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  مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا
        ٢٠١١مايو / أيار١٣-٩اسطنبول، 

  ٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل لصاحل أقل البلدان منوا للعقد     
    

  مقدمة  - أوال  
 مليـون نـسمة،   ٨٨٠ جممـوع سـكاهنا   والبـالغ  دولـة  ٤٨ مـن    املؤلفة ،متثل أقل البلدان منوا     - ١

وتتــسم أقــل البلــدان منــوا مبعوقــات مــن قبيــل  . اجملتمــع الــدويل وأضــعفها شــرائح  شــرحية مــنأفقــر
معوقات اقتصادية وهيكلية للنمـو     وجود   مستوى التنمية البشرية و    ينوتد،   الفردي اخنفاض الدخل 

   .حتد من قدرهتا على التكيف مع جوانب الضعف
بلـدان منـوا   برنـامج عمـل بروكـسل، أحـرزت أقـل ال     أن اعتمـد  ويف العقد املنصرم منـذ       - ٢

ويف هـذا الـصدد، نرحـب بـاجلهود         . بعض التقدم يف التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة والبـشرية         
أنـه، ال جمـال للرضـا علـى الـنفس      غـري  . اإلمنـائيون اليت بذلتـها هـذه البلـدان نفـسها وشـركاؤها        

. قــرف يف املائــة مــن ســكان أقــل البلــدان منــوا ال يزالــون يعيــشون يف  ٧٥دام مــا يزيــد علــى  مــا
 ةد الثالثـ  ويف العقـ  أقـل البلـدان منـوا       قلق اجملتمع الدويل أنه مل خترج من فئة         بالغ  يبعث على    ومما

   .حىت اآلنة بلدان املاضية إال ثالث
ــوا أدىن     وال  - ٣ ــدان من ــل البل ــزال ألق ــردي ي ــدل دخــل ف ــى مع ــدال  وأعل ــن مع ــو  م ت النم

ليها دولياً مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة          عن حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق ع     بعد  وهي أ . السكاين
وقـد عجـزت أقـل البلـدان منـوا      . لأللفية وحتتل أسفل السلم يف الدليل القياسـي للتنميـة البـشرية      

و بنـاء قـدرهتا علـى       أتغـيري هيكلـي القتـصاداهتا       إحـداث   عن التغلب على ضـعفها االقتـصادي و       
  .ةواألزمات الداخلية واخلارجي التكيف يف مواجهة الصدمات
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. عجز شـديد يف اهلياكـل األساسـية       تعاين من   حمدودة و   إنتاجية طاقةوألقل البلدان منوا      - ٤
فتقـر  يو. حتـسني التنميـة البـشرية واالجتماعيـة    تكابد صعوبات يف  أقل البلدان منوا  ال تزال كما  

اخلارجـة مـن    البلـدان    مبـا فيهـا تلـك        املالئمـة بعض أقل البلدان منوا لقدرات ومؤسسات احلكم        
  . نزاعات

ويؤكــد تقيــيم معــزز باألدلــة لتنفيــذ برنــامج عمــل بروكــسل ألقــل البلــدان منــوا للعقــد    - ٥
ــشمول       ٢٠١٠-٢٠٠١ ــتراتيجية والـ ــن االسـ ــرب مـ ــدر أكـ ــسم بقـ ــج يتـ ــة إىل هنـ ــة حاجـ  أن مثـ

ــة لتحقيــق     ــستند إىل التزامــات طموحــة ومركــزة وواقعي  يف أقــل هيكلــي حتــولواالســتدامة وي
 والتنميـة املــستدامة  واملنـصف  والــشامل واملطـرد  االقتـصادي املتـسارع   البلـدان منـوا يعـزز النمــو   

   . والناشئة منهالتحديات القدمية العهدلويساعد أقل البلدان منوا على التصدي 
املــشهد مــا فتــئ ،  املعــين بأقــل البلــدان منــوا ومنــذ انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث   - ٦

وتزايد تعقيد هيكـل    واجلهات الفاعلة   الشركاء    عدد سعبتو  يتطور واإلمنائي الدويل  االقتصادي
   .االقتصادي واملايلواهليكل املعونة 

وواجـه اجملتمـع الـدويل حتـديات متثلـت يف          . وعالوة على ذلك، بـرزت حتـديات جديـدة          - ٧
وتقلب أسعار الطاقة    ألزمة املالية واالقتصادية   ل احلايل  األثر ، مبا يف ذلك   ومترابطةأزمات متعددة   

 التحـديات املتزايـدة املتمثلـة يف        وكـذا ملواد الغذائية والشواغل املـستمرة بـشأن األمـن الغـذائي،            وا
مــل زادت مــن جوانــب الــضعف والتفــاوت، اتغــري املنــاخ ونقــص التنــوع البيولــوجي، وكلــها عو

   .قل البلدان منوايف أوأثرت سلبا على مكاسب التنمية 
 فقـرا، واألقـل      األكثـر  البلـدان قل البلدان منوا و    أ  والشراكة مع  والتعاونالتضامن  ليس  و  - ٨

  واجبا أخالقيا فحـسب، بـل إنـه واجـب اقتـصادي وسياسـي              شعوهبامع   و مناعة واألشد ضعفا  
ومتثــل أقــل البلــدان منــوا طاقــة هائلــة مــن املــوارد البــشرية والطبيعيــة لتحقيــق النمــو            . أيــضا

 ومـن شـأن إنـشاء شـراكة    .  يف العـامل   االقتصادي، والرفاه والرخاء واألمن الغذائي وأمن الطاقـة       
 ناخلاصـة ألقـل البلـدان منـوا أ        االحتياجـات   ناجحة تتناول تنـاوال فعـاال        عامليةو ومعززة   جديدة

   . والتنمية املستدامة للجميعوالرخاءيسهم يف قضية السالم 
 أكـد مـن   وباإلضافة إىل نتائج املؤمترات السابقة لألمم املتحدة املعنية بأقل البلدان منوا،     - ٩

خطـة تنفيـذ نتـائج    وجديد إعالن األلفية، وتوافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنميـة،          
، والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر       )خطـة جوهانـسربغ التنفيذيـة      (مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة        

تمـاع العـام الرفيـع      والوثيقـة اخلتاميـة لالج    بـشأن متويـل التنميـة       القمة العـاملي، وإعـالن الدوحـة        
 اهتمـام خـاص     جديرة بأن يوىل هلا   املستوى بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية أن أقل البلدان منوا          
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تــدابري دعــم موجهــة توجيهــا جيــدا للقــضاء علــى الفقــر وتــسريع وتــرية النمــو  تتخــذ لفائــدهتا و
 . هاجوانب ضعفعلى االقتصادي وحتقيق التنمية املستدامة والتغلب 

 االلتزامـات املعـززة ألقـل البلـدان منـوا الـيت             ٢٠٢٠-٢٠١١ثل برنامج عمل العقـد      ميو  - ١٠
تؤول إليها امللكية واملسؤولية األوىل فيما يتعلق بتنميتها، والتزامات شـركائها اإلمنـائيني بإقامـة               

   .شراكة جديدة وقوية وعاملية
األمـم املتحـدة   وتـشمل هـذه الـشراكة أيـضا منظومـة       -  مكـررة ثانيـا    ١صيغة بديلـة      - ١٠
ــا ــة         مب ــصارف اإلمنائي ــراف وامل ــددة األط ــائر املؤســسات املتع ــون وودز وس ــستا بريت ــا مؤس فيه

   .اإلقليمية، يف حدود والية كل منها
واسترشـادا بـروح التـضامن مـع أقـل البلـدان منـوا، سـتقدم                 - مكـررا    ١صيغة بديلـة      - ١٠

الفعلـي لربنـامج العمـل يف جمـال التعـاون           البلدان الناميـة الـدعم، مبـا يتماشـى وقـدراهتا، للتنفيـذ              
ــدان اجلنــوب الــذي يكمــل التعــاون بــني الــشمال        املتفــق عليهــا يف إطــار التعــاون فيمــا بــني بل

  . واجلنوب وال حيل حمله
وُيـشجَّع القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين واملؤسـسات             - مكررا ثالثا    ١صيغة بديلة     - ١٠

 جماالت اختـصاص كـل منـها مبـا يتماشـى واألولويـات         على املسامهة يف تنفيذ برنامج العمل يف      
  . الوطنية ألقل البلدان منوا

    
  استعراض تنفيذ برنامج عمل بروكسل  -ثانيا   

ــبعة التزامـــات هتـــدف إىل حتـــسني جـــوهري      - ١٤ ــامج عمـــل بروكـــسل إىل سـ يـــستند برنـ
.  عامليـة قويـة  لألوضاع البشرية لسكان أقل البلدان منوا، من خـالل تـوفري إطـار إلقامـة شـراكة            

واهلــدف الــشامل لربنــامج العمــل هــو إحــراز تقــدم ملمــوس حنــو ختفــيض عــدد الــسكان الــذين  
، وتعزيـز التنميـة     ٢٠١٥يعيشون يف فقر مدقع ويعانون من اجلـوع بنـسبة النـصف حبلـول عـام                 

 هـو   واعُترب أن حتقيق منـو كـبري ومطـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل               . املستدامة يف أقل البلدان منوا    
  . الشرط الرئيسي لبلوغ اهلدف الشامل

وقد كانت التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة يف أقـل البلـدان منـوا خـالل تنفيـذ برنـامج                      - ١٥
عمل بروكسل يف حالة أفضل مما كانت عليه يف العقد السابق، رغم االختالفـات الكـبرية بـني                  

 يف املائة سـنويا، يف حـني ظـل          ٧ فبعض تلك البلدان عرفت معدالت منو فاقت      . فرادى البلدان 
. النمو يف كثري منها يف مستويات أقل مـن ذلـك بكـثري، بـل شـهد بعـضها معـدالت منـو سـلبية              
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وزادت خــالل العقــد مــشاركة أقــل البلــدان منــوا يف التجــارة الدوليــة، وإن ظلــت حــصتها يف    
  . التجارة العاملية هامشية

سـيما    بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وال   وأحرزت أقل البلدان منوا بعض التقدم حنو        - ١٦
يف ميدان تعميم التعليم االبتدائي واملساواة بني اجلنـسني يف االلتحـاق باملـدارس، يف حـني تقبـع             
العديد من أقل البلدان منوا يف مراتب متأخرة من حيث التقدم احملرز حنو حتقيـق هـدف خفـض                   

ل اخـتالالت كـبرية قائمـة داخـل البلـدان          وال تـزا  . معدل وفيـات األطفـال وحتـسني صـحة األم         
وفيما بينها من حيث حتقيق ما ورد يف برنامج عمل بروكـسل مـن أهـداف بـشرية واجتماعيـة                    

  . تتعلق باملسائل اجلنسانية وبالفئات احملرومة يف الريف واملدن، وغريها من الفئات احملرومة
 بـاحلكم الرشـيد، وخباصــة   وأحـرزت أقـل البلـدان منــوا بعـض التقـدم أيـضا حنــو األخـذ         - ١٧
 يف ا وإضـفاء الطـابع املؤسـسي عليهـ    ة الدميقراطياحلوكمةيتعلق باجلهود الرامية إىل ترسيخ       فيما
  . تضطلع به تلك البلدان من عمليات ويف ما يتعلق بتمكني املرأة ما
وإذا كان لربنـامج عمـل بروكـسل دور إجيـايب يف عمليـة التنميـة يف أقـل البلـدان منـوا،                         - ١٨

وما حدث من حتسن يف األداء االقتـصادي        . فإن أهداف الربنامج وإجراءاته مل تتحقق بالكامل      
يف بعض أقل البلدان منـوا مل يكـن لـه إال أثـر حمـدود مـن حيـث إجيـاد فـرص العمـل واحلـد مـن                              

 شـدة فقد كان التحول اهليكلي حمدودا جدا يف كثري من أقل البلدان منـوا، ومل تـنخفض             . الفقر
  . لبلدان يف مواجهة الصدمات اخلارجيةضعف تلك ا

وأما التغريات يف التشكيلة القطاعية للناتج احمللي اإلمجايل فقد كانت يف كثري مـن أقـل      - ١٩
وبـصفة خاصـة، م تـزد إال بـبطء          . البلدان منوا أبطأ بكثري من نظريهتا يف البلدان النامية األخرى         

ــة الــيت هــي القــوة احملركــة     ــة االقحــصة الــصناعة التحويلي ــدان  للتنمي تــصادية يف الكــثري مــن البل
  . الدخل املتوسط ذات
ويعــد العديــد مــن أقــل البلــدان منــوا مــستوردا صــافيا لألغذيــة، ممــا يزيــد مــن تعرضــها     - ٢١

ــال     ــدفقات رأس امل ــصادرات وت ــدات ال ــسريع لعائ ــات  . ملخــاطر االخنفــاض ال ــد أدت األزم وق
 قبيـل تفـاقم انعـدام األمـن الغـذائي، وتقلـب أسـعار               والتحديات العاملية املتعددة واملترابطـة، مـن      

الطاقة والـسلع األساسـية، واألزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة، إىل تراجـع جزئـي يف مكاسـب                   
  . التنمية اليت أحرزهتا أقل البلدان منوا على مر السنني

ركاء اإلمنائيون مـن    وحتسن تنفيذ االستراتيجيات اإلمنائية يف أقل البلدان منوا، وزاد الش           - ٢٢
وأُحـرز تقـدم أيـضا يف تلبيـة احتياجـات           . مسامهاهتم خالل فترة تنفيـذ برنـامج عمـل بروكـسل          

 وامــتالك القــدرة  واملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة،،أقــل البلــدان منــوا مــن املــساعدة املاليــة والتقنيــة  



A/CONF.219/3  
 

11-32945 5 
 

 مل تتحقـق   ومـع ذلـك   . التجارية، وفـتح فـرص الوصـول إىل األسـواق، وختفيـف عـبء الـديون               
  . بشكل كامل واألهدافااللتزامات كل
وإذا كانـت أقـل البلـدان منـوا قـد بـذلت جهـودا كـبرية لتعبئـة املـوارد احملليـة مـن أجـل                - ٢٣

التنميــة، فــإن معظمهــا ال يــزال يواجــه فجــوة هائلــة يف التمويــل، وال تــزال املــساعدة اإلمنائيــة     
وزادت نـسبة   . للتنمية يف أقل البلـدان منـوا      الالزم  اخلارجي   للتمويل    تشكل أكرب مصدر   الرمسية

جمموع املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل الـدخل القـومي اإلمجـايل بالنـسبة ألعـضاء جلنـة املـساعدة            
، ٢٠٠٨ يف املائــة يف عــام   ٠,٠٩ إىل ١٩٩٨-١٩٩٧ يف املائــة يف فتــرة   ٠,٠٥اإلمنائيــة مــن  

 وُوجهـت    يف املائـة؛   ٠,٢٠ و   ٠,١٥لكنها ظلت أقل بكثري مـن اهلـدف احملـدد واملتـراوح بـني               
ــن    ــدة م ــةحــصة متزاي ــن  املعون ــدال م ــة ب ــاء  إىل القطاعــات االجتماعي ــا إىل بن  اهلياكــل  توجيهه

  .االقتصاديةاملادية واألساسية 
 مـــن  للـــسلعوزادت حـــصة أقـــل البلـــدان منـــوا مـــن الـــصادرات يف التجـــارة الدوليـــة    - ٢٤

وأحـرز تقـدم حنـو الوفـاء        . ٢٠٠٨ة يف عـام      يف املائـ   ١,٠٨ إىل   ٢٠٠٢املائة يف عـام      يف ٠,٦٢
ــة  البا ــرص وصــول ا  لتزامــات املتعلق ــشؤها يف ملنتجــات بإتاحــة ف ــيت من ــوا  ال ــدان من ــل البل   إىل أق

األسواق بدون رسوم وال حصص وفقا إلعـالن هونـغ كونـغ الـوزاري الـذي اعتمدتـه منظمـة                  
ومافتئـت  .  ال يـزال مل يتحقـق  غري أن الوفاء التام بتلك االلتزامات. ٢٠٠٥التجارة العاملية عام   

 قواعــد منــشأ بــسيطة لتطبيــق  أو بــذلت تلــك اجلهــود فعــال جهــودا كــبرية تبــذلالبلــدانبعــض 
 قائمـة يف وجـه      ال تـزال   عقبـات كـأداء أخـرى        لكـن  وشفافة علـى منتجـات أقـل البلـدان منـوا،          

ة التجـارة العامليـة   تتناىف مع قواعد والتزامات منظم  اليتاحلواجز غري اجلمركيةمبا فيها التجارة،  
ــية       ــل األساسـ ــدام اهلياكـ ــيما انعـ ــرض، والسـ ــستوى العـ ــات علـــى مـ ــة معوقـ ــزال مثـ ــا ال تـ كمـ

  .والتكنولوجيات احلديثة والنقص يف الطاقة
وكــان للمبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون واملبــادرة املتعــددة األطــراف    - ٢٥

مية يف كثري من أقل البلـدان منـوا، وإن مل تكـن مجيـع               لتخفيف عبء الديون أثر إجيايب على التن      
إبـان  واالقتـراض  غـري أنـه نظـرا لزيـادة اإلقـراض      . هذه البلدان مؤهلـة لالسـتفادة مـن املبـادرتني         

  . األزمة املالية، ال يزال العجز عن الوفاء بالديون شاغال رئيسيا ألقل البلدان منوا
باشـر إىل أقـل البلـدان منـوا زيـادة كـبرية، ولكـن               وزاد أيضا تدفق االستثمار األجـنيب امل        - ٢٦

ومل يتحقــق اهلــدف احملــدد يف برنــامج . دون أن يكــون لــذلك تــأثري جلــي علــى التغــيري اهليكلــي
عمل بروكسل، والذي مبقتضاه ينبغي أن تـصل نـسبة االسـتثمارات إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل                   

وظـل تـدفق االسـتثمار األجـنيب املباشـر      . لـدان  يف املائة، إال جزئيا ويف عدد قليل من الب٢٥إىل  
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متمركزا يف الصناعات االستخراجية، يف حني ظلت القطاعات غـري املـستقطبة للمـوارد تتلقـى                
  . حصة حمدودة من إمجايل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أقل البلدان منوا

اسُتخلـصت   والـيت    مل اجلديـد  بعض الدروس املستفادة اهلامة بالنسبة لربنامج الع       وهذه  - ٢٧
  :من عمليات استعراض برنامج عمل بروكسل على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي

 إال نتائج حمدودة ألهنـا مل تكـن كافيـة مـن             الدعم الدويل  مل يكن لبعض تدابري     )أ(  
حيث نطاقها وحجمها لتحقيق أهـداف وغايـات برنـامج عمـل بروكـسل وتلبيـة االحتياجـات                

ويف بعـض احلـاالت، اعترضـت التنفيـذ صـعوبات، إضـافة إىل افتقـار         . صة ألقل البلدان منوا   اخلا
 حبيـث تـويل املزيـد    الـدعم الـدويل   ولذلك ينبغـي تعزيـز تـدابري    . السياسات لالنسجام واالتساق  

   ؛من األولوية ألقل البلدان منوا وتستهدفها بشكل خاص
الــدخل مسهــا املــشترك تــدين   تظــل معاملــة أقــل البلــدان منــوا كمجموعــة قا       )ب(  

، وحاجتها إىل تنميـة املـوارد البـشرية، وضـعفها االقتـصادي، املنطلـق األساسـي الختـاذ                   يالفرد
بـد لربنـامج العمـل أن يراعـي بـصورة كاملـة املعوقـات              وال. تدابري خاصة لـصاحل هـذه البلـدان       

ا يف ذلـك كـل بلـد مـن          اجلغرافية ونقاط الضعف اليت ينفرد هبا كل بلد من أقل البلدان منوا، مبـ             
أقل البلدان منواً مصنف ضمن البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان غري الـساحلية، والبلـدان ذات              
التــضاريس اجلبليــة والبيئــة اهلــشة، والبلــدان الــساحلية املنخفــضة عــن ســطح البحــر، والبلــدان     

راعيــة املنخفــضة، الــشديدة االعتمــاد علــى الــصادرات مــن الــسلع األوليــة، وذات اإلنتاجيــة الز 
 أمــن واملفتقــرة إىلوالــيت ينعــدم فيهــا األمــن الغــذائي، والبلــدان ذات اهلــشاشة البيئيــة واملناخيــة   

   ؛الطاقة، والبلدان اخلارجة من الرتاع
، أقــل البلــدان منــواوالقيــادة الــيت تــؤول إىل لكيــة املال غــىن عــن توســيع نطــاق   )ج(  

يجيات واخلطط والـربامج اإلمنائيـة الوطنيـة، وحتديـد          يف ذلك دمج برنامج العمل يف االسترات       مبا
السلطات اليت تتوىل اإلشراف على التنفيذ، باإلضافة إىل إشراك أصحاب املصلحة املتعددين مـن              

  ))أ (ُتنقل إىل الفقرة( ؛الربملانيني ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألجهزة التنفيذية
ا جديــدا مبظــاهر عــدم االســتقرار والــضعف يف ولــدت األزمــات املتعــددة وعيــ  )د(  

إعادة تركيز االهتمام على حتقيق التحـول اهليكلـي يف أقـل البلـدان          من املهم و. االقتصاد العاملي 
   ؛اإلنتاجية وتنويع مسارات التنمية املبتكرة داخليا وتعزيزها منوا من خالل زيادة الطاقة

االسـتراتيجيات املتعلقـة باملعونـة       يف   برنـامج العمـل    حتسني مـستوى إدمـاج    إن    )هـ(  
أمر بالغ األمهية أيـضا لتنفيـذ الربنـامج بنجـاح            اإلمنائيونوالتجارة والتنمية اليت ينفذها الشركاء      

   ؛وإضفاء االتساق على السياسات
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وباإلضــافة إىل الــشركاء اإلمنــائيني، ميكــن أن تــساهم البلــدان الناميــة يف تنفيــذ   )و(  
ا يتماشـى مـع قـدراهتا، يف سـياق التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،          برنـامج العمـل اجلديـد، مبـ    

  باعتباره مكمال للتعاون فيما الشمال واجلنوب، ال بديال عنه؛ 
ينبغــي لالســتراتيجية اإلمنائيــة للعقــد القــادم أن تكــون مكملــة الســتراتيجيات     )ز(  

إلنتاجية احملليـة، والتنويـع،     النمو القائم على التصدير من خالل التركيز على تعزيز دور الطاقة ا           
وتعزيز االستثمارات، وتطوير اهلياكل األساسـية، وبنـاء القـدرات التكنولوجيـة، وبنـاء قـدرات                
القطاع اخلاص يف أقل البلدان منوا وتعزيزها، مما يتيح حفز منو اقتصادي قـوي ومطـرد وشـامل                

األمـن  وتنميـة الريفيـة،     وينبغـي زيـادة االهتمـام بالزراعـة وال        . ومنصف، وإحداث حتول هيكلـي    
وينبغــي أيــضا إيــالء أمهيــة أكــرب للتكامــل اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك يف جمــال  . الغــذائي والتغــذوي
   ؛اهلياكل األساسية

ينبغي استهداف اجملاالت اَألْوىل من غريها بالدعم، وحتسني التوفيق بـني هـذه               )ح(  
األدوات املناســبة لبلــوغ تلــك  اجملــاالت وبــني األهــداف والغايــات، وينبغــي حتديــد الوســائل و  

   ؛األهداف والغايات
 ويكتـسي أمهيـة يف اعتمـاد هنـج واسـع النطـاق يف القـضاء علـى الفقـر                     - مكررا - ح  

التركيز على مسائل من قبيل احلكم الرشيد على الصعيدين الوطين والـدويل ومكافحـة الفـساد                
لقـدرات املؤسـسية وتـوفري احلمايـة        واحترام حقوق اإلنسان، ومراعاة املسائل اجلنسانية، وبناء ا       

   ؛واخلدمات االجتماعية ومراعاة الشواغل البيئة
ــة          )ط(   ــق التنمي ــي وحتقي ــم يف إحــداث التحــول اهليكل ــة مه ــوارد املالي ــز امل إن تعزي

املستدامة والقـضاء علـى الفقـر يف أقـل البلـدان منـوا، وكـذلك يف حتقيـق سـائر أهـداف برنـامج                  
أفـضل الـسبل    إتاحـة    املوارد ونوعيتها وإمكانية توقعها، إضافة إىل        وينبغي معاجلة كمية  . العمل

   الستخدام التسهيالت واآلليات اإلقليمية والعاملية املخصصة لتوفري الدعم ألقل البلدان منوا؛
يف صـنع القـرارات علـى الـصعيد         أكثـر فعاليـة      متثيل أقل البلـدان منـوا        إن جعل   )ك(  
ومـن شـأن االعتـراف مبركـز أقـل           .دولية لتنمية أقل البلدان منـوا     حتسني البيئة ال   من شأنه    العاملي

البلدان منـوا علـى نطـاق أوسـع أن حيفـز ويـسهل إدمـاج برنـامج العمـل يف الـسياسات اإلمنائيـة                 
   ؛على حنو أفضل

لرصد واملتابعة على األهداف والغايات فحسب، وإمنا ينبغـي         ا  أال يركز  ينبغي  )ل(  
  . تعزيز مبدأ املساءلة املتبادلةعلى إجراءات أيضا أن يركزا 
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  تعزيز الشراكة من أجل التنميةوجتديد   -ثالثا   
   األهداف    

 هـو التغلـب علـى التحـديات      ٢٠٢٠-٢٠١١واهلدف الـشامل لربنـامج العمـل للعقـد            - ١١
 القـضاء علـى الفقـر، وحتقيـق األهـداف      وذلـك مـن أجـل   اهليكلية اليت تواجهها أقل البلدان منوا      

   .روج من فئة أقل البلدان منواوإتاحة اخلملتفق عليها دوليا اإلمنائية ا
بلــدان منــوا وتــدابري ســتركز الــسياسات الوطنيــة ألقــل ال  واسترشــادا باهلــدف الــشامل،  - ١٢

بغية متكني نصف عدد أقل البلدان منـوا         خالل العقد على األهداف احملددة التالية        الدعم الدويل 
   :٢٠٢٠ الفئة حبلول عام من استيفاء معايري اخلروج من تلك

مبعـدل ال يقـل      يف أقل البلدان منوا      وشامل ومنصف  مطردحتقيق منو اقتصادي      )أ(  
ــع القطاعــات مــن خــالل     ٧عــن  ــة يف مجي ــها اإلنتاجي ــز طاقت ــة ســنويا، عــن طريــق تعزي   يف املائ

 الفعلــي يف االقتــصاد العــاملي، مبــا يف هــاإدماجب هيكلــي والتغلــب علــى هتميــشها حتــول إحــداث
   ؛ التكامل اإلقليمي عن طريقذلك

املطــردة بنــاء قــدرات بــشرية عــن طريــق تعزيــز التنميــة البــشرية واالجتماعيــة     )ب(  
   ؛، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةواملنصفة والشاملة

احلد من ضعف أقل البلدان منوا يف مواجهة الصدمات والكوارث االقتـصادية              )ج(  
تغري املناخ وتعزيـز قـدرهتا علـى مواجهـة هـذه التحـديات وغريهـا           ذلك مبا يف والطبيعية والبيئية   

  ؛  تعزيز قدرهتا على التكيفعن طريق
لتنميـة أقـل البلـدان منـوا،         ضمان توفري موارد مالية معززة واستخدامها الفعال        )د(  

لـديون  ختفيـف عـبء ا    و،  ساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة    مبا يف ذلك عن طريق تعبئة املـوارد احملليـة واملـ           
   ؛، واالستثمار األجنيب املباشر، والتحويالت املاليةاخلارجية
تعزيــز العمليــات واملؤســسات بتعزيــز احلكــم الرشــيد علــى مجيــع املــستويات،    )هـ(  

الدميقراطية وسيادة القانون؛ وزيادة الكفـاءة واالتـساق والـشفافية واملـشاركة، ومحايـة وتعزيـز                
عزيز قدرة حكومات أقل البلدان منوا علـى القيـام بـدور            حقوق اإلنسان، واحلد من الفساد، وت     

   .االقتصادية واالجتماعيةتنميتها فعال يف 
  

  املبادئ    
للـشراكة مـن    سترشد باملبادئ التالية يف تنفيذ برنامج العمل استنادا إىل إطـار معـزز          سُي  - ١٣

   :أجل حتقيق أهدافه بنجاح
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ــان   )أ(   ــادة القطريتــ ــة والقيــ ــ إن - امللكيــ ــسؤولية األوىلة وامللكيــ ــادة واملــ  القيــ
ألقل البلدان منوا حق ومـسؤولية      ف. ناذه البلد ه  إمنا تؤول إىل  تنمية أقل البلدان منوا     ب يتعلق فيما

ــذ سياســاهتا واســترات   ــات    يصــوغ وتنفي ــد األولوي ــسجمة وحتدي ــة املن ــصادية واإلمنائي جياهتا االقت
ــع     ــوازن يف توزي ــا يف ذلــك إقامــة ت ــة اخلاصــة هبــا، مب ــصادي   الوطني ــوارد بــني القطــاعني االقت  امل

 أقـــل البلـــدان منـــوا يف تـــصميم وتنفيـــذ اإلمنـــائيونوينبغـــي أن يـــدعم الـــشركاء . واالجتمـــاعي
   ؛استراتيجياهتا اإلمنائية

 ينظــر فيــه إىل عمليــة التنميــة يف أقــل البلــدان منــوا نظــرة   هنــج متكامــل اتبــاع  )ب(  
ام الـسياسات واتـساق الـنظم االقتـصادية         ويكتسي أمهيـة رئيـسية تعزيـز انـسج        . ومشولية واسعة

واملاليــة والتجاريــة الدوليــة هبــدف زيــادة كميــة ونوعيــة وفعاليــة تــدابري وآليــات الــدعم الــدويل   
وينبغـي إدمـاج تنفيـذ برنـامج العمـل يف كافـة العمليـات الدوليـة                 . املركزة على أقل البلدان منوا    

   ؛ذات الصلة
 بـأن أقـل البلـدان منـوا          بتفـاهم وإقـرار    ززان املعـ  احلقيقيان  والتضامن الشراكة  )ج(  

 باعتبارها جمموعة من أضـعف البلـدان، حتتـاج إىل سياسـات وطنيـة فعالـة، ودعـم عـاملي معـزز                      
   ؛وآليات مالئمة على مجيع املستويات من أجل حتقيق أهداف وغايات برنامج العمل هذا

الل مـدى مـسامهته      جناح برنامج العمل، مـن خـ       سُيقيَّم - التوجه حنو النتائج    )د(  
 أقــل البلــدان منــوا مــن   فئــة املتفــق عليهــا دوليــا ومتكــني اإلمنائيــةيف حتقيــق األهــداف والغايــات 

هم عمليـــة حتديــد ورصـــد وتقيـــيم التقــدم احملـــرز يف تنفيـــذ   سستـــو. فئــة ال  تلـــكاخلــروج مـــن 
التعـاون  اإلجراءات وحتقيق أهداف وغايات برنـامج العمـل يف تعزيـز املـساءلة املتبادلـة وفعاليـة                  

   ؛اإلمنائي
 ركائز ملنظومة األمم     باعتبارها إن السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان       )هـ(  
 . ويعـزز بعـضها بعـضا       ومتـصلة  ، هـي أمـور مترابطـة      نياجلمـاعي  ألمـن والرفـاه   اسـاس   أاملتحدة و 
نـسان  تتطلب وتعزز التنمية احلرية والسالم واألمن واحلكم الرشيد واحتـرام حقـوق اإل       فالتنمية  

مبا فيها احلق يف الغذاء وسيادة القانون واملساواة بني اجلنسني، واحترام الطبيعـة وااللتـزام العـام                 
أقـل  بعـض   واجههـا   ي ويلزم اإلقرار بالتحـديات اخلاصـة الـيت          .بإقامة جمتمعات عادلة ودميقراطية   

 ويلــزم تعزيــز ةوآثارهــا البــشرية واالقتــصادية واالجتماعيــ  بالرتاعــاتالبلــدان منــوا فيمــا يتعلــق  
، لكل عضو من أعضاء اجملتمع الدويل مـصلحة يف حتقيـق            ومتصلففي عامل مترابط     .استقرارها

 يف مجلـة     القضاء على الفقر واجلوع يف أقل البلـدان منـوا،           ولعل .الرخاء واألمن والرفاه املشترك   
   ؛ضمان االستقرار والرخاء العامليني بطريقة مستدامةأمور، يسهم يف 
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 ال غىن عنه لتحقيق االزدهـار علـى املـدى            على مجيع املستويات   اإلنصافإن    )و(  
ينبغـي   و . حـق اجلميـع يف التنميـة       هامجيع حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليا مبا في       البعيد وإعمال   

ــسعى  ــوا    أن ت ــدان من ــل البل ــة ألق ــربامج اإلمنائي ــتراتيجيات وال ــراء   إىل االس ــشاركة الفق ــز م  تعزي
ــهم ــ واملهمـــشني يف تنميتـ ــتفادة، وهمومتكينـ ــة   اسـ ــا يـــضمن العدالـ ــعفا، ممـ ــد ضـ  الفئـــات األشـ

 الـشامل واملنـصف   االجتماعية والدميقراطية واملساواة بـني اجلنـسني، وحتقيـق النمـو االقتـصادي              
   ؛والتنمية املستدامة

ينبغــي أن يكــون النظــام واهليكــل االقتــصاديان   - إمســاع الــصوت والتمثيــل   )ز(  
ــدوليان جــامعني ومــستجيبني  ــا يكفــل     ال ــوا، مم ــدان من ــل البل ــة اخلاصــة بأق  لالحتياجــات اإلمنائي

  ؛ وإمساع صوهتا ومتثيلها على مجيع املستويات الفعالة مشاركتها
 يف أقـل    احلكومـة  حيـث تلتـزم      املوازنة بـني دور الدولـة واعتبـارات الـسوق           )ح(  

جلـى يف  ع يتالبلدان منوا بتصميم سياسات ومؤسسات بغية حتقيق منو اقتـصادي مـستدام وجـام      
بدور هـام يف حفـز القطـاع        الدولة  كما تقوم   . عمالة كاملة وفرص عمل الئق وتنمية مستدامة      

مـستقرة وقائمـة علـى       متكينيـة     اقتصادية  اإلمنائية الوطنية وهتيئة بيئة    األهدافاخلاص على حتقيق    
  . تتيح لألسواق أن تعمل بفعاليةالقواعد وشفافة 

  
  ل التنميةتعزيز الشراكة من أجوجتديد     

أقـل البلـدان منـوا       بني يستند برنامج عمل اسطنبول إىل االلتزامات واملساءلة والشراكة         - ٢٨
يتطلـب   وهـذا مـا  . الختاذ إجراءات ملموسة يف عدد من اجملاالت املترابطة  وشركائها يف التنمية  

لبيئيـة  داعمة ومتكاملة تـشمل طائفـة واسـعة مـن املـسائل االقتـصادية واالجتماعيـة وا                 سياسات
   .تتوافق وأهداف برنامج العمل هذاواملتعلقة بالتنمية املستدامة 

وسيترجم كل بلد من أقل البلدان منوا الـسياسات والتـدابري الـواردة يف برنـامج العمـل                 - ٣٠
إىل تــدابري ملموســة، وذلــك بــإدراج برنــامج العمــل هــذا يف االســتراتيجيات واخلطــط اإلمنائيــة   

تزايد التـرابط بـني االقتـصادات الوطنيـة يف عـامل متعـومل،        املسلم به أن   ومن. الوطنية والقطاعية 
ــاح       ــز املت ــان أن احلي ــة قائمــة علــى قواعــد، إمنــا يعني وظهــور نظــم للعالقــات االقتــصادية الدولي

ســيما يف جمــاالت التجــارة  ، والاحملليــةللــسياسات االقتــصادية الوطنيــة، أي نطــاق الــسياسات  
ليـة، كـثريا مـا يكـون يف الوقـت احلاضـر مـؤطرا باعتبـارات الـضوابط                   واالستثمار والتنميـة الدو   

وُيتـرك لكـل حكومـة أن تقـوم باملفاضـلة بـني             . وااللتزامات الدولية واعتبـارات الـسوق العامليـة       
عن فقدان احليـز املتـاح       املنافع الناجتة عن قبول القواعد وااللتزامات الدولية وبني القيود النامجة         

   .للسياسات
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نبغي أن ُتستكمل اجلهود الوطنية اليت تبذهلا أقل البلدان منوا مبـا يـدعمها مـن بـرامج                  وي  - ٣١
وتــدابري وسياســات علــى الــصعيد العــاملي ترمــي إىل توســيع فــرص التنميــة يف أقــل البلــدان منــوا  

  .واالستجابة ألولوياهتا الوطنية املتغرية
عــن طريــق إدماجــه يف هــذا برنــامج العمــل مــن جانبــهم وســينفذ الــشركاء اإلمنــائيون   - ٣٢

وذلـك لـضمان    حـسب االقتـضاء   أطرها وبراجمها وأنشطتها الوطنية املتعلقة بسياسات التعاون،      
على النحو املـبني     تعزيز الدعم املقدم ألقل البلدان منوا، وجعله قابال للتوقع وموجها بقدر أكرب           

   .يف برنامج العمل
 التعــاون فيمــا بــني بلــدان ســياقيف دراهتا، مبــا يتماشــى مــع قــ دعم البلــدان الناميــةتوســ  - ٣٣

  .  وفقا لألحكام الواردة يف الفرع رابعا مكررا، التنفيذ الفعلي لربنامج العمل هذااجلنوب
 وبإمكان التعاون دون اإلقليمـي واإلقليمـي أن يـؤدي دورا حامسـا يف تعزيـز                 - مكررا - ٣٣

تدامة يف أقل البلدان منـوا، مبـا يف ذلـك           النمو االقتصادي املطرد والشامل واملنصف والتنمية املس      
من خالل تعزيز املوصولية على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، سـواء ماديـا أو مؤسـسيا،                

وينبغــي التأكيــد علــى أمهيــة . وتعزيــز ســبل مواجهــة التهديــدات واألزمــات بــاختالف أنواعهــا 
فيـه مـصلحة    ليمـي ودعمهـا ملـا   الدفع قدما جبهود التعـاون علـى الـصعيدين دون اإلقليمـي واإلق          

  .أقل البلدان منوا
وملؤسسات منظومة األمم املتحدة، مبا فيها مؤسستا برينت وودز، دور خاص تقوم بـه                - ٣٥

  .باعتبارها شريكة إمنائية لألجل الطويل، يف تنفيذ برنامج العمل
.  علـى تنفيـذها  وللربملانات دور هام يف مناقشة االستراتيجيات اإلمنائية، ويف اإلشـراف    - ٣٦

وسيكفل إشراك الربملانات الفعالية والشفافية واملساءلة يف وضع السياسات والـربامج وتنفيـذها             
  . واستعراضها يف سياق برنامج العمل

 فـرص   إجيـاد وتؤدي الشراكات مع القطاع اخلاص دورا هاما يف تعزيز روح املبـادرة و              - ٣٧
يـرادات، وتطـوير تكنولوجيـات جديـدة، وحفـز          العمل واالستثمار، وزيادة إمكانات توليـد اإل      

وسـيكون للحكـم الرشـيد      .  وشـامل ومنـصف يف أقـل البلـدان منـوا           ومطرد مرتفعمنو اقتصادي   
   . لألعمال التجارية دور رئيسي يف هذا الصدداتيةؤوللبيئة امل املستوياتعلى مجيع 

ــة والقطــا       - ٣٨ ــدين مكمــل للحكوم ــأن اجملتمــع امل ــامج العمــل ب ــرف برن ع اخلــاص يف ويعت
 حـسب االقتـضاء،      بالسياسات،  يف احلوار املتعلق    منظمات اجملتمع املدين   يتم إشراك سو. تنفيذه

   .عملية إمنائية تشاركية وشاملة للجميع يف البلدان األقل منوا هبدف ضمان



A/CONF.219/3
 

12 11-32945 
 

ــارة الدوليـــة واهليكـــل ا  أن تكـــونوينبغـــي  - ٣٩  املـــايل الـــدويل داعمـــني لالحتياجـــات  لتجـ
بأقل البلدان منوا، ومستجيبني لتلك االحتياجات واألولويـات، إىل جانـب            اصةواألولويات اخل 

تعزيــز التنــسيق والتماســك بــني اجملــاالت املختلفــة للــسياسات واهليكــل اإلمنــائي الــدويل، مبــا يف 
مـع  ، والـديون والتمويـل،      االسـتثمار األجـنيب املباشـر      والتجـارة و   املساعدة اإلمنائية الرمسية  ذلك  
   .يف االعتبار أيضا ت اجلديدة والناشئةالتحديا أخذ
املبــادرات اإلمنائيــة مبــا يف ذلــك علــى األصــعدة دون اإلقليميــة  سهم تــومــن املتوقــع أن   - ٤٠

توافــق آراء ســول جملموعــة العــشرين بــشأن التنميــة اهلادفــة إىل   واإلقليميــة والدوليــة، مــن قبيــل  
يف حتقيــق منــو  صاحبة لتوافــق اآلراءحتقيــق النمــو املــشترك وخطــة العمــل املتعــددة الــسنوات املــ 

  .  البلدان النامية أقلشامل ومستدام وقابل للتكيف يف
عامليـة  اإلمنائيون من جديد التزامهم بإقامـة شـراكة          أقل البلدان منوا وشركاؤها      ؤكدتو  - ٤١
مــن أجــل أقــل البلــدان منــوا تكــون شــاملة وقائمــة علــى النتــائج ومعــززة وقابلــة   وقويــةدة يــجد

   .ومنسجمةالكمي وتطلعية للقياس 
  

  جماالت اإلجراءات ذات األولوية   - رابعا  
  : سوف ُتنظم اإلجراءات حسب اجملاالت ذات األولوية على النحو التايل  - ٤٢

  الطاقة اإلنتاجية  •  

      اهلياكل األساسية  
      الطاقة  
     العلم والتكنولوجيا واالبتكار  
      تنمية القطاع اخلاص  
   ألمن الغذائي والتنمية الريفيةالزراعة وا  • 
  التجارة  • 
  السلع األساسية   •  
  التنمية البشرية واالجتماعية  •  

      التعليم والتدريب  
      السكان والرعاية الصحية األولية  
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      النهوض بالشباب  
      املأوى  
      املياه والصرف الصحي  
       ومتكني املرأةاملساواة بني اجلنسني  
      جتماعيةاحلماية اال  
  األزمات املتعددة وغريها من التحديات الناشئة  •  

      الصدمات االقتصادية  
      تغري املناخ واالستدامة البيئية  
      احلد من خماطر الكوارث  
  تعبئة املوارد املالية ألغراض التنمية وبناء القدرات  •  

      تعبئة املوارد احمللية  
      املساعدة اإلمنائية الرمسية  
      دين اخلارجيال  
      االستثمار األجنيب املباشر  
      التحويالت املالية  
  احلكم الرشيد على كافة املستويات  •  

  
  الطاقة اإلنتاجية  - ألف  

تتميز اقتصادات أقل البلدان منوا بطاقة إنتاجية حمدودة، األمر الـذي يقيـد قـدرهتا علـى              - ٤٣
وينعكس هذا العـائق يف القيـود اإللزاميـة    . ااإلنتاج بصورة كفؤة وفعالة، وعلى تنويع اقتصاداهت      

 يف ضـعف إمكانيـات التـصدير واإلمكانيـات          يتمثـل يف هنايـة املطـاف      املفروضة على العـرض، و    
ومــن األمهيــة .  فــرص العمــل املنــتج وإمكانــات التنميــة االجتماعيــةإجيــاداالقتــصادية وحمدوديــة 

لتنافـــسية يف الزراعـــة، والـــصناعة مبكـــان بنـــاء كتلـــة حرجـــة مـــن الطاقـــة اإلنتاجيـــة العمليـــة وا
التحويلية، واخلدمات، إذا ما أرادت أقل البلدان منوا االسـتفادة مـن انـدماج أكـرب يف االقتـصاد         
ــادة قــدرهتا علــى التكيــف يف مواجهــة الــصدمات، ودعــم منــو شــامل ومنــصف،       العــاملي، وزي
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 ومنتجـة وعمـل الئـق       حتقيق التحول اهليكلي، وتوليد عمالـة كاملـة       كذا  القضاء على الفقر، و   و
   .للجميع

ــا للـــــسياسات  األهـــــداف والغايـــــاتوميكـــــن الـــــسعي إىل حتقيـــــق    - ٤٥  التاليـــــة، وفقـــ
  : واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

لقيمــــة املــــضافة يف الــــصناعات القائمــــة علــــى  يف ازيــــادة كــــبرية إحــــداث   )أ(  
   ؛، مع إيالء عناية خاصة إلجياد فرص العملالطبيعية املوارد

تنويع الطاقة اإلنتاجية والتصديرية احمللية مع التركيز على القطاعـات الديناميـة              )ب(  
   ذات القيمة املضافة يف الزراعة والصناعة التحويلية واخلدمات؛

زيــــادة كــــبرية يف فــــرص احلــــصول علــــى خــــدمات االتــــصاالت الــــسلكية    )ج(  
 يف املائـة حبلـول      ١٠٠ة  والالسلكية والسعي لتوفري فرص االستفادة من خدمات اإلنترنت بنسب        

  ؛ ٢٠٢٠عام 
ــة للفــرد الواحــد إىل     الــسعي إىل   )د(   ــة األولي ــادة جممــوع اإلمــدادات مــن الطاق زي

  مستوى مماثل ملستوى الدول النامية األخرى؛ 
زيادة كبرية يف حصة الكهرباء املولـدة مـن مـصادر الطاقـة املتجـددة حبلـول عـام                    - هـ  
  ؛ ٢٠٢٠

ات يف إنتــاج الطاقــة، وجتارهتــا وتوزيعهــا هبــدف كفالــة   تعزيــز القــدر-  مكــررا- هـــ  
  ؛ ٢٠٣٠تعميم فرص احلصول على الطاقة حبلول عام 

يف جممـوع طـول خطـوط الـسكك         كبرية  زيادة  ل أقل البلدان منوا     حتقيقكفالة    )و(  
  . ٢٠٢٠حبلول عام ، والشبكات البحرية واجلوية، احلديدية والطرقات املعبدة

بــشأن  وشــركاؤها اإلمنــائيون أقــل البلــدان منــواً تــضطلع هبــا الــيت  اإلجــراءاتوســتكون  - ٤٦
   :الطاقة اإلنتاجية على النحو التايل

  
  اإلجراءات املشتركة  -  ١  

إحداث أو حتسني خدمة ضمان النوعية ومعـايري املنتجـات واخلـدمات للوفـاء                 )ج(  
دان منـوا باعتبارهـا      اإلجـراءات الـيت تتخـذها أقـل البلـ          تدرج حتت عنوان  ( .باملعايري الدولية 

   ؛))ج(الفقرة 
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   أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ٢  
تنميــة الطاقــة اإلنتاجيــة يف الــسياسات واالســتراتيجيات  لكفالــة تعمــيم خطــة    )أ(  

   ؛اإلمنائية الوطنية
  ؛اإلنتاجية زيادة حصة اإلنفاق احلكومي يف أقل البلدان منوا على بناء الطاقة  )ب(  
تعزيز قدرة املؤسسات املالية احملليـة علـى مـساعدة أولئـك الـذي ال يتمكنـون                   )ج(  

من احلصول على اخلدمات املصرفية والتأمينية وغريهـا مـن اخلـدمات املاليـة بطـرق منـها تعزيـز                 
مــسامهة أدوات منــها التمويــل البــالغ الــصغر والتــأمني البــالغ الــصغر والــصناديق املــشتركة، يف    

خلــدمات املاليــة املوجهــة للــسكان الفقــراء وذوي الــدخل املــنخفض،  إحــداث وتوســيع نطــاق ا
  إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛إضافة 

تعزيز النشاط االقتصادي بتشجيع أمـور منـها اجملموعـات االقتـصادية، وإزالـة                )د(  
 تزيـد  العراقيل أمام األعمال التجارية وحتديد األولويات يف االستثمارات احمللية واألجنبيـة، الـيت       

  من التواصل؛ 
لــسياحة املــستدامة، ل قطــاع  جهــود أقــل البلــدان منــوا الراميــة إىل تطــوير دعــم  )هـ(  

ــرص         وال ــادة ف ــشري، وزي ــال الب ــة رأس امل ســيما مــن خــالل تطــوير اهلياكــل األساســية وتنمي
احلــصول علــى التمويــل وكــذا تعزيــز فــرص الوصــول إىل شــبكات الــسياحة وقنــوات التوزيــع    

   )رج حتت عنوان اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيونتد( العاملية؛
تعزيز الربامج املتعلقة بتشجيع لصناعات جتهيز املنتجات الزراعية ذات القيمـة             )و(  

املضافة باعتبارها وسـيلة لزيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة، وزيـادة اإليـرادات الريفيـة وتـشجيع إقامـة                     
  .اتروابط أقوى بني الزراعة والصناع

  
  اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٣  

توفري الدعم املايل والتقين املعـزز ألقـل البلـدان منـوا لتطـوير طاقتـها اإلنتاجيـة            -صفر   - أ  
  ؛ يتماشى مع أولويات أقل البلدان منوا مبا

ل القيمـة املـضافة مـن خـال    حتقيـق  دعـم أقـل البلـدان منـواً يف التنويـع و      - ١ صـفر  - أ  
  شركاهتا بغية املشاركة بفعالية يف السلسلة العاملية لألنشطة املضيفة للقيمة؛ 

اعتمــاد نظــم لتــشجيع االســتثمار وتوســيعها وتنفيــذها، حــسب االقتــضاء، يف    )أ(  
 وغريها من احلوافز لصاحل شركاهتا اليت تسعي إىل االسـتثمار           والضماناتشكل نظم للمخاطر    

   أقل البلدان منواً؛ يف تنمية الطاقة اإلنتاجية يف
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   .دعم تطوير العلم والتكنولوجيا لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية يف جمال الزراعة  )ج(  
  

  اهلياكل األساسية    
مــن التحــديات الرئيــسية الــيت تواجــه أقــل البلــدان منــواً االفتقــار إىل اهلياكــل األساســية    - ٤٧

لوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، وامليـاه،        املادية املناسبة، مبـا يف ذلـك الكهربـاء، والنقـل، وتكنو           
فتوفر خـدمات اهلياكـل األساسـية املوثوقـة وامليـسورة التكلفـة أمـر أساسـي                 . والقدرة املؤسسية 

للتـــشغيل الفعـــال لألصـــول املنتجـــة واملـــشاريع القائمـــة يف أقـــل البلـــدان منـــواً الـــيت تـــستقطب  
القتصادية اهلادفـة وتعـزز التكامـل       استثمارات جديدة وتربط املنتجني بالسوق، وتكفل التنمية ا       

وعندما تصمم تنمية اهلياكل األساسية من منظور إقليمي فـإن بإمكاهنـا أن تـسهم يف         . اإلقليمي
  . التكامل اإلقليمي واإلنتاج على نطاق املنطقة

 شـركاؤها اإلمنـائيون بـشأن        أقـل البلـدان منـواً و       تـضطلع هبـا   ستكون اإلجراءات الـيت     و  - ٤٩
  : على النحو التايلسية اهلياكل األسا

  
  اإلجراءات املشتركة  -  ١  

وضـــع وتنفيـــذ سياســـات وخطـــط وطنيـــة شـــاملة لتنميـــة اهلياكـــل األساســـية   )أ(  
تـدرج حتـت عنـوان      ( .تشمل مجيع وسـائل النقـل، واالتـصاالت، والطاقـة، واملـوانئ            وصيانتها

  )ب  أقل البلدان منواً باعتبارها الفقرةتضطلع هبااإلجراءات اليت 
  

   أقل البلدان منواًاإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ٢  
ختــصيص وصــرف نــسبة مئويــة مناســبة مــن امليزانيــة ســنويا يف أغــراض تنميــة     )أ(  

   ؛اهلياكل األساسية وصيانتها
وضـــع وتنفيـــذ سياســـات وخطـــط وطنيـــة شـــاملة مـــن أجـــل تنميـــة اهلياكـــل   )ب(  

   ؛التصاالت، والطاقةاألساسية وصيانتها تشمل مجيع وسائل النقل واملوانئ، وا
ــا املعلومــات واالتــصاالت وإتاحــة      )ج(   تطــوير هياكــل أساســية حديثــة لتكنولوجي

فــرص الوصــول إىل خــدمات اإلنترنــت مبــا يف ذلــك توســيعها لتــشمل املنــاطق الريفيــة والنائيــة   
   ؛بطرق منها االتصاالت العريضة النطاق باهلواتف احملمولة واالتصاالت الساتلية

ــاء وت  )د(   وســيع املوصــولية العريــضة النطــاق، والوصــل الــشبكي اإللكتــروين،       بن
واملوصــولية اإللكترونيــة يف اجملــاالت ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك التعلــيم، والقطــاع املــصريف،        

   ؛والصحة، واحلوكمة
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تعزيز الشراكات بني القطـاع العـام واخلـاص مـن أجـل تنميـة اهلياكـل                  -  مكررا - د  
   ؛ا املعلومات واالتصاالت وصيانتها واستدامتهااألساسية للنقل وتكنولوجي

 املوصـولية بإزالـة اختناقـات     دون اإلقليميـة واإلقليميـة لتحـسني     تشجيع النـهج    )و(  
   .اهلياكل األساسية

  
  اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٣  

يتماشــى مــع تنميــة اهلياكــل األساســية مبــا ل املعــزز والــتقين  املــايلالــدعمتــوفري   )أ(  
ــة ألقــل البلــدان منــوا     ــة واإلمنائي واســتخدام األمــوال املقدمــة  االحتياجــات واألولويــات القطاعي

حلفـز وتوظيـف مـوارد التمويـل األخـرى املخصـصة لتنميـة               ، حسب االقتـضاء،   بشروط ميسرة 
  اهلياكل األساسية وإدارهتا؛ 

 لتيــسري نقــل املهــارات جلهــود الــيت تبــذهلا أقــل البلــدان منــواً ادعــم  -  مكــررا ثانيــا- أ  
   ؛ يتفق عليهابشروطوذلك واملعارف والتكنولوجيا ذات الصلة من أجل تنمية اهلياكل األساسية 

أقــل البلــدان منــوا  يف اســتثمار القطــاع اخلــاصالقيــام الفعلــي بــدعم  - صــيغة بديلــة د  
طــوير،  لتوتـشكيلة مـن املـنح والقـروض     الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص      منـها بطـرق  

وصــيانة اهلياكــل األساســية لالتــصاالت والنقــل املتعــدد الوســائط مــن قبيــل خطــوط الــسكك     
  ؛ومرافق املوانئاحلديدية، والطرق، والطرق املائية، واملستودعات، 

تقدمي املساعدة إىل أقل البلـدان منـواً غـري الـساحلية واجلزريـة الـصغرية بغـرض                    )ب(  
  .نعدام موصولية اهلياكل األساسيةعن األسواق العاملية واالتصدي للتحديات املتمثلة يف بعدها 

  
  الطاقة    

إن مــستويات إنتــاج الطاقــة واحلــصول عليهــا يف معظــم أقــل البلــدان منــواً غــري كافيــة،    - ٥٠
وسيكتسي احلصول على الطاقة املتجـددة واملوثوقـة وامليـسورة    . وتقيد بشدة تنمية هذه البلدان 

شــروط يتفــق عليهــا وكفــاءة اســتخدام الطاقــة  بأحكــام ولقــة هبــا والتكنولوجيــات املتعالتكلفــة 
ــة  وتوزيعهــا ــق النمــو      أمهي ــيت تــشكل أداة أساســية يف حتقي ــة، ال ــة اإلنتاجي ــز الطاق ــة يف تعزي بالغ

   .االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة
علــى  وشــركاؤها اإلمنــائيون  أقــل البلــدان منــواًتــضطلع هبــاوســتكون اإلجــراءات الــيت   - ٥١

  : النحو التايل
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  اإلجراءات املشتركة  -  ١  
   أقل البلدان منواًاإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ٢  

  . التأكد من أن قطاع الطاقة حيظى باألولوية يف خمصصات امليزانية -صفر  - أ  
اعتمــاد سياســات واســتراتيجيات وخطــط متكاملــة تتعلــق بتنميــة أمــن الطاقــة    )أ(  

ــاء قطــاع طاقــة قــوي يك   ــة بن ــة واملــستدامة    بغي ــة املوثوق فــل تعمــيم فــرص احلــصول علــى الطاق
   والتنمية املستدامة؛  الشامل واملنصفوامليسورة التكلفة ويعزز النمو االقتصادي

املـستدام  سـتخدام   الوتوزيعهـا وا  ونقلـها   تعزيز الكفاءة يف توليد الطاقـة        -  مكررا - أ  
   ؛ملوارد الطاقة

لطاقـة الكهربائيـة وزيـادة القـدرة علـى توليـد            توسيع نطاق اهلياكل األساسية ل      )ب(  
الــيت تــشمل، يف مجلــة أمــور، الطاقــة الكهرمائيــة، والطاقــة  ســيما الطاقــة املتجــددة  الطاقــة، وال

ــة          ــة الكتل ــاح، وطاق ــة الري ــسية، وطاق ــة الشم ــد واجلــزر، والطاق ــة امل ــة األرضــية، وطاق احلراري
   .األحيائية

  
  : ء اإلمنائيون الشركااإلجراءات اليت يضطلع هبا  -  ٣  

ونقلـها   الكفاءة يف توليد الطاقة      لتحسني املعزز توفري الدعم املايل والتقين    - صفر - أ  
، وذلك بغرض ضمان تعميم فرص احلـصول علـى   املستدام ملوارد الطاقة ستخدام  الوتوزيعها وا 

  الطاقة؛ 
ال توليـد   دعم اجلهود اليت تبذهلا أقل البلـدان منـواً لتطـوير قطـاع الطاقـة يف جمـ                   )أ(  

الطاقــة وتوزيعهــا وكفاءهتــا مبــا يف ذلــك يف جمــال الطاقــة املتجــددة، وغريهــا مــن مــوارد الطاقــة  
النظيفة والغـاز الطبيعـي، بطـرق منـها تقـدمي املـساعدة املاليـة والتقنيـة وتيـسري اسـتثمار القطـاع                       

   ؛اخلاص، وفقا لألولويات واالحتياجات الوطنية
ناســبة وامليــسورة التكلفــة بأحكــام وشــروط يتفــق  تيــسري نقــل التكنولوجيــا امل  )ب(  

ــة واملت    ــة النظيفـ ــا الطاقـ ــوير تكنولوجيـ ــا مـــن أجـــل تطـ ــة  عليهـ ــا لالتفاقـــات الدوليـ ــددة وفقـ جـ
   .الصلة ذات

  
  العلم والتكنولوجيا واالبتكار    

ومجيــع أقــل .  العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار بــدور هــام يف التنميــة  ميكــن أن يــضطلع  - ٥٢
متخلفة يف هذه اجملاالت البالغة األمهيـة الـيت تـشكل دوافـع رئيـسية لعمليـة التحـول                   البلدان منواً   
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وتزخــر بإمكانيــات هائلــة لتغــيري املــشهد اإلمنــائي ألقــل البلــدان منــواً إذا مــا طــورت وســخرت   
وكثريا ما تعجـز أقـل البلـدان منـواً عـن جتـاوز التكنولوجيـا املتقادمـة الـيت تطبـع                      . بصورة سليمة 
ــا وط ــةعملياهتـ ــا اإلنتاجيـ ــاء    . اقاهتـ ــزم اقتنـ ــواً يلـ ــدان منـ ــل البلـ ــة يف أقـ ــة اإلنتاجيـ ــز الطاقـ ولتعزيـ

تكنولوجيات جديدة وبناء قدرات وقاعدة معارف حمليـة لكـي تـتمكن مـن االسـتفادة بـصورة                  
. البحـث والتطـوير    كاملة من التكنولوجيات املقتناة وتعزيز القدرة التقليدية باستمرار ألغراض        

 علــى ســد الفجــوة الرقميــة لفــإن تطــوير هــذا القطــاع مــن شــأنه أن يعمــوعــالوة علــى ذلــك، 
  . والفجوة التكنولوجية مما يدعم التعجيل بالقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة

شــركاؤها اإلمنــائيون بــشأن  أقــل البلــدان منــواً وتــضطلع هبــاوســتكون اإلجــراءات الــيت   - ٥٣
  : نحو التايلعلى الالعلم والتكنولوجيا واالبتكار 

  
  اإلجراءات املشتركة  -  ١  

القيام علـى سـبيل األولويـة بتحليـل مـشترك للثغـرات والقـدرات بغـرض إنـشاء                     )ب(  
مصرف للتكنولوجيا وآلية لدعم العلم والتكنولوجيا واملعلومات خيصصان ألقـل البلـدان منـوا ممـا            

ن منـوا، ويـشجع التواصـل       سيساعد على حتسني قاعدة البحث العلمي واالبتكار لدى أقـل البلـدا           
بــني البــاحثني ومؤســسات البحــوث، ويعمــل علــى تــوفري فــرص حــصول أقــل البلــدان منــوا علــى  

ــة واســتخدامها   ــة األمهي ــا البالغ ــدم مــن     ، التكنولوجي ــدعم املق ــة وال ــادرات الثنائي واجلمــع بــني املب
  . لقائمة، استنادا إىل املبادرات الدولية ااملؤسسات املتعددة األطراف والقطاع اخلاص

  
   أقل البلدان منواًاإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ٢  

بنـاء أو توسـيع الـشراكات االسـتراتيجية مـع طائفـة واسـعة مـن اجلهـات           -  صفر - أ  
يف ذلك القطاع اخلاص، واجلامعات ومعاهد البحوث األخرى، واملؤسـسات، مـن             الفاعلة، مبا 

   ؛أجل دعم االبتكار
كنولوجيا يف السياسات اإلمنائية والقطاعيـة الوطنيـة يف         كفالة إدراج العلم والت     )أ(  

  أقل البلدان منوا؛ 
ــررا -أ    ــار    - مكـ ــا واالبتكـ ــم والتكنولوجيـ ــوير العلـ ــالء تطـ ــة إيـ ــة يف  كفالـ  األولويـ

  خمصصات امليزانية؛
ــداث       )ب(   ــة بإحـ ــة املتعلقـ ــول االبتكاريـ ــشاركة يف احللـ ــتثمارات واملـ ــز االسـ تعزيـ

ــة مــ   ــة وفعال ــا وال  تكنولوجيــات حديث ســيما يف جمــاالت   ن حيــث التكلفــة ميكــن تكييفهــا حملي
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الزراعــة، واملعلومــات واالتــصاالت، واملاليــة، والطاقــة، والــصحة، وامليــاه والــصرف الــصحي،   
   ؛والتعليم
إحـــداث مؤســـسات والقيـــام حـــسب االقتـــضاء، بتعزيزهـــا وتوســـيع قاعـــدة     )ج(  

   ؛ى الصعيدين احمللي والوطيناملعارف لدعم البحث والتطوير والعلم والتكنولوجيا عل
تيسري التعـاون والعمـل اجلمـاعي بـني مؤسـسات البحـوث والقطـاع اخلـاص،                   )د(  

   .هبدف تعزيز البحث والتطوير واالبتكار يف جمال العلم والتكنولوجيا
  

   اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٣  
لبلدان منوا يف جمـايل البحـث والتطـوير،          ألقل ا  املعززتوفري الدعم املايل والتقين       )أ(  

والعلــم والتكنولوجيــا، مبــا يف ذلــك تعزيــز املؤســسات الوطنيــة واإلقليميــة، حــسب االقتــضاء،    
   يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية يف أقل البلدان منوا؛ ومبا

إعـالن    مـن  ٧تنفيـذ املـادة     حث أعضاء منظمة التجـارة العامليـة علـى مواصـلة              )ب(  
ة الوزاري ملنظمة التجارة العاملية بشأن االتفـاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة         الدوح

   ؛٢٠٠١لعام املتصلة بالتجارة والصحة العامة 
توفري التمويل بشروط ميسرة ملرحلة التأسيس للـشركات يف         النظر يف إمكانية      )د(  

   التكنولوجيات اجلديدة  تستثمر يفأقل البلدان منوا اليت
  

  تنمية القطاع اخلاص    
إن وجود قطاع خاص دينامي وواسع وجيد األداء ومسؤول مـن الناحيـة االجتماعيـة                 - ٥٤

 مــن مثيــشكل أداة قيمــة لزيــادة االســتثمار والتجــارة وفــرص العمــل والقــدرة علــى االبتكــار، و
لتحـول  توليد النمو االقتصادي والقضاء على الفقر، إضافة إىل كونـه حمركـا لعمليـة التـصنيع وا                

ــي ــشامل      . اهليكل ــصادي املطــرد وال ــصر أساســي للنمــو االقت ــه، فالقطــاع اخلــاص عن ــاًء علي وبن
   . وللتنمية املستدامة يف أقل البلدان منوانصفوامل
وقــد ســلمت أقــل البلــدان منــوا بــدور القطــاع اخلــاص يف عمليــة التنميــة اجلاريــة فيهــا،    - ٥٥

اتيـة ملمارسـة األعمـال      ؤت، وهتيئـة بيئـة م     واختذت عددا من التـدابري لتحـسني حوكمـة الـشركا          
ــة ــصغرية       . التجاري ــوا، ينطــوي تطــوير املؤســسات ال ــدان من ــل البل ــصادات أق ــة اقت ونظــرا لطبيع

بيـد أن   . واملتوسطة احلجم على فرصة واعدة لظهور دوائر نشطة لألعمال يف أقل البلـدان منـوا              
والعوائـق املؤسـسية، حـدَّت مـن منـو         املعوقات اهليكلية، وال سيما اختناقات اهلياكل األساسية،        

  . القطاع اخلاص يف أقل البلدان منوا



A/CONF.219/3  
 

11-32945 21 
 

بــشأن ن وها اإلمنــائيؤأقــل البلــدان منــواً وشــركاوســتكون اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا   - ٥٦
  : على النحو التايلتنمية القطاع اخلاص 

  
  شتركةاملجراءات اإل  -  ١  
  أقل البلدان منوا اإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ٢  

ــة م مواصــلة    ــة بيئ ــة القطــاع اخلــاص، مبــا يف ذلــك املؤســسات    ؤتــشجيع هتيئ ــة لتنمي اتي
   .ويستند إىل القوانني شفافالصغرية واملتوسطة، من خالل وضع إطار تنظيمي 

ــشراكات بــني      - مكــررا   ــز ال ــة وتعزي ــشجيع احلــوار بــني القطــاع اخلــاص واحلكوم  ت
لــسياسات للمعوقــات الرئيــسية، مبــا فيهــا القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص بغيــة كفالــة تــصدي ا

املعوقــات املؤســسية الــيت تعرقــل مــسامهة القطــاع اخلــاص يف حتقيــق النمــو املــستدام والــشامل،   
  وتعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات، واالستفادة من أوجه التآزر احملتملة؛ 

لــك اخلــدمات بــذل اجلهــود لتــشجيع إتاحــة اخلــدمات املاليــة، مبــا يف ذ - مكــررا ثانيــا  
   ؛املصرفية والتأمني، من أجل تعزيز تنمية القطاع اخلاص واالستثمارات يف خمتلف القطاعات

 تشجيع مزاولة النساء لألعمـال احلـرة هبـدف االسـتفادة بـشكل أفـضل                - كررا ثالثا م  
  . من اإلمكانات االقتصادية غري املستغلة يف أقل البلدان منوا

  
  نو الشركاء اإلمنائيااإلجراءات اليت يضطلع هب  -  ٣  

  وبـشروط متفـق عليهـا      لتيسري نقـل التكنولوجيـا،     معزز تقدمي دعم مايل وتقين     )أ(  
  ؛ إزالة املعوقات اهليكلية واملؤسسية اليت تواجه القطاع اخلاصعلى ملساندة أقل البلدان منوا 

تاجيـة   القدرات املؤسـسية واإلداريـة، ورفـع إن        تعزيزدعم املبادرات الرامية إىل       )ب(  
  . املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف أقل البلدان منوا هبدف حتسني قدرهتا على املنافسة

  
  الزراعة والغذاء واألمن الغذائي والتنمية الريفية  -باء   

يف تعزيـز األمـن     سواء   يف مجيع أقل البلدان منوا تقريبا،        بالغ األمهية تؤدي الزراعة دورا      - ٥٧
االقتصادي الرئيسي لقطاع كبري من السكان، وهلا روابط مباشـرة          بوصفها النشاط    وأالغذائي  

باجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر واجلوع، وحتقيـق التنميـة الريفيـة واملـساواة بـني اجلنـسني                   
ومتكني املرأة، إضافة إىل تنويع الصادرات والسلع األساسية واإلنتاج، وبناء القـدرات يف جمـال               

ــز املنتجــات الزرا  ــةجتهي ــك الــذين      . عي ــة ألولئ ــصحية والتغذوي ــة ال ــبيل إىل حتــسني احلال وال س
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ــساء         ــة، وال ســيما الن ــة املزمن ــر عرضــة ملخــاطر ســوء التغذي ــذين هــم أكث ــر وال ــشون يف فق يعي
  . واألطفال واملسنون، إال باحلصول على الغذاء املأمون املغذي

بـــسبب االفتقـــار إىل ويواجـــه قطـــاع الزراعـــة يف أقـــل البلـــدان منـــوا حتـــديات هائلـــة     - ٥٨
والتطــوير العلمــي والتكنولــوجي والبحــث االســتثمارات الكافيــة يف اهلياكــل األساســية املاديــة، 

برحـت التنميـة الزراعيـة تعـاين مـن التـأثري         وعالوة على ذلـك، مـا   .وخدمات اإلرشاد الزراعي  
ظـواهر املناخيـة    التـصحر، وتـدهور األراضـي والتربـة، وال        ووالتدهور البيئـي،     الضار لتغري املناخ  

الــشديدة، والفيــضانات، واجلفــاف، واألعاصــري، وإزالــة الغابــات، ونقــص التنــوع البيولــوجي،  
ــاه    ــة املي ــدهور نوعي ــاه، وت ــرة املي ــة    . واالحنــسار يف وف ــؤثر الكــوارث الطبيعي ــضا أن ت وميكــن أي

 .األخرى من قبيل الزالزل وموجات التسونامي تأثريا سلبيا على التنمية الزراعية

ــة وصــيد األمســاك واهلياكــل       -  مكــررا- ٥٨ ــدة يف حبــوث الزراع ــزم اســتثمارات جدي  وتل
األساسية الريفية على الصعيدين اإلقليمي والوطين، وإشاعة أفضل املمارسات يف جمال الزراعـة             
وصـــيد األمســـاك والتكنولوجيـــات االبتكاريـــة واملـــستدامة وكـــذلك إســـداء املـــشورة يف جمـــال 

الفعالة وتعزيز أمن احليازة، مبا يف ذلك توفري فـرص حـصول املزارعـات              التسويق وهيكلة املالية    
  .على األرض وتصرفهن فيها بصرف النظر عن حالتهن العائلية

  : التاليةالغايات وسيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ٥٩
  ؛٢٠٢٠إحراز تقدم كبري حنو القضاء على اجلوع حبلول عام   )أ(  
  ؛ زيادة كبريةارات يف جمال اهلياكل األساسية الريفية زيادة االستثم  )ب(  
ــة يف احلــاالت       )ج(   ــة ومــساعدات غذائي ــة مأمون ــة ســبل احلــصول علــى أغذي كفال

  . الطارئة يف مجيع أقل البلدان منوا
 بـشأن   نوها اإلمنـائي  ؤشـركا  أقـل البلـدان منـوا و      هبـا    وستكون اإلجراءات الـيت تـضطلع       - ٦٠

  : على النحو التايلالزراعة
  

  شتركةامل اإلجراءات  -  ١  
: يلـي  السعي إىل اتباع هنج شامل ثنائي املسار لألمن الغذائي يتكـون ممـا             -صفر   - أ  

 وضــع ‘٢’ اختــاذ إجــراءات مباشــرة للمعاجلــة الفوريــة ملــسألة اجلــوع يف أقــل البلــدان منــوا؛ ‘١’
ــستدامة واأل       ــة امل ــة األجــل يف جمــاالت الزراع ــرامج متوســطة وطويل ــذائي  سياســات وب ــن الغ م

تـدرج حتـت    (.والتغذية والتنمية الريفية هبدف القضاء علـى األسـباب اجلذريـة للجـوع والفقـر           
  )عنوان اإلجراءات اليت تضطلع هبا أقل البلدان منوا
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دعـــم مؤســـسات البحـــوث الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة يف جمـــايل الزراعـــة    )ج(  
 جمال تكنولوجيـات الزراعـة االسـتوائية،        ومصائد األمساك، حسب االقتضاء، وبناء القدرات يف      

وتعزيــز املعــارف الزراعيــة ونظــم املعلومــات الــيت تــدعمها خــدمات اإلرشــاد الزراعــي، هبــدف  
تـدرج  (؛  وشامل والقـضاء علـى الفقـر يف أقـل البلـدان منـوا      منصفحتقيق منو اقتصادي مطرد و   

  )حتت اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون
إنــشاء وتطــوير مؤســساهتا للقيــام، حــسب االقتــضاء، بل البلــدان منــوا دعــم أقــ  )د(  

 لكي تعترف هبا املؤسسات العاملية املعنية بالتـدابري الـصحية           ،الوطنية املعنية باالختبار والتصديق   
؛ وتدابري الصحة النباتية، ودعـم مـشاركة أقـل البلـدان منـوا يف وضـع املعـايري اإلقليميـة والعامليـة                     

  )ان اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيونتدرج حتت عنو(
تعزيــز األطــر االســتراتيجية والتنظيميــة املتعلقــة باالســتثمار املباشــر األجــنيب          )هـ(  

اليت تشمل جمـاالت الـسياسات العامـة ذات األمهيـة           ووتدفقات املوارد األخرى يف هذا القطاع       
ة وتيسري التجارة، والبحث والتطوير، ونقـل       احلامسة من قبيل تطوير اهلياكل األساسية، والتجار      

  ) االستثمار املباشر األجنيبعنوان حتت تدرج. (التكنولوجيا
ـــ    ــررا -هـ ــة     - مكـ ــوة كافـ ــة ودعـ ــسؤول يف الزراعـ ــدويل املـ ــتثمار الـ ــشجيع االسـ تـ

 الــسيادة مــع مراعــاةاملــستثمرين إىل القيــام مبمارســات زراعيــة تتفــق مــع التــشريعات الوطنيــة،   
يــة تعزيــز الرفــاه وحتــسني وســائل عــيش مهى املــوارد الطبيعيــة، واالســتدامة البيئيــة وأالوطنيــة علــ

ــضاء؛    ــشعوب األصــلية، حــسب االقت ــة وال ــوان اإلجــراءات   (اجملتمعــات احمللي ــدرج حتــت عن ت
   )املشتركة
ــد التعامــل مــع        )و(   ــاملخزون عن مواصــلة حبــث جــدوى تطبيــق نظــام لالحتفــاظ ب

ية أو كوسيلة للحد من تقلبات األسعار، وفعاليـة هـذا النظـام             حاالت الطوارئ الغذائية اإلنسان   
  ؛ وطرائق إدارته

العمل خبيارات يف السياسات العامة هتـدف إىل احلـد مـن             -  مكررا صيغة بديلة  - و  
ــادة         ــاج، وزي ــشأن املخــزون واإلنت ــات ب ــك نظــام حمــسَّن للمعلوم ــا يف ذل ــات األســعار، مب تقلب

  ؛ ة، وحرية حركة اإلمدادات الغذائيةالشفافية يف أسواق السلع األساسي
، واجلفـاف،    التربـة  تعميم بـرامج معاجلـة التـصحر، وتـدهور األراضـي، وبـوار              )ح(  

والفيضانات، وامللوحة، داخل أطر الـسياسات اإلمنائيـة الوطنيـة، وذلـك لتـشجيع القـدرة علـى                  
   ))ط( حتت عنوان إجراءات تتخذها أقل البلدان منوا بالترقيم تدرج. (التكيف
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   أقل البلدان منواتضطلع هبااإلجراءات اليت   -  ٢  
ــذائي       - صــفر -أ    ــاج الغ ــادة اإلنت ــات، لزي ــك التعاوني ــا يف ذل ــز املؤســسات، مب  تعزي

   ؛ألصحاب املزارع الصغرية، وإنتاجيتهم الزراعية وممارساهتم الزراعية املستدامة
   ؛ةتوفري شبكات أمان للفقراء من أصحاب املزارع الصغري - ١ - أ  
 ذات األمهيـة احلامســة مثـل أنــواع البـذور الــوفرية احملــصول    املــدخالتتـوفري   - ٢ - أ  

   ؛واملكيفة حمليا، واألمسدة وغريها من اخلدمات
إعادة تأهيل اهلياكل األساسية الريفيـة والزراعيـة، مبـا يقلـل مـن اخلـسائر يف                  - ٣ - أ  

   ؛ت التخزين على مستوى القرىاحملاصيل يف فترة ما بعد احلصاد وحيسِّن من إمكانيا
ــن   - ٤ - أ   ــراء م ــط      حتــسني اســتفادة الفق ــن خــالل رب ــك م ــة، وذل األســواق الريفي

املـزارعني أصــحاب احليـازات الــصغرية باألسـواق علــى نطـاق الــسالسل الغذائيـة، مبــا يف ذلــك      
األسـعار وغريهـا مـن املعلومـات ذات الـصلة، وحتـسني اخلـدمات الـصحية                  توفري معلومات عن  

  ؛دمات الصحة النباتيةوخ
ــاج       - ٥ - أ   ــادة اإلنت ــز نظــم الزراعــة املــستدامة، وزي ــة تعزي ــذ خطــط للــري بغي تنفي

   ؛الزراعي، وحتسني األمن الغذائي
ــازة األراضــي   -  مكــررا٥ - أ   ــز أمــن حي ــزارع   و تعزي ــة وصــول أصــحاب امل إمكاني

  ؛ألسواق واالئتمان وغريها من املدخالت الزراعية واالصغرية إىل شبكات الري
الــصياغة والتنفيــذ التــشاركيان خلطــط وسياســات وطنيــة فعالــة تتعلــق بــاألمن    )أ(  

الغــذائي والتغــذوي والتنميــة الزراعيــة والريفيــة علــى الــصعيد الــوطين، تتــضمن أهــدافا واضــحة 
 يف املائــة مــن اإلنفــاق احلكــومي  ١٠وقابلــة للتحقيــق، مبــا يف ذلــك ختــصيص مــا ال يقــل عــن    

   ؛للزراعة
ــز شــبكات للتــسويق الزراعــي والتــصدير تتــسم بالــشفافية    دعــ  )ب(   م إنــشاء وتعزي

والكفاءة والفعالية، مع التركيز بصفة خاصة علـى إمكانيـة وصـول أصـحاب املـزارع الـصغرية                   
  ؛يف أقل البلدان منوا إىل األسواق

تــشجيع صــغار املــزارعني والرعــاة علــى التغــيري تــدرجييا مــن إنتــاج منتجــات       )ج(  
 إىل منتجات عاليـة القيمـة، مـع مراعـاة جمـاالت التخـصص، وظـروف الـسوق                   ة القيم منخفضة

حتسني فرص االستفادة مـن خـدمات اإلدارة املاليـة وإدارة           واتية، وتطور اهلياكل األساسية،     ؤامل
   ؛املخاطر
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 األمهيــة يف تعزيــز التنميــة  بــالغتــشجيع متكــني املــرأة الريفيــة بوصــفها عنــصرا     )هـ(  
ــة،  ــة والريفي واألمــن الغــذائي والتغــذوي، وضــمان مــساواهتا يف احلــصول علــى املــوارد    الزراعي

   ؛املنتجة، واألراضي، والتمويل، والتكنولوجيات، والتدريب، ووصوهلا إىل األسواق
تعميم األمـن الغـذائي والتغـذوي يف اخلطـط واالسـتراتيجيات املتعلقـة               - مكررا - هـ  

  . بإدارة املوارد البحرية والساحلية
  

  نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا    -  ٣  
   ؛لتنمية قطاع الزراعة معزز دعم مايل وتقينتوفري  -صفر  - أ  
بااللتزامــات الــيت مت التعهــد هبــا لتحقيــق األمــن الغــذائي العــاملي والتنميــة   الوفــاء  )أ(  

ــة        ــوات ثنائي ــن خــالل قن ــا م ــة وميكــن توقعه ــوارد كافي ــوفري م ــستدامة، وت ــة امل ــددة الزراعي  ومتع
  األطراف، ومنها االلتزامات املنصوص عليها يف مبادرة الكويال لتحقيق األمن الغذائي العاملي؛ 

   دعم اجلهود الرامية إىل زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية؛ - مكررا -أ   
كات أمان من قبيـل     بش  أو تعزيز  دعم جهود أقل البلدان منوا الرامية إىل إنشاء         )ب(  

   ؛تخفيف املخاطراألخرى لدوات األحلصول على التمويل الزراعي والتأمني ووفري فرص ات
توفري املوارد لوكاالت األمـم املتحـدة ذات الـصلة لتوسـيع نطـاق املـساعدات                  )ج(  

ــة،       ــرامج شــبكات األمــان وتعزيزهــا، وذلــك ملعاجلــة مــسأليت اجلــوع وســوء التغذي ــة وب الغذائي
   ؛حسب االحتياجات

يف   أعـضاء منظمـة التجـارة العامليـة        ٢٠٠٥اء بالتعهد الذي قطعـه يف عـام         الوف  )د(  
خطة الدوحة للتنمية لكفالة العمـل بـصورة موازيـة يف جمـال الزراعـة علـى إلغـاء مجيـع أشـكال                       
دعم الصادرات وفرض ضوابط على مجيع تدابري التصدير ذات األثر املماثـل والـيت ستـستكمل                

  )ت عنوان اإلجراءات املشتركةتدرج حت (؛٢٠١٣حبلول هناية عام 
ــشاء مؤســسات البحــث       - مكــررا - د   ــة إىل إن ــوا الرامي ــدان من ــل البل دعــم جهــود أق

أو العلـوم البحريـة أو تعزيزهـا، حـسب االقتـضاء، مبـا يتماشـى مـع                  /والتطوير يف جمـال الزراعـة و      
املؤســسية لألجــل أولوياهتــا الوطنيــة، بطــرق مــن بينــها اختــاذ تــدابري تعاونيــة بغيــة بنــاء القــدرات    

   ؛الطويل
تزويد أقل البلـدان منـوا ودعمهـا، حـسب االقتـضاء، بأصـناف مـن         - مكررا ثانيا  - د  

احملاصيل العالية الغلة واملقاومة للمناخ، مبا يف ذلك األنواع املتوافقة مع امللوحة واجلفاف والغمـر               
  .وأحكام متفق عليهامن خالل نقل التكنولوجيا املالئمة والدراية التقنية، وفقا لشروط 
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  التجارة  -جيم   
تــؤدي التجــارة دورا هامــا يف ضــمان حتقيــق تنميــة اقتــصادية مــستدامة يف أقــل البلــدان   - ٦١
وقد بلغت احلصة اجلماعيـة ألقـل البلـدان منـوا يف التجـارة الدوليـة مقـدار الـضعف تقريبـا                      . منوا

 مستوى يزيد قليال على نـسبة       خالل السنوات العشر املاضية، إال أهنا بقيت منخفضة جدا عند         
 .، وتتركــز بــشكل كــبري يف منتجــات تــصدير قليلــة   يف الــسلع يف املائــة مــن التجــارة العامليــة ١

  .ويتدفق نصف صادرات أقل البلدان منوا إىل البلدان النامية
للعوائق الـيت    ، اإلمنائيني  ينبغي ألقل البلدان منوا أن تتصدى، بدعم من شركائها         - مكررا ٦١

ن قدرهتا على العرض من خالل تعزيـز الطاقـة اإلنتاجيـة وتقلـيص القيـود املفروضـة علـى                    حتد م 
  .القطاع اخلاص، إضافة إىل بناء قاعدهتا التصديرية وتنويعها

 كـل  من أجل هتيئـة ظـروف مؤاتيـة لوصـول          جبدية ومن األساسي العمل   -  مكررا ثانيا  -٦١
ألسواق، بطـرق منـها ختفـيض أو إزالـة احلـواجز             أقل البلدان منوا إىل ا     املنتجات اليت منشؤها يف   

  . غري التعريفية التعسفية أو غري العادلة وغريها من التدابري املخلة بالتجارة
ميكــن للتعــاون اإلقليمــي أن يــسهل، بطــرق مــن بينــها التكامــل التجــاري والترتيبــات  و  - ٦٢

و مفيـد يف االقتـصاد العـاملي    اإلقليمية األخرى، عملية تنمية أقل البلدان منوا واندماجها على حنـ         
بالقيــام، يف مجلــة أمــور، بزيــادة حجــم األســواق، وحتــسني قــدرهتا التنافــسية، وتعزيــز التــرابط     

  . اإلقليمي
  : التاليةاألهداف والغايات وسيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ٦٣

يف التجارة العامليـة    احلصة التجارية ألقل البلدان منوا       زيادة - )ب( و) أ(صيغة بديلة     
حبلــول  هبــدف مــضاعفة حــصة صــادرات أقــل البلــدان منــوا يف الــصادرات العامليــة  زيــادة كــبرية

   ؛، بطرق من بينها توسيع القاعدة التصديرية ألقل البلدان منوا٢٠٢٠ عام
القيام يف الوقت املناسب بتنفيذ إتاحة فرص وصول كافة أقل البلدان منـوا إىل                )ج(  

ــصورة دائمــة،   األســواق دون  ــة أو حــصص، ب ــغ  متاشــيا مــع  رســوم مجركي ــغ كون إعــالن هون
تـــدرج حتـــت عنـــوان  (.٢٠٠٥ الـــوزاري الـــذي اعتمدتـــه منظمـــة التجـــارة العامليـــة يف عـــام 

  )٦٤اإلجراءات املشتركة يف الفقرة 
 جهـــود ملموســـة مـــن أجـــل االختتـــام املوفـــق جلولـــة الدوحـــة بـــذل - مكـــررا -ج   

ومتوازنـة وموجهـة     والتوصل إىل وثيقة ختاميـة طموحـة وشـاملة        للمفاوضات التجارية مبكرا،    
  .حنو التنمية
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 بــشأن نوها اإلمنــائيؤوشــركاأقــل البلــدان منــوا وســتكون اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا   - ٦٤
  : التجارة على النحو التايل

  
  شتركةاملجراءات اإل  -  ١  

ــاون د     )ب(   ــز التعـ ــة إىل تعزيـ ــوا الراميـ ــدان منـ ــود أقـــل البلـ ون اإلقليمـــي دعـــم جهـ
واإلقليمي، مبا يف ذلك تـشجيع الـصادرات وحتـسني التـرابط اإلقليمـي مـن خـالل اختـاذ تـدابري                      
لتيسري التجارة من قبيل املـشاريع املـشتركة املتعلقـة بـاإلجراءات اجلمركيـة واحلدوديـة، وبقـدر          

ت الــسلكية املــستطاع، مــشاريع اهلياكــل األساســية واملرافــق املتعلقــة بالنقــل، ومرافــق االتــصاال
   )تدرج حتت عنوان اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون (.والطاقة والالسلكية

خلـة بالتجـارة يف     املتـدابري   ال  مقاومة الرتعات احلمائية وتـصحيح     - صيغة بديلة  - ب  
  جماالت من بينها الزراعة واليت تتعارض مع االلتزامات املتعددة األطراف؛ 

ة مسألة التدابري غري التعريفيـة، وتقلـيص أو إزالـة احلـواجز غـري                معاجل - مكررا - ب  
التعريفية التعسفية أو غري املـربرة، أي الـيت ال تتفـق مـع قواعـد منظمـة التجـارة العامليـة؛ وجيـب                    
وضع املعايري والقواعد التقنية بـشفافية وتطبيقهـا تطبيقـا غـري متييـزي، وينبغـي أن تكـون مـربرة                     

  .لتجارة الدوليةلأال تشكل قيدا مقنعا من الناحية الفنية و
  

   أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ٢  
بنـاء القـدرات يف جمـال التجـارة داخـل           بإدماج الـسياسات املتعلقـة بالتجـارة و         )أ(  

  االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛ 
مل منتجــات  لتــشاإلنتــاجحتــسني اإلنتاجيــة والقــدرة التنافــسية وتنويــع قواعــد   )ب(  

  وخدمات دينامية جديدة؛ 
  تنويع منتجات التصدير وأسواقه لتشمل وجهات غري تقليدية؛   )ج(  
حتسني كفـاءة املؤسـسات والعمليـات وفعاليتـها وشـفافيتها مـن أجـل تـسهيل                   )د(  

   .التجارة على حنو أفضل وحتسني املعايري ومراقبة اجلودة
  

 نوإلمنائيالشركاء ا اإلجراءات اليت يضطلع هبا  -  ٣  

ــز قــدراهتا البــشرية واملؤســسية  مــن أجــل  دعــم جهــود أقــل البلــدان منــوا     )ج(   تعزي
والتنظيميــة يف جمــال الــسياسة التجاريــة ويف املفاوضــات التجاريــة يف ميــادين مــن قبيــل دخــول   
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 واجلمارك، واملنافسة، واالستثمار، والتكنولوجيـا      ، والتعريفات، الوصول إليها فرص  األسواق و 
  اإلقليمي؛ والتكامل 
ــادة        )د(   ــة إىل زي ــة الرامي ــة واإلقليمي ــتقين واملــايل للمــشاريع الوطني ــدعم ال ــوفري ال ت

 مبـا يف ذلـك عـن طريـق تعزيـز           وتنويعهـا، إنتاجية اقتصادات أقل البلدان منـوا وقـدرهتا التنافـسية           
 يف البلـدان منـوا علـى االنـدماج          قدرهتا على التجارة يف السلع واخلدمات وقـدرة شـركات أقـل           

 ؛سالسل القيمة الدولية

 املايل والـتقين الرامـي إىل تنويـع اقتـصادات أقـل البلـدان منـوا، مـع               الدعم توفري  )ـه(  
من خالل آليات التنفيذ املناسبة للوفـاء بالتزاماهتـا املتـصلة بالتنفيـذ،              مساعدة مالية وتقنية  تقدمي  

اتفـاق التـدابري الـصحية       و ة للتجـارة  االتفاق املتعلق باحلواجز التقنيـ     مبا يف ذلك الوفاء مبقتضيات    
وتدابري الـصحة النباتيـة، ومـساعدهتا يف إدارة عمليـات التكيـف، مبـا فيهـا العمليـات الـضرورية               

  ؛ملواجهة نتائج حترير التجارة املتعددة األطراف من حيث معاملة الدولة األكثر رعاية

ــادة  )ز(   ــل ال     إع ــة خاصــة ومتمــايزة ألق ــى تــوفري معامل ــد عل ــدان منــوا يف   التأكي بل
 )تدرج حتت عنوان اإلجراءات املشتركة(اتفاقات منظمة التجارة العاملية؛ 

قواعد املنشأ التفضيلية املطبَّقة على الواردات من أقـل البلـدان           أن تتسم   كفالة    )ط(  
   ؛يف تيسري الوصول إىل األسواقأن تساهم الشفافية وإمكانية التنبؤ هبا ووالبساطة بمنوا 

مــع أقــل البلــدان منــوا الــيت هــي يف طــور    ا وتريهتــوتــسريع املفاوضــات تيــسري  )ل(  
االنــضمام، اســتنادا إىل املبــادئ التوجيهيــة بــشأن االنــضمام الــيت اعتمــدها اجمللــس العــام ملنظمــة 

 ) تدرج حتت عنوان اإلجراءات املشتركة (؛٢٠٠٢ديسمرب /التجارة العاملية يف كانون األول

 تنفيـذ املـساعدة التقنيـة الفعالـة املتعلقـة           .)س( ، و )ن( ، و )م(لفقـرات   صيغة بديلـة ل     
بالتجارة وبناء قدرات أقل البلدان منوا، على سبيل األولوية، بأمور منها تعزيز حـصة املـساعدة           
املقدمــة ألقــل البلــدان منــوا يف إطــار برنــامج املعونــة مــن أجــل التجــارة ودعــم اإلطــار املتكامــل   

رهتا علـى الوصـول إىل املـوارد املتاحـة، دعمـا الحتياجـات              املعزز،حسب االقتـضاء، وتعزيـز قـد      
  .وطلبات أقل البلدان منوا املعرب عنها من خالل استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية

مـن اتفـاق اجلوانـب املتـصلة بالتجـارة مـن             ٢-٦٦ للمـادة  وفقاً حوافز،   توفري  )ف(  
ان األعـضاء املتقدمـة النمـو بغيـة          للشركات واملؤسـسات يف أقـاليم البلـد        حقوق امللكية الفكرية  

تعزيز وتشجيع نقـل التكنولوجيـا إىل أقـل البلـدان منـوا لتمكينـها مـن إنـشاء قاعـدة تكنولوجيـة                 
  .سليمة وقابلة لالستمرار
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 األساسيةالسلع   -دال   
منـها  عـدد كـبري   ومثـة   يزال العديد من أقل البلدان منوا يعتمد على السلع األساسية،            ال  - ٦٥

املنتجـات  علـى   وكـذلك   جـد حمـدودة      علـى الزراعـة أو اسـتخراج مـوارد طبيعيـة             ساًيعتمد أسا 
وهو وضٌع جيعل أقل البلدان منوا عرضةً لـصدمات التجـارة اخلارجيـة       . األولية املوجهة للتصدير  

لـذلك،  .  املـوارد احملليـة  تعبئـة بسبب تقلب أسعار السلع األساسـية، األمـر الـذي يـؤثر أيـضا يف                
اختاذ تدابري وإجراءات متضافرة لدعم جهود أقـل البلـدان منـوا يف سـبيل احلـد          تدعو احلاجة إىل    

تنويـع قاعـدة صـادراهتا، والتخفيـف مـن اآلثـار            بسبل منـها    من االعتماد على السلع األساسية،      
  .أضرارهاالسلبية لتقلب أسعار السلع األساسية واحلد من 

  . التاليةداف والغاياتاألهتماشى مع تتدابري وسياسات  وسيسعى إىل وضع  - ٦٦

توســيع القاعــدة االقتــصادية ألقــل البلــدان منــوا بغيــة احلــد مــن اعتمادهــا علــى الــسلع       
  .األساسية

وســتكون اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا أقــل البلــدان منــواً وشــركاؤها اإلمنــائيون علــى     - ٦٧
 :النحو التايل

  
  أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ١  

ــسلع     )أ(   ــة إلدارة الـــ ــتراتيجيات وطنيـــ ــع اســـ ــية وضـــ ــذه  األساســـ ــز هـــ وتعزيـــ
  ؛االستراتيجيات، حسب االقتضاء، بغية االستفادة من قاعدة مواردها إىل أقصى حد

اعتماد سياسات وتدابري واستراتيجيات موجهة للقطاعات والـسلع األساسـية            )ب(  
ــتراتيجيات، حــ      ــدابري واالس ــسياسات والت ــذه ال ــز ه ــدا، وتعزي ــن أجــل   حتدي ــضاء، م سب االقت

   .النهوض باإلنتاجية والتنويع الرأسي، وكفالة االرتقاء بالقيمة، وزيادة حفظ القيمة
  

 نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٢  

التخفيــف مــن املخــاطر املرتبطــة بتقلــب حتــسني مــساعدة أقــل البلــدان منــوا يف   )أ(  
بتعزيز وتوسيع التـسهيالت      التأثري سلبا يف سلوك السوق     أسعار السلع األساسية وإدارهتا، دون    
  ؛ القائمة، وذلك على أساس متفق عليه

عم التدابري اليت تتخذها أقـل البلـدان منـوا الـيت متلـك ومتـارس كامـل سـيادهتا                    د  )ب(  
الدائمة على كل ثرواهتا ومواردها الطبيعية وأنشطتها االقتصادية، وذلك لتعزيـز شـفافية قطـاع             

ت ومساءلة كافة الشركات، مع مراعاة املبادئ األساسية للقانون احمللي، وحيـاط علمـا              الشركا
  يف هذا الصدد باملبادرات الطوعية، مبا فيها مبادرة شفافية الصناعات االستخراجية؛
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تقــدمي الــدعم ألقــل البلــدان منــوا مــن أجــل تعزيــز قــدرهتا علــى إدارة مواردهــا    )ج(  
 وتنويـع قاعـدة الـسلع األساسـية لـديها، بـسبل             ،دن والطاقـة والزراعـة    الطبيعية، مبا يف ذلك املعا    

   ؛شروط متفق عليهاأحكام ومنها نقل التكنولوجيا وفق 
أطــر ونظــم التــسويق فعاليــة تقــدمي الــدعم ألقــل البلــدان منــوا مــن أجــل تعزيــز    )د(  

  .الدعم املوجهة لصغار منتجي السلع األساسية يف أقل البلدان منوا
  

 تنمية البشرية واالجتماعيةال  - هاء  
 الـذين جيـب     ،ها ورجاهلـا وأطفاهلـا    ؤنـسا هـي   ثـروة متلكهـا أقـل البلـدان منـواً           إن أنفس     - ٦٨

وتواجـه أقـل   . جهـات فاعلـة يف التنميـة ومـستفيدة منـها      بشكل تام باعتبـارهم     إمكاناهتم  حتقيق  
وسـتظل تنـوء    . جتماعيـة البلدان منوا حتديات خطرية يف جمـال التنميـة االقتـصادية والبـشرية واال             

تخـذ خطـوات ملموسـة ملعاجلـة     مل تُ  الـسنوات املقبلـة مـا     امتـداد   حتت عـبء الفقـر الثقيـل علـى          
 .  اإلنتاجية والبشريةالطاقة بسبل منها بناء ،أسبابه اجلذرية بطريقة مستدامة

قـل   أ اتبذهلاجلهود اليت   الفقر واجلوع مشكلتان متعددتا األبعاد، تعيقان بشكل خطري         و  - ٦٩
البلــدان منــوا إلحــراز التقــدم يف جمــال التنميــة البــشرية واالجتماعيــة بــسبب تعــذر الوصــول إىل   

 إىل   تعـذر الوصـول    اخلدمات األساسية، مثل التعليم والـصحة وامليـاه واملرافـق الـصحية، وأيـضا             
دة املوارد اإلنتاجية من أجـل املـشاركة يف احليـاة االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية واالسـتفا                 

جلي على صـعيد الوفـاء   وقد ختلفت أقل البلدان منوا عن الركب بشكل        . من النمو االقتصادي  
  . عظم األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيةمب
  

 التعليم والتدريب    

إىل تعزيـز   زالت هنـاك حاجـة       رغم حتسن معدالت االلتحاق يف التعليم االبتدائي، ما       و  - ٧٠
. ومعــدالت اإلجنــاز وزيــادة معــدالت االلتحــاق يف املــرحلتني الثانويــة واجلامعيــةالتعلــيم جــودة 

املاليـني مـن األطفـال غـري امللـتحقني باملـدارس بـرغم بلـوغهم                مثـة   يزال   وباإلضافة إىل ذلك، ال   
بـني  ساواة  عـدم املـ   وبـرغم التقـدم احملـرز حنـو القـضاء علـى             . سن االلتحـاق باملـدارس االبتدائيـة      

زال يـتعني حتقيـق التقـدم نفـسه يف املـرحلتني الثانويـة           اجلنسني يف مرحلـة التعلـيم االبتـدائي، مـا         
 نوعيتـه ويشكل انعدام الفرص االقتصادية إىل جانب تدين مستويات التعلـيم ورداءة   . واجلامعية

  .ونقص التدريب املناسب أسبابا مهمة وراء بطالة الشباب يف أقل البلدان منوا

لتحـــسني لـــسياسة العامـــة يف جمـــايل التعلـــيم والتـــدريب لتـــدابري  سيـــسعى إىل وضـــعو  - ٧١
  : التاليةألهداف والغاياتامعدالت التعليم ونوعية التعليم العامة، وذلك متاشيا مع 
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يف أقـل البلـدان منـوا عـن طريـق زيـادة          التعليم االبتـدائي اجملـاين للجميـع        كفالة    )أ(  
رس والبقــاء فيهــا، وكــذلك زيــادة فــرص االلتحــاق بــالتعليم الثــانوي معــدالت االلتحــاق باملــدا

   ؛والعايل واملهين والتدريب على تنمية املهارات
ــة  - أ   ــصيغة البديل ــدريب    - ١ ال ــيم والت ــة التعل ــاء بنوعي ــع  املقــدمني االرتق علــى مجي

   ؛املستويات، وزيادة معدالت حمو األمية وتعليم احلساب يف صفوف البالغني واألطفال
 القــضاء علــى أوجـــه التفــاوت بــني اجلنــسني يف التعلـــيم      - ٢ة البديلــ  الــصيغة  - أ  

 . والتدريب، وكفالة جودة التعليم بصورة متكافئة بني الذكور واإلناث

بـشأن   شـركاؤها اإلمنـائيون    وستكون اإلجراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا و                - ٧٢
 : على النحو التايلالتعليم والتدريب

  
 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

تعميم استراتيجيات وبرامج التعليم الوطين والتعلـيم الـتقين واملهـين والتـدريب               )أ(  
  هذه االستراتيجيات والربامج؛ أو تعزيزها، حسب االقتضاء، وتنفيذ

 كفالة احلصول علـى التعلـيم وضـمان نوعيتـه، وإعطـاء أولويـة أكـرب لالنتقـال                   )ب(  
  ؛سيما بالنسبة إىل النساء والفتيات إىل املراحل التعليمية األعلى يف النظام التعليمي، وال

تعزيـز الــنظم التعليميــة الوطنيــة، بــسبل منـها حتــسني املنــاهج والتمويــل وتنميــة     )ج(  
   ؛ بصورة أفضل، وحتسني اهلياكل األساسية وتوفري إمدادات كافيةوتوزيعهمقدرات املدرسني 

لة توفري النظامني التعليميني الرمسي وغري الرمسـي ملـا حيتاجـه سـوق العمـل                كفا  )د(  
   ت؛اكتساب املهارايف جمال تدريب المن 

أشــد الفئــات فــرص حــصول عــن طريــق تعزيــز  اإلنــصاف حتقيــق الــسعي إىل   )هـ(  
ــالتعليم      ــادة فــرص االلتحــاق ب ــيم، وزي ــى التعل ــا عل ــة   بحرمان ــز نظــم احلماي اســتحداث أو تعزي

  .عية وما يتصل هبا من تدابري وحوافزاالجتما
  

  نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٢  

خططهـا وبراجمهـا     مـن أجـل تنفيـذ    البلدان منواألقل املايل والتقين    الدعم تقدمي  )أ(  
   فرص الوصول يف املناطق الريفية والنائية؛ زيادةيشمل  التعليمية الوطنية، مبا

حتقيق مكاسـب تتجـاوز األهـداف اإلمنائيـة     بغية  قل البلدان منوا    أل دعمالتوفري    )ب(  
ســيما مــن حيــث زيــادة معــدالت االلتحــاق باملــدارس وخفــض    لأللفيــة يف جمــال التعلــيم، وال 
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ــوفري     االنقطــاع عــن الدراســة معــدالت  ــدابري مــن قبيــل إلغــاء الرســوم املدرســية، وت  باعتمــاد ت
   مبرافق صحية منفصلة للفتيان والفتيات؛ الوجبات املدرسية، وكفالة جتهيز املدارس

ــوفري  -  مكــررا- ب   ــدعم ت ــدريب      ألال ــود لت ــن جه ــه م ــا تبذل ــوا فيم ــدان من ــل البل ق
ســيما يف املنــاطق الريفيــة واملنــاطق الــيت تعــاين مــن نقــص  املدرســني واملــدربني واســتبقائهم، وال

  لتعليم؛ احلوافز الكافية كوسيلة لكفالة جودة امنح اخلدمات، وذلك من خالل 
حتـسني التعلـيم العـايل والتعلـيم الـتقين      يف سـبيل   جهـود أقـل البلـدان منـوا     دعـم   )ج(  

  واملهين والتدريب؛ 
ــلة  )د(   ــية    مواصـ ــنح دراسـ ــاكن ومـ ــايل ألمـ ــيم العـ ــد التعلـ ــة  ختـــصيص معاهـ للطلبـ

ــا وإدارة   واملتــدربني الوافــدين مــن أقــل البلــدان منــوا، وال   ــادين العلــم والتكنولوجي ســيما يف مي
  .ذلك، حسب االقتضاءالقيام بألعمال واالقتصاد، وتشجيع هذه املعاهد على ا

  
 السكان والرعاية الصحية األولية

انتـشار  تنمية القدرات البشرية يف أقل البلـدان منـوا بـسبب            لتأثرت اجلهود املبذولة    لقد    - ٧٣
 وسـوء حالـة   ، والبطالـة اجلماعيـة، وارتفـاع معـدالت النمـو الـسكاين،         على نطـاق واسـع     الفقر

الصحة والتغذية حسبما يتضح من ارتفـاع معـدالت االعـتالل والوفيـات يف صـفوف األطفـال         
واألمهــات والتبعــات الثقيلــة لــنقص التغذيــة، وتفــشي األمــراض املعديــة مبــا فيهــا فــريوس نقــص 

اإليـدز واملالريـا والـسل وشـلل األطفـال، باإلضـافة إىل تعـاظم عـبء األمـراض                   /املناعة البشرية 
 .  املعديةغري

تواجه أقل البلدان منوا حتديات كبرية يف جمال حتسني احلالة الصحية لسكاهنا، تـشمل              و  - ٧٤
مرافـق الرعايـة الـصحية املالئمـة        غيـاب   ضعف النظم الصحية وعدم كفاية مواردها البـشرية، و        

دويـة  ومعداهتا ولوازمها، وعدم كفاية هياكل التمويل احملليـة، وعـدم كفايـة اإلمـدادات مـن األ                
 كفالـة حـصول اجلميـع       الـسعي إىل   يلزملذلك،  . والعقاقري األساسية، ورداءة اهلياكل األساسية    

 . على خدمات الرعاية الصحية

لتدابري املتعلقة بالسياسة العامة يف جمايل السكان والرعايـة الـصحية           سيسعى إىل وضع  و  - ٧٥
 : التاليةألهداف والغاياتاتتماشى مع األولية 

ــق   )أ(   ــات حتقيـ ــمن  الغايـ ــواردة ضـ ــائيني  الـ ــدفني اإلمنـ ــول  ٥ و ٤اهلـ ــة حبلـ  لأللفيـ
 علـى ذلـك، زيـادة ختفـيض معـدل وفيـات الرضـع واألطفـال دون سـن          ، وتأسيـساً  ٢٠١٥ معا

  ؛ ٢٠٢٠طفال ختفيضا كبريا حبلول عام  ونقص التغذية لدى األوالوفيات النفاسيةاخلامسة 
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جنابيــة للجميــع حبلــول عــام  إتاحــة فــرص االســتفادة مــن خــدمات الــصحة اإل    )ب(  
صـلب  ، مبا يشمل إدماج خدمات تنظيم األسرة والصحة اجلنسية والرعاية الـصحية يف              ٢٠١٥

  االستراتيجيات والربامج الوطنية؛
، ٢٠١٥لأللفيـة حبلـول عـام     ٦ اهلـدف اإلمنـائي    الواردة ضـمن  حتقيق الغايات     )ج(  
ــساً ــيص   وتأسي ــك، مواصــلة تقل ــى ذل ــة  عل ــريوس ن رقع ــشار ف ــشرية  انت ــة الب ــدز /قــص املناع اإلي

  .واإلصابة بداء املالريا وغريه من األمراض الرئيسية

 : وستكون اإلجراءات اليت تضطلع هبا أقل البلدان منواً وشركاؤها على النحو التايل  - ٧٦
  

  أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ١  

متـع بـأعلى مـستوى ميكـن      إلعمـال حـق كـل فـرد يف الت    إجـراءات  اختـاذ  - صفر  - أ  
  ؛ بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية

ــتــسخري - ١ - صــفر -أ    ــة إلتاحــة فــرص     هنُ ــة متعــددة القطاعــات ومتكامل ج فعال
حصول اجلميع على خدمات الـصحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إدمـاج تنظـيم األسـرة                       

   ؛ات الرعاية الصحية يف صلب االستراتيجيات والربامج الوطنيةوالصحة اجلنسية وخدم
 يف صـلب     الـسكانية   الديناميات الستيعابمية املوارد البشرية    تن ختطيط إدراج  )أ(  

  استراتيجياهتا وسياساهتا اإلمنائية الوطنية؛ 
مـــع التـــشديد علـــى العامـــة لتنميـــة الـــصحة الوطنيـــة طـــط اخلمواصـــلة تنفيـــذ   )ب(  

األهـداف اإلمنائيـة   (بالصحة  املتصلة  تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     لت األولوية   اإلجراءات ذا 
  ؛ )لأللفية ٦و  ٥و  ٤

تعزيــز قــدرة الــنظم الــصحية الوطنيــة، بــسبل منــها تنميــة مهــارات العــاملني يف   )ج(  
املهن الطبية ويف جمال الرعاية الصحية، علـى تقـدمي خـدمات الرعايـة الـصحية للجميـع بـصورة                   

، وإتاحــة فــرص احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية علــى أوســع نطــاق وبإنــصافدة جيــ
   ممكن ويف عني املكان؛

لــسعي إىل حتــسني النظــام الــوطين للــصحة بتــوفري املــوارد الكافيــة إضــافة إىل    ا  )د(  
 السـتبقاء مـستخدمي الـصحة الـوطنيني والنظـر، عنـد اإلمكـان، يف إمكانيـة وضـع آليـة                 زاحلواف

  ؛ دامة للنظام الوطين للصحةمتويل مست
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، ومواصـلة   واخلاصة ببلدان معينـة    للمشاكل الصحية الشديدة الوطأة      التصدي  )هـ(  
اإليـدز واملالريـا وسـائر األمـراض        /ضعف إزاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         الـ برامج احلد مـن     

  .املعدية وغري املعدية
  

 نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٢  

تعزيـز نظمهـا الـصحية الوطنيـة،        لقـل البلـدان منـوا       املايل والـتقين أل    الدعمتوفري    )أ(  
احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية          تعزيـز فـرص     وبوجه خاص نظـم متويـل الـصحة بغيـة           

  ؛امليسورة الكلفةاألولية اجليدة 
العمل مع أقل البلـدان منـوا لتحـسني فـرص احلـصول علـى األدويـة، وتـشجيع                     )ب(  

شروط متفق عليها، وإنتاج أدوية معقولـة       وفق أحكام و   ونقل التكنولوجيا    ،ر التكنولوجيا تطوي
ــة اجلن       ــة املبتكــرة واألدوي ــاج األدوي ــشجيع إنت ــة، وت ــدة النوعي ــة وجي ــة وفعال ــة وآمن ــالتكلف سة ي

  واللقاحات وسائر السلع الصحية؛ 
منظمـة  تفـاق   اإعادة تأكيد احلـق يف االسـتخدام الكامـل لألحكـام الـواردة يف                 )ج(  

إعــالن الدوحــة ة، واملتعلــق جبوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة املتــصلة بالتجــار  التجــارة العامليــة 
الوزاري ملنظمة التجارة العاملية بشأن االتفـاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة املتـصلة                   

أغـسطس  /آب ٣رخ ، وقرار اجمللـس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة املـؤ         بالتجارة والصحة العامة  
التفــاق املتعلــق جبوانــب   مــن إعــالن الدوحــة الــوزاري بــشأن ا  ٦ بــشأن تنفيــذ الفقــرة  ٢٠٠٣

 مـن االتفـاق،     ٣١، وتعـديالت املـادة      حقوق امللكية الفكرية املتـصلة بالتجـارة والـصحة العامـة          
حة العامـة،   عند االنتهاء من إجراءات القبول الرمسية، وهي املادة اليت توفر املرونة يف محاية الص             

وال سيما تعزيز فرص احلصول على األدويـة وتـشجيع تقـدمي املـساعدة للبلـدان الناميـة يف هـذا                     
 مـن  ٣١وندعو أيضا إىل القبول الواسع النطاق ويف الوقـت املناسـب لتعـديالت املـادة             . الصدد
ة، علـى   راملتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة املتـصلة بالتجـا             منظمة التجـارة العامليـة      اتفاق  

ديـسمرب  / األول كـانون  ٦غرار ما اقترحه اجمللس العام ملنظمة التجارة العامليـة يف قـراره املـؤرخ               
  ) تدرج حتت عنوان اإلجراءات املشتركة(؛ ٢٠٠٥

دعم أقل البلدان منوا مـن أجـل تطـوير قـدراهتا علـى مجـع البيانـات الدميغرافيـة                    )د(  
  .ها تصميم سياسات وطنية مالئمةوحتليلها بشكل منهجي الستخدامها ألغراض من

  
 النهوض بالشباب

يف املائة من سكان أقل البلدان منوا هـم دون سـن اخلامـسة والعـشرين،                 ٦٠إن حوايل     - ٧٧
وتــشكل األعــداد الكــبرية مــن الــشباب   . البلــدان الناميــةســائر يف املائــة يف  ٤٦مقارنــة بنــسبة 
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 هلـم الفرصـة للمـشاركة الكاملـة يف احليـاة           ينبغـي أن تتـاح    ومـن مث،     ألقـل البلـدان منـوا،        رصيدا
ويــتعني تنميــة قــدرات الــسكان الــشباب إىل أقــصى حــد  . االقتــصادية واالجتماعيــة والــسياسية

 . بشكل تام للحصول على التعليم وممارسة العمل املنتجأمامهم بسبل منها إفساح اجملال 

تتماشــى مــع بالــشباب لــسياسة العامــة يف جمــال النــهوض لتــدابري  سيــسعى إىل وضــعو  - ٨٠
 : التاليةألهداف والغاياتا

يف حيـاة اجملتمـع     مـشاركة كاملـة وفعالـة       لـشباب   ا كفالـة مـشاركة      السعي إىل   )أ(  
  ؛ويف عمليات صنع القرار

بنــاء قــدرات الــشباب يف جمــايل التعلــيم واكتــساب املهــارات وحتقيــق العمالــة     )ب(  
  ؛الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق

احلـصول علـى    عزيز مشاركة الشباب يف االقتـصاد مـن خـالل حتـسني فـرص               ت  )ج(  
  .العمل و،وممارسة العمل التطوعيالتعليم املهين، 

 بــشأن وســتكون اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا أقــل البلــدان منــواً وشــركاؤها اإلمنــائيون  - ٨١
 :  على النحو التايلالنهوض بالشباب

  
  البلدان منواأقلاإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

ــاة       )أ(   ــة يف احليـ ــشباب بفعاليـ ــشاركة الـ ــة ملـ ــتراتيجيات مواتيـ ــذ اسـ ــع وتنفيـ وضـ
االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وتيسري تفاعلهم مـع بعـضهم بعـضا ومـع الـسلطات احملليـة                 

 والوطنية؛ 

التعلــيم الثــانوي والعــايل   إىلالــشبابوضــع سياســات وبــرامج لــدعم وصــول   )ب(  
ــدريب امل ــة املنتجــة، والت ــصحة، و  هــين والعمال ــة ال ــشابات  ال ســيماوخــدمات الرعاي ــدة ال  لفائ

 ؛والفتيات

دعم برامج مرحلة ما بعد التعليم االبتدائي يف جماالت تنمية املهارات والعمـل              )ج(  
ــداخليالتطــوعي ، بالتــشاور مــع القطــاع اخلــاص ومؤســسات   التــدريب املهــين و والتــدريب ال
  التدريب؛

اب علــى مباشــرة األعمــال احلــرة، بــسبل منــها اختــاذ مبــادرات   تــشجيع الــشب  )د(  
لتوفري التدريب وتقدمي املساعدة، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى أشـد الفئـات حرمانـا وعلـى                

 الشباب يف حاالت ما بعد انتهاء الرتاع؛ 
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تعزيــز التثقيــف يف جمــال إدارة الـــشؤون املاليــة الشخــصية للــشباب وتيـــسري         )هـ(  
  .دمات املالية املناسبةحصوهلم على اخل

  
 نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٢  

لـدعم سياسـات أقـل البلـدان منـوا وبراجمهـا الـيت               قدمي املساعدة املالية والتقنية   ت  )أ(  
    اقتصادية وفرص العمل املنتج للشباب؛اتتيح فرص
ن منـوا مـن أجـل بنـاء         دعم نظامي التعلـيم الرمسـي وغـري الرمسـي يف أقـل البلـدا                )ب(  

  قدرات الشباب واملراهقني وتنمية مهاراهتم عن طريق توفري املساعدة التقنية واملالية؛ 
 النـهوض بـربامج التبـادل الـشبايب، بـسبل منـها اجلامعـات االفتراضـية                 -  مكررا -ب    

  .وغريها من آليات إقامة العالقات
  

 املأوى    

ان منــوا إىل فــرص احلــصول علــى الــسكن الالئــق  يفتقــر النــاس يف أقــل البلــد  كــثريا مــا  - ٨٢
اهلياكـل   والتمتـع بـأمن احليـازة، مبـا فيهـا فـرص احلـصول علـى األرض وتـوفري                      التكلفـة  امليسور

وتعيش غالبية سكان حواضر أقـل البلـدان منـوا          . األساسية، سواء يف املناطق الريفية أو احلضرية      
ويـشكل نقـص اخلـدمات األساسـية        . األساسـية دم املرافـق الـصحية      عْـ َت يف أحياء فقرية كثريا مـا     

ومــن التحــديات األخــرى الــيت تواجــه أقــل البلــدان منــوا تــوفري . هتديــدا مــستمرا للــصحة العامــة
  .املأوى للناس الذين يعيشون يف املناطق الريفية

ــدابري  و  - ٨٣ ــات وتـ ــع سياسـ ــسعى إىل وضـ ــأوى سيـ ــال املـ ــع   يف جمـ ــى مـ ــداف ا تتماشـ ألهـ
 :التالية والغايات

 ومـا يتـصل بالـسكن مـن         ،بتكلفة ميسورة  األرضودة فرص احلصول على السكن      زيا  
وخــدمات أساســية، مــع حتــسني حيــاة ســكان األحيــاء الفقــرية وفقــراء املنــاطق هياكــل أساســية 

 .حتسينا ملموساالريفية 

بــشأن وســتكون اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا أقــل البلــدان منــواً وشــركاؤها اإلمنــائيون   - ٨٤
 :  النحو التايلعلىاملأوى 

  
 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

أجـل تعزيـز    وضع خطط واستراتيجيات حملية ووطنية وإقليميـة وتنفيـذها مـن              )أ(  
   السكن واخلدمات األساسية؛وفقا للتشريع الوطين، ،فرص احلصول على األرض
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ــا يف       )ب(   ــة باإلســكان، مب ــة املعني ــز الوكــاالت احلكومي ــستوى   تعزي ــى امل ــك عل ذل
ــية وكـــذلك إدارة     احمللـــي، بغيـــة زيـــادة الفعاليـــة يف إدارة قطـــاع اإلســـكان واهلياكـــل األساسـ

  األراضي؛ 
 اســـتثمارات الســـتقطابهتيئـــة بيئـــة مؤســـسية وتنظيميـــة وسياســـاتية داعمـــة   )ج(  

القطاع اخلاص يف جمال اإلسـكان واهلياكـل األساسـية ذات الـصلة، مـع التركيـز بـصفة خاصـة                     
  نخفض التكلفة؛ املتوفري السكن على 

احلـد مـن االكتظـاظ يف األحيـاء الفقـرية احلاليـة،       الكفيلـة ب سبل الـ البحث عـن      )د(  
  ومنع منو أحياء فقرية جديدة، وحتسني حالة اجملمعات السكنية يف األحياء الفقرية املتبقية؛ 

لفقــرية  حقــوق امللكيــة لــسكان األحيــاء ا لتحــسنيتعزيــز التــشريعات الوطنيــة   )هـ(  
  .وفقراء املناطق الريفية

  
 نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٢  

ألقـل البلـدان منـوا فيمـا تبذلـه مـن جهـود لتحـسني                  الدعم املايل والـتقين    تقدمي  )أ(  
سكن واخلدمات األساسية، مـع مراعـاة       الو األرض، وفقا للتشريع الوطين،   على  فرص احلصول   

ــة        االحتياجــات اخلاصــة إل  ــا الكــوارث الطبيعي ــيت عــصفت هب ــوا ال ــدان من ــل البل ــادة تعمــري أق ع
  النامجة عن األنشطة البشرية والرتاعات؛ الكوارث و

دعم أقل البلدان منوا يف جمال تنمية إمكانات احلكومات واملؤسسات الوطنيـة              )ب(  
لـصيانة املتعلقـة   ورصـد اجلـودة والتمويـل والتـشغيل وا    اإلجنـاز  واحمللية وقدراهتا يف جماالت منـها   
  باملساكن واخلدمات األساسية؛ 

شــروط وفــق أحكــام ودعــم أقــل البلــدان منــوا، بــسبل منــها نقــل التكنولوجيــا   )ج(  
املــساعدة املاليــة والتقنيــة، مــن أجــل بنــاء مــساكن منخفــضة  تقــدمي متفــق عليهــا، باإلضــافة إىل 

  .التكلفة باستخدام اللوازم واملواد احمللية
  

 فق الصحيةاملياه واملرا    

تفتقــر شــرائح مهمــة مــن ســكان أقــل البلــدان منــوا إىل ميــاه الــشرب املأمونــة واملرافــق     - ٨٥
 لكفالــة الــصحة والقــضاء علــى الفقــر  ني أساســيينعنــصراللــتني تــشكالن الــصحية األساســية، 

ومن األمهية مبكان يف هذا الصدد العمل على زيـادة فـرص    . ومحاية البيئة وحتقيق النمو والتنمية    
إعطـاء األولويـة    بحلصول على مياه الشرب املأمونة واالستفادة مـن املرافـق الـصحية األساسـية               ا

 . لالستراتيجيات املتكاملة املعنية باملياه واملرافق الصحية
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 تتماشـى مـع  لسياسة العامة يف جمـال امليـاه واملرافـق الـصحية     لتدابري وسيسعى إىل اختاذ     - ٨٦
 : التاليةلألهداف والغايات

مياه الـشرب املأمونـة       احملرومني من فرص االستفادة الدائمة من     فيض نسبة األشخاص    خت  
والسعي إىل توفري فـرص مـستدامة       ،  ٢٠١٥النصف حبلول عام     واملرافق الصحية األساسية مبقدار     

 .٢٠٢٠للحصول على مياه الشرب املأمونة واملرافق الصحية األساسية للجميع حبلول عام 

بــشأن اءات الــيت تــضطلع هبــا أقــل البلــدان منــواً وشــركاؤها اإلمنــائيون وســتكون اإلجــر  - ٨٧
 : على النحو التايلاملياه واملرافق الصحية 

  
 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

ــع   )أ(   ــتراتيجياتوضـ ــسب    اسـ ــا، حـ ــا أو تعزيزهـ ــة أو تعميمهـ ــرامج متكاملـ  وبـ
ــة  علــى تدامللــسعي إىل ضــمان فــرص احلــصول املــس  االقتــضاء،  ــاه الــشرب املأمون املرافــق و مي

   ؛٢٠٢٠الصحية األساسية، حبلول عام 
ــق          )ب(   ــاه واملراف ــوفري املي ــة لت ــة القطري ــة الوطني ــة يف اخلطــط اإلمنائي ــاء األولوي إعط

   ؛الصحية األساسية
ــاه    )ج(   ــة املي ــاه وإنتاجي ــز كفــاءة اســتخدام املي ــاه  ،تعزي ــوفري خــدمات املي ــة ت  وكفال

ية األساسية بشكل أكثر إنصافا وأمنا لسكان املناطق الريفيـة والفئـات احملرومـة،              واملرافق الصح 
  مبا يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

حتــسني البيئــة املؤســسية والتنظيميــة والــسياساتية يف أقــل البلــدان منــوا لتــشجيع   )د(  
ــشاريع الــ         ــك امل ــا يف ذل ــصحية، مب ــق ال ــاه واملراف ــتثمارات اخلاصــة يف قطــاع املي صغرية يف االس

  اجملتمعات احمللية الريفية والنائية؛ 
حتـسني نظـم مجـع ميـاه الـصرف          و إلدارة النفايات الـصلبة       نظم متكاملة  تعزيز  )هـ(  

 . الصحي ومعاجلتها
  

  نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٢  

ع نطـاق   ألقل البلـدان منـوا مـن أجـل حتـسني وتوسـي             تقدمي الدعم املايل والتقين     )أ(  
توفري املياه واملرافـق الـصحية، مبـا يف ذلـك خطـوط أنابيـب امليـاه وشـبكات الـصرف الـصحي،                       
باإلضافة إىل دعم تعزيز قدرات املؤسسات احملليـة يف جمـاالت تقـدمي اخلـدمات ومراقبـة اجلـودة                 

   ؛والتمويل وإجناز العمليات وأعمال الصيانة
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وا لتقدمي اخلدمات للفئـات احملرومـة منـها،         أقل البلدان من  اجلهود اليت تبذهلا    دعم    )ب(  
وذلك باستخدام التكنولوجيات ومـستويات اخلدمـة املناسـبة، وتعزيـز قـدرة املؤسـسات الوطنيـة                 

   ؛، والتمويل، وإجناز العمليات، وأعمال الصيانةالنوعيةواحمللية على تقدمي اخلدمات، ومراقبة 
ــصادر امل      )ج(   ــون مـ ــى صـ ــوا علـ ــدان منـ ــل البلـ ــساعدة أقـ ــها، وإدارة  مـ ــاه وتنميتـ يـ

   ؛مستجمعات املياه، وتعزيز إنتاجية املياه، بسبل منها التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي
  يف جمـال معاجلـة امليـاه وإدارة        شـروط متفـق عليهـا      وفقدعم نقل التكنولوجيا      )د(  

  . النفايات الصلبة
م الـشراكات  القيـام، حـسب االقتـضاء، بـدع     - صـيغة بديلـة   - ثانيـا  - مكررا -د    

ومبادرات أقل البلدان منوا الرامية إىل حتسني النظافة الصحية وزيـادة تغطيـة الـصرف الـصحي،               
محلـة الـسنوات اخلمـس      : مرافق صحية مستدامة  ”مبادرة   لفائدة الفقراء، مبا يف ذلك       ال سيما و

 .“٢٠١٥ حىت عام
  

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

عنصران حموريان يف حتقيـق نتـائج أفـضل          والفتاةنسني ومتكني املرأة    إن املساواة بني اجل     - ٨٨
يف جمــال التنميــة، مبــا يــشمل مجيــع األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا وكــذلك األهــداف     

ــة  ــة لأللفي ــد حققــ . اإلمنائي ــساواة      توق ــوا تقــدما مــشجعا يف بعــض جوانــب امل ــدان من أقــل البل
بيـد أن احلاجـة   . ل التعلـيم االبتـدائي ومتثيـل املـرأة يف الربملـان        اجلنسني ومتكني املرأة، من قبي     بني

تدعو إىل بذل مزيد من اجلهود لوضع حد ألوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف احلـصول علـى                
التعليم والرعاية الصحية واملياه واملرافق الصحية، ويف االسـتفادة مـن الفـرص االقتـصادية، مثـل                 

واملساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة       . اجلنساين، وكذلك إهناء العنف     العمالة واملوارد اإلنتاجية  
عنــصران أساســيان إلحــراز التقــدم صــوب حتقيــق التنميــة االجتماعيــة والبــشرية والقــضاء علــى  

 . الفقر يف أقل البلدان منوا

رأة لسياسة العامة يف جمال املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـ          لتدابري  سيسعى إىل اختاذ    و  - ٨٩
 : التاليةلألهداف والغاياتتتماشى مع 

علـى التعلـيم، واخلـدمات       حتقيق املساواة يف حصول املرأة والفتـاة       - صيغة بديلة    -أ    
األساسية، والرعاية الـصحية، واالسـتفادة مـن الفـرص االقتـصادية، واملـشاركة يف صـنع القـرار                   

  ؛ على مجيع املستويات
ءات إلعمال حـق كـل واحـد يف التمتـع بـأعلى             اختاذ إجرا  - صيغة بديلة مكررا     -أ    

   .مستويات ممكنة من الصحة البدنية والعقلية، مبا فيها الصحة اجلنسية والتناسلية
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ــز حقــوق املــ     )ب(   ــة إىل تعزي ــاجلهود الرامي ــل ب ــسني،  التعجي ــساواة بــني اجلن رأة وامل
 . يشمل النساء ذوات اإلعاقة مبا

بــشأن  أقــل البلــدان منــواً وشــركاؤها اإلمنــائيون وســتكون اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا  - ٩٠
 : على النحو التايلاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

  
 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

احتياجــات احلــسبان وضــع ومواصــلة تنفيــذ خطــط للتنميــة الوطنيــة تأخــذ يف    )أ(  
ــق مج    ــشكل فعلــي بتحقي ــزم ب ــساء والفتيــات وتلت ــة، وال  الن ــة لأللفي ــع األهــداف اإلمنائي ســيما  ي

  . ٥، و ٤، و ٣األهداف 
 التعلـيم والتـدريب،    االسـتفادة الكاملـة مـن       فـرص  مـن  متكني النساء والفتيات    )ب(  

الفــرص االقتــصادية، مبــا يف ذلــك امــتالك األراضــي  الرعايــة الــصحية وو واخلــدمات األساســية،
   ؛واحلماية االجتماعيةرياث، واخلدمات املالية،  وغريها من أشكال امللكية، واملوالتصرف فيها

، وكـذا بغريهـا   العاملية لصحة املرأة والطفـل  الترحيب باستراتيجية األمني العام       )ج(  
من املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية يف هذا الصدد، وتعزيز دعم صحة األم وزيادة فـرص               

   األسرة؛استفادة النساء والرجال والشباب من موارد تنظيم

ــساء        )د(   ــع الن ــة متت ــز لكفال ــذاء والتميي ــة ضــد العنــف واإلي  اختــاذ إجــراءات حازم
على حنو كامل جبميع حقوق اإلنسان، ومتكينهن من بلوغ أعلى مـستوى ممكـن مـن                 والفتيات

يف احليـــاة االقتـــصادية واالجتماعيـــة علـــى قـــدم املـــساواة مـــستويات املعيـــشة ومـــن املـــشاركة 
  ؛ ن احملليةوالسياسية جملتمعاهت

تعزيــز دور اآلليــات الوطنيــة ذات الــصلة وزيــادة املــوارد لكفالــة املــساواة بــني   )هـ(  
   ؛اجلنسني ومتكني املرأة

 يف مجيــع جمــاالت صــنع القــرار، تعزيــز متثيــل املــرأة ومــشاركتها بــصورة فعليــة  )و(  
   .يف ذلك يف العملية السياسية جبميع مستوياهتا مبا
  

 نوالشركاء اإلمنائي يضطلع هبا اإلجراءات اليت  -  ٢  

 البلدان منوا لتنفيذ السياسات والربامج املتعلقـة        ألقل املايل والتقين  الدعم تقدمي  )أ(  
يـشمل الـسياسات والـربامج الـيت تتـيح حتقيـق        ، مبـا   والفتـاة   بني اجلنسني ومتكـني املـرأة      باملساواة

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
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ان منــوا يف تنفيــذ الــسياسات والــربامج الكفيلــة بتعزيــز   دعــم أقــل البلــد- مكــررا -أ   
  . فرص املرأة االقتصادية وفرص توليد الدخل والعمالة املنتجة والوصول إىل املوارد اإلنتاجية

دعــم وكــاالت األمــم املتحــدة ذات الــصلة الــيت هلــا واليــة يف جمــايل املــساواة      )ب(  
تبذلـه مـن جهـود       لمرأة، وذلك فيمـا   لم املتحدة    األم هيئةسيما   اجلنسني ومتكني املرأة، وال    بني

تــدرج حتــت عنــوان   (.لتحــسني التنــسيق واملــساءلة يف منظومــة األمــم املتحــدة يف هــذا اجملــال  
   )اإلجراءات املشتركة

  
 احلماية االجتماعية    

ــالنفع يف األجلــني القــصري واملتوســط علــى     - ٩١ ــة ب ــة االجتماعي النمــو  أصــعدة تعــود احلماي
ــصادي املــ  ــر واالســتقرار االجتمــاعي   االقت ــى الفق ــة  . ستدام والقــضاء عل ــسهم أنظمــة احلماي وت

يف  ،االجتماعية، مبا يف ذلك التحويالت النقديـة وبـرامج األشـغال العامـة ومـستحقات البطالـة                
وتعمـل هـذه األنظمـة      .  عامـة  التكيـف محاية الفقراء ودعم النمو والعمالة وقدرة االقتصاد على         

 وتــساعد يف التكيــفرار يف االقتــصاد وتوطــد قــدرة الفقــراء علــى   أدوات تبعــث االســتقعمــل
  .احليلولة دون سقوط الناس يف شرك الفقر

ــدابري سيــسعى إىل اختــاذو  -  ٩٢ ــة يف جمــال لــسياسة العامــة ل ت ــة االجتماعي  تتماشــى مــعاحلماي
 :التالية ألهداف والغاياتا

 يف ذلــك ا، مبــالتكيــف تعزيــز أنظمــة احلمايــة االجتماعيــة لتحــسني قــدرة اجلميــع علــى   
  . الفقراء واجلماعات احملرومة

 بـشأن احلمايـة   اإلمنـائيون أقل البلدان منوا وشـركاؤها     اليت تتخذها    تكون اإلجراءات وس - ٩٣
 :التايل على النحو االجتماعية

  
 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

سعي  الوطنيـة والـ    اإلمنائيـة اتيجيات  سترالاحلماية االجتماعية يف ا   مراعاة  تعميم    )أ(  
   ؛ىل تعزيز سياسات وبرامج احلماية االجتماعية القطريةإ

كافيـة  تنفيذ سياسات احلماية االجتماعية مـن خـالل ضـمان ختـصيص مـوارد                 )ب(  
ل أنظمـة احلمايــة االجتماعيــة،  اهلياكــل األساســية املاليـة املناســبة لتــشغي إنـشاء  وبنـاء القــدرات و 

   .النقدية، بأقصى ما ميكن من الكفاءةالتحويالت  مثل
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 نواإلمنائيالشركاء إلجراءات اليت يضطلع هبا ا  -  ٢  

ألقل البلدان منـوا مـن أجـل وضـع وتنفيـذ سياسـات          والتقينتوفري الدعم املايل      )أ(  
   ؛وبرامج للحماية االجتماعية موجهة خصوصا إىل الفقراء واجلماعات احملرومة

تــدرج حتــت ( .وأفــضل املمارســات فيمــا بــني البلــدان تيــسري تبــادل اخلــربات   )ب(  
   )عنوان اإلجراءات املشتركة

  
  الناشئة األخرىالتحدياتاألزمات املتعددة و  -واو   

دان منوا عدمية املناعة إزاء مجلـة مـن الـصدمات، منـها أزمـات األغذيـة                 لال تزال أقل الب     - ٩٤
أن أقـل البلـدان منـوا يتحـتم         بـ يعيـة، علمـا     والطاقة واألزمات املالية واالقتصادية والكـوارث الطب      

ويتحتم على بعضها مواجهة التحـديات الناجتـة         عليها مواجهة التحديات الناجتة عن تغري املناخ      
 بعضا من مكاسب التنمية اليت حققتـها أقـل البلـدان منـوا علـى مـدى                  هدرتعن الرتاعات اليت    

 يف أقـل    ةاملـستدام التنميـة   الـشامل و   و  االقتـصادي املنـصف    ويستلزم ضمان النمـو   . العقد األخري 
  . األزمات والتحديات الناشئة وآثار تغري املناخالتكيف معالبلدان منوا بناء قدراهتا على 

ــات  حتقيــق يــسعى إىلوس  - ٩٥ ــة وفقــا للــسياسات األهــداف والغاي   واالســتراتيجيات التالي
 :ألقل البلدان منواالوطنية اإلمنائية 

 الـصدمات االقتـصادية والتخفيـف       التكيف مع ان منوا على    بناء قدرة أقل البلد     )أ(  
  ؛من حدة آثارها السلبية

 اآلثــار الــسلبية لــتغري املنــاخ  التكيــف مــعتعزيــز قــدرة أقــل البلــدان منــوا علــى    )ج(  
  ؛ ومحاية التنوع البيولوجيموالتغلب عليها وتعزيز النمو املستدا

 أخطـار  املخاطر الطبيعية للحد من      التكيف مع بناء قدرة أقل البلدان منوا على         )د(  
 . الكوارث

  
 الصدمات االقتصادية    

ضـرورة تقـدمي الـدعم املناسـب علـى      على  اآلثار الراهنة لألزمة االقتصادية واملالية    تدل  - ٩٦
الصعيدين اإلقليمي والدويل يف الوقت املناسب وعلى حنو موجه من أجل تكملـة مـساعي أقـل                 

 الصدمات االقتصادية والتخفيف مـن حـدة        التكيف مع اء القدرة على    البلدان منوا الرامية إىل بن    
لذا جيب استخدام اخلدمات والتدابري املتاحـة اهلادفـة إىل التخفيـف مـن حـدة األزمـات            . آثارها

التـصدي  ويتعني أيضا   . من أجل تقدمي دعم موجه وحسن التوقيت وكاف إىل أقل البلدان منوا           
  . لتكاليف البشرية هلذه الصدماتل
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 ٢٠١٠يوليـه  /متـوز ٢٧ املـؤرخ  ٦٤/٢٩١حياط علمـا بقـرار اجلمعيـة العامـة      - مكررا  - ٩٦
  . بشأن التنمية البشرية

 بــشأن اإلمنــائيون وشــركاؤها ا أقــل البلــدان منــووســتكون اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا  - ٩٧
 :على النحو التايل الصدمات االقتصادية

  
  ان منواأقل البلداإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

وضع وتعزيز استراتيجيات وطنية للتخفيف من حدة املخـاطر مـن أجـل احلـد          )أ(  
   ؛من أوجه ضعفها أمام الصدمات االقتصادية

 األزمـات والتخفيـف مـن       التكيـف مـع   إنشاء مرافق وطنية معنية بالقدرة على         )ب(  
  .حدهتا من أجل احلد من أوجه ضعفها أمام الصدمات االقتصادية

  
 نو اإلمنائيالشركاء راءات اليت يضطلع هبااإلج  -  ٢  

ــساعدة    )أ(   ــةتقــدمي امل ــة التقني ــدان منــوا الســتراتيجيات  واملالي  للحــد مــن  أقــل البل
لتخفيف حدة األزمات وبنـاء القـدرة علـى التكيـف، وتعزيـز              املرافق الوطنية املخاطر، من قبيل    

   قدرهتا على التصدي آلثار الصدمات االقتصادية؛
دعـــم خطـــط وخـــدمات صـــندوق النقـــد الـــدويل والبنـــك الـــدويل   مواصـــلة   )ج(  

تقدمي قروض بشروط تفضيلية ومنح إىل أقـل البلـدان منـوا        يف جمال   واملصارف اإلمنائية اإلقليمية    
   ؛وفقا لقواعد وإجراءات تلك املؤسسات

 ا وجعلــهة اخلاصــاتاعتمــاد وتنفيــذ سياســات وقواعــد يــسترشد هبــا القطاعــ    )د(  
   )تدرج حتت عنوان اإلجراءات املشتركة. (ية مبسؤولاؤدي دورهت

  
  البيئيةواالستدامةتغري املناخ     

التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية ألقـل البلـدان          يف   تأثريا غـري متناسـب    يؤثر تغري املناخ     - ١٠٠
أيـضا بتراجـع بعـض      تغـري املنـاخ     منوا، نظرا إىل أهنا تتسبب بأقل قـدر يف هـذا املـشكل، ويهـدد                

وقـد اضـطرت بعـض أقـل البلـدان منـوا إىل حتويـل               .  اإلمنائيـة الـيت حتققـت حـىت اآلن         املكتسبات
وجهة املوارد املخصصة لتحقيق أهداف إمنائية عامة من أجل التغلب على اآلثـار الـسلبية لـتغري                 

التكيـف  مـن أجـل      وميكن التنبؤ به وكـاف     أقل البلدان منوا إىل دعم تقين ومايل      حتتاج  و .املناخ
ض التقـدم يف هـذا      بعـ أحـرز   قد  و .وفقا لاللتزامات الدولية   تهالتخفيف من حد  ناخ و مع تغري امل  

طائفـة مـن   الشأن يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ، مـن خـالل اعتمـاد        
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، املعقــود يف كــانكون، خــالل املــؤمتر الــسادس عــشر للــدول األطــراف يف االتفاقيــة  القــرارات 
  .٢٠١٠املكسيك، عام 

 ويف تنفيذ هذا الفرع من برنامج العمل، تلزم مراعاة أحكام اتفاقيـة األمـم   - مكررا   - ١٠٠
ــاخ          ــتغري املن ــاملي ل ــأن الطــابع الع ــسليم ب ــا يف ذلــك الت ــاخ، مب ــشأن تغــري املن ــة ب املتحــدة اإلطاري
ــال         ــدويل الفع ــصدي ال ــشاركتها يف الت ــدان وم ــة البل ــني كاف ــاون ممكــن ب ــستوجب أوســع تع ي

ــم،  ــها     واملالئ ــدرات كــل من ــة وق ــل واملتباين ــا ملــسؤولياهتا املــشتركة ب ــة  وفق ــه االجتماعي وظروف
  .واالقتصادية

 ويدعى مؤمتر األطراف أيضا إىل اختاذ تدابري لتعزيز التفاهم والتنـسيق  - مكررا ثانيا    - ١٠٠
والتعاون بشأن ما ينجم عن تغري املناخ من تشرد وهجرة وتنقيل خمطط له، حـسب االقتـضاء،             

 .صعيد الوطين واإلقليمي والدويل كل من العلى

استكــشاف فــرص جديــدة لفائــدة أقــل البلــدان منــوا لتعزيــز النمــو االقتــصادي يــتعني  و- ١٠١
والتــصنيع والزراعــة واخلــدمات واحلراجــة وغــري ذلــك مــن اهلياكــل األساســية والتكنولوجيــات  

قيــق طفــرة يف طريــق مــن حتفمــن شــأن كــل ذلــك أن ميكّــن أقــل البلــدان منــوا  . واالســتثمارات
  .  الناشئةيةقطاعات االقتصاداكتساب القدرة التنافسية يف الالتنمية املستدامة و

اءات الراميــة إىل التخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ والتكيــف معهــا  رستند يف اإلجــوسُيــ - ١٠٢
ال وا احملــددة يف جــدول أعمــ وحتقيــق االســتدامة البيئيــة إىل األهــداف اخلاصــة بأقــل البلــدان منــ   

 من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، فـضال عـن            ٧ وخطة جوهانسربغ التنفيذية واهلدف      ٢١ القرن
  .االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

علــى  اإلمنــائيون أقــل البلــدان منــوا وشــركاؤها    وســتكون اإلجــراءات الــيت تتخــذها    - ١٠٣
  :التايل النحو

  
 أقل البلدان منواليت تضطلع هبا اإلجراءات ا  -  ١  

تعمـــيم وتنفيـــذ بـــرامج العمـــل الوطنيـــة للتكيـــف وخطـــط التكيـــف الوطنيـــة    )أ(  
 وإدماجهـا يف اخلطـط الوطنيـة      ،املتوسطة والطويلة األجـل وإجـراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـا           

  للتنمية؛ 
ــل ذات الــ        )ب(   ــات التموي ــادة مــن آلي ــى اإلف ــة عل ــدرة الوطني ــز الق ــاء وتعزي صلة بن

  واستخدامها بكفاءة؛ 
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ــرامج        )ج(   ــالتكيف يف خطــط وب ــة ب ــارات املتعلق ــاة االعتب ــة مراع ــسعي إىل كفال ال
  ؛ حدتقليل أثر تغري املناخ على سبل كسب الرزق إىل أدىن التنمية هبدف 

وارد البيئـة الوطنيـة      املـستدام ملـ    سـتخدام لالوضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة          )د(  
  وحفظها ومحايتها؛ 

 بوضع أو حتديث خطـط العمـل الوطنيـة املنبثقـة عـن            ، حسب االقتضاء  ،القيام  )هـ(  
  االتفاقيات املتصلة بالتنوع البيولوجي وبتنفيذها؛ 

 السياسات املتعلقة بتغري املنـاخ وحفـظ التنـوع البيولـوجي واالسـتخدام           تعميم  )و(  
 التـشجري املستدامة عـن طريـق      املستدام للنظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك محاية الغابات وإدارهتا          

راتيجيات الوطنيــة يف الــسياسات واالســت، وقطــع األخــشاب غــري القــانوينومنــع إزالــة الغابــات 
  سيما ما يعاجل منها مسألة القضاء على الفقر والقطاعات االقتصادية؛ اإلمنائية، وال

ــة بتعمــيم    - مكــررا - و   ــدابري الكفيل ــوع ال اختــاذ الت ــستدامة للتن ــوجي اإلدارة امل بيول
   ؛البحري والنظم اإليكولوجية البحرية

علــى تعزيــز قــدراهتا يف جمــال إنتــاج الطاقــة النظيفــة  مــساعدة أقــل البلــدان منــوا  )ز(  
اإلجـراءات الـيت     تدرج حتت عنـوان   (. ، مبا يف ذلك تطوير الطاقة املتجددة      ها وتوزيع هتاوجتار

 )  اإلمنائيونالشركاءيضطلع هبا 

 ضطلع هبا الشركاء اإلمنائيوناإلجراءات اليت ي  -  ٢  

تقــدمي املــساعدة املاليــة   ،وفقــا ألحكــام االتفاقــات واالتفاقيــات الدوليــة  - صــفر - أ  
ــدان منــوا   ــة إىل أقــل البل ــة الكافي ــضاء   و،والتقني ــدعم هلــا، حــسب االقت ــوفري ال ــها مــن   ،ت لتمكين

 التكيـف   تنفيـذ خطـط   ل  مـستدامة  تكنولوجيـات مـا حتتاجـه مـن       على  ،  ميسورةاحلصول، بكلفة   
 متفــق شروطلــالوطنيــة وإجــراءات التخفيــف املالئمــة وطنيــا ونقــل تلــك التكنولوجيــات وفقــا  

 .عليها

تيسري حصول أقل البلدان منوا على املوارد الالزمـة مـن صـناديق خمتلفـة معنيـة                   )أ(  
  ؛بالبيئة واملناخ، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية

والتقنيـــة إىل أقــل البلــدان منــوا وتيــسري نقـــل     تقــدمي املــساعدة املاليــة     -  مكــررا - أ  
ــا    ــا وفق ــا إليه ــ[التكنولوجي ــا ل ــق عليه ــذ     ] شروط متف ــة إىل وضــع وتنفي ــا الرامي ــدعم جهوده ل

إلدارة ارد البيئيـة الوطنيـة وحفظهـا ومحايتــها و   ااسـتراتيجيات وطنيـة لالسـتخدام املـستدام للمـو     
 البحرية وفقا السـتراتيجياهتا يف جمـال        املستدامة للتنوع البيولوجي البحري والنظم اإليكولوجية     

  التنمية املستدامة عموما؛
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جتديد متويل الصناديق املخصصة للتكيـف مـع تغـري املنـاخ والتعجيـل، حـسب              )ب(  
االقتضاء، بصرف األموال إىل أقل البلـدان منـوا يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن            

صناديق الـ لبلدان منوا وصندوق التكيف مـع تغـري املنـاخ و        تغري املناخ، مبا يف ذلك صندوق أقل ا       
  تصرف أمواهلا من خالل برامج عاملية وثنائية أخرى؛ اليت خرى األ

لترتيبات القانونية واملؤسـسية إلنـشاء صـندوق احلـد           ا التعجيل بوضع  - مكررا - ب  
فيذيـة الـواردة    يف إطـار حزمـة اإلجـراءات التن   ،بـشكل كامـل   ألعمالـه  تهمن تغري املناخ ومباشر 

األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري  يف القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر الــسادس عــشر التفاقيــة   
   ؛٢٠١٠ود يف كانكون، املكسيك، عام ، املعقاملناخ

تنفيذ تدابري لتعزيـز وتيـسري مـشاريع آليـة التنميـة النظيفـة يف أقـل البلـدان منـوا                       )هـ(  
 متكينـها مـن تـسخري منـافع التخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ          وفقا لشروط متفق عليها، من أجل     

  ألغراض التنمية املستدامة؛ 
 مـساعدة أقــل البلــدان منـوا علــى مواجهــة التحــديات املتعلقـة بــسبل العــيش وانعــدام    )و(  

األمن الغذائي والصحة اليت يواجهها الناس املتـضررون باآلثـار الـسلبية لـتغري املنـاخ، وعلـى تلبيـة              
 وذلك حيثما كان ذلك مالئما، على كـل         للظروف املناخية القاسية،  املشردين نتيجة   احتياجات  

  من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛ 
دعم تعزيز قدرات خدمات األرصاد اجلوية واخلـدمات اهليدرولوجيـة يف أقـل               )ز(  

  .البلدان منوا
  

 احلد من خماطر الكوارث    

ــد   - ١٠٤ ــر حجــملقــد تزاي ــة علــى مــدى العقــود األخــرية،   يلطبالكــوارث ا وأث يهــدد  ممــاعي
  .املكتسبات اإلمنائية اليت بذلت جهود مضنية لتحقيقها

الـــتغريات   املخـــاطر الطبيعيـــةيف مواجهـــة أقـــل البلـــدان منـــوا  ضـــعفمـــنممـــا يزيـــد و - ١٠٥
 االجتمــاعي واالقتــصادي، األحــوال يف اجملــال التكنولــوجي وعلــى الــصعيدالدميغرافيــة، وســوء 

ضــعف اهلياكــل  و اخلطــورة، والتخلــف  الــشديدة، والتــشييد يف منــاطق  العــشوائير والتحــض
ــاخ،        ــب املن ــة، وتقل ــدهور البيئ ــف، وت ــى التكي ــدرة عل ــية، وضــعف الق ــاخ،  األساس ــري املن  وتغ

 فريوس نقـص    من قبيل ر أوبئة   اثآ، و قليلةوالتعرض للمخاطر اجليولوجية، والتنافس على موارد       
  .الريا والسلاإليدز وامل/املناعة البشرية

تتحمل أقل البلدان منوا آثارا شديدة غـري متناسـبة نامجـة عـن هـذه املخـاطر                  كثريا ما   و - ١٠٦
 اهليكليـة وأوجـه الـضعف       للمعوقـات وتواجه أشد التحديات يف إعـادة الـتعمري، وذلـك اعتبـارا             
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نامجـة عـن     اجلهود من أجل احلـد مـن اخلـسائر ال          تكثيفومثة حاجة إىل    . املتعدد اليت تعاين منها   
  . واإلطار أو االتفاق الذي سيحل حمله٢٠١٥-٢٠٠٥الكوارث وتنفيذ إطار عمل هيوغو 

علــى  اإلمنــائيونوشــركاؤها  أقــل البلــدان منــواوســتكون اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا  - ١٠٧
  :النحو التايل

  
   أقل البلدان منوا اليت تضطلع هبااإلجراءات  -  ١  

ة تـشمل التوعيـة العامـة والتأهـب للحـد مـن خمـاطر              اختاذ تـدابري مناسـبة وفعالـ        )أ(  
األصـول الوطنيـة مـن أثـر     غريهـا مـن    وواهلياكل األساسـية الكوارث من أجل محاية األشخاص      

  الكوارث متشيا مع إطار عمل هيوغو؛ 
التكيُّـف  و احلـد مـن خمـاطر الكـوارث           سياسـات وبـرامج    تشجيع االتساق بني    )ب(  

إدمـاج احلـد مـن املخـاطر يف بـرامج العمـل الوطنيـة للتكيُّـف                 مع تغـري املنـاخ، بـسبل مـن بينـها            
   ؛ املتوسط والطويللألجلنيوختطيط التنمية 

 حــسبتــشجيع المركزيــة املــسؤولية واملــوارد للحــد مــن خمــاطر الكــوارث،      )ج(  
ية واألعمال الطوعيـة والتوعيـة والتأهـب للكـوارث       ات احملل االقتضاء، وتشجيع مشاركة اجملتمع   

   ؛د من املخاطر لتحسني تلبية االحتياجات احمللية للحد من خماطر الكواراثيف برامج احل
 وتــدعيموضــع اســتراتيجيات للحــد مــن املخــاطر وتعزيزهــا، عنــد االقتــضاء،     )د(  

   ؛السياسات والربامج املعنية باحلماية االجتماعية اليت تأخذ يف االعتبار الكوارث الطبيعية
اطر يف مجيـع أعمـال اإلنعـاش والـتعمري يف مرحلـة      إدماج مبادئ احلد من املخـ      )هـ(  

  .ما بعد الكارثة
  

  الشركاء اإلمنائيون اإلجراءات اليت يضطلع هبا  -  ٢  
توفري مساعدة مالية وتقنية ألقل البلـدان منـوا لـدعم جهودهـا للحـد مـن خمـاطر                     )أ(  

ذا الـصدد بتعزيـز   الكوارث والتأهب للطوارئ والتعمري يف مرحلة ما بعـد الكارثـة، والقيـام يف هـ            
  ؛ أقل البلدان منوا متفق عليها إىلتبادل املعارف واخلربات وكذلك نقل التكنولوجيا وفق شروط 

ــوا     )ج(   ــدان من ــل البل ــن    لدعــم أق ــى احلــد م ــدراهتا عل ــز ق ــة تعزي  ضــعفها يف مواجه
 الكــوارث الطبيعــة واالســتفادة مــن نظــم اإلنــذار املبكــر اإلقليميــة والدوليــة وغريهــا مــن آليــات

  تبادل املعلومات؛ 
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   التنمية وبناء القدرات املوارد املالية ألغراض تعبئة  - زاي  
يف سـعيها    اليت تواجهها أقل البلـدان منـوا         العوائق الكربى  نقص املوارد املالية أحد      يعّد - ١٠٨
 مـن قائمـة أقـل       خيرجهـا  وتنميـة مـستدامة وإحـراز تقـدم          منـصف حتقيق منو مطرد وشـامل و     إىل  

 ي الفـرد  الـدخل حمـدودة نتيجـة اخنفـاض مـستويات         يف هذه البلـدان     فاملوارد احمللية   . واالبلدان من 
 االعتمـاد علـى   يـشتد ولـذلك   .  وضـيق الوعـاء الـضرييب      نيواالستثمار احمللي االدخار  ومستويات  

ــة الرمسيــة     ــة، مبــا يف ذلــك املــساعدة اإلمنائي ــة اخلارجي واالســتثمار األجــنيب املباشــر  املــوارد املالي
قــد اســتفاد  و.التحــويالتمــن قبيــل اض بــشروط ميــسرة والتــدفقات اخلاصــة األخــرى، واإلقــر
 من أقل البلدان منوا من التـدابري املتعلقـة بتخفيـف أعبـاء الـديون يف إطـار املبـادرة املعنيـة                     العديد

أثـر   وأدى   .بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبـادرة املتعـددة األطـراف لتخفيـف أعبـاء الـديون               
بأزميت الغـذاء والطاقـة إىل تقـويض جهـود التنميـة            اليت اقترنت    العاملية   زمة االقتصادية واملالية  األ

  . اليت تبذهلا أقل البلدان منوا
  
  املوارد احملليةتعبئة

بنــاء لمــوارد احملليــة ول الفعالــة  للتعبئــة كــبريةا أقــل البلــدان منــوا جهــود يلــزم أن تبــذل - ١١١
لـيس   أنـه    غـري . مالئمـة واستحداث تـدابري ومؤسـسات تنظيميـة        وقدرات مالية   هياكل أساسية   

الـيت   املطلوبة لتمويـل التنميـة يف أقـل البلـدان منـوا              العديدة جمال حمدود الستيفاء الشروط      مثة إال 
 .  اخلاصهاوختلف قطاع فيهاالفقر  وتفشيضيق قواعدها االقتصادية ب تتسم

 : التاليةالغايات واألهداف معتتماشى  سياسات وتدابري وسيسعى إىل وضع - ١١٢

 اإليــراد مجــع املــدخرات احملليــة وزيــادة منــهاتعزيــز تعبئــة املــوارد احملليــة بــسبل   )أ(  
  ؛الضرييب وتعزيز القدرات املؤسسية

  .احلد من الفساد وزيادة الشفافية على مجيع املستويات  )ب(  

 بـشأن  اإلمنـائيون اؤها تكون اإلجـراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـرك          وس - ١١٣
  : التايلالنحوتعبئة املوارد احمللية على 

  
  تضطلع هبا أقل البلدان منوااليت جراءات اإل  -  ١  

ــدابري    )أ(   ــاذ تـ ــلة اختـ ــتقطاب  مواصـ ــة السـ ــروف املؤاتيـ ــة الظـ ــتثمارات لتهيئـ االسـ
   القطاعني العام واخلاص؛ يفوتعبئة املدخرات احمللية، بقائها واست

 والـــشمول وجـــودة األداء قطـــاع خـــاص يتـــسم بالديناميكيـــة  قيـــامتـــشجيع   )ب(  
  حىت يسهم يف توليد أنشطة اقتصادية؛ ويتحمل مسؤولية اجتماعية 
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ــزه، عنــد االقتــضاء،       )ج(   وضــع نظــام مــايل شــامل وســليم وجيــد التنظــيم أو تعزي
 التجاريــة الــصغرية املؤســسات وحتــسني فــرص حــصول ني واالســتثمار احمللــياالدخــارلتــشجيع 

فقراء والفئات احملرومة، ال سيما النساء والشباب، على اخلدمات املاليـة، مـن قبيـل التمويـل                 وال
   االئتمان البالغ الصغر والتأمني البالغ الصغر؛ همبا فيوالبالغ الصغر على سبيل املثال ال احلصر، 

 االقتـضاء، لبنـاء نظـم       حـسب ،  ضـريبية مواصلة القيام مبا يلزم مـن إصـالحات           )د(  
والعدالـة وختـضع     منوا تتـسم بالفعاليـة والـشفافية         للضرائب واإلدارة املالية يف أقل البلدان     وطنية  

 والقيـام عنـد االقتـضاء بتوسـيع      للمساءلة، وحتديد مصادر جديدة لإليرادات وحتـسني إتاحتـها،          
   الوعاء الضرييب؛

ويات، تنفيذ تدابري للحد من التدفقات املاليـة غـري املـشروعة علـى مجيـع املـست                  )هـ(  
يف أمهيـة حامسـة     يكتـسي   و. وتعزيز ممارسات اإلفـصاح وتـشجيع الـشفافية يف املعلومـات املاليـة            

تعزيز اجلهود الوطنية واملتعددة اجلنسيات للتصدي هلذه املـسألة، مبـا يف ذلـك دعـم                هذا الصدد   
ضـافية ملنـع    وينبغـي تنفيـذ تـدابري إ      . أقل البلدان منوا وتزويـدها باملـساعدة التقنيـة لتعزيـز قـدراهتا            

نقــل األصــول املــسروقة إىل اخلــارج واملــساعدة يف اســترداد هــذه األصــول وإعادهتــا إىل بلــداهنا  
  ؛ *مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمتاشيا ،  بصفة خاصةاألصلية

 والشفافية يف كل من بلدان املـصدر وبلـدان املقـصد       تعزيز ممارسات اإلفصاح    )و(  
والتعــاون يف اجلهــود الراميــة إىل احلــد مــن التــدفقات املاليــة غــري املــشروعة والتــهرب الــضرييب    

   .والفساد
  

 اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٢  

موارد حمليـة مـن   دعم أقل البلدان منوا لبناء قدراهتا فيما تبذله من جهود جلمع       )أ(  
لقطاع املايل، ال سّيما مـن خـالل بنـاء نظـم وطنيـة              ل ات إصالح وإجراءخالل توليد اإليرادات    

   للضرائب واإلدارة املالية تتسم بالشفافية والعدالة وختضع للمساءلة؛
دعــم أقــل البلــدان منــوا لتطــوير القطــاع اخلــاص حبيــث يتــسم أداؤه بالكفــاءة      )ب(  

 الطاقـة اإلنتاجيـة ودعـم هـذه البلـدان         وتعزيـز حمـل مـسؤولية اجتماعيـة،       والفعالية واجلـودة ويت   
 القائمـة االستفادة مـن اسـتثمارات القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك العمليـات           على  لتطوير قدرهتا   

على أساس الشراكة بني القطاعني العام واخلـاص ورأس مـال اجملازفـة، لتـضييق فجـوة املـوارد،                   
  قنية ومؤسسية؛ وذلك بتوفري مساعدة مالية وت

 
  

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   *  
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 لنقـل األصـول املـسروقة وللتـدفقات         حـوافز  املـالذات اآلمنـة الـيت تنـشئ          إزالة  )ج(  
  ؛ إىل اخلارج املالية غري املشروعة

 متاشــيااملـساعدة يف اســترداد األصـول املــسروقة وإعادهتــا إىل بلـداهنا األصــلية،      )د(  
  مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ 

 مـع  املـصدر واملقـصد والتعـاون        بلـدي ارسات اإلفصاح والـشفافية يف      تعزيز مم   )هـ(  
   .اجلهود الرامية إىل احلد من التدفقات املالية غري املشروعة

  
 املساعدة اإلمنائية الرمسية

 مـــن  بليـــون دوالر١٢رغـــم أن تـــدفقات املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة ارتفعـــت مـــن   - ١١٤
يف الفتـرة مـن     من دوالرات الواليات املتحدة     يون دوالر    بل ٣٨ إىل   دوالرات الواليات املتحدة  

، فإن ما قدِّم منها إىل أقل البلدان منوا كان يـسريا مقارنـة مبـا تواجهـه هـذه           ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠١
  .  هيكلية وكثرة مكامن ضعفها واحتياجاهتامعوقاتالبلدان من 

ثيثــة احل هــودزيــد مـن اجل امل البلـدان املتقدمــة النمــو ببـذل   إىل قيــامواضـحة  مثـة حاجــة  و - ١١٥
 إىل أقل البلدان منوا وتعزيز هـذه االلتزامـات، مـىت             بتقدمي مساعدة إمنائية رمسية    بالتزاماهتاللوفاء  
   .أمكن
 : التاليةالغايات واألهدافمع  تتماشى سياسات وتدابري وسيسعى إىل وضع - ١١٨

  إىل أقل البلدان منوا؛ ية تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسبكفالة الوفاء بااللتزامات   )أ(  
مواءمة املعونة مع األولويات الوطنيـة ألقـل البلـدان          كفالة   -ة   بديل  صيغة - و ج  ب  

  . الوطنيةوإجراءاهتا وزيادة مواءمة املعونة مع نظم أقل البلدان منوا منوا، 
  بـشأن  وشـركاؤها اإلمنـائيون  تكون اإلجـراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا         وس - ١١٩

 : التايل النحواملساعدة اإلمنائية الرمسية على
  

 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

 الوطنيـة ومواءمتـها مـع       ادمج املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف خططهـا وأولوياهتـ            )أ(  
  تلك اخلطط واألولويات؛ 

رنــامج عمــل باســتخدام املعونــة لتحقيــق أهــداف التنميــة الــشاملة الــواردة يف     )ب(  
  ؛ بروكسل
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ــدعم كمــا     إحــداث  )ج(   ــز ال ــة لتعزي ــل التنمي ــع أشــكال متوي ــآزر بــني مجي  ونوعــا ت
 لضمان فعالية التنمية؛ 

 علـى  العمـوم  تعزيز شفافية املعونات ومكافحة الفساد بإتاحـة إطـالع       -ا   مكرر - ج  
 ؛ وأوجه استخدامهااملعلومات املتعلقة بكميات املعونة ومصادرها 

  
  اءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيوناإلجر  -  ٢  

 تضطلع البلدان املاحنة يف أقرب وقـت ممكـن بـاإلجراءات التاليـة الـيت                - صفر   -ألف    
  :تعهدت باختاذها خالل مؤمتر األمم املتحدة بشأن أقل البلدان منوا

 تفـوق   البلدان املاحنة اليت تقدم إىل أقل البلدان منوا مساعدة إمنائية رمسية بنسبة             )أ(  
لزيــادة املــساعدة تواصــل القيــام بــذلك وتبــذل قــصاراها  :  مــن ناجتهــا القــومي اإلمجــايل ٠,٢٠

  اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا؛
 تتعهــد:  يف املائــة املــستهدفة٠,١٥البلــدان املاحنــة األخــرى الــيت بلغــت نــسبة    )ب(  

   يف املائة على وجه السرعة؛٠,٢٠ببلوغ نسبة 
 يف املائـــة ٠,١٥مجيـــع البلـــدان املاحنـــة األخـــرى الـــيت تعهـــدت ببلـــوغ نـــسبة   )ج(  
 أو ببـذل قـصاراها      ٢٠١٥تعيد تأكيـد التزامهـا وتتعهـد ببلـوغ اهلـدف حبلـول عـام                : املستهدفة

  للتعجيل مبساعيها لبلوغ اهلدف؛
لــن تــدخر جهــدا علــى : خــالل فتــرة برنــامج العمــل، البلــدان املاحنــة األخــرى  )د(  

ردي لزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة إىل أقـل البلـدان منـوا، ممـا سيفـضي إىل                   الصعيد الف 
  زيادة كبرية يف مساعدهتا اجلماعية ألقل البلدان منوا؛

 أن جتري البلـدان املاحنـة استعراضـاً اللتزاماهتـا بتقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة                 ينبغي  )هـ(  
  ؛ية تعزيز املوارد املخصصة ألقل البلدان منوا، وأن تنظر يف إمكان٢٠١٥الرمسية يف عام 

تزويد حكومات أقل البلدان منوا مبعلومـات يف حينـها وبطريقـة شـفافة بـشأن                  )أ(  
 ا السنوية، مـن أجـل مـساعدهتا يف ختطـيط سياسـاهتا واسـتراتيجياهت              املصروفةااللتزامات واملبالغ   

   الوطنية؛ اإلمنائية
أول لتنفيــذ بــرامج املعونــة الراميــة إىل دعــم  اســتخدام الــنظم القطريــة كخيــار    )ب(  

 اســـتخدام خيــار آخـــر  ة املاحنــ ت اجلهــات وإذا اختـــار. األنــشطة الــيت يـــديرها القطــاع العــام    
مبـا فيهـا الوحـدات     ( من مث علـى آليـات لتـسليم املعونـة خارجـة عـن الـنظم القطريـة                    تواعتمد

الذي اسـتندت إليـه يف خيارهـا، وأن         ، فعليها أن تبني بشفافية األساس       )املوازية لتنفيذ املشاريع  
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اجلهـات  ضع  تـ ويف حالة تعذر اسـتخدام الـنظم القطريـة،          . تستعرض مواقفها يف فترات منتظمة    
 تقويضها؛  ضمانات وتدابري تكفل تعزيز النظم واإلجراءات القطرية الةاملاحن

 مواءمة املعونـة مـع األولويـات الوطنيـة وتعزيـز تنميـة القـدرات        - ١ -ا  مكرر -ب    
  ؛ تنيوفقا ملبادئ امللكية والقيادة الوطني

، واخلـضوع  إمكانيـة توقعهـا  ، و هلـا  بتعزيز امللكيـة الوطنيـة   ة املعونة وعينحتسني    )د(  
، واالتـساق واملواءمـة، وفقـا إلعـالن          النتـائج  التوجه القـائم علـى    املتبادل للمساءلة والشفافية، و   

 ؛٢٠٠٨ أكرا لعام  بشأن فعالية املعونة وجدول أعمال٢٠٠٥باريس لعام 

   بني اجلهات املاحنة لتجنب التجزؤ واالزدواجية؛ واملواءمةحتسني التنسيق   )هـ(  
مواصلة إحراز التقدم يف حترير املعونـة مـن القيـود، علـى النحـو الـذي شـجعت                     )و(  

  عن جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف     ٢٠٠١عليه التوصية الصادرة عام  
  امليدان االقتصادي، بشأن حترير املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقل البلدان منوا من القيود؛ 

ــة      )ز(   ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــة ختــصيص امل ــات مواءم ــع   ألولي ــوا م ــدان من ــل البل أق
نمــو الالتركيــز بــشكل خــاص علــى تطــوير الطاقــة اإلنتاجيــة، عنــد االقتــضاء، مــن أجــل حتقيــق  

  ستدامة؛ املتنمية ال، ونصفاملشامل والطرد واملي قتصاداال
 آليات متويل مبتكرة جديـدة وتعزيـز القـائم منـها وتوسـيع نطاقـه،                استكشاف  )ح(  

وينبغـي أن تكـون هـذه       . عند االقتضاء، نظرا لقدرهتا علـى اإلسـهام يف تنميـة أقـل البلـدان منـوا                
 وميكن التنبـؤ هبـا، وأال تكـون بـديال           اآلليات الطوعية فعالة وأن هتدف إىل تعبئة موارد مستقرة        

فــق أولويــات البلــدان الناميــة   وأن ُتــصرف و،عــن مــصادر التمويــل التقليديــة وإمنــا مكملــة هلــا  
 . عبئا مفرطا على عاتقهاتشكل  وأال
  

  الدين اخلارجي    
ف أسهمت املبادرة املعنية بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون، واملبـادرة املتعـددة األطـرا                 - ١٢٠

 عـن  يف ختفيـف قـدر كـبري مـن أعبـاء الـديون               املـاحنون يف إطـار ثنـائي      لتخفيف أعباء الـديون، و    
 اإلجناز يف إطـار املبـادرة املعنيـة بالبلـدان           من أقل البلدان منوا بلغت نقطةَ      ٢٥بلدا، مبا فيها     ٣٨

متكينـها   أدى إىل خفض كـبري يف إمكانيـة تعرضـها ألخطـار الـدين و               مماالفقرية املثقلة بالديون،    
وعلى الرغم من هـذه اجلهـود الدوليـة، ال يـزال        . من زيادة استثماراهتا يف اخلدمات االجتماعية     

زء جبـ  خدمـة الـدين      وتـستأثر .  يواجه مشكلة ارتفاع أعباء الـدين      أقل البلدان منوا  عدد كبري من    
مـو االقتـصادي     هـذه البلـدان، ممـا ميثـل عائقـا أمـام حتقيـق الن               القليلـة يف  كبري من موارد امليزانيـة      

فيهـا األهـداف اإلمنائيـة       والقضاء على الفقر وحتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا               
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 القــدرة علــى حتمــل وتتوقــف. ويتطلــب هــذا الوضــع اســتمرار تنفيــذ اآلليــات القائمــة. لأللفيــة
يـات إقـراض    لمالدين على املدى البعيـد، يف مجلـة أمـور، علـى قيـام مجيـع الـدائنني واملـدينني بع                    

واقتراض مسؤولة، وحتقيق منو اقتصادي مستدام، وإحداث حتول هيكلي يف أقـل البلـدان منـوا،                
  . هذه البلدانفائدة وتعزيز آفاق األسواق ل

 : التاليةالغايات واألهداف مع تتماشى سياسات وتدابري وسيسعى إىل وضع - ١٢١

ل البلـدان منـوا مـع األخـذ          أقـ   مجيـع  حتملـه يف   حتقيق مستويات من الدين ميكن      )أ(  
  خلاصة هلذه البلدان؛ ا اإلمنائيةحتياجات اليف االعتبار ا

 يف رصد حالة الدين لدى أقل البلدان منوا ومواصلة اختـاذ تـدابري              التزام احليطة   )ب(  
  ؛ فعالة ضمن األطر القائمة

ن  البلــداغــري تــدابري حمــددة لتخفيــف أعبــاء ديــون أقــل البلــدان منــوا مــن إتاحــة  )ج(  
  .الفقرية املثقلة بالديون على أساس كل حالة على حدة

 بـشأن  اإلمنـائيون تكون اإلجـراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها           وس - ١٢٢
 : التايلالنحوختفيف أعباء الديون على 

  
 أقل البلدان منواضطلع هبا اإلجراءات اليت ت  -  ١  

إدارة الدين العام من أجل تفـادي الـدين         و سياسات مسؤولة لالقتراض     واتباعتشجيع    
   . أعبائه ال ميكن حتملهالذي

  
 اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٢  

ملبــادرة املعنيــة بالبلــدان  تنفيــذ ا لويف الوقــت املناســب الكامــل  التمويــلكفالــة  )أ(  
الـديون مبـا يف ذلـك للعـدد         واملبـادرة املتعـددة األطـراف لتخفيـف أعبـاء            الفقرية املثقلة بالـديون   

املتبقـــي مـــن أقـــل البلـــدان منـــوا املؤهلـــة الســـتكمال عمليـــة املبـــادرة املعنيـــة بالبلـــدان الفقـــرية   
  ؛ بالديون قلةاملث

لتأكد من أن املوارد املقدَّمة لتخفيف أعباء الدين يف إطار املبـادرة            السعي إىل ا    )ب(  
ــا    ــديون واملب ــة بال ــدان الفقــرية املثقل ــة بالبل ــديون   املعني ــاء ال درة املتعــددة األطــراف لتخفيــف أعب

   تنتقص من موارد املساعدة اإلمنائية الرمسية املُزمع إتاحتها ألقل البلدان منوا؛ ال
مواصــلة التأكــد مــن قيــام مجيــع البلــدان املــشاركة يف املبــادرة املعنيــة بالبلــدان     )ج(  

يف نــادي بــاريس، بتخفيــف أعبــاء  األعــضاء الــدائنون غــريالفقــرية املثقلــة بالــديون مبــا يف ذلــك 
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الديون، وخصوصا للبلدان اليت تكون نسبة كبرية من ديوهنا غري مستحقة للدائنني مـن أعـضاء                
  ) اإلجراءات املشتركة عنوان حتتتدرج( ؛نادي باريس

 والـشفافية والتعامـل مـع       التراضـي وعلـى أسـاس       عند االقتضاء  زيادة التقّصي،   )د(  
 مـن قبيـل     ومبتكـرة  لدين جديدة وحمسَّنة  لتخدام أدوات وآليات    اسبشأن  كل حالة على حدة،     

   مبادالت الديون؛
تدابري ومبـادرات إضـافية هتـدف إىل كفالـة القـدرة علـى حتمـل          النظر يف اختاذ      )هـ(  
طويــل األجــل مــن خــالل زيــادة التمويــل علــى أســاس املــنح وغــري ذلــك مــن أشــكال    الالــدين 

  ؛ املؤسسات املتعددة األطراف مبا يف ذلك من خالل،التمويل امليسر
 سياسات منـسقة هتـدف إىل تعزيـز متويـل الـديون،      وضعالتأكيد على ضرورة      )ز(  

، عنـد االقتـضاء، مـع اإلشـارة أيـضا إىل أن أقـل البلـدان منـوا                   هيكلتـها وختفيف أعبائها، وإعادة    
 أطـر ومـن خـالل      السعي إىل التفاوض، كمالذ أخري، على أساس كل حالة على حـدة،              ميكنها
 مـن   الـدائنني كافـة   املـدينني و  للتوصل إىل اتفاقات بـشأن وقـف سـداد الـدين مؤقتـا بـني                ،  ةقائم

أجــل املــساعدة يف ختفيــف حــدة اآلثــار الــسلبية لألزمــة وتثبيــت التطــورات االقتــصادية الكليــة   
 .السلبية

  
 االستثمار األجنيب املباشر    

فقات الرأمساليــة الدوليــة اخلاصــة  مثــة دور تكميلــي وحتفيــزي ميكــن أن تــسهم بــه التــد - ١٢٣
طويلة األجـل، ال سـيما االسـتثمار األجـنيب املباشـر، يف بنـاء الطاقـة اإلنتاجيـة وتعزيزهـا نظـرا              ال
تفضي إليه من منافع ملموسة وغري ملموسة، مبا يف ذلك منو الصادرات، ونقل التكنولوجيـا                ملا

كل الــسياسات الــيت هتــدف إىل وتــش.  فــرص العمــل، والقــضاء علــى الفقــر وإجيــادواملهــارات، 
ويف . استقطاب االستثمار األجنيب واسـتبقائه عناصـر أساسـية يف اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة               

ــة         ــالغ األمهي ــانوين ومؤســسي مــستقر عــامال ب ــصادي وق ــوافر إطــار اقت ــسياق، يكــون ت هــذا ال
. الســتثماراتالســتقطاب االســتثمار األجــنيب املباشــر وتــشجيع التنميــة املــستدامة مــن خــالل ا  

   .ويكتسي توافر بيئة دولية داعمة أمهية بالغة من أجل حتقيق هذه الغاية
 : التاليةالغايات واألهدافوسُيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ١٢٤

استقطاب املزيد من االستثمار األجنيب املباشر يف أقـل البلـدان منـوا واسـتبقاؤه                 )أ(  
   القاعدة اإلنتاجية وتعزيز الطاقة اإلنتاجية؛ فيها، ال سيما هبدف تنويع

 .البلدان منواتعزيز املبادرات الرامية إىل دعم االستثمار يف أقل   )ب(  
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وستكون اإلجـراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها اإلمنـائيون بـشأن              - ١٢٥
  :االستثمار األجنيب املباشر على النحو التايل

  
  تضطلع هبا أقل البلدان منوااإلجراءات اليت  -  ١  

مواصــلة تعزيــز إطــار الــسياسات الوطنيــة واإلطــار التنظيمــي حلفــز االســتثمار     )أ(  
 وضــمان إنفــاذ إزالــة احلــواجز أمــام االســتثمار، بــسبل منــها األجــنيب يف القطاعــات اإلنتاجيــة، 

ــدعيم الــ      ــة، وت ــوق امللكي ــرام حق ــز احت ــود، وتعزي ــظم نُّالعق ــصفامل ةضريبيال ــفعال ةن ــوفري ةال ، وت
معلومــات دقيقــة عــن شــروط االســتثمار وفرصــه يف أقــل البلــدان منــوا، وتــشجيع الــشراكة بــني 

 القطاعني العام واخلاص يف هذا الشأن؛

حتديــد جمــاالت األولويــة لالســتثمار وتقيــيم القــدرات واملــوارد احملليــة ومــدى     )ب(  
   إىل االستثمار والدعم الدوليني؛احلاجة

 لتسجيل تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر اجلديـد         وحيدةفذة  إنشاء مرفق نا    )د(  
والقــائم وغريهــا مــن التــدفقات املاليــة والرقابــة عليهــا مــع إنــشاء مــا يلــزم مــن هياكــل أساســية   

 مؤسسية؛
  

  اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٢  
ــدعم االســتث    وضــع  - صــفر -أ    ــضاء، ل ــد االقت ــا، عن ــادرات وتعزيزه ــل مب مار يف أق

 وصــناديق التفــضيليتمويــل الضمانات والــتــأمني والبــرامج البلــدان منــوا، وذلــك مــن قبيــل     
 مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى القطاعـات             ،الشركات اخلاصة لالسـتثمار يف أقـل البلـدان منـوا          

الالزمة لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتشجيع إقامة الـروابط مـع أنـشطة اإلنتـاج احمللـي وكـذلك                   
  ؛ حداث فرص العملاست

وعلــى املــستوى اإلقليمــي حــسب   ،دعــم بنــاء القــدرات يف أقــل البلــدان منــوا   )أ(  
هبدف حتسني قدراهتا على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر، مبـا يف ذلـك القـدرة               االقتضاء،  

على التفاوض من أجل التوصل إىل اتفاقات استثمارية تعود بالنفع على مجيع األطـراف ونـشر                
  ؛ لومات بشأن فرص االستثمار يف أقل البلدان منوامع

دعم وتنفيذ املبادرات الراميـة إىل تـشجيع االسـتثمار يف أقـل البلـدان منـوا مـن                     )ج(  
قبيـــل اعتمـــادات التـــصدير، وأدوات إدارة املخـــاطر، والتمويـــل املـــشترك، وأدوات رأس مـــال 

   التجارية، ودراسات اجلدوى؛ اجملازفة وغريها من أدوات اإلقراض، وخدمات تطوير األعمال
عـن طريـق متـتني       هـا ييتفـق عل  شروط  بتعزيز برامج الشراكة لنقل التكنولوجيا        )د(  
  . ط بني الشركات األجنبية واحملليةالرواب
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 التحويالت    

. التحويالت موارد مالية خاصة مهمة لألسر املعيشية يف البلـدان األصـلية للمهـاجرين              - ١٢٦
 إجيـاد زيد من اجلهـود خلفـض تكـاليف املعـامالت املتعلقـة بـالتحويالت و           ومثة حاجة إىل بذل امل    

فــرص لالســتثمارات املوجهــة إىل التنميــة، مــع األخــذ يف االعتبــار أن التحــويالت ال ميكــن أن   
تعترب بديال عن االستثمار األجنيب املباشر أو املساعدة اإلمنائية الرمسيـة أو ختفيـف أعبـاء الـديون                  

  .صادر العامة لتمويل التنميةأو غري ذلك من امل

 : التاليةالغايات واألهدافوسُيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ١٢٧

خفــض تكلفــة املعــامالت املتعلقــة بتــدفقات التحــويالت وتعزيــز أثــر التحــويالت علــى   
 التنمية؛ 

يون بـشأن  وستكون اإلجـراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها اإلمنـائ            - ١٢٨
  :التحويالت على النحو التايل

  
  اإلجراءات اليت تضطلع هبا أقل البلدان منوا  -  ١  

بـــذل جهـــود لتحـــسني االســـتفادة مـــن اخلـــدمات املاليـــة واملـــصرفية لتيـــسري      )أ(  
  املعامالت املتعلقة بالتحويالت؛ 

  تبسيط إجراءات اهلجرة للحد من تكاليف اهلجرة إىل اخلارج؛   )ب(  
تدابري مالئمة لتحسني استخدام معـارف املهـاجرين العائـدين ومهـاراهتم          اختاذ    )ج(  

  وإيراداهتم؛ 
تــوفري املعلومــات الالزمــة، حــسب توافرهــا، للعــاملني الــساعني إىل العمــل يف    )د(  
 .اخلارج

  
 اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٢  

والقيود غـري املعقولـة     ملني املهاجرين   للعاالتمييزية  وغري العادلة   املعاملة  مقاومة    )أ(  
املفروضة على هجرة العمال، بغية زيادة فوائد اهلجرة الدولية إىل أقصى حـد، مـع االمتثـال يف                  

  الوقت نفسه للتشريعات الوطنية ذات الصلة وألحكام الصكوك الدولية السارية؛ 
ليــة، بوضــع نظــام النظــر يف إمكانيــة القيــام، عنــد االقتــضاء ووفقــا للقــوانني احمل  )ب(  

   ، يشمل العاملني الوافدين من أقل البلدان منوا؛للهجرة القصرية األجل
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 غــري الــضرورية املفروضــة علــى التحــويالت املوجهــة إىل اخلــارج القيــودإلغــاء   )ج(  
   ودعم خفض تكاليف املعامالت؛

، ريندعم أقل البلدان منوا يف إنشاء املرصد الدويل لتحويالت املهـاج          النظر يف     )د(  
 . على أساس طوعي

  
  احلوكمة الرشيدة على مجيع املستويات  - حاء  

متثــل احلوكمــة الرشــيدة وســيادة القــانون علــى املــستويات احملليــة والوطنيــة والدوليــة     - ١٣٢
املطرد والشامل واملنـصف، وحتقيـق التنميـة     عنصرين أساسيني من أجل حتقيق النمو االقتصادي  

ومهـا أساسـيان أيـضا لتحقيـق االلتزامـات الـواردة يف             . ر واجلـوع  املستدامة، والقضاء علـى الفقـ     
 . برنامج العمل هذا

وقــد أحــرز العديــد مــن أقــل البلــدان منــوا تقــدما علــى مــدى العقــد األخــري يف جمــال       - ١٣٣
. احلوكمة الرشيدة وسيادة القانون ومحايـة حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا، واملـشاركة الدميقراطيـة               

    .  هذا التقدم وإيالء أولوية أكرب ملسائل احلوكمة املطروحةويتعني مواصلة تعزيز
.  ترتبط التنمية املستدامة يف أقل البلدان منوا ارتباطـا وثيقـا بالـسلم واألمـن               - مكررا - ١٣٣

 للتـصدي   السياقويقتضي الوضع يف أقل البلدان منوا املتضررة من الرتاعات اعتماد ُنُهج حمددة             
وقـد كانـت وتـرية التقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ              . وكمـة بـصورة متكاملـة     لقضايا الفقر واألمن واحل   

األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وحنـو حتقيـق النمـو                         
املطرد والشامل واملنصف والتنمية املـستدامة أبطـأ يف أقـل البلـدان منـوا املتـضررة مـن الرتاعـات                     

ويشكل الفقر واجلوع أيضا سببني من أسباب نـشوب الرتاعـات يف            . لبلدانمقارنة بغريها من ا   
 أن ختضع عمليات تسوية الرتاعات وإحالل السالم للـسيطرة والقيـادة         وينبغي. أقل البلدان منوا  

وســيتعني اعتمـاد سياســات واســتراتيجيات وطنيـة مالئمــة لتعزيــز بنـاء الثقــة، ومنــع    . الـوطنيتني 
ويتعني انتهاج سياسات وطنيـة لتقـدمي    . ملنازعات بالوسائل السلمية  نشوب الرتاعات، وتسوية ا   

املساعدة املوجهة إىل أقل البلدان منوا املتضررة مـن الرتاعـات واختـاذ تـدابري دوليـة لـدعمها مـن               
أجل التصدي للتحديات املرتبطة ببناء السالم وبناء الدولـة والـتعمري وإعـادة التأهيـل، وحتـسني                 

وإن أقـل البلـدان منـوا املرتبطـة بـإعالن ديلـي الـصادر يف            . نـاء علـى طلبـها     احلوكمة وتعزيزها، ب  
 تنظر إىل هذا اإلعالن باعتباره إطـارا أساسـيا للتـصدي لتحـديات مرحلـة              ٢٠١٠أبريل  /نيسان

   .ما بعد انتهاء الرتاع
 : التاليةالغايات واألهدافوسُيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ١٣٤
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حلوكمـة الرشـيدة، وسـيادة القـانون، واملـساواة بـني اجلنـسني، ومتكـني                تعزيز ا   )أ(  
   ؛املرأة واملشاركة الدميقراطية، بطرق منها تعزيز دور الربملانات

تعزيز التدابري الرامية إىل منع الفـساد وإىل زيـادة شـفافية امليزانيـات والنفقـات                  )ب(  
   ؛وتنفيذ تلك التدابري بفعالية

   ؛ملؤسسية ألقل البلدان منوا لضمان احلوكمة الرشيدةتعزيز القدرات ا  )ج(  
 بطريقـة ميكـن التنبـؤ      هاماستخدااملوارد املقدمة ألقل البلدان منوا و     توفري  كفالة    )د(  

  ؛ هبا وبشفافية ويف الوقت املناسب
ــوا ومــشاركتها         )هـ(   ــدان من ــل البل ــة إمســاع صــوت أق ــدعم املــستمر لكفال ــوفري ال ت

   ملنتديات الدولية ذات الصلة؛بصورة قوية وفعالة يف ا
 واألمن والتنمية املستدامة الشاملة     االستقراربناء السالم الدائم وكفالة      -مكررا  ) هـ(  

  يف أقل البلدان منوا؛ 
وستكون اإلجـراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها اإلمنـائيون بـشأن              - ١٣٥

  : على النحو التايلاحلوكمة
  

 أقل البلدان منوا  اليت تضطلع هبااإلجراءات  -  ١  

 مبـا يف ذلـك احلـق يف         ،تعزيز واحترام مجيع حقوق اإلنسان املعترف هبـا دوليـا           )أ(  
  ؛ التنمية

ــة إىل وضــع إطــار مؤســسي وقــانوين وتنظيمــي يتــسم       )ب(   مواصــلة اجلهــود الرامي
  ؛  القانون من أجل تعزيز سيادة، حسب االقتضاء،بالفعالية والعدل واالستقرار أو تعزيزه

ــساد،         )ج(   ــر يف إمكانيــة التــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الف  النظ
شــيا مــع ااالنــضمام إليهــا، علــى ســبيل األولويــة، وتنفيــذ قــوانني وأنظمــة مكافحــة الفــساد مت أو

   ؛االتفاقية
مواصلة إصـالح القطـاع العـام لزيـادة الكفـاءة والـشفافية يف تقـدمي اخلـدمات                    )د(  
  ية واملؤسسية، مبا يف ذلك قدرته اإلحصائية؛ البشر

الشفافية يف اإلدارة املالية العامة مبـا يف ذلـك اإلفـصاح العـام               العمل باملزيد من    )هـ(  
الرقابـة   وامليزانيات والنفقات واملشتريات وعمليات مراجعـة احلـسابات وحتـسني      تعن اإليرادا 

  ؛  على اإلدارة املالية العامةيةالربملان
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شجيع املــشاركة الفعالـة جلميــع أصـحاب املــصلحة ومـساءلة احلكومــة علــى    تـ   )و(  
تعزيــز أدوار الربملــان واجملتمــع املــدين ووســائط اإلعــالم املــستقلة   عــن طريــق مجيــع املــستويات 

واألحزاب السياسية وسائر املؤسسات والعمليات الدميقراطيـة، حـسب االقتـضاء، مبـا يف ذلـك        
مع كفالة التزام مجيـع     طط اإلمنائية الوطنية وتنفيذها ورصدها،      ما يتعلق بإعداد السياسات واخل    

  أصحاب املصلحة بالقوانني الوطنية وتقيدها بسيادة القانون؛ 
 تشجيع قيام حكومة عادلة وشفافة وتعمـل بـشكل جيـد وختـضع     - مكررا ثالثا  -و    

   ؛للمساءلة أمام الشعب وتشجيع قيام نظام قضائي مستقل ومتاح للجميع
 وكـذلك   ،شجيع االتـساق بـني الـسياسات االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة            ت  )ز(  

  تشجيع االتساق يف استخدام املوارد لضمان هتيئة بيئة تفضي إىل التنمية املستدامة؛ 
 إلنفاقهــا يف تعزيــز مــساءلة مجيــع اجلهــات الفاعلــة اإلمنائيــة الــيت تتلقــى أمــواال   )ح(  

فــصاح علــين عــن مــصادر متويلــها وكــذلك مراجعــة   أنــشطة التنميــة، وذلــك مــن خــالل آليــة إ 
  حساباهتا املالية؛ 

الفـساد، والرشـوة، وغـسل األمـوال،        اجلهـود املبذولـة ملكافحـة        تعزيز   - مكررا   -ح    
ــشروعة       ــشطة غــري امل ــوال، وســائر األن ــشروع لألم ــوانني   والنقــل غــري امل ــز الق ــق تعزي عــن طري

  ؛ واألنظمة املناهضة للفساد وإنفاذها بفعالية
 وتسويتها بالوسائل الـسلمية، وبنـاء     الرتاعاتإدماج منع نشوب     - مكررا ثانيا    -ح    

الــسالم، وبنــاء الدولــة، وكــذلك اســتراتيجيات املــصاحلة الوطنيــة يف صــلب خطــط التنميــة          
  االقتضاء؛ الوطنية، حسب

ــا -ح    ــز الــسياسات وتكثيــف اجلهــود لتحقيــق مــشاركة النــساء    - مكــررا ثالث  تعزي
دم املساواة على مجيع املستويات يف جماالت منع نـشوب الرتاعـات وتـسويتها،              والرجال على ق  

  واملصاحلة، وعمليات بناء السالم؛
 الـــسعي إىل اعتمـــاد سياســـات وبـــرامج للتنميـــة االجتماعيـــة  - مكـــررا رابعـــا -ح   

واالقتــصادية موســعة وشــاملة، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى القــضاء علــى الفقــر واجلــوع،  
   .سيما للنساء والشباب العمل املنتج، وتوفري فرص العمل الالئق للجميع، والوإجياد فرص 

  
 الشركاء اإلمنائيون اإلجراءات اليت يضطلع هبا  -  ٢  

دعم جهود أقل البلدان منوا الرامية إىل تطوير قدراهتا البـشرية واملؤسـسية مـن                 )أ(  
  أجل احلوكمة الرشيدة؛ 



A/CONF.219/3
 

60 11-32945 
 

دراهتا اإلحصائية الوطنية من أجـل وضـع بـرامج          دعم أقل البلدان منوا لتعزيز ق       )ب(  
  وسياسات لتحقيق التنمية املستدامة ورصد تنفيذ برنامج العمل هذا بفعالية؛ 

تزويد حكومـات أقـل البلـدان منـوا مبعلومـات يف حينـها وبطريقـة شـفافة عـن                      )ج(  
اســبة ومراجعــة  لتــوخي الدقــة يف عمليــات امليزنــة واحمل ،الــسنوية املــصروفة االلتزامــات واملبــالغ

   احلسابات يف أقل البلدان منوا؛
تـــشجيع االتـــساق والتنـــسيق بـــني املؤســـسات والعمليـــات واآلليـــات املاليـــة     )د(  

مراعــاة االحتياجــات والتحــديات اإلمنائيــة اخلاصــة واملتنوعــة  والتجاريــة واإلمنائيــة الدوليــة، مــع
  ؛ألقل البلدان منوا

قـوة  وت أقل البلدان منـوا ومـشاركتها ب  إمساع ص توفري دعم متواصل من أجل      )هـ(  
فعالية يف احلوار الدويل والعمل املتعلق بالتنمية، وكذلك يف عمليـات صـنع القـرارات ووضـع                 و

ويف املنتـديات الدوليـة    تنميتها، يفالقواعد وحتديد املقاييس واملعايري يف مجيع اجملاالت اليت تؤثر       
   ذات الصلة؛

 علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد       النظــر يف التــصديق - مكــررا -هـــ   
االنضمام إليها، على سـبيل االسـتعجال، وتنفيـذ القـوانني واألنظمـة املناهـضة للفـساد وفقـا                    أو

  لالتفاقية؛ 
ــدراهتا املؤســسية وأطرهــا     جهــوددعــم   )و(   ــز ق ــة إىل تعزي ــدان منــوا الرامي  أقــل البل

ــع الفــساد، والرشــوة، وغــسل األمــوال    ــة ملن ، والنقــل غــري املــشروع لألمــوال، وســائر   التنظيمي
  ؛األنشطة غري املشروعة اليت تقوم هبا كيانات من القطاعني العام واخلاص

 البلـدان  أقـل  مـن  املستفيدالبلد   طلبعلى   بناء املالئمة املساعدة تقدمي - مكررا -و    
سـائل سـلمية،    بو وحلـها،  الرتاعـات منع نـشوب     يف للمساعدة املتحدة، األمم مليثاق وفقا منوا،

 وإعـادة  الـرتاع،  انتـهاء  بعـد  مـا  مرحلـة  يف الـسالم  وبنـاء  الثقـة،  بنـاء  ودعـم مبها فيها الوسـاطة،     
 والتأهيل؛ واإلعمار اإلدماج

 الرتاعــات مــن املتــضررة منــوا البلــدان ألقــل املقــدم الــدعم توطيــد - ثانيــا مكــررا -و   
 االجتماعيــة االقتــصادية التنميــة افيهــ امبــ معــني، ببلــد احملــددة واحلــاالت لالحتياجــات للتــصدي
 املؤســسات بنــاء إعــادة علــى خاصــة بــصفة التركيــز مــع والــسريعة والــشاملة القاعــدة العريــضة

 املنــتج العمــل فـرص  إجيــادو األمهيــة البالغـة  األساســية اهلياكــل بنـاء  وإعــادة الوطنيــة، والقـدرات 
  للجميع؛ الالئق والعمل

 منـوا  البلدان ألقل الوطنية األولويات مع ساعدةامل وتنسيق مواءمة -ثالثا   مكررا -و    
   الرتاعات؛ من املتضررة
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 الـدور التكميلــي للتعـاون فيمـا بـني بلــدان اجلنـوب يف تنفيـذ برنــامج       -رابعـا مكـررا   
  العمل هذا

للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب دور مهم يف تنمية أقل البلدان منوا عن طريـق املـسامهة       - ١
عمل اسطنبول يف جماالت من قبيل بناء القـدرات البـشرية والقـدرة اإلنتاجيـة،           يف تنفيذ برنامج    

ســيما يف مواضــيع تتعلــق بالــصحة،   وتقــدمي املــساعدة التقنيــة وتبــادل أفــضل املمارســات، وال  
. والتعلــيم، والتــدريب املهــين، والزراعــة، والبيئــة، والعلــم والتكنولوجيــا، والتجــارة واالســتثمار

  . تمع الدويل هذا النوع من التعاون، مبا يشمل ُنهج التعاون الثالثيوينبغي أن يدعم اجمل
ــدان           - ٢ ــني شــعوب وبل ــضامن ب ــا هــو جتــسيٌد للت ــوب إمن ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم والتع

اجلنوب، الذي يساهم يف حتقيق الرفاه الوطين، واالعتماد على الذات علـى الـصعيد اجلمـاعي،                
ويــتعني أن . يهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةوبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عل

تتــوىل بلــدان اجلنــوب حتديــد معــامل التعــاون فيمــا بينــها ورســم جــدول أعمــال هــذا التعــاون،     
مببـادئ احتـرام الـسيادة الوطنيـة، وامللكيـة الوطنيـة واالسـتقالل، واملـساواة،                تظل تسترشد    وأن

  . ن الداخلية، وحتقيق املنفعة املتبادلةوالالمشروطية، وعدم التدخل يف الشؤو
 والتعاون بني بلدان اجلنوب مـسعى مـشترك لـشعوب وبلـدان اجلنـوب، ينبـع مـن           - مكررا   ٢

ــشتركة،   ــشاعرها املـ ــا ومـ ــها،   جتارهبـ ــا بينـ ــضامن فيمـ ــشتركة وإىل التـ ــدافها املـ ــستند إىل أهـ ويـ
 ا زمـام أمورهـا بنفـسها، دومنـ        ي البلـدان  احترام السيادة الوطنية وتولّ   من بينها   مببادئ   ويسترشد
ــة      .أي شــروط وينبغــي أالّ ينظــر إىل التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب بوصــفه مــساعدة إمنائي

ويف هـذا الـصدد، تـدعو احلاجـة إىل تعزيـز            . رمسية، بل هو شـراكة بـني أنـداد قوامهـا التـضامن            
ــدان اجلنــوب مــن خــالل مواصــلة       ــق بالتعــاون بــني بل ــة فيمــا يتعل ــة التنمي ــز املــساءلة  فعالي  تعزي

والــشفافية املتبــادلتني فيمــا بينــها، باإلضــافة إىل تنــسيق مبادراهتــا مــع مــشاريع وبــرامج التنميــة    
وينبغـي تقيـيم أثـر التعـاون     . األخرى على أرض الواقع، وفقا خلطط وأولويـات التنميـة الوطنيـة           

   .لى النتائجفيما بني بلدان اجلنوب هبدف حتسني نوعيته، حسب االقتضاء، بطريقة تركز ع
وليس التعاون فيما بني بلدان اجلنوب بديال للتعاون بني بلدان الشمال واجلنـوب، بـل                 - ٣

  . هو باألحرى مكّمل له
املؤســسات املاليــة واإلمنائيــة املتعــددة األطــراف      وتلقــى ترحيبــا اجلهــود الــيت تبــذهلا       - ٤

حـسب  لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب،      تعزيز ا لواإلقليمية والثنائية من أجل زيادة املوارد املالية        
   .أقل البلدان منوااالقتضاء، لفائدة 
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بغيـة  حتقيق إمكانات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وفقا ملبادئ هـذا التعـاون              وينبغي    - ٥
بلوغ األهداف املتمثلة يف دعم جهـود التنميـة الوطنيـة واإلقليميـة، وتعزيـز القـدرات املؤسـسية                   

  .  تبادل اخلربات والدراية الفنية فيما بني البلدان الناميةوالتقنية، وحتسني
ــة يف    - مكــررا ٥ ــدان النامي ــها البل ــيت حققت ــاون    واإلجنــازات ال ــادرات التع ــشجيع مب ســبيل ت

بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك أقل البلدان منـوا، هـي موضـع ترحيـب، ومـن مث، فالبلـدان            فيما
  . دها يف هذا الصددالنامية مدعّوة إىل مواصلة تكثيف جهو

 وينبغـي اإلقـرار مبـسامهة التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف برنـامج عمـل           - مكررا ثانيـا     ٥
اسطنبول، بسبل منها تعزيز املبادرات اليت تعود بالنفع على أقل البلدان منـوا، مـع مراعـاة أمـور              

  . من بينها أوجه التكامل االقتصادي فيما بني البلدان النامية
تعزيــز إمكانيــة احلــصول علــى التكنولوجيــا ونقلــها،  وينبغــي التــشديد علــى -ا ثالثــا  مكــرر٥

ويتعني أن تبذل البلدان الناميـة مزيـدا مـن اجلهـود            . بطرق منها التعاون فيما بني بلدان اجلنوب      
ــالعلوم           ــين ب ــاد املع ــل االحت ــوا، مث ــدان من ــل البل ــع أق ــوجي م ــاون التكنول ــات التع لتحــسني ترتيب

ــا ــوب  والتكنولوجي ــدان اجلن ــض  .  واالبتكــار لبل ــم أي ــن امله ــاون   وم ــن خــالل التع ــشجيع، م ا الت
بــني بلــدان اجلنــوب، علــى توســيع نطــاق التطــورات التكنولوجيــة لتــشمل مــثال قــدرات     فيمــا

اإلدارة التكنولوجية وشبكات املعلومات املوجهة حنو تلبية الطلب واليت تنطوي على مـشاركة             
ني يف عملية التنمية التكنولوجية وتطـوير اهلياكـل األساسـية           مستخدمي التكنولوجيا أو املنخرط   

  . وتنمية املوارد البشرية
 وجيري تنفيذ التعاون فيما بني اجلنوب عن طريق شىت املبـادرات يف امليـدان               - مكررا رابعا    ٥

سـريد  (. ، واالقتـصادي، والبيئـي، والـتقين، والـسياسي        )سيما الصحة والتعليم   وال(االجتماعي  
   )اشيةاحلبادرات يف سرد امل

  
  الرفع من قائمة أقل البلدان منوا واالنتقال السلس  - خامسا 

 بـصدد اخلـروج مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا                هي يكتسي االنتقال السلس للبلدان اليت     - ١٣٦
ضمان انتهاجها بيسر ملسار التنمية املستدامة دون أي إربـاك خلططهـا وبراجمهـا     أمهية حيوية يف 

ويلزم التدرج يف إلغاء التدابري واملنافع املرتبطة مبركز العـضوية يف فئـة أقـل               .  اإلمنائية ومشاريعها
البلدان منوا متشيا مع استراتيجية انتقاهلا السلس مع مراعاة احلالة اإلمنائية اخلاصة لكـل بلـد مـن              

  .هذه البلدان

 قائمـة أقـل البلـدان    ويكتسي أمهية حامسة بالنسبة للبلدان اليت هي بـصدد اخلـروج مـن     - ١٣٧
منوا تويل زمام القيـادة يف وضـع اسـتراتيجيات لالنتقـال الـسلس بـدعم مـن شـركائها اإلمنـائيني            
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مبـن فـيهم منظومـة األمـم املتحـدة،        والتجـاريني،  اإلمنـائيني    وينبغي هلؤالء الـشركاء   . والتجاريني
دة املاليـة والتقنيـة،   مواصلة دعم تنفيذ استراتيجية االنتقال وجتنب أي خفض فجـائي يف املـساع            

والنظــر يف إمكانيــة ختويــل البلــد املعــين الــذي خيــرج مــن القائمــة املــذكورة امتيــازات تفــضيلية    
 . جتارية، على أساس ثنائي

إىل تــشكيل فريــق عامــل خمــصص ملواصــلة دراســة   مــدعّوةٌ اجلمعيــة العامــة  و- مكــررا ١٣٧
 . احة، يف حدود املوارد املتعملية االنتقال السلس وتعزيزها

وينبغــي أن تبــذل األمــم املتحــدة جهــودا ملموســة يف تنفيــذ التــدابري املتعلقــة باالنتقــال  - ١٣٨
،  ويف حدود املـوارد املتاحـة      السلس وذلك بتخويل البلد الذي خيرج من القائمة، يف مجلة أمور          

  . ملعيناملزايا القائمة املرتبطة بسفر املندوبني لفترة مالئمة للحالة اإلمنائية يف البلد ا
  

 التنفيذ واملتابعة والرصد  -سادسا  
يكتسي توافر آليات متابعة ورصد تتسم بالكفاءة على املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة      - ١٣٩

وينبغــي أن تكــون اآلليــات الوطنيــة    . والعامليــة أمهيــة حامســة يف جنــاح تنفيــذ برنــامج العمــل      
لكفالـة  يتم اختـاذ اإلجـراءات الـضرورية      وسـ . بعـضا واإلقليمية والعاملية مكملة ومعززة لبعـضها       

يف املساءلة املتبادلة ألقل البلدان منوا وشركائها اإلمنائيني عن الوفاء مبا تعهدوا به مـن التزامـات                 
 . إطار هذا الربنامج

املــستوى الــوطين أمهيــة خاصــة ألن برنــامج العمــل  املتخــذة علــى ترتيبــات الوتكتــسي  - ١٤٠
فعلــى املــستوى الــوطين، ينبغــي أن تقــوم كــل حكومــة مــن    . وامتلكــه وتقــوده أقــل البلــدان منــ  

حكومات أقل البلدان منوا بـدمج أحكـام هـذا الربنـامج يف سياسـاهتا الوطنيـة وإطارهـا اإلمنـائي           
وينبغـي توسـيع    . وإجراء استعراضات دورية مبشاركة كاملة من مجيع األطراف املعنية الرئيسية         

يــة، مبــا فيهــا آليــات اســتعراض تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة  اآلليــات القائمــة لالستعراضــات القُطْر
عمـل  أطـر   لأللفية، والورقات االسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر، والتقييمـات القُطْريـة املوحـدة، و                

تغطـي اسـتعراض    لكـي   األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، وكـذلك األطـر االستـشارية القائمـة              
 . أقل البلدان منوامجيع لتشمل  وتعميمها ،برنامج العمل هذا

ويشجَّع نظام املنسقني املقيمني التـابع لألمـم املتحـدة وأفرقـة األمـم املتحـدة القُطْريـة،                   - ١٤١
 مـن املؤسـسات املتعـددة       اوكذلك ممثلو مؤسسيت بريتون وودز على املستوى القُطْري، وغريمه        

 . ري الدعم هلااألطراف، على مواصلة التعاون مع عملية املتابعة والرصد الوطنية وتوف

األهـداف والـسياسات املتفـق عليهـا الـيت تـضعها             الشركاء اإلمنائيون  يدعموينبغي أن    - ١٤٢
أقل البلدان منوا، على أساس برنامج العمل، واليت هي مدرجة يف األطر الوطنية القائمة للتنميـة                
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ــة اختــا وأن ينظــروا وينبغــي أن يرصــدوا إجنــاز التزامــاهتم . والتعــاون ــدابري مالئمــة  يف إمكاني ذ ت
  .أو أوجه القصور، إن وجدت ملعاجلة مواطن الضعف

وعلــى املــستوى اإلقليمــي، ينبغــي أن جتــري جلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة ووكاالهتــا  - ١٤٣
لتنفيذ برنامج العمـل هـذا بالتنـسيق الوثيـق مـع عمليـات املتابعـة                 كل سنتني    املعنية استعراضات 

عــاملي والقُطْــري وبالتعــاون مــع املــصارف اإلمنائيــة دون اإلقليميــة  الــيت جتــرى علــى املــستويني ال
ــة  ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي ــة   . واإلقليمي وينبغــي أن تواصــل جلــان األمــم املتحــدة اإلقليمي

ووكاالهتا املعنية العمل على كفالة تلبية احتياجات أقل البلدان منـوا والتـصدي ملـا تواجهـه مـن                   
  .اريحتديات يف إطار عملها اجل

 وعلى املستوى العاملي، ينبغـي تعزيـز وحتـسني آليـات التنفيـذ والرصـد املوضـوعة بعـد                    - ١٤٤
وينبغــي أن تواصــل اجلمعيــة . برنــامج عمــل بروكــسيل مــن أجــل تنفيــذ برنــامج العمــل بفعاليــة 

 . العامة رصد تنفيذ هذا الربنامج سنويا يف إطار البند احملدد لذلك من جدول أعماهلا

إىل مواصــلة إدراج بنــد يف جــدول أعمالــه  مــدعوٌّ لــس االقتــصادي واالجتمــاعي  اجمل و- ١٤٥
ــذا          ــامج العمــل ه ــذ برن ــشأن اســتعراض تنفي ــسنوية ب ــه املوضــوعية ال ــاء دورت ــة أثن ــصفة دوري ب

 ملــا حتــرزه أقــل البلــدان منــوا مــن تقــدم ة دوريــتوينبغــي أن جيــري اجمللــس استعراضــا. وتنــسيقه
اجمللـس مـدعوٌّ إىل      و .ز بـني هـذه البلـدان      دوث تفاعـل مركّـ    تواجهه من معوقات إلتاحة حـ      وما

إجـــراء اســـتعراض لتنفيـــذ برنـــامج العمـــل يف ســـياق استعراضـــاته الوزاريـــة الـــسنوية، حـــسب 
وينبغي أن يـستمر منتـدى التعـاون اإلمنـائي يف اسـتعراض االجتاهـات العامـة يف جمـال                    . االقتضاء

مبـا يف ذلـك بالنـسبة ألقـل     ت بالنسبة للتنميـة،     وكذلك اتساق السياسا  التعاون اإلمنائي الدويل،    
  .البلدان منوا

يف اجلمعية العامـة واجمللـس       سنويينبغي أن يتضمن النظر يف كل استعراض         و - مكررا   ١٤٥
متابعة ورصد وتقييم ما حيـَرز مـن تقـدم يف تنفيـذ             ) أ: (أمورا من بينها  االقتصادي واالجتماعي   

ة ودون اإلقليميـة واإلقليميـة والعامليـة مـن خـالل تقـارير              برنامج العمل علـى املـستويات الوطنيـ       
ــم املتحــدة        ــة األم ــة ملنظوم ــة التابع ــة الدولي ــات احلكومي ــات واهليئ ــات، واألمان ــدمها احلكوم تق

ــة؛      ــة املعني ــة والدولي ــة واإلقليمي ــز ) ب(ولغريهــا مــن املنظمــات واملؤســسات دون اإلقليمي تعزي
ا يف ذلـك التنـسيق بـني اجلهـات املاحنـة وبـني املنظمـات                التعاون الدويل دعما لربنامج العمل، مب     

وضع سياسات وتدابري جديدة على ضوء الـتغريات يف الظـروف احملليـة             ) ج(املشار إليه أعاله؛    
  .واخلارجية اليت تواجهها أقل البلدان منوا

ة  جمالس إدارة صناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا وغريهـا مـن املنظمـات املتعـدد               ُتدعى و - ١٤٦
يف تنفيـذ   إىل املـسامهة   بريتون وودز واملؤسـسات املاليـة الدوليـة   تااألطراف، مبا يف ذلك مؤسس    
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ــامج العمــل  ــها  ودجمــه برن ــرامج عمل ــضاء و، حــسب يف ب ــاً لاالقت ــها وفق ــة كــل من وهــذه . والي
املنظمات مدعوة إىل املشاركة الكاملـة يف عمليـات اسـتعراض برنـامج العمـل علـى املـستويات            

  .ون اإلقليمية واإلقليمية والعامليةالوطنية ود

ُيطلَب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة أن يكفـل تعبئـة مجيـع األجـزاء التابعـة ملنظومـة                       و - ١٤٧
األمم املتحدة وتنسيق عملها على الوجه الكامل من أجل تيسري التنسيق يف تنفيذ برنـامج العمـل                 

يــة والعامليــة، واالتــساق يف عملــييت متابعتــه      علــى املــستويات الوطنيــة ودون اإلقليميــة واإلقليم   
وينبغي استخدام آليات التنـسيق املتاحـة مثـل جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم                   . ورصده

املتحدة املعين بالتنسيق وجمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة علـى نطـاق واسـع وينبغـي احلـرص علـى                     
 . ت يف هذا الصددتنشيط الفريق االستشاري املشترك بني الوكاال

ــة غــري       و- ١٤٨ ــدان النامي ــدان منــوا والبل ــسامي ألقــل البل ينبغــي أن يواصــل مكتــب املمثــل ال
متابعـة  االضـطالع مبهامـه ملـساعدة األمـني العـام يف      الساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة        

أجـزاء منظومـة   التعبئـة والتنـسيق الكـاملني جلميـع      لكفالـة   وبفعاليـة   برنامج العمـل    ورصد تنفيذ   
األمــم املتحــدة تيــسرياً للتنفيــذ املنــسق لربنــامج عمــل أقــل البلــدان منــوا، واالتــساق يف متابعتــه     

 واملـساعدة يف تعبئـة      ورصده واستعراضـه علـى كـل مـن الـصعيد القطـري واإلقليمـي والعـاملي،                
، ينبغــي أن  الغايــةهذهلــ وحتقيقــاً. الــدعم الــدويل وتعبئــة املــوارد الدوليــة لتنفيــذ برنــامج العمــل   

 لـصاحل أقـل البلـدان منـوا، بالـشراكة مـع اهليئـة               يف جمال التوعية والـدعوة    أعماله  املكتب  يواصل  
ذات الــصلة يف األمــم املتحــدة، وكــذلك مــع الربملانــات، واجملتمــع املــدين، ووســائط اإلعــالم،    

ــة    ــدعم املناســب لالجتماعــات التــشاورية املعني  بأقــل واألكــادمييني، واملؤســسات، وأن يــوفر ال
وبغيـة كفالـة التنفيـذ الفعلـي ملهـام املكتـب وتعزيـز قدراتـه وفعاليتـه، وكـذا فعاليـة            . البلدان منوا 

الدعم املقدم من منظومة األمم املتحـدة إىل أقـل البلـدان منـوا، ُيطلـب إىل األمـني العـام أن يعـّد                        
ق والــربامج تقريــرا بالتــشاور مــع البلــدان األعــضاء وأيــضا مــع الوكــاالت املتخصــصة والــصنادي 

واللجان اإلقليمية املعنية، مع مراعاة األعمـال الـيت اضـطلعت هبـا منظومـة األمـم املتحـدة، وأن                    
  .مشفوعا بتوصياته إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستنييقدمه 

التـــصدي ) األونكتـــاد(وينبغـــي أن يواصـــل مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة  - ١٤٩
 وذلـك ببنـاء توافـق آراء بـني احلكومـات وخـصوصا              ،يت تواجهها أقل البلدان منـوا     لتحديات ال ل

 واملسامهة يف تنفيذ برنـامج العمـل أيـضا مـن خـالل مـا يقدمـه هلـذه                    ،يف جملس التجارة والتنمية   
 احلفاظ على قدرات األونكتـاد املؤسـسية        ، ينبغي ذه الغاية هل اوحتقيق. البلدان من مساعدة تقنية   

 . حوث والتحليل للمسائل املتعلقة بأقل البلدان منوايف جمايل الب
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للنظــر يف إمكانيــة إجــراء اســتعراض ملنتــصف مــدعّوةٌ واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  - ١٥٠
لنظـر، قرابـة انتـهاء العقـد     وهي مدعّوة أيضا ل. املدة شامل ورفيع املستوى لتنفيذ برنامج العمل   

مـم املتحـدة بـشأن أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل إجـراء                  احلايل، يف إمكانية عقد مؤمتر خـامس لأل       
  . تقييم شامل لتنفيذ هذا الربنامج والبت يف اإلجراءات الالحقة
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	أولا - مقدمة
	1 - تمثل أقل البلدان نموا، المؤلفة من 48 دولة والبالغ مجموع سكانها 880 مليون نسمة، أفقر شريحة من شرائح المجتمع الدولي وأضعفها. وتتسم أقل البلدان نموا بمعوقات من قبيل انخفاض الدخل الفردي، وتدني مستوى التنمية البشرية ووجود معوقات اقتصادية وهيكلية للنمو تحد من قدرتها على التكيف مع جوانب الضعف. 
	2 - وفي العقد المنصرم منذ أن اعتمد برنامج عمل بروكسل، أحرزت أقل البلدان نموا بعض التقدم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وفي هذا الصدد، نرحب بالجهود التي بذلتها هذه البلدان نفسها وشركاؤها الإنمائيون. غير أنه، لا مجال للرضا على النفس ما دام ما يزيد على 75 في المائة من سكان أقل البلدان نموا لا يزالون يعيشون في فقر. ومما يبعث على بالغ قلق المجتمع الدولي أنه لم تخرج من فئة أقل البلدان نموا في العقود الثلاثة الماضية إلا ثلاثة بلدان حتى الآن. 
	3 - ولا يزال لأقل البلدان نموا أدنى دخل فردي وأعلى معدل من معدلات النمو السكاني. وهي أبعد عن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية وتحتل أسفل السلم في الدليل القياسي للتنمية البشرية. وقد عجزت أقل البلدان نموا عن التغلب على ضعفها الاقتصادي وإحداث تغيير هيكلي لاقتصاداتها أو بناء قدرتها على التكيف في مواجهة الصدمات والأزمات الداخلية والخارجية.
	4 - ولأقل البلدان نموا طاقة إنتاجية محدودة وتعاني من عجز شديد في الهياكل الأساسية. كما لا تزال أقل البلدان نموا تكابد صعوبات في تحسين التنمية البشرية والاجتماعية. ويفتقر بعض أقل البلدان نموا لقدرات ومؤسسات الحكم الملائمة بما فيها تلك البلدان الخارجة من نزاعات. 
	5 - ويؤكد تقييم معزز بالأدلة لتنفيذ برنامج عمل بروكسل لأقل البلدان نموا للعقد 2001-2010 أن ثمة حاجة إلى نهج يتسم بقدر أكبر من الاستراتيجية والشمول والاستدامة ويستند إلى التزامات طموحة ومركزة وواقعية لتحقيق تحول هيكلي في أقل البلدان نموا يعزز النمو الاقتصادي المتسارع والمطرد والشامل والمنصف والتنمية المستدامة ويساعد أقل البلدان نموا على التصدي للتحديات القديمة العهد منها والناشئة. 
	6 - ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، ما فتئ المشهد الاقتصادي والإنمائي الدولي يتطور بتوسع عدد الشركاء والجهات الفاعلة وتزايد تعقيد هيكل المعونة والهيكل الاقتصادي والمالي. 
	7 - وعلاوة على ذلك، برزت تحديات جديدة. وواجه المجتمع الدولي تحديات تمثلت في أزمات متعددة ومترابطة، بما في ذلك الأثر الحالي للأزمة المالية والاقتصادية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والشواغل المستمرة بشأن الأمن الغذائي، وكذا التحديات المتزايدة المتمثلة في تغير المناخ ونقص التنوع البيولوجي، وكلها عوامل زادت من جوانب الضعف والتفاوت، وأثرت سلبا على مكاسب التنمية في أقل البلدان نموا. 
	8 - وليس التضامن والتعاون والشراكة مع أقل البلدان نموا والبلدان الأكثر فقرا، والأقل مناعة والأشد ضعفا ومع شعوبها واجبا أخلاقيا فحسب، بل إنه واجب اقتصادي وسياسي أيضا. وتمثل أقل البلدان نموا طاقة هائلة من الموارد البشرية والطبيعية لتحقيق النمو الاقتصادي، والرفاه والرخاء والأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم. ومن شأن إنشاء شراكة جديدة ومعززة وعالمية ناجحة تتناول تناولا فعالا الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا أن يسهم في قضية السلام والرخاء والتنمية المستدامة للجميع. 
	9 - وبالإضافة إلى نتائج المؤتمرات السابقة للأمم المتحدة المعنية بأقل البلدان نموا، أكد من جديد إعلان الألفية، وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ التنفيذية)، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى بشأن الأهداف الإنمائية للألفية أن أقل البلدان نموا جديرة بأن يولى لها اهتمام خاص وتتخذ لفائدتها تدابير دعم موجهة توجيها جيدا للقضاء على الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على جوانب ضعفها. 
	10 - ويمثل برنامج عمل العقد 2011-2020 الالتزامات المعززة لأقل البلدان نموا التي تؤول إليها الملكية والمسؤولية الأولى فيما يتعلق بتنميتها، والتزامات شركائها الإنمائيين بإقامة شراكة جديدة وقوية وعالمية. 
	10 - صيغة بديلة 1 مكررة ثانيا - وتشمل هذه الشراكة أيضا منظومة الأمم المتحدة بما فيها مؤسستا بريتون وودز وسائر المؤسسات المتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية الإقليمية، في حدود ولاية كل منها. 
	10 - صيغة بديلة 1 مكررا - واسترشادا بروح التضامن مع أقل البلدان نموا، ستقدم البلدان النامية الدعم، بما يتماشى وقدراتها، للتنفيذ الفعلي لبرنامج العمل في مجال التعاون المتفق عليها في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يكمل التعاون بين الشمال والجنوب ولا يحل محله. 
	10 - صيغة بديلة 1 مكررا ثالثا - ويُشجَّع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات على المساهمة في تنفيذ برنامج العمل في مجالات اختصاص كل منها بما يتماشى والأولويات الوطنية لأقل البلدان نموا. 
	ثانيا - استعراض تنفيذ برنامج عمل بروكسل
	14 - يستند برنامج عمل بروكسل إلى سبعة التزامات تهدف إلى تحسين جوهري للأوضاع البشرية لسكان أقل البلدان نموا، من خلال توفير إطار لإقامة شراكة عالمية قوية. والهدف الشامل لبرنامج العمل هو إحراز تقدم ملموس نحو تخفيض عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ويعانون من الجوع بنسبة النصف بحلول عام 2015، وتعزيز التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا. واعتُبر أن تحقيق نمو كبير ومطرد في الناتج المحلي الإجمالي هو الشرط الرئيسي لبلوغ الهدف الشامل. 
	15 - وقد كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقل البلدان نموا خلال تنفيذ برنامج عمل بروكسل في حالة أفضل مما كانت عليه في العقد السابق، رغم الاختلافات الكبيرة بين فرادى البلدان. فبعض تلك البلدان عرفت معدلات نمو فاقت 7 في المائة سنويا، في حين ظل النمو في كثير منها في مستويات أقل من ذلك بكثير، بل شهد بعضها معدلات نمو سلبية. وزادت خلال العقد مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية، وإن ظلت حصتها في التجارة العالمية هامشية. 
	16 - وأحرزت أقل البلدان نموا بعض التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما في ميدان تعميم التعليم الابتدائي والمساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس، في حين تقبع العديد من أقل البلدان نموا في مراتب متأخرة من حيث التقدم المحرز نحو تحقيق هدف خفض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم. ولا تزال اختلالات كبيرة قائمة داخل البلدان وفيما بينها من حيث تحقيق ما ورد في برنامج عمل بروكسل من أهداف بشرية واجتماعية تتعلق بالمسائل الجنسانية وبالفئات المحرومة في الريف والمدن، وغيرها من الفئات المحرومة. 
	17 - وأحرزت أقل البلدان نموا بعض التقدم أيضا نحو الأخذ بالحكم الرشيد، وبخاصة فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى ترسيخ الحوكمة الديمقراطية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في ما تضطلع به تلك البلدان من عمليات وفي ما يتعلق بتمكين المرأة. 
	18 - وإذا كان لبرنامج عمل بروكسل دور إيجابي في عملية التنمية في أقل البلدان نموا، فإن أهداف البرنامج وإجراءاته لم تتحقق بالكامل. وما حدث من تحسن في الأداء الاقتصادي في بعض أقل البلدان نموا لم يكن له إلا أثر محدود من حيث إيجاد فرص العمل والحد من الفقر. فقد كان التحول الهيكلي محدودا جدا في كثير من أقل البلدان نموا، ولم تنخفض شدة ضعف تلك البلدان في مواجهة الصدمات الخارجية. 
	19 - وأما التغيرات في التشكيلة القطاعية للناتج المحلي الإجمالي فقد كانت في كثير من أقل البلدان نموا أبطأ بكثير من نظيرتها في البلدان النامية الأخرى. وبصفة خاصة، م تزد إلا ببطء حصة الصناعة التحويلية التي هي القوة المحركة للتنمية الاقتصادية في الكثير من البلدان ذات الدخل المتوسط. 
	21 - ويعد العديد من أقل البلدان نموا مستوردا صافيا للأغذية، مما يزيد من تعرضها لمخاطر الانخفاض السريع لعائدات الصادرات وتدفقات رأس المال. وقد أدت الأزمات والتحديات العالمية المتعددة والمترابطة، من قبيل تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إلى تراجع جزئي في مكاسب التنمية التي أحرزتها أقل البلدان نموا على مر السنين. 
	22 - وتحسن تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية في أقل البلدان نموا، وزاد الشركاء الإنمائيون من مساهماتهم خلال فترة تنفيذ برنامج عمل بروكسل. وأُحرز تقدم أيضا في تلبية احتياجات أقل البلدان نموا من المساعدة المالية والتقنية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وامتلاك القدرة التجارية، وفتح فرص الوصول إلى الأسواق، وتخفيف عبء الديون. ومع ذلك لم تتحقق كل الالتزامات والأهداف بشكل كامل.
	23 - وإذا كانت أقل البلدان نموا قد بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية، فإن معظمها لا يزال يواجه فجوة هائلة في التمويل، ولا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية تشكل أكبر مصدر للتمويل الخارجي اللازم للتنمية في أقل البلدان نموا. وزادت نسبة مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي بالنسبة لأعضاء لجنة المساعدة الإنمائية من 0.05 في المائة في فترة 1997-1998 إلى 0.09 في المائة في عام 2008، لكنها ظلت أقل بكثير من الهدف المحدد والمتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة؛ ووُجهت حصة متزايدة من المعونة إلى القطاعات الاجتماعية بدلا من توجيهها إلى بناء الهياكل الأساسية المادية والاقتصادية.
	24 - وزادت حصة أقل البلدان نموا من الصادرات في التجارة الدولية للسلع من 0.62 في المائة في عام 2002 إلى 1.08 في المائة في عام 2008. وأحرز تقدم نحو الوفاء بالالتزامات المتعلقة بإتاحة فرص وصول المنتجات التي منشؤها في أقل البلدان نموا إلى الأسواق بدون رسوم ولا حصص وفقا لإعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية عام 2005. غير أن الوفاء التام بتلك الالتزامات لا يزال لم يتحقق. ومافتئت بعض البلدان تبذل جهودا كبيرة أو بذلت تلك الجهود فعلا لتطبيق قواعد منشأ بسيطة وشفافة على منتجات أقل البلدان نموا، لكن عقبات كأداء أخرى لا تزال قائمة في وجه التجارة، بما فيها الحواجز غير الجمركية التي تتنافى مع قواعد والتزامات منظمة التجارة العالمية كما لا تزال ثمة معوقات على مستوى العرض، ولاسيما انعدام الهياكل الأساسية والتكنولوجيات الحديثة والنقص في الطاقة.
	25 - وكان للمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون أثر إيجابي على التنمية في كثير من أقل البلدان نموا، وإن لم تكن جميع هذه البلدان مؤهلة للاستفادة من المبادرتين. غير أنه نظرا لزيادة الإقراض والاقتراض إبان الأزمة المالية، لا يزال العجز عن الوفاء بالديون شاغلا رئيسيا لأقل البلدان نموا. 
	26 - وزاد أيضا تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان نموا زيادة كبيرة، ولكن دون أن يكون لذلك تأثير جلي على التغيير الهيكلي. ولم يتحقق الهدف المحدد في برنامج عمل بروكسل، والذي بمقتضاه ينبغي أن تصل نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة، إلا جزئيا وفي عدد قليل من البلدان. وظل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر متمركزا في الصناعات الاستخراجية، في حين ظلت القطاعات غير المستقطبة للموارد تتلقى حصة محدودة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان نموا. 
	27 - وهذه بعض الدروس المستفادة الهامة بالنسبة لبرنامج العمل الجديد والتي استُخلصت من عمليات استعراض برنامج عمل بروكسل على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي:
	(أ) لم يكن لبعض تدابير الدعم الدولي إلا نتائج محدودة لأنها لم تكن كافية من حيث نطاقها وحجمها لتحقيق أهداف وغايات برنامج عمل بروكسل وتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا. وفي بعض الحالات، اعترضت التنفيذ صعوبات، إضافة إلى افتقار السياسات للانسجام والاتساق. ولذلك ينبغي تعزيز تدابير الدعم الدولي بحيث تولي المزيد من الأولوية لأقل البلدان نموا وتستهدفها بشكل خاص؛ 
	(ب) تظل معاملة أقل البلدان نموا كمجموعة قاسمها المشترك تدني الدخل الفردي، وحاجتها إلى تنمية الموارد البشرية، وضعفها الاقتصادي، المنطلق الأساسي لاتخاذ تدابير خاصة لصالح هذه البلدان. ولا بد لبرنامج العمل أن يراعي بصورة كاملة المعوقات الجغرافية ونقاط الضعف التي ينفرد بها كل بلد من أقل البلدان نموا، بما في ذلك كل بلد من أقل البلدان نمواً مصنف ضمن البلدان الجزرية الصغيرة، والبلدان غير الساحلية، والبلدان ذات التضاريس الجبلية والبيئة الهشة، والبلدان الساحلية المنخفضة عن سطح البحر، والبلدان الشديدة الاعتماد على الصادرات من السلع الأولية، وذات الإنتاجية الزراعية المنخفضة، والتي ينعدم فيها الأمن الغذائي، والبلدان ذات الهشاشة البيئية والمناخية والمفتقرة إلى أمن الطاقة، والبلدان الخارجة من النزاع؛ 
	(ج) لا غنى عن توسيع نطاق الملكية والقيادة التي تؤول إلى أقل البلدان نموا، بما في ذلك دمج برنامج العمل في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الإنمائية الوطنية، وتحديد السلطات التي تتولى الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة المتعددين من البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأجهزة التنفيذية؛ (تُنقل إلى الفقرة (أ))
	(د) ولدت الأزمات المتعددة وعيا جديدا بمظاهر عدم الاستقرار والضعف في الاقتصاد العالمي. ومن المهم إعادة تركيز الاهتمام على تحقيق التحول الهيكلي في أقل البلدان نموا من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وتنويع مسارات التنمية المبتكرة داخليا وتعزيزها؛ 
	(هـ) إن تحسين مستوى إدماج برنامج العمل في الاستراتيجيات المتعلقة بالمعونة والتجارة والتنمية التي ينفذها الشركاء الإنمائيون أمر بالغ الأهمية أيضا لتنفيذ البرنامج بنجاح وإضفاء الاتساق على السياسات؛ 
	(و) وبالإضافة إلى الشركاء الإنمائيين، يمكن أن تساهم البلدان النامية في تنفيذ برنامج العمل الجديد، بما يتماشى مع قدراتها، في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتباره مكملا للتعاون فيما الشمال والجنوب، لا بديلا عنه؛ 
	(ز) ينبغي للاستراتيجية الإنمائية للعقد القادم أن تكون مكملة لاستراتيجيات النمو القائم على التصدير من خلال التركيز على تعزيز دور الطاقة الإنتاجية المحلية، والتنويع، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير الهياكل الأساسية، وبناء القدرات التكنولوجية، وبناء قدرات القطاع الخاص في أقل البلدان نموا وتعزيزها، مما يتيح حفز نمو اقتصادي قوي ومطرد وشامل ومنصف، وإحداث تحول هيكلي. وينبغي زيادة الاهتمام بالزراعة والتنمية الريفية، والأمن الغذائي والتغذوي. وينبغي أيضا إيلاء أهمية أكبر للتكامل الإقليمي، بما في ذلك في مجال الهياكل الأساسية؛ 
	(ح) ينبغي استهداف المجالات الأَوْلى من غيرها بالدعم، وتحسين التوفيق بين هذه المجالات وبين الأهداف والغايات، وينبغي تحديد الوسائل والأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف والغايات؛ 
	ح - مكررا - ويكتسي أهمية في اعتماد نهج واسع النطاق في القضاء على الفقر التركيز على مسائل من قبيل الحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والدولي ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة المسائل الجنسانية، وبناء القدرات المؤسسية وتوفير الحماية والخدمات الاجتماعية ومراعاة الشواغل البيئة؛ 
	(ط) إن تعزيز الموارد المالية مهم في إحداث التحول الهيكلي وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أقل البلدان نموا، وكذلك في تحقيق سائر أهداف برنامج العمل. وينبغي معالجة كمية الموارد ونوعيتها وإمكانية توقعها، إضافة إلى إتاحة أفضل السبل لاستخدام التسهيلات والآليات الإقليمية والعالمية المخصصة لتوفير الدعم لأقل البلدان نموا؛ 
	(ك) إن جعل تمثيل أقل البلدان نموا أكثر فعالية في صنع القرارات على الصعيد العالمي من شأنه تحسين البيئة الدولية لتنمية أقل البلدان نموا. ومن شأن الاعتراف بمركز أقل البلدان نموا على نطاق أوسع أن يحفز ويسهل إدماج برنامج العمل في السياسات الإنمائية على نحو أفضل؛ 
	(ل) ينبغي ألا يركز الرصد والمتابعة على الأهداف والغايات فحسب، وإنما ينبغي أن يركزا أيضا على إجراءات تعزيز مبدأ المساءلة المتبادلة. 
	ثالثا - تجديد وتعزيز الشراكة من أجل التنمية
	الأهداف 

	11 - والهدف الشامل لبرنامج العمل للعقد 2011-2020 هو التغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نموا وذلك من أجل القضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وإتاحة الخروج من فئة أقل البلدان نموا. 
	12 - واسترشادا بالهدف الشامل، ستركز السياسات الوطنية لأقل البلدان نموا وتدابير الدعم الدولي خلال العقد على الأهداف المحددة التالية بغية تمكين نصف عدد أقل البلدان نموا من استيفاء معايير الخروج من تلك الفئة بحلول عام 2020: 
	(أ) تحقيق نمو اقتصادي مطرد وشامل ومنصف في أقل البلدان نموا بمعدل لا يقل عن 7 في المائة سنويا، عن طريق تعزيز طاقتها الإنتاجية في جميع القطاعات من خلال إحداث تحول هيكلي والتغلب على تهميشها بإدماجها الفعلي في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك عن طريق التكامل الإقليمي؛ 
	(ب) بناء قدرات بشرية عن طريق تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية المطردة والمنصفة والشاملة، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ 
	(ج) الحد من ضعف أقل البلدان نموا في مواجهة الصدمات والكوارث الاقتصادية والطبيعية والبيئية بما في ذلك تغير المناخ وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات وغيرها عن طريق تعزيز قدرتها على التكيف؛ 
	(د) ضمان توفير موارد مالية معززة واستخدامها الفعال لتنمية أقل البلدان نموا، بما في ذلك عن طريق تعبئة الموارد المحلية والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون الخارجية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتحويلات المالية؛ 
	(هـ) تعزيز الحكم الرشيد على جميع المستويات، بتعزيز العمليات والمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون؛ وزيادة الكفاءة والاتساق والشفافية والمشاركة، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والحد من الفساد، وتعزيز قدرة حكومات أقل البلدان نموا على القيام بدور فعال في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. 
	المبادئ

	13 - سيُسترشد بالمبادئ التالية في تنفيذ برنامج العمل استنادا إلى إطار معزز للشراكة من أجل تحقيق أهدافه بنجاح: 
	(أ) الملكية والقيادة القطريتان - إن الملكية والقيادة والمسؤولية الأولى فيما يتعلق بتنمية أقل البلدان نموا إنما تؤول إلى هذه البلدان. فلأقل البلدان نموا حق ومسؤولية صوغ وتنفيذ سياساتها واستراتيجياتها الاقتصادية والإنمائية المنسجمة وتحديد الأولويات الوطنية الخاصة بها، بما في ذلك إقامة توازن في توزيع الموارد بين القطاعين الاقتصادي والاجتماعي. وينبغي أن يدعم الشركاء الإنمائيون أقل البلدان نموا في تصميم وتنفيذ استراتيجياتها الإنمائية؛ 
	(ب) اتباع نهج متكامل ينظر فيه إلى عملية التنمية في أقل البلدان نموا نظرة واسعة وشمولية. ويكتسي أهمية رئيسية تعزيز انسجام السياسات واتساق النظم الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية بهدف زيادة كمية ونوعية وفعالية تدابير وآليات الدعم الدولي المركزة على أقل البلدان نموا. وينبغي إدماج تنفيذ برنامج العمل في كافة العمليات الدولية ذات الصلة؛ 
	(ج) الشراكة والتضامن الحقيقيان المعززان بتفاهم وإقرار بأن أقل البلدان نموا باعتبارها مجموعة من أضعف البلدان، تحتاج إلى سياسات وطنية فعالة، ودعم عالمي معزز وآليات ملائمة على جميع المستويات من أجل تحقيق أهداف وغايات برنامج العمل هذا؛ 
	(د) التوجه نحو النتائج - سيُقيَّم نجاح برنامج العمل، من خلال مدى مساهمته في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا وتمكين فئة أقل البلدان نموا من الخروج من تلك الفئة. وستسهم عملية تحديد ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات وتحقيق أهداف وغايات برنامج العمل في تعزيز المساءلة المتبادلة وفعالية التعاون الإنمائي؛ 
	(هـ) إن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز لمنظومة الأمم المتحدة وأساس الأمن والرفاه الجماعيين، هي أمور مترابطة ومتصلة ويعزز بعضها بعضا. فالتنمية تتطلب وتعزز التنمية الحرية والسلام والأمن والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بما فيها الحق في الغذاء وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين، واحترام الطبيعة والالتزام العام بإقامة مجتمعات عادلة وديمقراطية. ويلزم الإقرار بالتحديات الخاصة التي يواجهها بعض أقل البلدان نموا فيما يتعلق بالنزاعات وآثارها البشرية والاقتصادية والاجتماعية ويلزم تعزيز استقرارها. ففي عالم مترابط ومتصل، لكل عضو من أعضاء المجتمع الدولي مصلحة في تحقيق الرخاء والأمن والرفاه المشترك. ولعل القضاء على الفقر والجوع في أقل البلدان نموا، في جملة أمور، يسهم في ضمان الاستقرار والرخاء العالميين بطريقة مستدامة؛ 
	(و) إن الإنصاف على جميع المستويات لا غنى عنه لتحقيق الازدهار على المدى البعيد وإعمال جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا بما فيها حق الجميع في التنمية. وينبغي أن تسعى الاستراتيجيات والبرامج الإنمائية لأقل البلدان نموا إلى تعزيز مشاركة الفقراء والمهمشين في تنميتهم وتمكينهم، واستفادة الفئات الأشد ضعفا، مما يضمن العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والتنمية المستدامة؛ 
	(ز) إسماع الصوت والتمثيل - ينبغي أن يكون النظام والهيكل الاقتصاديان الدوليان جامعين ومستجيبين للاحتياجات الإنمائية الخاصة بأقل البلدان نموا، مما يكفل مشاركتها الفعالة وإسماع صوتها وتمثيلها على جميع المستويات؛ 
	(ح) الموازنة بين دور الدولة واعتبارات السوق حيث تلتزم الحكومة في أقل البلدان نموا بتصميم سياسات ومؤسسات بغية تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجامع يتجلى في عمالة كاملة وفرص عمل لائق وتنمية مستدامة. كما تقوم الدولة بدور هام في حفز القطاع الخاص على تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية وتهيئة بيئة اقتصادية تمكينية مستقرة وقائمة على القواعد وشفافة تتيح للأسواق أن تعمل بفعالية. 
	تجديد وتعزيز الشراكة من أجل التنمية

	28 - يستند برنامج عمل اسطنبول إلى الالتزامات والمساءلة والشراكة بين أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية لاتخاذ إجراءات ملموسة في عدد من المجالات المترابطة. وهذا ما يتطلب سياسات داعمة ومتكاملة تشمل طائفة واسعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة وتتوافق وأهداف برنامج العمل هذا. 
	30 - وسيترجم كل بلد من أقل البلدان نموا السياسات والتدابير الواردة في برنامج العمل إلى تدابير ملموسة، وذلك بإدراج برنامج العمل هذا في الاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية والقطاعية. ومن المسلم به أن تزايد الترابط بين الاقتصادات الوطنية في عالم متعولم، وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية قائمة على قواعد، إنما يعنيان أن الحيز المتاح للسياسات الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات المحلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الدولية، كثيرا ما يكون في الوقت الحاضر مؤطرا باعتبارات الضوابط والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية. ويُترك لكل حكومة أن تقوم بالمفاضلة بين المنافع الناتجة عن قبول القواعد والالتزامات الدولية وبين القيود الناجمة عن فقدان الحيز المتاح للسياسات. 
	31 - وينبغي أن تُستكمل الجهود الوطنية التي تبذلها أقل البلدان نموا بما يدعمها من برامج وتدابير وسياسات على الصعيد العالمي ترمي إلى توسيع فرص التنمية في أقل البلدان نموا والاستجابة لأولوياتها الوطنية المتغيرة.
	32 - وسينفذ الشركاء الإنمائيون من جانبهم برنامج العمل هذا عن طريق إدماجه في أطرها وبرامجها وأنشطتها الوطنية المتعلقة بسياسات التعاون، حسب الاقتضاء وذلك لضمان تعزيز الدعم المقدم لأقل البلدان نموا، وجعله قابلا للتوقع وموجها بقدر أكبر على النحو المبين في برنامج العمل. 
	33 - وستدعم البلدان النامية بما يتماشى مع قدراتها، في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، التنفيذ الفعلي لبرنامج العمل هذا وفقا للأحكام الواردة في الفرع رابعا مكررا. 
	33 - مكررا - وبإمكان التعاون دون الإقليمي والإقليمي أن يؤدي دورا حاسما في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف والتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال تعزيز الموصولية على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، سواء ماديا أو مؤسسيا، وتعزيز سبل مواجهة التهديدات والأزمات باختلاف أنواعها. وينبغي التأكيد على أهمية الدفع قدما بجهود التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي ودعمها لما فيه مصلحة أقل البلدان نموا.
	35 - ولمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسستا بريتن وودز، دور خاص تقوم به في تنفيذ برنامج العمل، باعتبارها شريكة إنمائية للأجل الطويل.
	36 - وللبرلمانات دور هام في مناقشة الاستراتيجيات الإنمائية، وفي الإشراف على تنفيذها. وسيكفل إشراك البرلمانات الفعالية والشفافية والمساءلة في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها واستعراضها في سياق برنامج العمل. 
	37 - وتؤدي الشراكات مع القطاع الخاص دورا هاما في تعزيز روح المبادرة وإيجاد فرص العمل والاستثمار، وزيادة إمكانات توليد الإيرادات، وتطوير تكنولوجيات جديدة، وحفز نمو اقتصادي مرتفع ومطرد وشامل ومنصف في أقل البلدان نموا. وسيكون للحكم الرشيد على جميع المستويات وللبيئة المؤاتية للأعمال التجارية دور رئيسي في هذا الصدد. 
	38 - ويعترف برنامج العمل بأن المجتمع المدني مكمل للحكومة والقطاع الخاص في تنفيذه. وسيتم إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار المتعلق بالسياسات، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان عملية إنمائية تشاركية وشاملة للجميع في البلدان الأقل نموا. 
	39 - وينبغي أن تكون التجارة الدولية والهيكل المالي الدولي داعمين للاحتياجات والأولويات الخاصة بأقل البلدان نموا، ومستجيبين لتلك الاحتياجات والأولويات، إلى جانب تعزيز التنسيق والتماسك بين المجالات المختلفة للسياسات والهيكل الإنمائي الدولي، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، والديون والتمويل، مع أخذ التحديات الجديدة والناشئة في الاعتبار أيضا. 
	40 - ومن المتوقع أن تسهم المبادرات الإنمائية بما في ذلك على الأصعدة دون الإقليمية والإقليمية والدولية، من قبيل توافق آراء سول لمجموعة العشرين بشأن التنمية الهادفة إلى تحقيق النمو المشترك وخطة العمل المتعددة السنوات المصاحبة لتوافق الآراء في تحقيق نمو شامل ومستدام وقابل للتكيف في أقل البلدان النامية. 
	41 - وتؤكد أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون من جديد التزامهم بإقامة شراكة عالمية جديدة وقوية من أجل أقل البلدان نموا تكون شاملة وقائمة على النتائج ومعززة وقابلة للقياس الكمي وتطلعية ومنسجمة. 
	رابعا - مجالات الإجراءات ذات الأولوية 
	42 - سوف تُنظم الإجراءات حسب المجالات ذات الأولوية على النحو التالي: 
	• الطاقة الإنتاجية
	( الهياكل الأساسية
	( الطاقة
	( العلم والتكنولوجيا والابتكار
	( تنمية القطاع الخاص
	• الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية 
	• التجارة
	• السلع الأساسية 
	• التنمية البشرية والاجتماعية
	( التعليم والتدريب
	( السكان والرعاية الصحية الأولية
	( النهوض بالشباب
	( المأوى
	( المياه والصرف الصحي
	( المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	( الحماية الاجتماعية
	• الأزمات المتعددة وغيرها من التحديات الناشئة
	( الصدمات الاقتصادية
	( تغير المناخ والاستدامة البيئية
	( الحد من مخاطر الكوارث
	• تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية وبناء القدرات
	( تعبئة الموارد المحلية
	( المساعدة الإنمائية الرسمية
	( الدين الخارجي
	( الاستثمار الأجنبي المباشر
	( التحويلات المالية
	• الحكم الرشيد على كافة المستويات
	ألف - الطاقة الإنتاجية
	43 - تتميز اقتصادات أقل البلدان نموا بطاقة إنتاجية محدودة، الأمر الذي يقيد قدرتها على الإنتاج بصورة كفؤة وفعالة، وعلى تنويع اقتصاداتها. وينعكس هذا العائق في القيود الإلزامية المفروضة على العرض، ويتمثل في نهاية المطاف في ضعف إمكانيات التصدير والإمكانيات الاقتصادية ومحدودية إيجاد فرص العمل المنتج وإمكانات التنمية الاجتماعية. ومن الأهمية بمكان بناء كتلة حرجة من الطاقة الإنتاجية العملية والتنافسية في الزراعة، والصناعة التحويلية، والخدمات، إذا ما أرادت أقل البلدان نموا الاستفادة من اندماج أكبر في الاقتصاد العالمي، وزيادة قدرتها على التكيف في مواجهة الصدمات، ودعم نمو شامل ومنصف، والقضاء على الفقر، وكذا تحقيق التحول الهيكلي، وتوليد عمالة كاملة ومنتجة وعمل لائق للجميع. 
	45 - ويمكن السعي إلى تحقيق الأهداف والغايات التالية، وفقا للسياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية: 
	(أ) إحداث زيادة كبيرة في القيمة المضافة في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، مع إيلاء عناية خاصة لإيجاد فرص العمل؛ 
	(ب) تنويع الطاقة الإنتاجية والتصديرية المحلية مع التركيز على القطاعات الدينامية ذات القيمة المضافة في الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات؛ 
	(ج) زيادة كبيرة في فرص الحصول على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والسعي لتوفير فرص الاستفادة من خدمات الإنترنت بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2020؛ 
	(د) السعي إلى زيادة مجموع الإمدادات من الطاقة الأولية للفرد الواحد إلى مستوى مماثل لمستوى الدول النامية الأخرى؛ 
	هـ - زيادة كبيرة في حصة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020؛ 
	هـ - مكررا - تعزيز القدرات في إنتاج الطاقة، وتجارتها وتوزيعها بهدف كفالة تعميم فرص الحصول على الطاقة بحلول عام 2030؛ 
	(و) كفالة تحقيق أقل البلدان نموا لزيادة كبيرة في مجموع طول خطوط السكك الحديدية والطرقات المعبدة، والشبكات البحرية والجوية، بحلول عام 2020. 
	46 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن الطاقة الإنتاجية على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات المشتركة

	(ج) إحداث أو تحسين خدمة ضمان النوعية ومعايير المنتجات والخدمات للوفاء بالمعايير الدولية. (تدرج تحت عنوان الإجراءات التي تتخذها أقل البلدان نموا باعتبارها الفقرة (ج))؛ 
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) كفالة تعميم خطة لتنمية الطاقة الإنتاجية في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛ 
	(ب) زيادة حصة الإنفاق الحكومي في أقل البلدان نموا على بناء الطاقة الإنتاجية؛
	(ج) تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على مساعدة أولئك الذي لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المصرفية والتأمينية وغيرها من الخدمات المالية بطرق منها تعزيز مساهمة أدوات منها التمويل البالغ الصغر والتأمين البالغ الصغر والصناديق المشتركة، في إحداث وتوسيع نطاق الخدمات المالية الموجهة للسكان الفقراء وذوي الدخل المنخفض، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
	(د) تعزيز النشاط الاقتصادي بتشجيع أمور منها المجموعات الاقتصادية، وإزالة العراقيل أمام الأعمال التجارية وتحديد الأولويات في الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تزيد من التواصل؛ 
	(هـ) دعم جهود أقل البلدان نموا الرامية إلى تطوير قطاع للسياحة المستدامة، ولا سيما من خلال تطوير الهياكل الأساسية وتنمية رأس المال البشري، وزيادة فرص الحصول على التمويل وكذا تعزيز فرص الوصول إلى شبكات السياحة وقنوات التوزيع العالمية؛ (تدرج تحت عنوان الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون) 
	(و) تعزيز البرامج المتعلقة بتشجيع لصناعات تجهيز المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة باعتبارها وسيلة لزيادة الإنتاجية الزراعية، وزيادة الإيرادات الريفية وتشجيع إقامة روابط أقوى بين الزراعة والصناعات.
	3 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	أ - صفر - توفير الدعم المالي والتقني المعزز لأقل البلدان نموا لتطوير طاقتها الإنتاجية بما يتماشى مع أولويات أقل البلدان نموا؛ 
	أ - صفر 1 - دعم أقل البلدان نمواً في التنويع وتحقيق القيمة المضافة من خلال شركاتها بغية المشاركة بفعالية في السلسلة العالمية للأنشطة المضيفة للقيمة؛ 
	(أ) اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار وتوسيعها وتنفيذها، حسب الاقتضاء، في شكل نظم للمخاطر والضمانات وغيرها من الحوافز لصالح شركاتها التي تسعي إلى الاستثمار في تنمية الطاقة الإنتاجية في أقل البلدان نمواً؛ 
	(ج) دعم تطوير العلم والتكنولوجيا لزيادة الإنتاج والإنتاجية في مجال الزراعة. 
	الهياكل الأساسية

	47 - من التحديات الرئيسية التي تواجه أقل البلدان نمواً الافتقار إلى الهياكل الأساسية المادية المناسبة، بما في ذلك الكهرباء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه، والقدرة المؤسسية. فتوفر خدمات الهياكل الأساسية الموثوقة والميسورة التكلفة أمر أساسي للتشغيل الفعال للأصول المنتجة والمشاريع القائمة في أقل البلدان نمواً التي تستقطب استثمارات جديدة وتربط المنتجين بالسوق، وتكفل التنمية الاقتصادية الهادفة وتعزز التكامل الإقليمي. وعندما تصمم تنمية الهياكل الأساسية من منظور إقليمي فإن بإمكانها أن تسهم في التكامل الإقليمي والإنتاج على نطاق المنطقة. 
	49 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً و شركاؤها الإنمائيون بشأن الهياكل الأساسية على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات المشتركة

	(أ) وضع وتنفيذ سياسات وخطط وطنية شاملة لتنمية الهياكل الأساسية وصيانتها تشمل جميع وسائل النقل، والاتصالات، والطاقة، والموانئ. (تدرج تحت عنوان الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً باعتبارها الفقرة ب)
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً

	(أ) تخصيص وصرف نسبة مئوية مناسبة من الميزانية سنويا في أغراض تنمية الهياكل الأساسية وصيانتها؛ 
	(ب) وضع وتنفيذ سياسات وخطط وطنية شاملة من أجل تنمية الهياكل الأساسية وصيانتها تشمل جميع وسائل النقل والموانئ، والاتصالات، والطاقة؛ 
	(ج) تطوير هياكل أساسية حديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة فرص الوصول إلى خدمات الإنترنت بما في ذلك توسيعها لتشمل المناطق الريفية والنائية بطرق منها الاتصالات العريضة النطاق بالهواتف المحمولة والاتصالات الساتلية؛ 
	(د) بناء وتوسيع الموصولية العريضة النطاق، والوصل الشبكي الإلكتروني، والموصولية الإلكترونية في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك التعليم، والقطاع المصرفي، والصحة، والحوكمة؛ 
	د - مكررا - تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص من أجل تنمية الهياكل الأساسية للنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصيانتها واستدامتها؛ 
	(و) تشجيع النهج دون الإقليمية والإقليمية لتحسين الموصولية بإزالة اختناقات الهياكل الأساسية. 
	3 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) توفير الدعم المالي والتقني المعزز لتنمية الهياكل الأساسية بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات القطاعية والإنمائية لأقل البلدان نموا واستخدام الأموال المقدمة بشروط ميسرة، حسب الاقتضاء، لحفز وتوظيف موارد التمويل الأخرى المخصصة لتنمية الهياكل الأساسية وإدارتها؛ 
	أ - مكررا ثانيا - دعم الجهود التي تبذلها أقل البلدان نمواً لتيسير نقل المهارات والمعارف والتكنولوجيا ذات الصلة من أجل تنمية الهياكل الأساسية وذلك بشروط يتفق عليها؛ 
	صيغة بديلة د - القيام الفعلي بدعم استثمار القطاع الخاص في أقل البلدان نموا بطرق منها الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشكيلة من المنح والقروض لتطوير، وصيانة الهياكل الأساسية للاتصالات والنقل المتعدد الوسائط من قبيل خطوط السكك الحديدية، والطرق، والطرق المائية، والمستودعات، ومرافق الموانئ؛
	(ب) تقديم المساعدة إلى أقل البلدان نمواً غير الساحلية والجزرية الصغيرة بغرض التصدي للتحديات المتمثلة في بعدها عن الأسواق العالمية وانعدام موصولية الهياكل الأساسية.
	الطاقة

	50 - إن مستويات إنتاج الطاقة والحصول عليها في معظم أقل البلدان نمواً غير كافية، وتقيد بشدة تنمية هذه البلدان. وسيكتسي الحصول على الطاقة المتجددة والموثوقة والميسورة التكلفة والتكنولوجيات المتعلقة بها بأحكام وشروط يتفق عليها وكفاءة استخدام الطاقة وتوزيعها أهمية بالغة في تعزيز الطاقة الإنتاجية، التي تشكل أداة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة. 
	51 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات المشتركة
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً

	أ - صفر - التأكد من أن قطاع الطاقة يحظى بالأولوية في مخصصات الميزانية. 
	(أ) اعتماد سياسات واستراتيجيات وخطط متكاملة تتعلق بتنمية أمن الطاقة بغية بناء قطاع طاقة قوي يكفل تعميم فرص الحصول على الطاقة الموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة ويعزز النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والتنمية المستدامة؛ 
	أ - مكررا - تعزيز الكفاءة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها والاستخدام المستدام لموارد الطاقة؛ 
	(ب) توسيع نطاق الهياكل الأساسية للطاقة الكهربائية وزيادة القدرة على توليد الطاقة، ولا سيما الطاقة المتجددة التي تشمل، في جملة أمور، الطاقة الكهرمائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الأحيائية. 
	3 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون: 

	أ - صفر - توفير الدعم المالي والتقني المعزز لتحسين الكفاءة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها والاستخدام المستدام لموارد الطاقة، وذلك بغرض ضمان تعميم فرص الحصول على الطاقة؛ 
	(أ) دعم الجهود التي تبذلها أقل البلدان نمواً لتطوير قطاع الطاقة في مجال توليد الطاقة وتوزيعها وكفاءتها بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة، وغيرها من موارد الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي، بطرق منها تقديم المساعدة المالية والتقنية وتيسير استثمار القطاع الخاص، وفقا للأولويات والاحتياجات الوطنية؛ 
	(ب) تيسير نقل التكنولوجيا المناسبة والميسورة التكلفة بأحكام وشروط يتفق عليها من أجل تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة وفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة. 
	العلم والتكنولوجيا والابتكار

	52 - يمكن أن يضطلع العلم والتكنولوجيا والابتكار بدور هام في التنمية. وجميع أقل البلدان نمواً متخلفة في هذه المجالات البالغة الأهمية التي تشكل دوافع رئيسية لعملية التحول وتزخر بإمكانيات هائلة لتغيير المشهد الإنمائي لأقل البلدان نمواً إذا ما طورت وسخرت بصورة سليمة. وكثيرا ما تعجز أقل البلدان نمواً عن تجاوز التكنولوجيا المتقادمة التي تطبع عملياتها وطاقاتها الإنتاجية. ولتعزيز الطاقة الإنتاجية في أقل البلدان نمواً يلزم اقتناء تكنولوجيات جديدة وبناء قدرات وقاعدة معارف محلية لكي تتمكن من الاستفادة بصورة كاملة من التكنولوجيات المقتناة وتعزيز القدرة التقليدية باستمرار لأغراض البحث والتطوير. وعلاوة على ذلك، فإن تطوير هذا القطاع من شأنه أن يعمل على سد الفجوة الرقمية والفجوة التكنولوجية مما يدعم التعجيل بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. 
	53 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن العلم والتكنولوجيا والابتكار على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات المشتركة

	(ب) القيام على سبيل الأولوية بتحليل مشترك للثغرات والقدرات بغرض إنشاء مصرف للتكنولوجيا وآلية لدعم العلم والتكنولوجيا والمعلومات يخصصان لأقل البلدان نموا مما سيساعد على تحسين قاعدة البحث العلمي والابتكار لدى أقل البلدان نموا، ويشجع التواصل بين الباحثين ومؤسسات البحوث، ويعمل على توفير فرص حصول أقل البلدان نموا على التكنولوجيا البالغة الأهمية واستخدامها، والجمع بين المبادرات الثنائية والدعم المقدم من المؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص، استنادا إلى المبادرات الدولية القائمة. 
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً

	أ - صفر - بناء أو توسيع الشراكات الاستراتيجية مع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاع الخاص، والجامعات ومعاهد البحوث الأخرى، والمؤسسات، من أجل دعم الابتكار؛ 
	(أ) كفالة إدراج العلم والتكنولوجيا في السياسات الإنمائية والقطاعية الوطنية في أقل البلدان نموا؛ 
	أ - مكررا - كفالة إيلاء تطوير العلم والتكنولوجيا والابتكار الأولوية في مخصصات الميزانية؛
	(ب) تعزيز الاستثمارات والمشاركة في الحلول الابتكارية المتعلقة بإحداث تكنولوجيات حديثة وفعالة من حيث التكلفة يمكن تكييفها محليا ولا سيما في مجالات الزراعة، والمعلومات والاتصالات، والمالية، والطاقة، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والتعليم؛ 
	(ج) إحداث مؤسسات والقيام حسب الاقتضاء، بتعزيزها وتوسيع قاعدة المعارف لدعم البحث والتطوير والعلم والتكنولوجيا على الصعيدين المحلي والوطني؛ 
	(د) تيسير التعاون والعمل الجماعي بين مؤسسات البحوث والقطاع الخاص، بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار في مجال العلم والتكنولوجيا. 
	3 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون 

	(أ) توفير الدعم المالي والتقني المعزز لأقل البلدان نموا في مجالي البحث والتطوير، والعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الوطنية والإقليمية، حسب الاقتضاء، وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في أقل البلدان نموا؛ 
	(ب) حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على مواصلة تنفيذ المادة 7 من إعلان الدوحة الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة لعام 2001؛ 
	(د) النظر في إمكانية توفير التمويل بشروط ميسرة لمرحلة التأسيس للشركات في أقل البلدان نموا التي تستثمر في التكنولوجيات الجديدة 
	تنمية القطاع الخاص

	54 - إن وجود قطاع خاص دينامي وواسع وجيد الأداء ومسؤول من الناحية الاجتماعية يشكل أداة قيمة لزيادة الاستثمار والتجارة وفرص العمل والقدرة على الابتكار، ومن ثم توليد النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، إضافة إلى كونه محركا لعملية التصنيع والتحول الهيكلي. وبناءً عليه، فالقطاع الخاص عنصر أساسي للنمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف وللتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا. 
	55 - وقد سلمت أقل البلدان نموا بدور القطاع الخاص في عملية التنمية الجارية فيها، واتخذت عددا من التدابير لتحسين حوكمة الشركات، وتهيئة بيئة مؤاتية لممارسة الأعمال التجارية. ونظرا لطبيعة اقتصادات أقل البلدان نموا، ينطوي تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على فرصة واعدة لظهور دوائر نشطة للأعمال في أقل البلدان نموا. بيد أن المعوقات الهيكلية، ولا سيما اختناقات الهياكل الأساسية، والعوائق المؤسسية، حدَّت من نمو القطاع الخاص في أقل البلدان نموا. 
	56 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن تنمية القطاع الخاص على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات المشتركة
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	مواصلة تشجيع تهيئة بيئة مؤاتية لتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع إطار تنظيمي شفاف ويستند إلى القوانين. 
	مكررا - تشجيع الحوار بين القطاع الخاص والحكومة وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص بغية كفالة تصدي السياسات للمعوقات الرئيسية، بما فيها المعوقات المؤسسية التي تعرقل مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام والشامل، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، والاستفادة من أوجه التآزر المحتملة؛ 
	مكررا ثانيا - بذل الجهود لتشجيع إتاحة الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين، من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستثمارات في مختلف القطاعات؛ 
	مكررا ثالثا - تشجيع مزاولة النساء للأعمال الحرة بهدف الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة في أقل البلدان نموا. 
	3 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) تقديم دعم مالي وتقني معزز لتيسير نقل التكنولوجيا، وبشروط متفق عليها لمساندة أقل البلدان نموا على إزالة المعوقات الهيكلية والمؤسسية التي تواجه القطاع الخاص؛ 
	(ب) دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية، ورفع إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أقل البلدان نموا بهدف تحسين قدرتها على المنافسة. 
	باء - الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتنمية الريفية
	57 - تؤدي الزراعة دورا بالغ الأهمية في جميع أقل البلدان نموا تقريبا، سواء في تعزيز الأمن الغذائي أو بوصفها النشاط الاقتصادي الرئيسي لقطاع كبير من السكان، ولها روابط مباشرة بالجهود الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق التنمية الريفية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إضافة إلى تنويع الصادرات والسلع الأساسية والإنتاج، وبناء القدرات في مجال تجهيز المنتجات الزراعية. ولا سبيل إلى تحسين الحالة الصحية والتغذوية لأولئك الذين يعيشون في فقر والذين هم أكثر عرضة لمخاطر سوء التغذية المزمنة، ولا سيما النساء والأطفال والمسنون، إلا بالحصول على الغذاء المأمون المغذي. 
	58 - ويواجه قطاع الزراعة في أقل البلدان نموا تحديات هائلة بسبب الافتقار إلى الاستثمارات الكافية في الهياكل الأساسية المادية، والتطوير العلمي والتكنولوجي والبحث وخدمات الإرشاد الزراعي. وعلاوة على ذلك، ما برحت التنمية الزراعية تعاني من التأثير الضار لتغير المناخ والتدهور البيئي، والتصحر، وتدهور الأراضي والتربة، والظواهر المناخية الشديدة، والفيضانات، والجفاف، والأعاصير، وإزالة الغابات، ونقص التنوع البيولوجي، والانحسار في وفرة المياه، وتدهور نوعية المياه. ويمكن أيضا أن تؤثر الكوارث الطبيعية الأخرى من قبيل الزلازل وموجات التسونامي تأثيرا سلبيا على التنمية الزراعية.
	58 - مكررا - وتلزم استثمارات جديدة في بحوث الزراعة وصيد الأسماك والهياكل الأساسية الريفية على الصعيدين الإقليمي والوطني، وإشاعة أفضل الممارسات في مجال الزراعة وصيد الأسماك والتكنولوجيات الابتكارية والمستدامة وكذلك إسداء المشورة في مجال التسويق وهيكلة المالية الفعالة وتعزيز أمن الحيازة، بما في ذلك توفير فرص حصول المزارعات على الأرض وتصرفهن فيها بصرف النظر عن حالتهن العائلية.
	59 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الغايات التالية:
	(أ) إحراز تقدم كبير نحو القضاء على الجوع بحلول عام 2020؛
	(ب) زيادة الاستثمارات في مجال الهياكل الأساسية الريفية زيادة كبيرة؛ 
	(ج) كفالة سبل الحصول على أغذية مأمونة ومساعدات غذائية في الحالات الطارئة في جميع أقل البلدان نموا. 
	60 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا و شركاؤها الإنمائيون بشأن الزراعة على النحو التالي:
	1 - الإجراءات المشتركة

	أ - صفر - السعي إلى اتباع نهج شامل ثنائي المسار للأمن الغذائي يتكون مما يلي: ’1‘ اتخاذ إجراءات مباشرة للمعالجة الفورية لمسألة الجوع في أقل البلدان نموا؛ ’2‘ وضع سياسات وبرامج متوسطة وطويلة الأجل في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للجوع والفقر. (تدرج تحت عنوان الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا)
	(ج) دعم مؤسسات البحوث الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي الزراعة ومصائد الأسماك، حسب الاقتضاء، وبناء القدرات في مجال تكنولوجيات الزراعة الاستوائية، وتعزيز المعارف الزراعية ونظم المعلومات التي تدعمها خدمات الإرشاد الزراعي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ومنصف وشامل والقضاء على الفقر في أقل البلدان نموا؛ (تدرج تحت الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون)
	(د) دعم أقل البلدان نموا للقيام، حسب الاقتضاء، بإنشاء وتطوير مؤسساتها الوطنية المعنية بالاختبار والتصديق، لكي تعترف بها المؤسسات العالمية المعنية بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، ودعم مشاركة أقل البلدان نموا في وضع المعايير الإقليمية والعالمية؛ (تدرج تحت عنوان الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون)
	(هـ) تعزيز الأطر الاستراتيجية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبي وتدفقات الموارد الأخرى في هذا القطاع والتي تشمل مجالات السياسات العامة ذات الأهمية الحاسمة من قبيل تطوير الهياكل الأساسية، والتجارة وتيسير التجارة، والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا. (تدرج تحت عنوان الاستثمار المباشر الأجنبي)
	هـ - مكررا - تشجيع الاستثمار الدولي المسؤول في الزراعة ودعوة كافة المستثمرين إلى القيام بممارسات زراعية تتفق مع التشريعات الوطنية، مع مراعاة السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، والاستدامة البيئية وأهمية تعزيز الرفاه وتحسين وسائل عيش المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، حسب الاقتضاء؛(تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة) 
	(و) مواصلة بحث جدوى تطبيق نظام للاحتفاظ بالمخزون عند التعامل مع حالات الطوارئ الغذائية الإنسانية أو كوسيلة للحد من تقلبات الأسعار، وفعالية هذا النظام وطرائق إدارته؛ 
	و - صيغة بديلة مكررا - العمل بخيارات في السياسات العامة تهدف إلى الحد من تقلبات الأسعار، بما في ذلك نظام محسَّن للمعلومات بشأن المخزون والإنتاج، وزيادة الشفافية في أسواق السلع الأساسية، وحرية حركة الإمدادات الغذائية؛ 
	(ح) تعميم برامج معالجة التصحر، وتدهور الأراضي، وبوار التربة، والجفاف، والفيضانات، والملوحة، داخل أطر السياسات الإنمائية الوطنية، وذلك لتشجيع القدرة على التكيف. (تدرج تحت عنوان إجراءات تتخذها أقل البلدان نموا بالترقيم (ط)) 
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	أ - صفر - تعزيز المؤسسات، بما في ذلك التعاونيات، لزيادة الإنتاج الغذائي لأصحاب المزارع الصغيرة، وإنتاجيتهم الزراعية وممارساتهم الزراعية المستدامة؛ 
	أ - 1 - توفير شبكات أمان للفقراء من أصحاب المزارع الصغيرة؛ 
	أ - 2 - توفير المدخلات ذات الأهمية الحاسمة مثل أنواع البذور الوفيرة المحصول والمكيفة محليا، والأسمدة وغيرها من الخدمات؛ 
	أ - 3 - إعادة تأهيل الهياكل الأساسية الريفية والزراعية، بما يقلل من الخسائر في المحاصيل في فترة ما بعد الحصاد ويحسِّن من إمكانيات التخزين على مستوى القرى؛ 
	أ - 4 - تحسين استفادة الفقراء من الأسواق الريفية، وذلك من خلال ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق على نطاق السلاسل الغذائية، بما في ذلك توفير معلومات عن الأسعار وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وتحسين الخدمات الصحية وخدمات الصحة النباتية؛
	أ - 5 - تنفيذ خطط للري بغية تعزيز نظم الزراعة المستدامة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي؛ 
	أ - 5 مكررا - تعزيز أمن حيازة الأراضي وإمكانية وصول أصحاب المزارع الصغيرة إلى شبكات الري والائتمان وغيرها من المدخلات الزراعية والأسواق؛
	(أ) الصياغة والتنفيذ التشاركيان لخطط وسياسات وطنية فعالة تتعلق بالأمن الغذائي والتغذوي والتنمية الزراعية والريفية على الصعيد الوطني، تتضمن أهدافا واضحة وقابلة للتحقيق، بما في ذلك تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الإنفاق الحكومي للزراعة؛ 
	(ب) دعم إنشاء وتعزيز شبكات للتسويق الزراعي والتصدير تتسم بالشفافية والكفاءة والفعالية، مع التركيز بصفة خاصة على إمكانية وصول أصحاب المزارع الصغيرة في أقل البلدان نموا إلى الأسواق؛
	(ج) تشجيع صغار المزارعين والرعاة على التغيير تدريجيا من إنتاج منتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، مع مراعاة مجالات التخصص، وظروف السوق المؤاتية، وتطور الهياكل الأساسية، وتحسين فرص الاستفادة من خدمات الإدارة المالية وإدارة المخاطر؛ 
	(هـ) تشجيع تمكين المرأة الريفية بوصفها عنصرا بالغ الأهمية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية، والأمن الغذائي والتغذوي، وضمان مساواتها في الحصول على الموارد المنتجة، والأراضي، والتمويل، والتكنولوجيات، والتدريب، ووصولها إلى الأسواق؛ 
	هـ - مكررا - تعميم الأمن الغذائي والتغذوي في الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة الموارد البحرية والساحلية. 
	3 -  الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	أ - صفر - توفير دعم مالي وتقني معزز لتنمية قطاع الزراعة؛ 
	(أ) الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والتنمية الزراعية المستدامة، وتوفير موارد كافية ويمكن توقعها من خلال قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، ومنها الالتزامات المنصوص عليها في مبادرة لاكويلا لتحقيق الأمن الغذائي العالمي؛ 
	أ - مكررا - دعم الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية الزراعية؛ 
	(ب) دعم جهود أقل البلدان نموا الرامية إلى إنشاء أو تعزيز شبكات أمان من قبيل توفير فرص الحصول على التمويل الزراعي والتأمين والأدوات الأخرى لتخفيف المخاطر؛ 
	(ج) توفير الموارد لوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية وبرامج شبكات الأمان وتعزيزها، وذلك لمعالجة مسألتي الجوع وسوء التغذية، حسب الاحتياجات؛ 
	(د) الوفاء بالتعهد الذي قطعه في عام 2005 أعضاء منظمة التجارة العالمية في خطة الدوحة للتنمية لكفالة العمل بصورة موازية في مجال الزراعة على إلغاء جميع أشكال دعم الصادرات وفرض ضوابط على جميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل والتي ستستكمل بحلول نهاية عام 2013؛ (تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة)
	د - مكررا - دعم جهود أقل البلدان نموا الرامية إلى إنشاء مؤسسات البحث والتطوير في مجال الزراعة و/أو العلوم البحرية أو تعزيزها، حسب الاقتضاء، بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية، بطرق من بينها اتخاذ تدابير تعاونية بغية بناء القدرات المؤسسية للأجل الطويل؛ 
	د - مكررا ثانيا - تزويد أقل البلدان نموا ودعمها، حسب الاقتضاء، بأصناف من المحاصيل العالية الغلة والمقاومة للمناخ، بما في ذلك الأنواع المتوافقة مع الملوحة والجفاف والغمر من خلال نقل التكنولوجيا الملائمة والدراية التقنية، وفقا لشروط وأحكام متفق عليها.
	جيم - التجارة
	61 - تؤدي التجارة دورا هاما في ضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في أقل البلدان نموا. وقد بلغت الحصة الجماعية لأقل البلدان نموا في التجارة الدولية مقدار الضعف تقريبا خلال السنوات العشر الماضية، إلا أنها بقيت منخفضة جدا عند مستوى يزيد قليلا على نسبة 1 في المائة من التجارة العالمية في السلع، وتتركز بشكل كبير في منتجات تصدير قليلة. ويتدفق نصف صادرات أقل البلدان نموا إلى البلدان النامية.
	61 مكررا - ينبغي لأقل البلدان نموا أن تتصدى، بدعم من شركائها الإنمائيين، للعوائق التي تحد من قدرتها على العرض من خلال تعزيز الطاقة الإنتاجية وتقليص القيود المفروضة على القطاع الخاص، إضافة إلى بناء قاعدتها التصديرية وتنويعها.
	61- مكررا ثانيا - ومن الأساسي العمل بجدية من أجل تهيئة ظروف مؤاتية لوصول كل المنتجات التي منشؤها في أقل البلدان نموا إلى الأسواق، بطرق منها تخفيض أو إزالة الحواجز غير التعريفية التعسفية أو غير العادلة وغيرها من التدابير المخلة بالتجارة. 
	62 - ويمكن للتعاون الإقليمي أن يسهل، بطرق من بينها التكامل التجاري والترتيبات الإقليمية الأخرى، عملية تنمية أقل البلدان نموا واندماجها على نحو مفيد في الاقتصاد العالمي بالقيام، في جملة أمور، بزيادة حجم الأسواق، وتحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز الترابط الإقليمي. 
	63 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الأهداف والغايات التالية:
	صيغة بديلة (أ) و (ب) - زيادة الحصة التجارية لأقل البلدان نموا في التجارة العالمية زيادة كبيرة بهدف مضاعفة حصة صادرات أقل البلدان نموا في الصادرات العالمية بحلول عام 2020، بطرق من بينها توسيع القاعدة التصديرية لأقل البلدان نموا؛ 
	(ج) القيام في الوقت المناسب بتنفيذ إتاحة فرص وصول كافة أقل البلدان نموا إلى الأسواق دون رسوم جمركية أو حصص، بصورة دائمة، تماشيا مع إعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005. (تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة في الفقرة 64)
	ج - مكررا - بذل جهود ملموسة من أجل الاختتام الموفق لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية مبكرا، والتوصل إلى وثيقة ختامية طموحة وشاملة ومتوازنة وموجهة نحو التنمية.
	64 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن التجارة على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات المشتركة

	(ب) دعم جهود أقل البلدان نموا الرامية إلى تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي، بما في ذلك تشجيع الصادرات وتحسين الترابط الإقليمي من خلال اتخاذ تدابير لتيسير التجارة من قبيل المشاريع المشتركة المتعلقة بالإجراءات الجمركية والحدودية، وبقدر المستطاع، مشاريع الهياكل الأساسية والمرافق المتعلقة بالنقل، ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة. (تدرج تحت عنوان الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون) 
	ب - صيغة بديلة - مقاومة النزعات الحمائية وتصحيح التدابير المخلة بالتجارة في مجالات من بينها الزراعة والتي تتعارض مع الالتزامات المتعددة الأطراف؛ 
	ب - مكررا - معالجة مسألة التدابير غير التعريفية، وتقليص أو إزالة الحواجز غير التعريفية التعسفية أو غير المبررة، أي التي لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية؛ ويجب وضع المعايير والقواعد التقنية بشفافية وتطبيقها تطبيقا غير تمييزي، وينبغي أن تكون مبررة من الناحية الفنية وألا تشكل قيدا مقنعا للتجارة الدولية.
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) إدماج السياسات المتعلقة بالتجارة وببناء القدرات في مجال التجارة داخل الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛ 
	(ب) تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية وتنويع قواعد الإنتاج لتشمل منتجات وخدمات دينامية جديدة؛ 
	(ج) تنويع منتجات التصدير وأسواقه لتشمل وجهات غير تقليدية؛ 
	(د) تحسين كفاءة المؤسسات والعمليات وفعاليتها وشفافيتها من أجل تسهيل التجارة على نحو أفضل وتحسين المعايير ومراقبة الجودة. 
	3 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(ج) دعم جهود أقل البلدان نموا من أجل تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية والتنظيمية في مجال السياسة التجارية وفي المفاوضات التجارية في ميادين من قبيل دخول الأسواق وفرص الوصول إليها، والتعريفات، والجمارك، والمنافسة، والاستثمار، والتكنولوجيا والتكامل الإقليمي؛ 
	(د) توفير الدعم التقني والمالي للمشاريع الوطنية والإقليمية الرامية إلى زيادة إنتاجية اقتصادات أقل البلدان نموا وقدرتها التنافسية وتنويعها، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على التجارة في السلع والخدمات وقدرة شركات أقل البلدان نموا على الاندماج في سلاسل القيمة الدولية؛
	(هـ) توفير الدعم المالي والتقني الرامي إلى تنويع اقتصادات أقل البلدان نموا، مع تقديم مساعدة مالية وتقنية من خلال آليات التنفيذ المناسبة للوفاء بالتزاماتها المتصلة بالتنفيذ، بما في ذلك الوفاء بمقتضيات الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة واتفاق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، ومساعدتها في إدارة عمليات التكيف، بما فيها العمليات الضرورية لمواجهة نتائج تحرير التجارة المتعددة الأطراف من حيث معاملة الدولة الأكثر رعاية؛ 
	(ز) إعادة التأكيد على توفير معاملة خاصة ومتمايزة لأقل البلدان نموا في اتفاقات منظمة التجارة العالمية؛ (تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة)
	(ط) كفالة أن تتسم قواعد المنشأ التفضيلية المطبَّقة على الواردات من أقل البلدان نموا بالبساطة والشفافية وإمكانية التنبؤ بها وأن تساهم في تيسير الوصول إلى الأسواق؛ 
	(ل) تيسير المفاوضات وتسريع وتيرتها مع أقل البلدان نموا التي هي في طور الانضمام، استنادا إلى المبادئ التوجيهية بشأن الانضمام التي اعتمدها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2002؛ (تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة) 
	صيغة بديلة للفقرات (م)، و (ن)، و (س). تنفيذ المساعدة التقنية الفعالة المتعلقة بالتجارة وبناء قدرات أقل البلدان نموا، على سبيل الأولوية، بأمور منها تعزيز حصة المساعدة المقدمة لأقل البلدان نموا في إطار برنامج المعونة من أجل التجارة ودعم الإطار المتكامل المعزز،حسب الاقتضاء، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الموارد المتاحة، دعما لاحتياجات وطلبات أقل البلدان نموا المعبر عنها من خلال استراتيجياتها الإنمائية الوطنية.
	(ف) توفير حوافز، وفقاً للمادة 66-2 من اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية للشركات والمؤسسات في أقاليم البلدان الأعضاء المتقدمة النمو بغية تعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا إلى أقل البلدان نموا لتمكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمرار.
	دال - السلع الأساسية
	65 - لا يزال العديد من أقل البلدان نموا يعتمد على السلع الأساسية، وثمة عدد كبير منها يعتمد أساساً على الزراعة أو استخراج موارد طبيعية جد محدودة وكذلك على المنتجات الأولية الموجهة للتصدير. وهو وضعٌ يجعل أقل البلدان نموا عرضةً لصدمات التجارة الخارجية بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يؤثر أيضا في تعبئة الموارد المحلية. لذلك، تدعو الحاجة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات متضافرة لدعم جهود أقل البلدان نموا في سبيل الحد من الاعتماد على السلع الأساسية، بسبل منها تنويع قاعدة صادراتها، والتخفيف من الآثار السلبية لتقلب أسعار السلع الأساسية والحد من أضرارها. 
	66 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الأهداف والغايات التالية. 
	توسيع القاعدة الاقتصادية لأقل البلدان نموا بغية الحد من اعتمادها على السلع الأساسية. 
	67 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) وضع استراتيجيات وطنية لإدارة السلع الأساسية وتعزيز هذه الاستراتيجيات، حسب الاقتضاء، بغية الاستفادة من قاعدة مواردها إلى أقصى حد؛ 
	(ب) اعتماد سياسات وتدابير واستراتيجيات موجهة للقطاعات والسلع الأساسية تحديدا، وتعزيز هذه السياسات والتدابير والاستراتيجيات، حسب الاقتضاء، من أجل النهوض بالإنتاجية والتنويع الرأسي، وكفالة الارتقاء بالقيمة، وزيادة حفظ القيمة. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) مساعدة أقل البلدان نموا في تحسين التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار السلع الأساسية وإدارتها، دون التأثير سلبا في سلوك السوق بتعزيز وتوسيع التسهيلات القائمة، وذلك على أساس متفق عليه؛ 
	(ب) دعم التدابير التي تتخذها أقل البلدان نموا التي تملك وتمارس كامل سيادتها الدائمة على كل ثرواتها ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية، وذلك لتعزيز شفافية قطاع الشركات ومساءلة كافة الشركات، مع مراعاة المبادئ الأساسية للقانون المحلي، ويحاط علما في هذا الصدد بالمبادرات الطوعية، بما فيها مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية؛ 
	(ج) تقديم الدعم لأقل البلدان نموا من أجل تعزيز قدرتها على إدارة مواردها الطبيعية، بما في ذلك المعادن والطاقة والزراعة، وتنويع قاعدة السلع الأساسية لديها، بسبل منها نقل التكنولوجيا وفق أحكام وشروط متفق عليها؛ 
	(د) تقديم الدعم لأقل البلدان نموا من أجل تعزيز فعالية نظم التسويق وأطر الدعم الموجهة لصغار منتجي السلع الأساسية في أقل البلدان نموا. 
	هاء - التنمية البشرية والاجتماعية
	68 - إن أنفس ثروة تملكها أقل البلدان نمواً هي نساؤها ورجالها وأطفالها، الذين يجب تحقيق إمكاناتهم بشكل تام باعتبارهم جهات فاعلة في التنمية ومستفيدة منها. وتواجه أقل البلدان نموا تحديات خطيرة في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وستظل تنوء تحت عبء الفقر الثقيل على امتداد السنوات المقبلة ما لم تُتخذ خطوات ملموسة لمعالجة أسبابه الجذرية بطريقة مستدامة، بسبل منها بناء الطاقة الإنتاجية والبشرية. 
	69 - والفقر والجوع مشكلتان متعددتا الأبعاد، تعيقان بشكل خطير الجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا لإحراز التقدم في مجال التنمية البشرية والاجتماعية بسبب تعذر الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية، وأيضا تعذر الوصول إلى الموارد الإنتاجية من أجل المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاستفادة من النمو الاقتصادي. وقد تخلفت أقل البلدان نموا عن الركب بشكل جلي على صعيد الوفاء بمعظم الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. 
	التعليم والتدريب

	70 - ورغم تحسن معدلات الالتحاق في التعليم الابتدائي، ما زالت هناك حاجة إلى تعزيز جودة التعليم ومعدلات الإنجاز وزيادة معدلات الالتحاق في المرحلتين الثانوية والجامعية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال ثمة الملايين من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس برغم بلوغهم سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية. وبرغم التقدم المحرز نحو القضاء على عدم المساواة بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي، ما زال يتعين تحقيق التقدم نفسه في المرحلتين الثانوية والجامعية. ويشكل انعدام الفرص الاقتصادية إلى جانب تدني مستويات التعليم ورداءة نوعيته ونقص التدريب المناسب أسبابا مهمة وراء بطالة الشباب في أقل البلدان نموا. 
	71 - وسيسعى إلى وضع تدابير للسياسة العامة في مجالي التعليم والتدريب لتحسين معدلات التعليم ونوعية التعليم العامة، وذلك تماشيا مع الأهداف والغايات التالية: 
	(أ) كفالة التعليم الابتدائي المجاني للجميع في أقل البلدان نموا عن طريق زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها، وكذلك زيادة فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي والمهني والتدريب على تنمية المهارات؛ 
	أ - الصيغة البديلة 1 - الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب المقدمين على جميع المستويات، وزيادة معدلات محو الأمية وتعليم الحساب في صفوف البالغين والأطفال؛ 
	أ - الصيغة البديلة 2 - القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في التعليم والتدريب، وكفالة جودة التعليم بصورة متكافئة بين الذكور والإناث. 
	72 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا و شركاؤها الإنمائيون بشأن التعليم والتدريب على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) تعميم استراتيجيات وبرامج التعليم الوطني والتعليم التقني والمهني والتدريب أو تعزيزها، حسب الاقتضاء، وتنفيذ هذه الاستراتيجيات والبرامج؛ 
	(ب) كفالة الحصول على التعليم وضمان نوعيته، وإعطاء أولوية أكبر للانتقال إلى المراحل التعليمية الأعلى في النظام التعليمي، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات؛ 
	(ج) تعزيز النظم التعليمية الوطنية، بسبل منها تحسين المناهج والتمويل وتنمية قدرات المدرسين وتوزيعهم بصورة أفضل، وتحسين الهياكل الأساسية وتوفير إمدادات كافية؛ 
	(د) كفالة توفير النظامين التعليميين الرسمي وغير الرسمي لما يحتاجه سوق العمل من التدريب في مجال اكتساب المهارات؛ 
	(هـ) السعي إلى تحقيق الإنصاف عن طريق تعزيز فرص حصول أشد الفئات حرمانا على التعليم، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم باستحداث أو تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وما يتصل بها من تدابير وحوافز. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون 

	(أ) تقديم الدعم المالي والتقني لأقل البلدان نموا من أجل تنفيذ خططها وبرامجها التعليمية الوطنية، بما يشمل زيادة فرص الوصول في المناطق الريفية والنائية؛ 
	(ب) توفير الدعم لأقل البلدان نموا بغية تحقيق مكاسب تتجاوز الأهداف الإنمائية للألفية في مجال التعليم، ولا سيما من حيث زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخفض معدلات الانقطاع عن الدراسة باعتماد تدابير من قبيل إلغاء الرسوم المدرسية، وتوفير الوجبات المدرسية، وكفالة تجهيز المدارس بمرافق صحية منفصلة للفتيان والفتيات؛ 
	ب - مكررا - توفير الدعم لأقل البلدان نموا فيما تبذله من جهود لتدريب المدرسين والمدربين واستبقائهم، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وذلك من خلال منح الحوافز الكافية كوسيلة لكفالة جودة التعليم؛ 
	(ج) دعم جهود أقل البلدان نموا في سبيل تحسين التعليم العالي والتعليم التقني والمهني والتدريب؛ 
	(د) مواصلة تخصيص معاهد التعليم العالي لأماكن ومنح دراسية للطلبة والمتدربين الوافدين من أقل البلدان نموا، ولا سيما في ميادين العلم والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والاقتصاد، وتشجيع هذه المعاهد على القيام بذلك، حسب الاقتضاء. 
	السكان والرعاية الصحية الأولية
	73 - لقد تأثرت الجهود المبذولة لتنمية القدرات البشرية في أقل البلدان نموا بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع، والبطالة الجماعية، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وسوء حالة الصحة والتغذية حسبما يتضح من ارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات في صفوف الأطفال والأمهات والتبعات الثقيلة لنقص التغذية، وتفشي الأمراض المعدية بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل وشلل الأطفال، بالإضافة إلى تعاظم عبء الأمراض غير المعدية. 
	74 - وتواجه أقل البلدان نموا تحديات كبيرة في مجال تحسين الحالة الصحية لسكانها، تشمل ضعف النظم الصحية وعدم كفاية مواردها البشرية، وغياب مرافق الرعاية الصحية الملائمة ومعداتها ولوازمها، وعدم كفاية هياكل التمويل المحلية، وعدم كفاية الإمدادات من الأدوية والعقاقير الأساسية، ورداءة الهياكل الأساسية. لذلك، يلزم السعي إلى كفالة حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية. 
	75 - وسيسعى إلى وضع لتدابير المتعلقة بالسياسة العامة في مجالي السكان والرعاية الصحية الأولية تتماشى مع الأهداف والغايات التالية:
	(أ) تحقيق الغايات الواردة ضمن الهدفين الإنمائيين 4 و 5 للألفية بحلول عام 2015، وتأسيساً على ذلك، زيادة تخفيض معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والوفيات النفاسية ونقص التغذية لدى الأطفال تخفيضا كبيرا بحلول عام 2020؛ 
	(ب) إتاحة فرص الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015، بما يشمل إدماج خدمات تنظيم الأسرة والصحة الجنسية والرعاية الصحية في صلب الاستراتيجيات والبرامج الوطنية؛
	(ج) تحقيق الغايات الواردة ضمن الهدف الإنمائي 6 للألفية بحلول عام 2015، وتأسيساً على ذلك، مواصلة تقليص رقعة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإصابة بداء الملاريا وغيره من الأمراض الرئيسية. 
	76 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	أ - صفر - اتخاذ إجراءات لإعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛ 
	أ - صفر - 1 - تسخير نهُج فعالة متعددة القطاعات ومتكاملة لإتاحة فرص حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك عن طريق إدماج تنظيم الأسرة والصحة الجنسية وخدمات الرعاية الصحية في صلب الاستراتيجيات والبرامج الوطنية؛ 
	(أ) إدراج تخطيط تنمية الموارد البشرية لاستيعاب الديناميات السكانية في صلب استراتيجياتها وسياساتها الإنمائية الوطنية؛ 
	(ب) مواصلة تنفيذ الخطط الوطنية لتنمية الصحة العامة مع التشديد على الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة (الأهداف الإنمائية 4 و 5 و 6 للألفية)؛ 
	(ج) تعزيز قدرة النظم الصحية الوطنية، بسبل منها تنمية مهارات العاملين في المهن الطبية وفي مجال الرعاية الصحية، على تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بصورة جيدة وبإنصاف، وإتاحة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية على أوسع نطاق ممكن وفي عين المكان؛ 
	(د) السعي إلى تحسين النظام الوطني للصحة بتوفير الموارد الكافية إضافة إلى الحوافز لاستبقاء مستخدمي الصحة الوطنيين والنظر، عند الإمكان، في إمكانية وضع آلية تمويل مستدامة للنظام الوطني للصحة؛ 
	(هـ) التصدي للمشاكل الصحية الشديدة الوطأة والخاصة ببلدان معينة، ومواصلة برامج الحد من الضعف إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وسائر الأمراض المعدية وغير المعدية. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) توفير الدعم المالي والتقني لأقل البلدان نموا لتعزيز نظمها الصحية الوطنية، وبوجه خاص نظم تمويل الصحة بغية تعزيز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة الميسورة الكلفة؛
	(ب) العمل مع أقل البلدان نموا لتحسين فرص الحصول على الأدوية، وتشجيع تطوير التكنولوجيا، ونقل التكنولوجيا وفق أحكام وشروط متفق عليها، وإنتاج أدوية معقولة التكلفة وآمنة وفعالة وجيدة النوعية، وتشجيع إنتاج الأدوية المبتكرة والأدوية الجنيسة واللقاحات وسائر السلع الصحية؛ 
	(ج) إعادة تأكيد الحق في الاستخدام الكامل للأحكام الواردة في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وإعلان الدوحة الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة، وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 3 آب/أغسطس 2003 بشأن تنفيذ الفقرة 6 من إعلان الدوحة الوزاري بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة، وتعديلات المادة 31 من الاتفاق، عند الانتهاء من إجراءات القبول الرسمية، وهي المادة التي توفر المرونة في حماية الصحة العامة، ولا سيما تعزيز فرص الحصول على الأدوية وتشجيع تقديم المساعدة للبلدان النامية في هذا الصدد. وندعو أيضا إلى القبول الواسع النطاق وفي الوقت المناسب لتعديلات المادة 31 من اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، على غرار ما اقترحه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في قراره المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2005؛ (تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة) 
	(د) دعم أقل البلدان نموا من أجل تطوير قدراتها على جمع البيانات الديمغرافية وتحليلها بشكل منهجي لاستخدامها لأغراض منها تصميم سياسات وطنية ملائمة. 
	النهوض بالشباب
	77 - إن حوالي 60 في المائة من سكان أقل البلدان نموا هم دون سن الخامسة والعشرين، مقارنة بنسبة 46 في المائة في سائر البلدان النامية. وتشكل الأعداد الكبيرة من الشباب رصيدا لأقل البلدان نموا، ومن ثم، ينبغي أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويتعين تنمية قدرات السكان الشباب إلى أقصى حد بسبل منها إفساح المجال أمامهم بشكل تام للحصول على التعليم وممارسة العمل المنتج. 
	80 - وسيسعى إلى وضع تدابير للسياسة العامة في مجال النهوض بالشباب تتماشى مع الأهداف والغايات التالية:
	(أ) السعي إلى كفالة مشاركة الشباب مشاركة كاملة وفعالة في حياة المجتمع وفي عمليات صنع القرار؛ 
	(ب) بناء قدرات الشباب في مجالي التعليم واكتساب المهارات وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق؛ 
	(ج) تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد من خلال تحسين فرص الحصول على التعليم المهني، وممارسة العمل التطوعي، والعمل. 
	81 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن النهوض بالشباب على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) وضع وتنفيذ استراتيجيات مواتية لمشاركة الشباب بفعالية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتيسير تفاعلهم مع بعضهم بعضا ومع السلطات المحلية والوطنية؛ 
	(ب) وضع سياسات وبرامج لدعم وصول الشباب إلى التعليم الثانوي والعالي والتدريب المهني والعمالة المنتجة، وخدمات الرعاية الصحة، ولا سيما لفائدة الشابات والفتيات؛
	(ج) دعم برامج مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي في مجالات تنمية المهارات والعمل التطوعي والتدريب الداخلي والتدريب المهني، بالتشاور مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب؛ 
	(د) تشجيع الشباب على مباشرة الأعمال الحرة، بسبل منها اتخاذ مبادرات لتوفير التدريب وتقديم المساعدة، مع التركيز بصفة خاصة على أشد الفئات حرمانا وعلى الشباب في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛ 
	(هـ) تعزيز التثقيف في مجال إدارة الشؤون المالية الشخصية للشباب وتيسير حصولهم على الخدمات المالية المناسبة. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) تقديم المساعدة المالية والتقنية لدعم سياسات أقل البلدان نموا وبرامجها التي تتيح فرصا اقتصادية وفرص العمل المنتج للشباب؛ 
	(ب) دعم نظامي التعليم الرسمي وغير الرسمي في أقل البلدان نموا من أجل بناء قدرات الشباب والمراهقين وتنمية مهاراتهم عن طريق توفير المساعدة التقنية والمالية؛ 
	ب - مكررا - النهوض ببرامج التبادل الشبابي، بسبل منها الجامعات الافتراضية وغيرها من آليات إقامة العلاقات. 
	المأوى

	82 - كثيرا ما يفتقر الناس في أقل البلدان نموا إلى فرص الحصول على السكن اللائق الميسور التكلفة والتمتع بأمن الحيازة، بما فيها فرص الحصول على الأرض وتوفير الهياكل الأساسية، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية. وتعيش غالبية سكان حواضر أقل البلدان نموا في أحياء فقيرة كثيرا ما تَعْدم المرافق الصحية الأساسية. ويشكل نقص الخدمات الأساسية تهديدا مستمرا للصحة العامة. ومن التحديات الأخرى التي تواجه أقل البلدان نموا توفير المأوى للناس الذين يعيشون في المناطق الريفية. 
	83 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير في مجال المأوى تتماشى مع الأهداف والغايات التالية:
	زيادة فرص الحصول على السكن والأرض بتكلفة ميسورة، وما يتصل بالسكن من هياكل أساسية وخدمات أساسية، مع تحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة وفقراء المناطق الريفية تحسينا ملموسا.
	84 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن المأوى على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) وضع خطط واستراتيجيات محلية ووطنية وإقليمية وتنفيذها من أجل تعزيز فرص الحصول على الأرض، وفقا للتشريع الوطني، السكن والخدمات الأساسية؛
	(ب) تعزيز الوكالات الحكومية المعنية بالإسكان، بما في ذلك على المستوى المحلي، بغية زيادة الفعالية في إدارة قطاع الإسكان والهياكل الأساسية وكذلك إدارة الأراضي؛ 
	(ج) تهيئة بيئة مؤسسية وتنظيمية وسياساتية داعمة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص في مجال الإسكان والهياكل الأساسية ذات الصلة، مع التركيز بصفة خاصة على توفير السكن المنخفض التكلفة؛ 
	(د) البحث عن السبل الكفيلة بالحد من الاكتظاظ في الأحياء الفقيرة الحالية، ومنع نمو أحياء فقيرة جديدة، وتحسين حالة المجمعات السكنية في الأحياء الفقيرة المتبقية؛ 
	(هـ) تعزيز التشريعات الوطنية لتحسين حقوق الملكية لسكان الأحياء الفقيرة وفقراء المناطق الريفية. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) تقديم الدعم المالي والتقني لأقل البلدان نموا فيما تبذله من جهود لتحسين فرص الحصول على الأرض، وفقا للتشريع الوطني، والسكن والخدمات الأساسية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لإعادة تعمير أقل البلدان نموا التي عصفت بها الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية والنزاعات؛ 
	(ب) دعم أقل البلدان نموا في مجال تنمية إمكانات الحكومات والمؤسسات الوطنية والمحلية وقدراتها في مجالات منها الإنجاز ورصد الجودة والتمويل والتشغيل والصيانة المتعلقة بالمساكن والخدمات الأساسية؛ 
	(ج) دعم أقل البلدان نموا، بسبل منها نقل التكنولوجيا وفق أحكام وشروط متفق عليها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية، من أجل بناء مساكن منخفضة التكلفة باستخدام اللوازم والمواد المحلية. 
	المياه والمرافق الصحية

	85 - تفتقر شرائح مهمة من سكان أقل البلدان نموا إلى مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الأساسية، اللتين تشكلان عنصرين أساسيين لكفالة الصحة والقضاء على الفقر وحماية البيئة وتحقيق النمو والتنمية. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد العمل على زيادة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والاستفادة من المرافق الصحية الأساسية بإعطاء الأولوية للاستراتيجيات المتكاملة المعنية بالمياه والمرافق الصحية. 
	86 - وسيسعى إلى اتخاذ تدابير للسياسة العامة في مجال المياه والمرافق الصحية تتماشى مع للأهداف والغايات التالية:
	تخفيض نسبة الأشخاص المحرومين من فرص الاستفادة الدائمة من مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الأساسية بمقدار النصف بحلول عام 2015، والسعي إلى توفير فرص مستدامة للحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الأساسية للجميع بحلول عام 2020.
	87 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن المياه والمرافق الصحية على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) وضع استراتيجيات وبرامج متكاملة أو تعميمها أو تعزيزها، حسب الاقتضاء، للسعي إلى ضمان فرص الحصول المستدام على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الأساسية، بحلول عام 2020؛ 
	(ب) إعطاء الأولوية في الخطط الإنمائية الوطنية القطرية لتوفير المياه والمرافق الصحية الأساسية؛ 
	(ج) تعزيز كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المياه، وكفالة توفير خدمات المياه والمرافق الصحية الأساسية بشكل أكثر إنصافا وأمنا لسكان المناطق الريفية والفئات المحرومة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 
	(د) تحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية والسياساتية في أقل البلدان نموا لتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع المياه والمرافق الصحية، بما في ذلك المشاريع الصغيرة في المجتمعات المحلية الريفية والنائية؛ 
	(هـ) تعزيز نظم متكاملة لإدارة النفايات الصلبة وتحسين نظم جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون 

	(أ) تقديم الدعم المالي والتقني لأقل البلدان نموا من أجل تحسين وتوسيع نطاق توفير المياه والمرافق الصحية، بما في ذلك خطوط أنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم تعزيز قدرات المؤسسات المحلية في مجالات تقديم الخدمات ومراقبة الجودة والتمويل وإنجاز العمليات وأعمال الصيانة؛ 
	(ب) دعم الجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا لتقديم الخدمات للفئات المحرومة منها، وذلك باستخدام التكنولوجيات ومستويات الخدمة المناسبة، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية على تقديم الخدمات، ومراقبة النوعية، والتمويل، وإنجاز العمليات، وأعمال الصيانة؛ 
	(ج) مساعدة أقل البلدان نموا على صون مصادر المياه وتنميتها، وإدارة مستجمعات المياه، وتعزيز إنتاجية المياه، بسبل منها التعاون دون الإقليمي والإقليمي؛ 
	(د) دعم نقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها في مجال معالجة المياه وإدارة النفايات الصلبة. 
	د - مكررا - ثانيا - صيغة بديلة - القيام، حسب الاقتضاء، بدعم الشراكات ومبادرات أقل البلدان نموا الرامية إلى تحسين النظافة الصحية وزيادة تغطية الصرف الصحي، ولا سيما لفائدة الفقراء، بما في ذلك مبادرة ”مرافق صحية مستدامة: حملة السنوات الخمس حتى عام 2015“.
	المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

	88 - إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة عنصران محوريان في تحقيق نتائج أفضل في مجال التنمية، بما يشمل جميع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وكذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وقد حققت أقل البلدان نموا تقدما مشجعا في بعض جوانب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من قبيل التعليم الابتدائي وتمثيل المرأة في البرلمان. بيد أن الحاجة تدعو إلى بذل مزيد من الجهود لوضع حد لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمياه والمرافق الصحية، وفي الاستفادة من الفرص الاقتصادية، مثل العمالة والموارد الإنتاجية، وكذلك إنهاء العنف الجنساني. والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عنصران أساسيان لإحراز التقدم صوب تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية والقضاء على الفقر في أقل البلدان نموا. 
	89 - وسيسعى إلى اتخاذ تدابير للسياسة العامة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تتماشى مع للأهداف والغايات التالية:
	أ - صيغة بديلة - تحقيق المساواة في حصول المرأة والفتاة على التعليم، والخدمات الأساسية، والرعاية الصحية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية، والمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات؛ 
	أ - صيغة بديلة مكررا - اتخاذ إجراءات لإعمال حق كل واحد في التمتع بأعلى مستويات ممكنة من الصحة البدنية والعقلية، بما فيها الصحة الجنسية والتناسلية. 
	(ب) التعجيل بالجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بما يشمل النساء ذوات الإعاقة. 
	90 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) وضع ومواصلة تنفيذ خطط للتنمية الوطنية تأخذ في الحسبان احتياجات النساء والفتيات وتلتزم بشكل فعلي بتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الأهداف 3، و 4، و 5. 
	(ب) تمكين النساء والفتيات من فرص الاستفادة الكاملة من التعليم والتدريب، والخدمات الأساسية، والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما في ذلك امتلاك الأراضي والتصرف فيها وغيرها من أشكال الملكية، والميراث، والخدمات المالية، والحماية الاجتماعية؛ 
	(ج) الترحيب باستراتيجية الأمين العام العالمية لصحة المرأة والطفل، وكذا بغيرها من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الصدد، وتعزيز دعم صحة الأم وزيادة فرص استفادة النساء والرجال والشباب من موارد تنظيم الأسرة؛ 
	(د) اتخاذ إجراءات حازمة ضد العنف والإيذاء والتمييز لكفالة تمتع النساء والفتيات على نحو كامل بجميع حقوق الإنسان، وتمكينهن من بلوغ أعلى مستوى ممكن من مستويات المعيشة ومن المشاركة على قدم المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجتمعاتهن المحلية؛ 
	(هـ) تعزيز دور الآليات الوطنية ذات الصلة وزيادة الموارد لكفالة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ 
	(و) تعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها بصورة فعلية في جميع مجالات صنع القرار، بما في ذلك في العملية السياسية بجميع مستوياتها. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) تقديم الدعم المالي والتقني لأقل البلدان نموا لتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، بما يشمل السياسات والبرامج التي تتيح تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
	أ - مكررا - دعم أقل البلدان نموا في تنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بتعزيز فرص المرأة الاقتصادية وفرص توليد الدخل والعمالة المنتجة والوصول إلى الموارد الإنتاجية. 
	(ب) دعم وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لها ولاية في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك فيما تبذله من جهود لتحسين التنسيق والمساءلة في منظومة الأمم المتحدة في هذا المجال. (تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة) 
	الحماية الاجتماعية

	91 - تعود الحماية الاجتماعية بالنفع في الأجلين القصير والمتوسط على أصعدة النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر والاستقرار الاجتماعي. وتسهم أنظمة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية وبرامج الأشغال العامة ومستحقات البطالة، في حماية الفقراء ودعم النمو والعمالة وقدرة الاقتصاد على التكيف عامة. وتعمل هذه الأنظمة عمل أدوات تبعث الاستقرار في الاقتصاد وتوطد قدرة الفقراء على التكيف وتساعد في الحيلولة دون سقوط الناس في شرك الفقر. 
	92 - وسيسعى إلى اتخاذ تدابير للسياسة العامة في مجال الحماية الاجتماعية تتماشى مع الأهداف والغايات التالية:
	تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتحسين قدرة الجميع على التكيف، بما في ذلك الفقراء والجماعات المحرومة. 
	93 - وستكون الإجراءات التي تتخذها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن الحماية الاجتماعية على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) تعميم مراعاة الحماية الاجتماعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والسعي إلى تعزيز سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية القطرية؛ 
	(ب) تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية من خلال ضمان تخصيص موارد كافية وبناء القدرات وإنشاء الهياكل الأساسية المالية المناسبة لتشغيل أنظمة الحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية، بأقصى ما يمكن من الكفاءة. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) توفير الدعم المالي والتقني لأقل البلدان نموا من أجل وضع وتنفيذ سياسات وبرامج للحماية الاجتماعية موجهة خصوصا إلى الفقراء والجماعات المحرومة؛ 
	(ب) تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بين البلدان. (تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة) 
	واو - الأزمات المتعددة والتحديات الناشئة الأخرى
	94 - لا تزال أقل البلدان نموا عديمة المناعة إزاء جملة من الصدمات، منها أزمات الأغذية والطاقة والأزمات المالية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، علما بأن أقل البلدان نموا يتحتم عليها مواجهة التحديات الناتجة عن تغير المناخ ويتحتم على بعضها مواجهة التحديات الناتجة عن النزاعات التي هدرت بعضا من مكاسب التنمية التي حققتها أقل البلدان نموا على مدى العقد الأخير. ويستلزم ضمان النمو الاقتصادي المنصف والشامل والتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا بناء قدراتها على التكيف مع الأزمات والتحديات الناشئة وآثار تغير المناخ. 
	95 - وسيسعى إلى تحقيق الأهداف والغايات التالية وفقا للسياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لأقل البلدان نموا:
	(أ) بناء قدرة أقل البلدان نموا على التكيف مع الصدمات الاقتصادية والتخفيف من حدة آثارها السلبية؛ 
	(ج) تعزيز قدرة أقل البلدان نموا على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتغلب عليها وتعزيز النمو المستدام وحماية التنوع البيولوجي؛ 
	(د) بناء قدرة أقل البلدان نموا على التكيف مع المخاطر الطبيعية للحد من أخطار الكوارث. 
	الصدمات الاقتصادية

	96 - تدل الآثار الراهنة للأزمة الاقتصادية والمالية على ضرورة تقديم الدعم المناسب على الصعيدين الإقليمي والدولي في الوقت المناسب وعلى نحو موجه من أجل تكملة مساعي أقل البلدان نموا الرامية إلى بناء القدرة على التكيف مع الصدمات الاقتصادية والتخفيف من حدة آثارها. لذا يجب استخدام الخدمات والتدابير المتاحة الهادفة إلى التخفيف من حدة الأزمات من أجل تقديم دعم موجه وحسن التوقيت وكاف إلى أقل البلدان نموا. ويتعين أيضا التصدي للتكاليف البشرية لهذه الصدمات. 
	96 - مكررا - يحاط علما بقرار الجمعية العامة 64/291 المؤرخ 27تموز/يوليه 2010 بشأن التنمية البشرية. 
	97 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن الصدمات الاقتصادية على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) وضع وتعزيز استراتيجيات وطنية للتخفيف من حدة المخاطر من أجل الحد من أوجه ضعفها أمام الصدمات الاقتصادية؛ 
	(ب) إنشاء مرافق وطنية معنية بالقدرة على التكيف مع الأزمات والتخفيف من حدتها من أجل الحد من أوجه ضعفها أمام الصدمات الاقتصادية. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) تقديم المساعدة التقنية والمالية لاستراتيجيات أقل البلدان نموا للحد من المخاطر، من قبيل المرافق الوطنية لتخفيف حدة الأزمات وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرتها على التصدي لآثار الصدمات الاقتصادية؛ 
	(ج) مواصلة دعم خطط وخدمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية في مجال تقديم قروض بشروط تفضيلية ومنح إلى أقل البلدان نموا وفقا لقواعد وإجراءات تلك المؤسسات؛ 
	(د) اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد يسترشد بها القطاعات الخاصة وجعلها تؤدي دورها بمسؤولية. (تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة) 
	تغير المناخ والاستدامة البيئية

	100 - يؤثر تغير المناخ تأثيرا غير متناسب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقل البلدان نموا، نظرا إلى أنها تتسبب بأقل قدر في هذا المشكل، ويهدد تغير المناخ أيضا بتراجع بعض المكتسبات الإنمائية التي تحققت حتى الآن. وقد اضطرت بعض أقل البلدان نموا إلى تحويل وجهة الموارد المخصصة لتحقيق أهداف إنمائية عامة من أجل التغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ. وتحتاج أقل البلدان نموا إلى دعم تقني ومالي ويمكن التنبؤ به وكاف من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته وفقا للالتزامات الدولية. وقد أحرز بعض التقدم في هذا الشأن في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال اعتماد طائفة من القرارات خلال المؤتمر السادس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في كانكون، المكسيك، عام 2010.
	100 - مكررا - وفي تنفيذ هذا الفرع من برنامج العمل، تلزم مراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك التسليم بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يستوجب أوسع تعاون ممكن بين كافة البلدان ومشاركتها في التصدي الدولي الفعال والملائم، وفقا لمسؤولياتها المشتركة بل والمتباينة وقدرات كل منها وظروفه الاجتماعية والاقتصادية.
	100 - مكررا ثانيا - ويدعى مؤتمر الأطراف أيضا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز التفاهم والتنسيق والتعاون بشأن ما ينجم عن تغير المناخ من تشرد وهجرة وتنقيل مخطط له، حسب الاقتضاء، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
	101 - ويتعين استكشاف فرص جديدة لفائدة أقل البلدان نموا لتعزيز النمو الاقتصادي والتصنيع والزراعة والخدمات والحراجة وغير ذلك من الهياكل الأساسية والتكنولوجيات والاستثمارات. فمن شأن كل ذلك أن يمكّن أقل البلدان نموا من تحقيق طفرة في طريق التنمية المستدامة واكتساب القدرة التنافسية في القطاعات الاقتصادية الناشئة. 
	102 - وسيُستند في الإجراءات الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وتحقيق الاستدامة البيئية إلى الأهداف الخاصة بأقل البلدان نموا المحددة في جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ التنفيذية والهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية، فضلا عن الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. 
	103 - وستكون الإجراءات التي تتخذها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) تعميم وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط التكيف الوطنية المتوسطة والطويلة الأجل وإجراءات التخفيف الملائمة وطنيا، وإدماجها في الخطط الوطنية للتنمية؛ 
	(ب) بناء وتعزيز القدرة الوطنية على الإفادة من آليات التمويل ذات الصلة واستخدامها بكفاءة؛ 
	(ج) السعي إلى كفالة مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالتكيف في خطط وبرامج التنمية بهدف تقليل أثر تغير المناخ على سبل كسب الرزق إلى أدنى حد؛ 
	(د) وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية للاستخدام المستدام لموارد البيئة الوطنية وحفظها وحمايتها؛ 
	(هـ) القيام، حسب الاقتضاء، بوضع أو تحديث خطط العمل الوطنية المنبثقة عن الاتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي وبتنفيذها؛ 
	(و) تعميم السياسات المتعلقة بتغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للنظام الإيكولوجي، بما في ذلك حماية الغابات وإدارتها المستدامة عن طريق التشجير ومنع إزالة الغابات وقطع الأخشاب غير القانوني، في السياسات والاستراتيجيات الوطنية الإنمائية، ولا سيما ما يعالج منها مسألة القضاء على الفقر والقطاعات الاقتصادية؛
	و - مكررا - اتخاذ التدابير الكفيلة بتعميم الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية؛ 
	(ز) مساعدة أقل البلدان نموا على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتجارتها وتوزيعها، بما في ذلك تطوير الطاقة المتجددة. (تدرج تحت عنوان الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون) 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	أ - صفر - وفقا لأحكام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، تقديم المساعدة المالية والتقنية الكافية إلى أقل البلدان نموا، وتوفير الدعم لها، حسب الاقتضاء، لتمكينها من الحصول، بكلفة ميسورة، على ما تحتاجه من تكنولوجيات مستدامة لتنفيذ خطط التكيف الوطنية وإجراءات التخفيف الملائمة وطنيا ونقل تلك التكنولوجيات وفقا لشروط متفق عليها.
	(أ) تيسير حصول أقل البلدان نموا على الموارد اللازمة من صناديق مختلفة معنية بالبيئة والمناخ، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية؛ 
	أ - مكررا - تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى أقل البلدان نموا وتيسير نقل التكنولوجيا إليها وفقا [لشروط متفق عليها] لدعم جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية للاستخدام المستدام للموارد البيئية الوطنية وحفظها وحمايتها والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية وفقا لاستراتيجياتها في مجال التنمية المستدامة عموما؛ 
	(ب) تجديد تمويل الصناديق المخصصة للتكيف مع تغير المناخ والتعجيل، حسب الاقتضاء، بصرف الأموال إلى أقل البلدان نموا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك صندوق أقل البلدان نموا وصندوق التكيف مع تغير المناخ والصناديق الأخرى التي تصرف أموالها من خلال برامج عالمية وثنائية أخرى؛ 
	ب - مكررا - التعجيل بوضع الترتيبات القانونية والمؤسسية لإنشاء صندوق الحد من تغير المناخ ومباشرته لأعماله بشكل كامل، في إطار حزمة الإجراءات التنفيذية الواردة في القرارات التي اتخذها المؤتمر السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقود في كانكون، المكسيك، عام 2010؛ 
	(هـ) تنفيذ تدابير لتعزيز وتيسير مشاريع آلية التنمية النظيفة في أقل البلدان نموا وفقا لشروط متفق عليها، من أجل تمكينها من تسخير منافع التخفيف من آثار تغير المناخ لأغراض التنمية المستدامة؛ 
	(و) مساعدة أقل البلدان نموا على مواجهة التحديات المتعلقة بسبل العيش وانعدام الأمن الغذائي والصحة التي يواجهها الناس المتضررون بالآثار السلبية لتغير المناخ، وعلى تلبية احتياجات المشردين نتيجة للظروف المناخية القاسية، وذلك حيثما كان ذلك ملائما، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ 
	(ز) دعم تعزيز قدرات خدمات الأرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية في أقل البلدان نموا. 
	الحد من مخاطر الكوارث

	104 - لقد تزايد حجم وأثر الكوارث الطبيعية على مدى العقود الأخيرة، مما يهدد المكتسبات الإنمائية التي بذلت جهود مضنية لتحقيقها. 
	105 - ومما يزيد من ضعف أقل البلدان نموا في مواجهة المخاطر الطبيعية التغيرات الديمغرافية، وسوء الأحوال في المجال التكنولوجي وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والتحضر العشوائي، والتشييد في مناطق الشديدة الخطورة، والتخلف وضعف الهياكل الأساسية، وضعف القدرة على التكيف، وتدهور البيئة، وتقلب المناخ، وتغير المناخ، والتعرض للمخاطر الجيولوجية، والتنافس على موارد قليلة، وآثار أوبئة من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل. 
	106 - وكثيرا ما تتحمل أقل البلدان نموا آثارا شديدة غير متناسبة ناجمة عن هذه المخاطر وتواجه أشد التحديات في إعادة التعمير، وذلك اعتبارا للمعوقات الهيكلية وأوجه الضعف المتعدد التي تعاني منها. وثمة حاجة إلى تكثيف الجهود من أجل الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث وتنفيذ إطار عمل هيوغو 2005-2015 والإطار أو الاتفاق الذي سيحل محله. 
	107 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا
	(أ) اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة تشمل التوعية العامة والتأهب للحد من مخاطر الكوارث من أجل حماية الأشخاص والهياكل الأساسية وغيرها من الأصول الوطنية من أثر الكوارث تمشيا مع إطار عمل هيوغو؛ 
	(ب) تشجيع الاتساق بين سياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث والتكيُّف مع تغير المناخ، بسبل من بينها إدماج الحد من المخاطر في برامج العمل الوطنية للتكيُّف وتخطيط التنمية للأجلين المتوسط والطويل؛ 
	(ج) تشجيع لامركزية المسؤولية والموارد للحد من مخاطر الكوارث، حسب الاقتضاء، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والأعمال الطوعية والتوعية والتأهب للكوارث في برامج الحد من المخاطر لتحسين تلبية الاحتياجات المحلية للحد من مخاطر الكواراث؛ 
	(د) وضع استراتيجيات للحد من المخاطر وتعزيزها، عند الاقتضاء، وتدعيم السياسات والبرامج المعنية بالحماية الاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار الكوارث الطبيعية؛ 
	(هـ) إدماج مبادئ الحد من المخاطر في جميع أعمال الإنعاش والتعمير في مرحلة ما بعد الكارثة. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) توفير مساعدة مالية وتقنية لأقل البلدان نموا لدعم جهودها للحد من مخاطر الكوارث والتأهب للطوارئ والتعمير في مرحلة ما بعد الكارثة، والقيام في هذا الصدد بتعزيز تبادل المعارف والخبرات وكذلك نقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها إلى أقل البلدان نموا؛ 
	(ج) دعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدراتها على الحد من ضعفها في مواجهة الكوارث الطبيعة والاستفادة من نظم الإنذار المبكر الإقليمية والدولية وغيرها من آليات تبادل المعلومات؛ 
	زاي - تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية وبناء القدرات 
	108 - يعدّ نقص الموارد المالية أحد العوائق الكبرى التي تواجهها أقل البلدان نموا في سعيها إلى تحقيق نمو مطرد وشامل ومنصف وتنمية مستدامة وإحراز تقدم يخرجها من قائمة أقل البلدان نموا. فالموارد المحلية في هذه البلدان محدودة نتيجة انخفاض مستويات الدخل الفردي ومستويات الادخار والاستثمار المحليين وضيق الوعاء الضريبي. ولذلك يشتد الاعتماد على الموارد المالية الخارجية، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر والإقراض بشروط ميسرة والتدفقات الخاصة الأخرى، من قبيل التحويلات. وقد استفاد العديد من أقل البلدان نموا من التدابير المتعلقة بتخفيف أعباء الديون في إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون. وأدى أثر الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي اقترنت بأزمتي الغذاء والطاقة إلى تقويض جهود التنمية التي تبذلها أقل البلدان نموا. 
	تعبئة الموارد المحلية
	111 - يلزم أن تبذل أقل البلدان نموا جهودا كبيرة للتعبئة الفعالة للموارد المحلية وبناء هياكل أساسية وقدرات مالية واستحداث تدابير ومؤسسات تنظيمية ملائمة. غير أنه ليس ثمة إلا مجال محدود لاستيفاء الشروط العديدة المطلوبة لتمويل التنمية في أقل البلدان نموا التي تتسم بضيق قواعدها الاقتصادية وتفشي الفقر فيها وتخلف قطاعها الخاص. 
	112 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الغايات والأهداف التالية:
	(أ) تعزيز تعبئة الموارد المحلية بسبل منها جمع المدخرات المحلية وزيادة الإيراد الضريبي وتعزيز القدرات المؤسسية؛ 
	(ب) الحد من الفساد وزيادة الشفافية على جميع المستويات. 
	113 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن تعبئة الموارد المحلية على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) مواصلة اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المؤاتية لاستقطاب الاستثمارات واستبقائها وتعبئة المدخرات المحلية، في القطاعين العام والخاص؛ 
	(ب) تشجيع قيام قطاع خاص يتسم بالديناميكية والشمول وجودة الأداء ويتحمل مسؤولية اجتماعية حتى يسهم في توليد أنشطة اقتصادية؛ 
	(ج) وضع نظام مالي شامل وسليم وجيد التنظيم أو تعزيزه، عند الاقتضاء، لتشجيع الادخار والاستثمار المحليين وتحسين فرص حصول المؤسسات التجارية الصغيرة والفقراء والفئات المحرومة، لا سيما النساء والشباب، على الخدمات المالية، من قبيل التمويل البالغ الصغر على سبيل المثال لا الحصر، وبما فيه الائتمان البالغ الصغر والتأمين البالغ الصغر؛ 
	(د) مواصلة القيام بما يلزم من إصلاحات ضريبية، حسب الاقتضاء، لبناء نظم وطنية للضرائب والإدارة المالية في أقل البلدان نموا تتسم بالفعالية والشفافية والعدالة وتخضع للمساءلة، وتحديد مصادر جديدة للإيرادات وتحسين إتاحتها، والقيام عند الاقتضاء بتوسيع الوعاء الضريبي؛ 
	(هـ) تنفيذ تدابير للحد من التدفقات المالية غير المشروعة على جميع المستويات، وتعزيز ممارسات الإفصاح وتشجيع الشفافية في المعلومات المالية. ويكتسي أهمية حاسمة في هذا الصدد تعزيز الجهود الوطنية والمتعددة الجنسيات للتصدي لهذه المسألة، بما في ذلك دعم أقل البلدان نموا وتزويدها بالمساعدة التقنية لتعزيز قدراتها. وينبغي تنفيذ تدابير إضافية لمنع نقل الأصول المسروقة إلى الخارج والمساعدة في استرداد هذه الأصول وإعادتها إلى بلدانها الأصلية بصفة خاصة، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد*؛ 
	* الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، الرقم 42146.
	(و) تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية في كل من بلدان المصدر وبلدان المقصد والتعاون في الجهود الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي والفساد. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) دعم أقل البلدان نموا لبناء قدراتها فيما تبذله من جهود لجمع موارد محلية من خلال توليد الإيرادات وإجراء إصلاحات للقطاع المالي، لا سيّما من خلال بناء نظم وطنية للضرائب والإدارة المالية تتسم بالشفافية والعدالة وتخضع للمساءلة؛ 
	(ب) دعم أقل البلدان نموا لتطوير القطاع الخاص بحيث يتسم أداؤه بالكفاءة والفعالية والجودة ويتحمل مسؤولية اجتماعية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية ودعم هذه البلدان لتطوير قدرتها على الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك العمليات القائمة على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورأس مال المجازفة، لتضييق فجوة الموارد، وذلك بتوفير مساعدة مالية وتقنية ومؤسسية؛ 
	(ج) إزالة الملاذات الآمنة التي تنشئ حوافز لنقل الأصول المسروقة وللتدفقات المالية غير المشروعة إلى الخارج؛ 
	(د) المساعدة في استرداد الأصول المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ 
	(هـ) تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية في بلدي المصدر والمقصد والتعاون مع الجهود الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة. 
	المساعدة الإنمائية الرسمية
	114 - رغم أن تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية ارتفعت من 12 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى 38 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في الفترة من 2001 إلى 2008، فإن ما قدِّم منها إلى أقل البلدان نموا كان يسيرا مقارنة بما تواجهه هذه البلدان من معوقات هيكلية وكثرة مكامن ضعفها واحتياجاتها. 
	115 - وثمة حاجة واضحة إلى قيام البلدان المتقدمة النمو ببذل المزيد من الجهود الحثيثة للوفاء بالتزاماتها بتقديم مساعدة إنمائية رسمية إلى أقل البلدان نموا وتعزيز هذه الالتزامات، متى أمكن. 
	118 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الغايات والأهداف التالية:
	(أ) كفالة الوفاء بالالتزامات بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نموا؛ 
	ب و ج - صيغة بديلة - كفالة مواءمة المعونة مع الأولويات الوطنية لأقل البلدان نموا، وزيادة مواءمة المعونة مع نظم أقل البلدان نموا وإجراءاتها الوطنية. 
	119 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) دمج المساعدة الإنمائية الرسمية في خططها وأولوياتها الوطنية ومواءمتها مع تلك الخطط والأولويات؛ 
	(ب) استخدام المعونة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة الواردة في برنامج عمل بروكسل؛ 
	(ج) إحداث تآزر بين جميع أشكال تمويل التنمية لتعزيز الدعم كما ونوعا لضمان فعالية التنمية؛ 
	ج - مكررا - تعزيز شفافية المعونات ومكافحة الفساد بإتاحة إطلاع العموم على المعلومات المتعلقة بكميات المعونة ومصادرها وأوجه استخدامها؛ 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	ألف - صفر - تضطلع البلدان المانحة في أقرب وقت ممكن بالإجراءات التالية التي تعهدت باتخاذها خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن أقل البلدان نموا:
	(أ) البلدان المانحة التي تقدم إلى أقل البلدان نموا مساعدة إنمائية رسمية بنسبة تفوق 0.20 من ناتجها القومي الإجمالي: تواصل القيام بذلك وتبذل قصاراها لزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
	(ب) البلدان المانحة الأخرى التي بلغت نسبة 0.15 في المائة المستهدفة: تتعهد ببلوغ نسبة 0.20 في المائة على وجه السرعة؛
	(ج) جميع البلدان المانحة الأخرى التي تعهدت ببلوغ نسبة 0.15 في المائة المستهدفة: تعيد تأكيد التزامها وتتعهد ببلوغ الهدف بحلول عام 2015 أو ببذل قصاراها للتعجيل بمساعيها لبلوغ الهدف؛
	(د) خلال فترة برنامج العمل، البلدان المانحة الأخرى: لن تدخر جهدا على الصعيد الفردي لزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، مما سيفضي إلى زيادة كبيرة في مساعدتها الجماعية لأقل البلدان نموا؛
	(هـ) ينبغي أن تجري البلدان المانحة استعراضاً لالتزاماتها بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2015، وأن تنظر في إمكانية تعزيز الموارد المخصصة لأقل البلدان نموا؛
	(أ) تزويد حكومات أقل البلدان نموا بمعلومات في حينها وبطريقة شفافة بشأن الالتزامات والمبالغ المصروفة السنوية، من أجل مساعدتها في تخطيط سياساتها واستراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛ 
	(ب) استخدام النظم القطرية كخيار أول لتنفيذ برامج المعونة الرامية إلى دعم الأنشطة التي يديرها القطاع العام. وإذا اختارت الجهات المانحة استخدام خيار آخر واعتمدت من ثم على آليات لتسليم المعونة خارجة عن النظم القطرية (بما فيها الوحدات الموازية لتنفيذ المشاريع)، فعليها أن تبين بشفافية الأساس الذي استندت إليه في خيارها، وأن تستعرض مواقفها في فترات منتظمة. وفي حالة تعذر استخدام النظم القطرية، تضع الجهات المانحة ضمانات وتدابير تكفل تعزيز النظم والإجراءات القطرية لا تقويضها؛
	ب - مكررا - 1 - مواءمة المعونة مع الأولويات الوطنية وتعزيز تنمية القدرات وفقا لمبادئ الملكية والقيادة الوطنيتين؛ 
	(د) تحسين نوعية المعونة بتعزيز الملكية الوطنية لها، وإمكانية توقعها، والخضوع المتبادل للمساءلة والشفافية، والتوجه القائم على النتائج، والاتساق والمواءمة، وفقا لإعلان باريس لعام 2005 بشأن فعالية المعونة وجدول أعمال أكرا لعام 2008؛
	(هـ) تحسين التنسيق والمواءمة بين الجهات المانحة لتجنب التجزؤ والازدواجية؛ 
	(و) مواصلة إحراز التقدم في تحرير المعونة من القيود، على النحو الذي شجعت عليه التوصية الصادرة عام 2001 عن لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بشأن تحرير المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لأقل البلدان نموا من القيود؛ 
	(ز) مواءمة تخصيص المساعدة الإنمائية الرسمية لأوليات أقل البلدان نموا مع التركيز بشكل خاص على تطوير الطاقة الإنتاجية، عند الاقتضاء، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف، والتنمية المستدامة؛ 
	(ح) استكشاف آليات تمويل مبتكرة جديدة وتعزيز القائم منها وتوسيع نطاقه، عند الاقتضاء، نظرا لقدرتها على الإسهام في تنمية أقل البلدان نموا. وينبغي أن تكون هذه الآليات الطوعية فعالة وأن تهدف إلى تعبئة موارد مستقرة ويمكن التنبؤ بها، وألا تكون بديلا عن مصادر التمويل التقليدية وإنما مكملة لها، وأن تُصرف وفق أولويات البلدان النامية وألا تشكل عبئا مفرطا على عاتقها. 
	الدين الخارجي

	120 - أسهمت المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، والمانحون في إطار ثنائي في تخفيف قدر كبير من أعباء الديون عن 38 بلدا، بما فيها 25 من أقل البلدان نموا بلغت نقطةَ الإنجاز في إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما أدى إلى خفض كبير في إمكانية تعرضها لأخطار الدين وتمكينها من زيادة استثماراتها في الخدمات الاجتماعية. وعلى الرغم من هذه الجهود الدولية، لا يزال عدد كبير من أقل البلدان نموا يواجه مشكلة ارتفاع أعباء الدين. وتستأثر خدمة الدين بجزء كبير من موارد الميزانية القليلة في هذه البلدان، مما يمثل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. ويتطلب هذا الوضع استمرار تنفيذ الآليات القائمة. وتتوقف القدرة على تحمل الدين على المدى البعيد، في جملة أمور، على قيام جميع الدائنين والمدينين بعمليات إقراض واقتراض مسؤولة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وإحداث تحول هيكلي في أقل البلدان نموا، وتعزيز آفاق الأسواق لفائدة هذه البلدان. 
	121 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الغايات والأهداف التالية:
	(أ) تحقيق مستويات من الدين يمكن تحمله في جميع أقل البلدان نموا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنمائية الخاصة لهذه البلدان؛ 
	(ب) التزام الحيطة في رصد حالة الدين لدى أقل البلدان نموا ومواصلة اتخاذ تدابير فعالة ضمن الأطر القائمة؛ 
	(ج) إتاحة تدابير محددة لتخفيف أعباء ديون أقل البلدان نموا من غير البلدان الفقيرة المثقلة بالديون على أساس كل حالة على حدة. 
	122 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن تخفيف أعباء الديون على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	تشجيع واتباع سياسات مسؤولة للاقتراض وإدارة الدين العام من أجل تفادي الدين الذي لا يمكن تحمله أعبائه. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) كفالة التمويل الكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون بما في ذلك للعدد المتبقي من أقل البلدان نموا المؤهلة لاستكمال عملية المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛ 
	(ب) السعي إلى التأكد من أن الموارد المقدَّمة لتخفيف أعباء الدين في إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون لا تنتقص من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المُزمع إتاحتها لأقل البلدان نموا؛ 
	(ج) مواصلة التأكد من قيام جميع البلدان المشاركة في المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بما في ذلك الدائنون غير الأعضاء في نادي باريس، بتخفيف أعباء الديون، وخصوصا للبلدان التي تكون نسبة كبيرة من ديونها غير مستحقة للدائنين من أعضاء نادي باريس؛ (تدرج تحت عنوان الإجراءات المشتركة)
	(د) زيادة التقصّي، عند الاقتضاء وعلى أساس التراضي والشفافية والتعامل مع كل حالة على حدة، بشأن استخدام أدوات وآليات للدين جديدة ومحسَّنة ومبتكرة من قبيل مبادلات الديون؛ 
	(هـ) النظر في اتخاذ تدابير ومبادرات إضافية تهدف إلى كفالة القدرة على تحمل الدين الطويل الأجل من خلال زيادة التمويل على أساس المنح وغير ذلك من أشكال التمويل الميسر، بما في ذلك من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف؛
	(ز) التأكيد على ضرورة وضع سياسات منسقة تهدف إلى تعزيز تمويل الديون، وتخفيف أعبائها، وإعادة هيكلتها، عند الاقتضاء، مع الإشارة أيضا إلى أن أقل البلدان نموا يمكنها السعي إلى التفاوض، كملاذ أخير، على أساس كل حالة على حدة، ومن خلال أطر قائمة، للتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف سداد الدين مؤقتا بين المدينين وكافة الدائنين من أجل المساعدة في تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة وتثبيت التطورات الاقتصادية الكلية السلبية.
	الاستثمار الأجنبي المباشر

	123 - ثمة دور تكميلي وتحفيزي يمكن أن تسهم به التدفقات الرأسمالية الدولية الخاصة الطويلة الأجل، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، في بناء الطاقة الإنتاجية وتعزيزها نظرا لما تفضي إليه من منافع ملموسة وغير ملموسة، بما في ذلك نمو الصادرات، ونقل التكنولوجيا والمهارات، وإيجاد فرص العمل، والقضاء على الفقر. وتشكل السياسات التي تهدف إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي واستبقائه عناصر أساسية في استراتيجيات التنمية الوطنية. وفي هذا السياق، يكون توافر إطار اقتصادي وقانوني ومؤسسي مستقر عاملا بالغ الأهمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات. ويكتسي توافر بيئة دولية داعمة أهمية بالغة من أجل تحقيق هذه الغاية. 
	124 - وسيُسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الغايات والأهداف التالية:
	(أ) استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في أقل البلدان نموا واستبقاؤه فيها، لا سيما بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الطاقة الإنتاجية؛ 
	(ب) تعزيز المبادرات الرامية إلى دعم الاستثمار في أقل البلدان نموا.
	125 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) مواصلة تعزيز إطار السياسات الوطنية والإطار التنظيمي لحفز الاستثمار الأجنبي في القطاعات الإنتاجية، بسبل منها إزالة الحواجز أمام الاستثمار، وضمان إنفاذ العقود، وتعزيز احترام حقوق الملكية، وتدعيم النُّظم الضريبية المنصفة الفعالة، وتوفير معلومات دقيقة عن شروط الاستثمار وفرصه في أقل البلدان نموا، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن؛
	(ب) تحديد مجالات الأولوية للاستثمار وتقييم القدرات والموارد المحلية ومدى الحاجة إلى الاستثمار والدعم الدوليين؛
	(د) إنشاء مرفق نافذة وحيدة لتسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد والقائم وغيرها من التدفقات المالية والرقابة عليها مع إنشاء ما يلزم من هياكل أساسية مؤسسية؛
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	أ - صفر - وضع مبادرات وتعزيزها، عند الاقتضاء، لدعم الاستثمار في أقل البلدان نموا، وذلك من قبيل برامج التأمين والضمانات والتمويل التفضيلي وصناديق الشركات الخاصة للاستثمار في أقل البلدان نموا، مع التركيز بوجه خاص على القطاعات اللازمة لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتشجيع إقامة الروابط مع أنشطة الإنتاج المحلي وكذلك استحداث فرص العمل؛ 
	(أ) دعم بناء القدرات في أقل البلدان نموا، وعلى المستوى الإقليمي حسب الاقتضاء، بهدف تحسين قدراتها على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك القدرة على التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقات استثمارية تعود بالنفع على جميع الأطراف ونشر معلومات بشأن فرص الاستثمار في أقل البلدان نموا؛ 
	(ج) دعم وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تشجيع الاستثمار في أقل البلدان نموا من قبيل اعتمادات التصدير، وأدوات إدارة المخاطر، والتمويل المشترك، وأدوات رأس مال المجازفة وغيرها من أدوات الإقراض، وخدمات تطوير الأعمال التجارية، ودراسات الجدوى؛ 
	(د) تعزيز برامج الشراكة لنقل التكنولوجيا بشروط يتفق عليها عن طريق تمتين الروابط بين الشركات الأجنبية والمحلية. 
	التحويلات

	126 - التحويلات موارد مالية خاصة مهمة للأسر المعيشية في البلدان الأصلية للمهاجرين. وثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بالتحويلات وإيجاد فرص للاستثمارات الموجهة إلى التنمية، مع الأخذ في الاعتبار أن التحويلات لا يمكن أن تعتبر بديلا عن الاستثمار الأجنبي المباشر أو المساعدة الإنمائية الرسمية أو تخفيف أعباء الديون أو غير ذلك من المصادر العامة لتمويل التنمية. 
	127 - وسيُسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الغايات والأهداف التالية:
	خفض تكلفة المعاملات المتعلقة بتدفقات التحويلات وتعزيز أثر التحويلات على التنمية؛ 
	128 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن التحويلات على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) بذل جهود لتحسين الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية لتيسير المعاملات المتعلقة بالتحويلات؛ 
	(ب) تبسيط إجراءات الهجرة للحد من تكاليف الهجرة إلى الخارج؛ 
	(ج) اتخاذ تدابير ملائمة لتحسين استخدام معارف المهاجرين العائدين ومهاراتهم وإيراداتهم؛ 
	(د) توفير المعلومات اللازمة، حسب توافرها، للعاملين الساعين إلى العمل في الخارج.
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) مقاومة المعاملة غير العادلة والتمييزية للعاملين المهاجرين والقيود غير المعقولة المفروضة على هجرة العمال، بغية زيادة فوائد الهجرة الدولية إلى أقصى حد، مع الامتثال في الوقت نفسه للتشريعات الوطنية ذات الصلة ولأحكام الصكوك الدولية السارية؛ 
	(ب) النظر في إمكانية القيام، عند الاقتضاء ووفقا للقوانين المحلية، بوضع نظام للهجرة القصيرة الأجل، يشمل العاملين الوافدين من أقل البلدان نموا؛ 
	(ج) إلغاء القيود غير الضرورية المفروضة على التحويلات الموجهة إلى الخارج ودعم خفض تكاليف المعاملات؛ 
	(د) النظر في دعم أقل البلدان نموا في إنشاء المرصد الدولي لتحويلات المهاجرين، على أساس طوعي. 
	حاء - الحوكمة الرشيدة على جميع المستويات
	132 - تمثل الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون على المستويات المحلية والوطنية والدولية عنصرين أساسيين من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف، وتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع. وهما أساسيان أيضا لتحقيق الالتزامات الواردة في برنامج العمل هذا. 
	133 - وقد أحرز العديد من أقل البلدان نموا تقدما على مدى العقد الأخير في مجال الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والمشاركة الديمقراطية. ويتعين مواصلة تعزيز هذا التقدم وإيلاء أولوية أكبر لمسائل الحوكمة المطروحة. 
	133 - مكررا - ترتبط التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا ارتباطا وثيقا بالسلم والأمن. ويقتضي الوضع في أقل البلدان نموا المتضررة من النزاعات اعتماد نُهُج محددة السياق للتصدي لقضايا الفقر والأمن والحوكمة بصورة متكاملة. وقد كانت وتيرة التقدم المحرز نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، ونحو تحقيق النمو المطرد والشامل والمنصف والتنمية المستدامة أبطأ في أقل البلدان نموا المتضررة من النزاعات مقارنة بغيرها من البلدان. ويشكل الفقر والجوع أيضا سببين من أسباب نشوب النزاعات في أقل البلدان نموا. وينبغي أن تخضع عمليات تسوية النزاعات وإحلال السلام للسيطرة والقيادة الوطنيتين. وسيتعين اعتماد سياسات واستراتيجيات وطنية ملائمة لتعزيز بناء الثقة، ومنع نشوب النزاعات، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. ويتعين انتهاج سياسات وطنية لتقديم المساعدة الموجهة إلى أقل البلدان نموا المتضررة من النزاعات واتخاذ تدابير دولية لدعمها من أجل التصدي للتحديات المرتبطة ببناء السلام وبناء الدولة والتعمير وإعادة التأهيل، وتحسين الحوكمة وتعزيزها، بناء على طلبها. وإن أقل البلدان نموا المرتبطة بإعلان ديلي الصادر في نيسان/أبريل 2010 تنظر إلى هذا الإعلان باعتباره إطارا أساسيا للتصدي لتحديات مرحلة ما بعد انتهاء النزاع. 
	134 - وسيُسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الغايات والأهداف التالية:
	(أ) تعزيز الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والمشاركة الديمقراطية، بطرق منها تعزيز دور البرلمانات؛ 
	(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد وإلى زيادة شفافية الميزانيات والنفقات وتنفيذ تلك التدابير بفعالية؛ 
	(ج) تعزيز القدرات المؤسسية لأقل البلدان نموا لضمان الحوكمة الرشيدة؛ 
	(د) كفالة توفير الموارد المقدمة لأقل البلدان نموا واستخدامها بطريقة يمكن التنبؤ بها وبشفافية وفي الوقت المناسب؛ 
	(هـ) توفير الدعم المستمر لكفالة إسماع صوت أقل البلدان نموا ومشاركتها بصورة قوية وفعالة في المنتديات الدولية ذات الصلة؛ 
	(هـ) مكررا - بناء السلام الدائم وكفالة الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة الشاملة في أقل البلدان نموا؛ 
	135 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن الحوكمة على النحو التالي:
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية؛ 
	(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى وضع إطار مؤسسي وقانوني وتنظيمي يتسم بالفعالية والعدل والاستقرار أو تعزيزه، حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز سيادة القانون؛ 
	(ج) النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو الانضمام إليها، على سبيل الأولوية، وتنفيذ قوانين وأنظمة مكافحة الفساد تماشيا مع الاتفاقية؛ 
	(د) مواصلة إصلاح القطاع العام لزيادة الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات البشرية والمؤسسية، بما في ذلك قدرته الإحصائية؛ 
	(هـ) العمل بالمزيد من الشفافية في الإدارة المالية العامة بما في ذلك الإفصاح العام عن الإيرادات والميزانيات والنفقات والمشتريات وعمليات مراجعة الحسابات وتحسين الرقابة البرلمانية على الإدارة المالية العامة؛ 
	(و) تشجيع المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة ومساءلة الحكومة على جميع المستويات عن طريق تعزيز أدوار البرلمان والمجتمع المدني ووسائط الإعلام المستقلة والأحزاب السياسية وسائر المؤسسات والعمليات الديمقراطية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك ما يتعلق بإعداد السياسات والخطط الإنمائية الوطنية وتنفيذها ورصدها، مع كفالة التزام جميع أصحاب المصلحة بالقوانين الوطنية وتقيدها بسيادة القانون؛ 
	و - مكررا ثالثا - تشجيع قيام حكومة عادلة وشفافة وتعمل بشكل جيد وتخضع للمساءلة أمام الشعب وتشجيع قيام نظام قضائي مستقل ومتاح للجميع؛ 
	(ز) تشجيع الاتساق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك تشجيع الاتساق في استخدام الموارد لضمان تهيئة بيئة تفضي إلى التنمية المستدامة؛ 
	(ح) تعزيز مساءلة جميع الجهات الفاعلة الإنمائية التي تتلقى أموالا لإنفاقها في أنشطة التنمية، وذلك من خلال آلية إفصاح علني عن مصادر تمويلها وكذلك مراجعة حساباتها المالية؛ 
	ح - مكررا - تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، والرشوة، وغسل الأموال، والنقل غير المشروع للأموال، وسائر الأنشطة غير المشروعة عن طريق تعزيز القوانين والأنظمة المناهضة للفساد وإنفاذها بفعالية؛ 
	ح - مكررا ثانيا - إدماج منع نشوب النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية، وبناء السلام، وبناء الدولة، وكذلك استراتيجيات المصالحة الوطنية في صلب خطط التنمية الوطنية، حسب الاقتضاء؛
	ح - مكررا ثالثا - تعزيز السياسات وتكثيف الجهود لتحقيق مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة على جميع المستويات في مجالات منع نشوب النزاعات وتسويتها، والمصالحة، وعمليات بناء السلام؛
	ح - مكررا رابعا - السعي إلى اعتماد سياسات وبرامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية موسعة وشاملة، مع التركيز بشكل خاص على القضاء على الفقر والجوع، وإيجاد فرص العمل المنتج، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، ولا سيما للنساء والشباب. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) دعم جهود أقل البلدان نموا الرامية إلى تطوير قدراتها البشرية والمؤسسية من أجل الحوكمة الرشيدة؛ 
	(ب) دعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية من أجل وضع برامج وسياسات لتحقيق التنمية المستدامة ورصد تنفيذ برنامج العمل هذا بفعالية؛ 
	(ج) تزويد حكومات أقل البلدان نموا بمعلومات في حينها وبطريقة شفافة عن الالتزامات والمبالغ السنوية المصروفة، لتوخي الدقة في عمليات الميزنة والمحاسبة ومراجعة الحسابات في أقل البلدان نموا؛ 
	(د) تشجيع الاتساق والتنسيق بين المؤسسات والعمليات والآليات المالية والتجارية والإنمائية الدولية، مع مراعاة الاحتياجات والتحديات الإنمائية الخاصة والمتنوعة لأقل البلدان نموا؛
	(هـ) توفير دعم متواصل من أجل إسماع صوت أقل البلدان نموا ومشاركتها بقوة وفعالية في الحوار الدولي والعمل المتعلق بالتنمية، وكذلك في عمليات صنع القرارات ووضع القواعد وتحديد المقاييس والمعايير في جميع المجالات التي تؤثر في تنميتها، وفي المنتديات الدولية ذات الصلة؛ 
	هـ - مكررا - النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إليها، على سبيل الاستعجال، وتنفيذ القوانين والأنظمة المناهضة للفساد وفقا للاتفاقية؛ 
	(و) دعم جهود أقل البلدان نموا الرامية إلى تعزيز قدراتها المؤسسية وأطرها التنظيمية لمنع الفساد، والرشوة، وغسل الأموال، والنقل غير المشروع للأموال، وسائر الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها كيانات من القطاعين العام والخاص؛
	و - مكررا - تقديم المساعدة الملائمة بناء على طلب البلد المستفيد من أقل البلدان نموا، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في منع نشوب النزاعات وحلها، بوسائل سلمية، بمها فيها الوساطة، ودعم بناء الثقة، وبناء السلام في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وإعادة الإدماج والإعمار والتأهيل؛
	و - مكررا ثانيا - توطيد الدعم المقدم لأقل البلدان نموا المتضررة من النزاعات للتصدي للاحتياجات والحالات المحددة ببلد معين، بما فيها التنمية الاقتصادية الاجتماعية العريضة القاعدة والشاملة والسريعة مع التركيز بصفة خاصة على إعادة بناء المؤسسات والقدرات الوطنية، وإعادة بناء الهياكل الأساسية البالغة الأهمية وإيجاد فرص العمل المنتج والعمل اللائق للجميع؛ 
	و - مكررا ثالثا - مواءمة وتنسيق المساعدة مع الأولويات الوطنية لأقل البلدان نموا المتضررة من النزاعات؛ 
	رابعا مكررا - الدور التكميلي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في تنفيذ برنامج العمل هذا
	1 - للتعاون فيما بين بلدان الجنوب دور مهم في تنمية أقل البلدان نموا عن طريق المساهمة في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول في مجالات من قبيل بناء القدرات البشرية والقدرة الإنتاجية، وتقديم المساعدة التقنية وتبادل أفضل الممارسات، ولا سيما في مواضيع تتعلق بالصحة، والتعليم، والتدريب المهني، والزراعة، والبيئة، والعلم والتكنولوجيا، والتجارة والاستثمار. وينبغي أن يدعم المجتمع الدولي هذا النوع من التعاون، بما يشمل نُهج التعاون الثلاثي. 
	2 - والتعاون فيما بين بلدان الجنوب إنما هو تجسيدٌ للتضامن بين شعوب وبلدان الجنوب، الذي يساهم في تحقيق الرفاه الوطني، والاعتماد على الذات على الصعيد الجماعي، وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. ويتعين أن تتولى بلدان الجنوب تحديد معالم التعاون فيما بينها ورسم جدول أعمال هذا التعاون، وأن تظل تسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والملكية الوطنية والاستقلال، والمساواة، واللامشروطية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحقيق المنفعة المتبادلة. 
	2 مكررا - والتعاون بين بلدان الجنوب مسعى مشترك لشعوب وبلدان الجنوب، ينبع من تجاربها ومشاعرها المشتركة، ويستند إلى أهدافها المشتركة وإلى التضامن فيما بينها، ويسترشد بمبادئ من بينها احترام السيادة الوطنية وتولّي البلدان زمام أمورها بنفسها، دونما أي شروط. وينبغي ألاّ ينظر إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه مساعدة إنمائية رسمية، بل هو شراكة بين أنداد قوامها التضامن. وفي هذا الصدد، تدعو الحاجة إلى تعزيز فعالية التنمية فيما يتعلق بالتعاون بين بلدان الجنوب من خلال مواصلة تعزيز المساءلة والشفافية المتبادلتين فيما بينها، بالإضافة إلى تنسيق مبادراتها مع مشاريع وبرامج التنمية الأخرى على أرض الواقع، وفقا لخطط وأولويات التنمية الوطنية. وينبغي تقييم أثر التعاون فيما بين بلدان الجنوب بهدف تحسين نوعيته، حسب الاقتضاء، بطريقة تركز على النتائج. 
	3 - وليس التعاون فيما بين بلدان الجنوب بديلا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، بل هو بالأحرى مكمّل له. 
	4 - وتلقى ترحيبا الجهود التي تبذلها المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية من أجل زيادة الموارد المالية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، حسب الاقتضاء، لفائدة أقل البلدان نموا. 
	5 - وينبغي تحقيق إمكانات التعاون فيما بين بلدان الجنوب وفقا لمبادئ هذا التعاون بغية بلوغ الأهداف المتمثلة في دعم جهود التنمية الوطنية والإقليمية، وتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية، وتحسين تبادل الخبرات والدراية الفنية فيما بين البلدان النامية. 
	5 مكررا - والإنجازات التي حققتها البلدان النامية في سبيل تشجيع مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك أقل البلدان نموا، هي موضع ترحيب، ومن ثم، فالبلدان النامية مدعوّة إلى مواصلة تكثيف جهودها في هذا الصدد. 
	5 مكررا ثانيا - وينبغي الإقرار بمساهمة التعاون فيما بين بلدان الجنوب في برنامج عمل اسطنبول، بسبل منها تعزيز المبادرات التي تعود بالنفع على أقل البلدان نموا، مع مراعاة أمور من بينها أوجه التكامل الاقتصادي فيما بين البلدان النامية. 
	5 مكررا ثالثا - وينبغي التشديد على تعزيز إمكانية الحصول على التكنولوجيا ونقلها، بطرق منها التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويتعين أن تبذل البلدان النامية مزيدا من الجهود لتحسين ترتيبات التعاون التكنولوجي مع أقل البلدان نموا، مثل الاتحاد المعني بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار لبلدان الجنوب. ومن المهم أيضا التشجيع، من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، على توسيع نطاق التطورات التكنولوجية لتشمل مثلا قدرات الإدارة التكنولوجية وشبكات المعلومات الموجهة نحو تلبية الطلب والتي تنطوي على مشاركة مستخدمي التكنولوجيا أو المنخرطين في عملية التنمية التكنولوجية وتطوير الهياكل الأساسية وتنمية الموارد البشرية. 
	5 مكررا رابعا - ويجري تنفيذ التعاون فيما بين الجنوب عن طريق شتى المبادرات في الميدان الاجتماعي (ولا سيما الصحة والتعليم)، والاقتصادي، والبيئي، والتقني، والسياسي. (سيرد سرد المبادرات في الحاشية) 
	خامسا - الرفع من قائمة أقل البلدان نموا والانتقال السلس 
	136 - يكتسي الانتقال السلس للبلدان التي هي بصدد الخروج من قائمة أقل البلدان نموا أهمية حيوية في ضمان انتهاجها بيسر لمسار التنمية المستدامة دون أي إرباك لخططها وبرامجها ومشاريعها الإنمائية. ويلزم التدرج في إلغاء التدابير والمنافع المرتبطة بمركز العضوية في فئة أقل البلدان نموا تمشيا مع استراتيجية انتقالها السلس مع مراعاة الحالة الإنمائية الخاصة لكل بلد من هذه البلدان. 
	137 - ويكتسي أهمية حاسمة بالنسبة للبلدان التي هي بصدد الخروج من قائمة أقل البلدان نموا تولي زمام القيادة في وضع استراتيجيات للانتقال السلس بدعم من شركائها الإنمائيين والتجاريين. وينبغي لهؤلاء الشركاء الإنمائيين والتجاريين، بمن فيهم منظومة الأمم المتحدة، مواصلة دعم تنفيذ استراتيجية الانتقال وتجنب أي خفض فجائي في المساعدة المالية والتقنية، والنظر في إمكانية تخويل البلد المعني الذي يخرج من القائمة المذكورة امتيازات تفضيلية تجارية، على أساس ثنائي. 
	137 مكررا - والجمعية العامة مدعوّةٌ إلى تشكيل فريق عامل مخصص لمواصلة دراسة عملية الانتقال السلس وتعزيزها، في حدود الموارد المتاحة. 
	138 - وينبغي أن تبذل الأمم المتحدة جهودا ملموسة في تنفيذ التدابير المتعلقة بالانتقال السلس وذلك بتخويل البلد الذي يخرج من القائمة، في جملة أمور وفي حدود الموارد المتاحة، المزايا القائمة المرتبطة بسفر المندوبين لفترة ملائمة للحالة الإنمائية في البلد المعني. 
	سادسا - التنفيذ والمتابعة والرصد
	139 - يكتسي توافر آليات متابعة ورصد تتسم بالكفاءة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية أهمية حاسمة في نجاح تنفيذ برنامج العمل. وينبغي أن تكون الآليات الوطنية والإقليمية والعالمية مكملة ومعززة لبعضها بعضا. وسيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لكفالة المساءلة المتبادلة لأقل البلدان نموا وشركائها الإنمائيين عن الوفاء بما تعهدوا به من التزامات في إطار هذا البرنامج. 
	140 - وتكتسي الترتيبات المتخذة على المستوى الوطني أهمية خاصة لأن برنامج العمل تملكه وتقوده أقل البلدان نموا. فعلى المستوى الوطني، ينبغي أن تقوم كل حكومة من حكومات أقل البلدان نموا بدمج أحكام هذا البرنامج في سياساتها الوطنية وإطارها الإنمائي وإجراء استعراضات دورية بمشاركة كاملة من جميع الأطراف المعنية الرئيسية. وينبغي توسيع الآليات القائمة للاستعراضات القُطْرية، بما فيها آليات استعراض تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والورقات الاستراتيجية للحد من الفقر، والتقييمات القُطْرية الموحدة، وأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وكذلك الأطر الاستشارية القائمة لكي تغطي استعراض برنامج العمل هذا، وتعميمها لتشمل جميع أقل البلدان نموا. 
	141 - ويشجَّع نظام المنسقين المقيمين التابع للأمم المتحدة وأفرقة الأمم المتحدة القُطْرية، وكذلك ممثلو مؤسستي بريتون وودز على المستوى القُطْري، وغيرهما من المؤسسات المتعددة الأطراف، على مواصلة التعاون مع عملية المتابعة والرصد الوطنية وتوفير الدعم لها. 
	142 - وينبغي أن يدعم الشركاء الإنمائيون الأهداف والسياسات المتفق عليها التي تضعها أقل البلدان نموا، على أساس برنامج العمل، والتي هي مدرجة في الأطر الوطنية القائمة للتنمية والتعاون. وينبغي أن يرصدوا إنجاز التزاماتهم وأن ينظروا في إمكانية اتخاذ تدابير ملائمة لمعالجة مواطن الضعف أو أوجه القصور، إن وجدت. 
	143 - وعلى المستوى الإقليمي، ينبغي أن تجري لجان الأمم المتحدة الإقليمية ووكالاتها المعنية استعراضات كل سنتين لتنفيذ برنامج العمل هذا بالتنسيق الوثيق مع عمليات المتابعة التي تجرى على المستويين العالمي والقُطْري وبالتعاون مع المصارف الإنمائية دون الإقليمية والإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية. وينبغي أن تواصل لجان الأمم المتحدة الإقليمية ووكالاتها المعنية العمل على كفالة تلبية احتياجات أقل البلدان نموا والتصدي لما تواجهه من تحديات في إطار عملها الجاري. 
	144 - وعلى المستوى العالمي، ينبغي تعزيز وتحسين آليات التنفيذ والرصد الموضوعة بعد برنامج عمل بروكسيل من أجل تنفيذ برنامج العمل بفعالية. وينبغي أن تواصل الجمعية العامة رصد تنفيذ هذا البرنامج سنويا في إطار البند المحدد لذلك من جدول أعمالها. 
	145 - والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مدعوٌّ إلى مواصلة إدراج بند في جدول أعماله بصفة دورية أثناء دورته الموضوعية السنوية بشأن استعراض تنفيذ برنامج العمل هذا وتنسيقه. وينبغي أن يجري المجلس استعراضات دورية لما تحرزه أقل البلدان نموا من تقدم وما تواجهه من معوقات لإتاحة حدوث تفاعل مركّز بين هذه البلدان. والمجلس مدعوٌّ إلى إجراء استعراض لتنفيذ برنامج العمل في سياق استعراضاته الوزارية السنوية، حسب الاقتضاء. وينبغي أن يستمر منتدى التعاون الإنمائي في استعراض الاتجاهات العامة في مجال التعاون الإنمائي الدولي، وكذلك اتساق السياسات بالنسبة للتنمية، بما في ذلك بالنسبة لأقل البلدان نموا. 
	145 مكررا - وينبغي أن يتضمن النظر في كل استعراض سنوي في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمورا من بينها: (أ) متابعة ورصد وتقييم ما يحرَز من تقدم في تنفيذ برنامج العمل على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية من خلال تقارير تقدمها الحكومات، والأمانات والهيئات الحكومية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ولغيرها من المنظمات والمؤسسات دون الإقليمية والإقليمية والدولية المعنية؛ (ب) تعزيز التعاون الدولي دعما لبرنامج العمل، بما في ذلك التنسيق بين الجهات المانحة وبين المنظمات المشار إليه أعلاه؛ (ج) وضع سياسات وتدابير جديدة على ضوء التغيرات في الظروف المحلية والخارجية التي تواجهها أقل البلدان نموا. 
	146 - وتُدعى مجالس إدارة صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك مؤسستا بريتون وودز والمؤسسات المالية الدولية إلى المساهمة في تنفيذ برنامج العمل ودمجه في برامج عملها، حسب الاقتضاء ووفقاً لولاية كل منها. وهذه المنظمات مدعوة إلى المشاركة الكاملة في عمليات استعراض برنامج العمل على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية. 
	147 - ويُطلَب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يكفل تعبئة جميع الأجزاء التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وتنسيق عملها على الوجه الكامل من أجل تيسير التنسيق في تنفيذ برنامج العمل على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية، والاتساق في عمليتي متابعته ورصده. وينبغي استخدام آليات التنسيق المتاحة مثل مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على نطاق واسع وينبغي الحرص على تنشيط الفريق الاستشاري المشترك بين الوكالات في هذا الصدد. 
	148 - وينبغي أن يواصل مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية الاضطلاع بمهامه لمساعدة الأمين العام في متابعة ورصد تنفيذ برنامج العمل بفعالية ولكفالة التعبئة والتنسيق الكاملين لجميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة تيسيراً للتنفيذ المنسق لبرنامج عمل أقل البلدان نموا، والاتساق في متابعته ورصده واستعراضه على كل من الصعيد القطري والإقليمي والعالمي، والمساعدة في تعبئة الدعم الدولي وتعبئة الموارد الدولية لتنفيذ برنامج العمل. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن يواصل المكتب أعماله في مجال التوعية والدعوة لصالح أقل البلدان نموا، بالشراكة مع الهيئة ذات الصلة في الأمم المتحدة، وكذلك مع البرلمانات، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والأكاديميين، والمؤسسات، وأن يوفر الدعم المناسب للاجتماعات التشاورية المعنية بأقل البلدان نموا. وبغية كفالة التنفيذ الفعلي لمهام المكتب وتعزيز قدراته وفعاليته، وكذا فعالية الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة إلى أقل البلدان نموا، يُطلب إلى الأمين العام أن يعدّ تقريرا بالتشاور مع البلدان الأعضاء وأيضا مع الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج واللجان الإقليمية المعنية، مع مراعاة الأعمال التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة، وأن يقدمه مشفوعا بتوصياته إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين. 
	149 - وينبغي أن يواصل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التصدي للتحديات التي تواجهها أقل البلدان نموا، وذلك ببناء توافق آراء بين الحكومات وخصوصا في مجلس التجارة والتنمية، والمساهمة في تنفيذ برنامج العمل أيضا من خلال ما يقدمه لهذه البلدان من مساعدة تقنية. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي الحفاظ على قدرات الأونكتاد المؤسسية في مجالي البحوث والتحليل للمسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا. 
	150 - والجمعية العامة للأمم المتحدة مدعوّةٌ للنظر في إمكانية إجراء استعراض لمنتصف المدة شامل ورفيع المستوى لتنفيذ برنامج العمل. وهي مدعوّة أيضا للنظر، قرابة انتهاء العقد الحالي، في إمكانية عقد مؤتمر خامس للأمم المتحدة بشأن أقل البلدان نموا من أجل إجراء تقييم شامل لتنفيذ هذا البرنامج والبت في الإجراءات اللاحقة. 

