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أوال  -القرارات اليت اختذها املؤمتر
 - 0اختــذ امل ـؤمتر يف جلســتا العامــة السادملــة املعقــودة يف  5تشــرين الثــاين/نوفمرب 4102
القرارات التالية.

القرار 0
برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد 4142 - 4102
إن مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالبلدان النامية غري الساحلية،
وقد انعقد يف فيينا من  3إىل  5تشرين الثاين/نوفمرب ،4102
يعتمد برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غـري السـاحلية للعقـد ،4142-4102
املرفق هبذا القرار ،وثيقة ختامية للمؤمتر.
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املرفق
برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد 4142 - 4102
أوال  -مقدمة
 - 0يواجا اثنان وثالثون بلدا مـن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية الوا عـة يف ملـيا وأفريقيـا
وأمريكا اجلنوبيـة وأوروبـا ،الـيت يبلـد عـدد ملـكا ا ـو  221مليـون نسـمة ،يـديات خا ـة
مرتبطة بافتقارها إىل منفذ بري مباشر إىل البحر ومو عها النائي وعزلتها عن األملواق العامليـة.
وتعتمد جتارهتا الدولية على املرور العابر يف بلـدان أخـر  .امـا أن املعـابر ايدوديـة اة ـافية
وبُعد املسافات عن األملـواق الرئيسـية ،بـاال تران مـر إجـراملات املـرور العـابر املرهوقـة و صـور
البنية التحتية ،تضيف زيادة ابرية إىل إمجايل نفقات النقل وغري ذلك من تكـاليف املعـامالت،
مما يضعف امليزة التنافسية للبلدان النامية غري الساحلية ويقلـ مـن هوهـا اال تصـادي ومـن
يــؤثر ملــلبا يف ــدرهتا علــى تعزيــز التنميــة اال تصــادية املســتدامة والتقــد البشــري واالجتمــاعي
واالملتدامة البيئية .واملو ر اجلغرايف غـري السـاحلي عامـل رئيسـي يف انتشـار الفقـر املـد ر علـى
نطاق واملر نسبيا ويف الصعوبات اهليكل يـة الـيت تشـهدها البلـدان الناميـة غـري السـاحلية .وتعـد
البلدان النامية غري الساحلية ،امجموعة ،من أفقر البلـدان الناميـة ،وينتمـي العديـد منـها أيضـا
إىل جمموعة أ ل البلدان هوا ،فهي حمدودة القدرات وتعتمد على عـدد حمـدود جـدا مـن السـلر
األملاملية يف عائداهتا من التصدير.
 - 4ويف معظم اياالت ،تكون بلدان املـرور العـابر اوـاورة للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
هـي ذاهتــا بلــدانا ناميــة ،واــثريا مــا تكـون هياالــها اال تصــادية مشــاهبة بوجــا عــا لنظريهتــا يف
البلدان النامية غري الساحلية وتعاين مثلها من ندرة املوارد .أما بلـدان املـرور العـابر الـيت تنتمـي
إىل جمموعة أ ل البلدان هوا فهي يف مو ف عب بوجـا خـا  .وزيـادة علـى ذلـك ،تتحمـل
بلدان املرور العابر النامية أعبامل إ افية نامجة عن النقل العابر وتأثرياتـا املاليـة واالجتماعيـة ويف
البنية التحتية .وبلدان املرور العابر النامية يتاج هي ذاهتا إىل يسني الترتيبات التقنية واةداريـة
ل نظمهـــا يف جمـــاالت النقـــل واجلمـــارك واةدارة ،الـــيت مـــن املتو ـــر أن تـــرتب هبـــا البلـــدان
غري الساحلية اواورة.
 - 3وبــين برنــامج عمــل أملــا  :تلبيــة االحتياجــات ا ا ــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية
من إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقـل العـابر مـن أجـل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
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وبلدان املرور العـابر الناميـة(أ) ،الـذي اعتمـد يف عـا  ،4113ـوة التـزا مجيـر اجلهـات املعنيـة
مبعاجلة االحتياجات والتحديات اةهائية ا ا ـة الـيت تواجههـا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية،
وتعزيــز إدماجهــا التــا واألاثــر فعاليــة يف اال تصــاد العــاملي عــن طريــق تنفيــذ إجــراملات حمــددة
يف اوـــاالت ذات األولويـــة التاليـــة :املســـائل األملاملـــية املتصـــلة بسياملـــات املـــرور العـــابر،
وتطــوير الــبا التحتيــة و ــيانتها ،والتجــارة الدوليــة وتيســري التجــارة ،وتــدابري الــدعم الــدويل
والتنفيذ واالملتعراض.
 - 2و د زاد بروز الو ر الذي تعيشا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ،امـا زاد االعتـراف
باحتياجاهتا ا ا ة على الصعيد الدويل ،مبا يف ذلك يف األمم املتحدة .فقد أ ـر اوتمـر الـدويل
بضرورة التصدي للتحديات ا ا ة اليت تواجهها البلدان النامية غري السـاحلية يف نتـائج مـؤمتر
القمــة العــاملي لعــا (4115ب) ،وغــريم مــن االجتماعــات الرفيعــة املســتو بشــأن األهــداف
اةهائية لأللفية ،واذلك يف الوثيقة ا تامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة ،الـذي عقـد
يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،يف عا  ،4104املعنونة ”املستقبل الذي نصبو إليـا“(ج) .وعلـى
الرغم من إحراز بعض التقد يف تنفيذ برنامج عمـل أملـا خـالل الفتـرة يـد االملـتعراض ،ـة
حاجة إىل تقدمي املزيد مـن الـدعم العـاملي للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية ،مبـا يف ذلـك يف جمـايل
املساعدة املالية والتقنيـة ،نظـرا ألنـا يـتعني عليهـا أن تقطـر شـوطا طـويال اـي تسـتفيد بشـكل
اامــل مــن العوملــة ويقــق هــوا ا تصــاديا مســتداما وشــامال للجميــر ،إ ــافة إىل يقيــق التنميــة
املستدامة ،والقضامل على الفقر ،وتوفري فر العمل ،وإجناز التحول اهليكلي.
 - 5و ــة ،بالتــايل ،حاجــة ماملــة إىل اعتمــاد برنــامج عشــري مبتكــر وشــامل وموجــا ــو
يقيــق النتــائج ومســتند إىل شــرااات جمــددة ومعــززة يرافــق البل ـدان الناميــة غــري الســاحلية يف
تسـريري الفوائــد املكتســبة مــن التجــارة الدوليــة ،ويويـل ا تصــاداهتا هيكليــا ،ويقيــق هــو أاثــر
مشوال واملتدامة .ومن املسلم با أن للبلدان النامية غري الساحلية يـديات واحتياجـات خا ـة،
ومن الضروري إيالمل االعتبار املناملب للبلدان النامية غـري السـاحلية عنـد ـياغة خطـة التنميـة
ملا بعد عا .4105
__________
(أ) تقريرررر املرررؤمتر الرررويلارل الررردون للبلررردان الناميرررة غرررري السررراحلية وبلررردان املررررور العرررابر الناميرررة والبلررردان
املاحنررة واملؤسسررا املاليررة واائاةيررة الدوليررة املعررين بالتعرراون ل ارراب النقرر ،العررابرن ملررا ن ايلا سررتانن
 82و  82آب /غسطس  ،)A/CONF.202/3( 8002املرفق األول.

(ب) رار اجلمعية العامة .0/01
(ج) رار اجلمعية العامة  ،422/00املرفق.
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ثانيا  -املتعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل أملا
 - 0تشهد البلدان النامية غري السـاحلية هـوا ا تصـاديا متسـارو الـوترية إىل حـد مـا ،فمنـذ
اعتماد برنامج عمل أملا والبلدان النامية غري الساحلية يقق هوا ا تصـاديا معتـدال .ويقـدر أن
معدل هو النـاتج اللـي اةمجـايل للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية ـد ازداد مـن  2.5يف املائـة يف
عا  4113إىل  0.3يف املائة يف عا (4103د)  .وبيد أنـا ـة فـوارق اـبرية فيمـا بـني البلـدان
الناميــة غــري الســاحلية ،حيــل يبــدو علــى العديــد منــها درجــة عاليــة مــن التــأثر بالصــدمات
ا ارجيــة .وم تُتــرجم معــدالت النمــو اال تصــادي املرتفعــة إىل تقلــي ملــرير للفقــر املــد ر.
وال يـزال نصـيب الفـرد مـن النـاتج اللـي اةمجـايل يف ثلثـي البلـدان الناميـة غـري السـاحلية أ ــل
بكــثري مــن  0 111دوالر(مــ) .وعلــى الــرغم مــن إحــراز بعــض التقــد يف التنميــة االجتماعيــة،
ال يــزال نصــف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية لتــل املراتــب الــدنيا ملؤشــر التنميــة البشــرية مــر
املتمرار انتشار الفقـر علـى نطـاق واملـر ،وارتفـاو مسـتويات انعـدا األمـن الغـذائي ووفيـات
األطفال واألمهات وتردي أو او املرافق الصحية يف اثري من هذم البلدان.
 - 7وشرعت البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر يف إجـرامل إ ـالحات هامـة
يف السياملـات مــن أجــل حــل املشــاال املاديــة وغـري املاديــة للنقــل العــابر .و ــد رفعــت البلــدان
الناميــة غــري الســاحلية مــن مســتو مواملمــة السياملــات والقــوانني واةجــراملات واملمارملــات
املتعلقة بالنقـل واملـرور العـابر مـ ر بلـدان املـرور العـابر .وجـر أيضـا إبـرا عـدد مـن اتفا ـات
تيســري املــرور العــابر علــى الصــعيدين اة ليمــي ودون اة ليمــي واعتمادهــا متهيــدا لتنفيــذها.
وتستحدث بعض البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر ،من خالل اتفا ـات جتاريـة
إ ليميــة ومنــاطق للتجــارة ايــرة وايـادات مجرايــة ،أطــرا مؤملســية داعمــة ،مــن بيــل هيئــات
تيسري النقل والتجارة أو جلان التنسيق ،و ناديق الطرق .وجيري تبسـي ومواملمـة اةجـراملات
واملرافق ايدودية ،مما يرفر الكفاملة ويقلل عدد حاالت التأخري .ومـر ذلـك ،هنـاك حاجـة إىل
تعميق اة الحات وزيادة الكفاملة والفعالية و مان املتدامة اةجنازات اليت حُققت.
 - 2وال يزال ارتفاو تكاليف النقل واملعامالت التجارية عائقـا رئيسـيا أمـا ملـعي البلـدان
النامية غري الساحلية إىل االملتفادة من إمكانياهتا التجارية .وعلـى الـرغم مـن أن الو ـت املقـدر
الــذي تســتغر ا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية الملــترياد الســلر ــد اضفــض مــن  57يومــا يف
__________
(د) تقديرات مقدمة مـن مكتـب املمثـل السـامي املعـين بأ ـل البلـدان هـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول
اجلزريــة الصــغرية الناميــة ،باملــتريدا البيانــات الصــادرة عــن شــعبة اةحصــاملات يف إدارة الشــؤون اال تصــادية
واالجتماعية التابعة لألمانة العامة.

(هـ)  ،A/69/170الفقرة .01
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عا  4110إىل  27يوما يف عا  ،4102ومن  24يوما إىل  24يوما للتصدير ،فهـو ال يـزال
يعادل ما يقارب عف الو ت الـذي تسـتغر ا بلـدان املـرور العـابر(و) .ويقـدر متوملـ تكلفـة
تصدير حاوية من البلدان النامية غري الساحلية مببلد  3 412دوالرات ،مقارنـة مببلـد 0 402
دوالرا لبلدان املرور العابر ،ومببلد  3 222دوالرا مقارنة مببلـد  0 232دوالرا لبلـدان املـرور
العابر(هــ) .وال يزال إنشامل نظا مأمون وموثوق وافؤ للنقل العـابر مطلبـا بـالد األ يـة بالنسـبة
للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية اــي يتســا هلــا تقليــل تكــاليف النقــل وتعزيــز القــدرة التنافســية
لصادراهتا إىل األملواق اة ليمية والعاملية .فمن الوا ح إذن أن للمو ر اجلغـرايف غـري السـاحلي
تأثريا مللبيا ذا بال يف تنمية البلدان النامية غري السـاحلية بوجـا عـا  .وتشـري التقـديرات إىل أن
مستو التنمية يف البلدان النامية غري الساحلية يقل يف املتوملـ بنسـبة  41يف املائـة عمـا اـان
مليتحقق لو م تكن هذم البلدان غري ملاحلية(ز).
 - 4وتُبــذل جهــود تدرجييــة مــن أجــل تطــوير ويســني الــبا التحتيــة للطــرق والســكك
ايديديـــة ،ومـــن أجـــل ـــيانة الـــبا التحتيـــة القائمـــة علـــى الصـــعد الـــوطين ودون اة ليمـــي
واة ليمــي .وجيــري حاليــا إنشــامل مــوانج جافــة ومعــابر حدوديــة متكاملــة ا ــدمات يف مجيــر
املناطق .وبالرغم من هذا التقد الرز ،ال يزال مستو تطور البا التحتية املاديـة غـري اـاف،
ممــا يشــكل عائقــا اــبريا أمــا ــدرة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية علــى املــتريدا إمكانياهتــا
التجاريــة بالكامــل .وفيمــا يتعلــق بالنقــل اجلــوي ،ازداد شــحن البضــائر جــوا يف بعــض البلــدان
النامية غري الساحلية وازداد عدد الرحالت اجلوية املسجَّلة املغادورة لشـراات النقـل يف البلـدان
الناميـة غــري الســاحلية امجموعــة ممــا يقـدر بنحــو  411 111رحلــة يف عــا  4113إىل ــو
 304 211رحلة يف عا (4103ح) .ومـن التحـديات الرئيسـية الـيت تواجههـا البلـدان الناميـة
غري الساحلية يف طاو النقل اجلوي املوارد اهلائلة الالزمة لالملتثمار يف الـبا التحتيـة ،و ـيانة
األملاطيل اجلوية اهلرمة وإ الحها واملتبداهلا .ولد ذلك من شحن السلر ذات القيمـة العاليـة
للوحدة منها أو ذات الطبيعـة ايساملـة مـن حيـل الو ـت ،مثـل الوثـائق ،واملـواد الصـيدالنية،
ومالبــا األزيــامل الســائدة ،والســلر االملــتهالاية اةلكترونيــة ،واملنتجــات الزراعيــة ومنتجــات
األغذية البحرية القابلة للتلف.
__________
(و) انظـرWorld Bank, 2013, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size :
.Enterprises

(ز) انظـر( :ا تصـاد التنميـة واملو ـر غـري السـاحلي) ” ،“The Development Economics of Landlockednessدراملـة
أعدها مكتب املمثل السامي املعين بأ ل البلدان هـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية
النامية.4103 ،
(ح) بيانات البنك الدويل.
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 - 01وعلى الرغم من إحراز بعض التقد  ،تتريلف البلدان النامية غري السـاحلية عـن راـب
البلـدان الناميــة األخـر مــن حيـل البنيــة التحتيـة لالتصــاالت ،مبـا يف ذلــك إمكانيـة املــتريدا
اةنترنت العريض النطاق ،اليت ميكنها أن تؤدي دورا بـالد األ يـة يف زيـادة الـرب اةلكتـروين
وتعزيز القدرة التنافسية للمؤملسات التجارية وتيسري التجارة الدولية.
 - 00واانــت زيــادة أملــعار الســلر األملاملــية يف العــام الســبب األملاملــي يف هــو جممــوو
ـــادرات الســـلر مـــن البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية ممـــا يقـــدر مببلـــد  22بليـــون دوالر يف
عــا  4113إىل  442بليــون دوالر يف عــا  .4103وازدادت أيضــا الــواردات إىل حــد مــا.
وعلى الرغم مـن أن نصـيب البلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن ـادرات السـلر علـى الصـعيد
العاملي تضاعف يف العقد املا ي ،ال تزال هذم البلدان تسجل نسبة منريفضة جدا تقـدر بنحـو
 0.4يف املائة من هذم الصادرات(ط).
 - 04وعالوة علـى ذلـك ،يعتمـد العديـد مـن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية اعتمـادا شـديدا
على عدد ليل من املوارد املعدنية واملنتجـات الزراعيـة املنريفضـة القيمـة يف ـادراهتا إىل عـدد
حمدود مـن األملـواق(ي)  ،ممـا جيعـل هـذم البلـدان شـديدة التـأثر بتقلـب أملـعار السـلر األملاملـية
والطلــب عليهــا .ويزيــد مــن حــدة هــذم املشــكلة اضفــاض ــدراهتا اةنتاجيــة ومــواطن الضــعف
اهليكلية فيها ،مما لد من إ افة يمة ذات أ ية إىل ادراهتا ومن تنوير ادراهتا وأملوا ها.
 - 03وازدادت مدفوعات املساعدة اةهائية الرمسية املقدمة إىل البلدان النامية غـري السـاحلية
بــأاثر مــن الضــعف بــني عــامي  4113و  ،4104ممــا يقــدر بنحــو  04.4بليــون دوالر إىل
 45.4بليــون دوالر(ك) .وتشــكل املســاعدة اةهائيــة الرمسيــة مــا يزيــد عــن  41يف املائــة مــن
اةنفـــاق ايكـــومي املراـــزي يف  00بلـــدا مـــن البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية(ح) .وازدادت
مدفوعات املعونـة مـن أجـل التجـارة املقدمـة إىل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ممـا يقـدر مببلـد
 3.5باليـــني دوالر يف عـــا  4110إىل أاثـــر مـــن  5.4باليـــني دوالر يف عـــا (4104ك).
وتســـاعد املعونـــة مـــن أجـــل التجـــارة يف يســـني تيســـري التجـــارة وتطـــوير البنيـــة التحتيـــة
املتصلة بالتجارة.

__________
(ط) مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،اةحصاملات السنوية املتعلقة بقيم وحصـ
السلر( 4103-0422 ،انظر.)http://unctadstat.unctad.org :

الصـادرات والـواردات مـن

(ي) انظر.A/68/157 :
(ك) إحصاملات التنمية الدولية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال تصادي.
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 - 02ورغم إحراز در مـن إدمـاج برنـامج عمـل أملـا يف املـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة يف
البلدان النامية غري الساحلية ،هنـاك حاجـة إىل إدماجـا بشـكل أفضـل يف املـتراتيجيات التنميـة
على الصعد الوطين واة ليمي والعاملي.
 - 05وحــو وإن م يكــن تغــري املنــان جــزملا مــن املــتعراض برنــامج عمــل أملــا  ،فـ ن ذلــك
ال مينر من أن البلدان النامية غري الساحلية تتأثر أيضا بتغري املنان ،ممـا يزيـد مـن حـدة التصـحر
وتدهور األرا ي .وال تزال البلدان النامية غـري ا لسـاحلية تتضـرر علـى ـو غـري متناملـب مـن
مجلــة أخطــار ،منــها التصــحر وتــدهور األرا ــي واجلفــاف ،حيــل يقــدر أن  52يف املائــة مــن
مســاحة أرا ــيها تصــنف بو ــفها أراض جافــة(ل) .وهنــاك  02بلــدا مــن البلــدان الناميــة غــري
الســاحلية يف ائمــة البلــدان الـــ  44الــيت يقــدر أن مــا ال يقــل عــن  41يف املائــة مــن ملــكا ا
يعيشـــون يف أراض متـــدهورة( ) .ويتضـــرر بعـــض البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية أيضـــا مـــن
الفيضــانات ،مبــا فيهــا الفيضــانات املتفجــرة للــبحريات اجلليديــة .وال تــزال البلــدان الناميــة غــري
الساحلية أيضا تتأثر بشدة بالصدمات اال تصادية ا ارجية والتحـديات األخـر املتعـددة الـيت
يواجهها اوتمر الدويل.

ثالثا  -جتديد وتعزيز الشرااات من أجل التنمية
 - 00يقو برنامج عمل فيينا هـذا لصـاحل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية علـى أملـا جتديـد
وتعزيز الشرااات بني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر وشـراائها يف التنميـة.
ومن ال ضـروري أيضـا تعزيـز الشـرااات يف ملـياق التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون
الثالثي ،واذلك تعزيز الشرااات مر املنظمات الدولية واة ليمية ذات الصلة ،وبـني اجلهـات
الفاعلة يف القطاعني العا وا ا .
 - 07ويقق الشرااات بني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العـابر فوائـد متبادلـة
فيما يتعلق بتحسني تراب البا التحتية هلذم البلدان والترتيبات التقنية واةداريـة يف نظـم النقـل
واجلمارك واللوجستيات اليت تعتمدها ،و يانتها بصورة مستمرة .ومن األمـور البالغـة األ يـة
أيضا لتحقيق يول هيكلي وهـو ا تصـادي وتنميـة مسـتدامني ،تـوافر نظـم فعالـة للنقـل العـابر،
وبذل جهود تعاونية وية لتطوير البا التحتية للنقل املتعدد الوملائ والرب بينها ،وهتيئـة بيئـة
انونية متكينيـة وترتيبـات مؤملسـية ،وتـوافر يـادة وطنيـة ويـة معنيـة بالترتيبـات التعاونيـة بـني
البلدان النامية غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر .وينبغـي أيضـا أن تـؤدي الشـفافية واةدارة

__________
(ل) حمسوبة من بيانات تو عات البيئة العاملية ،برنامج األمم املتحدة للبيئة (انظر.)http://www.unep.org/geo :

( )  ،A/67/210الفقرة .2

14-65395

7/41

A/CONF.225/7

السليمة وافاملة الترتيبات املؤملسية يف البلدان النامية غري الساحلية وبلـدان املـرور العـابر دورا
هاما جدا يف تعزيز هذم الشرااات  .ويـتعني تعزيـز التعـاون علـى أملـا املصـاحل املتبادلـة لكـل
من البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر.
 - 02ومليكون جتديد وتعزيز الشرااات مر الشراامل يف التنمية أمـرا بـالد األ يـة مـن أجـل
التنفيذ الكامل والناجح لربنامج عمل فيينا ،بالنظر إىل جسامة التحديات اليت تواجهها البلـدان
الناميــة غــري الســاحلية .ويُشــجَّر اوتمــر الــدويل ،مبــا يف ذلــك املؤملســات املاليــة واةهائيــة،
واملنظمات والواـاالت املتعـددة األطـراف والبلـدان املا ـة ،علـى تقـدمي الـدعم املـايل والـتقين،
حســب اال تضــامل ،ملــعيا إىل يقيــق األهــداف الــددة الــواردة يف هــذم الوثيقــة .وينبغــي أيضــا
أن يضــطلر التعــاون أو التكامــل اة ليمــي ودون اة ليمــي بــدور اــبري يف التصــدي بنجــاح
للمشاال الددة اليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية.
 - 04وينبغــي للــدعم املقــد مــن البلــدان الناميــة أن يراعــي بشــكل اامــل طبيعــة التعــاون
فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب ،وفقــا لوثيقــة نــريومت ا تاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة الرفيــر املســتو
للتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب(ن)  .وملـتقد البلـدان الناميـة ،انطال ـا مـن روح التضـامن مـر
البلدان النامية غري الساحلية ومبا يتسق مر دراهتا ،الدعم املايل والتقين الالزمني لتنفيـذ برنـامج
العمل على و فعال يف جماالت التعاون املتفق عليها يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب،
الذي يعد تكملة للتعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وليا بديال عنا.
 - 41والقطــاو ا ــا واوتمــر املــدين مــن اجلهــات املعنيــة اهلامــة يف هــذا الصــدد ،حيــل
ملتكون مسا تهما بالغة األ ية لتنفيـذ برنـامج العمـل ،بسـبل منـها إ امـة الشـرااات الشـفافة
والفعالة وا ا عة للمسامللة بني القطاعني العا وا ا .

رابعا  -األهداف
 - 40إن اهلــدف الرئيســي لربنـــامج عمــل فيينـــا هــو يقيـــق املزيــد مـــن االتســاق يف تلبيـــة
االحتياجات اةهائية ا ا ة للبلدان النامية غري السـاحلية والتصـدي للتحـديات الـيت تواجههـا
هذم البلدان نتيجة ملو عها النائي وغري الساحلي واملعو ات اجلغرافية املرتبطة بذلك ،واةملـها
بالتايل يف يسني معدل النمو املسـتدا والشـامل الـذي ميكـن أن يسـهم يف القضـامل علـى الفقـر
من خالل التحرك و يقيق اهلدف املتمثل يف إ امل الفقـر املـد ر .ومـن يـتعني إيـالمل اهتمـا
خــا يف الفتــرة املمتــدة إىل عــا  4142لو ــر نظــم فعالــة للمــرور الع ـابر وتوملــير نطا هــا،
__________
(ن) رار اجلمعية العامة  ،444/02املرفق.
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فضــال عــن تطــوير شــبكة النقــل ،وتعزيــز القــدرة علــى املنافســة ،وتوملــير الــرواب التجاريــة،
وإجــرامل يــوالت هيكليــة ،وإ امــة تعــاون إ ليمــي ،وتعزيــز النمــو اال تصــادي الشــامل للجميــر
والتنمية املستدامة بغية ايد من الفقر ،وبنامل القـدرة علـى التكيـف ،وملـد الثغـرات اال تصـادية
واالجتماعيــة ،ومســاعدة البلــدان غــري الســاحلية علــى التحــول يف ايــة املطــاف إىل بلــدان
مترابطة برا.
 - 44والغايات واألهداف الددة يف هذا الصدد هي االتايل:
تعزيز الو ول إىل البحر والسفر منا دون عوائق وبكفاملة وفعاليـة مـن حيـل
(أ)
التكلفة جبمير وملائل النقل ،على أملـا حريـة املـرور العـابر ،والتـدابري األخـر ذات الصـلة،
وفقا لقواعد القانون الدويل املنطبقة؛
(ب) ختفــيض تكــاليف املعــامالت التجاريــة وتكــاليف النقــل ،ويســني ا ــدمات
التجارية الدولية مـن خـالل تبسـي وتوحيـد القواعـد واألنظمـة ،بغيـة زيـادة القـدرة التنافسـية
لصادرات ال بلدان النامية غري الساحلية ،وتقليل تكاليف الواردات ،مما يسـهم يف تعزيـز التنميـة
اال تصادية السريعة والشاملة للجمير؛
(ج) تطــوير شــبكات البنيــة التحتيــة املالئمــة يف طــاو النقــل العــابر ،واملــتكمال
الو الت النا صة اليت ترب بني البلدان النامية غري الساحلية؛
(د) التنفيـــذ الفعـــال للصـــكوك القانونيـــة الثنائيـــة واة ليميـــة والدوليـــة وتعزيـــز
التكامل اة ليمي؛
(هـ) تعزيز النمـو وزيـادة املشـاراة يف التجـارة العامليـة ،مـن خـالل إحـداث يـول
هيكلي يف ما يتصل بتعزيز تنميـة القـدرة اةنتاجيـة ،وإ ـافة القيمـة والتنويـر وتقليـل االعتمـاد
على السلر األملاملية؛
(و) يســني وتعزيــز الــدعم الــدويل املقــد إىل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية لتلبيــة
االحتياجات والتصدي للتحـديات الناشـئة عـن افتقارهـا إىل السـواحل مـن أجـل القضـامل علـى
الفقر وتعزيز التنمية املستدامة.

خامسا  -أولويات العمل
األولوية  :0املسائل األملاملية املتصلة بسياملات املرور العابر.
األولوية  :4تطوير البنية التحتية و يانتها:
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(أ)

البنية التحتية للنقل؛

(ب) البنية التحتية للطا ة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
األولوية  :3التجارة الدولية وتيسري التجارة:
(أ)

التجارة الدولية؛

(ب) تيسري التجارة.
األولوية  :2التكامل والتعاون على الصعيد اة ليمي.
األولوية  :5التحول اال تصادي اهليكلي.
األولوية  :0وملائل التنفيذ.
األولوية  : 0املسائل األملاملية املتصلة بسياملات املرور العابر
 - 43تـــؤدي حريـــة املـــرور العـــابر وتـــوفري مرافقـــا دورا رئيســـيا يف تنميـــة البلـــدان الناميـــة
غــري الســاحلية بوج ـا عــا  .ومــن األ يــة مبكــان تــوفري ملــبل لو ــول تلــك البلــدان إىل البحــر
والسفر منا ،وفقا للقـانون الـدويل املنطبـق مـن أجـل إدماجهـا إدماجـا اـامال يف نظـا التبـادل
التجاري العاملي.
 - 42وينبغي تعزيز مواملمة وتبسي وتوحيد القواعد والوثـائق ،مبـا يف ذلـك التنفيـذ الكامـل
والفعال لالتفا يات الدوليـة املتعلقـة بالنقـل واملـرور العـابر واالتفا ـات الثنائيـة ودون اة ليميـة
واة ليميــة .وينبغــي أال تكــون أحكــا االتفا ــات الثنائيــة أ ــل تفضــيال مــن املعــايري وأفضــل
املمارملات املنصو عليها يف االتفا يات الدولية .وينبغـي موا ـلة االملـتناد يف توجيـا العمـل
يف هذا اوال إىل اتفاق تيسري التجارة املعتمـد بتوافـق اارامل يف املـؤمتر الـوزاري التاملـر ملنظمـة
التجــارة العامليــة الــذي عقــد يف بــايل ،إندونيســيا ،يف اــانون األول/ديســمرب  .4103ويتســم
التعــاون بــني البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر اوــاورة هلــا بشــأن ملياملــات
و ــوانني وأنظمــة املــرور العــابر األملاملــية بأ يــة صــو ةجيــاد حــل فعــال ومتكامــل ملشــاال
التجارة العابرة للحدود والنقل العابر .وينبغي تعزيز هذا التعـاون علـى أملـا املصـاحل املتبادلـة
للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة علــى الســوامل .وتكتســي املشــاراة
الفعالة من جانب اجلهات املعنية الرئيسية من القطاعني العـا وا ـا أ يـة يف يسـني عمليـة
تيسري املرور العابر .ومن املهم تعزيز حرية تنقل األشـريا بـني البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
وجريا ــا مــن بلــدان املــرور العــابر مــن خــالل و ــر وتنفيــذ نظــم مبســطة ومنســقة لتأشــريات
السائقني العاملني يف جمال النقل الدويل (البضائر والرااب).
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 - 45واألهداف الددة يف هذا الصدد هي االتايل:
تقليل و ـت السـفر علـى طـول املمـرات لكـي يتسـا نقـل الشـحنات العـابرة
(أ)
ملسافة تتراوح بني  311و  211ايلومتر يف ال  42ملاعة؛
(ب) التقليل إىل حد ابري من الو ت الذي يُنفق على ايدود الربية؛
(ج) يسني الرب بـني وملـائل النقـل املريتلفـة بشـكل اـبري هبـدف ـمان افـاملة
عمليات االنتقال من السكك ايديدية إىل الطرق الربيـة والعكـا بـالعكا ،ومـن املـوانج إىل
السكك ايديدية و/أو الطرق الربية والعكا بالعكا.
 - 40واةجراملات اليت ينبغي للبلدان النامية غري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر أن تتريـذها
هي االتايل:
(أ) الســـعي إىل االنضـــما إىل االتفا يـــات الدوليـــة واة ليميـــة ودون اة ليميـــة
وغريها من الصكوك القانونيـة ذات الصـلة بالنقـل العـابر وتيسـري التجـارة والتصـديق عليهـا يف
الو ت املناملب؛
(ب) افالة التنفيذ الفعال لالتفا يات الدولية واة ليمية واالتفا ات الثنائيـة املتعلقـة
بالنقل العـابر وتيسـري التجـارة حسـب اال تضـامل ،وأيضـا هبـدف خفـض أملـعار النقـل والو ـت
الذي يستغر ا؛
(ج) تعزيــز التنســيق والتعــاون فيمــا بــني اهليئــات الوطنيــة املســؤولة عــن الضــواب
ايدودية واجلمراي ة وعن اةجراملات املتعلقـة بـذلك ،ومـر الواـاالت املعنيـة يف بلـدان املـرور
العابر .ويف هذا الصدد ،تشجَّر بلدان املـرور العـابر علـى تبـادل املعلومـات مـر البلـدان الناميـة
غري السـاحلية بشـأن أي تغـيري يف األنظمـة واةجـراملات الـيت يكـم ملياملـات املـرور العـابر يف
أ رب و ت ممكن بل دخوهلا حيز النفاذ ،من أجل متكني التجـار واألطـراف املهتمـة األخـر
من االطالو عليها؛
(د) إنشامل لية فعالة ثنائية أو إ ليمية ،حسب اال تضامل وعنـد اال تضـامل ،للتصـدي
للتحــديات والعقبــات الــيت تعتــرض ملــبيل تنفيــذ االتفا ــات الثنائيــة أو اة ليميــة أو املتعــددة
األطراف ،وجتنب اةبقامل على أي ترتيبات ثنائية أو إ ليمية يدد حصصا أو تضر يـودا اميـة
أخر على املرور العابر الدويل ،أو التما أو اعتماد ترتيبات من هذا القبيل؛
(هـ) التشجير على تبسي اللوائح القانونية واةدارية والشـروط ذات الصـلة بـنظم
املرور العابر اليت تفر ها مجير وملا ئ النقـل العـابر ،مبـا يف ذلـك املعـابر ايدوديـة وا ـدمات
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القنصــلية واةجــراملات اجلمرايــة وإزالــة نقــاط التفتــيو الداخليــة ،وتعزيــز شــفافيتها وزيــادة
االتساق فيما بينها؛
(و) و ر نظم لوجستية فعالة ،عن طريـق املواملمـة بـني حـوافز يقيـق الكفـاملة يف
النقل وعمليات املرور العابر ،وتعزيز املنافسة ،واة امل التـدرجيي للممارملـات املانعـة للمنافسـة
مثل التكتالت االحتكارية ونظم اال طفاف الما اان ذلك ممكنا؛
(ز) تعزيز إشراك رابطات أعمال النقـل الـربي واملـائي الـداخلي والنقـل بالسـكك
ايديدية يف مشارير الشرااة بني القطاعني العا وا ـا  ،وتبـادل املعـارف وتنفيـذ مبـادرات
للتعـــاون يف جمـــال املـــرور العـــابر وتطبيـــق املمارملـــات الـــيت حققـــت نتـــائج طيبـــة يف تلـــف
مناطق العام؛
(ح) التعــاون يف تبــادل البيانــات املتعلقــة بالتجــارة والنقــل بغيــة إجــرامل معــامالت
عرب ايدود مبزيد من السرعة والكفاملة؛
(ط) ينبغي جلمير البلدان الن اميـة غـري السـاحلية أن تضـر ملياملـات وطنيـة للمـرور
العـــابر علـــى الصـــعيد الـــوطين ،وأن تنشـــج ليـــات وطنيـــة مناملـــبة يشـــارك فيهـــا أ ـــحاب
املصلحة مجيعا.
 - 47واةجراملات اليت ينبغي للشراامل يف التنمية اختاذها هي االتايل:
(أ) دعم البلدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر يف تنفيـذ االتفا يـات
واالتفا ات الدولية املتعلقة بتيسـري املـرور العـابر واملبـادرات الـيت تعـزز التعـاون يف جمـال املـرور
العابر وختفض تكاليف النقل وتضر ترتيبات لوجستية مرنة؛
(ب) مســاعدة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر يف و ــر نظــم
مستدامة وفعالة ومتعددة األطراف للنقل العابر تشمل اجلهات احبة املصـلحة مـن القطـاعني
العــا وا ــا  ،والتشــجير علــى تبــادل أفضــل املمارملــات ذات الصــلة بــا ربات والسياملــات
واملبادرات ودعم ذلك؛
(ج) تشجير املنظمات اة ليمية ودون اة ليمية علـى تقـدمي املسـاعدة ،مـن خـالل
الدعم التقين واملايل للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العـابر ،يف تنفيـذ املبـادرات الـيت
تعزز التعاون يف جمال املرور العابر.
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األولوية  : 4تطوير البنية التحتية و يانتها
 - 42يؤدي تطوير البنية التحتية دورا رئيسيا يف ايد من تكـاليف التنميـة يف البلـدان الناميـة
غــري الســاحلية .ويتســم تطــوير و ــيانة البنيــة التحتيــة للنقــل العــابر ،وتكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت والبنيــة التحتيــة للطا ــة بأ يــة صــو يف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ،حيــل
تساعد هذم األمور يف ايـد مـن ارتفـاو التكـاليف التجاريـة ويسـني القـدرات التنافسـية هلـذم
البلدان وإدماجها بالكامل يف السوق العاملية.
(أ) البنية التحتية للنقل
 - 44رغم التحسن الـذي طـرأ علـى البنيـة التحتيـة للنقـل يف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية،
ال تزال رداملة البنية التحتية املادية والثغرات املوجودة فيهـا تشـكل عقبـات رئيسـية أمـا و ـر
شبكات للنقل العابر تستويف مقومات البقامل ومضمونة األدامل .ومن هـذم الثغـرات عـد افايـة
البنية التحتية املادية للنقل بالسـكك ايديديـة ،والنقـل الـربي ،واملـوانج اجلافـة ،والطـرق املائيـة
الداخلية ،وخطوط األنابيب ،والنقل اجلـوي يف العديـد مـن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ،إىل
جانب التنسيق الدود بـ ني القواعـد واةجـراملات و لـة االملـتثمار عـرب ايـدود و لـة مشـاراة
القطاو ا ا  .وال تزال الو الت املادية الـيت تـرب البلـدان الناميـة غـري السـاحلية بشـبكات
الــبا التحتيــة اة ليميــة للنقــل دون التو عــات بكــثري .ويبقــى األدامل اللوجســيت للبلــدان الناميــة
غــري الســاحلية يف مــا يتعل ـق بالبنيــة التحتيــة ذات الصــلة بالنقــل متــدنيا باملقارنــة مــر البلــدان
األخــر  .ويتــاج الو ــالت النا صــة إىل معاجلــة عاجلــة ،ومــن الضــروري االرتقــامل مبســتو
الطرق الربية والسكك ايديدية والطرق املائيـة الداخليـة علـى ـو يتسـا معـا إ امـة شـبكات
بنية يتية حمكمة وفعالة للنقل داخل البلدان وعرب حدودها .ف نا من املهم جدا يسني و ـيانة
املرافق القائمة .أما فيما يتعلق بالنقل املتعدد الوملائ  ،تكتسي السكك ايديدية أ ية بالنسـبة
للبلدان النامية غري الساحلية اليت تتكون ادراهتا عادة مـن ملـلر أوليـة اـبرية ايجـم .وينبغـي
التــرويج للنقــل بالســكك ايديديــة حيثمــا يكــون املــتريداما ــابال لالملــتمرار وحيثمــا توجــد
بالفعل شبكات للسكك ايديدية.
 - 31ومـا زال حجــم املــوارد الالزمــة لالملــتثمار يف تطــوير البنيــة التحتيــة و ــيانتها يشــكل
يديا ابريا .إذ يتطلب إ امة تعاون دويل وإ ليمـي ودون إ ليمـي وثنـائي بشـأن مشـارير البنيـة
التحتي ة ،ور ـد صصـات أاـرب يف امليزانيـات الوطنيـة ،واملـتريدا املسـاعدة اةهائيـة الدوليـة
والتمويل املتعـدد األطـراف املـتريداما فعـا اال مـن أجـل تطـوير البنيـة التحتيـة و ـيانتها وتعزيـز
الــدور الــذي يقــو بــا القطــاو ا ــا  .ويف الو ــت نفســا ،ف ـ ن هــذا األمــر يتطلــب أيضــا
املتثمارات ابرية يف جمـال بنـامل القـدرات واة ـالحات القانونيـة والتنظيميـة والسياملـاتية مـن
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أجل هتيئة بيئة تدعم زيادة املـتثمارات القطـاعني العـا وا ـا يف البنيـة التحتيـة .ومـن املهـم
مساعدة البلدان النامية غري الساحلية على تنمية ـدرهتا علـى جتهيـز مشـارير بنيـة يتيـة واملـعة
النطــاق ورا،ــة ،وعلــى املتكشــاف ليــات متويــل مبتكــرة لتلــك املشــارير ،مبــا يف ذلــك إ امــة
الشرااات بني القطاعني العا وا ا  ،حيثما يكون ذلك مناملبا.
 - 30واألهداف الددة يف هذا الصدد هي االتايل:
(أ) تعزيــز نوعيــة الطــرق بشــكل اــبري ،مبــا يف ذلــك زيــادة نســبة الطــرق املعبــدة،
باملعايري املناملبة على الصعيد الوطين؛
(ب) توملـــير ويســـني البنيـــة التحتيـــة للســـكك ايديديـــة يف البلـــدان الناميـــة غـــري
الساحلية ،عند اال تضامل؛
(ج) إامــال الو ــالت النا صــة يف شــبكات النقــل العــابر اة ليميــة للطــرق الربيــة
والسكك ايديدية.
 - 34واةجراملات اليت ينبغي أن تتريذها البلدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر
النامية هي االتايل:
و ــر وتنفيــذ ملياملــات وطنيــة شــاملة لتطــوير البنيــة التحتيــة و ــيانتها تضــم
(أ)
مجير وملائل النقل ،والتأاد من التنسيق اجليد مر بلدان املرور العـابر يف جمـاالت تقـاطر البنيـة
التحتية للمرور العابر؛
(ب) التع اون من أجـل تعزيـز نظـم للمـرور العـابر تتسـم باالملـتدامة والقـدرة علـى
التكيف من خالل مجلة أمور منـها :التحسـني والصـيانة املنتظمـان ،وإنشـامل ممـرات علـى طـول
الطرق الرئيسية للمرور العابر ،وإنشامل ليات لعبور ايدود ،مبا فيها املعـابر ايدوديـة املتكاملـة
ا دمات ،حسب اال تضـا مل ،وتعزيـز وفـورات ايجـم يف نظـم النقـل مـن خـالل تطـوير النقـل
املتعدد الوملائ  ،وإنشامل املوانج اجلافة أو مستودعات اياويات الداخلية ،وإنشامل مرافـق لنقـل
البضائر من ملفينة إىل أخر  ،وما شابا ذلك من املرااز اللوجستية؛
(ج) العمــل علــى مواملمــة مقــاييا الســكك ايديديــة لتيســري التوا ــل اة ليمــي،
حيثمــا أمكــن ،وتطــوير ــدرات إعــادة التحميــل ،والتوملــر يف بــرامج التــدريب وبــرامج تبــادل
املوظفني بني شبكات السكة ايديدية؛
(د) تعزيــز نظــم تــراخي متعــددة األطــراف وإ ليميــة للنقــل الــربي ،والســعي
مـن أجــل تنفيـذ نظــا بـدون تــراخي للنقـل الــربي علـى الصــعيد الثنـائي وعلــى ـعيد النقــل
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العابر ،وتوملير نظا ايص
املرور العابر؛

املتعددة األطراف فيما بني البلدان النامية غـري السـاحلية وبلـدان

(هـ) السعي إىل يريـر خـدمات النقـل الـربي علـى اـل مـن الصـعيد الثنـائي ودون
اة ليمي واة ليمي بصورة تدرجيية ،مر مراعاة الظروف ا ا ة للبلدان الناميـة غـري السـاحلية
وبلدان املرور العابر النامية؛
(و)

التشجير على تطوير املرااز اللوجستية الدولية؛

(ز) و ر السياملات واألطر التنظيمية الالزمة لتعزيز مشاراة القطـاو ا ـا
تطوير البنية التحتية وهتيئة بيئة مواتية جلذب االملتثمار األجنيب املباشر؛
(ح) تعزيز الشرااات بني القطاعني العا وا ـا
للنقل و يانتها وافالة املتدامتها؛

يف

مـن أجـل تطـوير البنيـة التحتيـة

(ط) إنشامل شبكات للنقل الربي الداخلي ،مبا يف ذلك الـبا التحتيـة الفرعيـة ،مثـل
الطرق الصاية يف مجير األحوال اجلوية ،وهياال دعم السكك ايديدية و فاف األ ار الـيت
تضمن ملالمة الطرق والسكك ايديدية ،وتعمل على إشـراك طـاو األعمـال التجاريـة الليـة
يف تلك ا دمات على امتداد الطرق الرئيسية وشبكات السكك ايديدية ،األمر الـذي يـؤدي
إىل نشــومل ممــرات تنميــة علــى طــول الطــرق الرئيســية وخطــوط الســكك ايديديــة املســتريدمة
للمرور العابر.
 - 33واةجراملات اليت ينبغي للشراامل يف التنمية اختاذها هي االتايل:
(أ) دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف جمــال تطــوير البنيــة
التحتيــة و ــيانتها ودعــم البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة يف تبــادل
ا ربات بشأن تطوير النقل العابر؛
(ب) تشجير املصارف اةهائية املتعددة األطراف واة ليمية علـى تقـدمي املزيـد مـن
الــدعم إىل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة مــن أجــل االملــتثمار يف
تطوير طاو النقل ،ال وفقا لواليتا؛
(ج) موا ـــلة تقـــدمي املســـاعدة إىل البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية يف املـــتكمال
الو الت النا صة يف خطوط السكك ايديدية وشبكات الطرق ،حسب اال تضامل.
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(ب) البنية التحتية للطا ة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 - 32إن لتوافر البنية التحتية للطا ـة وايصـول علـى الطا ـة املتجـددة واملضـمونة وامليسـورة
التكلفة والتكنولوجيات املتصلة هبا ،بشروط متفق عليهـا ،أ يـة حامسـة يف يـديل تكنولوجيـا
املعلومــات واالتصــاالت ونظــم املــرور العــابر ،والتقليــل مــن حــاالت التــأخري ،وتعزيــز القــدرة
اةنتاجية من أجل يقيق النمو اال تصادي املطرد والتنمية املستدامة .وجيـدر هنـا التأايـد علـى
أ ية مبادرة الطا ة املستدامة للجمير اليت أطلقها األمني العا لألمم املتحدة .ويف هـذا السـياق
ف ن اجلهود اة ليمية ،مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل إنشـامل شـبكات للمرااـز اة ليميـة للطا ـة
املتجددة ويقيق الكفاملة يف املتريدا الطا ة ،ملتكون مهمة وينبغي دعمها.
 - 35وميكــن لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت أن تســهم يف النمــو املســتدا والشــامل
للجمير عن طريق ما يلي :زيادة اةنتاجية يف مجيـر القطاعـات ،حيـل تيسـر توملـير األملـواق
إىل ما ورامل ايدود لالملتفادة من وفورات ايجم ،وختفـض التكـاليف ،وتيسـر ايصـول علـى
ا ــدمات ،مبــا يف ذلــك الو ــول إىل الــبا التحتيــة العريضــة النطــاق واملعلومــات عــن طريــق
وملــائ اةعـــال العامليــة مثـــل شـــبكة اةنترنــت ،ممـــا يســاهم يف زيـــادة املشـــاراة يف اةدارة
واملسامللة والشفافية .بيد أن العديد من البلدان النامية غري الساحلية يواجـا يـديات شـديدة يف
مواابــة متطلبــات النشــر الضــروري للبنيــة التحتيــة وافالــة التطــور املــالز لــذلك يف أطـــر
السياملات .فتكاليف االتصاالت العريضة النطاق ،احصة مـن الـدخل القـومي اةمجـايل ،هـي
أعلــى بكــثري يف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية منــها يف البلــدان الســاحلية الوا عــة بــالقرب مــن
اابالت االتصـاالت البحريـة .وبسـبب ـغر حجـم أملـوا ها ،فـ ن عـد وجـود بيئـة تنظيميـة
منسقة على الصعيد اة ليمي يعـد أيضـا عائقـا اـبريا أمـا خفـض تكلفـة خـدمات تكنولوجيـا
املعلومات واالتصاالت وزيادة تغطيتها اجلغرافية.
 - 30واألهداف الددة يف هذا الصدد هي االتايل:
القيا حسب اال تضامل بتوملير ويسني البنية التحتية لإلمداد خبـدمات الطا ـة
(أ)
ايديثة واملتجددة يف املناطق الريفية وايضرية ونقلها وتوزيعها؛
(ب) ينبغــي جلميــر البلـــدان الناميــة غــري الســـاحلية أن تســعى إىل تعمــيم ملياملـــة
االتصاالت العريضة النطاق؛
(ج)
(د)
الفجوة الر مية.
16/41
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 - 37واةجراملات اليت ينبغي للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة أن
تتريذها هي االتايل:
تعزيز تعاو ا على تشجير جتارة الطا ة العابرة للحدود واملـرور العـابر للطا ـة
(أ)
عن طريق مد خطوط نقل الطا ة إىل البلدان األخر ؛
(ب) ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن ترملم ملياملـات وطنيـة يف جمـال الطا ـة
ترمــي إىل تشــجير الطا ــة ايديثــة واملضــمونة واملتجــددة لالرتقــامل إىل حــد اــبري بالقــدرات يف
جمــال اةنتــاج والتجــارة والتوزيــر بغيــة افالــة حصــول اجلميــر علــى الطا ــة ،ويقيــق يوهلــا
اال تصادي؛
(ج) العمل معا من أجل يـديل مرافـق املـرور العـابر والنقـل ،واجلمـارك واملرافـق
ايدوديــة األخــر  ،باالملــتفادة الكاملــة مــن القــدرات الــيت تتيحهــا تكنولوجيــات املعلومــات
واالتصاالت؛
(د)

موا لة يسني ومواملمة األطر القانونية والتنظيمية؛

(هـ) ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن تضر ملياملة وطنية متعلقة باالتصـاالت
العريضة النطاق هبدف يسني الو ـول إىل اـابالت األليـاف الضـوئية الدوليـة ذات القـدرات
العالية والشبكات األملاملية ذات النطاق الترددي العريض؛
(و) ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن تسعى إىل النهوض بقطاعاهتـا ا دماتيـة
عــن طريــق تطــوير البني ـات التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وإدماجهــا يف مجيــر
اواالت ذات الصلة من أجل تعزيـز القـدرة علـى املنافسـة ،واالبتكـار وعـد اة صـامل ،وذلـك
لتقلي و ت العبور وتكاليفا ويديل مرافق املرور العابر واجلمارك ا ا ة هبا؛
(ز) تعزيز اجلسور الر مية مـن أجـل ربـ الـدعامات الوطنيـة اـي يتسـا للبلـدان
البعيـدة عـن الكـابالت البحريـة أيضـا ايصـول علـى تـرددات عريضـة النطـاق بأملـعار معقولـة
واــي يصــبح يف إمكا ــا توملــير نطــاق االتصــاالت الســلكية والالملــلكية و طــاو ا ــدمات
ذات الصلة م ن أجـل تيسـري ايصـول علـى خـدمات ميسـورة التكلفـة وعاليـة اجلـودة يف جمـال
االتصاالت السلكية والالمللكية.
 - 32واةجراملات اليت ينبغي للشراامل يف التنمية اختاذها هي االتايل:
(أ) دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان الناميـة غـري السـاحلية لتطـوير طاعـات الطا ـة
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها؛
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(ب) تشجير االملتثمارات املوفرة للطا ـة يف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وتيسـري
التحول اال تصادي املراعي للبيئة؛
(ج) دعـــم البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية يف تعزيـــز ملياملـــاهتا الوطنيـــة املتعلقـــة
باالتصاالت العريضة النطاق ،وو ر ما يلز من البا التحتية العريضة النطاق؛
(د) بنــامل ــدرات البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف جمــال املــتريدا تكنولوجيــا
االتصاالت ايديثة وامليسورة التكلفة؛
(هـ) موا لة دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية غري الساحلية مـر بلـدان املـرور
العابر النامية لتيسري الو ول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونقـل املهـارات واملعـارف
والتكنولوجيا ذات الصلة ،وفقا للشروط املتفق عليها ،من أجل تطوير البنية التحتيـة و ـيانتها
ويقيق املتدامتها.
األولوية  : 3التجارة الدولية وتيسري التجارة
(أ) التجارة الدولية
 - 34إن زيادة إدماج البلدان النامية غري الساحلية يف التجارة العامليـة ويف ملالملـل األنشـطة
املضيفة للقيمة على الصـعيد العـاملي أمـر حيـوي لزيـادة القـدرة التنافسـية هلـذم البلـدان وافالـة
تنميتها اال تصادية .ويترتب على تصدير السلر املنتَجة يف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية يمـل
تكاليف نقل إ افية ،األمر الذي د لد من القدرة التنافسية ويقلل عائدات املنـتجني يف تلـك
البلدان .وال يزال هيكل ادرات البلدان الناميـة غـري السـاحلية يتسـم باالعتمـاد علـى تصـدير
عــدد حمــدود مــن املنتجــات ،وال ملــيما املنتجــات الزراعيــة واملــوارد املعدنيــة .وينبغــي إعطــامل
األولويــة لسياملــات وتــدابري يــدعمها الشــراامل يف التنميــة وهتــدف إىل تنويــر هيكــل اةنتــاج
والتصــدير يف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وتعزيــز ــدرهتا اةنتاجيــة والتنافســية مــن أجــل
االملتفادة الكاملة من النظا التجاري املتعدد األطراف.
 - 21ومــر تزايــد التــراب بــني التجــارة العامليــة واالملــتثمار واةنتــاج ،أ ــبحت ملالملــل
األنشــطة املضــيفة للقيمــة علــى الصــعيد العــاملي تســتأثر ،صــة متزايــدة مــن التجــارة الدوليــة.
وم تتمكن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن املشـاراة الكاملـة يف ملالملـل األنشـطة املضـيفة
للقيمــة ملــوامل علــى الصــعيد اة ليمــي أو العــاملي .ويتــيح االرتبــاط بسالملــل األنشــطة املضــيفة
للقيمة على الصعيد العاملي فر ة للبلدان النامية غري الساحلية لتحقيـق املزيـد مـن االنـدماج يف
األملواق العاملية ،وزيادة ـدرهتا علـى املنافسـة ،ويتـيح هلـا أن تغـدو حلقـات هامـة يف ملالملـل
اةنتاج والتوزير.
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 - 20وللريدمات دور ها يف تيسري التجارة يف السلر واملشاراة الفعالة يف التجـارة الدوليـة
وملالملــل األنشــطة املضــيفة للقيمــة علــى الصــعيد العــاملي .فا ــدمات املتســمة بالكفــاملة تعــزز
اةنتاجية ويد من تكاليف األعمال التجارية وتشجر علـى إجيـاد فـر العمـل .وينبغـي دعـم
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن أجــل زيــادة حصــة ا ــدمات يف ا تصــاداهتا ويف ــادراهتا،
بوملائل منها انتهاج ملياملات متكينية.
 - 24ومــن األملــباب الرئيســية لتــهميو البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف النظــا التجــاري
الدويل ارتفـاو تكـاليف املعـامالت التجاريـة .و ـد س التسـليم يف توافـق رامل مـونتريي للمـؤمتر
الدويل لتمويل التنمية بأ ية و ول ادرات الب لـدان الناميـة ،مبـا يف ذلـك البلـدان الناميـة غـري
الساحلية ،إىل مجير األملواق بشكل معزز ومضمون( ) .ووفقا للتعهـدات الـواردة يف اةعـالن
الوزاري الصادر عن املؤمتر الوزاري الرابـر ملنظمـة التجـارة العامليـة(و) و واعـد منظمـة التجـارة
العاملية ،ينبغي إيـالمل اهتمـا اامـل يف جولـة الدوحـة مـن املفاو ـات التجاريـة املعنيـة بالتنميـة
الحتياجات ومصاحل البلدان الناميـة ،مبـا يف ذلـك البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور
العابر .ونظرا لنمـو التجـارة املتزايـد فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب ،ـد تشـكل بلـدان ناميـة أخـر
وجهــات تصــديرية هامــة ملنتجــات البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ،ومصــادر حيويــة لالملــتثمار
األجنيب املباشر.
 - 23و د وافق وزرامل التجارة يف املؤمتر الوزاري التاملر ملنظمة التجـارة العامليـة الـذي عقـد
يف بـــايل يف اـــانون األول/ديســـمرب  ،4103بتوافـــق اارامل ،علـــى جمموعـــة مـــن اةعالنـــات
والصكوك ،منها اتفاق تيسري التجارة الذي يو ـح ولسـن املـواد ا امسـة والثامنـة والعاشـرة
من االتفاق العا بشـأن التعريفـات اجلمرايـة والتجـارة لعـا  0442هبـدف موا ـلة التعجيـل
بنقل السلر واةفراج عنها وختليصها ،مبـا يف ذلـك السـلر العـابرة .ويعـد اتفـاق تيسـري التجـارة
وتنفيذم يف الو ت املناملب يف ملياق جمموعة تدابري بايل مهما من أجل تيسـري التجـارة للبلـدان
الناميــة غــري الســاحلية .ويشــمل االتفــاق أحكامــا هامــة بشــأن تقــدمي املســاعدة التقنيــة وبنــامل
القدرات ملساعدة البلدان النامية غري الساحلية على تنفيذ االتفاق تنفيذا فعاالا.

__________
( ) تقريرر املررؤمتر الردون لتمويرر ،التنميررةن مرونتريلن امل سرري ن  88-82آذار/مرار ( 8008منشــورات األمــم
املتحدة ،ر م املبير  ،)A.02.II.A.7الفصل األول ،القرار  ،0املرفق.

(و) انظر  ،A/C.2/56/7املرفق.
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 - 22واألهداف الددة يف هذا الصدد هي االتايل:
(أ) يقيــق زيــادة اــبرية يف مشــاراة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف التجــارة
العاملية ،مر الترايز على زيادة الصادرات بدرجة ابرية؛
(ب) يقيق زيادة ابرية يف القيمـة املضـافة واملكونـات املصـنعة ،حسـب اال تضـامل،
يف ـــادرات البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية مـــن أجـــل تنويـــر أملــواق ـــادراهتا ومنتجاهتـــا
بشكل ابري؛
(ج) موا لة تعزيز الـرواب اال تصـادية واملاليـة بـني البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
والبلدان األخر يف املنطقة نفسها من أجل يقيق زيـادة تدرجييـة ومسـتمرة يف حصـة البلـدان
النامية غري الساحلية يف التجارة داخل هذم املنطقة؛
(د) دعــوة الــدول األعضــامل إىل النظــر يف االحتياجــات الــددة والتحــديات الــيت
تواجا البلدان النامية غري الساحلية يف مجير املفاو ات التجارية الدولية.
 - 25ومن اةجراملات اليت ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية اختاذها ما يلي:
(أ) و ر املتراتيجية جتارية وطنية على أملا امليزة النسبية والفر
الصعيدين اة ليمي والعاملي؛

املتاحة علـى

(ب) إدماج السياملات التجارية يف االملتراتيجيات اةهائية الوطنية؛
(ج) هتيئــة بيئــة أفضــل لألعمــال التجاريــة بغيــة مســاعدة الشــراات الليــة علــى
االندماج يف ملالملل األنشطة املضيفة للقيمة على الصعيدين اة ليمي والعاملي؛
(د) التشجير على و ر ملياملات تساعد الشـراات الليـة ،وخبا ـة املؤملسـات
الصغرية واملتوملطة ايجم ،على زيادة مشاراتها يف التجارة الدولية؛
(هـ) االملـتفادة التامــة مــن الترتيبــات التجاريـة التفضــيلية الثنائيــة واة ليميــة هبــدف
توملير نطاق التكامل اة ليمي واالندماج العاملي؛
(و) تنفيذ ملياملات وتدابري مـن شـأ ا يقيـق زيـادة اـبرية يف التنويـر اال تصـادي
وتنوير الصادرات ويقيق القيمة املضافة.
 - 20ومن اةجراملات اليت ينبغي لبلدان املرور العابر النامية أن تتريذها ما يلي:
(أ) تعزيــز االملــتثمار يف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن أجــل تعزيــز ــدراهتا
اةنتاجية والتجارية ،وتقدمي الدعم هلا للمشاراة يف االتفا ات التجارية اة ليمية؛
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(ب) يسني إمكانيات و ول املنتجات الـواردة مـن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
إىل األملواق ،بدون فرض حـواجز مجرايـة تعسـفية أو غـري مـربرة ال تتفـق مـر واعـد منظمـة
التجارة العاملية؛
(ج) ينبغي للبلدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر أن جتـري دراملـات
بشأن اللوجستيات التنافسية والتكاليف اللوجستية باالملتناد إىل املنهجيات املعترف هبا دوليا.
 - 27ومن اةجراملات اليت ينبغي للشراامل يف التنمية اختاذها ما يلي:
(أ) دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية لتنويــر الصــادرات،
واالندماج يف ملالملل األنشـطة املضـيفة للقيمـة علـى الصـعيدين اة ليمـي والعـاملي واملشـاراة
بفعالية يف املفاو ات التجارية املتعددة األطراف؛
(ب) معاجلــة ايــواجز غــري اجلمرايــة ،وتقلــي ايــواجز غـري اجلمرايــة التعســفية
أو غري املربرة ،أي اليت ال تتفق مر واعد منظمة التجارة العاملية ،أو إزالة هذم ايواجز؛
(ج) ينبغــي للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والشــراامل يف التنميــة أن تشــجر علــى
يسني إدماج املؤملسات الصغرية واملتوملطة ايجم يف التجارة الدولية عن طريـق القيـا  ،عنـد
اال تضــامل ،بتقويــة مؤملســات دعــم التجــارة ،وتعزيــز القــدرة التنافســية التجاريــة؛ وإ امــة حيــز
للحــوار بـــني القطـــاعني العــا وا ـــا  ،وتعزيـــز التثقيـــف والتــدريب وبنـــامل القـــدرات علـــى
الصـــعيدين الـــتقين واملهــــين ،وإنشـــامل روابـــ بــــني األملـــواق عـــن طريــــق منـــابر التوا ــــل
بني املؤملسات؛
(د) تعزيز نشر التكنولوجيات املناملبة السـليمة بيئيـا واملـتيعاهبا بنـامل علـى أحكـا
وشروط يتفق عليها ،بوملائل منها االملتثمارات أو املشارير التعاونية الرامية إىل تعزيـز التنويـر
اال تصادي والتنمية املستدامة ،حسب اال تضامل؛
(هـ) تقدمي املساعدة التقنية وبنامل القدرات على النحو املناملب للبلـدان الناميـة غـري
الساحلية لكي تستكمل عملية انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية ،وتفـي بالتزاماهتـا وتنـدمج
يف النظا التجاري املتعدد األطراف؛
(و) موا لة تقدمي املعونة التجارية للبلدان النامية غري الساحلية ،متشيا مـر املبـاد
التوجيهية ملنظمة التجارة العاملية.
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(ب) تيسري التجارة
 - 22ال تزال ايواجز غري املادية وحاالت التأخري وأوجا القصور املرتبطة باملعابر ايدوديـة
واملــوانج ،مبــا يف ذلــك اةجــراملات اجلمرايــة واملتطلبــات املتعلقــة بالوثــائق و صــور ا ــدمات
اللوجستية و عف املؤملسات واالفتقار علـى نطـاق واملـر إىل القـدرات البشـرية واةنتاجيـة،
أمــورا جتعــل تكــاليف النقــل مرتفعــة .وهــي يف ــميم املــتمرار هتمــيو البلــدان الناميــة غــري
الساحلية .وينبغي أن يكون ملوا ـلة تبسـي ومواملمـة اةجـراملات اجلمرايـة وإجـراملات النقـل
العـــابر وشـــكلياهتا والشـــفافية والفعاليـــة يف إدارة ايـــدود وتنســـيق عمـــل الواـــاالت املعنيـــة
بالتريلي اجلمراي على ايدود أثر ملمو مباشر على ختفيض تكلفة ممارملة البلـدان الناميـة
غري الساحلية للتجارة وعلى يفيز يامهـا بـذلك علـى ـو أملـرو وأاثـر تنافسـية .ومـن شـأن
يسني تيسري التجارة أن يساعد البلدان النامية غـري السـاحلية علـى إىل تعزيـز القـدرة التنافسـية
لصادراهتا من املنتجات وا دمات.
 - 24ويف العديد من البلدان الناميـة غـري السـاحلية ،يعـد بنـامل القـدرات البشـرية واملؤملسـية
غري ااف يف عدد من اواالت ،مبا يف ذلـك الكيانـات اجلمرايـة وايدوديـة وواـاالت النقـل
العابر ،وعملية التفاوض التجاري وتنفيذ اتفا ـات تيسـري املـرور العـابر والتجـارة ،مبـا يف ذلـك
اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة ،مما يؤدي إىل عد فعاليـة التنفيـذ .ويكتسـي
تقدمي املساعدة التقنية ويسني ا دمات اللوجستية ذات الصـلة بالتجـارة واملـرور العـابر أ يـة
بالغــة مــن حيــل متكــني البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن املشــاراة الكاملــة يف املفاو ــات
التجارية املتعددة األطراف واالملتفادة منها ،وافالة فعالية تنفيـذ السياملـات واألنظمـة الراميـة
إىل تيسري النقل والتجارة وتنوير اعدة ادراهتا.
 - 51واألهداف الددة يف هذا الصدد هي ااا :
(أ) تبســي وترشــيد إجــراملات مــرور ايــدود إىل حــد اــبري هبــدف تقلــي
التأخري يف املوانج ويف ايدود؛

مــدة

(ب) يسني مرافق املرور العابر وزيادة افاملهتا هبدف ختفيض تكاليف املعامالت؛
(ج) افالة نشر ويديل مجير األنظمـة والشـكليات واةجـراملات املتعلقـة بـاملرور
العابر وفقا ملا ين عليا اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة.
 - 50من اةجراملات اليت ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن تتريذها ما يلي:
إنشامل اللجان الوطنية املعنيـة بتيسـري التجـارة ،أو تعزيزهـا ،حسـب اال تضـامل،
(أ)
مبشاراة مجير اجلهات املعنية ،مبا يف ذلك القطاو ا ا ؛
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(ب) تعزيز وتنفيذ مبـادرات لتيسـري التجـارة مـن بيـل إجـرامل عمليـات التفتـيو يف
مراــز واحـــد ،وفحــ الوثـــائق يف شــباك واحـــد ،والــدفر بالوملـــائل اةلكترونيــة ،ويقيـــق
الشفافية ،ويديل املرااز ايدودية وا دمات اجلمراية ،يف مجلة أمور؛
(ج) تطبيـــق نظـــم متكاملـــة ةدارة ايـــدود بفعاليـــة ،والســـعي إىل إنشـــامل مرااـــز
حدودية متكاملة ا دمات ،عند اال تضامل ،مر البلدان الناميـة غـري السـاحلية اوـاورة أو بلـدان
املــرور العــابر الناميــة ،مبــا يســمح باملعاجلــة املشــتراة للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة هبــدف
تقلي الو ت الالز للتريلي اجلمراي على ايـدود ،مـر االملـتفادة بشـكل تـا مـن أدوات
تيسري التجارة اليت تضعها املنظمات الدولية من أجل بنامل القدرات الوطنية؛
مان التمثيل الكامل والشامل للقطاو ا ا  ،مبـا يف ذلـك الشـرااات بـني
(د)
القطاعني العا وا ـا ورابطـات شـراات النقـل ،يف املبـادرات والسياملـات املتعلقـة بتيسـري
التجارة ،وو ر ما يلز من ملياملات وأطر تنظيمية لتعزيز مشاراة القطاو ا ا .
 - 54من اةجراملات اليت ينبغي لبلدان املرور العابر النامية أن تتريذها ما يلي:
(أ) العمل على و ر وتنفيذ مبادرات لتيسري التجارة ،مبـا يف ذلـك اتفـاق منظمـة
التجــارة العامليــة بشــأن تيســري التجــارة ،بالتعــاون مــر البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف مجيــر
اواالت ذات الصلة باملو وو؛
(ب) بذل املزيد من اجلهود مـن أجـل مواملمـة وتبسـي وتوحيـد القواعـد والوثـائق
املطلوبة واةجراملات املتصلة بعبـور ايـدود وباجلمـارك؛ وتعزيـز التـازر والتعـاون عـرب ايـدود
فيمــا بــني تلــف الواــاالت اجلمرايــة والواــاالت املعنيــة بعبــور ايــدود؛ وتعزيــز املــتريدا
العمليــات اةلكترونيــة (املعــامالت اةلكترونيــة) واة ــرارات اجلمرايــة املقدَّمــة بــل الو ــول،
ونظــم التفتــيو لتقيــيم املريــاطر ،ونظــم املؤملســات اال تصــادية املعتمــدة؛ وإ ــفامل املزيــد مــن
الشــفافية واالتســاق علــى األنشــطة اجلمرايــة ويســني القــدرة علــى التنبــؤ مبســارها؛ وإنشــامل
مرااز حدودية متكاملة ا دمات ،حسب اال تضامل ،واالشتراك يف عمليات املرا بـة اجلمرايـة
والتفتيو يف املوا ر ايدودية وغري ذلك من أشكال اةدارة املتكاملة علـى ايـدود مـر البلـدان
النامية غري الساحلية؛
(ج) ينبغــي التشــجير علــى تبــادل أفضــل املمارملــات يف إدارة اجلمــارك وايــدود
واملمرات ،ويف تنفيذ ملياملـات تيسـري التجـارة ،وذلـك علـى الصـعيد العـاملي واة ليمـي ودون
اة ليمي وفيما بني بلدان اجلنوب ،مبا يف ذلك يف القطاو ا ا ؛
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(د) االملتفادة الكاملة من أدوات تيسـري التجـارة الـيت و ـعتها املنظمـات الدوليـة
من أجل بنامل القدرات الوطنية و مان النقـل اامـن واملوثـوق عـرب ايـدود ،مـن خـالل القيـا
بعدد من األمور منها اةعمال الفعال للمعايري الدوليـة وأفضـل املمارملـات القائمـة يف جمـاالت
املرور عرب اجلمارك وملالمة وأمن ملالملل النقل؛
ــمان الشــفافية يف القواعــد واألنظمــة والرملــو والتكــاليف املتصــلة باملعــابر
(هـ)
ايدودية واجلمارك والنقل العابر ،وعـد التمييـز يف املعاملـة لكفالـة حريـة املـرور العـابر لسـلر
البلدان النامية غري الساحلية.
 - 53من اةجراملات اليت ينبغي للشراامل يف التنمية اختاذها ما يلي:
(أ) تقدمي املسا عدة إىل البلدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة
يف جمال تيسري التجارة وفقا التفاق منظمة التجـارة العامليـة بشـأن تيسـري التجـارة الـذي اعُتموـد
بتوافق اارامل يف بايل ،إندونيسيا ،يف اانون األول/ديسمرب  ،4103يف املؤمتر الـوزاري التاملـر
ملنظمة التجارة العاملية ،وتشجير املنظمات الدولية على مساعدة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
علـــى تقيـــيم احتياجاهتـــا املتصـــلة بتنفيـــذ ذلـــك االتفـــاق ،وعلـــى تنفيـــذ التـــدابري ذات الصـــلة
بتيسري التجارة؛
(ب) دعم األنشطة ،مبا يف ذلك أنشطة تيسري التجارة ،الراميـة إىل تبسـي وترشـيد
وتوحيد ومواملمة إجراملات االملترياد والتصدير واةجراملات اجلمراية؛
(ج) التشـجير علــى تبــادل املعلومــات بشـأن ا ــربات وأفضــل املمارملــات املتعلقــة
بتيسري التجارة من أجل هتيئة بيئة مواتية لتنفيذ نظم لضمان املـرور اجلمراـي متعـددة البلـدان،
إما بتنفيذ االتفا ات الدولية يف جمال املرور العابر أو بتطبيق اتفا ات وظيفية إ ليمية؛
(د) تقــدمي الــدعم الــالز لبنــامل القــدرات ،مبــا يف ذلــك تنفيــذ بــرامج تدريبيــة ،يف
جماالت اجلمارك والتريلي اجلمراي على ايدود والنقل؛
(هـ) تشجير املعونة التجارية على الصعيد اة ليمي هبدف تعزيز التكامل التجـاري
فيما بني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر.
األولوية  : 2التكامل والتعاون على الصعيد اة ليمي
 - 52إن التعاون الوثيـق مـر بلـدان املـرور العـابر شـرط ـروري لتحسـني الـرب بشـبكات
النقــل والطا ــة وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت .ويترتــب علــى تــوافر اهليااــل األملاملــية
والسياملات التجاريـة والتنظيميـة إىل جانـب االملـتقرار السياملـي يف بلـدان اجلـوار انعكاملـات
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هامــة علــى التجــارة ا ارجيــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية .والتكلفــة الــيت تتكبــدها البلــدان
النامية غري الساحلية للو ول إىل األملواق ال تتحدد فق يف ـومل الظـروف املتمثلـة يف مو ـر
هذم البلدان اجلغرايف وملياملاهتا وبنيتها التحتية وإجراملاهتا اةداريـة ،بـل تتحـدد أيضـا يف ـومل
الظــروف نفســها يف البلــدان اوــاورة .وهلــذا ،يتــيح التكامــل اة ليمــي والسياملــات اة ليميــة
املتسـقة واملنسـقة فر ـ اة لتحسـني الــرب بشـبكات النقـل العــابر وافالـة زيــادة حجـم التجــارة
اة ليميــة ،و ــوا ملياملــات تنظيميــة مشــتراة ،وتعــاون األجهــزة املعنيــة بايــدود ،واتســاق
اةجراملات اجلمراية من أجل توملير نطاق األملواق اة ليمية.
 - 55وجيب تعزيز التكامل اة ليمـي ليشـمل التعـاون فيمـا بـني البلـدان بشـأن طائفـة أوملـر
مــن اوــاالت ،يــل ال تقتصــر علــى التجــارة وتيس ـري التجــارة ،لتشــمل االملــتثمار ،والبحــل
والتطــوير ،والسياملــات الراميـــة إىل تســرير التنميـــة الصــناعية اة ليميـــة والتــراب اة ليمـــي.
ويهــدف هــذا النــهج إىل تعزيــز التغــيري اهليكلــي والنمــو اال تصــادي يف البلــدان الناميــة غــري
الساحلية باعتبار ذلك هدفا يف حد ذاتا ،وومليلة أيضا لرب املناطق باألملـواق العامليـة بشـكل
مجاعي .ومن شأن ذلك أن يعزز القـدرة التنافسـية ويسـاعد علـى جـين أاـرب ـدر مـن الفوائـد
من العوملة .ومن املهم توثيق أفضل املمارملات وتبادهلـا وتعميمهـا لـتمكني الشـراامل املتعـاونني
من أن يستفيد بعضهم من خربات بعض.
 - 50ومن اةجراملات اليت ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن تتريذها ما يلي:
تعزيـــز التكامـــل اة ليمـــي مـــن خـــالل تعزيـــز شـــبكات التجـــارة والنقـــل
(أ)
واالتصاالت والطا ة على الصعيد اة ليمي؛
(ب) التشــجير علــى مواملمــة السياملــات اة ليميــة بغــرض تعزيــز التــازر اة ليمــي،
والقدرة التنافسية ،والسالملل املضيفة للقيمة على الصعيد اة ليمي؛
(ج) تعزيـــــز مشـــــاراة البلـــــدان الناميـــــة غـــــري الســـــاحلية يف أطـــــر التكامـــــل
الثنائية واة ليمية.
 - 57ومن اةجراملات اليت ينبغي لبلدان املرور العـابر الناميـة أن تتريـذها املسـا ة يف توطيـد
التكامـل اة ليمــي مــن خــالل تنسـيق تطــوير البنيــة التحتيــة اة ليميـة ،وتــدابري تيســري التجــارة،
واالتفا ات التجارية اة ليمية ،مبا يف ذلـك عـرب إنشـامل نظـم ـمانات مجرايـة تتسـم بالفعاليـة
والكفاملة من أجل مساعدة البلدان النامية غري الساحلية على التغلب على العقبات النامجـة عـن
مو عها اجلغرايف غري الساحلي.
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 - 52ومن اةجراملات اليت ينبغي للشراامل يف التنمية اختاذها ما يلي:
دعم اجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وشـراابها مـن بلـدان
(أ)
املرور العابر من أجل ترمليخ التكامل اة ليمي ،عرب إطـالق وتنفيـذ مشـارير إ ليميـة اـبرية يف
جمال النقل واذلك اتفا ات نقل إ ليمية لتيسري حراة البضائر واملسافرين عرب ايدود؛
(ب) دعــم عمليــات التكامـــل اة ليمــي اجلاريـــة الــيت تشــارك فيهـــا بلــدان ناميـــة
غري ملاحلية؛
(ج)

تبادل أفضل املمارملات يف جمال تعزيز التكامل اة ليمي.

األولوية  : 5التحول اال تصادي اهليكلي
 - 54ال تزال العديد من البلدان النامية غـري السـاحلية تعتمـد علـى تصـدير عـدد حمـدود مـن
السلر األملاملية اليت اثريا مـا تكـون يمتـها املضـافة منريفضـة .ولكـي تـتمكن البلـدان الناميـة
غري السـاحلية مـن االملـتفادة مـن إمكاناهتـا التصـديرية والتجاريـة بشـكل تـا  ،مـن املهـم اختـاذ
تدابري من شأ ا أن تشجر على إحداث يـول ا تصـادي هيكلـي افيـل بتقلـي األثـر السـليب
ملساو مو عها اجلغرايف وللصدمات ا ارجية ،على ـو يتـيح إجيـاد فـر عمـل ،ويـؤدي يف
اية املطاف إىل القضامل على الفقر ويقيـق التنميـة املسـتدامة والنمـو املطـرد الشـامل للجميـر.
فزيــادة القيمــة املضــافة والتنويــر اال تصــادي عنصــران هامــان لتحقيــق التحــول اال تصــادي
اهليكلي .وال يقل بنامل القـدرات املؤملسـية وتنميـة املـوارد البشـرية أ يـ اة عـن هـذين العنصـرين
بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية.
 - 01وميكن لتحسني درات البلـدان الناميـة غـري السـاحلية يف جمـال الصـناعات التحويليـة،
مبا يف ذلك الرفـر مـن مسـتو إملـهامها يف ملالملـل األنشـطة املضـيفة للقيمـة علـى الصـعيدين
اة ليمي والعاملي ،أن لقق اهلـدف الثالثـي املتمثـل يف إنشـامل فـر عمـل ذات أجـور أفضـل،
وزيادة اةيرادات ،وايد من ترايز اجلزمل األاـرب مـن ـادراهتا علـى املـواد األوليـة .ويكتسـي
ارتفــاو يمــة الصــادرات وزيــادة الصــادرات مــن املــواد الصــغرية ايجــم أ يــة بالغــة علــى ــو
خا بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية .ويف هـذا السـياق ،مـن املهـم إيـالمل العنايـة الالزمـة
لتطــوير طاعــات الصــناعات التحويليــة والزراعــة وا ــدمات ،مبــا يف ذلــك ا ــدمات املاليــة
وتكنولوجيات االتصـاالت واملعلومـات وا ـدمات السـياحية حسـب مـا يتـوامل مـر الظـروف
الوطنية .وميكن أن تؤدي السياحة دورا هاما يف تنمية القطاو اال تصادي وإجياد فـر للعمـل
وتوفري العملة األجنبية.
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 - 00وللعلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار دور بـــالد األ يـــة يف يقيـــق التحـــول اال تصـــادي
اهليكلي ،وتنمية القدرات اةنتاجية ،وتوليد القيمة املضـافة .ومـن الضـروري اعتمـاد ملياملـات
وطنية مالئمة وايصول على الدعم الدويل واالملتثمارات األجنبيـة املباشـرة لتيسـري االملـتفادة
من العلم والتكنولوجيا واالبتكار ،وينبغي للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية أن تشـجر االملـتثمار
يف العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق التنمية املستدامة.
 - 04ويسـهم القطـاو ا ـا يف يقيـق النمـو اال تصــادي والقضـامل علـى الفقـر مـن خــالل
بنــامل القــدرات اةنتاجيــة ،وإجيــاد فــر العمــل الالئــق ،وتشــجير االبتكــار ،وتنويــر اال تصــاد،
وتنمية املنافسة اال تصادية .ويف البلدان النامية غري الساحلية ،يشـارك القطـاو ا ـا بفعاليـة،
مبا يف ذلك التجار وواـالمل الشـحن وشـراات التـأمني وشـراات النقـل ،يف األنشـطة املتعلقـة
بتيســري املـــرور العــابر وتيســـري التجـــارة ،وميثــل هـــذا القطـــاو مصــدرا لإليـــرادات الضـــريبية،
واالملتثمار اللي ،اما أنا شريك يف االملتثمارات األجنبية املباشـرة .وميكـن للشـرااات بـني
القطاعني العا وا ا أن تضطلر بدور ها يف تطوير البا التحتية.
 - 03واألهداف الددة يف هذا الصد هي ااا :
زيادة القيمة املضافة يف طاعي الصناعات التحويليـة والزراعـة ،هبـدف يقيـق
(أ)
النمو الشامل للجمير والتنمية املستدامة؛
(ب) زيادة التنوير اال تصادي وتنوير الصادرات؛
(ج) تعزيـز النمــو القــائم علــى طــاو ا ــدمات ،مبــا يف ذلــك ا ــدمات الســياحية،
هبدف زيادة مسا تها يف اال تصاد الوطين؛
(د)
املضافة العالية.

تشـــجير تـــدفق االملـــتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة يف القطاعـــات ذات القيمـــة

 - 02وتشمل اةجراملات اليت ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن تتريذها ما يلي:
(أ) و ــر املــتراتيجية للتحــول اهليكلــي ترمــي إىل النــهوض بــالعلم والتكنولوجيــا
واالبتكــار ،وتنويــر الصــادرات ،وتعزيــز القــدرة اةنتاجيــة والكفــاملة والقــدرة علــى املنافســة يف
طاعات الزراعة والصناعات التحويلية وا دمات ،مبا يف ذلك السياحة؛
(ب) تشجير ايلول املبتكرة واملبادرة اال تصادية ايـرة واملـتريدا التكنولوجيـات
ايديثة والفعالة من حيل التكلفـة واملتكيففـة مـر الظـروف الليـة ،مـر الترايـز علـى طاعـات
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مثل الزراعة ،والنقل ،واملعلومات واالتصاالت ،واملاليـة ،والطا ـة ،والصـحة ،وامليـام والصـرف
الصحي ،والتعليم ،وإ امة شرااات فعالة بني القطاعني العا وا ا ؛
(ج) تكــوين اتلــة حرجــة مــن القــدرات اةنتاجيــة اوديــة والقــدرة التنافســية يف
طاعات الصناعات التحويلية والزراعة وا دمات؛
(د) التشجير على جذب املتثمارات أجنبية مباشرة أاثـر تنوعـا مـن خـالل هتيئـة
بيئــة مالئمــة هبــدف تعزيــز القيمــة املضــافة ،والقــدرة اةنتاجيــة ،والــبا التحتيــة للنقــل العــابر،
وإامال الو الت النا صة اليت ترب البلدان النامية غري الساحلية بالشبكة اة ليمية؛
(هـ) اختاذ تدابري ترمي إىل يديل طاو ا ـدمات مـن خـالل تعزيـز الـرواب بـني
واالمل الوملاطة امل الية والصناعات اةبداعية واألعمال التجارية وا دمات القانونية والتقنية؛
(و) إنشامل جتمعات ناعية ،مـن بيـل منـاطق جتهيـز الصـادرات ومرااـز االمتيـاز
اة ليمية ،بغية تعزيز شبكات املعارف وتوطيد عال ات التراب بني الشراات؛
(ز) إعطـــامل األولويـــة لتنميـــة القطـــاو ا ـــا  ،وخصو ـــا للمشـــارير الصـــغرية
واملتوملطة ايجم؛
(ح) و ر ملياملـة ـناعية تراعـي ـرورة يسـني إمكانيـة ايصـول علـى املـوارد
املاليـــة ،وتنميـــة القـــدرات البشـــرية املالئمـــة ،وتشـــجير االملـــتثمار يف الـــبا التحتيـــة الداعمـــة
لال تصاد اومليلة ملوا لة تعزيز القطاو ا ا ؛
(ط) التشجير على و ر ملياملات تنافسية فعالة ،حسب اال تضامل ،تدعم النشـاط
التجــاري وتوا ــل توطيــد إطــار ــانوين وتنظيمــي يــدعمها ،وهتيئــة ظــروف ونظــم متصــلة
باال تصاد الكلي ميكن أن تيسر تنمية القطاو ا ا ؛
(ي) االملتفادة من مراز التفكري الـدويل املعـين بالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن
أج ل تبـادل ا ـربات واملهـارات والبحـوث واملـوارد األخـر بشـأن املسـائل املتصـلة بالتجـارة
واملرور العابر والنقل وبنـامل القـدرات فيمـا بـني البلـدان الناميـة غـري السـاحلية .وينبغـي للبلـدان
النامية غري الساحلية اليت م تصدق بع ُد علـى االتفـاق املتعـدد األطـراف ةنشـامل مراـز الـتفكري
الدويل املعين بالبلدان النامية غري الساحلية أن تصدق عليا.
 - 05ومن اةجراملات اليت ينبغي للشراامل يف التنمية اختاذها ما يلي:
دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية غري الساحلية لتحسني دراهتا اةنتاجيـة
(أ)
ويقيق التنوير اال تصادي؛
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(ب) املســـا ة يف اجل هـــود الـــيت تبـــذهلا البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية لتبـــادل
التكنولوجيات املبتكرة واملعارف العلمية واملهارات التقنية وأفضل املمارملات؛
(ج) دعـم اجلهـود الـيت تبــذهلا البلـدان الناميـة غـري الســاحلية لزيـادة القيمـة املضــافة
ةنتاجها الزراعي والصناعي؛
(د) مساعدة البلـدان ا لناميـة غـري السـاحلية علـى بنـامل ـدراهتا املؤملسـية والبشـرية
هبدف يسني درهتا على اجتـذاب االملـتثمارات األجنبيـة املباشـرة يف القطاعـات ذات القيمـة
املضافة العالية وتعزيز مهاراهتا يف جمال التفاوض جللب االملتثمارات املسؤولة؛
(هـ) تقدمي الدعم إىل البلدان النامية غـري السـاحلية لتمكينـها مـن إ امـة الشـرااات
الفعالــة الالزمــة لبنــامل القــدرات ،ويقيــق االملــتدامة وتعزيــز اجلــودة ،واــذلك لتنميــة تلــف
القطاعات ،مبا يف ذلك تنمية السياحة؛
(و) تقدمي الدعم إىل البلدان الناميـة غـري السـاحلية لبنـامل ـدرهتا علـى التكيـف مـن
أجل مواجهة الصدمات ا ارجية بفعالية وجتاوز العقبات ا ا ة هبا من جانب العرض.
األولوية  : 0وملائل التنفيذ
 - 00تقر املسؤولية الرئيسية عن يقيق التنميـة والتقـد يف أي بلـد علـى عـاتق البلـد نفسـا.
و د بذلت البلـدان الناميـة غـري السـاحلية جهـودا يشـد مواردهـا الليـة لتطـوير البنيـة التحتيـة
وم رافق النقل العابر ولتحقيق التنمية االجتماعية واال تصادية بشكل عـا  .غـري أن عـد افايـة
املوارد املالية املتاحة وتدين مسـتو القـدرات ينـدرجان ـمن أاـرب التحـديات الـيت تواجههـا
البلـدان الناميـة غـري الســاحلية يف جهودهـا الراميـة إىل يقيـق النمــو املطـرد والتنميـة املســتدامة.
وهلذا يتعين على البلدان النامية غري الساحلية وجريا ا من بلدان املرور العابر أن يشـد بفعاليـة
موارد اافية من مصادر حملية وخارجية من أجل تنفيذ برنامج عمل فيينا هذا بفعالية.
 - 07وهنالــك حاجــة لــدعم الشــراامل يف التنميــة مــن أجــل املــتكمال اجلهــود الــيت تبــذهلا
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ةنشــامل وتعهـ ود نظــم نقــل عــابر فعاالــة ،ولالنــدماج يف اال تصــاد
العــاملي ،وةحــداث يــول هيكلــي يف ا تصــاداهتا ،ولتعزيــز ــدراهتا اةنتاجيــة .ولــذلك فــ ن
الشراامل يف التنمية مدعوون إىل تقدمي دعـم تقـين ومـايل حمـدد اهلـدف ،حسـب اال تضـامل ،مـن
أجــل تنفيــذ اةجــراملات الــددة املدرجــة يف برنــامج عمــل فيينــا .وينبغــي أن يشــجر الشــراامل
يف التنميـــة أيضـــا املـــتثمارات القطـــاو ا ـــا يف البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية الـــيت تنفـــذ
برنامج العمل.
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 - 02وال تزال تدفقات املساعدة اةهائية الرمسية تشـكل مصـدرا رئيسـيا للتمويـل ا ـارجي
بالنســبة للع ديــد مــن البلــدان الناميــة غــري الســاحلية .ومــن املهــم الوفــامل علــى وجــا الســرعة
بااللتزامات القائمة املتعلقة بتقدمي املساعدة اةهائيـة الرمسيـة ،وينبغـي أن تراعـي هـذم املسـاعدة
املقدَّمة إىل البلدان النامية غري الساحلية ايالة ا ا ة بكل بلـد مراعـاةا تامـة .فـ ن للشـراامل يف
التنمية واملنظمات املتعددة األطراف دورا حامسا يف دعم اجلهود اليت تبذهلا البلـدان الناميـة غـري
الساحلية لتحقيق التنمية املستدامة والقضامل على الفقر.
 - 04وتؤدي املعونة التجارية دورا رئيسيا يف املساعدة على بنامل درات البلدان الناميـة غـري
السـاحلية يف جمـاالت رملـم السياملــات التجاريـة وتنفيـذ تـدابري تيســري التجـارة ،وتطـوير البنيــة
التحتية املتصلة بالتجارة ،هبدف زيـادة ـدرة منتجاهتـا علـى املنافسـة يف أملـواق التصـدير .و ـد
أملــهمت املعونــة التجاريــة ،بــاال تران مــر السياملــات التكميليــة ،يف خفــض تكــاليف التجــارة،
ويســن ــدرات املؤملســات ايدوديــة واةجــراملات التنظيميــة
لتــوافر املزيــد مــن الــبا التحتي ـة ُّ
وزيادة القـدرات .وتكتسـي املعونـة التجاريـة ،إىل جانـب التـزا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
ب دخال اة ـالحات الضـرورية ،أ يـة أيضـا يف ربـ البلـدان الناميـة غـري السـاحلية بسالملـل
إ افة القيمة على الصعيدين العاملي واة ليمي أو يف يسني مكانتها فيها.
 - 71ولــيا التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب بــديال للتعــاون بــني بلــدان الشــمال وبلــدان
اجلنوب ،بل هو باألحر مكمل لا .ويؤدي التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي
دورا أيضا يف توملير نطاق النمو والتنميـة يف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية واـذلك يف بلـدان
املــرور العــابر الناميــة ،حســب اال تضــامل ،وذلــك باملســا ة يف تبــادل أفضــل املمارملــات ،وبنــامل
القدرات البشـرية واةنتاجيـة ،وتـوفري املسـاعدات املاليـة والتقنيـة ،ونقـل التكنولوجيـا بشـروط
متفق عليها واذلك االبتكارات.
 - 70وملـيتطلب تنفيــذ برنـامج عمــل فيينـا أيضــا بــذل جهـود فرديــة ومتضـافرة مــن جانــب
مؤملسات منظومة األمم املتحدة وهيئاهتا ،واملنظمات الدولية ذات الصلة ،مثل البنـك الـدويل،
ومصارف التنميـة اة ليميـة ،ومنظمـة التجـارة العامليـة ،ومنظمـة اجلمـارك العامليـة؛ والصـندوق
املشــترك للســلر األملاملــية ،ومنظمــات التكامــل اال تصــادي اة ليميــة ،واملنظمــات اة ليميــة
ودون اة ليمية املعنيـة األخـر  .وهـذم املنظمـات مـدعوَّة إىل إعطـامل األولويـة ،يف إطـار واليـة
ال منها ،إىل الطلبـات الـيت تقـدمها البلـدان الناميـة غـري السـاحلية للحصـول علـى مسـاعدات
تقنية ولتقدمي الدعم يف جمال بنامل دراهتا من أجـل تنفيـذ برنـامج العمـل ايـايل بطريقـة متَّسـقة
ومنسقة تنسيقا جيدا.
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 - 74ويضــطلر القطــاو ا ــا أيضــا ،مبــا يف ذلــك مــن خــالل االملــتثمار األجــنيب املباشــر،
بـدور حاملـم يف تنفيـذ برنـامج العمـل ايـايل ،بطـرق منـها ،علـى ملـبيل املثـال ،بنـامل القــدرات
اةنتاجيــة وتعزيزهــا ،وتنميــة الصــادرات ،ونقــل التكنولوجيــا بشــروط متفــق عليهــا ،ونشــر
املعارف اةنتاجية واملهارات اةدارية وتوفري رأ املال ،وتكوين الثروة ،وفتح أملـواق جديـدة
للمنتجــات وا ــدمات ذات القيمــة املضــافة املرتفعــة ،وتــوفري فــر العمــل .وميكــن أن يــؤدي
االملـــتثمار األجـــنيب املباشـــر دورا رئيســـيا أيضـــا يف إ امـــة الـــبا التحتيـــة الـــيت ترتكـــز عليهـــا
األنشطة اال تصادية.

ملادملا  -التنفيذ واملتابعة واالملتعراض
 - 73ينبغــي أن يــتم التنفيــذ واملتابعــة واالملــتعراض علــى اــل مــن الصــعيد الــوطين ودون
اة ليمــي واة ليمــي والعــاملي .وينبغــي أن تكــون عمليـ الـة املتابعــة واالملــتعراض عمليـةا مســتمرة
ترمـــي إىل تعزيـــز الشـــرااات واملســـامللة املتبادلـــة علـــى اـــل املســـتويات ومـــن بـــل مجيـــر
اجلهات الفاعلة.
 - 72وعلى الصعيد الوطين ،ينبغي أن تدمج ايكومات برنامج عمـل فيينـا يف املـتراتيجياهتا
اةهائية الوطنية والقطاعية من أجـل تنفيـذم بفعاليـة .أمـا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان
املــرور العــابر الناميــة ،فهــي مــدعوَّة إىل إنشــامل ليــات تنســيق وطنيــة ،عنــد اال تضــامل .وينبغــي
أن تشارك مجير اجلهات املعنية يف الر د واالملتعراض ،حسب اال تضامل.
 - 75وعلـــى الصـــعيدين دون اة ليمـــي واة ليمـــي ،ينبغـــي إجـــرامل الر ـــد واالملـــتعراض
من خالل العمليات ايكومية الدوليـة القائمـة .وينبغـي للمنظمـات اة ليميـة ودون اة ليميـة،
مبــا يف ذلــك اجلماعــات اال تصــادية اة ليميــة ومصــارف التنميــة اة ليميــة ،أن تــدرج تنفيــذ
برنامج عمـل فيينـ ا يف براجمهـا ذات الصـلة ،وذلـك بالتنسـيق مـر مكتـب املمثـل السـامي املعـين
بأ ل البلدان هوا والبلدان الن اميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة ومـر اللجـان
اة ليمية .أما اللجان اة ليمية ،فهي مدعوَّة إىل تقدمي تقارير يليلية عن تنفيـذ برنـامج العمـل.
وينبغــي للمنظمــات اة ليميــة ودون اة ليميــة املعنيــة والقطــاو ا ــا أن تشــارك ،يويــة يف
دورات اللجان اة ليمية اليت تُعقد يف هذا الصدد.
 - 70وعلى الصعيد العاملي ،ينبغي أن توا ل اجلمعية العامة إجرامل عمليات املتعراض يالـة
تنفيذ برنامج العمل من خـالل تقـارير األمـني العـا  .وينبغـي وـالا إدارة مؤملسـات منظومـة
األمــم املتحــدة أن تــدرج تنفيــذ برنــامج العمــل يف بــرامج عملــها ،وينبغــي أن تُجــري ،حســب
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اال تضــامل ،عمليــات املــتعراض طاعيــة وموا ــيعية لربنــامج العمــل .وينبغــي إشــراك القطــاو
ا ا يف عمليات االملتعراض اليت جتري على الصعيد العاملي.
 - 77ووفقا للوالية اليت أملندهتا اجلمعية العامة إىل مكتب املمثل السامي املعين بأ ـل البلـدان
هوا والبلدان الن امية غري الساحلية والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة ،ينبغـي للمكتـب أن يكفـل
التنســيق يف متابعــة تنفيــذ برنــامج العمــل ور ــدم بفعاليــة ،وتقــدمي تقــارير عــن تنفيــذم ،وبــذل
جهـود يف جمــال الـدعوة علــى اـل مــن الصـعيد الــوطين واة ليمـي والعــاملي .وينبغـي أن يعمــل
املكتب ،بالتعاون مر اجلهات املعنية األخر  ،يف إطار واليتـها القائمـة ،علـى و ـر مؤشـرات
يف هذا الصدد لقيا التقد الرز وب تنفيذ برنامج العمل يف البلدان النامية غري الساحلية.
 - 72واجلمعية العامـة مـدعو لة للنظـر يف إمكانيـة إجـرامل املـتعراض شـامل رفيـر املسـتو يف
منتصــف املــدة يالــة تنفيــذ برنــامج عمــل فيينــا لصــاحل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية للعقــد
 .4142-4102واجلمعية العامة مدعوة أيضا إىل النظر ،يف أواخـر العقـد ايـايل ،يف إمكانيـة
عقد مؤمتر ثالل لألمم املتحدة معين بالبلدان النامية غـري السـاحلية هبـدف إجـرامل تقيـيم شـامل
لتنفيذ برنامج العمل ايايل وللبت يف اةجراملات الالحقة.

القرار 4
إعالن فيينا
ــن ،ربملــامل الــدول وايكومــات وممثلــي الــدول اوــتمعني هنــا ،يف فيينــا ،مــن  3إىل
 5تشرين الثاين/نوفمرب  ،4102للمشاراة يف مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالبلـدان الناميـة
غري الساحلية،
وإذ اعتمـــدنا برنـــامج عمـــل فيينـــا لصـــاحل البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية للعقـــد
،4142-4102
نعلن ما يلي:
 - 0إننــا ملتزمــون بقــوة بتنفيــذ برنــامج عمــل فيينــا لصــاحل البلــدان الناميــة غــري
الساحلية للعقد  ،4142-4102غايتنا املعاجلة الشاملة لالحتياجات والتحديات اةهائية الـيت
تنفرد هبا البلدان النامية غري الساحلية بسبب مو عها النائي غري الساحلي وعوائقها اجلغرافية؛
 - 4نعــرب عــن تقــديرنا الصــادق للجهــود املتوا ــلة الــيت تبــذهلا حكومــة زامبيــا
بصفتها رئيسة جمموعة البلدان النامية غري الساحلية؛
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 - 3نعــرب عــن تقــديرنا العميــق يكومــة النمســا ،واــذلك ملدينــة فيينــا وش ـعب
النمسا ،على املتضافة هذا املؤمتر.

القرار 3
المة شكر وامتنان للنمسا حكومة وشعبا
إن مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالبلدان النامية غري الساحلية،
وقررد امتم ر يف فيينــا ،يف الفتــرة مــن  3إىل  5تشــرين الثــاين/نــوفمرب  4102بــدعوة
من حكومة النمسا،
 - 0يعرب عن خال تقديرم ملعايل السيد مليباملتيان اورز ،الوزير االيـادي لشـؤون
أوروبا والتكامل والشؤون ا ارجيـة يف النمسـا ،ملـا دمـا ،بصـفتا رئيسـا ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين
املعين بالبلدان النامية غري الساحلية ،من إملها متميز يف النتائج الناجحة اليت متريض عنها املؤمتر؛
 - 4يعرررب عــن عميــق امتنانــا يكومــة النمســا ةتاحتــها عقــد املــؤمتر يف فيينــا،
وملا تفضلت بو عا يت تصرف املؤمتر من مرافق وخدمات ممتازة وموظفني أافامل؛
 - 3يطل ر إىل حكومــة النمســا أن تنقــل إىل شــعب النمســا ،وإىل مدينــة فيينــا،
مشاعر امتنان املؤمتر ملا لقيا املشاراون من ار الضيافة وحسن االملتقبال.

القرار 2
وثــائق تفــويض املمــثلني لــد مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين املعــين بالبلــدان الناميــة
غري الساحلية
إن مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالدوب النامية غري الساحلية،
وقد نظر يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتو ية الواردة فيا(،)0
يوافق على تقرير جلنة وثائق التفويض.

( ،A/CONF.225/6 )0الفقرة .03
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33/41

A/CONF.225/7

ثانيا  -تنظيم األعمال ومسائل تنظيمية أخر
ألف  -تاريخ ومكان انعقاد املؤمتر

 - 4عُقـــد مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثـــاين املعـــين بالبلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية يف فيينـــا
مــن  3إىل  5تشــرين الثــاين/نوفمرب  ،4102عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  .471/02وعقــد
املؤمتر خالل تلك الفترة ملت جلسات عامة.

بامل  -افتتاح املؤمتر
-3

افتتح األمني العا لألمم املتحدة فعاليات املؤمتر يف  3تشرين الثاين/نوفمرب .4102

 - 2ويف اجللسة العامة األوىل ،املعقودة يف  3تشرين الثاين/نوفمرب  ،4102وبعد النظـر يف
املسائل اةجرائية والتنظيمية ،أدىل ببيانات ال من :رئيا املؤمتر ،ملباملتيان اـورتز؛ واألمـني
العــا لألمــم املتحــدة ،بــان اــي  -مــون؛ ورئــيا النمســا ،هــايمم فيشــر ،ممــثال للبلــد املضــيف؛
ورئيا اجلمعية العامة ،ملا ااهامبا اوتيسا؛ ورئيا اولا اال تصادي واالجتماعي ،مـارتن
ملاجديك؛ و وزير النقـل واألشـغال العامـة والتوريـد واالتصـاالت يف زامبيـا ،يـامفوا مواانغـا،
بصــفتا رئــيا جمموعــة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية؛ واألمــني العــا للمــؤمتر ،غيــان شــاندرا
أشــاريا؛ ومفــوض التعــاون الــدويل والتنميــة يف املفو ــية األوروبيــة ،نــيفني ميميكــا؛ ومــديرة
برنامج األمم املتحدة اةهائي ورئيسة جمموعة األمم املتحـدة اةهائيـة ،هـيلني اـالرك؛ واملـدير
العــا ملنظمــة التجـــارة العامليــة ،روبرتـــو أزيفيــدو؛ واألمـــني العــا ملنظمـــة اجلمــارك العامليـــة،
اونيو ميكورييا.
 - 5ويف اجللسة األوىل أيضا ،التز املـؤمتر د يقـة ـمت حـدادا علـى روح الفقيـد مايكـل
شيلوفيا ملاتا ،رئيا زامبيا ورئيا جمموعة البلدان النامية غري الساحلية.

جيم  -انترياب الرئيا
 - 0انتريب املؤمتر يف جلسـتا العامـة األوىل ،املعقـودة يف  3تشـرين الثـاين/نوفمرب ،4102
ملباملتيان اورتز ،الوزير االيـادي لشـؤون أوروبـا والتكامـل والشـؤون ا ارجيـة يف النمسـا،
رئيسا للمؤمتر.

دال  -انترياب أعضامل املكتب ااخرين
 - 7انتريب املؤمتر يف جلسـتا العامـة األوىل ،املعقـودة يف  3تشـرين الثـاين/نوفمرب ،4102
أعضامل املكتب التالية أمسابهم:
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نواب الرةيس:
االيــاد الروملــي وإثيوبيــا وأملانيــا وإيطاليــا وبــاراغواي والربازيــل وبوتــان وبــيالرو
ورومانيا وزمبابوي وملري النكا وشيلي ولكسمربا ونيبال والنيجر
ناة الرةيس حب م املنص :
النمسا
رةيس اللجنة اجلامعة:
بري توريسون (السويد)
املقرر:
غانسوك بريفجاف (منغوليا)

هامل  -اعتماد النظا الداخلي
 - 2اعتمــد املــؤمتر يف اجللس ـة العامــة نفســها نظامــا الــداخلي بصــيغتا الــواردة يف النظــا
الداخلي املؤ ت الذي أو ت با اللجنة التحضريية (انظر .)A/CONF.225/3

واو  -إ رار جدول األعمال وبرنامج العمل
 - 4أ ـر املــؤمتر يف جلسـتا العامــة األوىل أيضــا ،جـدول أعمالــا بصــيغتا الــواردة يف الوثيقــة
 .A/CONF.225/1وفيما يلي جدول األعمال:

14-65395

-0

افتتاح املؤمتر.

-4

انترياب الرئيا.

-3

بيان يديل با الرئيا.

-2

إ رار جدول األعمال وبرنامج العمل.

-5

إ رار النظا الداخلي.

-0

انترياب ملائر أعضامل املكتب.
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-7

وثائق تفويض املمثلني املوفدين إىل املؤمتر:
(أ)

تعيني أعضامل جلنة وثائق التفويض؛

(ب) تقرير جلنة وثائق التفويض.
-2

تبادل عا لآلرامل.

-4

بيانات يديل هبا ممثلو املنظمات ايكومية الدولية واملنظمات األخر .

 - 01بيانات يديل هبا ممثلو املنظمات غري ايكومية.
 - 00اعتماد النتائج ا تامية للمؤمتر.
 - 04مسائل أخر .
 - 03اعتماد تقرير املؤمتر.
 - 01ويف اجللســة ذاهتــا أيضــا ،أ ــر املــؤمتر اجلــدول الــزمين املقتــرح ألعمــال املــؤمتر بصــيغتا
الواردة يف الوثيقة .A/CONF.225/4

زاي  -تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك تشكيل اللجنة اجلامعة
 - 00شـــكل املـــؤمتر يف اجللسـ ـة العامـــة نفســـها جلنـــة جامعـــة ،وفقـــا للمـــادة  22واملـــواد
مــن  01إىل  03مــن نظامــا الــداخلي ،وأملــند إىل اللجنــة النظــر يف البنــد  00مــن جــدول
األعمال” ،اعتماد النتائج ا تامية للمؤمتر“.

حامل  -وثائق تفويض املمثلني
 - 04عــني املــؤمتر يف جلســتا العامــة األوىل أيضــا ،وفقــا للمــادة  2مــن نظامــا الــداخلي،
واملتنادا إىل تكوين جلنة وثائق الت فـويض التابعـة للجمعيـة العامـة يف دورهتـا التاملـعة والسـتني،
الدول التالية أعضامل يف جلنة وثائق التفويض :االياد الروملي والربازيـل وبـنغالديو وجامايكـا
والداهرك والسنغال والصني وناميبيا والواليات املتحدة األمريكية.

طامل  -الوثائق
 - 03ترد يف مرفق هذا التقرير ائمة الوثائق اليت عُر ت على املؤمتر.
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ثالثا  -التبادل العا لآلرامل
 - 02املتمر املؤمتر ،يف إطار النظر يف البند  2من جـدول األعمـال” ،تبـادل عـا لـآلرامل“،
إىل بيانــات أدىل هبــا رئــيا دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات ،إيفــو مــوراليا أميــا؛ ورئــيا
زمبــابوي ،روبــرت موغــامت؛ والنائــب الثــاين لــرئيا بورونــدي ،جــرييف روفيــيكريي؛ ونائــب
رئيا الوزرامل ووزير خارجية مجهورية الو الدميقراطية الشـعبية ،ثونغلـون مليسـوليل؛ ونائـب
رئيا الوزرامل ووزير التنمية اللية والشؤون االيادية يف نيبال ،براااش مان مليند.
 - 05وأجر املؤمتر منا شات مشـتراة بشـأن البنـد  2مـن جـدول األعمـال” ،تبـادل عـا
لآلرامل“ ،والبند  4من جدول األعمال ” ،بيانـات يـديل هبـا ممثلـو املنظمـات ايكوميـة الدوليـة
واملنظمــات األخــر “ والبنــد  01مــن جــدول األعمــال” ،بيانــات يــديل هبــا ممثلــو املنظمــات
غــري ايكوميــة“ ،يف جلســاتا العامــة مــن الثانيــة إىل ا امســة ،املعقــودة يف الفتــرة مــن  3إىل
 5تشرين الثاين/نوفمرب .4102
 - 00وأدىل ببيانات يف املنا شات املشتراة الـيت أالجريـت يف اجللسـة العامـة الثانيـة ،املعقـودة
يف  3تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ،4102اــــل مــــن وزيــــر النقــــل يف النيجــــر ،ملــــايل ملــــيدو؛
ووزير خارجية ليسوتو ،موهالمت اينيل تسيكوا؛ ووزير النقل يف إثيوبيا ،وورانيـا غيبييهـو؛
ووزيــر النقــل واالتصــاالت يف ريغيزملــتان ،خــالق بــك ملــلطانوف؛ والــوزير املســؤول عــن
املعدات والنقل يف مايل ،مامادو هاشم اوماري؛ ووزير خارجية باراغواي ،إالديـو لويسـاغا؛
ووزيـــر خارجيـــة ناميبيـــا ،نيتومبـــو نانـــدي  -نـــدايتوام؛ ووزيـــر النقـــل يف أذربيجـــان ،ـــيامل
مامادوف؛ ووزير النقل يف اجلزائر ،عمـر غـول؛ ووزيـر التجـارة يف غـابون ،غابرييـل تشـانغو؛
ووزيــر الدولــة بــوزارة خارجيــة الســودان ،عبيــد اهلل حممــد عبيــد اهلل ــدان؛ ونائــب وزيــر
اال تصاد يف مجهورية مولدوفا ،أواتافيان اامليو؛ ووزير الدولة والشؤون ا ارجية يف اهلنـد،
فيجــاي اومــار ملــيند؛ ووزيــرة شــؤون مجاعــة شــرق أفريقيــا يف روانــدا ،فالنتينــا روغــوابيزا؛
ونائب وزير ا ارجية والتنمية اال تصادية يف منغوليا ،غاخوياا دامبـا؛ ونائـب وزيـر خارجيـة
ملــري النكــا ،نيومــال برييــرا؛ واألمــني التنفيــذي لــوزارة االملــتثمار والتنميــة يف اازاخســتان،
بريوت أتامكولوف؛ ورئيا وفد أفغانستان ،أيوب عرفاين.
 - 07واملتمر املؤمتر يف جلستا العامـة الثالثـة ،املعقـودة يف  2تشـرين الثـاين/نوفمرب ،4102
إىل بيانـات أدىل هبـا اــل مـن نائــب وزيـر التجـارة الدوليــة والتكامـل يف دولــة بوليفيـا املتعــددة
القوميــات ،االرمــا إنــدارا (باملــم جمموعـة الـــ  77والصــني)؛ ورئــيا وفــد شــيلي ،ماريــانو
فرنانديا؛ ورئيا وفد أرمينيا ،شاهني أفاايـان؛ ورئـيا وفـد هولنـدا ،باهيـا هتـذيب  -ليـي؛
ورئيســة وفــد ترامانســتان ،أاســلطان عطيفــة؛ ورئــيا وفــد بوتســوانا ،تشــارلز انتــواغي؛
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ورئيا وفد الربازيل ،إفاندرو ديدونيا؛ ورئيا وفد بـنغالديو ،شـاميم أحسـن؛ ورئـيا وفـد
االياد الروملي ،فالدميري فورونكوف؛ ورئيا وفد اجلمهورية العربيـة السـورية ،حسـا الـدين
عالمل؛ ورئيا وفد تايلند ،مناملفي ملريسـودابول؛ ورئـيا وفـد الواليـات املتحـدة األمريكيـة،
ملتيفن أودود؛ ورئيسة وفد ترايا ،برنور فرتكليجيل؛ ورئيا وفـد طاجيكسـتان ،حممـد أمـني
حممــد أمينــوف؛ ورئــيا وفــد ــربيا ،دراغــان زوباجنيفــاك؛ ورئــيا وفــد أوغنــدا ،ريتشــرد
ندوهورا؛ ورئيسة وفد الفلبني ،لورديا إيباراغريي.
 - 02ويف اجللسة نفسها أيضا ،أدىل ببيانات ال من مانويل مـونتيا ،اـبري املستشـارين يف
مراــز اجلنــوب ،والاشــمي بــوري ،نائبــة املــدير التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني
اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة).
 - 04واملتمر املؤمتر يف جلستا العامة الرابعة ،املعقـودة يف  2تشـرين الثـاين/نوفمرب ،4102
إىل بيانــات أدىل هبــا نائــب وزيــر خارجيــة اليابــان الربملــاين ،اينتــارو ملــونورا؛ ورئــيا وفــد
بااســـتان ،ملـــردار عـــدنان رشـــيد؛ ورئـــيا وفـــد املكســـيك ،لـــويا ألفونســـو دي ألبـــا؛
ورئيســة وفــد نيوزيلنــدا ،ديبــورا جيلــز؛ ورئــيا وفــد الصــني ،تشــيند دجنغييــا؛ ورئــيا وفــد
غواتيماال ،أنطونيو ااملتيانو ؛ ورئيا وفد بنن ،جـون  -فرنسـيا رجيـيا زنسـو؛ ورئـيا
وفـــد ملـــوازيلند ،زويليتـــو منيســـي؛ ورئـــيا وفـــد بوتـــان ،اونزانـــد ناجميـــال؛ ورئـــيا وفـــد
لكســمربا ،هــوبرت وورث؛ ونائبــة رئــيا وفــد ملــاموا ،فرنســيال ملــتريكلند  -ملــيمونيا؛
ورئــيا وفــد جنـــوب أفريقيــا ،تيبوغــو ملـــيواولو؛ ورئــيا وفــد مجهوريـــة اوريــا ،ملـــوند
يونـــد  -وان؛ ورئـــيا وفـــد إندونيســـيا ،رمشـــاد بودميـــان؛ ورئـــيا وفـــد مجهوريـــة فممويـــال
البوليفارية ،علي أوملكاتيغي دواي.
 - 41ويف اجللســة نفســها ،أدىل ببيانــات اــل مــن مششــاد أختــار ،األمــني التنفيــذي للجنــة
اال تصــادية واالجتماعيــة املــيا والــي اهلــاد ؛ ونيــل مــاافرلن ،ممثــل مكتــب األمــم املتحــدة
للحد من أخطار الكوارث.
 - 40ويف اجللسة نفسها أيضا ،أدىل ممثل أذربيجان ببيان يف إطار ممارملة حق الرد.
 - 44واملـــتمر املـــؤمتر يف جلســـتا العامـــة ا امســـة ،املعقـــودة يف  5تشـــرين الثـــاين/نوفمرب
 ،4102إىل بيان أدىل با رئيا وزرامل غينيـا االملـتوائية ،فيسـنيت إهـات تـومي .وأدىل ببيانـات
أيضا ال من نائـب وزيـر خارجيـة اليونـان ،ارييـااو جرينتوبـولا؛ ورئـيا وفـد إيطاليـا،
فيليبــو فورميكــا؛ ورئــيا وفــد مجهوريــة أفريقيــا الوملــطى ،اوميــا مارملــيل؛ ورئــيا وفــد
فييــت نــا  ،نوغــويني مَونــا تــوان؛ ورئيســة وفــد اوملــتاريكا ،نــا أفــيال؛ ورئــيا وفــد إريتريــا،
فسهازيون بيترو ؛ ورئيا وفد اندا ،مارك بايلي.
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 - 43ويف اجللسة نفسها ،أدىل ببيانات ال من هليـل يردااـول يغيتغـودن ،منسـق األنشـطة
اال تصــادية والبيئيــة يف منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا؛ وبارفونــدار ملــيند ،املــدير اةداري
بالنيابة للصندوق املشترك للسلر األملاملية؛ وشامل ألسـكريوف ،األمـني العـا ملنظمـة التعـاون
اال تصــادي؛ وبــيري غــزلني ،اــبري مــديري النقــل وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بالبنــك
الدويل؛ ويان دمليك ،املدير واملمثل اة ليمي للمكتب اة ليمي ألوروبـا التـابر لربنـامج األمـم
املتحدة للبيئة؛ واريستوفر بيك ،ممثلي مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب؛
واافازيوا أ .ااجتومويز ،ممثل مكتب األمم املتحدة للمستشار ا ا لشؤون أفريقيا.

رابعا  -تقرير جلنة وثائق التفويض
 - 42نظر املؤمتر يف جلسـتا العامـة السادملـة ،املعقـودة يف  5تشـرين الثـاين/نوفمرب ،4102
يف تقرير جلنة وثائق التفويض ( .)A/CONF.225/6وأحي املـؤمتر علمـا بـأن اللجنـة تلقـت منـذ
اجتماعها بصفة رمسية وثـائق التفـويض الرمسيـة مـن الـدول التاليـة :بـيالرو و ـربيا والصـني
وغينيا االملتوائية وفنلندا ومالطة والنرويج واليابان.
 - 45واعتمد املؤمتر مشروو القرار الذي أو ت بـا اللجنـة يف تقريرهـا ،خـذا يف االعتبـار
ما الد لا من معلومات مستكملة (لالطالو على الن  ،انظـر القـرار  2يف الفصـل األول مـن
هذا التقرير).

خامسا  -أعمال اللجنة اجلامعة
 - 40يف اجللســة العامــة السادملــة أيضــا ،ــد رئــيا اللجنــة اجلامعــة تقريــرا شــفويا عــن
أعمال اللجنة.
 - 47وعقدت اللجنة طيلة املؤمتر ثالث جلسات وعدة مشاورات غري رمسية.

ملادملا  -اعتماد النتائج ا تامية للمؤمتر
 - 42اعتمد املؤمتر يف جلستا العامة السادملة ،بتو ية مـن اللجنـة اجلامعـة ،مشـروو القـرار
 A/CONF.225/L.1املعنــون ”برنــامج عمــل فيينــا لصــاحل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية للعقــد
( “4142-4102لالطالو على الن  ،انظر القرار  0يف الفصل األول من هذا التقرير).
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 - 44واعتمد املؤمتر يف اجللسـة العامـة نفسـها ،بتو ـية مـن اللجنـة اجلامعـة أيضـا ،مشـروو
القــرار  A/CONF.225/L.2املعنــون ”إعــالن فيينــا“ (لالطــالو علــى الــن  ،انظــر القــرار  4يف
الفصل األول من هذا التقرير).

ملابعا  -مسائل أخر
 - 31اعتمــد املــؤمتر بالتزايــة ،يف اجللســة العامــة السادملــة أيضــا ،المــة الشــكر واالمتنــان
( )A/CONF.225/L.3املقدمــة مــن دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات ،باملــم الــدول األعضــامل يف
األمم املتحدة أعضامل جمموعة الـ  77والصني (لالطالو على الن  ،انظـر القـرار  3يف الفصـل
األول من هذا التقرير).

ثامنا  -اعتماد تقرير املؤمتر
 - 30يف اجللســـة العامـــة السادملـــة ،املعقـ ـودة يف  5تشـــرين الثـــاين/نوفمرب ،عـــرض املقـــرر،
غانســوك بريفجــاف (منغوليــا) ،مشــروو تقريــر املــؤمتر ( .)A/CONF.225/L.4واعتمــد املــؤمتر
مشروو التقرير وأذن للمقرر ب عداد يغتا النهائية.

تاملعا  -اختتا املؤمتر
 - 34رر املـؤمتر يف اجللسـة العامـة السادملـة ،املعقـودة يف  5تشـرين الثـاين/نوفمرب ،4102
االملتماو إىل مـوجزات شـفوية عـن املنا شـات املوا ـيعية الـيت جـرت بـاملوازاة مـر اجللسـات
العامة يف جلسات املوائد املسـتديرة الرفيعـة املسـتو ومنتـد األعمـال التجاريـة واالملـتثمار.
فأدىل وزير خار جية ليسوتو ،موهالمت اينيـل تسـيكوا ،ب حاطـة أمـا املـؤمتر عـن النتـائج الـيت
خلصــت إليهــا جلســات املوائــد املســتديرة املوا ــيعية الرفيعــة املســتو  ،وأدىل أبــزي دجيمــا،
املدير التنفيـذي ملؤملسـة أبـزي  -ملـوالر ( ،)AbzeSolarب حاطـة أمـا املـؤمتر عـن النتـائج الـيت
خل إليها منتد األعمال التجارية واالملتثمار.
 - 33ويف اجللســة نفســها ،أدىل ببيانــات ختاميــة اــل مــن يــامفوا مواانغــا ،وزيــر النقــل
واألشغال العامة والتوريـد واالتصـاالت يف زامبيـا (بصـفتا رئـيا جمموعـة البلـدان الناميـة غـري
الساحلية) ،وغيان شاندرا أشاريا ،األمني العا للمؤمتر ،وملباملتيان اورتز ،رئيا املؤمتر.
 - 32ويف اجللسة نفسها أيضا ،أعلن رئيا املـؤمتر اختتـا مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين املعـين
بالبلدان النامية غري الساحلية.
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املرفق
ائمة الوثائق
عُر ت على املؤمتر الوثائق التالية:
الرمز
A/CONF.225/1

A/CONF.225/1/Add.1

A/CONF.225/3
A/CONF.225/4

A/CONF.225/5

14-65395

عنوان الوثيقة و صفتها

جدول األعمال املؤ ت وتنظيم األعمال ملؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين املعـين بالبلـدان
النامية غري الساحلية
جدول األعمال املؤ ت املشروح ملؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين املعـين بالبلـدان الناميـة
غري الساحلية
النظا الداخلي املؤ ت
اجلـدول الـزمين املقتــرح ألعمـال مــؤمتر األمـم املتحــدة الثـاين املعــين بالبلـدان الناميــة
غري الساحلية 5-3 ،تشرين الثاين/نوفمرب 4102
تقرير اللجنة التحضريية ايكومية الدولية ملؤمتر األمم املتحـدة الثـاين املعـين بالبلـدان
النامية غري الساحلية عن دورهتا الثانية

A/CONF.225/6

تقرير جلنة وثائق التفويض

A/CONF.225/L.1

برنامج عمل العقد  4142-4102لصاحل البلدان النامية غري الساحلية

A/CONF.225/L.2

إعالن فيينا

A/CONF.225/L.3

اةعراب عن الشكر لشعب وحكومة النمسا

A/CONF.225/L.4

مشروو تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالبلدان النامية غري الساحلية

A/CONF.225/INF/1

معلومات للمشاراني
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