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فيينا 5-3 ،تشرين الثاين/نوفمرب 4102
البند  00من جدول األعمال
اعتماد النتائج اخلتامية للمؤمتر

مشروع قرار مقدم من الرئيس

برنامج عمل العقد  4142 - 4102لصاحل البلدان النامية غري الساحلية
إن مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالبلدان النامية غري الساحلية،
وقد انعقد يف فيينا من  3إىل  5تشرين الثاين/نوفمرب ،4102
يعتمددد برنــامج عمــل العقــد  4142-4102لصــاحل البلــدان النامي ـة غــري الســاحلية،
املرفق هبذا القرار ،وثيقة ختامية للمؤمتر.

* ُأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف  5تشرين الثاين/نوفمرب .4102
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املرفق

برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد 4142 - 4102

أوال  -مقدمة
 - 0يواجه اثنان وثالثون بلدا مـن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية الواقعـة يف أسـيا وأفريقيـا
وأمريكا اجلنوبيـة وأوروبـا ،الـي يبلـد عـدد سـكا ا ـو  221مليـون نسـمة ،يـدياا خاصـة
مرتبطة بافتقارها إىل منفذ بري مباشر إىل البحر وموقعها النائي وعزلتها عن األسواق العامليـة.
وتعتمد جتارهتا الدولية على املرور العابر يف بلـدان أخـر  .امـا أن املعـابر ايدوديـة اة ـافية
وبُعد املسافة عن األسواق الرئيسية ،باالقتران مع إجراءاا املرور العابر املرهِقـة وقصـور البنيـة
التحتيــة ،تفــيا ةيــادة اــبرية إىل إتــان نفقــاا النقــل وغــري علــت مــن تكــاليا املعــامالا،
مما يفعا امليزة التنافسية للبلدان النامية غري الساحلية ويقلـ مـن هوهـا االقتصـادي ومـن
يــؤثر ســلبا يف قـدرهتا علــى تعزيــز التنميــة االقتصــادية املســتدامة والتقــدم البشــري واالجتمــاعي
واالستدامة البيئية .واملوقع اجلغرايف غـري السـاحلي عامـل رئيسـي يف انتشـار الفقـر املـدقع علـى
نطاق واسع نسبيا ويف الصعوباا اهليكليـة الـي تشـهدها البلـدان الناميـة غـري السـاحلية .وتعـد
البلدان النامية غري الساحلية ،امجموعة ،من أفقر البلـدان الناميـة ،وينتمـي العديـد منـها أيفـا
إىل جمموعة أقل البلدان هوا ،فهي حمدودة القدراا وتعتمد على عـدد حمـدود جـدا مـن السـلع
األساسية يف عائداهتا من التصدير.
 - 4ويف معظم اياالا ،تكون بلدان املـرور العـابر اوـاورة للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
هـي عاهتــا بلــدانا ناميــة ،واــثريا مــا تكـون هياالــها االقتصــادية مشــاهبة بوجــه عــام لنظريهتــا يف
البلدان النامية غري الساحلية وتعاين مثلها من ندرة املوارد .أما بلـدان املـرور العـابر الـي تنتمـي
إىل جمموعة أقل البلدان هوا فهي يف موقا صعب بوجـه خـا  .وبلـدان املـرور العـابر الناميـة
تتحمــل أيفــا أعبــاء إ ــافية ،ناتــة عــن النقــل العــابر وتالثرياتــه املاليــة واالجتماعيــة ويف البنيــة
التحتية .وبلدان املرور العابر النامية يتاج هـي عاهتـا إىل يسـل الترتيبـاا التقنيـة واةداريـة يف
نظمهــا يف جمــاالا النقــل واجلمــارة واةدارة ،الــي مــن املتوقــع أن تــرتب هبــا البلــدان غــري
الساحلية اواورة.
 - 3وبــين برنــامج عمــل أملــا ا تلبيــة االحتياجــاا اخلاصــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية
من إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقـل العـابر مـن أجـل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
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وبلدان املرور العـابر الناميـة(أ) ،الـذي اعتمـد يف عـام  ،4113قـوة التـزام تيـع اجلهـاا املعنيـة
مبعاجلة االحتياجاا والتحدياا اةهائية اخلاصـة الـي تواجههـا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية،
وتعزيز إدماجها التام واألاثر فعالية يف االقتصـاد العـاملي عـن طريـق تنفيـذ إجـراءاا حمـددة يف
اواالا عاا األولوية التاليةا املسائل األساسية املتصلة بسياساا املرور العـابر ،وتطـوير الـب
التحتيـــة وصـــيانتها ،والتجـــارة الدوليـــة وتيســـري التجـــارة ،وتـــدابري الـــدعم الـــدون والتنفيـــذ
واالستعراض.
 - 2وقد ةاد بروة الو ع الذي تعيشه البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ،امـا ةاد االعتـرا
باحتياجاهتا اخلاصة على الصعيد الـدون ويف األمـم املتحـدة .فقـد أقـر اوتمـع الـدون بفـرورة
التصدي للتحدياا اخلاصة الـي تواجههـا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية يف نتـائج مـؤمتر القمـة
العــاملي لعــام (4115ب) ،وغــريه مــن االجتماعــاا الرفيعــة املســتو بشــالن األهــدا اةهائيــة
لأللفية ،واذلت يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة ،الـذي عقـد يف ريـو
دي جانريو يف عام  ،4104املعنونة ’’املستقبل الذي نصبو إليه‘‘(ج) .وعلى الـرغم مـن إحـراة
بعض التقدم يف تنفيذ برنامج عمل أملـا خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض ،جـة حاجـة إىل تقـد
املزيد مـن الـدعم ال عـاملي للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية ،مبـا يف علـت يف جمـان املسـاعدة املاليـة
والتقنية ،نظرا ألنه يتعل عليها أن تقطع شوطا طـويال اـي تسـتفيد بشـكل اامـل مـن العوملـة
ويقق هوا اقتصاديا مسـتداما وشـامال للجميـع ،إ ـافة إىل يقيـق التنميـة املسـتدامة ،والقفـاء
على الفقر ،وتوفري فر العمل ،وإجناة التحول اهليكلي.
 - 5وجــة ،بالتــان ،حاجــة ماســة إىل اعتمــاد برنــامج عشــري مبتكــر وشــامل وموجــه ــو
يقيــق النتــائج ومســتند إىل شــراااا جمــددة ومعــزةة يرافــق البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف
تسـريري الفوائــد املكتســبة مــن التجــارة الدوليــة ،ويويـل اقتصــاداهتا هيكليــا ،ويقيــق هــو أاثــر
مشوال واستدامة .ومن املسلم به أن للبلدان النامية غري الساحلية يـدياا واحتياجـاا خاصـة،
ومن الفروري إيالء االعتبار املناسب للبلدان النامية غـري السـاحلية عنـد صـياغة خطـة التنميـة
ملا بعد عام .4105
__________
(أ) تقريدددر املدددؤمتر الدددويلالل الددددون للبلددددان الناميدددة غدددري السددداحلية وبلددددان املدددرول العدددابر الناميدددة والبلددددان
املاحنددة واملؤسسدداا املاليددة وايةاايددة الدوليددة املعددين بالتعدداون ا عددا ،النقدد العددابر أملددا زايلاتسددتان
 82و  82آب/أغسطس  ،A/CONF.202/3( 8002املرفق األول).

(ب) قرار اجلمعية العامة .0/01
(ج) قرار اجلمعية العامة  ،422/00املرفق.
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ثانيا  -استعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل أملا
 - 0تشهد البلدان النامية غري السـاحلية هـوا اقتصـاديا متسـارع الـوترية إىل حـد مـا ،فمنـذ
اعتماد برنامج عمل أملا والبلدان النامية غري الساحلية يقق هوا اقتصـاديا معتـدال .ويقـدر أن
معدل هو النـاتج اللـي اةتـان للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية قـد اةداد مـن  2.5يف املائـة يف
عام  4113إىل  0.3يف املائة يف عام (4103د) .وبيد أنـه جـة فـوارق اـبرية فيمـا بـل البلـدان
الناميــة غــري الســاحلية ،حيــل يبــدو علــى العديــد منــها درجــة عاليــة مــن التــالثر بالصــدماا
اخلارجيــة .وت تُتــرجم معــدالا النمــو االقتصــادي املرتفعــة إىل تقلــي ســريع للفقــر املــدقع.
وال يـزال نصـيب الفـرد مـن النـاتج اللـي اةتـان يف ثلثـي البلـدان الناميـة غـري السـاحلية أقــل
بكــثري مــن  0 111دوالر(هـــ) .وعلــى الــرغم مــن إحــراة بعــض التقــدم يف التنميــة االجتماعيــة،
ال يــزال نصــا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية لتــل املراتــب الــدنيا ملؤشــر التنميــة البشــرية مــع
اس تمرار انتشار الفقـر علـى نطـاق واسـع ،وارتفـاع مسـتوياا انعـدام األمـن الغـذائي ووفيـاا
األطفال واألمهاا وتردي أو اع املرافق الصحية يف اثري من هذه البلدان.
 - 7وشرعت البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر يف إجـراء إصـالحاا هامـة
يف السياسـاا مــن أجــل حــل املشــاال املاديــة وغـري املاديــة للنقــل العــابر .وقــد رفعــت البلــدان
الناميــة غــري الســاحلية مــن مســتو مواءمــة السياســاا والقــوانل واةجــراءاا واملمارســاا
املتعلقة بالنقـل واملـرور العـابر مـع بلـدان املـرور العـابر .وجـر أيفـا إبـرام عـدد مـن اتفاقـاا
تيســري املــرور العــابر علــى الصــعيدين اةقليمــي ودون اةقليمــي واعتمادهــا متهيــدا لتنفيــذها.
وتستحدث بعض البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر ،من خالل اتفاقـاا جتاريـة
إقليميــة ومنــاطق للتجــارة ايــرة وايــاداا ترايــة ،أطــرا مؤسســية داعمــة ،مــن قبيــل هيئــاا
تيسري النقل والتجارة أو جلان التنسيق ،وصناديق الطرق .وجيري تبسـي ومواءمـة اةجـراءاا
واملرافق ايدودية ،مما يرفع الكفاءة ويقلل عدد حاالا التالخري .ومـع علـت ،هنـاة حاجـة إىل
تعميق اةصالحاا وةيادة الكفاءة والفعالية و مان استدامة اةجناةاا الي حُققت.
 - 2وال يزال ارتفاع تكاليا النقل واملعامالا التجارية عائقـا رئيسـيا أمـام سـعي البلـدان
النامية غري الساحلية إىل االستفادة من إمكانياهتا التجارية .وعلـى الـرغم مـن أن الوقـت املقـدر
الــذي تســتغرقه البلــدان الناميــة غــري الســاحلية قــد ا فــض مــن  57يومــا يف عــام  4110إىل
 27يوما يف عام  4102لالسترياد ،ومن  24يوما إىل  24يوما للتصدير ،فهو ال يزال يعـادل

__________
(د) تقــديراا مكتــب املمثــل الســامي املعــين بالقــل البلــدان هــوا والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة
الصغرية النامية ،باستريدام البياناا الصادرة عن الشعبة اةحصائية يف األمم املتحدة.

(هـ) .A/69/170

4/32

14-63780

A/CONF.225/L.1

ما يقارب عا الوقت الذي تستغرقه بلدان املـرور العـابر(و) .ويقـدر متوسـ تكلفـة تصـدير
حاوية من البلدان النامية غري الساحلية مببلد  3 412دوالراا ،مقارنـة مببلـد  0 402دوالرا
لبلدان املرور العابر ،ويقـدر أيفـا متوسـ اسـترياد حاويـة إليهـا مببلـد  3 222دوالرا مقارنـة
مببلــد  0 232دوالرا لبلــدان املــرور العــابر(ة) .وال يــزال إنشــاء نظــام مــالمون وموثــوق وافــؤ
للنقــل العــابر مطلبــا بــالد األسيــة بالنســبة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية اــي يتسـ هلــا تقليــل
تكاليا النقل وتعزيز القدرة التنافسية لصادراهتا إىل األسواق اةقليمية والعاملية .فمـن الوا ـ
إعن أن للموقع اجلغرايف غري الساحلي تالثريا سلبيا عا بال يف تنمية البلدان النامية غـري السـاحلية
بوجه عام .وتشري التقـديراا إىل أن مسـتو التنميـة يف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية يقـل يف
املتوس بنسبة  41يف املائة عما اان سيتحقق لو ت تكن هذه البلدان غري ساحلية(ح).
 - 4وتُبــذل جهــود تدرجييــة مــن أجــل تطــوير ويســل الــب التحتيــة للطــرق والســكت
ايديدية وإجراء صيانة للب التحتيـة القائمـة علـى الصـعد الـوطين ودون اةقليمـي واةقليمـي.
وجيري حاليا إنشاء موانئ جافة ومعابر حدودية متكاملة اخلدماا يف تيـع املنـاطق .وبـالرغم
من التقدم الرة ،ال يزال مستو تطور الب التحتية املادية غري اا  ،مما يشكل عائقـا اـبريا
أمام متكن البلدان النامية غري الساحلية من استريدام إمكانياهتا التجارية بالكامـل .وفيمـا يتعلـق
بالنقل اجلوي ،اةداد شحن البفـائع جـوا يف بعـض البلـدان الناميـة غـري السـاحلية واةداد عـدد
الرحالا اجلوية املسجَّلة املغادِرة لشرااا النقل يف البلدان الناميـة غـري السـاحلية امجموعـة
ممـــــا يقـــــدر بنحـــــو  411 111رحلـــــة يف عـــــام  4113إىل ـــــو  304 211رحلـــــة يف
عام (4103ط) .ومن التحدياا الرئيسية الي تواجهها البلـدان الناميـة غـري السـاحلية يف قطـاع
النقل اجل وي املـوارد اهلائلـة الالةمـة لالسـتثمار يف الـب التحتيـة ،وصـيانة أسـطول جـوي هـرم
وإصــالحه واســتبداله .ولــد علــت مــن شــحن الســلع عاا القيمــة العاليــة للوحــدة منــها أو
عاا الطبيعة ايساسة مـن حيـل الوقـت ،مثـل الوثـائق ،واملـواد الصـيدالنية ،ومالبـس األةيـاء
الســائدة ،والســلع االســتهالاية اةلكترونيــة ،واملنتجــاا الزراعيــة ومنتجــاا األغذيــة البحريــة
القابلة للتلا.
__________
(و) البنت الدون ’’.‘‘Doing Business in 2014

(ة) استنادا إىل بياناا مستقاة من منشور البنت الدون ’’.‘‘Doing Business in 2014
(ح) انظــرا  ،The Development Economics of Landlockednessمكتــب املمثــل الســامي املعــين بالقــل البلــدان هــوا
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية.4103 ،
(ط) بياناا البنت الدون.
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 - 01وعلى الرغم من إحراة بعض التقدم ،تتريلا البلدان النامية غري السـاحلية عـن راـب
البلـدان الناميــة األخـر مــن حيـل البنيــة التحتيـة لالتصــاالا ،مبـا يف علــت إمكانيـة اســتريدام
اةنترنت العريض النطاق ،الي ميكنها أن تؤدي دورا بـالد األسيـة يف ةيـادة الـرب اةلكتـروين
وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسساا وتيسري التجارة الدولية.
 - 00واانــت ةيــادة أســعار الســلع األساســية يف العــات الســبب األساســي يف هــو جممــوع
صـــادراا الســـلع مـــن البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية ممـــا يقـــدر مببلـــد  22بليـــون دوالر يف
عــام  4113إىل  442بليــون دوالر يف عــام  .4103واةدادا أيفــا الــوارداا إىل حــد مــا.
وعلى الرغم مـن أن نصـيب البلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن صـادراا السـلع علـى الصـعيد
العاملي تفاعا يف العقد املا ي ،ال تزال هذه البلدان تسجل نسبة منريففة جدا تقـدر بنحـو
 0.4يف املائة من هذه الصادراا(ي).
 - 04وعالوة علـى علـت ،يعتمـد العديـد مـن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية اعتمـادا شـديدا
على عدد قليل من املوارد املعدنية واملنتجـاا الزراعيـة املنريففـة القيمـة يف صـادراهتا إىل عـدد
حمدود مـن األسـواق(ة) ،ممـا جيعـل هـذه البلـدان شـديدة التـالثر بتقلـب أسـعار السـلع األساسـية
والطلــب عليهــا .ويزيــد مــن حــدة هــذه املشــكلة ا فــاض قــدراهتا اةنتاجيــة ومــواطن الفــعا
اهليكلية فيها ،مما لد من إ افة قيمة عاا أسية إىل صادراهتا ومن تنويع صادراهتا وأسواقها.
 - 03واةدادا مدفوعاا املساعدة اةهائية الرمسية املقدمة إىل البلدان النامية غـري السـاحلية
بــالاثر مــن الفــعا بــل عــامي  4113و  ،4104ممــا يقــدر بنحــو  04.4بليــون دوالر إىل
 45.4بليــون دوالر(ل) .وتشــكل املســاعدة اةهائيــة الرمسيــة مــا يزيــد عــن  41يف املائــة مــن
اةنفـــاق ايكـــومي املراـــزي يف  00بلـــدا مـــن البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية(م) .واةدادا
مدفوعاا املعونـة مـن أجـل التجـارة املقدمـة إىل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ممـا يقـدر مببلـد
 3.5باليـــل دوالر يف عـــام  4110إىل أاثـــر مـــن  5.4باليـــل دوالر يف عـــام (4104ن).
وتســاعد املعونــة مــن أجــل التجــارة يف يســل تيســري التجــارة وتطــوير البنيــة التحتيــة املتصــلة
بالتجارة.
__________
(ي) مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،اةحصاءاا السنوية املتعلقة بقيم وحصـ
السلع.4103-0422 ،

الصـادراا والـوارداا مـن

(ة) .A/68/157
(ل) إحصاءاا التنمية الدولية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
(م) البنت الدون.
(ن) حمسوبة من بياناا توقعاا البيئة العاملية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة.
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 - 02ورغم إحراة قدر مـن إدمـاج برنـامج عمـل أملـا يف اسـتراتيجياا التنميـة الوطنيـة يف
البلدان النامية غـري السـاحلية ،تلـت هنـاة حاجـة إىل إدماجـه بشـكل أففـل يف اسـتراتيجياا
التنمية على الصعد الوطين واةقليمي والعاملي.
 - 05وحــو وإن ت يكــن تغــري املنــان جــزءا مــن اســتعراض برنــامج عمــل أملــا  ،فـ ن علــت
ال مينع من أن البلدان النامية غري الساحلية تتالثر أيفا بتغري املنان ،ممـا يزيـد مـن حـدة التصـحر
وتدهور األرا ي .وال تزال البلدان النامية غـري السـاحلية تتفـرر علـى ـو غـري متناسـب مـن
تلــة أخطــار ،منــها التصــحر وتــدهور األرا ــي واجلفــا  ،حيــل يقــدر أن  52يف املائــة مــن
مســاحة أرا ــيها تصــنا بوصــفها أراض جافــة(س) .وهنــاة  02بلــدا مــن البلــدان الناميــة غــري
الســاحلية يف قائمــة البلــدان الـــ  44الــي يقــدر أن مــا ال يقــل عــن  41يف املائــة مــن ســكا ا
يعيشون يف أراض متدهورة .ويتفرر بعض البلدان النامية غري الساحلية أيفا من الفيفـاناا،
مبا فيها الفيفاناا املتفجرة للبحرياا اجلليديـة .وال تـزال البلـدان الناميـة غـري السـاحلية أيفـا
تتالثر بشدة بالصدماا االقتصادية اخلارجية والتحدياا األخر املتعددة الي يواجههـا اوتمـع
الدون.
ثالثا  -جتديد وتعزيز الشراااا من أجل التنمية
 - 00يقوم برنامج العمل هذا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية على أساس جتديـد وتعزيـز
الشراااا بل البلدان النامية غري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر وشـراائها يف التنميـة .ومـن
الفروري أيفا تعزيز الشراااا يف سياق التعاون فيما بل بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي،
واذلت تعزيز الشراااا مع املنظماا الدولية واةقليمية عاا الصـلة ،وبـل اجلهـاا الفاعلـة
يف القطاعل العام واخلا .
 - 07ويقق الشرااة بل البلدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر فوائـد متبادلـة
فيما يتعلق بتحسل تراب الب التحتية هلذه البلدان والترتيباا التقنية واةداريـة يف نظـم النقـل
واجلمارة واللوجستياا الي تعتمدها ،وصيانتها بصورة مستمرة .ومن األمـور البالغـة األسيـة
أيفا لتحقيق يول هيكلي وهـو اقتصـادي وتنميـة مسـتدامل ،تـوافر نظـم فعالـة للنقـل العـابر،
وبذل جهود تعاونية قوية لتطوير الب التحتية للنقل املتعدد الوسائ والرب بينها ،وهتيئـة بيئـة
قانونية متكينيـة وترتيبـاا مؤسسـية ،وتـوافر قيـادة وطنيـة قويـة معنيـة بالترتيبـاا التعاونيـة بـل
البلدان النامية غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر .وينبغـي أيفـا أن تـؤدي الشـفافية واةدارة
السليمة وافاءة الترتيباا املؤسسية يف البلدان النامية غري الساحلية وبلـدان املـرور العـابر دورا

__________
(س) .A/67/210
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هاما جدا يف تعزيز هذه الشرااة .ويتعل تعزيز التعاون على أسـاس املصـاحل املتبادلـة لكـل مـن
البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر.
 - 02وسيكون جتديد وتعزيز الشراااا مع الشرااء يف التنمية أمـرا بـالد األسيـة مـن أجـل
التنفيــذ الكامــل والنــاج لربنــامج العمــل هــذا ،بــالنظر إىل جســامة التحــدياا الــي تواجههــا
البلدان النامية غري الساحلية .ويُشجَّع اوتمع الدون ،مبا يف علـت املؤسسـاا املاليـة واةهائيـة،
واملنظماا والواـاالا املتعـددة األطـرا والبلـدان املا ـة ،علـى تقـد الـدعم املـان والـتقين،
حســب االقتفــاء ،ســعيا إىل يقيــق األهــدا الــددة الــواردة يف برنــامج العمــل هــذا .وينبغــي
أيفا أن يفطلع التعاون أو التكامل اةقليمي ودون اةقليمـي بـدور اـبري يف التصـدي بنجـاح
للمشاال الددة الي تواجهها البلدان النامية غري الساحلية.
 - 04وينبغــي للــدعم املقــدم مــن البلــدان الناميــة أن يراعــي بشــكل اامــل طبيعــة التعــاون
فيمــا بــل بلــدان اجلنــوب ،وفقــا لوثيقــة نــريومت اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة الرفيــع املســتو
للتعاون فيما بـل بلـدان اجلنـوب(ع) .وسـتقدم البلـدان الناميـة ،انطالقـا مـن روح التفـامن مـع
البلدان النامية غري الساحلية ومبا يتسق مع قدراهتا ،الدعم املان والتقين الالةمل لتنفيـذ برنـامج
العمل على و فعال يف جماالا التعاون املتفق عليها يف إطار التعاون فيما بل بلدان اجلنـوب،
الذي يعد تكملة للتعاون بل بلدان الشمال واجلنوب وليس بديال عنه.
 - 41والقطــاع اخلــا واوتمــع املــدين مــن اجلهــاا املعنيــة اهلامــة يف هــذا الصــدد ،حيــل
ستكون مساستهما بالغة األسية لتنفيـذ برنـامج العمـل ،بسـبل منـها إقامـة الشـراااا الشـفافة
والفعالة واخلا عة للمساءلة بل القطاعل العام واخلا .
رابعا  -األهدا
 - 40إن اهلــد الرئيســي لربنــامج العمــل اجلديــد هــو يقيــق املزيــد مــن االتســاق يف تلبيــة
االحتياجاا اةهائية اخلاصة للبلدان النامية غري السـاحلية والتصـدي للتحـدياا الـي تواجههـا
هذه البلدان نتيجة ملوقعها النائي وغري الساحلي واملعوقاا اجلغرافية املرتبطة بذلت ،واةسـهام
بالتان يف يسل معدل النمو املسـتدام والشـامل الـذي ميكـن أن يسـهم يف القفـاء علـى الفقـر
من خالل التحرة و يقيق اهلد املتمثل يف إ اء الفقـر املـدقع .ومـن يـتعل إيـالء اهتمـام
خــا يف الفتــرة املمتــدة إىل عــام  4142لو ــع نظــم فعالــة للمــرور العــابر وتوســيع نطاقهــا،
ففــال عــن تطــوير شــبكة النقــل ،وتعزيــز القــدرة علــى املنافســة ،وتوســيع الــرواب التجاريــة،
وإجــراء يــوالا هيكليــة ،وإقامــة تعــاون إقليمــي ،وتعزيــز النمــو االقتصــادي الشــامل للجميــع

__________
(ع) قرار اجلمعية العامة  ،444/02املرفق.
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والتنمية املستدامة بغية ايد من الفقر ،وبناء القـدرة علـى التكيـا ،وسـد الثغـراا االقتصـادية
واالجتماعية ،ومساعدة تلت البلدان على التحول يف اية املطا إىل بلدان مترابطة برا.
 - 44والغاياا واألهدا

الددة يف هذا الصدد هي االتانا

تعزيز الوصول إىل البحر والسفر منه دون عوائق وبكفاءة وفعاليـة مـن حيـل
(أ)
التكلفة جبميع وسائل النقل ،على أسـاس حريـة املـرور العـابر ،والتـدابري األخـر عاا الصـلة،
وفقا لقواعد القانون الدون املنطبقة؛
(ب) ختفــيض تكــاليا املعــامالا التجاريــة وتكــاليا النقــل ،ويســل اخلــدماا
التجارية الدولية مـن خـالل تبسـي وتوحيـد القواعـد واألنظمـة ،بغيـة ةيـادة القـدرة التنافسـية
لصادراا البلدان النامية غري الساحلية ،وتقليل تكاليا الوارداا ،مما يسـهم يف تعزيـز التنميـة
االقتصادية السريعة والشاملة للجميع؛
(ج) تطــوير شــبكاا البنيــة التحتيــة املالئمــة يف قطــاع النقــل العــابر ،واســتكمال
الوصالا الناقصة الي ترب بل البلدان النامية غري الساحلية؛
(د)
اةقليمي؛

التنفيذ الفعال للصكوة القانونية الثنائية واةقليميـة والدوليـة وتعزيـز التكامـل

(هـ) تعزيز الن مـو وةيـادة املشـاراة يف التجـارة العامليـة ،مـن خـالل إحـداث يـول
هيكلي يف ما يتصل بتعزيز تنميـة القـدرة اةنتاجيـة ،وإ ـافة القيمـة والتنويـع وتقليـل االعتمـاد
على السلع األساسية؛
(و) يســل وتعزيــز الــدعم الــدون املقــدم إىل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية لتلبيــة
االحتياجاا و التصدي للتحـدياا الناشـئة عـن افتقارهـا إىل السـواحل مـن أجـل القفـاء علـى
الفقر وتعزيز التنمية املستدامة.
خامسا  -أولوياا العمل
األولوية 0ا املسائل األساسية املتصلة بسياساا املرور العابر
األولوية 4ا تطوير البنية التحتية وصيانتها
(أ)

البنية التحتية للنقل

(ب) البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا املعلوماا واالتصاالا
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األولوية 3ا التجارة الدولية وتيسري التجارة
(أ)

التجارة الدولية

(ب) تيسري التجارة
األولوية 2ا التكامل والتعاون على الصعيد اةقليمي
األولوية 5ا التحول االقتصادي اهليكلي
األولوية 0ا وسائل التنفيذ
األولوية  0ا املسائل األساسية املتصلة بسياساا املرور العابر
 - 43تــؤدي حريــة املــرور العــابر وتــوفري مرافقــه دورا رئيســيا يف تنميــة البلــدان الناميــة غــري
الساحلية بوجه عام .ومن األسية مبكـان تـوفري سـبل لوصـول تلـت البلـدان إىل البحـر والسـفر
منه ،وفقا للقانون الدون املنطبق من أ جـل إدماجهـا إدماجـا اـامال يف نظـام التبـادل التجـاري
العاملي.
 - 42وينبغي تعزيز مواءمة وتبسي وتوحيد القواعـد والوثـائق بـالتزامن مـع التنفيـذ الكامـل
والفعال لالتفاقياا الدوليـة املتعلقـة بالنقـل واملـرور العـابر واالتفاقـاا الثنائيـة ودون اةقليميـة
واةقليميــة .وينبغــي أال تكــون أحكــام االتفاقــاا الثنائيــة أقــل تففــيال مــن املعــايري وأففــل
املمارساا املنصو عليها يف االتفاقياا الدولية .وينبغي مواصـلة االسـتناد إىل اتفـاق منظمـة
التجارة العاملية بشالن تيسري التجارة يف توجيه العمل يف هذا اوال .ويتسم التعاون بل البلـدان
النامية غري الساحل ية وبلدان املرور العـابر اوـاورة هلـا بشـالن سياسـاا وقـوانل وأنظمـة املـرور
العابر األساسـية بالسيـة قصـو ةجيـاد حـل فعـال ومتكامـل ملشـاال التجـارة العـابرة للحـدود
والنقــل العــابر .وينبغــي تعزيــز هــذا التعــاون علــى أســاس املصــاحل املتبادلــة للبلــدان الناميــة غــري
الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة علــى الســواء .وتكتســي املشــاراة الفعالــة مــن جانــب
اجلهاا املعنية الرئيسية من القطاعل العام واخلا أسية يف يسل عملية تيسري املـرور العـابر.
ومن املهم تعزيز حرية تنقل األشريا بـل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وجريا ـا مـن بلـدان
املرور العـابر مـ ن خـالل و ـع وتنفيـذ نظـم مبسـطة ومنسـقة لتالشـرياا السـائقل العـاملل يف
جمال النقل الدون (البفائع والرااب).
 - 45واألهدا

الددة يف هذا الصدد هي االتانا

تقليل وقـت السـفر علـى طـول املمـراا لكـي يتسـ نقـل الشـحناا العـابرة
(أ)
بسرعة تتراوح بل  311و  211ايلومتر يف ال  42ساعة؛
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(ب) التقليل إىل حد ابري من الوقت الذي يُنفق على ايدود الربية؛
ـمان افـاءة
(ج) يسل الرب بـل وسـائل النقـل املريتلفـة بشـكل اـبري هبـد
عملياا االنتقال من السكت ايديدية إىل الطرق الربيـة والعكـس بـالعكس ،ومـن املـوانئ إىل
السكت ايديدية و/أو الطرق الربية والعكس بالعكس.
 - 40واةجراءاا الي ينبغي للبلدان النامية غري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر أن تتريـذها
هي االتانا
(أ) الســـعي إىل االنفـــمام إىل االتفاقيـــاا الدوليـــة واةقليميـــة ودون اةقليميـــة
وغريها من الصكوة القانونيـة عاا الصـلة بالنقـل العـابر وتيسـري التجـارة والتصـديق عليهـا يف
الوقت املناسب؛
(ب) افالة التنفيذ الفعال لالتفاقياا الدولية واةقليمية واالتفاقاا الثنائيـة املتعلقـة
بالنقل العـابر وتيسـري التجـارة حسـب االقتفـاء ،وأيفـا هبـد خفـض أسـعار النقـل والوقـت
الذي يستغرقه؛
(ج) تعزيــز التنســيق والتعــاون فيمــا بــل اهليئ ـاا الوطنيــة املســؤولة عــن الفــواب
ايدودية واجلمراية وعن اةجراءاا املتعلقـة بـذلت ،ومـع الواـاالا املعنيـة يف بلـدان املـرور
العابر .ويف هذا الصدد ،تشجَّع بلدان املـرور العـابر علـى تبـادل املعلومـاا مـع البلـدان الناميـة
غري السـاحلية بشـالن أي تغـيري يف األنظمـة واةجـراءاا الـي يكـم سياسـاا املـرور العـابر يف
أقرب وقت ممكن قبل دخوهلا حيز النفاع ،من أجل متكل التجـار واألطـرا املهتمـة األخـر
من االطالع عليها؛
(د) إنشاء ألية فعالة ثنائية أو إقليمية ،حسب االقتفاء وعنـد االقتفـاء ،للتصـدي
للتحــدياا والعقبــاا الــي تعتــرض ســبيل تنفيــذ االتفاقــاا الثنائيــة أو اةقليميــة أو املتعــددة
األطرا  ،وجتنب اةبقاء على أي ترتيباا ثنائية أو إقليمية يدد حصصا أو تفع قيـودا اميـة
أخر على املرور العابر الدون ،أو التماس أو اعتماد ترتيباا من هذا القبيل؛
(هـ) التشجيع على تبسي اللوائ القانونية واةدارية والشـروط عاا الصـلة بـنظم
املرور العابر الي تفر ها تيع وسائ النقـل العـابر ،مبـا يف علـت املعـابر ايدوديـة واخلـدماا
القنصــلية واةجــراءاا اجلمرايــة وإةالــة نقــاط التفتــيو الداخليــة ،وتعزيــز شــفافيتها وةيــادة
االتساق فيما بينها؛
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(و) و ع نظم لوجستية فعالة ،عن طريـق املواءمـة بـل حـوافز يقيـق الكفـاءة يف
النقل وعملياا املرور العابر ،وتعزيز املنافسة ،واة اء التـدرجيي للممارسـاا املانعـة للمنافسـة
مثل التكتالا االحتكارية ونظم االصطفا الما اان علت ممكنا؛
(ة) تعزيز إشراة رابطاا أعمال النقـل الـربي واملـائي الـداخلي والنقـل بالسـكت
ايديدية يف مشاريع الشرااة بل القطاعل العام واخلـا  ،وتبـادل املعـار وتنفيـذ مبـادراا
للتعاون يف جمال املـرور العـابر وتطبيـق املمارسـاا الـي حققـت نتـائج طيبـة يف طتلـا منـاطق
العات؛
(ح) التعاون يف تبادل البياناا املتعلقة بالتجارة والنقـل بغيـة إجـراء معـامالا عـرب
ايدود مبزيد من السرعة والكفاءة؛
(ط) ينبغي جلميع البلدان الناميـة غـري السـاحلية أن تفـع سياسـاا وطنيـة للمـرور
العابر على الصعيد الـوطين ،وأن تنشـئ أليـاا وطنيـة مناسـبة يشـارة فيهـا أصـحاب املصـلحة
تيعا.
 - 47واةجراءاا الي ينبغي للشرااء يف التنمية اختاعها هي االتانا
(أ) دعم البلدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر يف تنفيـذ االتفاقيـاا
واالتفاقاا الدولية املتعلقة بتيسـري املـرور العـابر واملبـادراا الـي تعـزة التعـاون يف جمـال املـرور
العابر وختفض تكاليا النقل وتفع ترتيباا لوجستية مرنة؛
(ب) مســاعدة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر يف و ــع نظــم
مستدامة وفعالة ومتعددة األطرا للنقل العابر تشمل اجلهاا صاحبة املصـلحة مـن القطـاعل
العــام واخلــا  ،والتشــجيع علــى تبــادل أففــل املمارســاا عاا الصــلة بــاخلرباا والسياســاا
واملبادراا ودعم علت؛
(ج) تشجيع املنظماا اةقليمية ودون اةقليمية علـى تقـد املسـاعدة ،مـن خـالل
الدعم التقين واملان للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العـابر ،يف تنفيـذ املبـادراا الـي
تعزة التعاون يف جمال املرور العابر.
األولوية  4ا تطوير البنية التحتية وصيانتها
 - 42يؤدي تطوير البنية التحتية دورا رئيسيا يف ايد من تكـاليا التنميـة يف البلـدان الناميـة
غــري الســاحلية .ويتســم تطــوير وصــيانة البنيــة التحتيــة للنقــل العــابر ،وتكنولوجيــا املعلومــاا
واالتصــاالا والبنيــة التحتيــة للطاقــة بالسيــة قصــو يف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ،حيــل
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تساعد هذه األمور يف ايـد مـن ارتفـاع التكـاليا التجاريـة ويسـل القـدراا التنافسـية هلـذه
البلدان وإدماجها بالكامل يف السوق العاملية.
(أ) البنية التحتية للنق
 - 44رغم التحسن الـذي طـرأ علـى البنيـة التحتيـة للنقـل يف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية،
ال تزال رداءة البنية التحتية املادية والثغراا املوجودة فيهـا تشـكل عقبـاا رئيسـية أمـام و ـع
شبكاا للنقل العابر تستويف مقوماا البقاء ومفمونة األداء .ومن هـذه الثغـراا عـدم افايـة
البنية التحتية املادية للنقل بالسـكت ايديديـة ،والنقـل الـربي ،واملـوانئ اجلافـة ،والطـرق املائيـة
الداخلية ،وخطوط األنابيب ،والنقل اجلـوي يف العديـد مـن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ،إىل
جانب التنسيق الدود بـل القواعـد واةجـراءاا وقلـة االسـتثمار عـرب ايـدود وقلـة مشـاراة
القطاع اخلا  .وال تزال الوصالا املادية الـي تـرب البلـدان الناميـة غـري السـاحلية بشـبكاا
الب التحتية اةقليمية للنقل دون التوقعاا بكثري .ويبقى األداء اللوجسـي للبلـدان الناميـة غـري
الساحلية يف ما يتعلق بالبنية التحتية عاا الصلة بالنقـل متـدنيا باملقارنـة مـع جمموعـاا البلـدان
األخــر  .ويتــاج الوصــالا الناقصــة إىل معاجلــة عاجلــة ،ومــن الفــروري االرتقــاء مبســتو
الطرق الربية والسكت ايديدية والطرق املائيـة الداخليـة علـى ـو يتسـ معـه إقامـة شـبكاا
بنية يتية حمكمة وفعالة للنقل داخل البلـد وعـرب ايـدود .ف نـه مـن املهـم جـدا يسـل وصـيانة
املرافق القائمة .أما فيما يتعلق بالنقل املتعدد الوسائ  ،تكتسي السكت ايديدية أسية بالنسـبة
للبلدان النامية غري الساحلية الي تتكون صادراهتا عادة مـن سـلع أوليـة اـبرية ايجـم .وينبغـي
التــرويج للنقــل بالســكت ايديديــة حيثمــا يكــون اســتريدامه قــابال لالســتمرار وحيثمــا توجــد
بالفعل شبكاا للسكت ايديدية.
 - 31ومـا ةال حجــم املــوارد الالةمــة لالســتثمار يف تطــوير البنيــة التحتيــة وصــيانتها يشــكل
يديا ابريا .إع يتطلب إقامة تعاون دون وإقليمـي ودون إقليمـي وثنـائي بشـالن مشـاريع البنيـة
التحتية ،ورصـد طصصـاا أاـرب يف امليزانيـاا الوطنيـة ،واسـتريدام املسـاعدة اةهائيـة الدوليـة
والتمويل املتعـدد األطـرا اسـتريداما فعـاال مـن أجـل تطـوير البنيـة التحتيـة وصـيانتها وتعزيـز
الــدور الــذي يقــوم بــه القطــاع اخلــا  .ويف الوقــت نفســه ،ف ـ ن هــذا األمــر يتطلــب أيفــا
استثماراا ابرية يف جمـال بنـاء القـدراا واةصـالحاا القانونيـة والتنظيميـة والسياسـاتية مـن
أجل هتيئة بيئة تدعم ةيادة اسـتثماراا القطـاعل العـام واخلـا يف البنيـة التحتيـة .ومـن املهـم
مساعدة البلدان النامية غري الساحلية على تنمية قـدرهتا علـى جتهيـز مشـاريع بنيـة يتيـة واسـعة
النطــاق ورا،ــة ،وعلــى استكشــا أليــاا متويــل مبتكــرة لتلــت املشــاريع ،مبــا يف علــت إقامــة
الشراااا بل القطاعل العام واخلا  ،حيثما يكون علت مناسبا.
14-63780

13/32

A/CONF.225/L.1

 - 30واألهدا

الددة يف هذا الصدد هي االتانا

(أ) تعزيــز نوعيــة الطــرق بشــكل اــبري ،مبــا يف علــت ةيــادة نســبة الطــرق املعبــدة،
باملعايري املناسبة على الصعيد الوطين؛
(ب) توســـيع ويســـل البنيـــة التحتيـــة للســـكت ايديديـــة يف البلـــدان الناميـــة غـــري
الساحلية ،عند االقتفاء؛
(ج) إامــال الوصــالا الناقصــة يف شــبكاا النقــل العــابر اةقليميــة للطــرق الربيــة
والسكت ايديدية.
 - 34واةجراءاا الي ينبغي أن تتريذها البلدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر
النامية هي االتانا
و ــع وتنفيــذ سياســاا وطنيــة شــاملة لتطــوير البنيــة التحتيــة وصــيانتها تفــم
(أ)
تيع وسائل النقل ،والتالاد من التنسيق اجليد مع بلدان املرور العـابر يف جمـاالا تقـاطع البنيـة
التحتية للمرور العابر؛
(ب) التعاون من أجـل تعزيـز نظـم للمـرور العـابر تتسـم باالسـتدامة والقـدرة علـى
التكيا من خالل تلة أمور منـهاا التحسـل والصـيانة املنتظمـان ،وإنشـاء ممـراا علـى طـول
الطرق الرئيسية للمرور العابر ،وإنشاء ألياا لعبور ايدود ،مبا فيها املعـابر ايدوديـة املتكاملـة
اخلدماا ،حسب االقتفـاء ،وتعزيـز وفـوراا ايجـم يف نظـم النقـل مـن خـالل تطـوير النقـل
املتعدد الوسائ  ،وإنشاء املوانئ اجلافة أو مستودعاا اياوياا الداخلية ،وإنشاء مرافـق لنقـل
البفائع من سفينة إىل أخر  ،وما شابه علت من املرااز اللوجستية؛
(ج) العمــل علــى مواءمــة مقــاييس الســكت ايديديــة لتيســري التواصــل اةقليمــي،
حيثمــا أمكــن ،وتطــوير قــدراا إعــادة التحميــل ،والتوســع يف بــرامج التــدريب وبــرامج تبــادل
املوتفل بل شبكاا السكة ايديدية؛
(د) تعزيــز نظــم تــراخي متعــددة األطــرا وإقليميــة للنقــل الــربي ،والســعي
مـن أجــل تنفيـذ نظــام بـدون تــراخي للنقـل الــربي علـى الصــعيد الثنـائي وعلــى صـعيد النقــل
العابر ،وتوسيع نظام ايص املتعددة األطرا فيما بل البلدان النامية غـري السـاحلية وبلـدان
املرور العابر؛
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(هـ) السعي إىل يريـر خـدماا النقـل الـربي علـى اـل مـن الصـعيد الثنـائي ودون
اةقليمي واةقليمي بصورة تدرجيية ،مع مراعاة الظرو اخلاصة للبلدان الناميـة غـري السـاحلية
وبلدان املرور العابر النامية؛
(و)

التشجيع على تطوير املرااز اللوجستية الدولية؛

(ة) و ع السياساا واألطر التنظيمية الالةمة لتعزيز مشاراة القطـاع اخلـا
تطوير البنية التحتية وهتيئة بيئة مواتية جلذب االستثمار األجنيب املباشر؛
(ح) تعزيز الشراااا بل القطاعل العام واخلـا
للنقل وصيانتها وافالة استدامتها؛

يف

مـن أجـل تطـوير البنيـة التحتيـة

(ط) إنشاء شبكاا للنقل الربي الداخلي ،مبا يف علت الـب التحتيـة الفرعيـة ،مثـل
الطرق الصاية يف تيع األحوال اجلوية ،وهياال دعم السكت ايديدية و فا األ ار الـي
تفمن سالمة الطرق والسكت ايديدية ،وتعمل على إشـراة قطـاع األعمـال التجاريـة الليـة
يف تلت اخلدماا على امتداد الطرق الرئيسية وشبكاا السكت ايديدية ،األمر الـذي يـؤدي
إىل نشــوء ممــراا تنميــة علــى طــول الطــرق الرئيســية وخطــوط الســكت ايديديــة املســتريدمة
للمرور العابر.
 - 33واةجراءاا الي ينبغي للشرااء يف التنمية اختاعها هي االتانا
(أ) دعــم اجلهــود الــي تبــذهلا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف جمــال تطــوير البنيــة
التحتيــة وصــيانتها ودعــم البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة يف تبــادل
اخلرباا بشالن تطوير النقل العابر؛
(ب) تشجيع املصار اةهائية املتعددة األطرا واةقليمية علـى تقـد املزيـد مـن
الــدعم إىل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة مــن أجــل االســتثمار يف
تطوير قطاع النقل ،ال وفقا لواليته؛
(ج) مواصـــلة تقـــد املســـاعدة إىل البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية يف اســـتكمال
الوصالا الناقصة يف خطوط السكت ايديدية وشبكاا الطرق ،حسب االقتفاء.
(ب) البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا املعلوماا واالتصاالا
 - 32إن لتوافر البنية التحتية للطاقـة وايصـول علـى الطاقـة املتجـددة واملفـمونة وامليسـورة
التكلفة والتكنولوجياا املتصلة هبا ،بشروط متفق عليهـا ،أسيـة حامسـة يف يـديل تكنولوجيـا
املعلومــاا واالتصــاالا ونظــم املــرور العــابر ،والتقليــل مــن حــاالا التــالخري ،وتعزيــز القــدرة
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اةنتاجية من أجل يقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة .وجيـدر هنـا التالايـد علـى
أسية مبادرة الطاقة املستدامة للجميع الي أطلقها األمل العام لألمم املتحدة .ويف هـذا السـياق
ف ن اجلهود اةقليمية ،مبا يف علت اجلهود الرامية إىل إنشـاء شـبكاا للمرااـز اةقليميـة للطاقـة
املتجددة ويقيق الكفاءة يف استريدام الطاقة ،ستكون مهمة وينبغي دعمها.
 - 35وميكــن لتكنولوجيــا املعلومــاا واالتصــاالا أن تســهم يف النمــو املســتدام والشــامل
للجميــع عــن طريــق ةيــادة اةنتاجيــة يف تيــع القطاعــاا ،حيــل تيســر توســيع األســواق إىل
مــا وراء ايــدود لالســتفادة مــن وفــوراا ايجــم ،وختفــض التكــاليا ،وتيســر ايصـول علــى
اخلــدماا ،مبــا يف علــت الوصــول إىل الــب التحتيــة العريفــة النطــاق واملعلومــاا عــن طريــق
وســائ اةعـــالم العامليــة مثـــل شـــبكة اةنترنــت ،ممـــا يســاهم يف ةيـــادة املشـــاراة يف اةدارة
واملساءلة والشفافية .بيد أن العديد من البلدان النامية غري الساحلية يواجـه يـدياا شـديدة يف
مواابــة متطلبــاا النشــر الفــروري للبنيــة التحتيــة وافالــة التطــور املــالةم لــذلت يف أطـــر
السياساا .فتكاليا االتصاالا العريفة النطاق ،احصة مـن الـدخل القـومي اةتـان ،هـي
أعلــى بكــثري يف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية منــها يف البلــدان الســاحلية الواقعــة بــالقرب مــن
اابالا االتصـاال ا البحريـة .وبسـبب صـغر حجـم أسـواقها ،فـ ن عـدم وجـود بيئـة تنظيميـة
منسقة على الصعيد اةقليمي يعـد أيفـا عائقـا اـبريا أمـام خفـض تكلفـة خـدماا تكنولوجيـا
املعلوماا واالتصاالا وةيادة تغطيتها اجلغرافية.
 - 30واألهدا

الددة يف هذا الصدد هي االتانا

(أ) القيام حسب االقتفاء بتوسيع ويسل البنية التحتية لإلمداد خبـدماا الطاقـة
ايديثة واملتجددة يف املناطق الريفية وايفرية ونقلها وتوةيعها؛
(ب) ينبغــي جلميــع البلـــدان الناميــة غــري الســـاحلية أن تســعى إىل تعمــيم سياســـة
االتصاالا العريفة النطاق؛

الرقمية.

(ج)

تشجيع الوصول املفتوح وامليسور التكلفة إىل شبكة اةنترنت للجميع؛

(د)

ينبغــي للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية أن تعمــل هبمــة مــن أجــل ســد الفجــوة

 - 37واةجراءاا الي ينبغي للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة أن
تتريذها هي االتانا
(أ) تعزيز تعاو ا على تشجيع جتارة الطاقة العابرة للحدود واملـرور العـابر للطاقـة
عن طريق مد خطوط نقل الطاقة إىل البلدان األخر ؛
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(ب) ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن ترسم سياسـاا وطنيـة يف جمـال الطاقـة
ترمــي إىل تشــجيع الطاقــة ايديثــة واملفــمونة واملتجــددة لالرتقــاء إىل حــد اــبري بالقــدراا يف
جمــال اةنتــاج والتجــارة والتوةيــع بغيــة افالــة حصــول اجلميــع علــى الطاقــة ،ويقيــق يوهلــا
االقتصادي؛
(ج) العمل معا من أجل يـديل مرافـق املـرور العـابر والنقـل ،واجلمـارة واملرافـق
ايدوديــة األخــر  ،باالســتفادة الكاملــة مــن القــدراا الــي تتيحهــا تكنولوجيــاا املعلومــاا
واالتصاالا؛
(د)

مواصلة يسل ومواءمة األطر القانونية والتنظيمية؛

(هـ) ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن تفع سياسة وطنية متعلقة باالتصـاالا
العريفة النطاق هبد يسل الوصـول إىل اـابالا األليـا الفـوئية الدوليـة عاا القـدراا
العالية والشبكاا األساسية عاا النطاق الترددي العريض؛
(و) ينبغي للبلدان النامية غـري السـاحلية أن تسـعى إىل النـهوض بقطـاع اخلـدماا
عن طريق تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلوماا واالتصاالا وإدماجها يف تيـع اوـاالا
عاا الصلة من أجل تعزيـز القـدرة علـى املنافسـة ،واالبتكـار وعـدم اةقصـاء ،وعلـت لتقلـي
وقت العبور وتكاليفه ويديل مرافق املرور العابر واجلمارة اخلاصة هبا؛
(ة) تعزيز اجلسور الرقمية مـن أجـل ربـ الـدعاماا الوطنيـة اـي يتسـ للبلـدان
البعيـدة عـن الكـابالا البحريـة أيفـا ايصـول علـى تـردداا عريفـة النطـاق بالسـعار معقولـة
واي يصب يف إمكا ا توسيع نطاق االتصاالا السـلكية والالسـلكية وقطـاع اخلـدماا عاا
الصــلة مــن أجــل تيســري ايصــول علــى خــدماا ميســورة التكلفــة وعاليــة اجلــودة يف جمــال
االتصاالا السلكية والالسلكية.
 - 32واةجراءاا الي ينبغي للشرااء يف التنمية اختاعها هي االتانا
(أ) دعم اجلهود الي تبذهلا البلدان الناميـة غـري السـاحلية لتطـوير قطاعـاا الطاقـة
وتكنولوجيا املعلوماا واالتصاالا فيها؛
(ب) تشجيع االستثماراا املوفرة للطاقـة يف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وتيسـري
التحول االقتصادي املراعي للبيئة؛
(ج) دعـــم البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية يف تعزيـــز سياســـاهتا الوطنيـــة املتعلقـــة
باالتصاالا العريفة النطاق ،وو ع ما يلزم من الب التحتية العريفة النطاق؛
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(د) بنــاء قــدراا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف جمــال اســتريدام تكنولوجيــا
االتصاالا ايديثة وامليسورة التكلفة؛
(هـ) مواصلة دعم اجلهود الي تبذهلا البلدان النامية غري الساحلية مـع بلـدان املـرور
العابر النامية لتيسري الوصول إىل تكنولوجيا املعلوماا واالتصاالا ونقـل املهـاراا واملعـار
والتكنولوجيا عاا الصلة ،وفقا للشروط املتفق عليها ،من أجل تطوير البنية التحتيـة وصـيانتها
ويقيق استدامتها.
األولوية  3ا التجارة الدولية وتيسري التجارة
التجالة الدولية
 - 34إن ةيادة إدماج البلدان النامية غري الساحلية يف التجارة العامليـة ويف سالسـل األنشـطة
املفيفة للقيمة على الصـعيد العـاملي أمـر حيـوي لزيـادة القـدرة التنافسـية هلـذه البلـدان وافالـة
تنم يتها االقتصادية .ويترتب على تصدير السلع املنتَجة يف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية يمـل
تكاليا نقل إ افية ،األمر الذي قد لد من القدرة التنافسية ويقلل عائداا املنـتجل يف تلـت
البلدان .وال يزال هيكل صادراا البلدان الناميـة غـري السـاحلية يتسـم باالعتمـاد علـى تصـدير
عــدد حمــدود مــن املنتجــاا ،وال ســيما املنتجــاا الزراعيــة واملــوارد املعدنيــة .وينبغــي إعطــاء
األولويــة لسياســاا وتــدابري يــدعمها الشــرااء يف التنميــة وهتــد إىل تنويــع هيكــل اةنتــاج
والتصــدير يف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وتعزيــز قــدرهتا اةنتاجيــة والتنافســية مــن أجــل
االستفادة الكاملة من النظام التجاري املتعدد األطرا .
 - 21ومــع تزايــد التــراب بــل التجــارة العامليــة واالســتثمار واةنتــاج ،أصــبحت سالســل
األنشــطة املفــيفة للقيمــة علــى الصــعيد العــاملي تســتالثر ،صــة متزايــدة مــن التجــارة الدوليــة.
وت تتمكن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن املشـاراة الكاملـة يف سالسـل األنشـطة املفـيفة
للقيمــة ســواء علــى الصــعيد اةقليمــي أو العــاملي .ويتــي االرتبــاط بسالســل األنشــطة املفــيفة
للقيمة على الصعيد العاملي فرصة للبلدان النامية غري الساحلية لتحقيـق املزيـد مـن االنـدماج يف
األسواق العاملية ،وةيادة قـدرهتا علـى املنافسـة ،ويتـي هلـا أن تغـدو حلقـاا هامـة يف سالسـل
اةنتاج والتوةيع.
 - 20وللريدماا دور هام يف تيسري التجارة يف السلع واملشاراة الفعالة يف التجـارة الدوليـة
وسالســل األنشــطة املفــيفة للقيمــة علــى الصــعيد العــاملي .فاخلــدماا املتســمة بالكفــاءة تعــزة
اةنتاجية ويد من تكاليا األعمال التجارية وتشجع علـى إجيـاد فـر العمـل .وينبغـي دعـم
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البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن أجــل ةيــادة حصــة اخلــدماا يف اقتصــاداهتا ويف صــادراهتا،
بوسائل منها انتهاج سياساا متكينية.
 - 24ومــن األســباب الرئيســية لتــهميو البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف النظــام التجــاري
الدون ارتفـاع تكـال يا املعـامالا التجاريـة .وقـد ل التسـليم يف توافـق أراء مـونتريي للمـؤمتر
الدون لتمويل التنمية بالسية وصول صادراا البلـدان الناميـة ،مبـا يف علـت البلـدان الناميـة غـري
الساحلية ،إىل تيع األسواق بشكل معزة ومفمون( ) .ووفقا للتعهداا الـواردة يف اةعـالن
الوةاري الصادر عن املؤمتر الوةاري الرابع ملنظمـة التجـارة العامليـة( ) وقواعـد منظمـة التجـارة
العاملية ،ينبغي إيـالء اهتمـام اامـل يف جولـة الدوحـة مـن املفاو ـاا التجاريـة املعنيـة بالتنميـة
الحتياجاا ومصاحل البلدان الناميـة ،مبـا يف علـت البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور
العابر .ونظرا لنمـو التجـارة املتزايـد فيمـا بـل بلـدان اجلنـوب ،قـد تشـكل بلـدان ناميـة أخـر
وجهــاا تصــديرية هامــة ملنتجــاا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ،ومصــادر حيويــة لالســتثمار
األجنيب املباشر.
 - 23وقد وافق وةراء التجارة يف املؤمتر الوةاري التاسع ملنظمة التجـارة العامليـة الـذي عقـد
يف بان يف اانون األول/ديسمرب  ،4103بتوافق اآلراء ،على جمموعة تدابري بان ،مبـا يف علـت
اتفاق تيسري التجارة الذي يو ولسن املواد اخلامسـة والثامنـة والعاشـرة مـن االتفـاق العـام
بشــالن التعريفــاا اجلمرايــة والتجــارة لعــام  0442هبــد مواصــلة التعجيــل بنقــل الســلع
واة فراج عنها وختليصها ،مبـا يف علـت السـلع العـابرة .ويعـد اتفـاق تيسـري التجـارة وتنفيـذه يف
الوقت املناسب يف سياق جمموعة تدابري بان مهما من أجل تيسري التجـارة للبلـدان الناميـة غـري
الساحلية .ويشمل االتفاق أحكاما هامة بشالن تقد املساعدة التقنية وبنـاء القـدراا ملسـاعدة
البلدان النامية غري الساحلية على تنفيذ االتفاق تنفيذا فعاال.
 - 22واألهدا

الددة يف هذا الصدد هي االتانا

(أ) يقيــق ةيــادة اــبرية يف مشــاراة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف التجــارة
العاملية ،مع الترايز على ةيادة الصادراا بدرجة ابرية؛

__________
( ) تقريدر املددؤمتر الددون لتمويد التنميددة مدونتريل املكسددي  88-82آذال/مدال ( 8008منشــوراا األمــم
املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.02.II.A.7الفصل األول ،القرار  ،0املرفق.

( ) انظر  ،A/C.2/56/7املرفق.
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(ب) يقيق ةيادة ابرية يف القيمـة املفـافة واملكونـاا املصـنعة ،حسـب االقتفـاء،
يف صادراا البلدان النامية غري السـاحلية مـن أجـل تنويـع أسـواق صـادراهتا ومنتجاهتـا بشـكل
ابري؛
(ج) مواصلة تعزيز الـرواب االقتصـادية واملاليـة بـل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
والبلدان األخر يف املنطقة نفسها من أجل يقيق ةيـادة تدرجييـة ومسـتمرة يف حصـة البلـدان
النامية غري الساحلية يف التجارة داخل هذه املنطقة؛
(د) دعــوة الــدول األعفــاء إىل النظــر يف االحتياجــاا الــددة والتحــدياا الــي
تواجه البلدان النامية غري الساحلية يف تيع املفاو اا التجارية الدولية.
 - 25ومن اةجراءاا الي ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية اختاعها ما يليا
و ع استراتيجية جتارية وطنية على أساس امليزة النسبية والفر
(أ)
الصعيدين اةقليمي والعاملي؛

املتاحة علـى

(ب) إدماج السياساا التجارية يف االستراتيجياا اةهائية الوطنية؛
(ج) هتيئــة بيئــة أففــل لألعمــال التجاريــة بغيــة مســاعدة الشــرااا الليــة علــى
االندماج يف سالسل األنشطة املفيفة للقيمة على الصعيدين اةقليمي والعاملي؛
(د) التشجيع على و ع سياساا تساعد الشـرااا الليـة ،وخباصـة املؤسسـاا
الصغرية واملتوسطة ايجم ،على يسل مشاراتها يف التجارة الدولية؛
(هـ) االسـتفادة التامــة مــن الترتيبــاا التجاريـة التففــيلية الثنائيــة واةقليميــة هبــد
توسيع نطاق التكامل اةقليمي واالندماج العاملي؛
(و) تنفيذ سياساا وتدابري مـن شـال ا يقيـق ةيـادة اـبرية يف التنويـع االقتصـادي
وتنويع الصادراا ويقيق القيمة املفافة.
 - 20ومن اةجراءاا الي ينبغي لبلدان املرور العابر النامية أن تتريذها ما يليا
(أ) تعزيــز االســتثمار يف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن أجــل تعزيــز قــدراهتا
اةنتاجية والتجارية ،وتقد الدعم هلا للمشاراة يف االتفاقاا التجارية اةقليمية؛
(ب) يسل إمكانياا وصول املنتجاا الـواردة مـن البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
إىل األسواق ،بدون فرض حـواجز ترايـة تعسـفية أو غـري مـربرة ال تتفـق مـع قواعـد منظمـة
التجارة العاملية؛
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(ج) ينبغي للبلدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر أن جتـري دراسـاا
بشالن اللوجستياا التنافسية والتكاليا اللوجستية باالستناد إىل املنهجياا املعتر هبا دوليا.
 - 27ومن اةجراءاا الي ينبغي للشرااء يف التنمية اختاعها ما يليا
(أ) دعــم اجلهــود الــي تبــذهلا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية لتنويــع الصــادراا،
واالندماج يف سالسل األنشـطة املفـيفة للقيمـة علـى الصـعيدين اةقليمـي والعـاملي واملشـاراة
بفعالية يف املفاو اا التجارية املتعددة األطرا ؛
(ب) معاجلــة ايــواجز غــري اجلمرايــة ،وتقلــي ايــواجز غــري اجلمرايــة التعســفية
أو غري املربرة ،أي الي ال تتفق مع قواعد منظمة التجارة العاملية ،أو إةالة هذه ايواجز؛
(ج) ينبغــي للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والشــرااء يف التنميــة أن تشــجع علــى
يسل إدماج املؤسساا الصغرية واملتوسطة ايجم يف التجارة الدولية عن طريـق القيـام ،عنـد
االقتفــاء ،بتقويــة مؤسســاا دعــم التجــارة ،وتعزيــز القــدرة التنافســية التجاريــة؛ وإقامــة حيــز
للحــوار بـــل القطـــاعل العــام واخلـــا  ،وتعزيـــز التثقيـــا والتــدريب وبنـــاء القـــدراا علـــى
الصـــعيدين الـــتقين واملهـــين ،وإنشـــاء روابــ بـــل األســـواق عـــن طريـــق منـــابر التواصـــل بـــل
املؤسساا؛
(د) تعزيز نشر التكنولوجياا املناسبة السـليمة بيئيـا واسـتيعاهبا بنـاء علـى أحكـام
وشروط يتفق عليها ،بوسائل منها االستثماراا أو املشاريع التعاونية الرامية إىل تعزيـز التنويـع
االقتصادي والتنمية املستدامة ،حسب االقتفاء؛
(هـ) تقد املساعدة التقنية وبناء القدراا على النحو املناسب للبلـدان الناميـة غـري
الساحلية لكي تستكمل عملية انفمامها إىل منظمة التجارة العاملية ،وتفـي بالتزاماهتـا وتنـدمج
يف النظام التجاري املتعدد األطرا ؛
(و) مواصلة تقد املعونة التجارية للبلدان النامية غري الساحلية ،متشيا مـع املبـاد
التوجيهية ملنظمة التجارة العاملية.
تيسري التجالة
 - 22ال تزال ايواجز غري املادية وحاالا التالخري وأوجه القصور املرتبطة باملعابر ايدوديـة
واملــوانئ ،مبــا يف علــت اةجــراءاا اجلمرايــة واملتطلبــاا املتعلقــة بالوثــائق وقصــور اخلــدماا
اللوجستية و عا املؤسساا واالفتقار علـى نطـاق واسـع إىل القـدراا البشـرية واةنتاجيـة،
أمــورا جتعــل تكــاليا النقــل مرتفعــة .وهــي يف صــميم اســتمرار هتمــيو البلــدان الناميــة غــري
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الساحلية .وينبغي أن يكون ملواصـلة تبسـي ومواءمـة اةجـراءاا اجلمرايـة وإجـراءاا النقـل
العـــابر وشـــكلياهتا والشـــفافية والفعاليـــة يف إدارة ايـــدود وتنســـيق عمـــل الواـــاالا املعنيـــة
بالتريلي اجلمراي على ايدود أثر ملموس مباشر على ختفيض تكلفة ممارسة البلـدان الناميـة
غري الساحلية للتجارة وعلى يفيز قيامهـا بـذلت علـى ـو أسـرع وأاثـر تنافسـية .ومـن شـالن
يســل تيســري التجــارة أن يســاعد البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف ســعيها إىل تعزيــز القــدرة
التنافسية لصادراهتا من املنتجاا واخلدماا.
 - 24ويف العديد من البلدان الناميـة غـري السـاحلية ،يعـد بنـاء القـدراا البشـرية واملؤسسـية
غري اا يف العديد من اواالا ،مبا يف علت الكياناا اجلمراية وايدودية وواـاالا النقـل
العابر ،وعملية التفاوض التجاري وتنفيذ اتفاقـاا تيسـري املـرور العـابر والتجـارة ،مبـا يف علـت
اتفاق منظمة التجارة العاملية بشالن تيسري التجارة ،مما يؤدي إىل عدم فعاليـة التنفيـذ .ويكتسـي
تقد املساعدة التقنية ويسل اخلدماا اللوجستية عاا الصـلة بالتجـارة واملـرور العـابر أسيـة
بالغــة مــن حيــل متكــل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــن املشــاراة الكاملــة يف املفاو ــاا
التجارية املتعددة األطرا واالستفادة منها ،وافالة فعالية تنفيـذ السياسـاا واألنظمـة الراميـة
إىل تيسري النقل والتجارة وتنويع قاعدة صادراهتا.
 - 51واألهدا

الددة يف هذا الصدد هي ااآل ا

(أ) تبســي وترشــيد إجــراءاا 2ور ايــدود إىل حــد اــبري هبــد
التالخري يف املوانئ ويف ايدود؛
(ب) يسل مرافق املرور العابر وةيادة افاءهتا هبد

تقلــي

مــدة

ختفيض تكاليا املعامالا؛

(ج) افالة نشر ويديل تيع األنظمـة والشـكلياا واةجـراءاا املتعلقـة بـاملرور
العابر وفقا ملا ين عليه اتفاق منظمة التجارة العاملية بشالن تيسري التجارة.
 - 50من اةجراءاا الي ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن تتريذها ما يليا
(أ) إنشاء اللجان الوطنية املعنيـة بتيسـري التجـارة ،أو تعزيزهـا ،حسـب االقتفـاء،
مبشاراة تيع اجلهاا املعنية ،مبا يف علت القطاع اخلا ؛
(ب) تعزيز وتنفيذ مبـادراا لتيسـري التجـارة مـن قبيـل إجـراء عمليـاا التفتـيو يف
مراــز واحـــد ،وفحــ الوثـــائق يف شــباة واحـــد ،والــدفع بالوســـائل اةلكترونيــة ،ويقيـــق
ال شفافية ،ويديل املرااز ايدودية واخلدماا اجلمراية ،يف تلة أمور؛
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(ج) تطبيـــق نظـــم متكاملـــة ةدارة ايـــدود بفعاليـــة ،والســـعي إىل إنشـــاء مرااـــز
حدودية متكاملة اخلدماا ،عند االقتفاء ،مع البلدان الناميـة غـري السـاحلية اوـاورة أو بلـدان
املــرور العــابر الناميــة الــي تســم باملعاجلــة املشــتراة للمتطلبــاا القانونيــة والتنظيميــة هبــد
تقلي الوقت الالةم للتريلي اجلمراي على ايـدود ،مـع االسـتفادة بشـكل تـام مـن أدواا
تيسري التجارة الي تفعها املنظماا الدولية من أجل بناء القدراا الوطنية؛
مان التمثيل الكامل والشامل للقطاع اخلا  ،مبـا يف علـت الشـراااا بـل
(د)
القطاعل العام واخلـا ورابطـاا شـرااا النقـل ،يف املبـادراا والسياسـاا املتعلقـة بتيسـري
التجارة ،وو ع ما يلزم من سياساا وأطر تنظيمية لتعزيز مشاراة القطاع اخلا .
 - 54من اةجراءاا الي ينبغي لبلدان املرور العابر النامية أن تتريذها ما يليا
(أ) العمل على و ع وتنفيذ مبادراا لتيسري التجارة ،مبـا يف علـت اتفـاق منظمـة
التجــارة العامليــة بشــالن تيســري التجــارة ،بالتعــاون مــع البلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف تيــع
اواالا عاا الصلة باملو وع؛
(ب) بذل املزيد من اجلهود مـن أجـل مواءمـة وتبسـي وتوحيـد القواعـد والوثـائق
املطلوبة واةجراءاا املتصلة بعبـور ايـدود وباجلمـارة؛ وتعزيـز التـاةر والتعـاون عـرب ايـدود
فيمــا بــل طتلــا الواــاالا اجلمرايــة والواــاالا املعنيــة بعبــور ايــدود؛ وتعزيــز اســتريدام
العمليــاا اةلكترونيــة (املعــامالا اةلكترونيــة) واةقــراراا اجلمرايــة املقدَّمــة قبــل الوصــول،
ونظ ـم التفتــيو لتقيــيم املريــاطر ،ونظــم املؤسســاا االقتصــادية املعتمــدة؛ وإ ــفاء املزيــد مــن
الشــفافية واالتســاق علــى األنشــطة اجلمرايــة ويســل القــدرة علــى التنبــؤ مبســارها؛ وإنشــاء
مرااز حدودية متكاملة اخلدماا ،حسب االقتفاء ،واالشتراة يف عملياا املراقبـة اجلمرايـة
والتفتيو يف املواقع ايدودية وغري علت من أشكال اةدارة املتكاملة علـى ايـدود مـع البلـدان
النامية غري الساحلية؛
(ج) ينبغــي التشــجيع علــى تبــادل أففــل املمارســاا يف إدارة اجلمــارة وايــدود
واملمراا ،ويف تنفيذ سياسـاا تيسـري التجـارة ،وعلـت علـى الصـعيد العـاملي واةقليمـي ودون
اةقليمي وفيما بل بلدان اجلنوب ،مبا يف علت يف أوساط القطاع اخلا ؛
(د) االستفادة الكاملة من أدواا تيسـري التجـارة الـي و ـعتها املنظمـاا الدوليـة
من أجل بناء القدراا الوطنية و مان النقـل اآلمـن واملوثـوق عـرب ايـدود ،مـن خـالل القيـام
بعدد من األمور منها اةعمال الفعال للمعايري الدوليـة وأففـل املمارسـاا القائمـة يف جمـاالا
املرور عرب اجلمارة وسالمة وأمن سالسل النقل؛
14-63780

23/32

A/CONF.225/L.1

ــمان الشــفافية يف القواعــد واألنظمــة والرســوم والتكــاليا املتصــلة باملعــابر
(هـ)
ايدودية واجلمارة والنقل العابر ،وعـدم التمييـز يف املعاملـة لكفالـة حريـة املـرور العـابر لسـلع
البلدان النامية غري الساحلية.
 - 53من اةجراءاا الي ينبغي للشرااء يف التنمية اختاعها ما يليا
تقد املساعدة إىل البلدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة
(أ)
يف جمال تيسري التجارة وفقا التفاق منظمة التجـارة العامليـة بشـالن تيسـري التجـارة الـذي اعُتمِـد
بتوافق اآلراء يف بان ،إندونيسيا ،وتشجيع املنظماا الدولية على مساعدة البلـدان الناميـة غـري
الساحلية على تقييم احتياجاهتا املتصلة بتنفيذ علت االتفـاق ،وعلـى تنفيـذ التـدابري عاا الصـلة
بتيسري التجارة؛
(ب) دعم األنشطة ،مبا يف علت أنشطة تيسري التجارة ،الراميـة إىل تبسـي وترشـيد
وتوحيد ومواءمة إجراءاا االسترياد والتصدير واةجراءاا اجلمراية؛
(ج) التشـجيع علــى تبــادل املعلومــاا بشـالن اخلــرباا وأففــل املمارســاا املتعلقــة
بتيسري التجارة من أجل هتيئة بيئة مواتية لتنفيذ نظم لفمان املـرور اجلمراـي متعـددة البلـدان،
إما بتنفيذ ا التفاقاا الدولية يف جمال املرور العابر أو بتطبيق اتفاقاا وتيفية إقليمية؛
(د) تقــد الــدعم الــالةم لبنــاء القــدراا ،مبــا يف علــت تنفيــذ بــرامج تدريبيــة ،يف
جماالا اجلمارة والتريلي اجلمراي على ايدود والنقل؛
(هـ) تشجيع املعونة التجارية على الصعيد اةقليمي هبد
فيما بل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر.

تعزيز التكامل التجـاري

األولوية  2ا التكامل والتعاون على الصعيد اةقليمي
 - 52إن التعاون الوثيـق مـع بلـدان املـرور العـابر شـرط ـروري لتحسـل الـرب بشـبكاا
النقــل والطاقــة وتكنولوجيــا املعلومــاا واالتصــاالا .ويترتــب علــى تــوافر اهليااــل األساســية
والسياساا التجاريـة والتنظيميـة إىل جانـب االسـتقرار السياسـي يف بلـدان اجلـوار انعكاسـاا
هامــة علــى التجــارة اخلارجيــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية .والتكلفــة الــي تتكبــدها البلــدان
النامية غري الساحلية للوصول إىل األسواق ال تتحدد فق يف ـوء الظـرو املتمثلـة يف موقـع
هذه البلدان اجلغرايف وسياساهتا وبنيتها التحتية وإجراءاهتا اةداريـة ،بـل تتحـدد أيفـا يف ـوء
الظــرو نفســها يف البلــدان اوــاورة .وهلــذا ،يتــي التكامــل اةقليمــي والسياســاا اةقليميــة
املتسـقة واملنسـقة فرصــة لتحسـل الــرب بشـبكاا النقـل العــابر وافالـة ةيــادة حجـم التجــارة
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اةقليميــة ،وصــوا سياســاا تنظيميــة مشــتراة ،وتعــاون األجهــزة املعنيــة بايــدود ،واتســاق
اةجراءاا اجلمراية من أجل توسيع نطاق األسواق اةقليمية.
 - 55وجيب تعزيز التكامل اةقليمـي ليشـمل التعـاون فيمـا بـل البلـدان بشـالن طائفـة أوسـع
مــن اوــاالا ،يــل ال تقتصــر علــى التجــارة وتيســري التجــارة ،لتشــمل االســتثمار ،والبحــل
والتطــوير ،والسياســاا الراميـــة إىل تســريع التنميـــة الصــناعية اةقليميـــة والتــراب اةقليمـــي.
ويهــد هــذا النــهج إىل تعزيــز التغــيري اهليكلــي والنمــو االقتصــادي يف البلــدان الناميــة غــري
الساحلية باعتبار علت هدفا يف حد عاته ،ووسيلة أيفا لرب املناطق باألسـواق العامليـة بشـكل
تاعي .ومن شالن علت أن يعزة القـدرة التنافسـية ويسـاعد علـى جـين أاـرب قـدر مـن الفوائـد
من العوملة .ومن املهم توثيق أففل املمارساا وتبادهلـا وتعميمهـا لـتمكل الشـرااء املتعـاونل
من أن يستفيد بعفهم من خرباا بعض.
 - 50ومن اةجراءاا الي ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن تتريذها ما يليا
تعزيـــز التكامـــل اةقليمـــي مـــن خـــالل تعزيـــز شـــبكاا التجـــارة والنقـــل
(أ)
واالتصاالا والطاقة على الصعيد اةقليمي؛
(ب) التشــجيع علــى مواءمــة السياســاا اةقليميــة بغــرض تعزيــز التــاةر اةقليمــي،
والقدرة التنافسية ،والسالسل املفيفة للقيمة على الصعيد اةقليمي؛
(ج)
واةقليمية.

تعزيـــز مشـــاراة البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية يف أطـــر التكامـــل الثنائيـــة

 - 57ومن اةجراءاا الي ينبغي لبلدان املرور العـابر الناميـة أن تتريـذها املسـاسة يف توطيـد
التكامـل اةقليمــي مـن خــالل تنسـيق تطــوير البنيــة التحتيــة اةقليميـة ،وتــدابري تيســري التجــارة،
واالتفاقاا التجارية اةقليمية ،مبا يف علـت عـرب إنشـاء نظـم ـماناا ترايـة تتسـم بالفعاليـة
والكفاءة من أجل مساعدة البلدان النامية غري الساحلية على التغلب على العقباا الناتـة عـن
موقعها اجلغرايف غري الساحلي.
 - 52ومن اةجراءاا الي ينبغي للشرااء يف التنمية اختاعها ما يليا
دعم اجلهود الـي تبـذهلا البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وشـراابها مـن بلـدان
(أ)
املرور العابر من أجل ترسيخ التكامل اةقليمي ،عرب إطـالق وتنفيـذ مشـاريع إقليميـة اـبرية يف
جمال النقل واذلت اتفاقاا نقل إقليمية لتيسري حراة البفائع واملسافرين عرب ايدود؛
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(ب) دعــم عمليــاا التكامـــل اةقليمــي اجلاريـــة الــي تشــارة فيهـــا بلــدان ناميـــة
غري ساحلية؛
(ج)

تبادل أففل املمارساا يف جمال تعزيز التكامل اةقليمي.

األولوية  5ا التحول االقتصادي اهليكلي
 - 54ال ت زال العديد من البلدان النامية غـري السـاحلية تعتمـد علـى تصـدير عـدد حمـدود مـن
السلع األساسية الي اثريا مـا تكـون قيمتـها املفـافة منريففـة .ولكـي تـتمكن البلـدان الناميـة
غري السـاحلية مـن االسـتفادة مـن إمكاناهتـا التصـديرية والتجاريـة بشـكل تـام ،مـن املهـم اختـاع
تدابري من شال ا أن تشجع على إحداث يـول اقتصـادي هيكلـي افيـل بتقلـي األثـر السـليب
ملساو موقعها اجلغرايف وللصدماا اخلارجية ،على ـو يتـي إجيـاد فـر عمـل ،ويـؤدي يف
اية املطا إىل القفاء على الفقر ويقيـق التنميـة املسـتدامة والنمـو املطـرد الشـامل للجميـع.
فزيــادة القيمــة املفــافة والتنويــع االقتصــادي عنصــران هامــان لتحقيــق التحــول االقتصــادي
اهليكلي .وال يقل بناء القـدراا املؤسسـية وتنميـة املـوارد البشـرية أسيـة عـن هـذين العنصـرين
بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية.
 - 01وميكن لتحسل قدراا البلدان النامية غري السـاحلية يف جمـال الصـناعاا التحويليـة -
مبا يف علت الرفـع مـن مسـتو إسـهامها يف سالسـل األنشـطة املفـيفة للقيمـة علـى الصـعيدين
اةقليمي والعاملي  -أن لقق اهلد الثالثي املتمثل يف إنشـاء فـر عمـل عاا أجـور أففـل،
وةيادة اةيراداا ،وايد من ترايز اجلزء األاـرب مـن صـادراهتا علـى املـواد األوليـة .ويكتسـي
ارتفــاع قيمــة الصــادراا وةيــادة الصــادراا مــن املــواد الصــغرية ايجــم أسيــة بالغــة علــى ــو
خا بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية .ويف هـذا السـياق ،مـن املهـم إيـالء العنايـة الالةمـة
لتطــوير قطاعــاا الصــناعاا التحويليــة والزراعــة واخلــدماا ،مبــا يف علــت اخلــدماا املاليــة
وتكنولوجياا اال تصـاالا واملعلومـاا واخلـدماا السـياحية حسـب مـا يتـواءم مـع الظـرو
الوطنية .وميكن أن تؤدي السياحة دورا هاما يف تنمية القطاع االقتصادي وإجياد فـر للعمـل
وتوفري العملة األجنبية.
 - 00وللعلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار دور بـــالد األسيـــة يف يقيـــق التحـــول االقتصـــادي
اهليكلي ،وتنمية القدراا اةنتاجية ،وتوليد القيمة املفـافة .ومـن الفـروري اعتمـاد سياسـاا
وطنية مالئمة وايصول على الدعم الدون واالستثماراا األجنبيـة املباشـرة لتيسـري االسـتفادة
من العلم والتكنولوجيا واالبتكار ،وينبغي للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية أن تشـجع االسـتثمار
يف العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق التنمية املستدامة.
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 - 04ويسـهم القطـاع اخلـا يف يقيـق النمـو االقتصــادي والقفـاء علـى الفقـر مـن خــالل
بنــاء القــدراا اةنتاجيــة ،وإجيــاد فــر العمــل الالئــق ،وتشــجيع االبتكــار ،وتنويــع االقتصــاد،
وتنمية املنافسة االقتصادية .ويف البلدان النامية غري الساحلية ،يشـارة القطـاع اخلـا بفعاليـة،
مبا يف علت التجار وواـالء الشـحن وشـرااا التـالمل وشـرااا النقـل ،يف األنشـطة املتعلقـة
بتيســري املـــرور العــابر وتيســـري التجـــارة ،وميثــل هـــذا القطـــاع مصــدرا لإليـــراداا الفـــريبية،
واالستثمار اللي ،اما أنه شريت يف االستثماراا األجنبية املباشـرة .وميكـن للشـراااا بـل
القطاعل العام واخلا أن تفطلع بدور هام يف تطوير الب التحتية.
 - 03واألهدا

الددة يف هذا الصد هي ااآل ا

ةيادة القيمة املفافة يف قطاعي الصناعاا التحويليـة والزراعـة ،هبـد
(أ)
النمو الشامل للجميع والتنمية املستدامة؛

يقيـق

(ب) ةيادة التنويع االقتصادي وتنويع الصادراا؛
هبد

(ج) تعزيـز النمــو القــائم علــى قطــاع اخلــدماا ،مبــا يف علــت اخلــدماا الســياحية،
ةيادة مساستها يف االقتصاد الوطين؛

(د)
املفافة العالية.

تشـــجيع تـــدفق االســـتثماراا األجنبيـــة املباشـــرة يف القطاعـــاا عاا القيمـــة

 - 02وتشمل اةجراءاا الي ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن تتريذها ما يليا
(أ) و ــع اســتراتيجية للتحــول اهليكلــي ترمــي إىل النــهوض بــالعلم والتكنولوجيــا
واالبتكــار ،وتنويــع الصــادراا ،وتعزيــز القــدرة اةنتاجيــة والكفــاءة والقــدرة علــى املنافســة يف
قطاعاا الزراعة والصناعاا التحويلية واخلدماا ،مبا يف علت السياحة؛
(ب) تشجيع ايلول املبتكرة واملبادرة االقتصادية ايـرة واسـتريدام التكنولوجيـاا
ايديثة والفعالة من حيل التكلفـة واملتكيففـة مـع الظـرو الليـة ،مـع الترايـز علـى قطاعـاا
مثل الزراعة ،والنقل ،واملعلوماا واالتصاالا ،واملاليـة ،والطاقـة ،والصـحة ،وامليـاه والصـر
الصحي ،والتعليم ،وإقامة شراااا فعالة بل القطاعل العام واخلا ؛
(ج) تكــوين اتلــة حرجــة مــن القــدراا اةنتاجيــة اوديــة والقــدرة التنافســية يف
قطاعاا الصناعاا التحويلية والزراعة واخلدماا؛
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(د) التشجيع على جذب استثماراا أجنبية مباشرة أاثـر تنوعـا مـن خـالل هتيئـة
بيئــة مالئمــة هبــد تعزيــز القيمــة املفــافة ،والقــدرة اةنتاجيــة ،والــب التحتيــة للنقــل العــابر،
وإامال الوصالا الناقصة الي ترب البلدان النامية غري الساحلية بالشبكة اةقليمية؛
(هـ) اختاع تدابري ترمي إىل يديل قطاع اخلـدماا مـن خـالل تعزيـز الـرواب بـل
واالء الوساطة املالية والصناعاا اةبداعية واألعمال التجارية واخلدماا القانونية والتقنية؛
(و) إنشاء جتمعاا صناعية ،مـن قبيـل منـاطق جتهيـز الصـادراا ومرااـز االمتيـاة
اةقليمية ،بغية تعزيز شبكاا املعار وتوطيد عالقاا التراب بل الشرااا؛
(ة) إعطـ ـاء األولويـــة لتنميـــة القطـــاع اخلـــا  ،وخصوصـــا للمشـــاريع الصـــغرية
واملتوسطة ايجم؛
(ح) و ع سياسـة صـناعية تراعـي ـرورة يسـل إمكانيـة ايصـول علـى املـوارد
املاليـــة ،وتنميـــة القـــدراا البشـــرية املالئمـــة ،وتشـــجيع االســـتثمار يف الـــب التحتيـــة الداعمـــة
لالقتصاد اوسيلة ملواصلة تعزيز القطاع اخلا ؛
(ط) التشجيع على و ع سياساا تنافسية فعالة ،حسب االقتفاء ،تدعم النشـاط
التجــاري وتواصــل توطيــد إطــار قــانوين وتنظيمــي يــدعمها ،وهتيئــة تــرو ونظــم متصــلة
باالقتصاد الكلي ميكن أن تيسر تنمية القطاع اخلا ؛
(ي) االستفادة من مراز التفكري الـدون املعـين بالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية مـن
أجل تبـادل اخلـرباا واملهـاراا والبحـوث واملـوارد األخـر بشـالن املسـائل املتصـلة بالتجـارة
واملرور العابر والنقل وبنـاء القـدراا فيمـا بـل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية .وينبغـي للبلـدان
النامية غري الساحلية الي ت تصدق بع ُد علـى االتفـاق املتعـدد األطـرا ةنشـاء مراـز الـتفكري
الدون املعين بالبلدان النامية غري الساحلية أن تصدق عليه.
 - 05ومن اةجراءاا الي ينبغي للشرااء يف التنمية اختاعها ما يليا
دعم اجلهود الي تبذهلا البلدان النامية غري الساحلية لتحسل قدراهتا اةنتاجيـة
(أ)
ويقيق التنويع االقتصادي؛
(ب) املســـاسة يف اجلهـــود الـــي تبـــذهلا البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية لتبـــادل
التكنولوجياا املبتكرة واملعار العلمية واملهاراا التقنية وأففل املمارساا؛
(ج) دعـم اجلهـود الـي تبــذهلا البلـدان الناميـة غـري الســاحلية لزيـادة القيمـة املفــافة
ةنتاجها الزراعي والصناعي؛
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(د) مساعدة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية علـى بنـاء قـدراهتا املؤسسـية والبشـرية
هبد يسل قدرهتا على اجتـذاب االسـتثماراا األجنبيـة املباشـرة يف القطاعـاا عاا القيمـة
املفافة العالية وتعزيز مهاراهتا يف جمال التفاوض جللب االستثماراا املسؤولة؛
(هـ) تقد الدعم إىل البلدان النامية غـري السـاحلية لتمكينـها مـن إقامـة الشـراااا
الفعالــة الالةمــة لبنــاء القــدراا ،ويقيــق االســتدامة وتعزيــز اجلــودة ،واــذلت لتنميــة طتلــا
القطاعاا ،ومن بينها السياحة؛
(و) تقد الدعم إىل البلدان الناميـة غـري السـاحلية لبنـاء قـدرهتا علـى التكيـا مـن
أ جل مواجهة الصدماا اخلارجية بفعالية وجتاوة العقباا اخلاصة هبا من جانب العرض.
األولوية  0ا وسائل التنفيذ
 - 00تقع املسؤولية الرئيسية عن يقيق التنميـة والتقـدم يف أي بلـد علـى عـاتق البلـد نفسـه.
وقد بذلت البلـدان الناميـة غـري السـاحلية جهـودا يشـد مواردهـا الليـة لتطـوير البنيـة التحتيـة
ومرافق النقل العابر ولتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية بشكل عـام .غـري أن عـدم افايـة
املوارد املالية املتاحة وتدين مسـتو القـدراا ينـدرجان ـمن أاـرب التحـدياا الـي تواجههـا
البلـدان الناميـة غـري الســاحلية يف جهودهـا الراميـة إىل يقيـق النمــو املطـرد والتنميـة املســتدامة.
وهلذا يتعين على البلدان النامية غري الساحلية وجريا ا من بلدان املرور العابر أن يشـد بفعاليـة
موارد اافية من مصادر حملية وخارجية من أجل تنفيذ برنامج العمل ايان بفعالية.
 - 07وهنالــت حاجــة لــدعم الشــرااء يف التنميــة مــن أجــل اســتكمال اجلهــود الــي تبــذهلا
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية ةنشــاء وتعهـ ِد نظــم نقــل عــابر فعاقلــة ،ولالنــدماج يف االقتصــاد
العــاملي ،وةحــداث يــول هيكلــي يف اقتصــاداهتا ،ولتعزيــز قــدراهتا اةنتاجيــة .ولــذلت فــ ن
الشرااء يف التنمية مدعوون إىل تقد دعـم تقـين ومـان حمـدد اهلـد  ،حسـب االقتفـاء ،مـن
أجل تنفيذ اةجراءاا الددة املدرجة يف برنامج العمل ايان .وينبغي أن يشـجع الشـرااء يف
التنميــة أيفــا اســتثماراا القطــاع اخلــا يف البلــدان الناميــة غــري الســاحلية الــي تنفــذ برنــامج
العمل هذا.
 - 02وال تزال تدفقاا املساعدة اةهائية الرمسية تشـكل مصـدرا رئيسـيا للتمويـل اخلـارجي
بالنســبة للعديــد مــن البلــدان الناميــة غــري الســاحلية .ومــن املهــم الوفــاء علــى وجــه الســرعة
بااللتزاماا القائمة املتعلقة بتقد املساعدة اةهائيـة الرمسيـة ،وينبغـي أن تراعـي هـذه املسـاعدة
املقدَّمة إىل البلدان النامية غري الساحلية ايالة اخلاصة بكل بلـد مراعـاة تامـة .فـ ن للشـرااء يف
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التنمية واملنظماا املتعددة األطرا دورا حامسا يف دعم اجلهود الي تبذهلا البلـدان الناميـة غـري
الساحلية لتحقيق التنمية املستدامة والقفاء على الفقر.
 - 04وتؤدي املعونة التجارية دورا رئيسيا يف املساعدة على بناء قدراا البلدان الناميـة غـري
السـاحلية يف جمـاالا رسـم السياســاا التجاريـة وتنفيـذ تـدابري تيســري التجـارة ،وتطـوير البنيــة
التحتية املتصلة بالتجارة ،هبد ةيـادة قـدرة منتجاهتـا علـى املنافسـة يف أسـواق التصـدير .وقـد
أســهمت املعونــة التجاريــة ،بــاالقتران مــع السياســاا التكميليــة ،يف خفــض تكــاليا التجــارة،
ويســن قــدراا املؤسســاا ايدوديــة واةجــراءاا التنظيميــة
لتــوافر املزيــد مــن الــب التحتيــة مل
وةيادة القـدراا .وتكتسـي املعونـة التجاريـة ،إىل جانـب التـزام البلـدان الناميـة غـري السـاحلية
ب دخال اةصـالحاا الفـرورية ،أسيـة أيفـا يف ربـ البلـدان الناميـة غـري السـاحلية بسالسـل
إ اف ة القيمة على الصعيدين العاملي واةقليمي أو يف مساعدهتا على تبوب مكانة أرفع فيها.
 - 71ولــيس التعــاون فيمــا بــل بلــدان اجلنــوب بــديال للتعــاون بــل بلــدان الشــمال وبلــدان
اجلنوب ،بل هو باألحر مكمل له .ويؤدي التعاون فيما بل بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي
دورا أيفا يف توسيع نطاق النمو والتنميـة يف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية واـذلت يف بلـدان
املــرور العــابر الناميــة ،حســب االقتفــاء ،وعلــت باملســاسة يف تبــادل أففــل املمارســاا ،وبنــاء
القدراا البشـرية واةنتاجيـة ،وتـوفري املسـاعداا املاليـة والتقنيـة ،ونقـل التكنولوجيـا بشـروط
متفق عليها واذلت االبتكاراا.
 - 70وسيتطلب تنفيذ برنامج العمل ايان أيفـا بـذل جهـود فرديـة ومتفـافرة مـن جانـب
مؤسساا منظومة األمم املتحدة وهيئاهتا ،واملنظماا الدولية عاا الصلة ،مثل البنـت الـدون،
ومصار التنميـة اةقليميـة ،ومنظمـة التجـارة العامليـة ،ومنظمـة اجلمـارة العامليـة؛ والصـندوق
املشــترة للســلع األساســية ،ومنظمــاا التكامــل االقتصــادي اةقليميــة ،واملنظمــاا اةقليميــة
ودون اةقليمية املعنيـة األخـر  .وهـذه املنظمـاا مـدعوَّة إىل إعطـاء األولويـة ،يف إطـار واليـة
ال منها ،إىل الطلبـاا الـي تقـدمها البلـدان الناميـة غـري السـاحلية للحصـول علـى مسـاعداا
تقنية ولتقد الدعم يف جمال بناء قدراهتا من أجـل تنفيـذ برنـامج العمـل ايـان بطريقـة متَّسـقة
ومنسقة تنسيقا جيدا.
 - 74ويفــطلع القطــاع اخلــا أيفــا ،مبــا يف علــت مــن خــالل االســتثمار األجــنيب املباشــر،
بـدور حاسـم يف تنفيـذ برنـامج العمـل ايـان ،بطـرق منـها ،علـى سـبيل املثـال ،بنـاء القــدراا
اةنتاجيــة وتعزيزهــا ،وتنميــة الصــادراا ،ونقــل التكنولوجيــا بشــروط متفــق عليهــا ،ونشــر
املعار اةنتاجية واملهاراا اةدارية وتوفري رأس املال ،وتكوين الثروة ،وفت أسـواق جديـدة
للمنتجــاا واخلــدماا عاا القيمــة املفــافة املرتفعــة ،وتــوفري فــر العمــل .وميكــن أن يــؤدي
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االستثمار األجنيب املباشر دورا رئيسيا أيفا يف إقامة الـب التحتيـة الـي ترتكـز عليهـا األنشـطة
االقتصادية.

سادسا  -التنفيذ واملتابعة واالستعراض
 - 73ينبغــي أن يــتم التنفيــذ واملتابعــة واالســتعراض علــى اــل مــن الصــعيد الــوطين ودون
اةقليمــي واةقليمــي والعــاملي .وينبغــي أن تكــون عمليـ ُة املتابعــة واالســتعراض عمليــة مســتمرة
ترمـي إىل تعزيــز الشـراااا واملســاءلة املتبادلـة علــى اـل املســتوياا ومـن قبــل تيـع اجلهــاا
الفاعلة.
 - 72وعلـــى الصـــعيد الـــوطين ،ينبغـــي أن تـــدمج ايكومـــاا برنـــامج العمـــل ايـــان يف
اســتراتيجياهتا اةهائيــة الوطنيــة والقطاعيــة مــن أجــل تنفيــذه بفعاليــة .أمــا البلــدان الناميــة غــري
الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة ،فهــي مــدعوَّة إىل إنشــاء أليــاا تنســيق وطنيــة ،عنــد
االقتفاء .وينبغي أن تشارة تيع اجلهاا املعنية يف الرصد واالستعراض ،حسب االقتفاء.
 - 75وعلـــى الصـــعيدين دون اةقليمـــي واةقليمـــي ،ينبغـــي إجـــراء الرصـــد واالســـتعراض
من خالل العملياا ايكومية الدوليـة القائمـة .وينبغـي للمنظمـاا اةقليميـة ودون اةقليميـة،
مبــا يف علــت اجلماعــاا االقتصــادية اةقليميــة ومصــار التنميــة اةقليميــة ،أن تــدرج تنفيــذ
برنامج العمل ايان يف براجمها عاا الصلة ،وعلت بالتنسيق مـع مكتـب املمثـل السـامي املعـين
بالقل البلدان هوا والبلدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة ومـع اللجـان
اةقليمية .أما اللجان اةقليمية ،فهي مدعوَّة إىل تقد تقارير يليليـة عـن تنفيـذ برنـامج العمـل
ايان .وينبغي للمنظماا اةقليمية ودون اةقليمية املعنيـة والقطـاع اخلـا أن تشـارة ،يويـة
يف دوراا اللجان اةقليمية الي تُعقد يف هذا الصدد.
 - 70وعلى الصعيد العاملي ،ينبغي أن تواصل اجلمعية العامة إجراء عملياا استعراض يالـة
تنفيـذ برنـامج العمـل ايـان مـن خــالل تقـارير األمـل العـام .وينبغـي وـالس إدارة مؤسســاا
م نظومة األمم املتحدة أن تدرج تنفيذ برنامج العمل هذا يف برامج عملها ،وينبغـي أن تُجـري،
حســب االقتفــاء ،عمليــاا اســتعراض قطاعيــة وموا ــيعية لربنــامج العمــل .وينبغــي إشــراة
القطاع اخلا يف عملياا االستعراض الي جتري على الصعيد العاملي.
 - 77ووفقا للوالية الي أسندهتا اجلمعية العامة إىل مكتب املمثل السامي املعين بالقـل البلـدان
هوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة ،ينبغـي للمكتـب أن يكفـل
التنســيق يف متابعــة تنفيــذ برنــامج العمــل ورصــده بفعاليــة ،وتقــد تقــارير عــن تنفيــذه ،وبــذل
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جهـود يف جمــال الـدعوة علــى اـل مــن الصـعيد الــوطين واةقليمـي والعــاملي .وينبغـي أن يعمــل
املكتب ،بالتعاون مع اجلهاا املعنية األخر  ،يف إطار واليتـها القائمـة ،علـى و ـع مؤشـراا
يف هــذا الصــدد لقيــاس التقــدم الــرة صــوب تنفيــذ برنــامج العمــل ايــان يف البلــدان الناميــة
غري الساحلية.
 - 72واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مــدعو نة للنظــر يف إمكانيــة إجــراء اســتعراض شــامل
رفيع املستو ملنتصا املدة يالـة تنفيـذ برنـامج العمـل ايـان .واجلمعيـة العامـة مـدعوة أيفـا
إىل النظـــر ،يف أواخـــر العقـــد ايـــان ،يف إمكانيـــة عقـــد مـــؤمتر ثالـــل لألمـــم املتحـــدة معـــين
بالبلدان النامية غري الساحلية هبد إجراء تقييم شامل لتنفيـذ برنـامج العمـل ايـان وللبـت يف
اةجراءاا الالحقة.
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