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مؤمتر األمم املتحـدة الاـاا املعـ
بالبلدان النامية غري الساحلية
فيينا 5-3 ،تشرين الااا/نوفمرب 4102

تقريــر اللةنــة التح ــريية ا اوميــة الدرليــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة الاــاا
املع بالبلدان النامية غري الساحلية عن دررهتا الاانية
املقررة :السيدة سيسيليا بيتشيوا (إيطاليا)

أرال  -مقدمة
 - 0عُقدت الدررة الاانية للةنـة التح ـريية ا اوميـة الدرليـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة الاـاا
املع بالبلدان النامية غـري السـاحلية م مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورم م يـوم  4ر  3تشـرين
األرل/أكتـــوبر  ،4102عمـــق بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  401/86املـــؤر  43نيســـان/أبري
 .4102رعقدت الدررة املستأنفة م  44تشرين األرل/أكتوبر .4102

ثانيا  -تنظيم األعمال
ألف  -افتتاح الدررة
باء  -انتخاب أع اء املاتب
 - 4اُفتتحت الدررة الاانيـة م  4تشـرين األرل/أكتـوبر  4102مـن قبـ الـريي املشـارم
للةنة ،خياا فانسوريفونغ (مجهورية الر الدميقراطية الشعبية).
 - 3رأبلغــت اللةنــة التح ــريية م ااتماعهــا العــاق األرل املعقــود م  4تشــرين األرل/
أكتوبر أن الرييسـة املشـاركة للةنـة سـغ بورغسـتالر (السـويد) ،قـد أهنـت مـدة خدمتـها مـ
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البعاة الدايمة للسويد لـد األمـم املتحـدة رع يعـد بهنمااهنـا أداء راابـات الرييسـة املشـاركة.
رعنديذ ،شرعت اللةنة التح ريية م انتخاب بري توريسّون (السـويد) رييسـا مشـاركا للةنـة
التح ريية.
 - 2رم اجللســة نفســها ،أدي ببيانــات افتتاحيــة كــ مــن الرييســة املشــاركة للةنــة
ر ركي األمـة العـاق راملماـ السـام املعـ بأقـ البلـدان ـوا رالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
رالدرل اجلزرية الصغرية النامية ،راألمة العاق ملؤمتر األمم املتحدة الاـاا املعـ بالبلـدان الناميـة
غري الساحلية غيـان شـاندرا أشـاديا ررزيـر النقـ راألشـغال راامـداد راالتصـاالت م زامبيـا
يامفوا موكانغا بصفته ريي جمموعة البلدان النامية غري الساحلية راملما الدايم للنمسا لـد
األمم املتحدة مارتن سايدم ،بصفته مما البلد امل يف للمؤمتر.
 - 5رمجي ـ البيانــات ال ـ أُدث اــا أثنــاء الــدررة متاحــة م موق ـ تلفزيــون األمــم املتحــدة
الشبا .

ايم  -إقرار ادرل األعمال ربرنامج العم
 - 8م اجللسة العامة األري املعقودة م  4تشرين األرل/أكتوبر ،أقرت اللةنـة التح ـريية
ادرل األعمال املؤقت لدررهتا الاانية ،على النحو التاث:
-0

افتتاح الدررة.

 - 4إقــرار اــدرل أعمـــال الــدررة الاانيــة للةنـــة التح ــريية ا اوميــة الدرليـــة
رتنظيم أعماهلا.
-3

انتخاب أع اء املاتب.

-2

األعمال التح ريية للمؤمتر.

-5

املوافقة على مشررع الوثيقة اخلتامية توطئة لتقدميه إي املؤمتر.

-8

مساي أخر .

-0

اعتماد تقرير اللةنة التح ريية ا اومية الدرلية.

 - 0رم اجللسة نفسها ،رافقت اللةنـة التح ـريية علـى املقترحـات املقدمـة مـن الرييسـة
املشاركة بأن:
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(أ) تُعقــد اللةنــة التح ــريية م ســيا غــري راـ مــن أاـ الشــررع مباشــرة م
مفارضات بشأن الوثيقة اخلتامية
(ب) تقوق اللةنة التح ريية ،رقد أحاطـت علمـا بطـول الوثيقـة اخلتاميـة راملرحلـة
ال رصلت إليها املفارضات حىت اآلن ،بتعليق عملها رايا من أاـ السـماح بتوايـه املـوارد
املخصصـــة للةلســـة املعقـــودة م  3تشـــرين األرل/أكتـــوبر إي اجللســـة العامـــة املعقـــودة م
 44تشرين األرل/أكتوبر العتمـاد تقريـر اللةنـة التح ـريية رأا قـرارات أخـر لـا م لـ
إحالة الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.
 - 6ررافقت اللةنة التح ريية على تنظيم األعمال املقترح علـى النحـو الـوارد م الوثيقـة
 ،A/CONF.225/PC/6بصــــيغته املنقحــــة شــــفويا ،علــــى أســــا إاــــراء تعــــديقت عليهــــا
عند االقت اء.

دال  -األعمال التح ريية للمؤمتر
 - 9أُبلغــت اللةنــة التح ــريية م الســتها العامــة األري ،املعقــودة م  4تشــرين األرل/
أكتـــوبر ،بـــأن مـــذكرة املعلومـــات للمشـــاركة م املـــؤمتر قـــد صـــدرت باعتبارةـــا الوثيقـــة
 ،A/CONF.225/INF/1رأن باب التسةي م قايمة املتالمة م املؤمتر مفتوح.
 - 01رم اجللسة نفسها ،أُبلغت اللةنة التح ريية بأنـه مياـن االطـقع علـى برنـامج عمـ
املؤمتر م املوق الشبا للمؤمتر .www.lldc2conference.org :رستتألف أعمـال املـؤمتر ،إضـافة
إي اجللســات العامــة ،مــن ااتماعــات مايــدة مســتديرة مواضــيعية تفاعليــة رفيعــة املســتو ،
رمنتـــد رفيـ ـ املســـتو للقطـــاع اخلـــا راألعمـــال التةاريـــة راالســـتامار ،رعـــدد مـــن
االاتماعات اجلانبية.
 - 00رم اجللسة نفسها أي ا ،رُاـه انتبـاا اللةنـة التح ـريية إي مـذكرة مـن األمـة العـاق
بشأن اعتماد القطـاع اخلـا رمنظمـات اعتمـ املـدا م مـؤمتر األمـم املتحـدة الاـاا للبلـدان
الناميــة غــري الســاحلية ( A/CONF.225/PC/7ر  ،)Add.1متهيــدا الختــا قــرار هنــاي بــذل م
 44تشرين األرل/أكتوبر.
 - 04رم اجللســة العامــة األخــرية املعقــودة أثنــاء الــدررة املســتأنفة املعقــودة م  44تشــرين
األرل/أكتوبر ،رافقت اللةنة التح ريية على قايمـة القطـاع اخلـا رمنظمـات اعتمـ املـدا
علــى النحــو الــوارد م الــوثيقتة  A/CONF.225/PC/7ر  Add.1للمشــاركة بصــفة مــراقبة م
مؤمتر األمم املتحدة الااا املع بالبلدان النامية غري الساحلية.
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ةاء  -مساي أخر
 - 03نظــرت اللةنــة التح ــريية ،م الســتها العامــة الاانيــة املعقــودة م  3تشــرين األرل/
أكتوبر ،م البند  8مـن اـدرل األعمـال ،راسـتمعت إي بيـان أدي بـه مماـ أ ربيةـان .رأدي
بعد ل مماق أرمينيا رأ ربيةان ببيانة ممارسةً ق الرد.

ثالاا  -توصيات املؤمتر
 - 02نظـــرت اللةنـــة التح ـــريية ،م الســـتها العامـــة األخـــرية املعقـــودة م  44تشـــرين
األرل/أكتوبر م البند  5من ادرل األعمال.
 - 05رم نف ـ اجللســة ،قــررت اللةنــة التح ــريية ضــم مشــررع برنــامج العم ـ للبلــدان
الناميـة غـري الســاحلية للعقـد  ،4142-4102الــوارد م رثيقـة غـري رايــة ،إي تقريـر الــدررة
(املرفق األرل) ،على أن تواص الوفود االاتماع بشا غري را قب انعقاد املـؤمتر للتوصـ
إي توافق آراء بشأن النص ،حىت ي عه املؤمتر م الصيغة النهايية.
 - 08رم نف اجللسة أي اً ،رافقت اللةنة التح ـريية علـى التوصـية بـأن يـتم م اجللسـة
العامة االفتتاحية للمؤمتر ،ال تعقد يوق االثنة  3تشرين الااا/نوفمرب ،النظر م مجي املسـاي
اااراييــة رالتنظيميــة ،لــا م ل ـ انتخــاب ريــي املــؤمتر ،رإقــرار النظــاق الــداخل راــدرل
األعمال ،رانتخاب أع اء املاتب ،رإنشاء جلنة اامعة ،رتعيـة أع اء جلنة رثايق التفـوي،،
رمساي أخر  .رإضافة إي ل  ،رم التسـليم بالصـقحيات العامـة لـريي املـؤمتر م إسـناد
حق الـتالم ،اقتُـرح أن يـدث م افتتـاح املـؤمتر ببيانـات كـ مـن ريـي املـؤمتر ،راألمـة العـاق
لألمـم املتحـدة ،رريـي النمسـا بصـفته مماـ البلـد امل ـيف ،رريـي اجلمعيـة العامـة ،رريــي
اعل االقتصادا راالاتماع  ،رمما مجهورية زامبيـا ،بصـفته ريـي جمموعـة البلـدان الناميـة
غـري السـاحلية .رأرصـ أي ـا بـأن يــدث ببيانـات م اجللســة االفتتاحيـة كـ مــن األمـة العــاق
للمؤمتر ،رمما االحتـاد األررر ،،رمماـ جمموعـة األمـم املتحـدة اا اييـة ،راملـدير العـاق ملنظمـة
التةارة العاملية ،راألمة العاق ملنظمة اجلمارم العاملية.
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رابعا  -اعتماد تقرير اللةنة التح ريية ا اومية الدرلية
 - 00م اجللســة العامــة األخــرية املعقــودة م  44تشــرين األرل/أكتــوبر ،عرضــت املقــررة
مشــــررع تقريــــر اللةنــــة التح ــــريية علــــى النحــــو الــــوارد م ررقــــة االاتمــــاع ،املتاحــــة
بااناليزية فقط.
 - 06راعتمدت اللةنة التح ريية م اجللسة نفسـها مشـررع التقريـر رأ نـت للمقـررة بـأن
ت عه م صيغته النهايية م ضوء املدارالت ال ستدرر م اجللسة العامة اخلتامية.
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املرفق األرل
مشــررع برنــامج العمــ لصــان البلــدان الناميــة غــري الســاحلية للعقــد
4142 - 4102
أرال  -مقدمة
 - 0يوااه  34بلدا من البلـدان الناميـة غـري السـاحلية م آسـيا رأفريقيـا رأمرياـا اجلنوبيـة
رأررربــا ،ال ـ يبلــغ عــدد ســااهنا جمتمعــة ــو  221مليــون نســمة ،حتــديات خاصــة مرتبطــة
بافتقارةــا إي منفــذ بــرا مباشــر إي البحــر ،رلوقعهــا النــاي رعزلت ـها عــن األســوا العامليــة.
إ تعتمد جتارهتا الدرلية على املررر العابر م بلدان أخر  .كما أن املعـابر ا درديـة ااضـافية
ربُعد املسافة عن األسوا الرييسية ،باالقتران م إاراءات املررر العابر املرةِقـة رقصـور البنيـة
التحتية ،ت يف زيادة كبرية إي إمجاث نفقات النقـ رغـري لـ مـن تاـاليف املعـامقت الـ
ت عف امليزة التنافسية للبلدان النامية غري الساحلية رتقلص من وةـا االقتصـادا رتـؤثر سـلبا
بالتــاث م قــدرهتا علــى تعزيــز التنميــة االقتصــادية املســتدامة رالتقــدق البشــرا راالاتمــاع
راالســتدامة البيئيــة .ريشــا املوق ـ اجلغــرام القــارا هلــذا البلــدان عــامق رييســيا يســاةم م
االنتشــار الواس ـ نســبيا ــاالت الفقــر املــدق رالقيــود اهلياليــة فيهــا .فالبلــدان الناميــة غــري
الســاحلية ،كمةموعــة ،ةــ مــن أفقــر البلــدان الناميــة ،رالعديــد منــها ة ـ أي ــا مــن أقــ
البلــدان ــوا ،روــدردة القــدرات رتعتمــد علــى عــدد وــدرد ا ـدا مــن الســل األساســية م
إيرادات صادراهتا.
 - 4رم معظم ا االت  ،تاون بلدان املـررر العـابر اعـاررة للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
اهتا بلدانا نامية ،رغالبا ما تاون ات ةيا اقتصادا متماث إي حد كبري رتعـاا مـن شُـح
املــوارد بــدراات مماثلــة .ربلــدان املــررر األق ـ ــوا م رض ـ صــعب بواــه خــا  .كــذل ،
تتحم بلدان املررر النامية أعباء إضافية ،منشؤةا النق العابر رما تترتب عليـه مـن آثـار ماليـة
رااتماعيــة رآثــار علــى البنيــة التحتيــة .ربلــدان املــررر الناميــة ة ـ نفســها ااــة إي حتســة
الترتيبات التقنية راادارية م نظمها املتعلقـة بالنقـ راجلمـارم راادارة ،الـ يتوقـ أن يـرتبط
اا ارياهنا من البلدان غري الساحلية.
 - 3رحتقق الشراكة بة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ربلـدان املـررر العـابر رالشـركاء م
التنمية فوايد متبادلة فيما يتعلق بتحسة تـرابُط البنيـة التحتيـة لتلـ البلـدان رصـيانتها بصـورة
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مستمرة ،رفيما يتعلق بالترتيبـات التقنيـة رااداريـة املتبعـة م نُظمهـا املتعلقـة بالنقـ راجلمـارم
راللواستيات.
 3ماررا  -رسياون من ال رررا تعزيـز رجتديـد الشـراكة مـ الشـركاء م التنميـة مـن
أا التنفيذ الاام رالنااح لربنامج العم ةذا.
 3ماررا ثانيا  -راسترشادا بررح الت امن م البلدان الناميـة غـري السـاحلية ،سـتقدق البلـدان
النامية الدعم ،لا يتماشـى رقـدراهتا ،مـن أاـ التنفيـذ الفعلـ لربنـامج العمـ ةـذا م جمـاالت
التعارن املتفق عليها تبادليا م إطار التعارن فيما بة بلـدان اجلنـوب الـذا يامـ التعـارن بـة
بلدان الشمال راجلنوب رال حي وله.
 - 2برنامج عم أملايت :عمد الربنامج إي التعاط م االحتيااات اخلاصة للبلـدان الناميـة
غري السـاحلية م إطـار عـامل اديـد للتعـارن م جمـال النقـ العـابر لصـان البلـدان الناميـة غـري
الساحلية ربلدان املررر العابر الناميـة ،اعتمـد م عـاق  ،4113رةـو (أا برنـامج عمـ أملـايت)
يبيّن قوة التزاق اعتم الدرث لعاجلـة االحتيااـات رالتحـديات اا اييـة اخلاصـة الـ توااههـا
البلدان النامية غري الساحلية ،ربهنقامة شراكات من أا تـذلي العقبـات الـ توااههـا البلـدان
النامية غـري السـاحلية ،ركفالـة/تعزيز حتقيـق التاامـ التـاق راألكاـر فعاليـة للبلـدان الناميـة غـري
الساحلية م االقتصاد العامل عن طريق تنفيذ إاراءات وددة من اانب مجيـ اجلهـات املعنيـة
ات الصــلة م اعــاالت ات األرلويــة التاليــة :الق ــايا األساســية لسياســات املــررر العــابر
رتطــوير الــبت التحتيــة رصــيانتها رالتةــارة الدرليــة رتيســري التةــارة رتــدابري الــدعم الــدرث
رالتنفيذ راالستعراض.
 - 5رقد زاد بررز درر البلـدان الناميـة غـري السـاحلية راالعتـرا باحتياااهتـا اخلاصـة علـى
الصعيد الدرث رم األمم املتحدة .فاعتر اعتم الدرث ب رررة التصـدا للتحـديات اخلاصـة
الـ توااههـا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية م الـوثيقتة اخلتـاميتة ملـؤمترا القمـة اللـذين عُقـدا
بشــأن األةــدا اا اييــة لأللفيــة رم الوثيقــة اخلتاميــة املعنونــة ”املســتقب الــذا نصــبو إليــه“
الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الـذا عُقـد م ريـو دا اـانرير ،الربازيـ  ،م
عـــاق  ،4104رالـــذا دعـــا فيـــه رءســـاء الـــدرل را اومـــات إي مواصـــلة التعةيــ م تنفيـــذ
اااراءات احملددة املنصو عليهـا م اعـاالت ات األرلويـة اخلمسـة الـواردة م برنـامج عمـ
أملايت بتنسيق أف  ،ال سيما اااراءات املتعلقة بتشييد رصيانة رحتسة مرافـق النقـ رالتخـزين
رغريةـا مــن املرافـق املتصــلة بـاملررر العــابر م البلـدان الناميــة غـري الســاحلية ،لـا م لـ إنشــاء
الطر البديلة ،راستامال الوصقت الناقصة رحتسة البنية التحتيـة لقتصـاالت رالطاقـة ،دعمـاً
للتنمية املستدامة م البلدان النامية غري السـاحلية .ررغـم إحـراز بعـ ،التقـدق خـقل الفتـرة قيـد
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االستعراض ،مثة حااة إي تقدمي مزيد من الدعم العـامل للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية م جمـاث
املساعدة املالية رالتقنية ،نظرا ألنه يتعة على تل البلـدان أن تقطـ شـوطا طـويق كـ تسـتفيد
بشا كامـ مـن العوملـة رحتقـق ـوا اقتصـاديا مسـتداما رشـامق للةميـ  ،عـقرة علـى التنميـة
املستدامة ،رالق اء على الفقر ،رخلق فر العم  ،رحتقيق التحول اهليال .
 - 8رعليه ،فامة حااة ماسة إي اتبـاع برنـامج عمـ عشـرا شـام رمواـه ـو النتـايج
جيســد جمموعــة مــن التواهــات املشــتركة م سياســات البلــدان الناميــة غــري الســاحلية رتــدابري
رآليــات الــدعم احملســنة راملبتاــرة ملســاعدة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية رتعزيـز التعــارن بــة
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ربلــدان املــررر العــابر رشــركايها م التنميــة .ريســتند مشــررع
برنـامج العمـ ةــذا إي مقت ـيات اانصــا رالت ــامن ملســاعدة البلـدان الـ يعوقهــا موقعُهــا
اجلغــرام رضــعف أرضــاعها االقتصــادية ،م االســتفادة مــن التةــارة الدرليــة ،رإدخــال حتوي ـ
ةيالــ علــى اقتصــاداهتا ،رحتقيــق ــو ســري رمســتداق رشــام للةميــ  .رةنــام اعتــرا
بالتحديات راالحتيااات اخلاصة ال توااهها البلدان النامية غري السـاحلية رةنـام حااـة إي
إيقء االعتبار املناسب لتل البلدان عند رض خطة التنمية ملا بعد عاق .4105

ثانيا  -استعراض رتقييم تنفيذ برنامج عم أملايت
 - 0تســارعت إي حــد مــا رتــرية النمــو االقتصــادا م البلــدان الناميــة غــري الســاحلية منــذ
اعتماد برنامج عم أملايت ،إ حققت البلدان النامية غري السـاحلية ـوا اقتصـاديا معتـدال .فقـد
زاد معــدل ــو النــاتج احملل ـ اامجــاث للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن  2.5م املايــة عــاق
 4113إي  8.3م املاية عـاق  . 4103رمـ لـ  ،سُـةلت أراـه تفـارت كـبرية بـة بلـدان
ةذا اعموعة ،م إبداء معظم البلدان قابلية كبرية للتأثر بالصدمات اخلاراية .رمـا زال يـتعة
على تل البلـدان أن تتعـام مـن األزمـتة االقتصـادية راملاليـة اللـتة حصـلتا م عـام 4110
ر  .4116رع تُتــرام معــدالت النمــو االقتصــادا املرتفعــة إي تقلــيص ســري للفقــر املــدق .
رال يزال نصيب الفرد من الناتج احملل اامجاث م ثلا ةـذا البلـدان أقـ باـاري مـن 0 111
درالر .رعلى الرغم من إحراز بعـ ،التقـدق م التنميـة االاتماعيـة ،فـق يـزال نصـف البلـدان
النامية غري الساحلية حيت املرتبة الدنيا م مؤشر التنمية البشرية م استمرار انتشار الفقـر علـى
نطا راس  ،رارتفاع مسـتويات انعـداق األمـن الغـذاي ررفيـات األطفـال راألمهـات رتـردا
أرضاع املرافق الصحية م كاري من ةذا البلدان.
 - 6رالبلدان النامية غري الساحلية عرضة لتغري املنا  ،األمر الذا يزيـد مـن حـدة التصـحر
رتدةور األراض  .رال تزال البلدان النامية غـري السـاحلية تت ـرر علـى ـو غـري متناسـب مـن
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أخطار منها التصحر رتدةور األراض راجلفا  ،رالفي ـانات ،لـا فيهـا الفي ـانات املتفةـرة
للبحريات اجلليدية ،فنحو  51م املاية من األراض اجلافة م العاع مواودة م البلـدان الناميـة
غري الساحلية .كما أن  02بلدا من البلدان الـ  49ال يعيش فيها ما ال يق عن  41م املايـة
من الساان م أراض متدةورة ،ة بلدان نامية غري ساحلية.
 -9رشرعت البلدان النامية غري الساحلية ربلدان املـررر العـابر م إصـقحات سياسـاتية ةامـة
بغية تذلي العقبات املادية رغري املادية ال تعترض اوانب النقـ العـابر .فـزادت ةـذا البلـدان
من تنسـيق السياسـات رالقـوانة راااـراءات راملمارسـات املتعلقـة بالنقـ راملـررر العـابر مـ
بلــدان املــررر العــابر .كمــا أُبــرق عــدد مــن االتفاقــات ااقليميــة ردرن ااقليميــة لتيســري املــررر
العــابر ،راعتُمــدت متهيــدا لتنفيــذةا .راســتحدثت بعــ ،البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ربلــدان
املررر العابر ،من خقل االتفاقات التةارية ااقليمية ،رمنطقة للتةـارة ا ـرة راحتـاد مجركـ ،
أطارا مؤسسيا داعمـا ،لـا م لـ ةيئـات تيسـري النقـ رالتةـارة أر جلـان التنسـيق رصـناديق
الطــر  .راــر تبســيط رتنســيق اااــراءات املتبعــة م املرافــق ا درديــة ،ممــا حقــق زيــادة م
الافاءة رقلَّـص مـن التـأخري .رمـ لـ  ،مـا زال يـتعة تعزيـز ااصـقحات رحتسـة الافـاءة
رالفعالية رضمان استدامة ااجنازات ال حتققت.
 - 01رال يــزال ارتفــاع تاــاليف النقـ راملعــامقت التةاريــة يشــا عايقــا رييســيا بالنســبة
للبلدان النامية غري الساحلية م سـعيها إي حتقيـق قـدراهتا التةاريـة .فـرغم أن عـدد األيـاق الـ
تسـتغر البلــدان الناميــة غـري الســاحلية لقســترياد ا فـ ،مــن  50م عــاق  4118إي  20م
عـــاق  ،4102رعـــدد األيـــاق املســـتغرقة للتصـــدير ا فـــ ،مـــن  29م عـــاق  4118إي ،24
فق يزال ةذا العدد يزيد لقدار ال عف تقريبا م بلدان املررر العـابر(أ) م عـاق  .4102ريبلـغ
متوسط تالفة تصدير حاريـة راحـدة  3 412درالرات مقارنـة لبلـغ  0 486درالرا لبلـدان
املــررر العــابر ،ريبلــغ متوســط تالفــة اســترياد حاريــة راحــدة  3 662درالرا مقارنــة لبلــغ
 0 232درالرا .رال يـزال إنشـاء نظـاق مــأمون رموثـو للنقـ العــابر ريتسـم بالافـاءة مطلبــا
بالغ األمهية بالنسبة للبلدان النامية غري السـاحلية كـ يتسـت هلـا تقليـ تاـاليف النقـ رتعزيـز
القدرة التنافسية لصادراهتا إي األسوا ااقليمية رالعاملية .رعليه ،فهنن للموق اجلغرام القـارا
لتل البلدان تأثريا سلبيا ضـخما علـى جممـ التنميـة م البلـدان الناميـة غـري السـاحلية .رتشـري

__________
(أ) تقرير  Doing Business 2013الصادر عن البن
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التقــديرات إي أن مســتو التنميــة م البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يق ـ م املتوســط بنســبة
 41م املاية عما كان سيتحقق لو ع تان ةذا البلدان غري ساحلية(ب).
 - 00رُبــذلت اهــود تدرجييــة مــن أا ـ تطــوير رحتســة الــبت التحتيــة للطــر رالســا
ا ديدية رصيانة البنية التحتية القايمة على ك من الصعيد الوط رااقليم ردرن ااقليمـ .
رالعمـ اـا عر علـى إنشـاء مـوانة اافـة رمعـابر حدرديـة ات منفـذ راحـد ،م مجيـ املنـاطق.
ررغم التقدق احملرز ،ال يزال تطوير البنيـة التحتيـة املاديـة غـري كـا رةـو يشـا عايقـا كـبريا
أمـاق اســتخداق كامـ الطاقــات التةاريــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية .رم مــا يتعلــق بالنقـ
اجلوا ،زاد شحن الب اي اوا كما ارتف عدد الرحقت اجلوية املسـةللة املغـادِرة م جممـوع
البلدان النامية غري الساحلية من ـو  411 111م عـاق  4113إي ـو  384 611م عـاق
 .4103رمــن التحــديات الرييســية ال ـ توااــه ةــذا البلــدان م قطــاع النقـ اجلــوا ،املــوارد
ال خمة املطلوبة لقستامار م البنية التحتية القزمة ألسطول اوا ةَرِق ،رلصـيانته رتصـليحه
راستبد اله .رحيـ ّد ةـذا الوضـ مـن الشـحن اـوا للسـل العاليـة القيمـة بالنسـبة لاـ رحـدة أر
ا ساســـة التوقيـــت بطبيعتـــها ،ماــ الوثـــايق راملـــواد الصـــيدالنية ،رمقبــ األزيـــاء رالســـل
االستهقكية االاتررنية ،راملنتةات الزراعية رمنتةات املأكوالت البحرية القابلة للتلف.
 - 04رعلى الرغم من إحراز بع ،التقدق ،تظ البلـدان الناميـة غـري السـاحلية متخلفـة عـن
ركــب بلــدان ناميــة أخــر مــن حيـ البنيــة التحتيــة لقتصــاالت الســلاية رالقســلاية ،رمــن
حي ـ اســتخداق اانترنــت العــري ،النطــا  ،الــذا مياــن أن يســهم بــدرر حيــوا م زيــادة
الترابط رتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات رتيسري التةارة الدرلية.
 - 03رنظــراً ،إي حــد كــبري ،لزيــادة أســعار الســل األساســية م العــاع ،فقــد زاد جممــوع
صــادرات الســل مــن البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن  22بليــون درالر م عــاق  4113إي
 446بليـــون درالر م عـــاق  .4103كمـــا زادت الـــواردات إي حـــد مـــا .رمـ ـ أن حصـــة
صادرات البلدان النامية غري الساحلية قد ت اعفت على مستو العـاع خـقل العقـد املاضـ ،
فهنهنا ما زالت تشا نسـبة منخف ـة اـدا منـها تنـاةز  0.4م املايـة ،لـا يـدل علـى اسـتمرار
هتميش البلدان النامية غري الساحلية م األسوا العاملية.
 - 02رعــقرة علــى لـ  ،فــهنن العديــد مــن البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يعتمــد بشــدة م
صادراته إي عدد ودرد من األسوا على عدد قليـ مـن املـوارد املعدنيـة راملنتةـات الزراعيـة

__________
(ب) حســابات ماتــب املما ـ الســام املع ـ بأق ـ البلــدان ــوا رالبلــدان الناميــة غــري الســاحلية رالــدرل اجلزريــة
الصغرية النامية باسـتخداق بيانـات مـن البنـ الـدرث رمنظمـة التةـارة العامليـة رمـؤمتر األمـم املتحـدة للتةـارة
رالتنمية رالشعبة ااحصايية التابعة ادارة الشؤرن االقتصادية راالاتماعية م األمم املتحدة.
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املنخف ة القيمة  -مما جيعلها سريعة التأثر بتقلب أسعار السل األساسية رالطلب عليهـا .رقـد
جنم عن ةذا الوض اختقل متزايد م التةـارة رترااـ مطـرد م معـدالت التبـادل التةـارا.
ريزيد من حدة ةذا املشالة ا فاض القدرات اانتااية للبلدان النامية غـري السـاحلية رراـود
مــواطن ضــعف ةيال ـ لــديها ،ممــا حيــد مــن قــدرهتا علــى أن حتقــق قيمــة م ــافة مُةزيــة إي
صادراهتا أر على تنوي صادراهتا رأسواقها.
 - 05رزادت مدفوعات املساعدة اا ايية الرايـة املقدمـة إي البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
بأكار من ال عف ،إ ارتفعت مـن  04.4بليـون درالر عـاق  4113إي  45.9بليـون درالر
عاق  ،4104رإن كان توزيعها غري متاافة .رتشا املساعدة اا اييـة الرايـة مـا يزيـد علـى
 41م املاية من اانفا ا اوم املركزا م  08بلدا من البلدان النامية غري الساحلية .رقـد
زادت مدفوعات املعونـة مـن أاـ التةـارة إي البلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن  3.5بليـون
درالر عــاق  4118إي أكاــر مــن  5.9بليــون عــاق  .4104رقــد ســاعدت املعونــة مــن أا ـ
التةارة م حتسة تيسري التةارة رم تطوير البنية التحتية املتصلة بالتةارة.
 - 08ررغــم إدمــان برنــامج عمـ أملــايت نوعــا مــا م اســتراتيةيات التنميــة الوطنيــة للبلــدان
الناميـة غــري الســاحلية ،فهننــه مــن ال ـرررا إدمااــه بشــا أف ـ م االســتراتيةيات اا اييــة
علــى كـ مــن الصــعيد الــوط رااقليمـ رالعــامل  .رمــن ال ــرررا موااهــة التحــديات الـ
توااهها البلدان النامية غري الساحلية م عقـد التنميـة اجلديـد ضـمن إطـار شـام بغيـة متاينـها
مــن حتويـ اقتصــاداهتا مــن الناحيــة اهلياليــة رحتقيــق التنميــة املســتدامة .رمــن ا يــوا أي ــا أن
تنعا بشا راضح مصان البلدان النامية غري الساحلية م خطة التنمية ملا بعد عـاق 4105
رم أةــدا التنميــة املســتدامة مــن أا ـ تنفيــذةا بنةــاح رحتقيــق االتســا داخ ـ العمليــات
العاملية.

ثالاا  -جتديد رتعزيز الشراكات من أا التنمية
 - 00يقوق برنـامج العمـ لصـان البلـدان الناميـة غـري السـاحلية علـى أسـا جتديـد رتعزيـز
الشراكات بة البلدان النامية غري السـاحلية ربلـدان املـررر العـابر رشـركايها م التنميـة .رمـن
ال رررا أي ا تعزيز الشراكات م سيا التعارن فيما بة بلـدان اجلنـوب رالتعـارن الاقثـ ،
رتعزيز الشراكات م املنظمات الدرلية رااقليمية ات الصلة ربة القطاعة العاق راخلا .
 - 00فقــرة بديلــة .ريقــوق برنــامج العمـ لصــان البلــدان الناميــة غــري الســاحلية علــى أســا
جتديــد رتعزيـــز الشـــراكات بـــة( :أ) البلـــدان الناميــة غـــري الســـاحلية ربلـــدان املـــررر العـــابر
(ب) البلــدان الناميــة غــري الســاحلية رشــركايها م التنميــة (ن) البلــدان الناميــة غــري الســاحلية
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راملنظمات الدرلية رااقليمية رعلى أسا التعارن فيما بة بلدان اجلنـوب (د) رعلـى أسـا
التعارن الاقث (ةـ) م القطاع اخلا رساير األطرا املعنية.
 - 06رمن األمور البالغـة األمهيـة ل تحقيـق حتـول ةيالـ ر ـو اقتصـادا رتنميـة مسـتدامة،
توافر نظم فعالة للنق العـابر ،ربـذل اهـود تعارنيـة قويـة لتطـوير البنيـة التحتيـة للنقـ املتعـدد
الوســايط رأراــه التــرابط فيمــا بينــها ،رهتيئــة بيئــة قانونيــة متاينيــة رراــود ترتيبــات مؤسســية،
رراود قيادة رطنية قوية للترتيبات التعارنيـة بـة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ربلـدان املـررر
العابر .رتؤدا الشـفافية راادارة السـليمة ركفـاءة الترتيبـات املؤسسـية م البلـدان الناميـة غـري
الساحلية ربلدان املررر العابر دررا ةاما ادا م تعزيز ةذا الشراكة .لذا يتعة تعزيـز التعـارن
على أسا املصان املتبادلة لا من البلدان غري الساحلية ربلدان املـررر العـابر .ريلـزق تاملـة
اجلهود الوطنية للبلدان النامية غري الساحلية ربلدان املررر العابر بتعبئة قوية للموارد ،رالتعـارن
التق رتطوي التانولوايا رتعزيز القدرات ،إي اانب االرتقاء لستو التعارن رتعزيـزا مـن
اانب الشـركاء م التنميـة .رالـدعم املقـدق علـى الصـعيد العـامل ر أمهيـة قصـو بـالنظر إي
ضخامة التحديات ال توااهها البلدان الناميـة غـري السـاحلية .كمـا ينبغـ أن ياـون للتعـارن
أر التاام ااقليم ردرن ااقليمـ دررا مهمـا م التصـدا بنةـاح للمشـاك الـ توااههـا
البلدان النامية غري الساحلية بالتحديد رحتقيق ان مامها إي سقس القيمة العاملية.
 - 06فقرة بديلة .ريتوقف حتقيق التحول اهليال رختفيف حدة الفقر رالتنمية املسـتدامة م
البلدان النامية غري الساحلية على راـود نظـم فعالـة للنقـ العـابر ،ربـذل اهـود تعارنيـة قويـة
لتطوير البنية التحتية للنق املتعدد الوسايط رأراه الترابط فيما بينها ،رعلى تعزيز بيئـة قانونيـة
متاينية رراود ترتيبات مؤسسية رقيادة رطنية قوية للترتيبات التعارنية بة البلدان الناميـة غـري
الساحلية ربلدان املررر العابر .رتؤدا الشفافية راادارة السليمة رالترتيبـات املؤسسـية الفعالـة
م البلدان النامية غري الساحلية ربلدان املـررر العـابر دررا ةامـا اـدا م تعزيـز ةـذا الشـراكة.
لذا يتعة تعزيز التعـارن علـى أسـا املصـان املتبادلـة لاـ مـن البلـدان غـري السـاحلية ربلـدان
املررر العابر .ريتعة تاملة اجلهود الوطنية للبلدان النامية غـري السـاحلية ربلـدان املـررر العـابر
بتعبئــة قويــة للمــوارد ،رالتعــارن الــتق رتطوي ـ التانولوايــا رتعزيــز القــدرات ،إي اانــب
االرتقاء لستو التعارن رتعزيزا من اانب الشركاء م التنمية .علما بـأن الـدعم املقـدق علـى
الصعيد العامل ر أمهية قصو بالنظر إي ضخامة التحديات ال توااهها البلدان الناميـة غـري
الساحلية .رينبغ أن ياون للتعارن أر التاام ااقليمـ ردرن ااقليمـ أي ـا دررا مهمـا م
التصــدا بنةــاح للمش ـاك ال ـ توااههــا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية بالتحديــد رحتقيــق
ان مامها إي سقس القيمة العاملية.
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 - 09رينبغـ تشــةي اعتمـ الــدرث ،لــا م لـ املؤسســات املاليــة راا اييــة راملنظمــات
رالوكاالت املتعددة األطـرا رالبلـدان املا ـة رغريةـا مـن اجلهـات املا ـة اجلديـدة رالناشـئة،
على تقدمي الـدعم املـاث رالـتق ملسـاعدة تلـ البلـدان علـى معاجلـة مشـاكلها راحتياااهتـا م
جمال النق العابر معاجلة فعالة .رسينفذ الشركاء م التنميـة ،مـن اانبـهم ،برنـامج العمـ ةـذا
بهندمااه م أطرةم ربراجمهم رأنشطتهم الوطنية املتعلقة بسياسات التعـارن ،حسـب االقت ـاء،
ر ل سعيا إي كفالة تقدمي الدعم املاث رالتق إي البلدان النامية غري الساحلية.
 - 09فقـــرة بديلـــة .رينبغــ للمةتمــ الـــدرث ،لـــا م لــ املؤسســـات املاليـــة راا اييـــة
راملنظمات رالوكاالت املتعددة األطرا رالبلدان املا ـة رغريةـا مـن اجلهـات املا ـة اجلديـدة
رالناشـــئة ،أن تقـــدق الـــدعم املـــاث رالـــتق ملســـاعدة تلـ ـ البلـــدان علـــى معاجلـــة مشـــاكلها
راحتياااهتا م جمال النق العـابر معاجلـة فعالـة .ريشـم الشـركاء م التنميـة م ةـذا السـيا ،
املؤسســات املاليــة راا اييــة ،راملنظمــات رالوكــاالت املتعــددة األطــرا  ،رالبلــدان املا ــة.
ري نبغ للدعم املقدق من ساير الشركاء احملتملة م التنميـة أن يراعـ بشـا كامـ مـا يتسـم
به التعارن فيما بـة بلـدان اجلنـوب مـن طـاب طـوع رتاميلـ  ،رفقـا لوثيقـة نـرير ،اخلتاميـة
ملؤمتر األمم املتحدة للتعارن فيما بة بلدان اجلنوب [القرار .]444/82
 - 41رســتدعم البلــدان الناميــة لــا يتماشــى مـ قــدراهتا ،م ســيا التعــارن فيمــا بــة بلــدان
اجلنوب ،التنفيذ الفعل لربنامج العم ةذا.
 41ماررا  -رم ةـذا الســيا  ،ســيدمج الشـركاء م التنميــة برنــامج العمـ ةــذا م أطــرةم
ربراجمهم رأنشطتهم الوطنية املتعلقة بسياسات التعارن ،حسـب االقت ـاء ،ر لـ لافالـة تقـدمي
الدعم املاث رالتق إي البلدان النامية غري الساحلية بصورة معززة رمنتظمة روددة األغراض.
 - 40ريعد القطاع اخلا راعتم املدا مـن اجلهـات املعنيـة املهمـة م ةـذا الصـدد ،إ إن
مسامهتها بالغة األمهية لتنفيذ برنامج العم ةذا ،بطر من بينها الشـراكات الشـفافة رالفعالـة
راخلاضعة للمساءلة بة القطاعة العاق راخلا .
 - 44رينبغ تشةي املنظمات الدرليـة رااقليميـة املنظمـات الدرليـة رااقليميـة ،راجلهـات
املعنية بالتعارن فيما بـة بلـدان اجلنـوب رالتعـارن الاقثـ  ،رغريةـا مـن األطـرا املعنيـة علـى
تقــدمي الــدعم الــقزق للمســاعدة علــى متاــة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن التغلــب علــى
التحديات ال توااهها ،رتطوير قدراهتا للتمان من إدخال حتوالت ةيالية علـى اقتصـاداهتا.
رمثة حااة إي حتسة إدارة النظم النقدية راملالية رالتةارية الدرلية رتعزيز اتسـاقها لـا ي ـمن
مشاركة البلدان النامية غري الساحلية م عمليات صن القـرار اخلاصـة اـا ،رم رضـ القواعـد
راألنظمـــة الدرليـــة علـــى ـــو يتفـــق مــ تطلعـــات البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية ريراعيهـــا
مراعاة تامة.
14-62229

13/46

A/CONF.225/5

رابعا  -األةدا
 - 43اهلد

الرييس :

يتما اهلد الرييسـ لربنـامج العمـ اجلديـد م تـوخ املزيـد مـن االتسـا م تلبيـة
االحتيااــات اا اييــة اخلاصــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية رم التصــدا للتحــديات الــ
توااهها ،رالناشئة عن موقعها غري الساحل ربُعدةا رعما جتااه من معوقـات اغرافيـة ،رمـن
مث ااسـهاق م حتســة معـدل النمــو املســتداق رالشـام الــذا مياــن أن يسـهم م الق ــاء علــى
الفقـــــر رالفقـــــر املـــــدق بتقلـــــيص عـــــدد األشـــــخا الـــــذين يعيشـــــون علـــــى أقــــ مـــــن
 0.45درالرا م اليــوق ليصـ إي صــفر لــول عــاق  ،4142ر لـ اــد بلــو معــدل ــو
سنوا ال يق عن  0م املاية م الناتج احملل اامجاث .رمن مث ينبغ إيـقء اةتمـاق خـا  ،م
الفترة املمتدة إي عـاق  ،4142لوضـ نظـم فعالـة للمـررر العـابر رتوسـي نطاقهـا ،ف ـق عـن
تطوير شباة النق  ،رتعزيز القدرة على املنافسة ،رتوسي الـررابط التةاريـة ،رإاـراء حتـوالت
ةيالية ،رإقامة تعـارن إقليمـ  ،رتعزيـز النمـو االقتصـادا الشـام للةميـ رالتنميـة املسـتدامة
بغيــة ا ــد مــن الفقــر ،ربنــاء القــدرة علــى التايــف ،رســد الاغــرات االقتصــادية راالاتماعيــة،
رمساعدة تل البلدان على التحول م هناية املطا إي بلدان مترابطة برا.
 - 42أةدا

وددة:

كفالة/تعزيز الوصول إي البحر رالسفر منه درن عوايق ربافاءة رفعاليـة مـن
(أ)
حيـ التالفــة ميـ رســاي النقـ  ،اســتنادا إي مبــدأ حريــة املــررر العــابر رالتــدابري األخــر
ات الصلة
(ب) ختفــي ،تاــاليف املعــامقت التةاريــة رتاــاليف النق ـ  ،رحتســة اخلــدمات
التةاريــة الدرليــة مــن خــقل تبســيط رتوحيــد القواعــد راألنظمــة ،ر لـ بغيــة زيــادة القــدرة
التنافسية لصادرات البلدان النامية غري الساحلية ،رتقلي تااليف الواردات مما يسهم م تعزيـز
التنمية االقتصادية السريعة رالشاملة للةمي
(ن) تطــوير شــباات البنيــة التحتيــة املقيمــة م قطــاع النق ـ العــابر ،راســتامال
الوصقت الناقصة ال تربط بة البلدان النامية غري الساحلية
(د)
التاام ااقليم
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(ةـ) تعزيز النمـو رزيـادة املشـاركة م التةـارة العامليـة ،مـن خـقل إحـدا حتـول
ةيال م ما يتص بتعزيز تنميـة القـدرة اانتاايـة ،رإضـافة القيمـة رالتنويـ رتقليـ االعتمـاد
على السل األساسية
(ر) حتســة رتعزيــز الــدعم الــدرث املقــدق إي البلــدان الناميــة غــري الســاحلية لتلبيــة
االحتيااات رالتصدا للتحديات الناشئة عن افتقارةا إي السواح اد الق اء علـى الفقـر
رتعزيز التنمية املستدامة.

خامسا  -أرلويات العم
األرلوية  :0املساي األساسية املتصلة بسياسات املررر العابر
األرلوية  :4تطوير البنية التحتية رصيانتها
• البنية التحتية للنق
• البنية التحتية للطاقة
• البنية التحتية لتانولوايا املعلومات راالتصاالت
األرلوية  :3التةارة الدرلية رتيسري التةارة
• التةارة الدرلية
• تيسري التةارة
األرلوية  :2التحول االقتصادا اهليال رتنمية القدرات اانتااية ،رإضافة القيمة
األرلوية  :5التاام رالتعارن على الصعيد ااقليم
األرلوية  :8املساي اجلديدة رالناشئة
األرلوية  :0رساي التنفيذ
األرلوية  :0املساي األساسي ة املتصلة بسياسات املررر العابر
 - 45تؤدا حرية املررر العابر رتوفري مرافقه دررا رييسيا م التنمية الشـاملة للبلـدان الناميـة
غري الساحلية .رمن األمهية لاان توفري سب رصول تل البلدان إي البحر رالسفر منـه ،رفقـا
للقانون الدرث املعمول به من أا إدمااها إدمااا كامق م النظاق التةارا العامل .
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 - 48رينبغ تعزيز مواءمة رتبسيط رتوحيد القواعـد رالوثـايق مـ التنفيـذ الاامـ رالفعـال
لقتفاقيات الدرلية بشأن النقـ راملـررر العـابر راالتفاقـات الاناييـة ردرن ااقليميـة رااقليميـة.
رال ينبغ بأن تاون األحااق الانايية أقـ تف ـيق مـن املعـايري املنصـو عليهـا م االتفاقيـات
الدرليــة رم أف ـ املمارســات .رينبغ ـ مواصــلة االســتناد إي اتفــا منظمــة التةــارة العامليــة
بشأن تيسري التةارة م توايـه العمـ م ةـذا اعـال .ريتسـم التعـارن بـة البلـدان الناميـة غـري
الســاحلية ربلــدان املــررر العــابر اعــاررة هلــا بشــأن سياســات رقــوانة رلــوايح املــررر العــابر
األساسية بأمهية قصو اجيـاد حـ فعـال رمتاامـ ملشـاك التةـارة العـابرة للحـدرد رالنقـ
العابر .رينبغ تعزيـز ةـذا التعـارن علـى أسـا املصـان املتبادلـة للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
ربلدان املررر العابر النامية على السواء .رتاتس املشاركة الفعالة مـن اانـب اجلهـات املعنيـة
الرييسية من القطاعة العـاق راخلـا أمهيـة م حتسـة عمليـة تيسـري املـررر العـابر .رمـن املهـم
تعزيز حرية تنق األشخا بة البلدان النامية غري الساحلية رارياهنا مـن بلـدان املـررر العـابر
مــن خــقل رضـ رتنفيــذ نظــم مبســطة رمنســقة لتأشــريات الســايقة العــاملة م جمــال النق ـ
الدرث (الب اي رالركاب).
 - 40األةدا /الغايات املقترحة:
(أ) حتســة متوســط الســرعة تقلي ـ فتــرة الســفر علــى طــول املمــرات مــن أا ـ
السماح بنق الب ـاي بسـرعة تتـرارح بـة  311ر  211كيلـومتر م كـ  42سـاعة لـول
عاق 4142
(ب) الســع إي خفــ ،متوســط الوقــت املســتغ َر علــى ا ــدرد الربيــة/ألغراض
التصدير راالسترياد لقدار الال لول عاق 4142
(ن) حتســة القــدرة علــى التنقــ املتعــدد الوســايط لــول عــاق  4142لافالــة
أال تستغر عمليات النق الفعالة مـن السـا ا ديديـة رإي الطريـق الـربا ربـالعا أكاـر
مــن ثقثــة أيــاق ،رأال تســتغر عمليــات النق ـ مــن املينــاء إي الســا ا ديديــة ر/أر الطريــق
الربا أكار من ستة أياق.
 - 46اااراءات ال ينبغ للبلدان النامية غري الساحلية ربلدان املررر العابر اختا ةا:
ينبغـ بــذل اجلهــود لتعزيــز التعــارن علــى أســا املصــان املتبادلــة للبلــدان الناميــة غــري
الساحلية ربلدان املررر العابر النامية ،من قبي ما يل :
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(أ) النظر م االن ماق إي االتفاقيات الدرليـة رااقليميـة ردرن ااقليميـة رغريةـا
من الصاوم القانونية ات الصلة بالنق العابر رتيسري التةارة رالتصديق عليها ،أر االن ـماق
إليها رالتصديق عليها
(ب) كفالة التنفيذ الفعـال لقتفاقيـات الدرليـة رااقليميـة راالتفاقـات الاناييـة ات
الصــلة بالنق ـ العــابر رتيســري التةــارة ،حســب االقت ــاء ،رأي ــا بغيــة ختفــي ،أســعار النق ـ
رالوقت الذا يستغرقه
(ن) تعزيز التنسيق رالتعارن فيما بة اهليئات الوطنية املسؤرلة عـن مراقبـة ا ـدرد
رال ــوابط راااــراءات اجلمركيــة ،رم ـ الوكــاالت املعنيــة م بلــدان املــررر العــابر .رم ةــذا
شـة بلـدان املــررر العــابر علـى تبــادل املعلومـات مـ البلــدان الناميـة غــري الســاحلية
الصـدد ،تُ ل
بشــأن أا تغــيري م األنظمــة راااــراءات ال ـ حتاــم سياســات املــررر العــابر م أقــرب رقــت
مماــن قب ـ دخوهلــا حيــز النفــا  ،مــن أا ـ متاــة التةــار راألطــرا املهتمــة األخــر مــن
االطقع عليها
(د) اســتحدا آليــة ثناييــة أر إقليميــة فعالــة ،عنــد االقت ــاء ،عااــة التحــديات أر
العقبات ال تعترض سـبي تنفيـذ االتفاقـات الاناييـة أر ااقليميـة راملتعـددة األطـرا  ،رجتنـب
اابقاء على ترتيبات ثنايية أر إقليمية تفرض حصصا أر قيودا كمية أخـر علـى املـررر العـابر
الدرث ،أر السع إي اعتمادةا ،أر اعتمادةا
(ةـ) تعزيــز التبســيط رالشــفافية راملواءمــة فيمــا ــص اللــوايح القانونيــة رااداريــة
رالشررط ات الصلة بنظم النق العابر ،مي رسايط النق العابر ،لا فيها املعـابر ا درديـة،
راخلدمات القنصلية ،راااراءات اجلمركية ،رإزالة نقاط التفتيش الداخلية
(ر) رض نظم لواستية فعالة ،عن طريـق املواءمـة بـة حـوافز حتقيـق الافـاءة م
النقــ رعمليــات املــررر العــابر ،رتعزيــز املنافســة ،رااهنــاء التــدرجي للممارســات املناة ــة
للمنافسة ما التاتقت االحتاارية رنظم االصطفا حياما كان ل ممانا
(ز) تعزيز إشرام رابطات أعمال النقـ الـربا راملـاي الـداخل رالنقـ بالسـا
ا ديدية م مشاري الشراكة بة القطاعة العاق راخلـا  ،رتبـادل املعـار رتنفيـذ مبـادرات
للتعـــارن م جمـــال املـــررر العـــابر رتطبـــق املمارســـات الـ ـ حققـــت نتـــايج طيبـــة م تلـــف
مناطق العاع
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(ح) التعارن على تبادل البيانات املتعلقة بالتةارة رالنق بغية إاراء معامقت عـرب
ا ـــدرد لزيـــد مـــن الســـرعة رالافـــاءة بتخفـــي ،عـــدد األيـــاق رالتالفـــة رالوثـــايق املطلوبـــة
هلذا املعامقت
(ط) ينبغ جلمي البلدان الناميـة غـري السـاحلية أن ت ـ سياسـات رطنيـة للمـررر
العــابر علــى الصــعيد الــوط  ،رتــررن هلــا اـد إنشــاء جلنــة رطنيــة تتــوي مهــاق قياديــة رفيعــة
املستو ريشارم فيها مجي اجلهات املعنية.
 - 49اااراءات ال ينبغ أن يتخذةا الشركاء م التنمية
(أ) توفري الدعم املاث رالتق احملسلن ،أر توفري الدعم الـتق رالـدعم املـاث حيامـا
أماــن للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية ربلــدان املــررر العــابر مــن أا ـ دعــم تنفيــذ أر تنفيــذ
االتفاقيات راالتفاقات الدرلية املتعلقة بتيسري املررر العـابر ردعـم املبـادرات الـ تعـزز التعـارن
م جمال املررر العابر رختف ،تااليف املررر العابر رت ترتيبات لواستية مرنة
(ب) مساعدة البلدان النامية غـري السـاحلية ربلـدان املـررر العـابر علـى رضـ نظـم
مســتدامة رفعالــة رمتعــددة األطــرا للنقـ العــابر تشــم اجلهــات املعنيــة مــن القطــاعة العــاق
راخلـــا  ،رتشـــةي ردعـــم تبـــادل أف ـ ـ املمارســـات ات الصـــلة بـــاخلربات رالسياســـات
راملبادرات
(ن) تشةي املنظمات ااقليمية ردرن ااقليمية ينبغ للمنظمـات ااقليميـة ردرن
ااقليمية أن تساعد ،من خقل الدعم التق راملاث للبلدان النامية غري الساحلية ربلـدان املـررر
العابر ،على تنفيذ املبادرات ال تعزز التعارن م جمال املررر العابر.
األرلوية  : 4تطوير البنية التحتية رصيانتها
 - 31يؤدا تطوير البنية التحتيـة دررا رييسـيا م خفـ ،تاـاليف التنميـة م البلـدان الناميـة
غــري الســاحلية .ريتســم تطــوير رصــيانة البنيــة التحتيــة للنق ـ العــابر ،رتانولوايــا املعلومــات
راالتصاالت رالبنية التحتية للطاقة بأمهية قصو للبلدان النامية غري الساحلية من أاـ خفـ،
التااليف التةارية املرتفعـة رحتسـة القـدرة علـى املنافسـة هلـذا البلـدان رإدمااهـا بالاامـ م
السو العاملية.
البنية التحتية للنق
 - 30رغم التحسن الـذا طـرأ علـى البنيـة التحتيـة للنقـ م البلـدان الناميـة غـري السـاحلية،
ال تزال رداءة البنية التحتية املادية رالاغرات املواـودة فيهـا تشـا عقبـات رييسـية أمـاق إقامـة
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شباات للنق العابر تستوم مقومات البقاء رتؤدا مهمتها على النحو املتوقـ  .رتشـم ةـذا
الاغــرات قصــور البنيــة التحتيــة املاديــة م النق ـ بالســا ا ديديــة ،رالنق ـ الــربا ،راملــوانة
اجلافــة ،رالطــر املاييــة الداخليــة ،رخطــوط األنابيــب ،رالنق ـ اجلــوا م العديــد مــن البل ـدان
الناميــة غــري الســاحلية ،إي اانــب قلــة القواعــد راااــراءات املتناســقة رقلــة االســتامار العــابر
للحدرد رضعف مشاركة القطاع اخلا  .رال تزال الوصقت املادية ال تربط البلدان الناميـة
غري الساحلية بشباة البنية التحتية ااقليمية للنق درن مستو التوقعات بااري .ريتـد األداء
اللواس للبلدان النامية غري الساحلية م ما يتعلق بالبنية التحتيـة ات الصـلة بالنقـ باملقارنـة
م جمموعات البلدان األخر  .رحتتان الوصقت الناقصة إي معاجلة عاالـة ،رمـن ال ـرررا
االرتقاء لستو الطر الربية رالسا ا ديدية رالطر املايية الداخلية على ـو يتسـت معـه
إقامة شباات بنية حتتية وامة رفعالة للنق داخ البلد رعرب ا درد .ريتسـم حتسـة رصـيانة
املرافق القايمة باألمهية البالغة .أما فيما يتعلق بالنق املتعدد الوسايط ،فتما السا ا ديديـة
أمهيــة خاصــة بالنســبة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية ال ـ تتاــون صــادراهتا عــادة مــن الســل
األساســية ال ـ تشــغ حيــزا كــبريا .رينبغ ـ التــرريج للنق ـ بالســا ا ديديــة حيامــا ياــون
استخدامه قابق لقستمرار رحياما تواد بالفع شباة للسا ا ديدية.
 - 34رمـا زال حةــم املــوارد القزمــة لقســتامار م تطــوير البنيــة التحتيــة رصــيانتها يشــا
حتديا كبريا .إ يتطلب إقامة تعارن درث رإقليمـ ردرن إقليمـ رثنـاي بشـأن مشـاري البنيـة
التحتية ررصـد صصـات أكـرب م امليزانيـات الوطنيـة راسـتخداق املسـاعدة اا اييـة الدرليـة
رالتموي املتعـدد األطـرا اسـتخداماً فعـاالً مـن أاـ تطـوير البنيـة التحتيـة رصـيانتها رتعزيـز
الدرر الذا يق وق بـه القطـاع اخلـا  .رم الوقـت نفسـه ،يتطلـب أي ـا اسـتامارات كـبرية م
جمال بناء القدرات رااصقحات القانونيـة رالتنظيميـة رالسياسـاتية مـن أاـ هتيئـة بيئـة تـدعم
قــدرا أكــرب مــن اســتامارات القطــاعة العــاق راخلــا م البنيــة التحتيــة .رمــن املهــم مســاعدة
البلدان النامية غري الساحلية علـى تنميـة قـدرهتا علـى جتهيـز مشـاري بنيـة حتتيـة راسـعة النطـا
ررا ة ،رعلى استاشـا آليـات متويـ مبتاـرة لتلـ املشـاري  ،لـا م لـ الشـراكات بـة
القطاعة العاق راخلا  ،حياما ياون ل مناسبا.
 - 33الغايات/األةدا

املقترحة

(أ) الزيادة الابرية راالستراتيةية/م اعفة حصة البلدان النامية غري الساحلية مـن
حي طول الطر الوطنية املعبدة لول عاق 4142
(ب) توسي رحتسة البنية التحتية للسا ا ديدية كمةموعة بنسبة ال تق عـن
 41م املاية لول عاق 4142
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(ن) السع اكمال إجناز  011م املايـة مـن الوصـقت الناقصـة م الطـر الربيـة
رالسا ا ديدية ااقليمية رشباات النق العابر لول عاق .4142
 - 32اااراءات ال ينبغ أن تتخذةا البلدان النامية غري الساحلية ربلدان املررر العابر:
رضـ رتنفيــذ سياســات رطنيــة شــاملة لتطــوير البنيــة التحتيــة رصــيانتها ت ــم
(أ)
مجي رساي النق  ،رضمان تنسـيقه ا بشـا ايـد مـ بلـدان املـررر العـابر م جمـاالت تقـاط
البنية التحتية للمررر العابر
(ب) التعــارن علــى تعزيــز نظــم للمــررر العــابر تتســم باالســتدامة رالقــدرة علــى
التايف من خقل طر منها :التحسـة رالصـيانة املنتظمـة ،رإنشـاء ممـرات علـى طـول طـر
املررر العابر الرييسية ،رإنشـاء معـابر حدرديـة ات منفـذ راحـد ،رتعزيـز رفـورات ا ةـم م
نظــم النقـ مــن خــقل تطــوير النقـ املتعــدد الوســايط ،رإنشــاء املــوانة اجلافــة أر مســتودعات
ا اريات الداخلية ،رإنشـاء مرافـق لنقـ الب ـاي مـن سـفينة إي أخـر  ،رمـا شـابه لـ مـن
املراكز اللواستية
(ن) العم على مواءمـة مقـايي السـا ا ديديـة ممـا يسـهم م تيسـري التواصـ
ااقليم  ،حياما أماـن لـ  ،رتطـوير قـدرات إعـادة التحميـ  ،رالتوسـ م بـرامج التـدريب
ربرامج تبادل املوظفة بة شباات السا ا ديدية
(د) تعزيز نظاق للتراخيص متعدد األطرا للنق الربا ،رالسع مـن أاـ تنفيـذ
نظاق ثناي بدرن تراخيص للنق الربا ،رتوسي نظاق ا صص املتعددة األطـرا بـة البلـدان
النامية غري الساحلية ربلدان املررر العابر
(ةـ) ينبغــ حتريــر خــدمات النقــ الــربا علــى كــ مــن الصــعيد الانــاي ردرن
ااقليم رااقليم  ،م مراعاة الظرر اخلاصـة للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية ربلـدان املـررر
العابر النامية
(ر)

التشةي على تطوير املراكز اللواستية الدرلية

(ز) ختصيص حصة أكرب من االستامارات م القطـاع العـاق لتطـوير البنيـة التحتيـة
ريدعم ل  ،عند االقت اء ،املساعدات املاليـة راالسـتامارات املتأتيـة مـن الشـركاء م التنميـة
رالقطاع اخلا
(ح) رض السياسات راألطر التنظيمية القزمة لتعزيز مشاركة القطـاع اخلـا
تطوير البنية التحتية رهتيئة بيئة مواتية جلذب االستامار املباشر األانيب
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(ط) تعزيز الشراكات بة القطاعة العاق راخلـا
للنق رصيانتها راستدامتها

مـن أاـ تطـوير البنيـة التحتيـة

(ا) تعزيز اجل سور الرقمية مـن أاـ ربـط الـدعامات الوطنيـة كـ يتسـت للبلـدان
البعيـدة عـن الاـابقت البحريـة أي ـا ا صـول علـى تـرددات عري ـة النطـا بأسـعار معقولـة
رك ـ يصــبح م إمااهنــا توســي نطــا االتصــاالت الســلاية رالقســلاية رقطــاع اخلــدمات
ات الصلة من أاـ تيسـري ا صـول علـى خـدمات ميسـورة التالفـة رعاليـة اجلـودة م جمـال
االتصاالت السلاية رالقسلاية
(م) إنشاء شباات للنق الربا الـداخل  ،لـا م لـ الـبت التحتيـة الفرعيـة ماـ
الطر الصا ة م مجي األحوال اجلوية ،رةياك دعم السا ا ديدية رضفا األهنار الـ
ت من سقمة الطر رالسا ا ديدية ،رتعم على إشـرام قطـاع األعمـال التةاريـة احملليـة
م ةذا اخلدمات على امتداد الطر السريعة رشباات السا ا ديدية ،األمـر الـذا يـؤدا
إي نشــوء ممــرات تنميــة علــى طــول الطــر الســريعة رخطــوط الســا ا ديديــة املســتخدمة
للمررر العابر.
 - 35اااراءات ال ينبغ أن يتخذةا الشركاء م التنمية:
تــوفري مســتو أعلــى مــن الــدعم املــاث رالــتق لتطــوير اهلياكــ األساســية
(أ)
رصــيانتها لــا يتماشــى م ـ االحتيااــات راألرلويــات القطاعيــة راا اييــة للبلــدان الناميــة غــري
الساحلية ،نظراً إي أن تطوير النق يظ يشا حتديا أساسيا
(ب) العزق على تقدمي الدعم إي البلدان النامية غري السـاحلية ربلـدان املـررر العـابر
النامية من أا تبادل اخلربات بشأن تطوير النق العابر
(ن) تشةي املصار اا ايية املتعددة األطرا رااقليمية علـى تقـدمي املزيـد مـن
الــدعم إي البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ربلــدان املــررر العــابر الناميــة مــن أاـ االســتامار م
تطوير قطاع النق على النحو املقيم
(د) تقــدمي املســاعدة إي البلــدان الناميــة غــري الســاحلية م اســتامال الوصــقت
الناقصة م شباات الطر رخطوط السا ا ديدية.
البنية التحتية ل لطاقة
ق حيويـا لتعزيـز القـدرة اانتاايـة مـن أاـ حتقيـق ـو
 - 38متا البنيـة التحتيـة للطاقـة عـام ً
اقتصادا مطـرد رتنميـة مسـتدامة .رةـ ةامـة أي ـا مـن أاـ حتـدي تانولوايـا املعلومـات
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راالتصاالت ،رنظم املـررر العـابر ،رالتقليـ مـن حـاالت التـأخري .رجيـرا التأكيـد علـى أمهيـة
مبادرة الطاقة املستدامة للةمي ال أطلقها األمة العاق لألمـم املتحـدة .رم ةـذا السـيا فـهنن
اجلهود ااقليمية ،لا م ل إنشاء شباات إقليمية للطاقة املتةـددة رمراكـز لتحقيـق الافـاءة
م استخداق الطاقة ،ستاون مهمة رينبغ دعمها.
 - 30الغاية املقترحة:
التمان لول عاق  4142مـن توسـي البنيـة األساسـية رحتسـينها ،حسـب االقت ـاء،
مــن أا ـ اامــداد خبــدمات الطاقــة ا دياــة راملتةــددة رنقلــها رتوزيعهــا م املنــاطق الريفيــة
را ــرية ،ر لــ اــد م ــاعفة إمــدادات الطاقــة األرليــة للفــرد م البلــدان الناميــة غــري
الساحلية.
 - 36اااراءات ال ينبغ أن تتخذةا البلدان النامية غري الساحلية ربلدان املررر العابر:
(أ) تعزيز تعارهنا على تشةي جتارة الطاقة العابرة للحدرد راملـررر العـابر للطاقـة
عن طريق مد خطوط نق الطاقة إي البلدان األخر
(ب) ينبغـ أن ت ـ البلــدان الناميــة غــري الســاحلية سياسـة رطنيــة متعلقــة بالطاقــة
لتشةي استخداق الطاقة املتةددة ا دياـة املوثوقـة للنـهوض إي حـد كـبري بالقـدرات م جمـال
اانتان رالتةارة رالتوزي راـد كفالـة حصـوهلا مجيعـا علـى الطاقـة ،رإحـدا حتـوالت م
اقتصاداهتا.
 - 39اااراءات ال ينبغ أن يتخذةا الشركاء م التنمية:
(أ) تعزيز الدعم املاث رالـتق للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية لتنميـة قطـاع الطاقـة
رفقا ألرلوياهتا الوطنية
(ب) تيسري استامار القطاع اخلا راالسـتامارات الـ تقـدمها املصـار اا اييـة
ااقليمية رالدرلية ،لا م ل هتيئة البيئة املواتية الستامارات القطاع اخلـا م البنيـة التحتيـة
رنق التانولوايا.
البنية التحتية ل تانولوايا املعلومات راالتصاالت
 - 21تسهم تانولوايا املعلومات راالتصاالت م النمو االقتصادا الشام للةميـ بزيـادة
اانتاايــة م مجيـ القطاعــات رتيســري توسـ األســوا إي مــا رراء ا ــدرد مــن أاـ حتقيــق
رفورات ا ةم رخفـ ،التاـاليف رتيسـري ا صـول علـى اخلـدمات راملعلومـات عـن طريـق
الوسايط العاملية ما اانترنت ،ممـا يسـهم م تعزيـز املشـاركة م اادارة راملسـاءلة رالشـفافية.
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بيــد أن البلــدان الناميــة غــري الســاحلية توااــه حتــديات شــديدة م مواكبــة متطلبــات النشــر
ال رررا للبنية التحتية ركفالة التطور املقزق لذل م أطر السياسات .فتاـاليف االتصـاالت
العري ة النطا  ،كحصة من الدخ القوم اامجاث ،ة أعلـى باـاري م البلـدان الناميـة غـري
الساحلية منها م البلدان الساحلية الواقعة بالقرب من كابقت االتصـاالت البحريـة .ربسـبب
صغر حةم أسواقها ،فهنن عـدق راـود بيئـة تنظيميـة منسـقة علـى الصـعيد ااقليمـ يعـد أي ـا
عايقا كبريا أماق خفـ ،تالفـة خـدمات تانولوايـا املعلومـات راالتصـاالت رزيـادة تغطيتـها
اجلغرافية.
 - 20الغايات املقترحة:
(أ) ينبغــ أن تســـعى مجيـ ـ البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية إي تعمـــيم سياســـة
االتصاالت العري ة النطـا لـول عـاق  ،4142رإي تنسـيق األطـر القانونيـة رالتنظيميـة الـ
تقوق عليها ةذا السياسة
(ب) تشةي الوصول املفتوح را ر إي شباة اانترنت للةمي .
 - 24اااراءات ال ينبغ أن تتخذةا البلدان النامية غري الساحلية ربلدان املررر العابر:
(أ) العم معاً من أا حتـدي مرافـق املـررر العـابر رالنقـ  ،راجلمـارم راملرافـق
ا دردية األخر باالستفادة الااملة من قدرات تانولوايات املعلومات راالتصاالت
(ب) مواصلة حتسة رمواءمة األطر القانونية رالتنظيمية
(ن) ينبغ أن ت البلدان النامية غري الساحلية سياسة رطنية متعلقة باالتصـاالت
العري ة النطا اد حتسة الوصـول إي كـابقت األليـا ال ـويية الدرليـة ات القـدرات
العالية رالشباات األساسية ات النطا الترددا العري،
(د) ينبغ أن تسعى البلـدان الناميـة غـري السـاحلية إي النـهوض بقطـاع اخلـدمات
عن طريق تطوير البنية التحتية لتانولوايا املعلومات راالتصاالت رإدمااها م مجيـ اعـاالت
ات الصلة من أا تعزيـز القـدرة علـى املنافسـة ،راالبتاـار رعـدق ااقصـاء ،ر لـ لتقلـيص
رقت العبور رتااليفه رحتدي مرافق املررر العابر راجلمارم اخلاصة اا.
 - 23اااراءات ال ينبغ أن يتخذةا الشركاء م التنمية:
تقدمي الدعم املـاث رالـتق احملسلـن إي البلـدان الناميـة غـري السـاحلية لتشـةي
(أ)
سياســتها الوطنيــة م جمــال االتصــاالت العــري ،النطــا  ،رتطــوير اهلياك ـ األساســية القزمــة
لقتصاالت العري ة النطا  ،رال سيما فيما يتعلق بالربط م مرافق النق العابر را درد
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(ب) بنـــاء قـــدرات البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية علـــى اســـتخداق تانولوايـــا
االتصاالت ا دياـة ،لـا م لـ التانولوايـا السـاتلية بوسـاي ميسـورة الالفـة ،ردعـم نشـر
طر أرضية فايقة السرعة للمعلومات ربنية حتتية لتانولوايا النطا العري ،،من أا تعزيـز
سب الوصول رتيسري كلفتها
(ن) دعــــم اجلهــــود الراميــــة إي تيســــري الوصــــول إي تانولوايــــا املعلومــــات
راالتصاالت رنق املهارات راملعـار رالتانولوايـا ات الصـلة ،رفقـا لشـررط متفـق عليهـا
بصورة متبادلة من أا تطوير البنية التحتية رصيانتها راستدامتها
(د) تقدمي املساعدة إي البلدان الناميـة غـري السـاحلية بغـرض التصـدا للتحـديات
املتمالة م بعدةا عن األسوا الدرلية رعدق ترابط البنية التحتية.
األرلوية  :3ا لتةارة الدرلية رتيسري التبادل التةار ة
التةارة الدرلية
 - 22توااـــه الســـل الــ تنتةهـــا البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية تاـــاليف نقــ إضـــافية،
مما ي عف قدراهتا على املنافسة ،ريقل من اايرادات الـ حيققهـا املنتةـون م البلـدان الناميـة
غري الساحلية ،رجيرا التعوي ،عن ل عادة بالتقليص من دخـ املنـتةة .رال يـزال ةياـ
صــادرات البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يتســم باالعتمــاد علــى عــدد وــدرد مــن املنتةــات
املخصصة للتصـدير ،رال سـيما املـوارد الزراعيـة راملعدنيـة .رينبغـ إعطـاء األرلويـة لسياسـات
رتــدابري يــدعمها الشــركاء م التنميــة رهتــد إي تنوي ـ ةيا ـ اانتــان رالتصــدير م البلــدان
النامية غري الساحلية رتعزيز قدرهتا اانتااية رالتنافسية من أا االستفادة الااملـة مـن النظـاق
التةارا املتعدد األطرا .
 - 25رم ـ تزايــد التــرابط بــة التةــارة العامليــة راالســتامار راانتــان ،أصــبحت سقس ـ
األنشــطة امل ــيفة للقيمــة علــى الصــعيد العــامل تســتأثر صــة متزايــدة مــن التةــارة الدرليــة.
رع تتمان البلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن املشـاركة الااملـة م سقسـ األنشـطة امل ـيفة
للقيمة علـى كـ مـن الصـعيد ااقليمـ رالعـامل  .ريتـيح االرتبـاط بسقسـ األنشـطة امل ـيفة
للقيمة على الصعيد العامل فرصة للبلدان النامية غري الساحلية لتحقيـق املزيـد مـن االنـدمان م
األسوا العامليـة ،رزيـادة قـدرهتا علـى املنافسـة ،ريتـيح هلـا أن تغـدر حلقـات ةامـة م سلسـلة
اانتان رالتوزي .
 - 28رتشا اخلدمات عناصر متاينية ةامة للتةارة م السـل رملشـاركة فعّالـة م التةـارة
الدرليــة رسقس ـ األنشــطة امل ــيفة للقيمــة علــى الصــعيد العــامل  .رتعــزز اخلــدمات املتســمة
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بالافــاءة اانتاايــة رحتــد مــن تاــاليف األعمــال التةاريــة رتشــة علــى إجيــاد فــر للعمـ .
رينبغ ـ دعــم البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن أا ـ زيــادة حصــة اخلــدمات م اقتصــاداهتا
رم صادراهتا ،بوساي منها السياسات التماينية.
 - 20ريتما أحـد األسـباب الرييسـية لتـهميش البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ضـمن النظـاق
التةارا الدرث م ارتفاع تااليف املعامقت التةارية .رلقـد ااقـرار درليـا بأمهيـة رصـول
صادرات البلدان النامية ،لا م ل البلدان الناميـة غـري السـاحلية ،إي مجيـ األسـوا بشـا
معزز رقاب للتنبؤ به .ررفقا لقلتزامات الواردة م إعقن الدرحة الـوزارا ،رخباصـة الفقرتـان
 03ر  08منه ،رلقواعد منظمة التةارة العاملية ،راولة الدرحة للمفارضات التةارية ،لـا م
ل املفارضات بشأن ا صول على السل الزراعية رغري الزراعية ،ينبغ إيـقء كـ االةتمـاق
الحتيااات رمصان البلدان النامية ،لا فيها البلدان النامية غري السـاحلية ربلـدان املـررر العـابر
النامية .رنظرا لنمو التةارة املتزايد فيما بة بلدان اجلنـوب متاـ بلـدان ناميـة أخـر راهـات
تصــديرية ةامــة تقصــدةا منتةــات البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ،رمصــادر حيويــة لقســتامار
األانيب املباشر.
 - 26رينبغـ أن يواصـ النظــاق التةــارا املتعــدد األطــرا بــذل اهــود لوضـ املزيــد مــن
القواعــد املقيمــة راملواهــة ــو الســو  .رقــد اعتمــد املــؤمتر الــوزارا التاسـ ملنظمــة التةــارة
العامليــة الــذا عقــد م بــاث م كــانون األرل/ديســمرب  ،4103اتفــا تيســري التةــارة الــذا
يوضّح رحيسّن املواد اخلامسة رالاامنة رالعاشرة مـن االتفـا العـاق بشـأن التعريفـات اجلمركيـة
رالتةارة لعاق  0992اد مواصـلة التعةيـ بنقـ السـل راافـران عنـها رختليصـها ،لـا م
ل السل العابرة .ريشم االتفـا أي ـا أحاامـا ةامـة بشـأن تقـدمي املسـاعدة التقنيـة ربنـاء
القدرات ال ستساعد البلدان النامية غري الساحلية على تنفيذ االتفا تنفيـذا فعـاالً .رلقتفـا
أمهية م زيادة تيسري األنشطة التةارية للبلدان النامية غري الساحلية رينبغـ تنفيـذا علـى سـبي
األرلويــة .رمــن مث ،متــت الــدعوة إي التعةيـ ببــدء نفــا اتفــا تيســري التةــارة بشــا هنــاي ،
رح مجي أع اء منظمة التةارة العاملية على التصديق علـى االتفـا لافالـة سـريانه م عـاق
 4105رتنفيذا رفقا لألحااق الواردة فيه.
 - 29الغايات املقترحة:
اد
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(ب) زيـــادة القيمـــة امل ـــافة راملاونـــات املصـــنعة م صـــادرات البلـــدان الناميـــة
غري الساحلية ،زيادة كبرية من أا تنوي أسوا صـادراهتا رمنتةاهتـا اـد ختفـي ،النسـب
ا الية لتركيز سو الصادرات إي النصف لول عاق 4142
(ن) مواصلة تعزيز الـررابط االقتصـادية راملاليـة بـة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
خ حتقيق زيادة تدرجيية م حصة البلدان النامية غـري السـاحلية
رالبلدان اعاررة م املنطقة رتو ّ
م التةــــارة فيمــــا بــــة بلــــدان املنطقــــة إي  21م املايــــة مــــن جممــــوع حةــــم التةــــارة
لول عاق 4142.
 - 51اااراءات ال تتخذةا البلدان النامية غري الساحلية:
(أ)
ااقليمية رالعاملية

رضـــ اســـتراتيةية جتاريـــة رطنيـــة علـــى أســـا املزيـــة النســـبية رالفـــر

(ب) إدمان السياسات التةارية م االستراتيةيات اا ايية الوطنية
(ن) هتيئـــة بيئـــة أف ـــ لألعمـــال التةاريـــة بغيـــة مســـاعدة الشـــركات احملليــــة
على االندمان م سقس القيمة ااقليمية رالعاملية
(د) التشةي على رضـ سياسـات تسـاعد الشـركات احملليـة رخباصـة املؤسسـات
الصغرية راملتوسطة ا ةم على الوفاء باملعايري الدرلية
(ةـ) االسـتفادة التامــة مــن الترتيبــات التةاريـة التف ــيلية الاناييــة رااقليميــة اــد
توسي نطا التاام ااقليم راالندمان العامل
(ر)
إي حتقيق التنمية

الســــع إي رضـــ أنظمــــة فعّالــــة م جمــــال حتريــــر اخلــــدمات لــــا يف ـــ

(ز) تنفيذ سياسـات رتـدابري راميـة إي حتقيـق زيـادة كـبرية م التنويـ االقتصـادا
رتنوي الصادرات رإضافة القيمة.
 - 50اااراءات ال تتخذةا بلدان املررر العابر النامية:
تعزيــز االســتامار م البلــدان الناميــة غــري الســاحلية اــد تعزيــز القــدرات
(أ)
اانتاايــــة رالتةاريــــة م تلــــ البلــــدان ،رتقــــدمي الــــدعم هلــــا للمشــــاركة م الترتيبــــات
التةارية ااقليمية
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(ب) ينبغ أن جترا بلـدان املـررر العـابر رالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية دراسـات
بشأن اللواستيات التنافسية رالتااليف اللواستية باالستناد إي املنهةيات املعتر اا درلياً
(ن) ضمان حتسة رصول املنتةات الواردة مـن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية إي
األسوا من درن أا حوااز غري مجركية.
 - 54اااراءات ال يتخذةا الشركات م التنمية:
توفري مستو وسّن من املساعدة التقنية املتصلة باملاليـة رالتةـارة إي البلـدان
(أ)
النامية غري السـاحلية ،رللةهـود الـ تبـذهلا مـن أاـ تنويـ صـادراهتا ،رإدمااهـا م سقسـ
القيمــة العامليــة رااقليميــة راملشــاركة الفعّالــة م املفارضــات التةاريــة املتعــددة األطــرا رم
عمليات راتفاقات منظمة التةارة العاملية
(ب) معاجلــة التــدابري غــري اجلمركيــة ،رتقلــيص ا ــوااز غــري اجلمركيــة التعســفية
أر غري املربرة ،أا ال ال تتفق م قواعد منظمة التةارة العاملية ،أر إزالة ةذا ا وااز
(ن) ينبغ أن تنه ،ال بلـدان الناميـة غـري السـاحلية رالشـركاء م التنميـة بتحسـة
إدمــان املؤسســات الصــغرية راملتوســطة ا ةــم م التةــارة الدرليــة بتقويــة مؤسســات دعــم
التةارة رتعزيز القدرة التنافسية التةارية رإقامة أحياز للحوار بة القطاعة العـاق راخلـا
رتعزيــز التــدريب املهــ ربنــاء القــدرات رإنشــاء ررابــط بــة األســوا عــن طريــق منــابر
التواص بة املؤسسات
(د) تعزيز نشر التانولوايات املناسبة السـليمة بيئيـاً راسـتيعااا بنـاء علـى أحاـاق
رشررط يتفق عليها ،بوساي منها االستامارات أر املشاري التعارنية الرامية إي تعزيـز التنويـ
االقتصادا رالتنمية املستدامة.
تيسري التةارة
 - 53ال تزال ا وااز غري املادية رحاالت التأخري رأراه القصور املرتبطة باملعابر ا درديـة
راملــوانة ،لــا م ل ـ اااــراءات اجلمركيــة راملتطلبــات املتعلقــة بالوثــايق رقصــور اخلــدمات
اللواستية رضعف املؤسسات راالفتقار علـى نطـا راسـ إي القـدرات البشـرية راانتاايـة،
أمـــوراً جتعـ ـ تاـــاليف النقـ ـ مرتفعـ ـةً .رةـ ـ م صـــميم اســـتمرار هتمـــيش البلـــدان الناميـــة
غــري الســاحلية .رينبغـ أن ياــون ملواصــلة تبســيط رمواءمــة اااــراءات اجلمركيــة رإاــراءات
النقـ العــابر رشـالياهتا رالشــفافية رالفعاليــة م إدارة ا ـدرد رتنســيق عمـ الوكــاالت املعنيـة
بالتخليص اجلمرك على ا درد أثر ملمو مباشر على ختفي ،تالفة ممارسة البلـدان الناميـة
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غري الساحلية للتةارة رعلى حتفيز قيامهـا بـذل علـى ـو أسـرع رأكاـر تنافسـية .رمـن شـأن
زيادة تيسري التةـارة أن يسـاعد تلـ البلـدان م سـعيها إي تعزيـز القـدرة التنافسـية لصـادراهتا
من املنتةات راخلدمات.
 - 52رإن بنــاء القــدرات البشــرية راملؤسســية غــري كــا م البلــدان الناميــة غــري الســاحلية
م العديد من اعاالت ،لا م ل املؤسسـات اجلمركيـة را درديـة رركـاالت النقـ العـابر،
رعملية التفارض التةارا مما يؤدا إي انعـداق الفعاليـة م التنفيـذ .علمـًا بـأن تقـدمي املسـاعدة
التقنيــة علــى أســا األرلويــة ،رعلــى ــو كــا رم ــمون ،رحتســة اخلــدمات اللواســتية
ات الصــلة بالتةــارة راملــررر العــابر ياتس ـ أمهيــة بالغــة مــن حي ـ متاــة البلــدان الناميــة
غــري الســاحلية مــن املشــاركة الااملــة م املفارضــات التةاريــة املتعــددة األطــرا راالســتفادة
منها  ،ركفالة فعالية تنفيذ السياسات راألنظمة الرامية إي تيسري النق رالتةارة رتنويـ قاعـدة
صـــادراهتا .ينبغـ ـ إيـــقء اعتبـــار خـــا للقـــدرات راالحتيااـــات الفرديـــة للبلـــدان الناميـــة
غري الساحلية فيما يتعلق بتـوفري التعـارن الـتق رتقـدمي املسـاعدة املاليـة مـن أاـ تنفيـذ اتفـا
منظمة التةارة العاملية بشأن تيسري التةارة.
 - 55الغايات املقترحة:
(أ) تبســيط إاــراءات عبــور ا ــدرد رتنظيمهــا اــد ا ــد مــن حــاالت التــأخري
م املــوانة را ــدرد بنســبة  51م املايــة لــول عــاق  .4142رينبغ ـ علــى راــه اخلصــو ،
تبسيط متطلبات العبور الدرث رتقليصها بغرض توطيد مفهـوق التـدارل ا ـر م مجيـ مراحـ
إاراءات املررر العابر
(ب) خف ،تااليف املعـامقت بنسـبة  51م املايـة عـن طريـق حتسـة تسـهيقت
املررر العابر ركفاءته
(ن)
لول العقد املقب

إنشــاء ”مراكــز حدرديــة ات منفــذ راحــد“ م مجي ـ ممــرات املــررر العــابر

(د) كفالــة نشــر مجيـ أنظمـة املــررر العــابر رشــالياته رإاراءاتــه ،رحتــدياها رفقــا
التفا منظمة التةارة العاملية بشأن تيسري التةارة.
 - 58اااراءات ال تتخذةا البلدان النامية غري الساحلية:
إنشــاء جلــان رطنيــة معنيــة بتيســري التةــارة أر تعزيزةــا ،حســب االقت ــاء،
(أ)
لشاركة مجي األطرا املعنية الرييسية ،لا م ل القطاع اخلا
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(ب) تعزيز مبادرات تيسـري التةـارة مـن قبيـ عمليـات التفتـيش عنـد منفـذ راحـد
رتنفيــذةا ،رفحــص الوثــايق م ش ـبّام راحــد ،رإاــراءات املــدفوعات بالوســاي االاتررنيــة،
رحتقيق الشفافية ،رحتدي املراكز ا دردية راخلدمات اجلمركية ،ضمن إاراءات أخر
(ن) التنفيــذ الف ّعــال لنظــاق اادارة املتااملــة للحــدرد ،رالســع إي إنشــاء مراكــز
ا درد ات املنفذ الواحد م البلدان غري الساحلية ر/أر بلدان املررر العابر النامية اعـاررة لـا
مي ّاــن مــن املعاجلــة املشــتركة للمتطلبــات القانونيــة رالتنظيميــة ابتغــاء تقلــيص الوقــت الــقزق
للتخليص اجلمركـ علـى ا ـدرد مـ االنتفـاع الاامـ بـأدرات تيسـري التةـارة الـ رضـعتها
املنظمات الدرلية من أا بناء القدرات احمللية
(د) ضمان التماي الاام رالشام للقطاع اخلا  ،لـا م لـ الشـراكات بـة
القطـــاعة العـــاق راخلـــا ررابطـــات شـــركات النقـــ  ،م مبـــادرات تيســـري التةـــارة رم
السياسات ،ررض ما يلزق من سياسات رأطر تنظيمية لتعزيز مشاركة القطاع اخلا .
 - 50اااراءات ال تتخذةا بلدان املررر العابر النامية:
(أ) ضــمان رض ـ مبــادرات تيســري التةــارة ،لــا م ل ـ اتفــا منظمــة التةــارة
العاملية رتنفيذةا بالتعارن م البلدان النامية غري الساحلية م مجي اعاالت ات الصلة
(ب) العم على حتقيـق املزيـد مـن املواءمـة رالتبسـيط رالتوحيـد للقواعـد رالوثـايق
رإاــراءات عبــور ا ــدرد راااــراءات اجلمركيــة ،رتعزيــز التــربزر رالتعــارن عــرب ا ــدرد بــة
تلف الوكاالت اجلمركية رركاالت عبور ا ـدرد رتعزيـز اسـتخداق العمليـات االاتررنيـة
(عمليات املعامقت االاتررنية) رااقـرارات اجلمركيـة املقدمـة قبـ الوصـول رنظـم التفتـيش
القايمة على إدارة املخاطر للحـد مـن عمليـات التفتـيش الفعليـة رالـنظم الـ متاـن األشـخا
املأ رن هلم الـذين يسـتوفون املعـايري املنصـو عليهـا مـن االسـتفادة مـن اااـراءات املبسلـطة
رحتســـة الشـــفافية رإماانيـــة التنبـــؤ راالتســـا م األنشـــطة اجلمركيـــة رتعزيـــز التعـــارن
بة الوكاالت اجلمركية رغريةا من الوكاالت ا اومية ،رإنشـاء مراكـز حدرديـة ات منفـذ
راحــد ،رعمليــات مشــتركة للمراقبــة اجلمركيــة رالتفتــيش م املواقــ ا درديــة رغــري لــ
من أشاال اادارة املتااملة للحدرد على ا درد م البلدان النامية غري الساحلية
(ن) تشـــةي تبـــادل أف ـــ املمارســـات م جمـــاالت إدارة اجلمـــارم را ــــدرد
راملمـــرات رتنفيـــذ سياســـات تيســـري التةـــارة علـــى كـ ـ مـــن الصـــعيد العـــامل رااقليمـ ـ
ردرن ااقليم رفيما بة بلدان اجلنوب ،لا م ل م أرساط القطاع اخلا
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(د) االنتفاع الاام ب أدرات تيسـري التةـارة الـ رضـعتها املنظمـات الدرليـة مـن
أا بناء القدرات احمللية رضمان عدة أمور منها النق اآلمـن راملوثـو عـرب ا ـدرد ،رالتنفيـذ
الفعّال ملا ةو قايم من املعايري الدرلية رأف املمارسات فيمـا يتعلـق بـاملررر العـابر اجلمركـ ،
رسقمة سقس النق رأمنها
(ةـ) ضــمان الشــفافية م املعــابر ا درديــة رم اجلمــارم رقواعــد رأنظمــة النقــ
العابر ررسومه رتااليفه ،رختصيص معاملة غري متييزية ضمانًا رية املررر العابر لسـل البلـدان
النامية غري الساحلية.
 - 56اااراءات ال يتخذةا الشركاء م التنمية:
(أ) ينبغـ أن يقـدّق الشـركاء م التنميـة راملنظمـات الدرليـة املتخصصـة املسـاعدة
املالية رالتقنية إي البلدان النامية غري الساحلية ربلدان املررر العابر م جمال تيسري التةارة رفقـا
التفا منظمـة التةـارة العامليـة الـذا اعتمـد م بـاث ،ر لـ  ،لتعزيـز التنفيـذ الفعّـال رالسـري
جلمي األحااق ات الصلة من االتفا
(ب) دعــم األنشــطة ،لــا م لــ تيســري التةــارة الراميــة إي تبســيط إاــراءات
االسترياد رالتصدير راجلمارم رما يتعلق بذل من بناء قدرات املوارد البشرية املعنيـة ،رتعمـيم
تلـ اااــراءات رتوحيــدةا رمواءمتــها رإدمــان نظــم اادارة القايمــة علــى موااهــة املخــاطر
رغريةا من نُهُـ ج إدارة ا ـدرد م عمليـات التفتـيش رالتخلـيص علـى ا ـدرد ردعـم تصـميم
رتنفيــذ الــنظم اآلليــة رالتانولوايــات مــن أاــ تيســري التةــارة ،لــا م لــ نظــم الــدف
االاتررنية رالبوابات التةارية االاتررنية الوطنية ،رنظـم النافـذة الواحـدة ،راللةـان الوطنيـة
لتيسري التةارة
(ن) تشةي تبادل اخلـربات رأف ـ املمارسـات املتعلقـة بتيسـري التةـارة ،رتيسـري
هتيئة بيئة مؤاتية لتنفيذ نظم ضمان املررر العابر اجلمرك املتعددة البلـدان ،إمـا بتنفيـذ اتفاقـات
النق العابر الدرلية رإما بتطبيق االتفاقات ااقليمية التنفيذية
(د) تعزيــز بنــاء القــدرات البشــرية ،لــا م لـ بــرامج تــدريب ركــقء القطــاعة
اخلا رالعاق ،ضمن آخرين ،م جماالت اجلمارم رالتخليص اجلمرك علـى ا ـدرد رالنقـ .
رينبغ أي ا أن تقـدق املنظمـات الدرليـة الـدعم للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية ملسـاعدهتا علـى
تقييم احتياااهتا املتعلقة بتنفيذ اتفا منظمة التةارة العاملية بشأن تيسري التةـارة رمؤازرهتـا م
تنفيذ تدابري تيسري التةارة ات الصلة.
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األرلوية  : 2التحول االقتصادا اهليال رتنمية القدرات اانتااية ر إضافة القيمة
 - 59ما فتئت إضافة القيمة من الزراعة رالصناعة التحويلية م البلدان النامية غـري السـاحلية
تتقلص(ن)  ،رال تزال تعتمد علـى تصـدير عـدد قليـ مـن السـل األساسـية الـ تاـون م كـاري
مــن األحيــان ات قيمــة م ــافة منخف ــة (باالســتناد إي قــرار اجلمعيــة العامــة ،444/80
الفقرة  .)04رلذا فمن املهم أن تتخذ البلدان النامية غري الساحلية التدابري الـ مياـن أن تعـزز
التحـول اهليالـ راالقتصــادا القـادر علــى ا ـد مـن اآلثــار السـلبية ملســاريف موقعهـا اجلغــرام
رالصــدمات اخلارايــة ،رالق ــاء علــى الفقــر ،رإجيــاد فــر عم ـ  ،رتــؤدا م هنايــة املطــا
إي ســرعة النمــو رالتنميــة الشــاملة راملســتدامة .فزيــادة القيمــة امل ــافة رالتنويـ االقتصــادا
يشاقن العنصرين األساسية للتحول االقتصادا اهليالـ  .رال يقـ عـن لـ أمهيـة بالنسـبة
للبلدان النامية غري الساحلية بناء القدرات املؤسسية رتنمية املوارد البشرية.
 - 81رميان ل تحسـة قـدرات البلـدان الناميـة غـري السـاحلية م جمـال الصـناعة التحويليـة -
لا م ل مشاركتها م سقس القيمة ااقليمية رالعامليـة  -أن حيقـق اهلـد الاقثـ املتماـ
م إنشــاء رظــايف ات أاــور أف ـ  ،رزيــادة اايــرادات ،را ــد مــن تركيــز اجلــزء األكــرب
مــن صــادراهتا علــى املــواد األرليــة .ربـــالنظر إي عقبــة املوقــ اجلغــرام ،فــهنن ارتفــاع قيمـــة
الصادرات رزيادة صـادرات املـواد املنخف ـة ا ةـم ياتسـيان أمهيـة بالغـة بواـه خـا  .رم
ةــذا الســيا  ،مــن ملهــم إيــقء العنايــة القزمــة لتطــوير قطاعــات الصــناعة التحويليــة رالزراعــة
راخلـــدمات ،لـــا م لــ قطاعـــات الســـياحة رالشـــؤرن املاليـــة رتانولوايـــات االتصـــاالت
راملعلومات.
 - 80تؤدا الزراعة دررا بالغ األمهية م العديد من البلدان الناميـة غـري السـاحلية ،سـواء م
تعزيز األمن الغذاي أر بوصفها نشاطا اقتصاديا رييسـيا بالنسـبة للاـاري مـن السـاان .رتـرتبط
تنمية الزراعة املستدامة ارتباطا مباشرا بالق اء على الفقر راجلوع ،رالتنميـة الشـاملة للةميـ ،
رمتاة املرأة ،رتنوي اانتان ،رالقدرات م جمال تصـني املنتةـات الزراعيـة .ريوااـه القطـاع
الزراع م البلدان النامية غري الساحلية حتديات مؤثرة تشـم عـدق كفايـة االسـتامار م الـبت
التحتية املادية (ما الطر راالتصاالت رالرا) ،رالتانولوايا الرامية إي معاجلة ما تعـاا منـه
ةذا البلدان من ظرر رأراه ضعف اغرافية وددة .ريقت ـ درر الزراعـة اهلـاق م البلـدان
النامية غري الساحلية رتراا إضافة القيمـة راانتـان الغـذاي  ،اختـا إاـراءات عاالـة ،تشـم
__________
(ن) تقلصت إضافة القيمة من الزراعة من  46م املاية م عـاق  4110إي  06م املايـة م عـاق  .4100رخـقل
الفتــرة نفســها ،تقلصــت إضــافة قيمــة مــن الصــناعة التحويليــة مــن نســبة الــذررة البالغــة  06م املايــة م عــاق
 0994إي  04م املاية م عاق  ،A/68/157( 4100الفقرة .)8
14-62229

31/46

A/CONF.225/5

حتسة نظم اانتان رالتسويق ،رإتاحة فر ا صول على التموي للمةتمعات الريفيـة لـا م
ل النساء الريفيات ،رنشر التانولوايات املبتارة.
 - 84رينطـــوا قطـــاع اخلـــدمات علـــى إماانـــات كـــبرية اجيـــاد فـــر للعمـ ـ رالتنويـ ـ
االقتصــادا رتنوي ـ الصــادرات م البلــدان الناميــة غــري الســاحلية نظــرا ألنــه أق ـ تــأثرا بالبُعــد
اجلغــرام رمياــن أن يســهم م تعزيــز التةــارة رالتنميــة .رمتا ـ السياســات الراميــة إي تنوي ـ
صادرات البلدان النامية غري الساحلية راقتصاداهتا لصان املنتةات راخلـدمات الصـغرية ا ةـم
رامل يفة للقيمة ،من قبيـ السـياحة رخـدمات تانولوايـا املعلومـات راالتصـاالت رخـدمات
ا لنق راخلدمات املالية راملصرفية ،عنصرا بالغ األمهيـة م ختفـي ،تاـاليف التةـارة را ـد مـن
تعرضــها للصــدمات ،لــا م لـ تقلبــات أســعار الســل األساســية .رعــقرة علــى لـ  ،فــهنن
لقطاع اخلدمات اانتااية أثرا إجيابيا على قطاعات اقتصـادية أخـر  ،ممـا يتـيح للبلـدان ختطـ
مراح عديدة للتصني .
 - 83ري ــطل قطــاع العلــم رالتانولوايــا راالبتاــار بــدرر بــالغ األمهيــة م التخفيــف مــن
رطــأة الفقــر رإجيــاد فــر عم ـ رحتقيــق التنميــة الســريعة م البلــدان الناميــة غــري الســاحلية،
رال سيما من أا حتقيق التحول اهليال ركـذل حتقيـق اادمـان االاتمـاع راالقتصـادا.
رمن املهـم أن حتصـ البلـدان الناميـة غـري السـاحلية علـى التانولوايـا اجلديـدة ،رأن تتـاح هلـا
الفرصة لنقـ املعـار راالسـتفادة مـن اخلـربات األخـر  .رمـن ال ـرررا األخـذ بسياسـات
رطنيـة مؤاتيـة رتلقـ الـدعم الـدرث لتيسـري سـب ا صـول علـى التانولوايـات املتعلقـة بــنظم
النق العـابر رتانول وايـا املعلومـات راالتصـاالت رالتشـةي علـى نقـ تلـ التانولوايـات.
رلقســـتامار املباشـــر األاـــنيب رالتعـــارن الـــدرث درر رييسـ ـ م نقـ ـ ةـــذا التانولوايـــات
رتطويرةــا .رينبغ ـ للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية أن تشــة االســتامار م العلــم راالبتاــار
رالتانولوايا من أا التنمية املستدامة.
 - 82ريسهم القطاع اخلا  ،لا م لـ املشـاري الاـبرية راملتوسـطة رالصـغرية راملتناةيـة
الصغر ركذل األفراد ،م حتقيق النمو االقتصادا را د مـن الفقـر مـن خـقل بنـاء القـدرات
اانتاايـــة ،رإجيـــاد فـــر للعمـ ـ القيـــق ،رتشـــةي االبتاـــار رتنويـ ـ االقتصـــاد راملنافســـة
االقتصادية  .رمن شأن ةـذا األمـر أن يسـفر بـدررا عـن حتقيـق الافـاءة رمسـتويات أعلـى مـن
اانتااية رإيرادات صر العمقت رالـدخ املتـأيت منـها .رم البلـدان الناميـة غـري السـاحلية،
يشــارم القطــاع اخلــا  ،لــا م لـ التةــار رركــقء الشــحن رشــركات التــأمة رشــركات
النق  ،مشاركة فعالة م األنش طة املتعلقة بتسـيري املـررر العـابر رالتةـارة ،فهـو يشـا مصـدرا
لإليرادات ال ريبية راالستامار احمللـ رشـرياا م االسـتامار األاـنيب املباشـر .رميـول القطـاع
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اخلـــا مبـــادرات البحـ ـ رالتطـــوير ،ريغـــذا االبتاـــار ريدعمـــه ،ريســـاعد علـــى تاييـــف
التانولوايات اجلديدة ،كما ميان أن يساةم م حتقيق حتول ةيال  .رتؤدا الشراكات بـة
القطــاعة العــاق راخلــا دررا ةامــا م تطــوير الــبت التحتيــة .رتشــا املؤسســات الصــغرية
راملتوســطة ا ةــم نســبة كــبرية مــن القطــاع اخلــا م البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ،رة ـ
القو احملركة القتصاداهتا.
 - 85الغايات املقترحة:
اد

(أ) عا اجتاا التدةور م إضافة القيمة م قطـاع الصـناعة التحويليـة رالزراعـة
حتقيق و إجيا ،لول عاق 4142
(ب) زيادة التنوي االقتصادا رتنوي الصادرات م السنوات العشر املقبلة.

 - 88اااراءات ال ينبغ للبلدان النامية غري الساحلية اختا ةا:
(أ) رض استراتيةية لتحقيق حتول ةيال ترمـ إي حتسـة العلـم رالتانولوايـا
راالبتاار ،رتنوي الصادرات ،رتعزيز اانتاايـة رالافـاءة رالقـدرة علـى املنافسـة م قطاعـات
الزراعة رالصناعات التحويلية راخلدمات ،لا م ل السياحة
(ب) تشةي االبتاار رمباشـرة األعمـال ا ـرة راسـتخداق التانولوايـا ،رتشـةي
إقامة شراكات فعالة بة القطاعة العاق راخلا تاون قادرة على معاجلة القيود املعررفـة الـ
توااه التنمية الزراعية رتنمية اخلدمات رالتنمية الصناعية
(ن) بنــاء كتلــة حراــة مــن القـــدرات اانتاايــة العمليــة التنافســية م قطاعـــات
الصــناعة التحويليــة رالزراعــة راخلــدمات اــد حتســة تســخري ااماانــات التةاريــة رحتقيــق
النمو ا اف بفر العم رالتنمية االقتصادية املستدامة
(د) تعزيــز اانتاايــة الزراعيــة مــن خــقل االســتامار م البــذرر راألاــدة رالــبت
التحتية للرا رالنق ركذل االستامار م األسوا  ،م ا ر م الوقت نفسه علـى معاجلـة
تدةور األراض راجلفا رالتصحر
(ةـ) التركيز على ااتذاب راستبقاء االسـتامارات األانبيـة املباشـرة م القطاعـات
ال تبـدا قيمـة م ـافة أكـرب رالـ تتسـم بقـوة سقسـ املعلومـات راملـواد رالتـدفقات املاليـة
رسقس التوزي
(ر) دعــم اعتمعــات الرعويــة احملليــة رصــغار املــزارعة ،لــا م ل ـ الريفيــات،
لقنتقــال تــدرجييا ــو املنتةــات ات القيمــة املرتفعــة ،م ـ التركيــز علــى الوصــول إي املــوارد
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اانتاايــة لــا م لــ التانولوايــات القايمــة علــى املعرفــة املتخصصــة املتصــلة باألراضــ ،
راملساعدة املاليـة رالتقنيـة مـ إيـقء االةتمـاق ألمـور منـها التخصـص رامليـزة النسـبية رظـرر
السو رالبت التحتية
(ز) اختا تدابري ترم إي حتدي قطاع اخلـدمات مـن خـقل تعزيـز الـررابط بـة
ركقء الوساطة املالية رالصناعات اابداعية راألعمال التةارية راخلدمات القانونية رالتقنية
(ح) تعزيز االستامارات م إجياد حلول ابتاارية حدياة رفعالة مـن حيـ التالفـة
رمياــن تاييفهــا وليــا م ـ التركيــز علــى قطاعــات مــن قبي ـ الزراعــة ،رالنق ـ  ،راملعلومــات
راالتصاالت راملالية ،رالطاقة ،رالصحة ،راملياا ،رالصر الصح  ،رالتعليم
(ط) إنشاء جتمعات صناعية ،من قبيـ منـاطق جتهيـز الصـادرات ،رمراكـز التفـو
ااقليمية بغية تعزيز شباات املعار رتوطيد عققات الترابط بة الشركات
(ا) إعطـــاء األرلويـــة لتنميـــة القطـــاع اخلـــا  ،رخصوصـــا املشـــاري الصـــغرية
راملتوســطة ا ةــم املهمــة اجيــاد فــر عم ـ رتنميــة القطــاع اانتــاا رإتاحــة الــتماة
االقتصادا ،لا م ل متاة املرأة ،را د من الفقر
(م) رض سياسة صـناعية لـدعم تعزيـز القطـاع اخلـا  ،رال سـيما حتسـة فـر
ا صول علـى املـوارد املاليـة ،رتنميـة القـدرات البشـرية املقيمـة ،رتشـةي االسـتامار م الـبت
التحتية الداعمة لققتصاد
(ل) تعزيز رض سياسة منافسة فعالة ،حسب االقت ـاء ،تـدعم النشـاط التةـارا
رتزيد من تعزيز ااطار القانوا رالتنظيم الداعم ،رهتيئـة الظـرر اخلاصـة باالقتصـاد الالـ
رالنظم ال ميان أن تيسر تنمية القطاع اخلا .
 - 80اااراءات ال ينبغ للشركاء م التنمية اختا ةا:
تقدمي دعم ماث رتق معزز لقطاعات الزراعـة رالصـناعة راخلـدمات ،اـد
(أ)
الوفاء بااللتزامات ال التعهد اا لتحقيق األمن الغذاي العامل رالتنميـة الزراعيـة املسـتدامة،
رإضافة القيمة ،رإجياد فر عم
(ب) املســامهة م التــدابري الراميــة إي تعزيــز املؤسســات الوطنيــة رااقليميــة ،رم
تبادل التانولوايات املبتارة راملعار العلمية رالدراية التقنية رأف املمارسات
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(ن) دعم اجلهود ال تبذهلا البلدان الناميـة غـري السـاحلية مـن أاـ حتسـة نوعيـة
ركمية إنتااها الزراع رالصناع  ،رشباات األمان اخلاصـة بالغـذاء رالـدخ فيهـا ،رفرصـها
للوصول إي األسوا  ،رفر التموي رالتأمة فيها رأدراهتا األخر لتخفيف املخاطر
(د) تزريد البلدان النامية غري السـاحلية بالـدعم الـتق الـذا مـن شـأنه أن ميانـها
مــن امل ـ م حتقيــق الشــراكات الفعالــة القزمــة لبنــاء القــدرات ،رحتقيــق االســتدامة رتعزيــز
اجلــودة ،إضــافة إي التنميــة القطاعيــة ،لــا م ل ـ الســياحة .رينبغ ـ علــى راــه اخلصــو ،
للشركاء م التنمية تقدمي ا وافز را يز السياسايت لا من شأنه تشةي ردعم شـركات ةـؤالء
الشركاء م جمال إقامة راود جتارا هلا م البلدان النامية غري الساحلية رإقامـة ررابـط تعارنيـة
م الشركات املواودة م البلدان النامية غري الساحلية
(ةـ) تقدمي املساعدة املالية رالتقنية من أا دعـم البلـدان الناميـة غـري السـاحلية م
اهودةا الرامية إي بناء القدرة على التايف ،رتطوير القدرة على التصدا بفعاليـة للصـدمات
اخلارايــة ،لــا م لـ تــدابري ا مايــة االاتماعيــة ،رتنويـ املنتةــات راألســوا رغريةــا مــن
استراتيةيات التخفيف
(ر) دعم إنشاء حاضنات للتانولوايا رمؤسسـات ـو م البلـدان الناميـة غـري
الساحلية ،لا م ل التفعي الاام ملراكز الفار م البلدان النامية غري الساحلية
(ز) تشةي شركاهتا على تطوير التعارن م البلدان الناميـة غـري السـاحلية اـد
تعزيز رتدعيم تطوير قطاعات اخلدمات لديها
(ح) دعــم البلــدان الناميــة غــري الســاحلية م التصــدا للشــواغ اخلطــرية املتعلقــة
بالعقبات احملددة املتصلة انب العرض.
األرلوية  : 5التاام رالتعارن على الصعيد ااقليم
 - 86يشا التعارن الوثيق م بلدان املررر العابر شـرطا الزمـا لتحسـة الـربط م جمـاالت
النقــ  ،رالطاقــة ،رتانولوايــا املعلومــات راالتصــاالت .ريترتــب علــى تــوافر الــبت التحتيــة
رالسياسات التةارية رالتنظيمية راالستقرار السياسـ م بلـدان اجلـوار انعااسـات قويـة علـى
التةــارة اخلارايــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية .رالتالفــة الـ تتابــدةا البلــدان الناميــة غــري
الســاحلية مــن أا ـ الوصــول إي األســوا ال تتوقــف فقــط علــى عوام ـ مــن قبي ـ موقعهــا
اجلغرام رسياساهتا العامة ربناةا التحتية رإاراءاهتـا ااداريـة ،بـ إهنـا تـرهتن أي ـا بـنف ةـذا
العوام املواودة لد البلدان اعاررة .رعليـه ،يتـيح التاامـ ااقليمـ رالسياسـات ااقليميـة
املتسقة راملتوايمة فرصـة لتحسـة الـربط بشـباات النقـ العـابر ركفالـة زيـادة حةـم التةـارة
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ااقليمية ،رصو سياسـات تنظيميـة موحّـدة ،رحتقيـق التعـارن بـة األاهـزة املعنيـة با ـدرد،
رمواءمة اااراءات اجلمركية من أا تدعيم قدرات األسوا ااقليمية.
 - 89رمثــة حااــة للتــرريج للتاام ـ ااقليم ـ ي ـ ال يقتصــر التعــارن بــة البلــدان علــى
التةــارة رتيســري التةــارة ،ب ـ ي ــم طايفــة أرس ـ مــن اعــاالت تشــم االســتامار ،رالبح ـ
رالتطــوير ،ركــذل السياســات الراميــة إي تســري رتــرية التنميــة الصــناعية ااقليميــة رالتــرابط
ااقليم  .ريهد ةذا النـهج إي تعزيـز التغـيري اهليالـ رالنمـو االقتصـادا م البلـدان الناميـة
غــري الســاحلية لــي فقــط باعتبــارا ةــدفا ،بـ باعتبــارا أي ــا رســيلة لــربط املنــاطق باألســوا
العاملية ربطاً مجاعيًا .رمن شأن ةذا أن يعزز القدرة التنافسية رأن يسـاعد علـى االسـتفادة مـن
العوملــة إي أقصــى حــد مماــن .رمــن املهــم توثيــق أف ـ املمارســات رتبادهلــا رنشــرةا ي ـ
يتمان ك من الشركاء املتعارنة من االستفادة من خربات الشركاء اآلخرين.
 - 01اااراءات ال ينبغ للبلدان النامية غري الساحلية اختا ةا:
تعزيـــز التاامـــ ااقليمـــ مـــن خـــقل تعزيـــز شـــباات التةـــارة رالنقـــ
(أ)
راالتصاالت رالطاقة على الصعيد ااقليم
(ب) التشــةي علــى مواءمــة السياســات ااقليميــة بغــرض تعزيــز التــربزر ااقليم ـ ،
رالقدرة التنافسية ،رسقس القيمة ااقليمية.
 - 00اااراءات ال ينبغ لبلدان املررر العابر النامية اختا ةا :املسـامهة م ترسـيا التاامـ
ااقليمــ مــن خــقل التطــوير املتماســ للــبت التحتيــة ااقليميــة ،رتــدابري تيســري التةــارة،
رالترتيبــات التةاريــة ااقليميــة ،لــا م ل ـ إنشــاء نظــم ضــمان للةمــارم تتســم بالفعاليــة
رالافاءة ،اد توفري معامقت تف يلية خاصـة ملسـاعدة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية علـى
جتارز عوايقها اجلغرافية.
 - 04اااراءات ال ينبغ للشركاء م التنمية اختا ةا:
(أ) تقــدمي الــدعم املــاث رالــتق  ،لــا م لـ مــن خــقل بــرامج املعونــة التةاريــة
ااقليمية ،للةهود ال تبذهلا البلدان النامية غري السـاحلية رشـركاءةا مـن بلـدان املـررر العـابر
لترســيا التاامـ ااقليمـ  ،مــن خــقل إقامــة رتنفيــذ مشــاري إقليميــة رييســية م جمــال النقـ
راتفاقات نق إقليمية لتيسري حركة الب اي راملسافرين عرب ا درد
(ب) تعزيز الدعم املواه لعمليات التاام ااقليم اجلاريـة م املنـاطق الـ تواـد
فيها البلدان النامية غري الساحلية
(ن)
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األرلوية  :8املساي اجلديدة رالناشئة
 - 03ال يزال النمـو االقتصـادا رالرفـاا االاتمـاع للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية يتسـمان
بال ــعف الشــديد إزاء الصــدمات االقتصــادية اخلارايــة رالتحــديات املتعــددة ال ـ يوااههــا
اعتم الدرث.
 - 02ريشا تغيّر املنـا ر التصـحر رتـدةور األراضـ راجلفـا حتـديات ات بعـد عـامل
ما زالت تعو على و خطري التنمية املستدامة جلميـ البلـدان ،رال سـيما البلـدان الناميـة غـري
الساحلية رتطرح حتديات خاصة بالنسبة لتلـ البلـدان .ريقـ العديـد مـن البلـدان الناميـة غـري
الساحلية م مناطق قاحلة رابلية حيـ تاـون آثـار تغـري املنـا رالتصـحر رتـدةور األراضـ
أشد رقعاً(د) .كذل تت رر البلدان النامية غري السـاحلية مـن الاـوار الطبيعيـة ماـ اجلفـا
را رارة الشديدة رالفي انات ،لا م ل الفي انات املتفةرة للبحريات اجلليديـة .رال متلـ
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ســو حــدا أد مــن القــدرة علــى التايــف م ـ ةــذا اآلثــار
رالتخفيف من حدهتا .رةنام حااة إي تاايف اجلهود من أا ا ـد مـن املخـاطر راخلسـاير
النامجــة عــن الاــوار رتنفيــذ إطــار عم ـ ةيوغــو للفتــرة  :4105-4115بنــاء قــدرة األمــم
راعتمعات على موااهة الاوار  ،رااطار الذا سيح وله.
 - 05اااراءات ال ينبغ للبلدان النامية غري الساحلية اختا ةا:
تنوي األسوا راملنتةات على حد سواء ،رحتسة اانتااية لتوفري ضـمانات
(أ)
تق من ال عف الشديد م موااهة التقلبات م أسعار السل األساسية العاملية
اخلاراية

(ب) تبــادل رتعزيــز أف ــ املمارســات الراميــة إي التخفيــف مــن أثــر الصــدمات

(ن) رض ـ اســتراتيةية رخطــط عم ـ رطنيــة للتصــدا لــتغري املنــا  ،رالتصــحر،
رتدةور األراض  ،راجلفا  ،رالفي انات املتفةرة للبحريات اجلليدية ،رإي ا ـد مـن أخطـار
الاــوار علــى ــو شــام  ،اــد األخــذ بنــهج قــايم علــى األراضـ إزاء التايــف رإدمااــه
ضمن خطط التنمية الوطنية
(د) تعزيـــز اادارة املســـتدامة لألراضـــ راادارة املســـتدامة للغابـــات رإصـــقح
األراض املتدةورة من أا ماافحة التصحر رتدةور األراض راجلفا

__________
(د) حــواث  52م املايــة مــن جممــوع األراضـ م البلــدان الناميــة غــري الســاحلية تصـنّف باعتبارةــا أراض اافــة.
ريعيش  81م املاية من ساان تلـ البلـدان م منـاطق األراضـ اجلافـة( .حُسـبت ةـذا النسـب اسـتنادا إي
بيانات برنامج األمم املتحدة للبيئة).
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(ةـ) بناء مررنة النظم االاتماعية االقتصـادية رااياولوايـة ،بوسـاي منـها تنويـ
االقتصاد رإضافة القيمة رإدارة املوارد الطبيعية على و مستداق
(ر)

تطوير بت حتتية مستدامة رقادرة على التايف

(ز) تعزيز نظم اانذار املبار رمج البيانـات ،رتنميـة القـدرات املؤسسـية رالنـهج
ال تتبعها األطرا املعنية املتعددة من أا حتسة فهم اطر تغري املنا رتطوير القدرة علـى
التايف على مجي املستويات رتعزيز التعـارن ااقليمـ علـى معاجلـة مـا ختلّفـه الاـوار مـن
آثار عابرة للحدرد رالتخفيف من آثارةا رالتايف معها بشا أف
(ح) تشــةي المركزيــة املســؤرلية راملــوارد للحــد مــن ــاطر الاــوار  ،حســب
االقت اء ،رتشةي مشاركة اعتمعات احمللية ،راختا إاراءات طوعية ،ربـذل اهـود التوعيـة،
رالتأةب للاوار رتلبية االحتيااات احمللية للحد من اطر الاوار
(ط) االغتناق الاام للفرصة ال تتيحها عملية التايـف الوطنيـة ،را صـول علـى
املــوارد لــا م لــ مرفــق البيئــة العامليــة ،رصــندر املنــا األخ ــر ،رصــندر التايــف،
رالصندر اخلا بتغري املنا .
 - 08اااراءات ال ينبغ أن يتخذةا الشركاء م التنمية:
تقدمي الدعم املـاث رالـتق السـتراتيةيات التخفيـف مـن حـدة املخـاطر علـى
(أ)
الصعيد الوط ال تنتـهةها البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ابتغـاء تعزيـز قـدرهتا علـى التصـدا
آلثار الصدمات االقتصادية
(ب) تعزيــز الــدعم املقــدق إي البلــدان الناميــة غــري الســاحلية م بنــاء قــدرهتا علــى
التحم ركفالة حصوهلا على تسهيقت ماليـة راسـعة النطـا ألغـراض التايـف ،رالتخفيـف،
راستصقح األراض  ،را د من اطر الاوار
(ن) توفري الدعم املاث رالتق للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية علـى أسـا األرلويـة
م سيا الصندر اخلا بتغيّر املنا
(د) تقــدمي الــدعم املــاث رالــتق لــتماة ا اومــات مــن تعزيــز التــدابري املقيمــة
للحماية االاتماعية للفئات الساانية ال عيفة
(ةـ) تقــدمي الــدعم العلم ـ رالتانولــوا راملســاعدة م جمــال بنــاء القــدرات إي
البلدان النامية غري الساحلية لبناء قدرهتا على التحم .
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األرلوية  : 0رساي التنفيذ
 - 00يش ّا عدق كفاية املوارد املالية رضعف القدرات بع ،أكـرب التحـديات الـ توااههـا
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية م اهودةــا الراميــة إي حتقيــق النمــو املطــرد رالتنميــة املســتدامة.
رلذل يلزق توفري موارد التموي الذا ميان التنبؤ به راالعتماد عليه من مجي املصـادر املتاحـة،
لا م ل رأ املال احملل  ،راملساعدة اا ايية الراية ،راالستامار املباشر األانيب.
 - 06رتق املسـؤرلية الرييسـية عـن التنميـة رالتقـدق م أا بلـد علـى عـاتق البلـدان نفسـها.
رعلى الرغم من اجلهود ال تبذهلا البلـدان النا ميـة غـري السـاحلية م سـبي حشـد مـوارد وليـة
اقامة البنية التحتية رمرافق النق العابر رحتقيق التنمية االاتماعيـة راالقتصـادية الشـاملة ،فـهنن
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية توااــه فةــوة كــبرية م املــوارد املاليــة رالقــدرة التقنيــة ربنــاء
القدرات .رمن مث ،يتعيّن على البلدان الناميـة غـري السـاحلية رارياهنـا مـن بلـدان املـررر العـابر
حشد موارد كافية حشداً فعاالً ،من مصادر ولية رخاراية.
 - 09رتــدعو ا ااــة إي قيــاق الشــركاء م التنميــة ،راألمــم املتحــدة رغريةــا مــن املنظمــات
الدرلية رااقليمية ،راملؤسسـات املاليـة راا اييـة ،ركـذل البلـدان ات االقتصـادات الناشـئة،
راجلهــات الفاعلــة مــن القطــاع اخلــا  ،بتقــدمي الــدعم الــقزق لتاملــة اهــود البلــدان الناميــة
غري الساحلية الرامية إي إنشاء نظم نق عابر فعالة رتع ّهدِةا ،راالنـدمان م االقتصـاد العـامل ،
رإحــدا حتــول ةيال ـ م اقتصــاداهتا ،رتعزيــز قــدراهتا اانتاايــة ،ر ل ـ بتزريــدةا لســاعدة
مالية رتقنية وددة األةدا .
 - 61رتظ ـ تــدفقات املســاعدة اا اييــة الرايــة إي البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مصــدرا
رييسيا من مصادر متويلها اخلارا  .فاملساعدات ال ميان التنبؤ اـا راالعتمـاد عليهـا املقدمـة
من الشركاء م التنمية راملنظمات املت عـددة األطـرا تـؤدا دررا حااـا م دعـم اجلهـود الـ
تبذهلا البلدان النامية غري الساحلية من أا حتقيق التنمية املستدامة را د من الفقر.
 - 60رتــؤدا املعونــة التةاريــة دررا رييســيا م املســاعدة م بنــاء قــدرات البلــدان الناميــة
غري الساحلية م جماالت رسم السياسات التةارية رتنفيذ تدابري تيسري التةارة ،رتطـوير البنيـة
التحتية املتصلة بالتةارة ،اد زيادة قدرة منتةاهتا على املنافسة م أسـوا الصـادرات .رقـد
أســهمت مبــادرة املعونــة التةاريــة ،بــاالقتران م ـ السياســات التاميليــة ،م خفــ ،تاــاليف
التةارة ،م شا بت حتتية إضافية ،رمؤسسات حدردية رإاراءات تنظيمية وسّنة ،رقـدرات
معزلزة .رتاتس املعونة التةاريـة أي ـا أمهيـة م ربـط البلـدان الناميـة غـري السـاحلية بسقسـ
القيمة العاملية رااقليمية أر تبوّء ماانة أرف فيها.
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 - 64رللتعارن فيما بة بلـدان اجلنـوب رالتعـارن الاقثـ درر ةـاق يؤديـه م توسـي نطـا
النمو رالتنمية م البلدان النامية غري الساحلية ربلدان املررر العابر الناميـة ،ر لـ باملسـامهة م
بناء القدرات البشـرية راانتاايـة ،رتـوفري املسـاعدة املاليـة رالتقنيـة ،رإتاحـة إماانيـة الوصـول
بطر أكار تنوعـا إي األسـوا رالفـر التةاريـة ،رنقـ التانولوايـا راالبتاـارات رتقاسـم
أف ـ املمارســات .رينبغ ـ تعزيــز التعــارن فيمــا بــة بلــدان اجلنــوب بوصــفه عنصــرا مامــق
ال بديقً للتعارن فيما بة بلدان الشمال راجلنوب.
 - 63رتؤدا تدفقات رأ املال الدرث اخلا  ،رال سيما االستامار املباشـر األاـنيب ،دررا
وفزا م دف عةلة التنمية املسـتدامة رالق ـاء علـى الفقر/حتقيـق النمـو االقتصـادا را ـد مـن
الفقر م البلدان النامية غري الساحلية من خـقل بنـاء قـدراهتا اانتاايـة رتعزيزةـا رحتقيـق ـو
الصــادرات رنق ـ التانولوايــا رنشــر املعــار اانتاايــة راملهــارات ااداريــة ررأ املــال
رتاــوين الاــررة رفــتح أســوا اديــدة للمنتةــات راخلــدمات ات القيمــة امل ــافة املرتفعــة،
رتـوفري فـر العمـ  .رمياـن أي ـا أن يـؤدا االسـتامار املباشـر األاـنيب دررا رييسـيا م بنـاء
الــبت التحتيــة ال ـ تقــوق عليهــا األنشــطة االقتصــادية ،رإطــق املــوارد ا اوميــة الشــحيحة
الستامارةا م التعليم رالصحة رغريمها من اخلدمات االاتماعية األساسية.
 - 62رحتتــان البلــدان الناميــة غــري الســاحلية إي تنميــة قــدراهتا م عــدة جمــاالت منــها ،علــى
سـبي املاــال ال ا صــر ،إدارة اجلمــارم را ــدرد رحتسـة تيســري التةــارة رتنفيــذ االتفاقــات
الانايية درن ااقليمية رااقليمية رالدرليـة املتفـق عليهـا م جمـاث املـررر العـابر رتيسـري التةـارة
لــا م ل ـ اتفــا منظمــة التةــارة العامليــة بشــأن تيســري التةــارة رترتيبــات النق ـ العــابر
رالتصـــدا للمعوقـــات املتعلقـــة انـــب العـــرض ،رإحـــدا حتـــول ةيالـ ـ  ،ربنـــاء القـــدرة
على التحم .
 - 65الغايات املقترحة:
(أ) زيــادة التموي ـ احملل ـ لغــرض التحــول االقتصــادا رالقــدرة اانتاايــة زيــادة
كبرية ،لا م ل البنية التحتية للنق العابر
(ب) ا فـــال علـــى اجتـــاا املســـاعدة اا اييـــة الرايـــة املقدمـــة إي البلـــدان الناميـــة
غري الساحلية إي التصاعد.
 - 68اااراءات ال ينبغ أن تتخذةا البلدان النامية غري الساحلية:
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مواصلة بذل اجلهـود الراميـة إي تعزيـز تعبئـة مواردةـا احملليـة عـن طريـق بنـاء
(أ)
قاعــدة اقتصــادية ،رإصــقح السياســة ال ــريبية ،رتعزيــز اادارة الســليمة املتســمة بالشــفافية
رالتنمية املؤسسية
(ب) تعزيز ع وية البلدان النامية غري الساحلية م أطر التاامـ الانـاي رااقليمـ
من خقل التعارن فيما بة بلدان اجلنوب ،بطر منها التعارن الاقث  ،عند االقت اء
(ن) رض سياسة رطنية الاتذاب استامار مباشر أاـنيب أكاـر تنوعـا ،عـن طريـق
هتيئــة بيئــة مواتيــة اــد تعزيــز القــدرات اانتاايــة ،رالبنيــة التحتيــة للنقـ العــابر ،راســتامال
الوصقت الناقصة لربط البلدان النامية غري الساحلية بالشباة ااقليمية
(د) حتديد اعاالت ات األرلوية لقستامار الـقزق لتشـةي إقامـة شـراكات بـة
القطاعة العاق راخلا  ،رال سيما االستامار م البنية التحتية
(ةـ) ااتذاب مستو معزّز من املسـاعدة التقنيـة ردعـم بنـاء القـدرات م جمـاالت
التعلــيم رتنميــة املهــارات البشــرية رالتنميــة املؤسســية رمباشــرة األعمــال ا ــرة رتعزيــز قــدرات
الوكــاالت العامــة راملؤسســات الصــغرية راملتوســطة ا ةــم ،لــا م لــ التــدريب رتبــادل
التةارب راخلربات رنق املعار
(ر) االنتفاع لركز الفاـر الـدرث املعـ بالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن أاـ
تبادل اخلربات راملعرفة الفنية رالبحو رموارد أخر بشأن املساي املتصلة بالتةـارة راملـررر
العابر رالنقـ ربنـاء القـدرات فيمـا بـة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية .رينبغـ للبلـدان الناميـة
غـري السـاحلية الـ ع تصـ ّد بعـد علـى االتفــا املتعـدد األطـرا بشـأن إنشـاء مركـز الفاــر
الدرث للبلدان النامية غري الساحلية أن تصد عليه.
 - 60اااراءات ال ينبغ أن يتخذةا الشركاء م التنمية:
تقدمي الدعم إي البلدان النامية غري الساحلية م ما تبذله من اهـود مـن أاـ
(أ)
حتقيــق التنميــة املؤسســية ،رتنفيــذ رتوطيــد إصــقحات السياســات ال ــريبية رااصــقحات
اادارية رالتدابري التنظيمية اد تعزيز قاعدة املوارد احمللية
(ب) تقدمي الدعم إي البلدان النامية غـري السـاحلية م مسـاعيها إي حتسـة قـدراهتا
اانتااية رالتةارية ،راالستفادة من فر التةـارة العامليـة ،رإنشـاء مرافـق مـررر عـابر سلسـة
رفعالة ،ركذل تنوي النشاط االقتصادا رالصادرات
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(ن) ا فــال علـــى زخـــم املســاعدة اا اييـــة الرايـــة املقدّمــة إي البلـــدان الناميـــة
غري الساحلية رزيادهتا متشيا م األرلويات الوطنية لتل البلدان
(د) ضمان التنفيذ الفعال لقلتزامات املتعهّد اا م توافق آراء مـونتريا ،رال سـيما
الفقرات  20إي  23منه ،اد تزريد البلدان النامية غري الساحلية ربلدان املررر العـابر الناميـة
باملســاعدات املاليــة رالتقنيــة املقيمــة م شــا مــنح ر/أر قــررض بأيســر شــررط ممانــة ،لتلبيــة
االحتيااات املبينة م برنامج العم ةذا
(ةـ) تقــدمي معونــة جتاريــة كافيــة إي البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ،لــا م ل ـ
ما يتعلق منها بالبنية التحتية اخلاصـة بالتةـارة رالـ تشـا اـزءا ال يتةـزأ مـن اهـود تيسـري
التةارة ،رالقياق م الوقـت نفسـه بـ دعم الطـاب ااقليمـ للمعونـة التةاريـة مـن أاـ تشـةي
التاام التةارا بة البلدان النامية غري الساحلية ربلدان املررر العابر
(ر) تقدمي حوافز وددة لتشةي الشركات على االستامار م البلـدان الناميـة غـري
الساحلية ،عن طريق ايتمانات التصدير ،رضمانات ا مايـة مـن ـاطر االسـتامار ،رااقـراض
بشررط ميسّرة ،ربـرامج التمويـ التف ـيل  ،رصـناديق الشـركات اخلاصـة لقسـتامار ،ررأ
مال اعازفة ،رساير أدرات ااقراض راملبادرات راخلدمات ،خاصة بالنسـبة للمشـاري املتعلقـة
بالبنية التحتية
(ز) بذل اهود ترم إي تعزيز أراه التربزر م الشركاء ااقليمـية ابتغـاء حتقيـق
املشاري االستامارية ال تتسم بشدة التعقيد رارتفاع التالفة أكار مما يطيق بلد لفردا
(ح) تقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة رالـــدعم م جمـــال بنـــاء القـــدرات إي البلـــدان الناميـــة
غــري الســاحلية فيمــا يتعلــق ببنــاء قــدراهتا املؤسســية رالبشــرية اــد حتســة قــدرهتا علــى ااتــذاب
االستامار املباشر األانيب رتعزيز مهارات التفارض جللب االستامار املسؤرل راالستامار املؤثر
(ط) مساعدة البلدان النامية غري الساحلية م االن ماق إي االتفاقيـات راالتفاقـات
الدرلية ات الصلة
(ا) تقــدمي املســاعدة التقنيــة رالــدعم املــاث إي البلــدان الناميــة غــري الســاحلية لبنــاء
قدراهتا ،متشيا م أرلوياهتا الوطنيـة .علـى أن تعطـ أي ـا منظومـة األمـم املتحـدة ،راملنظمـات
الدرليـــة رااقليميـــة رغريةـــا مـــن املنظمـــات ات الصـــلة ،األرلويــ اة الواابـــة للبلـــدان الناميـــة
غري الساحلية م جمال تقدمي الدعم لبناء القدرات م مجي جماالت اختصاصها ات الصلة
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(م) تعزيــز التعــارن فيمــا بــة بلــدان اجلنــوب رالتعــارن الاقثـ م جمــاالت النق ـ
العابر ،رتنمية القدرات اانتااية ،رتعزيز ع وية البلدان النامية غري الساحلية م أطر التاامـ
الاناي رااقليم .

سادسا  -التنفيذ راملتابعة راالستعراض
 - 66ينبغـــ أن يـــتم التنفيـــذ رالرصـــد راالســــتعراض علـــى كـــ مـــن الصـــعيد الــــوط
ردرن ااقليم ـ رااقليم ـ رالعــامل مــن خــقل آليــات فعالــة ،حســب االقت ــاء .رينبغ ـ أن
تاون آلية الرصد راالستعراض عملية مسـتمرة ترمـ إي تعزيـز الشـراكات راملسـاءلة املتبادلـة
علــى ك ـ املســتويات .رينبغـ أن تاــون البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ربلــدان املــررر العــابر
النامية مسؤرلة مسؤرليةً متبادلة عن اختا إاراءات منـها مـا يرمـ إي حتسـة عمليـات املـررر
العــابر ،رإقامــة مــا يلــزق مــن الــبت التحتيــة رالتعــارن حتقيقــا ملنفعتــها املتبادلــة .رينبغـ أن يفـ
الشركاء م التنمية بالتزاماهتم بتنفيذ برنامج العم ةذا تنفيذا فعاال.
 - 69رعلى الصـعيد الـوط  ،ينبغـ أن تـدمج ا اومـات برنـامج العمـ اجلديـد م صـميم
استراتيةياهتا اا ايية الوطنية رالقطاعية من أا تنفيـذا تنفيـذاً فعـاالً رينبغـ أن تنشـة جلـان
تنسيق رطنية ،عند االقت اء .رينبغ أن يتم الرصد راالستعراض م إطـار شـراكات مـ مجيـ
اجلهات املعنية ،لا فيهـا القطـاع اخلـا راألرسـاط األكادمييـة رمراكـز الفاـر راعتمـ املـدا
ررسايط ااعقق .رينبغ لألمم املتحدة أن تقدق ،على الصعيد القطرا ،الدعم ملتابعـة برنـامج
العم ررصدا على الصعيد الوط .
 - 91رعلــى الصــعيدين درن ااقليم ـ رااقليم ـ  ،ينبغ ـ إاــراء الرصــد راالســتعراض مــن
خقل العمليات ا اومية الدرلية .رينبغـ للمنظمـات ااقليميـة ردرن ااقليميـة ،لـا م لـ
اجلماعــات االقتصــادية ااقليميــة رمصــار التنميــة ااقليميــة ،بالتنســيق مــ ماتــب املماــ
السام ألق البلدان واً رالبلدان النامية غري الساحلية رالـدرل اجلزريـة الصـغرية الناميـة ،رمـ
اللةــان ااقليميــة ،أن تعمــم تنفيــذ برنــامج العمـ م براجمهــا ات الصــلة رت ـ رتن ّفــذ مجلــة
مشاري منها املشاري ات األرلوية لتطوير البت التحتيـة مـن أاـ حتسـة التـرابط رمبـادرات
تيسري التةارة .رينبغ أن تقوق اللةان ااقليمية بـهناراء اسـتعراض كـ سـنتة لتنفيـذ برنـامج
العم م إطار دررهتا السنوية .ريُطلب منها أن تقـدق تقـارير حتليليـة رزاخـرة باملعلومـات عـن
التقــدق احملــرز م تنفيــذ برنــامج العم ـ  .رتشــارم املنظمــات ااقليميــة ردرن ااقليميــة املعنيــة
رالقطاع اخلا بنشاط م دررات اللةان ااقليمية م ةذا الصدد.
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 - 90رعلى الصعيد العامل  ،ينبغ أن تقوق اجلمعية العامة باستعراض سـنوا لتنفيـذ برنـامج
العم ـ ةــذا عــن طريــق التقــارير الســنوية لألمــة العــاق ،را ــوارات املواضــيعية التفاعلي ـة ال ـ
تعقدةا اجلمعيـة العامـة مـرتة م السـنة لشـاركة نشـطة مـن اعتمـ املـدا رالقطـاع اخلـا .
رينبغ ـ أن يقــوق اعل ـ االقتصــادا راالاتمــاع باســتعراض مواضــيع ك ـ ســنتة بشــأن
املســاي املواضــيعية الرييســية لافالــة إاــراء متابعــة منســقة لتنفيــذ برنــامج العم ـ  .رينبغ ـ أن
ياــر املنتــد السياس ـ الرفي ـ املســتو للمةل ـ الوقــت الاــام ملناقشــة حتــديات التنميــة
املستدامة ال توااهها البلدان النامية غري الساحلية اد تعزيـز التزامـات املشـاركة رالتنفيـذ،
رال سيما االلتزامات املتفق عليها م برنامج العم لشاركة نشطة من اعتمـ املـدا رالقطـاع
اخلا  .رينبغ عال إدارة مؤسسات منظومة األمم املتحـدة تعمـيم تنفيـذ برنـامج العمـ م
برامج عملها ،رينبغ أن تُةرا ،حسب االقت ـاء ،استعراضـات قطاعيـة رمواضـيعية لربنـامج
العم  .رينبغ إشرام القطاع اخلا م عمليات االستعراض ال جترا على الصعيد العامل .
 - 94ررفقًا للوالية ال أسندهتا اجلمعية العامة ،ينبغـ ملاتـب املماـ السـام ألقـ البلـدان
وا رالبلدان النامية غري الساحلية رالدرل اجلزرية الصغرية النامية املتابعة املنسقة لتنفيذ برنـامج
العم ررصدا رصداً فعاالً رتقدمي تقارير بشأنه ،ربذل اهود م جمـال الـدعوة علـى كـ مـن
الصعيد الوط رااقليم رالعامل  .رينبغ مواصلة تعزيز درر ماتـب املماـ السـام رقدراتـه
باعتبارا الوكالة الرايدة ال تاف التنفيذ املنسق لربنامج العم  ،رتنه ،بدرر النصـري الراـ
للبلدان النامية غري الساحلية.
 - 93رســيتطلب تنفيــذ برنــامج العمــ أي ــا بــذل اهــود فرديــة رمت ــافرة مــن اانــب
مؤسسات منظومة األمم املتحدة رةيئاهتا ،راملنظمات الدرلية رااقليميـة ات الصـلة ،لـا فيهـا
اللةان ااقليمية ،رمؤمتر األمم املتحدة للتةارة رالتنميـة (األرناتـاد) ،ربرنـامج األمـم املتحـدة
اا اي  ،رمركز التةارة الدرلية ،راالحتاد الدرث لقتصاالت ،رمنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة
الصــناعية ،رأمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملاافحــة التصــحر ،ربرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،
رمنظمة األمم املتحدة لألغذيـة رالزراعـة ،رمنظمـة التةـارة العامليـة ،رالبنـ الـدرث ،رمنظمـة
اجلمــارم العامليــة ،راالحتــاد الــدرث للنقـ بــالطر الربّيــة ،رالغرفــة التةاريــة الدرليــة ،راحملامــة
اجلنايية الدرلية ،رماتب األمـم املتحـدة للتعـارن فيمـا بـة بلـدان اجلنـوب ،رمصـار التنميـة
ااقليمية ،راجلماعات االقتصادية ااقليمية ،رساير املنظمات ااقليميـة ردرن ااقليميـة .رةـذا
املنظمــات مــدعوة إي إعطــاء األرلويــة ،م إطــار راليــة ك ـ منــها ،ملــا تقدمــه البلــدان الناميــة
غري الساحلية من طلبات توفري املوارد املالية راملسـاعدة التقنيـة رالـدعم م جمـال بنـاء القـدرات
من أا تنفيذ برنامج العم ةذا بطريقة متسقة رمنسقة تنسيقاً ايدا.
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 - 92رينبغـــ أن يعمـــ ماتـــب املماـــ الســـام ألقـــ البلـــدان ـــوا رالبلـــدان الناميـــة
غري الساحلية رالدرل اجلزرية الصـغرية الناميـة ،بالتعـارن مـ شـعبة ااحصـاءات التابعـة ادارة
الشــؤرن االقتصــادية راالاتماعيــة م األمــم املتحــدة ،رمؤشــر التنميــة البشــرية التــاب لربنــامج
األمــم املتحــدة اا ــاي  ،رالبن ـ الــدرث ،رمنظمــة التعــارن رالتنميــة م امليــدان االقتصــادا،
رمؤمتر األمم املتحدة للتةارة رالتنمية (األرناتـاد) ،راللةـان ااقليميـة ،علـى رضـ مؤشـرات
م ةــذا الصــدد لقيــا التقــدق احملــرز م تنفيــذ برنــامج العمــ ةــذا م البلــدان الناميــة غــري
الساحلية ،م مراعـاة تبـاين القـدرات الـ ختتلـف بـاختق البلـدان .ريـتعة أن تاـون تلـ
املؤشــرات قابلــة للقيــا رمفهومــة فهمــا راضـــحا ،رمياــن حتقيقهــا رصــياغتها مــن أف ــ
املمارسات رالدرر املستفادة.
 - 95راجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مــدعوّة إي النظــر م إاــراء اســتعراض ملنتصــف املــدة
شام ررفيـ املسـتو لتنفيـذ برنـامج العمـ  .راجلمعيـة العامـة مـدعوّة أي ـا إي أن تقـوق ،م
أراخــر العقــد ،بــالنظر م إماانيــة عقــد مــؤمتر ثالــ لألمــم املتحــدة معــ بالبلــدان الناميــة
غري الساحلية ،من أا إاراء تقييم شام لتنفيذ برنامج العم ةذا رالبت م إاراء الحق.
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A/CONF.225/5

املرفق الااا
قايمة الوثايق ال نُظر فيها أثناء الدررة
رمز الوثيقة

العنوان

A/CONF.225/PC/6

ادرل األعمال املؤقت

 A/CONF.225/PC/7ر Add.1

A/CONF.225/PC/L.4

A/CONF.225/IPC/INF/2
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مذكرة مـن األمـة العـاق بشـأن اعتمـاد منظمـات القطـاع اخلـا
راعتم ـ املــدا لــد مــؤمتر األمــم املتحــدة الاــاا املع ـ بالبلــدان
النامية غري الساحلية
مشررع برنامج العم لصان البلـدان الناميـة غـري السـاحلية للعقـد
4142-4102
قايمة املشاركة املؤقتة
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