اليت حلت ت ليها التدبا املت م ن تةاليف يانة م تطعة ،ؤحلشم ذلـن
دة تدابا منها تدابا تيسا جتارة السل .ال ابلة للتلف ؤنىلم النالمة ال احدة
األؤل حلــــة  2التحــ ـ ل االصتبــــاوا اهيةلــ ـ ؤتنميــــة ال ــــدرايف اإلنتاايــــة ،ؤي يــ ـ
ال يمة امليالة
النم االصتباوا املو و ؤالشام للجمي.
 - 65مــن ال ا ـ أن بع ـ التحســن صــد ي ـ معــداليف النم ـ االصتبــاوا البلــدان
النامية غا الساحلية لةن ؤتاة ايـد مـن الط ـ كانـه بويئـةر ؤتـبثا النمـ لـى انـاو لـ ص
العم ؤتن حل .الباورايف كـان رـدؤوار ،كمـا أن العدحلـد مـن البلـدان الناميـة غـا السـاحلية صـد
قــج ا طا ـار املنتجــايف التبــنيعية ذايف ال يمــة امليــالة ؤ اإلنتاايــة الزرا يــة ؤحلت ت ـ
حاليار املزحلد من النم ن زحلاوة االقتهالك ؤمن املهم أن تت ـم البلـدان الناميـة غـا السـاحلية
تدابا لتح حل اصتباواهتا يةليـار حـيف حلتسـت هـا ايـد مـن الط ـ ؤي يـ ـ اصتبـاوا قـ حل.
ؤشام للجمي .ؤمستدام مل ااه التبثا السليب الناام ن الع ام اخلاراية امل تبوة حبالة تلـن
البلـدان ب ــطها بلـدانار غــا قـاحلية ؤحلتولـ ي يـ التحـ ل اهيةلـ مليـة لتهيئــة ــااليف
ادحلــدة لألنشــوة ؤي حل ـ امل ـ ارو مــن أنشــوة ذايف صيمــة ميــالة أوىن ؤانتاايــة من طيــة اق
أنشوة ذايف صيمة ميالة أ لى ؤانتااية م تطعـة ؤأمـا بنـان ال ـدرايف امل قسـية ؤتنميـة املـ ارو
البش حلة لهما لى نطال ال در من األةية بالنسبة للبلدان النامية غا الساحلية
 - 66اهدلان امل ت حان
ةال اجتاا التد ر
(أ)
لعل حبل ل ام 2122
األص

30/52

صوا ايف البـنا ة التح حلليـة هبـدف ي يـ

ـ انـال

(ب) انشان جتمعايف نا ية ،يـا ذلـن منو ـة ؤاحـدة لتجهيـز البـاورايف لـى
ك بلد نا ٍم غا قاحل ؤم كز اصليم للتط ق
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 - 67اإلا انايف اليت تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
(أ) ؤ ــ .اقــت اتيجية لتح ي ـ التح ـ ل اهيةل ـ تشــم ــدة أم ـ ر منــها تنميــة
ال ـدرايف اإلنتاايــة ،ؤتن حلــ .البــاورايف ؤاملنتجــايف ،ؤتنميـة املهــارايف ؤبنــان ال ــدرايف املتعل ــة
يمارقــة األ مــال ايــ ة ،ؤاقــتدامة التبـــني ،.ؤزحلــاوة اإلنتاايــة الزرا يـــة ،ؤتوــ حل صوـــاب
اخلدمايف ،ؤتعزحلز وؤر ال واب اخلاص ،ؤزحلاوة اقت دام العلم ؤالتةن ل ايا
(ب) بنان كتلة ح اة من ال درة اإلنتااية العملية ؤالتنالسية صوا ـايف البـنا ة
التح حللية ؤالزرا ة ؤاخلدمايف هبدف يس تس ا اإلمةانايف التجارحلـة ؤي يـ النمـ ايالـ
بط ص العم ؤالتنمية االصتباوحلة املستدامة
(ب) تشــجي .االبتةــار ؤرحلــاوة األ مــال ؤانشــان املشــارحل ،.يــا ذلــن املشــارحل.
البغاة ؤاملت قوة ،ؤتشجي .االقتثمار األانيب املباش املتسم ب ة قالق املعل مـايف ؤاملـ او
ؤالتدل ايف املالية ؤقالق الت زحل .ؤا تطظ بال يمة واء البلد
(و) تشجي .اصامة ش اكايف ب ال وا العام ؤاخلاص تة ن لعالة ؤصـاورة لـى
يدحلد ال ي و املط ؤ ة لى ال واب اخلاص ؤ لى التنمية البنا ية ؤمعاجلة تلن ال ي و
( ـ) انشان جتمعايف نا ية ،مث مناإ جتهيـز البـاورايف ،ؤم اكـز التطـ ق بغيـة
تعزحلز شبةايف املعارف ؤت إيد العالصايف الت ابوية ب الش كايف
 - 62اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) تعزحلز مست ك الد م املايل ؤالت ين امل دم للبلدان الناميـة غـا السـاحلية لتنميـة
صدراهتا اإلنتااية ؤلتح ي التبني .املستدام ؤالشام للجمي.
(ب) ت ــدد الــد م ملعاجلــة الش ـ اغ اخلوــاة للبلــدان الناميــة غــا الســاحلية بشــبن
ال ي و اخلا ة املط ؤ ة لى اان الع ض
(ب) تشــجي .يبــيص صــدر أكــج مــن املســا دة اق ال وا ــايف اإلنتاايــة ؤايــاذ
تدابا يطيزحلة من أا تشجي .اقتثمارايف ال واب اخلاص البلدان النامية غا الساحلية
(و) يبيص معاملة ءا ة ؤتطييلية للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤكطالـة هتيئـة
الىل ؤف امل اتية ل ل منتجاهتا البنا ية ؤقلعها األقاقية املبنععة اق األق اق
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الزر ا ة ؤالتنمية ال حلطية
 - 69تيول .الزرا ة بدؤر بالا األةية العدحلـد مـن البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ،قـ ان
تعزحلز األمن الغماس أؤ النشا االصتباوا ال سيس بالنسبة للةثا من السةان ؤتـ تبل
تنمية الزرا ة املستدامة ارتباإار مباش ار بال يان لى الط ؤاجل ب ،ؤالتنميـة الشـاملة للجميـ،.
ال تبني .املنتجـايف الزرا يـة ؤمـ .ذلـن ،لـتن
ؤ ة امل أة ،ؤتن حل .اإلنتاب ،ؤال درايف
ال يمة امليالة من البلدان الناميـة غـا السـاحلية كمجم ـة صـد ت ااعـه مـن  23املاسـة
البلـدان الناميـة غـا
ام  2110اق  02املاسة ام  2100ؤحلتي ر ال واب الزرا ـ
الساحلية من ا ان املشاك يا ليها دم كطاحلة االقتثمار الـبت التحتيـة املاوحلـة مثـ الوـ ق
ؤاالتبااليف ؤال ا ؤ دم كطاحلة اقـت دام مغـمحلايف الت بـة ؤااللت ـار اق البحـل ؤءـدمايف
اإلرشــاو الزرا ــ ؤ ــدم ال ــ ل اق األقــ اق ؤاإل انــايف امل لــة باألقــ اق ؤردؤوحلــة
امةانية ايب ل لى التم حل ؤالتبم ؤالتةن ل ايا ؤصد تي ر صواب الزرا ة أحليار مـن تغـا
املناخ ،ؤالتبح  ،ؤتد ر األرا ؤالت بة ،ؤاجلطاف ،ؤالطييانايف ،ؤاحنسار ؤل ة املياا
 - 71ؤحل تي الدؤر اهام الما تيول .به الزرا ة البلدان النامية غـا السـاحلية ؤت ااـ.
ال يمة امليالة ؤاإلنتـاب الغـماس ايـاذ ااـ انايف االـة لتحطيـز االقـتثمار الزرا ـة ؤتعزحلـز
إلنتاايتها ؤحلنبغ أن تشم اجله و ال امية اق يس الزرا ة يس نىلم اإلنتاب ؤالتسـ حل
ؤحب ل ا تمعايف ال حلطيـة ،يـا ذلـن املـ أة ال حلطيـة ،لـى التم حلـ ؤتعمـيم تةن ل ايـايف
مبتة ة ؤنش املعل مايف ؤاملسا دة لى اتباب ممارقـايف م ب لـة ؤاقـت دام أنـ اب رسعـنة
ال الزرا ة مـن أاـ اقـتيطان املعـاحلا الدؤليـة ؤاأل مـال التجارحلـة ؤغا ـا مـن الـ ؤابل مـ.
جتارة الزرا ة ؤقالق الطناوق ؤغا ا من م روا ءـدمايف املوـا م قـب لعالـة أحليـار لزحلـاوة
اإلنتاب ؤاإلنتااية ؤاإلحل اوايف ا ال الزرا
 - 70األ داف امل ت حة
3

(أ) يسـ اإلنتاايــة الزرا يــة لــى البــعيد ال وـ ا يعــدل قــن ا مســتدام ـ
املاسة السنة الع د ال اوم
(ب) ميا طة مساحة األرا

املس ية حبل ل ام 2122

(ب) زحلــاوة لــ ص العمــ ال وا ــايف غــا الزرا يــة املنــاإ ال حلطيــة يعــدل
 5املاسة السنة ،أؤ لى األص ي ي عط معـداليف ءا ـة بالبلـدان ليمـا حلتعلـ بـالنم
السةاين الوبيع ؤاهج ة من ال حلف اق ايي
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 - 72اإلا انايف اليت تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
(أ) ا وــان األؤل حلــة لتعزحلــز اإلنتاايــة الزرا يــة ،ب قــاس منــها ايب ـ ل بال ــدر
الةــا لــى البــمؤر ؤاألمســدة ؤلـ ص االقــتطاوة مــن الـ ا ؤال ـ ل اق الــبت التحتيــة للن ـ
ؤاألق اق ،م .ؤصف تد ر األرا ؤاجلطاف ؤالتبح ؤ ةال اجتا اهتا
(ب) تشــجي .ــغار املــزار ؤال ــاة لــى التحـ ل تــدرنيار مــن انتــاب منتجــايف
من طيــة ال يمــة اق منتجــايف اليــة ال يمــة ،يــا ذلــن املنتجــايف العيــ حلة ،مــ .م ا ــاة
الت بص ،ؤالىل ؤف امل اتيـة لتوـ حل األقـ اق ؤالـبت التحتيـة ،ؤيسـ لـ ص االقـتطاوة مـن
ءدمايف اإلوارة املالية ؤاوارة امل اإ
(ب) تشــجي .ة ـ امل ـ أة ال حلطيــة ب ــطها نب ـ ار لــا الر بــالا األةيــة تعزحلــز
التنمية الزرا ية ؤال حلطية ؤاألمن الغماس ؤالتغمؤا ،ؤ مان مساؤاهتا ايب ل لـى املـ ارو
املنتجة ،ؤاألرا  ،ؤالتم حل  ،ؤالتةن ل ايايف ،ؤالتدرحل  ،ؤ ال ل اق األق اق
 - 73اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) ت ــدد و ــم مــايل ؤت ــين مع ـزعز لتنميــة صوــاب الزرا ــة البلــدان الناميــة غــا
الساحلية يا ةنها من ال لان بااللتزامايف املتعهد هبا لتح يـ األمـن الغـماس ؤالتنميـة الزرا يـة
املستدامة لى البعيد العامل  ،ؤ مان ن التةن ل ايا املالسمة ؤالدراحلة الت نية ،ؤلـ أحةـام
ؤش ؤ متط ليها بشة مشت ك
(ب) و ــم الــجامع ال اميــة اق تعزحلــز اإلنتاايــة الزرا يــة ؤيس ـ ل ـ ص ؤ ـ ل
املنتجايف الزرا ية من البلدان النامية غا الساحلية اق األق اق
(ب) ال يان لى مجي .أشةال اإل انايف اليت تـ ث لـى انتـاب البلـدان الناميـة غـا
الساحلية للمنتجايف الزرا ية ؤتبدحل ا
(و) و م اه و البلدان النامية غا السـاحلية ال اميـة اق انشـان أؤ تعزحلـز شـبةايف
األمان ؤايب ل لى التم حل الزرا ؤالتبم ؤغاةا من أوؤايف يطيف امل اإ
تنمية ال واب اخلاص
 - 72حلســهم ال وــاب اخلــاص ،يــا ذلــن املشــارحل .الةــباة ؤاملت قــوة ؤالبــغاة ؤكــملن
األل او ،ي ي النم االصتباوا ؤايد من الط من ءالل بنان ال ـدرايف اإلنتاايـة ،ؤانـاو
ل ص العم الالس  ،ؤتشجي .االبتةار ؤتن حل .االصتباو ؤاملنالسة ؤحلنبغ أن حلسط ـما األمـ
بدؤرا ن ي ي الةطانة ؤمست حلايف أ لى من اإلنتاايـة ؤاحلـ اوايف ـ ف العمـاليف ؤالـدء
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املتـبيت منـها ؤ البلــدان الناميـة غـا الســاحلية ،حلشـارك ال وـاب اخلــاص ،يـا ذلـن التجــار
ؤؤكالن الشحن ؤش كايف التبم ؤش كايف الن  ،مشاركة لعالة األنشوة املتعل ـة بتسـيا
املــ ؤر العـــاب ؤالتجـــارة ،لهــ حلُســـت دم كمبـــدر لإلحلــ اوايف اليـ ـ حلبية ؤاالقـــتثمار ا لـ ـ
ؤكش حلن االقتثمار األاـنيب املباشـ ؤ ـ ل ال وـاب اخلـاص مبـاورايف البحـل ؤالتوـ حل ،
ؤحلغما االبتةار ؤحلعززا ،ؤحلسا د لى ا تماو التةن ل ايايف اجلدحلدة ،كمـا ةـن أن حلسـا م
ي ي التح ل اهيةل أما الش اكايف ب ال وا العـام ؤاخلـاص لتيـول .بـدؤر ـام
تنمية البت التحتية
 - 75ؤتشـة امل قســايف البــغاة ؤاملت قــوة نســبة كـباة مــن ال وــاب اخلــاص البلــدان
النامية غا السـاحلية ،ؤ ـ ال ـ ك ا كـة الصتبـاواهتا بيـد أن املشـارحل .البـغاة ؤاملت قـوة
تتسم باليعف لعدم كطاحلة م ارو ا املالية ؤ دؤوحلة ل ص حب ها لى التةن ل ايـا ؤ ـعف
مهاراهتــا الت نيــة ؤاإلوارحلــة الداءليــة ؤ ــعف امةانيــة اقــتطاوهتا مــن الــبت التحتيــة اإلنتاايــة
ؤامل ال العامة ؤصلة لـ ص ؤ ـ ها اق األقـ اق ؤغالبيـة البلـدان الناميـة غـا السـاحلية تعمـ
لـــى ؤ ـــ .قياقـــايف وا مـــة ؤأإـ ـ تنىليميـــة مـــن أاـ ـ اشـ ـ اك ال وـــاب اخلـــاص لـــى
مجي .املست حلايف
 - 76اإلا انايف اليت تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
(أ) ا وـــان األؤل حلـــة لتنميـــة ال وـــاب اخلـــاص ،ؤءب ـــا املشـــارحل .البـــغاة
ؤاملت قوة اليت تةتس أةية اناو ل ص العم ؤتنمية ال واب اإلنتـاا ؤاتاحـة الـتمة
االصتباوا ،يا ذلن ة امل أة ؤايد من الط
(ب) ؤ  .قياقة ـنا ية لـد م ت حلـة ال وـاب اخلـاص ،ؤال قـيما يسـ لـ ص
ايب ل لى امل ارو املاليـة ،ؤتوـ حل ال ـدرايف البشـ حلة املالسمـة ،ؤتشـجي .االقـتثمار الـبت
التحتية الدا مة لالصتباو
(ب) تعزحلز ؤ  .قياقة منالسة لعالة ،حسـ االصتيـان ،تـد م النشـا التجـارا
ؤتزحلد تعزحلز اإلإار ال ان ين ؤالتنىليم الدا م ،ؤهتيئة الىل ؤف االصتباوحلة الةليـة ؤالـنىلم الـيت
ةن أن تيس تنمية ال واب اخلاص
(و) كطالــة املشـــاركة امل قســـية لل وـــاب اخلــاص ايــ ار بشـــبن السياقـــايف،
ؤتعزحلز الش اكايف ب ال وا العام ؤاخلاص ،ؤ مان حب ل املشـارحل .البـغاة ؤاملت قـوة
لى التم حل ؤما حلتب بملن من اخلدمايف املالية
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( ـ) االقــتطاوة مــن مهــارايف االيــايف البلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤمعارلهــا
ؤم ارو ا من أا تنمية ال واب اخلاص
 - 77اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) تعزحلز ما حل دم نه من و م لتو حل ال واب اخلـاص ؤتعزحلـز صـدرهتم لـى و ـم
التنمية املستدامة ؤالت طيف من حدة الط
(ب) ت دد و م مايل ؤت ين معزعز ملسا دة البلدان النامية غـا السـاحلية لـى ازالـة
ال ي و اليت تع ق تنمية ال واب اخلاص ؤتعزحلز صدرايف املشارحل .البغاة ؤاملت قوة
(ب) و ــم الشـ كايف اخلا ــة ،ــغا ا ؤكبا ــا لــى السـ ان،
ال اوارة الش كايف ؤاقتدامتها
رليعة

االلتــزام يعـاحلا

(و) ت ـدد الــد م الــت ين ؤاملــايل اق البلــدان الناميـة غــا الســاحلية إلصامــة مشــارحل.
ش اكة ب ال وا العام ؤاخلاص
تنمية صواب اخلدمايف ،يا

ذلن السياحة

 - 72حلنوـ ا صوـاب اخلـدمايف لـى امةانـايف كـباة للتن حلـ .االصتبـاوا البلـدان الناميــة
غا الساحلية نىل ا ألنه أص تبث ا بال ي و اجلغ الية ؤ ةن أن حلسهم تعزحلز التجـارة ؤالتنميـة
ؤ ثــ السياقــايف ال اميــة اق تن حلــ .ـــاورايف ؤاصتبــاوايف تلــن البلــدان لبــان املنتجـــايف
ؤاخلدمايف البغاة ايجم ؤاملييطة لل يمة ،من صبي السياحة ؤءدمايف تةن ل ايا املعل مـايف
ؤاالتبــااليف ؤاخلــدمايف املاليــة ؤاملب ـ لية ،نب ـ ا بــالا األةيــة يطــي تةــاليف التجــارة
ؤايــد مــن تع ــها للبــدمايف ،يــا ذلــن ت لبــايف أقــعار الســل .األقاقــية ؤرغــم أن
اخلدمايف ث صوا ا رسيسيا للتنمية االصتباوحلة تلن البلدان ،لتن اي ااز التجارحلـة ؤال يـ و
املط ؤ ــة لــى االقــتثمار صوــاب اخلــدمايف ال تــزال م تطعــة ؤحلنو ـ ا صوــاب اخلــدمايف،
بالنســبة للةــثا مــن تلــن الــدؤل ،لــى امةانيــة لــت ؤظــاسف ذايف أا ـ ايــد ،ؤالتن حلــ.
االصتبــاو ؤالبــاورايف ،ؤكــملن حطــظ البيئــة ؤ ــالؤة لــى ذلــن ،لــتن ل وــاب اخلــدمايف
اإلنتااية أث انال لى صوا ايف اصتباوحلة أء ك ،ما حلتي للبلـدان يوـ م احـ دحلـدة مـن
ملية التبني.
 - 79ؤت ـ وا الســياحة بالطع ـ  ،ؤ ةــن أن ت ـ وا ،وؤرا أ ــم بنــان ال وــاب االصتبــاوا
ؤانــاو لـ ص العمـ ؤتـ لا ال وــ .األاــنيب ؤ ــن الةــثا مــن البلــدان الناميــة غــا الســاحلية
األؤل حلة لتو حل صواب السياحة هبدف تعزحلز تنميتها بشة ق حل .ؤمستدام ؤ ةـن أن حليـمن
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النم ال ا
التنمية للجمي.

املدءاليف ؤامل اايف ؤتعزحلـز املمارقـايف املسـتدامة

السـياحة تـ لا لـ ص

 - 21األ داف امل ت حة
تعزحلز السياحة ؤالنم املستند اق اخلدمايف األء ك ييـا طة ـدو الـ حاليف
(أ)
اجل حلة ؤمدن االنوالق ؤال كاب حبل ل ام 2122
(ب) تشـــجي .تـــدل االقـــتثمار املباشـ ـ األاـــنيب ؤوءـ ـ ل الشـ ـ كايف املتعـــدوة
الطندصة
اجلنسيايف اق البلدان النامية غا الساحلية ،ؤال قيما ال واب الط املتمث
(ب) زحلاوة ؤا و امتيازايف الطناوق ؤاملنتجعايف املنشـبة بالبلـدان املت دمـة النمـ
البلدان النامية غا الساحلية بنسبة  31املاسة
 - 20اإلا انايف اليت تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
(أ) ا وـان األؤل حلـة لتعزحلــز صوـاب اخلــدمايف ،يـا ذلــن السـياحة ،ؤتةن ل ايــا
املعل مايف ؤاالتبااليف ،ؤاأل مال التجارحلة ،ؤاخلـدمايف املاليـة ،ـج ؤ ـ .اقـت اتيجية إ حللـة
األا ؤءول م
(ب) اا ان ا الحايف تنىليمية ؤم قسية ؤاياذ التدابا ذايف البلة هبدف يسـ
أوان ال واب ؤصدرته التنالسية ،ؤتعزحلز السالمة ؤاألمن صواب السياحة
(ب) ي حل صواب اخلدمايف غا ال مس ؤالت ليدا اق صواب ءدمايف حلةـ ن رمسيـا
ؤ ب حلا ب ـدر أكـج ؤحل ـيم رؤابـل أصـ ك مـ .ؤكـالن ال قـاإة املاليـة ،ؤالبـنا ايف اإلبدا يـة،
ؤصوـــاب األ مــــال ،ؤالــــدؤاس ال ان نيــــة ؤالت نيــــة ،بغيـــة ت ليــــد أثـــ انــــال م كـــ لــــى
االصتباو كة
(و) زحلاوة االقتثمار السياحة املستدامة ،يا ذلن السياحة البيئية ،ؤالسـياحة
اجلبلية ،ؤغا ذلن من أشةال السياحة الوبيعيـة ،ؤالسـياحة ا تمعيـة ،بغيـة التـبثا انابـا لـى
مباور رزق الناس المحلن حلعيش ن املنو ة
 - 22اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) ت ــدد الــد م لتشــجي .صوــاب اخلــدمايف البلــدان الناميــة غــا الســاحلية مــن
ءــالل لــت أق ـ اصها ليــال ــن تعزحلــز صوــاب اخلــدمايف مــن أا ـ ي ي ـ الت ـ ازن تنميــة
جتارة اخلدمايف
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(ب) ت لا الد م للبلدان النامية غا الساحلية ،ءب ا
ال اإلوارة الت نية
ت قي .نواق صدراهتا ؤن املع لة

تعهـد الشـ اكايف بغيـة

(ب) تشجي .الش كايف لى تو حل التعاؤن م .البلدان النامية غا الساحلية هبـدف
تعزحلز ؤتد يم تو حل صوا ايف اخلدمايف لدحلها
(و) تعزحلــز التعــاؤن مــ .صوــاب الســياحة البلــدان الناميــة غــا الســاحلية لت قــي.
نوــاق ال ـ ل اق األق ـ اق ،ؤاجل ـ وة ؤاالقــتدامة ،اق اان ـ و ــم بنــان ال ــدرايف ؤت ـ لا
املسا دة الت نية من أا تعزحلز ما ال واب
العلم ؤالتةن ل ايا ؤاالبتةار
 - 23حليول .ال العلم ؤالتةن ل ايا ؤاالبتةار بدؤر بـالا األةيـة الت طيـف مـن ؤإـبة
الط  ،ؤكـملن التنميـة السـ حلعة للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية ،ؤال قـيما مـن أاـ ي يـ
التحـ ل اهيةلـ  ،ؤيسـ اإلنتاايـة الزرا يـة ،ؤتعزحلــز ايبـ ل لـى الواصــة ؤتوـ حل صوــا
املعل مــايف ؤاالتبــااليف لمــن األةيــة يةــان أن يب ـ البلــدان الناميــة غــا الســاحلية لــى
التةن ل ايــا اجلدحلــدة ،ؤ لــى املعــارف ؤالدراحلــة ؤاخلــجة اجلدحلــدة ؤمــن املهــم تيســا قــب
ايب ل لى التةن ل ايايف املتعل ة بنىلم الن العاب ؤن تلن التةن ل ايايف ،يـا ذلـن
تةن ل ايا املعل مايف ؤاالتبااليف ،ؤالتشجي .لـى ذلـن ،ؤال قـيما مـن ءـالل اإـار ةـيين
نـ
لى البعيد ا ل ؤحليول .االقتثمار املباش األانيب ؤالتعاؤن الدؤيل بـدؤر رسيسـ
ــما التةن ل ايــايف ؤحلنبغ ـ للبلــدان الناميــة غــا الســاحلية أن تشــج .االقــتثمار العلــم
ؤاالبتةار ؤالتةن ل ايا من أا التنمية املستدامة
 - 22اإلا انايف اليت تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
(أ) مـن األؤل حلــة ل ـ .قياقــة ؤإنيـة بغيــة التشـجي .لــى العلـم ؤالتةن ل ايــا
ؤاالبتةار ،م .العم لى بنان ش اكايف اقت اتيجية ؤت قيعها مـ .إاسطـة ؤاقـعة مـن اجلهـايف
الطا لة ،يا ذلن ال واب اخلاص ،ؤغا ذلن من معا د البح ؤامل قسايف
(ب) تعزحلــــز االقــــتثمارايف ؤاملشــــاركة انــــاو حلــــ ل ابتةارحلــــة القــــتنبا
ــااليف
تةن ل ايــايف حدحلثــة ؤلعالــة مــن حيــل التةلطــة ةــن تةييطهــا رليــا ؤال قــيما
الزرا ــة ،ؤالن ـ  ،ؤاملعل مــايف ؤاالتبــااليف ،ؤاملاليــة ،ؤالواصــة ،ؤالبــحة ،ؤامليــاا ،ؤالب ـ ف
البح  ،ؤالتعليم
(ب)
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 - 25اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
ت دد الد م املايل ؤالت ين املعزز للبلدان النامية غـا السـاحلية مـن أاـ تنميـة
(أ)
العلم ؤالتةن ل ايا ،يا ذلن تعزحلز امل قسايف ال إنية ؤاإلصليمية
(ب) التشــجي .لــى تبــاول ألي ـ املمارقــايف ؤالتةن ل ايــايف االبتةارحلــة ،ؤن ـ
التةن ل ايا ؤالدراحلة اق البلدان النامية غا الساحلية
(ب)
الساحلية ،يا

و ــم انشـــان م اكـــز للتةن ل ايــا ال ليعـــة املســـت ك البلــدان الناميـــة غـــا
تلن البلدان
ذلن م اكز الطة ؤال بل الشبة ب م قسايف البح

األؤل حلة  5التةام ؤالتعاؤن اإلصليميان
ــااليف
ـ ؤرا لتحس ـ ال ـ بل
 - 26التعــاؤن ال ثي ـ مــ .بلــدان امل ـ ؤر العــاب ش ـ
الن  ،ؤالواصة ،ؤتةن ل ايـا املعل مـايف ؤاالتبـااليف ؤحلت تـ لـى تـ ال اهياكـ األقاقـية
بلـدان اجلـ ار انعةاقـايف ص حلـة لـى
ؤالسياقايف التجارحلة ؤالتنىليمية ؤاالقـت ار السياقـ
الت جارة اخلاراية للبلدان النامية غا الساحلية ؤالتةلطة اليت تتةبد ا تلـن البلـدان الناميـة مـن
أاـ ال ـ ل اق األقـ اق ال تـ هتن لحسـ بع امـ تتمثـ م صعهــا اجلغـ ا ؤقياقــاهتا
العامة ؤ ياكلها األقاقية ؤاا اناهتا اإلوارحلـة ،بـ تـ هتن أحليـا بـنطال ـما الع امـ امل اـ وة
لد ك البلدان ا اؤرة ؤبالتايل حلتي التةام اإلصليمـ ؤالسياقـايف اإلصليميـة املتسـ ة ؤاملت اسمـة
ل ة لتحس ال بل بشـبةايف الن ـ العـاب ؤكطالـة زحلـاوة حجـم التجـارة اإلصليميـة ،ؤ ـ ف
قياقايف تنىليمية مشت كة ،ؤتعاؤن األاهـزة املعنيـة بايـدؤو ،ؤم انمـة اإلاـ انايف اجلم كيـة
من أا ت قيخ الدء ل اق األق اق اإلصليمية
 - 27ؤمن األةية يةان الت ؤحلع ملطه م ”اصليمية التنمية“ ،الـما حلشـم التعـاؤن ليمـا بـ
البلدان إاسطـة أؤقـ .مـن ا ـااليف تشـم التجـارة ؤتيسـا التجـارة ،ؤاالقـتثمار ،ؤالبحـل
ؤالتو حل  ،ؤكملن السياقايف ال امية اق تس حل .التنمية البنا ية اإلصليميـة ؤالتـ ابل اإلصليمـ
ؤحلهــدف ــما النــهع اق تعزحلــز التغــيا اهيةلــ ؤالنمــ االصتبــاوا البلــدان الناميــة غــا
الساحلية با تبارا ذلن دلا ،ؤبا تبارا أحليا ؤقيلة ل بل مجي .املناإ باألق اق العامليـة بغيـة
تعزحلز صدرهتا التنالسية ؤمسـا دهتا االقـتطاوة مـن الع ملـة اق أصبـى حـد ممةـن ؤمـن املهـم
ت ثي ألي املمارقايف ؤتباوها ؤنش ا لتمة الش كان املتعاؤن من االقتطاوة من ءـجايف
بعيهم البع
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 - 22اإلا انان اللمان تت مةا البلدان النامية غا الساحلية
تعزحلـــز التةامـــ اإلصليمـــ مـــن ءـــالل تعزحلـــز شـــبةايف التجـــارة ؤالن ـــ
(أ)
ؤاالتبااليف ؤالواصة لى البعيد اإلصليم
(ب) التشــجي .لــى م انمــة السياقــايف اإلصليميــة بغ ـ ض تعزحلــز التــجزر اإلصليم ـ ،
ؤال درة التنالسية ،ؤقالق ال يمة اإلصليمية
 - 29اإلا ان الما تت ما بلدان امل ؤر العاب النامية
املساةة ت قيخ التةامـ اإلصليمـ مـن ءـالل بـمل اهـ و متسـ ة لتوـ حل
اهياكـ األقاقــية اإلصليميــة ،ؤتــدابا تيســا التجــارة ،ؤالت تيبــايف التجارحلــة اإلصليميــة،
يـــا ذلـــن انشـــان نىلـــم ـــمان للجمـــارك تتســـم بالطعاليـــة ؤالةطـــانة ،هبـــدف
ت ـ لا معــاماليف تطيــيلية ءا ــة ملســا دة البلــدان الناميــة غــا الســاحلية جتــاؤز
صي و ا اجلغ الية
 - 91اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
ت دد الـد م املـايل ؤالـت ين للجهـ و الـيت تبـمها البلـدان الناميـة غـا السـاحلية
(أ)
ؤش كاو ا من بلدان امل ؤر العاب لت قيخ التةام اإلصليم  ،مـن ءـالل اصامـة مشـارحل .كـباة
تتعل بالن ؤتنطيم ا ؤاتطاصايف ن اصليمية لتيسا ح كة البياس .ؤاملسال حلن ج ايدؤو
(ب) تعزحلز الد م امل اه لعمليايف التةام اإلصليم اجلارحلـة
ليها البلدان النامية غا الساحلية
(ب)
(و)
ؤالتعاؤن اإلصليمي
( ـ)

تباول ألي املمارقايف

املنـاإ الـيت ت اـد

تعزحلز التةام اإلصليم

تنطيـــــم الـــــجامع اإلصليميـــــة للمع نـــــة التجارحلـــــة هبـــــدف و ـــــم التةامـــ ـ
و م ايل ل اإلصليمية ال امية اق تيسا التةام اإلصليم ؤتعزحلزا

األؤل حلة  6ال ياحلا اجلدحلدة ؤالناشئة
 - 90تشة ااثار ا تمعة النامجة ن تعـدو األزمـايف املاليـة ؤاالصتبـاوحلة ،ؤارتطـاب أقـعار
الســل .الغماسيــة ؤال ص ـ و ،ؤالــيت تطاصمــه بســب تغــا املنــاخ ،ؤالتبــح  ،ؤتــد ر األرا ـ ،
ؤاجلطاف ،ؤالةـ ار الوبيعيـة ،هتدحلـدايف ءوـاة للتنميـة االصتبـاوحلة ؤاالاتما يـة البلـدان
الناميــة غــا الســاحلية ؤصــد أويف ــما األزمــايف ؤالتحـدحلايف اق اقــتطحال أؤاــه اليــعف
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تلن البلدان ،ؤاق تالش املةاق اإل اسية اليت ح تها لى م السـن ؤلـملن ،لـتن نـاك
أؤانه ؤ لى حن م اه القتةمال اجله و الـيت تبـمها
حااة اق ت لا الد م الدؤيل املناق
م ااهة ما البدمايف
تلن البلدان من أا بنان ال درة لى التحم
تغا املناخ ؤالتبح ؤتد ر األرا

ؤاجلطاف ؤالة ار

م ااهـة يثـار تغـا
 - 92تعاين البلدان النامية غا الساحلية من اليعف بشـة اقـتثناس
املناخ ،ؤالتبح  ،ؤتد ر األرا ـ  ،ؤاجلطـاف ،ليـال ـن الطييـانايف ،يـا ليهـا الطييـانايف
النامجة ن ذؤبـان الـبحاايف اجلليدحلـة ل ـد أقـهم تغـا املنـاخ ايـد مـن اإلنتـاب الزرا ـ
ؤكثاا ما تتحم البلدان النامية غا الساحلية ،بسب ال ي و اهيةلية ؤأؤاه اليـعف املتعـدوة
الــيت تعــاين منــها ،بئــا ث ــيال مط إــا نامجــا ــن ــاإ املنــاخ ،ؤت ااــه ي ـدحلايف ـ مة
ا اوة التعما
 - 93ؤصد أوك تغا املناخ اق تطـاصم تـد ر األرا ـ ؤالتبـح ؤازالـة الغابـايف البلـدان
النامية غا الساحلية لهناك  03بلدا من البلـدان الناميـة غـا السـاحلية مـن أ ـ  29بلـدا
العاي حلعي  21املاسة أؤ أكثـ مـن قـةا ا أراض متـد رة ؤهتـدو ـما ااثـار الةـباة
صدرة تلن البلدان لى ي ي األ داف اإل اسية املتط ليها وؤليا ؤالتنميـة املسـتدامة الشـاملة،
كمــا أن صــدرهتا لــى التةيــف مــ .ااثــار ؤالت طيــف مــن حــدهتا ،حــدؤو ا الــدنيا ؤتــد
البلـدان الناميـة غــا السـاحلية اق تيــال اجلهـ و العامليـة لةطالــة ي يـ نتيجــة إم حـة لعمليــة
اتطاصيــة األمـــم املتحــدة اإلإارحلـــة بشـــبن تغــا املنـــاخ ـــام  ،2105مــن حيـــل الت طيـــف
ؤالتةيف ،ؤالتم حل  ،ؤاخلساس ؤاأل ار ،مجلة أم ر ،ؤايـد مـن ارتطـاب وراـايف ايـ ارة
ببصـ مــن  0.5وراــة مئ حلـة ؤ نــاك حااــة اق تةثيـف اجلهـ و مــن أاـ ايــد مــن اخلســاس
النامجة ن الة ار ؤتنطيم اإار م ي غ ؤاإلإار الما قيح رله
 - 92اإلا انايف اليت تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
(أ) ؤ ــ .اقــت اتيجيايف ؤءوــل م ـ ؤإنيــة ت م ـ اق التبــدا لــتغا املنــاخ،
ؤالتبـح  ،ؤتـد ر األرا ـ  ،ؤاجلطـاف ،ؤاق ايـد مـن أءوـار الةـ ار لـى حنـ شـام ،
هبدف اومااها ءول التنمية ال إنية
(ب) تعزحلــــز اإلوارة املســــتدامة لألرا ـــ ؤاملـــ ارو ،بســــب منــــها االقتبــــالح،
ؤاقـــت دام أليـ ـ املمارقـــايف ،ؤالت يـــة العامـــة ،ؤالتنطيـ ـم الطعـــال للتشـ ـ حلعايف ؤاألنىلمـــة
ذايف البلة
(ب)
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(و) تعزحلــز نىلــم اإلنــمار املبةــ  ،ؤمجــ .البيانــايف ،ؤتنميــة ال ــدرايف امل قســية،
ؤاقت دام ع حل م لى تعدو أ حاب املبلحة من أا لهم امل اإ بشـة أليـ ؤتنميـة
ال درة لى التحم لى مجي .املست حلايف
( ـ) تعزحلز التعـاؤن اإلصليمـ مـن أاـ معاجلـة مـا يلطـه الةـ ار مـن نتـاسع ـج
ايدؤو قيسا د لى الت طيف من يثار ما الة ار
(ؤ) تشــجي .الم كزحلــة املس ـ ؤلية ؤامل ـ ارو للحــد مــن ــاإ الة ـ ار  ،حس ـ
االصتيـــان ،ؤتشـــجي .مشـــاركة ا تمعـــايف ا ليـــة ،ؤاأل مـــال الو يـــة ،ؤالت يـــة ،ؤالتب ــ
للة ار ؤتلبية االحتيااايف ا لية للحد من اإ الة ار
(ز) بنـــــان صـــــدرة النـــــاس لـــــى التحمــــ ؤتعزحلـــــز تب بـــــهم مل ااهـــــة ـــــاإ
الة ار الوبيعية
(ح) االغتنام الةام للط ة اليت تتيحها ملية ءوة التةيـف ال إنيـة ،ؤايبـ ل
لى امل ارو يـا ذلـن م لـ البيئـة العامليـة ،ؤ ـندؤق املنـاخ األءيـ  ،ؤ ـندؤق التةيـف،
ؤالبندؤق اخلاص بتغا املناخ
 - 95اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) تعزحلز الد م امل دم للبلدان النامية غا السـاحلية بنـان صـدرهتا لـى التحمـ
ؤكطالة حب ها لى التسهياليف املالية لى نواق ؤاق .من أا ي يـ األ ـداف املتمثلـة
التةيف ،ؤالت طيف ،ؤاقتبالح األرا  ،ؤايد من اإ الة ار
(ب) النىل اتاحـة منطـم ءـاص للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية لةـ تـتمةن مـن
م ااهة التحدحلايف املتعدوة اجل ان ؤتت لص من ال ي و اليت يد من صدراهتا
(ب) ت ــدد الــد م العلم ـ ؤالتةن ل ـ ا ؤاملســا دة
البلدان النامية غا الساحلية لبنان صدرهتا لى التحم

ــال بنــان ال ــدرايف اق

بنان ال درة لى اهبة البدمايف اخلاراية
 - 96تعاين البلدان النامية غا الساحلية مـن ـعف شـدحلد م ااهـة البـدمايف اخلارايـة
من صبي األزمـايف املاليـة ؤاالصتبـاوحلة العامليـة ،ؤت لـ أقـعار السـل .األقاقـية ل ـد أقـط يف
األزمة االصتباوحلة العاملية ،ؤءب ا اال يار الول اإلمجايل من البلدان املت دمة النمـ مـن
ءــالل ال ن ـ ايف التجارحلــة ،اق ل ــدان ال ظــاسف ؤءســارة الــدء  ،ؤال قــيما البــنا ايف
التبـدحل حلة ال سيسـية البلـدان الناميــة غـا السـاحلية ؤارتطـ .معــدل البوالـة ارتطا ـا حــاوا
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الةــثا مــن تلــن البلــدان ،مــا أوك اق اص ـ ؤءيمــة مــن الناحيــة االاتما يــة  -السياقــية
ؤتطت أغلبية البلدان النامية غا الساحلية اق ال درايف الداءليـة الالزمـة القـتيعاب أؤ معاجلـة
أث البدمايف اخلارايـة ؤلـدك معىلـم البلـدان الناميـة غـا السـاحلية صـدرة متدنيـة اإلنطـاق
العام لى تدابا ايماحلة االاتما ية ،ما أوك اق تطاصم ؤ ـ .املالحلـ مـن النـاس ؤا ـاوهتم اق
رب ة الط
 - 97اإلا انان اللمان تت مةا البلدان النامية غا الساحلية
ت

تن حل .األق اق ؤاملنتجايف لى حـد قـ ان ،ؤيسـ اإلنتاايـة لتـ لا ـمانة
(أ)
من اليعف الشدحلد م ااهة الت لبايف اليت تعبف ببقعار السل .األقاقية العاملية
(ب) تباول ألي املمارقايف ؤتعزحلز ا

 - 92اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) ت ــدد املســا دة الت نيــة ؤاملاليــة لــد م االقــت اتيجيايف ال إنيــة الــيت تنتــهجها
البلــدان الناميــة غــا الســاحلية للت طيــف مــن امل ــاإ بغيــة تعزحلــز صــدرهتا لــى التبــدا اثــار
البدمايف االصتباوحلة
(ب) كطالة أن حلعتمد نىلام التجارة العـامل التـدابا الالزمـة للحيل لـة وؤن ت ـ حل
امةانايف التبدحل لدك البلدان النامية غا الساحلية أؤصايف األزمايف االصتباوحلة ؤاملالية
(ب) كطالــة أال تتــبث املســا دة ال مسيــة امل اهــة اق تلــن البلــدان بشــة قــليب
أؤصايف تلن األزمايف
(و) ت دد الد م املـايل ؤالـت ين لـتمة اية مـايف مـن تعزحلـز التـدابا املالسمـة
ال ت لا ايماحلة االاتما ية للطئايف السةانية اليعيطة
( ـ) انشان ندؤق ءاص للتن حل .االصتبـاوا بغيـة الت طيـف مـن ااثـار املتةـ رة
ؤاملدم ة اليت يلطها األزمايف االصتباوحلة ؤاملالية
األؤل حلة  7ؤقاس التنطيم
 - 99حلشة دم كطاحلة امل ارو املالية ؤال ي و املط ؤ ة لى ال درايف بعـ أكـج الع بـايف
اليت ت ااهها البلدان النامية غا الساحلية اه و ا ال اميـة اق ي يـ النمـ املوـ و ؤالتنميـة
املســـتدامة ؤحلـــتع لـــى الشـ ـ كان اإل ـــاسي  ،ؤاألمـــم املتحـــدة ،ؤقـــاس املنىلمـــايف الدؤليـــة
ؤاإلصليمية ،ليال ن الب لدان الناشـئة ؤاجلهـايف الطا لـة مـن ال وـاب اخلـاص ،أن تعـزز و مهـا
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للبلدان النامية غا الساحلية اه و ـا ال اميـة اق انشـان نىلـم لعالـة للن ـ العـاب ؤتعهـد ا،
ؤاالنــدماب االصتبــاو العــامل  ،ؤالتح حل ـ اهيةل ـ الصتبــاواهتا ،ؤيس ـ صــدراهتا التجارحلــة
ؤاإلنتاايــة ،ؤاصامــة ياكـ أقاقــية اصتبــاوحلة ؤااتما يــة ،ؤذلــن مــن ءــالل تـ لا املســا دة
املالية ؤالت نية امل اهة ؤ ةـن للمـ ارو املاليـة اخلارايـة أن تةمـ اجلهـ و ال إنيـة الـيت تبـمها
ـها االصتبـاوا ؤت ـدمها
و ـم
البلدان النامية غا الساحلية ؤأن تيول .بـدؤر رسيسـ
االاتما ؤاملول ب ا طان يس كـبا لـى مليـة حشـد التم حلـ مـن مجيـ .املبـاور
املتاحة ،العامة منها ؤاخلا ة ،ؤا لية ؤالدؤلية ،يا ذلـن املسـا دة اإل اسيـة ال مسيـة ؤحلنبغـ
تعزحلز ءول ـمان السـندايف اجلم كيـة اإلصليميـة ،األمـ الـما مـن شـبنه أن حللغـ التةـاليف
اإلوارحلــة ؤاملاليــة الــيت ةــن جتنبــها ؤامل تبوــة بيــمانايف الســندايف اجلم كيــة ال إنيــة املتعل ــة
بامل ؤر العاب
 - 011ؤقـــية ن نــــاك ــــندؤق مســــت
غا الساحلية

لــــد م اجلهـــ و الــــيت تبــــمها البلــــدان الناميــــة

تعبئة امل ارو ا لية
 - 010ت ــ .املسـ ؤلية ال سيســية ــن التنميــة ؤالت ــدم أا بلــد لــى ــات البلــدان نطســها
ؤت ا البلدان النامية غا السـاحلية تعبئـة م ارو ـا ا ليـة مـن أاـ اصامـة اهياكـ األقاقـية
ؤم ال ـ الن ـ العــاب ؤكــملن مــن أا ـ ي ي ـ النم ـ االصتبــاوا الشــام  ،ؤالتنميــة البش ـ حلة
ؤاالاتما ية ؤبالنىل اق ا طاض مست ك التنمية االصتباوحلة ،ؤالتةاليف اهاسلـة لبنـان اهياكـ
األقاقية االصتباوحلة ،ؤارتطاب تةلطة مزاؤلة األنشوة التجارحلة ؤاالصتباوحلة ،ؤارتطـاب مسـت ك
الط ؤاي مان معىلم البلدان النامية غا الساحلية ،له ت ااه ثغ ة كباة املـ ارو املاليـة
ؤال درة الت نية ؤبنان ال درايف ؤنتيجة لعدم كطاحلة االقتثمار ال وا ايف اإلنتاايـة ؤكـملن
التنمية االاتما ية ؤاهياك األقاقية ،ل د ؤصعه تلن البلدان شـ اك حل ـة مط غـة مـن
تدين االقتثمارايف ؤا طاض اإلنتااية ؤ عف التنمية
 - 012اهدف امل ت ح
زحلاوة تعبئة امل ارو ا لية ،بنسبة  51املاسـة ءـالل السـن ايف العشـ امل بلـة،
من أا و م امليزانيايف ال إنية ،ؤال قيما اصامة اهياك األقاقية ؤتعهد ا
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 - 013اإلا ان الما تت ما البلدان النامية غا الساحلية
االقــتم ار بــمل اجله ـ و ال اميــة اق تعزحلــز تعبئــة امل ـ ارو ا ليــة لـدحلها ــن
إ حل بنان صا دهتا االصتباوحلة ،ؤا ـالح اوارة اليـ اس ؤت إيـد ا ،ؤتعزحلـز الشـطالية
ؤايةم ال شيد ؤالتنمية امل قسية
 - 012اإلا انان اللمان حلت مةا الش كان اإل اسي ن
ت دد الد م اق البلدان النامية غا الساحلية ما تبمله من اهـ و مـن أاـ
(أ)
ي ي التنمية امل قسية ،ؤت إيد اإل الحايف اليـ حلبية ؤاإلوارة ؤالتـدابا التنىليميـة ال اميـة اق
تعزحلز صا دة امل ارو ا لية
(ب) ت ــدد املزحلــد مــن املــ ارو ؤالــد م الشــام مــن أاــ كطالــة تعزحلــز صــدراهتا
اإلنتاايــة ؤالتجارحلــة ،ؤاالقــتطاوة بالةام ـ مــن ل ـ ص التجــارة العامليــة ،ؤانشــان م ال ـ امل ـ ؤر
العــاب السلســة ؤالطعالــة مــن أاـ انــاو وؤرة محيــدة مــن مســت حلايف التجــارة املعــززة ،ؤتن حلــ.
املنتجايف ،ؤالتح ل اهيةل الةل الصتباوايف البلدان النامية غا الساحلية
املسا دة اإل اسية ال مسية
 - 015حلشة دم كطاحلة امل ارو املالية ؤن ص ال درايف ؤالدراحلة الت نية بايف رسيسـية أمـام
اح از التنمية ؤالت دم البلدان النامية غا السـاحلية ؤتسـتلزم صا ـدة املـ ارو ا ليـة اليـي ة،
ؤارتطاب مست ك الط ـ  ،ؤأؤاـه العجـز اليـ مة البنيـة التحتيـة ،ؤا طـاض مسـت ك التنميـة
االصتبــاوحلة ،ت ــدد و ــم ــامل شــام ؤمســتدام ؤتىل ـ تــدل ايف املســا دة اإل اسيــة ال مسيــة
مبدرا رسيسـيا للتم حلـ اخلـارا بال نسـبة للعدحلـد مـن البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ؤتـ وا
املسا دايف امل دمة من الشـ كان اإل ـاسي ؤاملنىلمـايف املتعـدوة األإـ اف وؤرا حامسـا و ـم
اجله و اليت تبمها من أا التنمية املستدامة ؤايد من الط
 - 016األ داف امل ت حة
(أ)
الع د ال اوم

ايطــاع لــى الــزءم

املســا دة اإل اسيــة ال مسيــة ،ؤميــا طة املــدل ايف

(ب) معاجلة االءتالاليف املسـا دة اإل اسيـة ال مسيـة مـ .زحلـاوة الـد م امل ـدم اق
البلدان ذايف االحتيااايف األكج حبل ل ام 2122
(ب) ي ي ـ ــدف املســا دة اإل اسيــة ال مسيــة بنســبة 31
ال درايف ؤاإلنتااية ؤا االيف ذايف البلة بالتجارة حبل ل ام 2122
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 - 017اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) كطالــة يبــيص األم ـ ال ؤاملســا دايف بال ــدر الةــا حبيــل يبــص نســبة
مئ حلة أكج من املسا دة اإل اسية ال مسية للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية للمسـا دة الت طيـف
من ؤإبة التحدحلايف املع دة
ـــمان التنطيـــم الطعلـ ـ لاللتزامـــايف الـــيت يف الت ـ ـ اليهـــا ت الـ ـ يران
(ب)
م نتاا ،ؤال قيما الط ايف  20اق  ،23بغ ض تزؤحلد البلدان الناميـة غـا السـاحلية ؤبلـدان
امل ؤر العاب الناميـة باملسـا دايف املاليـة ؤالت نيـة املالسمـة لـى شـة مـن ؤ/أؤ صـ ؤض ببحلسـ
الش ؤ املمةنة لتلبية االحتيااايف املبينة ب نامع العم ايايل
مان اتساق املسا دة اإل اسية ال مسية م .األؤل حلايف ال إنيـة للبلـدان الناميـة
(ب)
غــا الســاحلية ،ؤكطالــة امةانيــة التنبـ هبــا ؤم انمتــها مــ .قــاس السياقــايف الدا مــة ،ؤت اــه
نتاسجها حن التنمية
(و) السع اق مان ت زحل .أكث انبالا للمسـا دة اإل اسيـة ال مسيـة لـى أقـاس
األؤل حلايف ؤاالحتيااايف ال و حلة ا دوة البلدان املتل ية للمسا دة
( ـ) النىل انشان ندؤق بـص للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية للمسـا دة
بنان ياك أقاقية ألي  ،ؤتعزحلز ال درة اإلنتااية ،ؤت قي .نواق امةانايف التبدحل
املع نة التجارحلة
املسا دة بنان ال ـدرايف لـدك البلـدان الناميـة غـا
 - 012للمع نة التجارحلة وؤر رسيس
الســاحلية رقــم السياقــايف التجارحلــة ؤتنطيــم تــدابا تيســا التجــارة ،ؤتوـ حل البنيــة التحتيــة
املتبلة بالتجارة ،هبدف زحلاوة ال درة التنالسية ملنتجاهتـا أقـ اق البـاورايف ؤصـد أقـهمه
مبــاورة املع نــة التجارحلــة ،بــاالصت ان مــ .السياقــايف التةميليــة ،ءط ـ تةــاليف التجــارة،
ؤزحلــاوة اهياكــ األقاقــية ،ؤيســ امل قســايف ايدؤوحلــة ؤاإلاــ انايف التنىليميــة ،ؤتعزحلــز
ال درايف ؤ تنو ا أحليار لى امةانية يطيف ال ي و امللزمة اليت ي ل وؤن ارتبا البلـدان
النامية غا الساحلية بسالق ال يمة أؤ تب أ مةانة أرل .ليها
 - 019اهدف امل ت ح
زحلــاوة قــن حلة بنســبة  5املاســة الع ــد ال ــاوم ؤال بــد مــن ا ــاوة ت ايــه
التدل ايف اق البلدان اليت ت ااه املزحلد من الع بايف التجارحلـة ،ؤ ـدم كطاحلـة االقـتثمار
املباش األانيب ،ؤت ليها امل ارو
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 - 001اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
ــمان ت ايــه صســل أكــج مــن املع نــة التجارحلــة حنــ البلــدان الناميــة غــا
(أ)
الساحلية بالنىل اق احتياااهتا املتبلة باهياك األقاقية ؤالتجارة
(ب) و ــم الوــاب .اإلصليمــ لجنــامع املع نــة التجارحلــة لتعزحلــز التةامــ التجــارا
ليما ب البلدان النامية غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العاب
(ب) ت ــدد املســا دايف املاليــة مــن أا ـ اهياك ـ األقاقــية ذايف البــلة بالتجــارة
ب طها ازنا ال حلتجزأ من ملية تيسا التجارة
التعاؤن ليما ب بلدان اجلن ب ؤالتعاؤن الثالث
 - 000حل وا التعاؤن ليما ب بلدان اجلن ب ؤالتعـاؤن الثالثـ وؤرا كـباا ت قـي .نوـاق
النم ؤالتنمية البلدان النامية غا السـاحلية ؤبلـدان املـ ؤر العـاب الناميـة ،ؤذلـن مـن ءـالل
املســاةة بنــان ال ــدرايف البشــ حلة ؤاإلنتاايــة ،ؤت ـ لا املســا دة املاليــة ؤالت نيــة ،ؤامةانيــة
ال ل بو ق أكث تن ـا اق األقـ اق ؤالطـ ص التجارحلـة ،ؤن ـ التةن ل ايـا ؤاالبتةـارايف
ؤت اقم ألي املمارقايف ؤقـيحىلى التعـاؤن ليمـا بـ بلـدان اجلنـ ب بـد م ا تمـ .الـدؤيل
ال نه ؤحلت ا زحلـاوة يسـ
ب طه نب ا مةمال للتعاؤن ب الشمال ؤاجلن ب ؤليال بدحل ر
التعــاؤن ليمــا ب ـ بلــدان اجلن ـ ب مــن أا ـ و ــم األؤل حلــايف ال إنيــة البلــدان الناميــة غــا
ميـدان الن ـ
الساحلية ؤب اه ءاص ،قيُعزز التعاؤن ب بلدان اجلن ب ؤالتعـاؤن الثالثـ
العــاب  ،ؤتنميــة ال ــدرايف اإلنتاايــة ،ؤت ــدد معاملــة تطيــيلية ملنتجــايف البلــدان الناميــة غــا
الساحلية وء ل األق اق ؤقيطيـ ـما التعـاؤن أحليـا اق تعزحلـز يـ حلة البلـدان الناميـة
غا الساحلية أإ التةام الثناس ؤاإلصليم
 - 002اهدف امل ت ح
ميــا طة التــدل ايف ليمــا بـ بلــدان اجلن ـ ب
االيف التجارة ؤاملع نة ؤالد م الت ين

الســن ايف العشـ ال اومــة

 - 003اإلا ان الما تت ما البلدان النامية غا الساحلية
تعزحلز ي حلة البلدان النامية غا الساحلية أإـ التةامـ الثنـاس ؤاإلصليمـ
من ءالل التعاؤن ليما ب بلدان اجلن ب ؤالتعاؤن الثالث
 - 002اإلا ان الما حلت ما الش كان اإل اسي ن ،يا

46/52

ذلن الش كان ا تمل ن

14-60798

A/CONF.225/PC/L.4

ميــدان الن ـ العــاب ،
تعزحلــز التعــاؤن بـ بلــدان اجلنـ ب ؤالتعــاؤن الثالثـ
ؤتنمية ال درايف اإلنتااية ،ؤكملن ت دد معاملة تطييلية ملنتجايف البلدان النامية غـا
الساحلية وء ل األق اق
منىل مـــة األمــــم املتحـــدة ؤا مل قســــايف املاليـــة الدؤليــــة ؤاملبـــارف اإل اسيــــة املتعــــدوة
األإ اف ؤاإلصليمية
 - 005ت يل منىل مـة األمـم املتحـدة ؤامل قسـايف املاليـة الدؤليـة ؤاملبـارف اإل اسيـة املتعـدوة
األإ ـ اف ؤاإلصليميــة األؤل حلــة ال اابــة للبلــدان الناميــة غــا الســاحلية ت ـ لا امل ـ ارو املاليــة
ؤاملسا د ة الت نية ؤو م بنـان ال ـدرايف ؤ ـ ن يـدحلاهتا املتعـدوة ؤاملع ـدة ،ؤارتطـاب تةلطـة
التجارة ؤالتنمية ،ؤارتطـاب مسـت ك الط ـ  ،ىلـة حااـة ماقـة اق الـد م املت ا ـ ؤالشـام
مجيــ .ــااليف األؤل حلــايف ال إنيــة للبلــدان الناميــة غــا الســاحلية ؤقتشــج .أحليــا السياقــايف
ال امية اق ا لتعجي بالتعاؤن االصتبـاوا اإلصليمـ ؤبنـان اهياكـ األقاقـية اإلصليميـة مـن أاـ
مسا دهتا لى التغل لى املع صايف اليت تيعطها ؤق ف تنسـ ليمـا بينـها اإـار اجلهـ و
املبمؤلة لد م البلدان النامية غا الساحلية
االقتثمار املباش األانيب
 - 006ت وا تدل ايف رأس املال الدؤيل اخلاص ،ؤال قيما االقـتثمار املباشـ األاـنيب ،وؤرا
رطـزا ولــ .جلـة النمـ االصتبـاوا ؤايــد مـن الط ـ البلـدان الناميــة غـا الســاحلية مــن
ءالل بنان ؤتعزحلز ال درايف اإلنتااية ،ؤي ي ـ البـاورايف ،ؤن ـ التةن ل ايـا ،ؤاملهـارايف
اإلوارحلة ،ؤت لا ل ص العم ؤ ةن لالقتثمار املباش األانيب أن حليول .أحليا بدؤر رسيسـ
بنان اهياك األقاقية اليت ت م ليها األنشوة االصتباوحلة ،ؤاإللـ اب ـن املـ ارو اية ميـة
الشحيحة القتثمار ا التعليم ؤالبحة ؤغاةا من اخلدمايف االاتما ية األقاقية
 - 007اإلا انايف اليت تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
ؤ  .قياقـة ؤإنيـة مـن أاـ ااتـماب اقـتثمار مباشـ أاـنيب أكثـ تن ـا،
(أ)
ال قيما هبدف تعزحلز ال ـدرايف اإلنتاايـة ؤاهياكـ األقاقـية للن ـ العـاب  ،ؤ ال صـه نطسـه
ـــمان بيئـــة تنىليميـــة مســـت ة ؤم اتيـــة لـــى البـــعيد الـ ـ إين جلـــمب تـــدل ايف االقـــتثمار
املباش األانيب
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(ب) يدحلــد ا ــااليف ذايف األؤل حلــة لالقــتثمار ،ؤت يــيم ال ــدرايف ؤاملـ ارو ا ليــة،
ؤمــدك االقــتثمار الــدؤيل الــالزم لتشــجي .شــ اكايف ال وــا العــام ؤاخلــاص ،ؤال قــيما
االقتثمارايف اهياك األقاقية
(ب) تشجي .االقتثمار املباش األاـنيب ،حسـ االصتيـان ،مـن أاـ تنميـة شـبةة
اهياك األقاقية للن العاب اإلصليم  ،ؤاكمال ال اليف الناصبـة الـيت تـ بل البلـدان الناميـة
غا الساحلية بالشبةة اإلصليمية ،ؤكملن م ال م كز العب ر ايدؤوا املتةام املشت ك
 - 002اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
(أ) ايــل لــى زحلــاوة االقــتثمار املباشـ األاــنيب امل اــه اق البلــدان الناميــة غــا
ــااليف أؤل حلاهتــا ال إنيــة ،ال قــيما تو ـ حل اهياك ـ األقاقــية للن ـ ،
الســاحلية ؤتيســاا
ؤتيسا التجارة ،ؤن التةن ل ايا ،ؤتنمية ال واب اإلنتاا ؤي ي ال يمة امليالة
ــال بنــان ال ــدرايف للبلــدان الناميــة غــا
(ب) ت ـ لا املســاندة الت نيــة ؤالــد م
الساحلية من أا تعزحلز مهارايف التطاؤض الالزمة جلل االقتثمار املتسـم باملسـ ؤلية ؤالتـبثا
االقتثمار
(ب) ت لا ح الز ردوة لتشجي .الش كايف لى االقـتثمار البلـدان الناميـة غـا
الساحلية من ءالل استمانـايف التبـدحل  ،ؤ ـمانايف ايماحلـة مـن ـاإ االقـتثمار ،ؤال ـ ؤض
التســا لية ،ؤب ـ امع التم حل ـ التطيــيل  ،ؤ ــناوحل املشــارحل .اخلا ــة لالقــتثمار ،ؤرأس مــال
ا ازلـــة ؤغـــاا مـــن أوؤايف اإلصـــ اض ،ؤاملبـــاورايف ؤاخلـــدمايف ،ءا ـــة بالنســـبة ملشـــارحل.
البنية التحتية
(و) بمل اجله و من أا تعزحلز أؤاه التـجزر مـ .الشـ كان اإلصليمـي بغيـة ي يـ
املشارحل .االقتثمارحلة اليت تتسم بالتع يد ؤالةلطة العالية للغاحلة بالنسبة لبلد ؤاحد ل ل
( ـ) ت دد املساندة الت نية ملسا دة البلدان الناميـة غـا السـاحلية بنـان ال ـدرايف
امل قسية ؤالبش حلة هبدف يس صدرهتا لى اقت واب االقتثمار املباش األانيب
بنان ال درايف
 - 009لدك البلدان النامية غا الساحلية احتيااـايف لتنميـة ال ـدرايف ـدة ـااليف منـها،
لى قبي املثال ال ايب  ،اوارة اجلمارك ؤايـدؤو ؤزحلـاوة تيسـا التجـارة ،ؤتنطيـم اتطاصـايف
املــ ؤر العـــاب ؤتيســـا التجـــارة لـــى البـــعيد الثنـــاس ؤوؤن اإلصليمــ ؤاإلصليمــ ؤالـــدؤيل،
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ـال الن ـ
يـا ذلـن اتطـاق منىلمـة التجـارة العامليــة املتعلـ بتيسـا التجـارة ؤالت تيبـايف
العاب ؤمعاجلة ال ي و لى اان الع ض ؤالتح ل اهيةل ؤبنان ال درة لى التحم
 - 021اإلا انايف اليت تت م ا البلدان النامية غا الساحلية
ـال التعلـيم ،ؤتنميـة
تعزحلز مست ك املسا دة الت نية ؤو ـم بنـان ال ـدرايف
(أ)
املهــارايف البش ـ حلة ،ؤالتنميــة امل قســية ،ؤمباش ـ ة األ مــال اي ـ ة ،ؤتعزحلــز صــدرايف ال كــااليف
االيف التدرحل ؤتبـاول التجـارب
العامة ؤاملشارحل .البغاة ؤاملت قوة ايجم ،يا ذلن
ؤاخلجايف ؤن املعارف
(ب) صيام البلـدان الناميـة غـا السـاحلية ،الـيت ي تطعـ ذلـن بعـد ،بالتبـدحل
االتطاق املتعدو األإ اف بشبن انشان م .تطةا وؤيل للبلدان النامية غا الساحلية

لـى

(ب) اقت دام م .التطةا الدؤيل للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية مـن أاـ تبـاول
اخلـجايف ؤاملع لــة الطنيــة ؤالبحـ ؤاملـ ارو األءـ ك بشــبن املسـاس املتبــلة بالتجــارة ؤاملـ ؤر
العاب ؤالن ؤبنان ال درايف ليما ب البلدان النامية غا الساحلية
 - 020اإلا انايف اليت حلت م ا الش كان اإل اسي ن
ا وان األؤل حلة لت لا املسا دة الت نيـة ؤالـد م املـايل مـن أاـ بنـان ال ـدرايف
(أ)
البلدان النامية غا الساحلية اقتناوا اق أؤل حلاهتا ال إنية
(ب) و م التعاؤن ليما ب بلدان اجلن ب ؤالتعاؤن الثالث من أا بنـان ال ـدرايف
ـال
البلدان النامية غا الساحلية ؤتعزحلز مست ك املسا دة الت نية ؤو ـم بنـان ال ـدرايف
التعليم ،ؤتنمية املهارايف البش حلة ،ؤالتنمية امل قسية ،ؤمباش ة األ مال ايـ ة ،ؤتعزحلـز صـدرايف
ــااليف التــدرحل
ال كــااليف العامــة ؤاملشــارحل .البــغاة ؤاملت قــوة ايجــم ،يــا ذلــن
ؤتباول التجارب ؤاخلجايف ؤن املعارف
(ب) احلالن منىل مة األمم املتحدة ،ؤاملنىلمايف اإلصليمية ؤاملنىلمايف الدؤلية األءـ ك
ال ت دد الد م مـن أاـ
ذايف البلة أحليا ،األؤل حلة ال اابة للبلدان النامية غا الساحلية
بنان ال درايف مجي .االيف اءتبا ها ذايف البلة
(و) اصامة مشارحل .تيسا التجارة ال امية اق تبسيل ااـ انايف االقـتااو ؤالتبـدحل
ؤاجلمارك ؤما حلتعل بـملن مـن بنـان صـدرايف املـ ارو البشـ حلة املعنيـة ؤتعميمهـا ؤؤ ـ .املعـاحلا
لتنىليمها ؤم انمتها
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( ـ) اصامــة مشــارحل .تيســا التجــارة ال اميــة اق اومــاب نىلــم اإلوارة ال اسمــة لــى
امل اإ ؤغا ا من ع اوارة ايدؤو مليايف التطتي ؤالت ليص لى ايدؤو
(ؤ) اصامــة مشــارحل .تيســا التجــارة ال اميــة اق و ــم تبــميم ؤتنطيــم الــنىلم االيــة
ؤالتةن ل ايــايف مــن أا ـ تيســا التجــارة ،يــا ذلــن نىلــم الــدل .اإللةت ؤنيــة ؤالب ابــايف
التجارحلة ال إنية ،ؤنىلم النالمة ال احدة ،ؤاللجان ال إنية لتيسا التجارة
(ز)
ذايف البلة

مســــا دة اية مــــايف

االنيــــمام اق االتطاصــــايف ؤاالتطاصيــــايف الدؤليــ ـة

األؤل حلة  2التنطيم ؤاملتابعة ؤاالقتع اض
 - 022حلُيــول .يتابعــة التنطيــم ؤال ــد ؤاالقــتع اض لــى البــعيد ال ـ إين ؤوؤن اإلصليم ـ
ؤاإلصليم ؤالعامل من ءالل يليايف لعالة ؤقتة ن يلية ال د ؤاالقـتع اض مليـة مسـتم ة
رامية اق تعزحلز الشـ اكايف ؤاملسـانلة ا ملتباولـة لـى مجيـ .املسـت حلايف ؤقـ ف تُسـاس البلـدان
النامية غا الساحلية ؤبلدان امل ؤر العاب الناميـة ليمـا بينـها ـن اإلاـ انايف ال اميـة اق يسـ
مليايف امل ؤر العاب  ،ؤكملن اصامة اهياك األقاقية الالزمة ؤالتعـاؤن مـن أاـ انـاو حالـة
م حبة لة األإ اف ؤباملث  ،قيُساس أحليا الش كان اإل ـاسي ن ـن التزامـايف اإلجنـاز الـيت يف
التعهد هبا للبلدان النامية غا الساحلية
 - 023اإلا انايف املت مة لى البعيد ال إين
(أ) تعمــم اية مــايف ب نــامع العم ـ اجلدحلــد
ؤال وا ية من أا التنطيم الطعال

اقــت اتيجياهتا اإل اسيــة ال إنيــة

(ب) تنشـــم اية مـــايف جلـــان تنســـي ؤإنيـــة مـــن أاـ ـ التنطيـــم الطعـــال لـــى
البعيد ال إين
(ب) نــ ا ال ـــد ؤاالقـــتع اض بالشــ اكة مـــ .مجيـــ .أ ـــحاب املبـــلحة ،أا
ال واب اخلاص ؤاألؤقا األكاو ية ؤاملعا د العلمية ؤم اكز التطةا ؤا تمـ .املـدين ؤؤقـاسل
اإل الم ،حس االصتيان
(و)
ب نامع العم

50/52

ت ـدم األمــم املتحــدة الــد م لــى البــعيد ال و ـ ا لتنطيــم ؤمتابعــة ؤر ــد
لى البعيد ال إين

14-60798

A/CONF.225/PC/L.4

 - 022اإلا انايف لى البعيدحلن وؤن اإلصليم ؤاإلصليم
(أ) تعمــم املنىلمــايف اإلصليميــة ؤوؤن اإلصليميــة ،بالتعــاؤن مــ .الةيانــايف اإلصليميــة
الــجامع ذايف البــلة ،ؤتيــ .املشــارحل .ذايف األؤل حلــة
لألمــم املتحــدة ،تنطيــم ب نــامع العمـ
ؤتنطـــم ا لتوـ ـ حل اهياكـ ـ األقاقـــية مـــن أاـ ـ يسـ ـ ال ـــدرة لـــى االتبـــال ؤمبـــاورايف
تيسا التجارة
(ب) تشــة املنىلمــايف اإلصليميــة ؤوؤن اإلصليميــة منتــدك للتنســي لــى البــعيد
اإلصليم إلا ان اقتع ا ايف وؤرحلة تشم املنىلمايف اإلصليميـة ؤاملبـارف اإل اسيـة ؤمنىلمـايف
األمم املتحدة اإلصليمية
(ب) تيــول .اللجــان اإلصليميــة لألمــم املتحــدة باقــتع اض نـ ك مـ ة كـ قــنت
اإـار وؤراهتـا السـن حلة ؤحلـتع ليهـا أن ت ـدم ت حلـ ا يليليـا ؤزاءـ ا
لتنطيم ب نامع العمـ
باملعل مايف ن الت ـدم ا ـ ز ؤ ـن تنطيـم ب نـامع العمـ ؤتيـول .املنىلمـايف اإلصليميـة ؤوؤن
اإلصليمية ؤمنىلمايف ال واب اخلاص ذايف البلة بدؤر لعال وؤرايف اللجـان اإلصليميـة لألمـم
املتحدة ما البدو
 - 025اإلا انايف لى البعيد العامل
(أ) تيــول .اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة باالقــتع اض الســن ا لتنطيــم ب نــامع
العمـ اجلدحلــد مــن ءــالل الت ــارحل الســن حلة لألمـ العــام ؤايـ ار امل ا ــيع التطــا ل نبــف
السن ا للجمعية العامة
(ب) حليول .ا لال االصتباوا ؤاالاتمـا باالقـتع اض امل ا ـيع الـما حلع ـد
ك قنت بشبن ال ياحلا امل ا يعية ال سيسية لةطالـة تنسـي متابعـة مليـة تنطيـم ب نـامع مـ
ليينا ؤقية س املنتـدك السياقـ ال ليـ .املسـت ك للمجلـال االصتبـاوا ؤاالاتمـا ال صـه
الةا ملناصشة يدحلايف التنمية املستدامة اليت ت ااهها البلدان النامية غا الساحلية هبدف تعزحلـز
التزامايف املشاركة ؤالتنطيم ،ؤال قيما ما يف االتطاق ليه ب نامع العم
(ب) تعمم الال اوارة م قسايف منىل مة األمم املتحدة تنطيم ب نامع مـ أملـايت
اجلدحلد ب امع ملها ،ؤجت ا اقتع ا ايف صوا ية ؤم ا ـيعية للجنـامع ،حسـ االصتيـان
ؤقيشارك ال واب اخلاص االقتع ا ايف لى البعيد العامل
(و) حلةط ـ مةت ـ املمث ـ الســام املعــين ببص ـ البلــدان ـ ا ؤالبلــدان الناميــة غــا
السـاحلية ؤالــدؤل اجلزرحلــة البــغاة الناميــة ،ؤل ــا لل الحلـة الــيت أقــندهتا اليــه اجلمعيــة العامــة
ص ار ــا  ،227/56املتابعــة املنس ـ ة لتنطيــم ب نــامع العم ـ ؤال ــد الطعــال لــه ؤاإلبــالف نــه،
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ؤتةث يف ما تبملـه مـن اهـ و الـد ة مـن أاـ زحلـاوة الـ الـدؤيل ؤتعبئـة املـ ارو ،ؤتوـ حل
التعاؤن ؤالتنسي م .امل قسايف واء منىل مة األمم املتحدة ؤءاراها من أا مان تنطيـم
ب نامع العمـ لـى البـعيد الـ إين ؤاإلصليمـ ؤالعـامل تنطيـما لعـاال ؤ حينـه ؤقـيعزز مـن
ادحلد وؤر مةت ا ملمث السام ؤصدراتـه با تبـارا ال كالـة ال اسـدة الـيت تةطـ التنطيـم املنسـ
لجنامع العم  ،ؤتنه بدؤر النبا ال مس للبلدان النامية غا الساحلية
( ـ) حلعمــ مةتــ املمثــ الســام  ،بالتعــاؤن مــ .مةتــ اإلحبــانايف بــاألمم
املتحــدة ،ؤم ش ـ التنميــة البش ـ حلة بجنــامع األمــم املتحــدة اإل ــاس  ،ؤالبنــن الــدؤيل ،ؤمنىلمــة
التعــاؤن ؤالتنميــة ،ؤاألؤنةتــاو ؤاللجــان اإلصليميــة ،لــى ؤ ــ .م شـ ايف ذايف ــلة مــن أاـ
صياس الت دم ا ز تنطيم ب نامع العم اجلدحلـد البلـدان الناميـة غـا السـاحلية مـ .م ا ـاة
تباحلن صدرايف شيف البلدان ؤحلنبغ أن تة ن امل ش ايف صابلة لل ياس ،ؤتُطهـم ببـ رة ؤا ـحة،
ؤصابلة للتح ي  ،ؤ ةن ياغتها من املمارقايف الطيلى ؤالدرؤس املستطاوة
(ؤ) ت ــدم منىل مــة األمــم املتحــدة ؤاملنىلمــايف الدؤليــة ؤاإلصليميــة ذايف البــلة،
يا ليها اللجان اإلصليمية ،ؤاألؤنةتاو ،ؤب نامع األمم املتحدة اإل ـاس ؤم كـز التجـارة الدؤليـة
ؤمنىلمــة األمــم املتحــدة للتنميــة البــنا ية ؤاتطاصيــة األمــم املتحــدة ملةالحــة التبــح  ،ؤمنىلمــة
التجارة العاملية ،ؤالبنـن الـدؤيل ،ؤمنىلمـة اجلمـارك العامليـة ،ؤااليـاو الـدؤيل للن ـ  ،ؤا ةمـة
اجلناسية الدؤلية ،ؤمبارف التنمية اإلصليمية ،ؤاجلما ايف االصتباوحلة اإلصليمية ؤقاس املنىلمـايف
ــال بنــان ال ــدرايف اق البلــدان الناميــة
اإلصليميــة ؤوؤن اإلصليميــة ،الــد م املــايل ؤالــد م
غا الساحلية بو حل ة متس ة ؤمنس ة بب رة ايدة اإار ؤالحلة ك منها
 - 026ؤاجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مــد ّة اق النىلـ ااـ ان اقــتع اض شــام ؤرليــ.
امل ست ك ملنتبف املـدة لتنطيـم ب نـامع العمـ ؤ ـ مـد ّة أحليـا اق النىلـ  ،أؤاءـ الع ـد
ايايل ،امةانية د م ثالل لألمم املتحدة بشبن البلدان النامية غا السـاحلية مـن أاـ
اا ان ت ييم شام لتنطيم ب نامع العم ايايل ؤالبه اإلا انايف الالح ة
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