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  متابعـة  : خاصة جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعاً    
        منواًل البلدان ـع املعين بأقـمؤمتر األمم املتحدة الراب

  منواًمؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان  ئجتان    
  

  لعامتقرير األمني ا    
  

  موجز  
ــه إىل الــذي ،٦٥/١٧١قــرار اجلمعيــة العامــة  مقــدم اســتجابة لهــذا التقريــر     طلــب في

 عـن نتـائج مـؤمتر       إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الـسادسة والـستني تقريـراً            األمني العام أن يقدم     
   إىل٩ يف الفتــرة مــن اســطنبول، الــذي عقــد يف منــواًاألمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان 

ــار ١٣ ــايو /أي ــد . ٢٠١١م ــدان     وق ــل البل ــصاحل أق ــامج العمــل ل ــؤمتر برن ــواًاعتمــد امل ــد من  للعق
واردة يف لــايركــز هــذا التقريــر علــى العناصــر الرئيــسية   و. اســطنبول وإعــالن ٢٠٢٠-٢٠١١

  .اسطنبول يف تنفيذ برنامج عمل ملضي قدماً ال من أجطريقلا سمري و اخلتاميةلوثائقا
  
    

 
  

  *  A/66/50.  
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  منواًر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان مؤمت  -أوال   
، عقـد مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع           ٦٣/٢٢٧قررت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب قرارهـا            - ١

املعين بأقل البلدان منـواً علـى مـستوى رفيـع، وأن تـسند إليـه مهمـة إجـراء تقيـيم شـامل لتنفيـذ                          
والـدروس املستخلـصة، وحتديـد العقبـات        ؛ وتبادل أفضل املمارسات     )١(برنامج عمل بروكسل  

؛ وحتديــد اإلجــراءات واملبــادرات الالزمــة للتغلــب عليهــا    كــذلك  والــيت صــودفت، والقيــود 
د على االلتـزام العـاملي   يجدن التأكيد م البلدان منواً؛ وبالنسبة ألقلالتحديات والفرص اجلديدة   

 وإجــراءات دعــم دوليــة إضــافية حــشد تــدابريتياجــات اخلاصــة ألقــل البلــدان منــواً؛ وبتلبيــة االح
 واعتمـاد شــراكة متجـددة بــني أقـل البلــدان منـواً وشــركائها     ةغيامنـواً؛ وصــ لـصاحل أقـل البلــدان   

 .التنمية يف
  

 العملية التحضريية  -ألف   
مكتـب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري                  ت اجلمعية العامـة     كلَّف  - ٢

وكـان  . ألعمـال التحـضريية للمـؤمتر     اق  ينـس ت ة الـصغرية الناميـة مبهمـة      الساحلية والـدول اجلزريـ    
  مـن األعمـال  ، بـدءا هنج ينطلق مـن القاعـدة       اتباعُ األساس الذي قامت عليه العملية التحضريية     

اليت تصب يف األعمال التحـضريية علـى الـصعيدين اإلقليمـي            التحضريية على املستوى القطري     
قها مكتــب  نــّس الــيتها يف العمليــة التحــضرييةمتــم املتحــدة بر منظومــة األمــتســامهو. والعــاملي

ــسامي  ــل ال ــن    وُن. املمث ــبري م ــدد ك ــم ع ــلحظ ــلاتق ــبات، وخاصــة   العم ــسل واملناس ــن سل ة م
ن عـن احلكومـات     و ممثل  ذلك  مبا يف  ، مجيع اجلهات املعنية   ت فيها قبل املؤمتر، شارك  مناسبة   ١٩

ــانيني و ــدين والقطــاع   منظمــات والربمل  االســتنتاجات والتوصــيات   وصــبت.اخلــاصاجملتمــع امل
 لمفاوضـات ل  الطريـق تنـار ، وأاسطنبولبرنامج عمل  مشروع  يفالصادرة عن هذه املناسبات     

 .)٢(اسطنبول الوثائق اخلتامية ملؤمتر اليت جرت بشأن

يـضم تـسعة أعـضاء،       ٢٠١٠ من الشخصيات البارزة يف عـام        فريقاًعني األمني العام    و  - ٣
سـبق، والـسيد ولفنـسون، رئـيس     األ لـسيد كونـاري، رئـيس مجهوريـة مـايل         رك يف رئاسـته ا    تشا
ميثــاق مــن أجــل حتقيــق منــو وازدهــار  ”  الفريــق املعنــونتقريــر وحيــدِّد .ســبقاأل لبنــك الــدويلا

ص إىل أن   وخلُـ .  أقل البلدان منـواً     يف لإلجراءات ذات األولوية لتحقيق التحوُّ     ل إطاراً “نيشامل
 وأن التحديات احملددة الـيت تواجههـا أقـل البلـدان            جيدي نفعاً  لن   تادسري األمور على النحو املع    

__________ 
  )١(  A/CONF.191/13الفصل الثاين ،. 
ــ  )٢(   ــه التحــضريية يف ل أكثــر تفــصيال عــرضرد ي ــائقلمــؤمتر وعمليت  10و  6 و 4 و 3  وA/CONF.219/IPC/2  الوث

 علـى العنـوان التـايل      كي للمـؤمتر  شب املوقـع الـ    يفمزيد من املعلومات    وميكن االطالع على    . A/CONF.219/4 و
www.un.org/wcm/content/site/ldc/home. 
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وضوح األهـداف وقابليتـها   وأبرز التقرير أيضا أن     .  خطة العمل اجلديدة   تها يف اجلينبغي مع منواً  
 برنامج عمـل     أي  تنفيذ يف حامسة   للقياس الكمي والتمييز بني املسؤوليات أمران يكتسيان أمهية       

 .نجاح بجديد

 متكاملة للربملانيني واجملتمع املـدين والقطـاع         عمل  مت تنظيم ثالثة مسارات    ،ول مرة ألو  - ٤
 اجملتمـع املـدين      عمـل  مـسار و ني الربملـاني   عمـل   مـسار  ي وه ،اخلاص منذ بداية العملية التحضريية    

ــسارو ــثالث مجيع   و. القطــاع اخلــاص  عمــل م ــون مــن اجملموعــات ال ــاشــارك ممثل ــة ه  يف العملي
 يف تقيـيم برنـامج عمـل       وا الوطين واإلقليمي والـدويل، وسـامه      ى املستو من كل   التحضريية على 

 تنظـيم    يف د مكتب املمثل السامي   وساع.  وخاصة وضع أولويات والتزامات جديدة     ،بروكسل
صة تـ ألمـم املتحـدة واللجـان التوجيهيـة املخ        بعة ل اتة بالتعاون مع وكاالت أخرى      عديدلقاءات  

ل مشاركة ممثلني من أقل البلدان منواً يف العمليـة التحـضريية ويف             واالحتاد الربملاين الدويل، وسهّ   
 .٦٥/١٧١ ها قرارقضت به اجلمعية العامة يفا م على حنو ،هذاتاملؤمتر 

  األوىلدورةبدأت عملية التفاوض على برنامج عمـل جديـد ألقـل البلـدان منـواً يف الـ        و  - ٥
ينـاير  /كـانون الثـاين    ١٤ إىل   ١٠فترة مـن     يف ال  ت عقد يتللجنة التحضريية احلكومية الدولية، ال    

 فتــرة وخــالل. ٢٠١١أبريــل /نيــسان ٨ إىل ٤ يف الفتــرة مــن ة الثانيــدورة الــتوعقــد. ٢٠١١
.  مـشاورات غـري رمسيـة       إطـار  ت مفاوضات مكثفـة يف    جر ،تني وحىت بداية املؤمتر   دوربني ال  ما

 قبـل   اسـطنبول  عمـل     مـشروع خطـة    علـى  أنه مت االتفاق إىل حد كبري         للنظر الفتال  من وكان
 علـى الـرغم مـن احلالــة االقتـصادية الـصعبة الـسائدة يف مجيـع أحنـاء العــامل،         ، املـؤمتر  أعمـال بـدء 
 اليت خلفتها األزمـة املاليـة واالقتـصادية، وال سـيما يف البلـدان املاحنـة التقليديـة                    املستمرة اآلثارو

رت أقـل البلـدان منـواً ومعظـم         ضرباإلضافة إىل ذلك، ت   و. بقدر كبري  هبعضها ميزانيات اليت قلّص   
يف وجـه  ن زيادة التقلب يف األسواق الدوليـة        ع  النامجة ديدةاجل عبااملص بفعلالبلدان األخرى   
يف و.  علـى املـستوى العـاملي بطيئـاً     هلـا  إجيـاد حلـول مـستدامة      يفتقـدم    كـان ال   تغري املناخ، واليت  

 إجيـايب    تـأثريٌ  ٢٠١٠منائية لأللفية لعـام     مؤمتر القمة املعين باألهداف اإل    نتائج  ل كان    ذاته، الوقت
 .على املفاوضات

  
 اسطنبولقمة مؤمتر   - باء  

 لـى أن   ع عمل،ؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً عدة مسارات           كانت مل   - ٦
ــة اجلامعــة  ــااملناقــشة العامــة واللجن ــديان املمهــا  كانت ــنت ــدوليان احلكومي ــه الرئيــسيان ال . )٣(ان في

__________ 
وميكـن االطــالع علـى الربنـامج املفــصَّل للمـؤمتر ومعلومــات     ). A/CONF.219/7(انظـر التقريـر املقبــل للمـؤمتر      )٣(  

 .www.un.org/wcm/content/site/ldc/home على العنوان التايل لمؤمتركي لشباملوقع الإضافية يف 
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يـة رفيـع املـستوى بـشأن املواضـيع          حوار مناقشات مواضيعية    ستقدت   عُ ،باإلضافة إىل ذلك  و
ــاومو ة خاصـــة مناســـب٤٥تنميـــة أقـــل البلـــدان منـــواً و  بالرئيـــسية ذات الـــصلة  ة يف خمتلـــف زيـ

 املنتــدى الربملــاين ومنتــدى ت مــسارات عمــلظمــوُن. البلــدان األقــل منــواًهتــم  يتلــاملوضــوعات ا
. ثالثـة ال ساراتاملـ   هـذه   يف  جرت القطاع اخلاص استنادا إىل استعدادات مكثفة     جملتمع املدين و  ا

 الــرئيس ،أدىل الــسيد ولفنــسونو. ملــؤمتراوحــضر عــدد مــن أعــضاء فريــق الشخــصيات البــارزة 
 اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص مــسارات عمــل و الشخــصيات البــارزة، وممثلــفريــقاملــشارك ل
 مـن   ،معتمـد   مـشارك  ٨ ٩٠٠حـضر املـؤمتر أكثـر مـن         و. العامـة  ببيانات يف اجللسة     اتوالربملان
رؤسـاء  مـن   ١٠برملاين، مـن بينـهم   نائب  ٢٠٠  ورؤساء الدول أو احلكومات،   من   ٣٦بينهم  

منظمـات دوليـة    وألمـم املتحـدة     تابعـة ل    مؤسـسات   مـن رؤسـاء    ٦٠ و   راًيـ وز ٩٦  و ،الربملانات
 مـن  نـهم ممثلـون  يب نمـ ،  اجملتمع املدين من ممثلي١ ٥٠٠كما شارك يف املؤمتر أكثر من       .أخرى

 .كبار رجال األعمال من ٥٠٠  و،مؤسسات الفكر والرأي

اً ويــأيت  أن املــؤمتر كــان ضــروري إىلنيكلم أشــار كــثري مــن املــت، املناقــشة العامــةوأثنــاء  - ٧
 عــن طريــق إدراجز ركَّــموســلطوا الــضوء علــى أمهيــة اتبــاع هنــج .  يف الوقــت املناســبانعقــاده
 سِّنحتـ حبيـث   وينبغـي أن تكـون االلتزامـات حمـددة،          . اسطنبول جديدة يف خطة عمل      أولويات

ميكـن  و.  العقـد املاضـي   املكتسبة خـالل تجربةالد توازن األولويات يف ضوء يعت و ةسابقالج  النُه
 واملـوارد    القائمـة  آلليـات الدوليـة   ا مـن تكييـف      اناحلقيقيو انمتحسني القيّ ال االبتكار و  ىأتيتأن  
 .اسطنبول يف خطة عمل يت بدأت تربز الةديدطة اجل اخلمعأفضل على حنو  ةوجودامل

 املـستوى الـست مـشاركني رفيعـي         ةرفيعـ اليـة   احلوارواضـيعية   املناقشات  املت  وقد ضم   - ٨
 حـول املوضـوعات الـيت كانـت         ين بني أصـحاب املـصلحة املتعـدد        جرت املستوى يف مناقشات  
  هــذهتلــوتناو. قــل البلــدان منــواً خــالل العقــد املقبــليــة ألائمناإل ســتراتيجيةالحامســة يف بلــورة ا

تعزيز القدرات اإلنتاجية ودور القطـاع اخلـاص؛ وتعبئـة املـوارد مـن             : املناقشات املواضيع التالية  
أجــل الــربامج اإلمنائيــة والــشراكة العامليــة ألقــل البلــدان منــواً؛ وتــسخري التجــارة لتحقيــق التنميــة 

اً؛ وإقامــة احلوكمــة الرشــيدة علــى مجيــع املــستويات؛ واحلــد مــن  والتحــوُّل يف أقــل البلــدان منــو
مــواطن الــضعف، والتــصدي للتحــديات الناشــئة، وتعزيــز األمــن الغــذائي يف أقــل البلــدان منــواً؛ 

ســاعدت املناقــشات و .والتنميــة البــشرية واالجتماعيــة، واملــساواة بــني اجلنــسني، ومتكــني املــرأة
الختـاذ   وحـشد الـدعم الـدويل        هاوتنشيط ديد الشراكات  توافق يف اآلراء من أجل جت      سجى ن عل

 .تدابري وإجراءات إضافية لصاحل أقل البلدان منواً

 اًونظمت الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات أخـرى ذات صـلة مخـس               - ٩
  القـصوى يـة مه من املواضـيع ذات األ  تغطي جمموعة واسعة جداًزيةاومو خاصة   مناسبة وأربعني
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  ألقـل البلـدان منـواً      نييائمنـ شركاء اإل لـ  ل تـدى  مبثابـة من   سـبات انت هـذه امل   وكان. لبلدان منواً األقل  
جــزات املــستهدفة الــيت  نامل جمموعــة لــتمشو. ااً هلــبــادرات دعمــامل  بعــضطــرحســاعدها علــى 
ــة احملـــ ١٠٠ يقـــارب عـــددها ــ التعهـــدات املاليـ ــا تـــدابري الدف وددة اهلـ ــراد اختاذهـ لتـــشجيع املـ
بنــاء القــدرات يف جمــال  ولتعــاون الــتقين مــن أجــل امقترحــات ملموســة دمي تقــاالســتثمارات و

 ونقــل التكنولوجيــا، ، وتنميــة املهــارات، وكــذلك بنــاء القــدرات املؤســسية،التعلــيم والتــدريب
وقـد بـدأت    .  ونقـل املعرفـة، وإنـشاء معاهـد البحـوث والتكنولوجيـا            ،وتعزيز القـدرات البحثيـة    

  وذلــكقــدرات مجــع البيانــات والقــدرات اإلحــصائية،  مــشاريع أخــرى للمــساعدة يف حتــسني  
 .)٤(اسطنبولضمان رصد التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل ية ومعاللتوفري األدوات اإل

  العمــل ألنــشطة مــسار، وكـان تتوجيــاً ٢٠١١ مــايو/ أيــار٨قـد املنتــدى الربملــاين يف  وُع  - ١٠
 يف  ةكاملـ بـصفة    اسـطنبول طـة عمـل      خ إدراجوشدد الربملانيون على ضـرورة      . الربملاين للمؤمتر 

 وشــددوا علــى.  فعاليتــها حتقيــق وبالتــايلمهــاازم دانلــب ال تــوىلخطــط التنميــة الوطنيــة لــضمان
لـى  زيـد مـن املـساءلة ع     مل مجيع الشركاء، سواء على الـصعيد العـاملي والـوطين،         خضوع  ة  ضرور

 احلكــم لاجمــ يف تــذىحي وتكــون مثــاالة كاملــة بــصور رومــاألزمــام  أقــل البلــدان منــواً أن تتــوىل
احلكم الرشـيد شـرط ضـروري       مبا أن   و. ما بني بلدان اجلنوب     التعاون يف   سبل حتسنيوالرشيد  
يف مجيـع جوانـب     القيام به    يتعني عليهم دور حاسم   ني   الربملان  على  املنتدى أن   فقد أبرز  للتنمية،

ارســة  علــى ممين قــادرواا، وجيــب أن يكونــه واستعراضــها ورصــداســطنبولتنفيــذ خطــة عمــل 
 .لتنمية ال قضايامجميف ية ابيالن تهموظيفو التشريعية تهمرقاب

 أقـل   هـا يـة الـيت تواجه    ائمن منتدى اجملتمع املدين جمموعة واسعة من التحديات اإل        وتناول  - ١١
 فرصـة للحـوار بـني الـدول األعـضاء والوكـاالت والـربامج والـصناديق         كان مبثابـة  البلدان منواً و  

 ،كوميـــة الدوليـــة وممثلـــي اجملتمـــع املـــدين مـــن احلركـــات النـــسائية املتخصـــصة واملنظمـــات احل
 واملـدافعني عـن     ،وسـائل اإلعـالم   و ، واحتـادات الفالحـني    ، ونقابات العمال  ،وحركات الشباب 

 لتنفيـذ   رض يف املنتدى، تقييمـاً    ي عُ ذلمجتمع املدين، ال  لويقدم التقرير العاملي    . حقوق اإلنسان 
 اجملتمـع املـدين     الـصادرة عـن   ريـة   والرسالة احمل ومؤدى  . يببرنامج عمل بروكسل من منظور شع     

ي ذ الـ يل احلـا  الربنـامج االبتعاد عـن ضرورة هو أنه ينبغي إعادة النظر يف منوذج التنمية احلايل، و    
تتطلـب مـن احلكومـات      و حمورهـا     يكون اإلنـسان هـو     يةائمنإ تنفيذ سياسات    وكه السوق حن  رِّحت

حتسني احلكم، وخباصة زيـادة     االهتمام   جماالت   ن ضمن كان م و. ضمان سبل العيش املستدامة   
يف ختــام منتــدى اجملتمــع املــدين، و.  علــى حقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني أكــربتركيــز

__________ 
 علــــــى العنــــــوان التــــــايل   كي للمــــــؤمترشبالــــــيف  جــــــزات املــــــستهدفة منلل قائمــــــة مفــــــصلة  ُتتاحســــــ  )٤(  

www.un.org/wcm/content/site/ldc/home. 
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ــز   اســطنبول منظمــات اجملتمــع املــدين إعــالن   تأصــدر ــدول األعــضاء إىل تركي ، الــذي دعــا ال
 ،ارات يف جمـال الزراعـة والتعلـيم        على عدد من القطاعـات مـن خـالل تعزيـز االسـتثم             هااهتمام

 . املياه والصرف الصحي للجميعوتوفريوالصحة واملعلومات، ونقل التكنولوجيا، 

 مقترحـات ملموسـة   وضـع اليـد علـى      القطـاع اخلـاص فرصـة هامـة ل          عمل مساروأتاح    - ١٢
.  اخلـاص مـا يتعلـق بتنميـة القطـاع     أقل البلـدان منـواً يف  بعملية املنحى ملعاجلة التحديات اخلاصة    

 القطـاع اخلـاص   ُيـشَرك فيهـا   لألمـم املتحـدة ألهنـا كانـت املـرة األوىل الـيت             هامـاً  ل معلمـاً  شكّو
تقـدمي  بمسـح للقطـاع اخلـاص     اممـ األمـم املتحـدة،   تعقـده  بشكل كامل يف برنامج مؤمتر رئيـسي        
 ثالثـة    يتـألف مـن     القطـاع اخلـاص    عمـل وكـان مـسار     . مسامهة مفيـدة يف هـذا املـؤمتر ونتائجـه         

املنتـدى العـاملي    و؛االجتماع الرفيع املستوى بـشأن االسـتثمار والـشراكة   : هيناصر متشابكة  ع
حلــوار بــني  ال مــن أجــ ألصــحاب مــصلحة متعــددينوهــو منتــدى لــشراكة األعمــال التجاريــة،

 واملعـرض   ؛رجال األعمال واملستثمرين واملسؤولني احلكوميني وغريهم مـن أصـحاب املـصلحة           
  منتــدى األعمــالقــدَّمتو.  الفــرص التجاريــة يف البلــدان أقــل منــواًفيــهت رضــي ُعذ الــ،التجــاري
ــادرات ومنــشورات   ب التجاريــة  توصــيات إىل احلكومــات الختــاذ إجــراءات جديــدة، وأطلــق مب
ــدة ــدة أصــدر  و،جدي ــات جدي ــت . التزام ــدة امل  وتناول ــادرات اجلدي ــات واملب ــااللتزام  عــن ةنبثق

 النطـــاق العـــريض منها تطـــوير تكنولوجيـــان ضـــ مـــ،املنتـــدى جمموعـــة متنوعـــة مـــن اجملـــاالت 
إصـدار   يف أقـل البلـدان منـواً، والـسياحة املـستدامة و     ق املـال واأسـ  الرقمية، ودعـم     تكنولوجياوال

  . لالستثمار يف أقل البلدان منواًإرشادات
  

 اسطنبول الرئيسية لربنامج عمل سماتال  -ثانيا   

ــامج    - ١٣ ــؤمتر برنـ ــد املـ ــدان  اعتمـ ــل البلـ ــل لـــصاحل أقـ ــد عمـ ــوا للعقـ  )٥(٢٠٢٠-٢٠١١منـ
ميـع الـدول األعـضاء مـن        جلقويـة   السياسية  الرادة  اإل ظهِران يُ نذيل، ال )٦(اسطنبولإعالن  و كما

. واليـة املـؤمتر   ب يـان  ويف اً،منـو البلـدان   أقـل   مـن أجـل     جـددة ومعـززة     تشراكة عامليـة م   إقامة  أجل  
أقـل  يف ية املـستدامة  لتنميق ا الالزمتني لتحق ستراتيجية  الرؤية وا  ال اسطنبولبرنامج عمل   ويرسم  

واسـعة  الموعـة   اجملشمل  وتـ . قـوي علـى القـدرة اإلنتاجيـة       لعقد املقبل مع تركيز     يف ا البلدان منوا   
 ،البلـدان املاحنـة    اسـطنبول برنـامج عمـل     سهم يف تنفيـذ     توقع أن تُ  من امل من اجلهات الفاعلة اليت     

ــةوالبلــدان النام  ،ومنظومــة األمــم املتحــدة  ع املــدين، واجملتمــ، والقطــاع اخلــاص،، والربملانــاتي
  .واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية

__________ 
  )٥(  A/CONF.219/3 و Rev.1. 
  )٦(  A/CONF.219/L.1.  
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بأن أقل البلدان منـوا متثـل إمكانـات هائلـة مـن املـوارد              اسطنبولبرنامج عمل   ويعترف    - ١٤
 تلبيـة   أن و ،العـامل علـى نطـاق      لنمـو االقتـصادي والرفـاه واالزدهـار       تحقيـق ا  البشرية والطبيعيـة ل   

 والتنميـــة املـــستدامة والرخـــاءيـــسهم يف خدمـــة قـــضية الـــسالم ئيـــة اخلاصـــة ساحتياجاهتــا اإلمنا 
اسُترشـد فيـه إىل    ،ض مفـصل لتنفيـذ برنـامج عمـل بروكـسل      وهو حيتوي على استعرا   . للجميع

 خلـصة،  الـدروس املست   إىل واسـتنادا . )٧(متقريـر األمـني العـا     املعلومات اليت يتـضمنها     ب حد كبري 
  .جماالت العمل ذات األولويةو ، واملبادئ،ايات واألهداف من الغاعددحيدد برنامج العمل 

  
   واملبادئغاياتاألهداف وال  - ألف  

ــة الــيت    هــو اســطنبولربنــامج عمــل لاهلــدف الــشامل   - ١٥ التغلــب علــى التحــديات اهليكلي
منوا من أجل القـضاء علـى الفقـر وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا                   ان  البلدأقل  تواجهها  

بالتحديـد إىل   هـدف   ي وهـو .  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       مع التركيز بـشكل خـاص علـى        ،دولياً
ذلـك  يـرتبط    و .متكني نصف عدد أقل البلدان منوا مـن اسـتيفاء معـايري اخلـروج مـن تلـك الفئـة                   

مبعـدل   يف أقـل البلـدان منـوا         وشـامل  مطـرد ومنـصف   حتقيـق منـو اقتـصادي       هبـدف   ارتباطا وثيقا   
 ة وتــدابري الــدعم الــيت ورد  تنفيــذ الــسياسات الــسليم وبفــضل . ســنويا يف املائــة٧يقــل عــن  ال

ــامجيف إيـــضاحها  ــلبرنـ ــافة إىل  ، العمـ  ضـــمن  ذلـــك اهلـــدفاإلرادة الـــسياسية إلدراجباإلضـ
يف هــذا و. ميكــن أن يتحقــق ذلــك ،اســتراتيجيات التنميــة مــن جانــب مجيــع أصــحاب املــصلحة

منـوا  البلـدان   ألقـل   يف اسـتراتيجيات التنميـة     العمـل  برنـامج تعمـيم   بقـوي   اللتـزام   ال ا فإن ،الصدد
  .اً مهماً إجنازيشكل ،التنميةيف  ئهمشركالو

 أقـل البلـدان منـوا،       لـدى علـى احلـد مـن أوجـه الـضعف            اسطنبول  عمل وُيركِّز برنامج   - ١٦
املواد الغذائيـة   املتعلقـة بـ   ترابطـة   امل مبا يف ذلـك آثـار األزمـات          ،عاجل التحديات اجلديدة للتنمية   يو
 عـن  التحـول اهليكلـي   قـوي علـى   بـشكل  تركيـز ال، مع   االقتصادية وتغري املناخ   ةاألزمالوقود و و

تـوفري العمـل    وهدف أيضا إىل توليد عمالة كاملة ومنتجـة         ي وهو. درة اإلنتاجية زيادة الق طريق  
  .الالئق للجميع، وخصوصا للشباب

كون هلـا آثـار بعيـدة       ت سـ  اليت على عدد من املبادئ      اسطنبول  عمل يف برنامج  لقد أُتفق   - ١٧
أقـل  امـتالك زمـام األمـر يف حتقيـق التنميـة يف      املبـدأ األول علـى أن     يـشدد   و. تنفيـذه على  املدى  

البلـدان  هـذه  تقـع علـى عـاتق     مـسؤولية    ها،املـسؤولية األساسـية عنـ      وقيادهتا وحتمل    البلدان منوا 
 يف اسـتراتيجية  ا نوعيـ ال حتـو ستلزم يـ املوازنة بني دور الدولة واعتبارات السوقمبدأ إن  . نفسها

  .على الدور الفعال للدولة يف عملية التنمية كدويؤالتنمية للسنوات العشر القادمة 
__________ 
  )٧(  A/66/66–E/2011/78. 
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نظـر فيـه إىل عمليـة التنميـة     نبغـي ال ي،   اتباع هنج متكامـل    األخرى على املبادئ  وتشتمل    - ١٨
حتقيـق  التوجـه حنـو     و ؛الـشراكة والتـضامن احلقيقيـان     و؛  شـاملة وكليـة   يف أقل البلدان منوا نظـرة       

علــى  تأكيــد وال؛ والتنميــة وحقــوق اإلنــساناألمـن  هنــج متكامــل حنــو الــسالم و؛ واتبــاعالنتـائج 
 ،البلــدان منــواجانــب أقــل  واملــشاركة الفعالــة مــن ؛اإلنــصاف علــى مجيــع املــستويات ضــرورة 

  .وإمساع صوهتا ومتثيلها
  

  اجملاالت ذات األولوية  - باء  
 الـيت مت حتديـدها أثنـاء    اسـطنبول عمـل  برنـامج   يف ولويةاألذات   الثمايناالت  اجمل تغطي  - ١٩

 منـوا بطريقـة   ن البلـدا أقـل تنميـة  بيع اجملاالت ذات الـصلة   مجواملوجزة أدناه،،  العملية التحضريية 
لـصاحل  كـبرية   بدرجـة    األولويـات    بـني وازن  تـ ادة ال إعـ علـى    ااملتفق عليه وتشتمل اخلطة   . شاملة
رأس املــال وكــذا  املــادي ويف بنــاء رأس املــال ، االقتــصادمــننتجــة ملســتثمار يف القطاعــات ااال

علـى   علـى بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة و         ا قويـ  اتركيـز  العمل   ويركز برنامج . البشري واالجتماعي 
 نيحتقيـق املزيـد مـن النمـو والتنميـة املـستدام           يف   ان أساسـي  انعنـصر بوصـفهما     اهليكلـي  لالتحو
، والتـزم   إجـراء ١٢٦بـ  باالضطالعأقل البلدان منوا التزمت  قدو. ني والعادلني  واملتوازن نيالقوي

، لتنفيـــذ اجملــاالت ذات األولويـــة  مـــن اإلجــراءات  ١٠٢بـــ  الضـــطالع باالتنميــة  يف شركاء الــ 
  .إجراء بطريقة مشتركة بينهما ١٦تنفيذ وسيجري 

 احملـور   وهـ  ،لتنميـة لمـضاعف   باعتبـاره   ،  تعزيز القدرة اإلنتاجية  إن   -  اإلنتاجية ةالقدر  - ٢٠
ميـع اجملـاالت ذات   أن حيـدد املـسار بالنـسبة جل   توقـع  مـن امل ، واسـطنبول عمـل  ربنـامج   لالرئيسي  
ال يـزال   ، و يف معظـم أقـل البلـدان منـوا        متخلفـا    القطـاع اإلنتـاجي ال يـزال         وحيث أن . األولوية

ى  علـ  اقـدرهت فـإن    غـري املـصنعة،       األساسـية  تمـد علـى تـصدير الـسلع       عي  تلـك البلـدان    كثري مـن  ال
ــاءة حمــ  إلا ــاج بكف ــدودةنت ــسلع      ي، وه ــعار ال ــات أس ــل تقلب ــصادية مث ــصدمات االقت  عرضــة لل

أساليب اإلنتاج القائمة علـى كثافـة       على   زيد من التركيز  املهناك حاجة إىل    وعليه، ف . األساسية
  .مستدامة بطريقة حلد من الفقرا لتحقيق التحول اهليكلي القتصاداهتا والعمالة
ــزام وا   - ٢١ ــاك الت ــا يتماشــى مــع      وهن ــة والزراعــة مب ــة التحتي ــادة االســتثمار يف البني ضــح بزي

وتـشتمل  . توفري فرص العمـل    بغرض زيادة القيمة املضافة و     قل البلدان منوا  األولويات الوطنية أل  
األهداف على إحداث زيـادة كـبرية يف إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات االتـصاالت الـسلكية                    

ال النقــل وإمــدادات الطاقــة، مبــا يف ذلــك توليــد الطاقــة       والالســلكية، والبنيــة التحتيــة يف جمــ   
ــة املتجــددة   ــع    . باســتخدام مــصادر الطاق ــإجراءات يف هــذا اجملــال شــرط مــسبق لتنوي ــام ب والقي

اقتصادات أقل البلدان منوا لتدخل يف إنتاج سلع أساسية ذات قيمة مـضافة عاليـة وُتـوفِّر فـرص             
ن شـأن تطـوير     ومـ .  أو التصنيع أو الـسياحة     راعيةملنتجات الز اصناعات جتهيز   عمل الئقة، مثل    
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بـصفة أساسـية، أن يكـون    تـصدير املـواد اخلـام    ، بـالتحول مـن   لقيمـة األنشطة املضيفة لسالسل  
  .استراتيجية التنويعأحد عناصر 

فنقـل  . علـى أحكـام حمـددة لنقـل التكنولوجيـا          اسـطنبول يف برنـامج عمـل      ومت االتفاق     - ٢٢
ادة اإلنتاجيــة ودخــول أســواق جديــدة، وهــو  بتكــار مــن أجــل زيــ  لالالتكنولوجيــا عامــل مهــم

وتـشتمل اإلجـراءات   . فـرص العمـل الالئـق   تـوفري   و املـضافة العاليـة  قيمـة بدوره شـرط مـسبق لل   
آليــات  للتكنولوجيــا واالضــطالع بتحليــل هبــدف إنــشاء بنــك  العمــل علــى الــواردة يف برنــامج

ــومل ــؤدي   لعل ــا ي ــار، مم ــا واالبتك ــل لقإىل ت  والتكنولوجي ــى    ي ــامالت للحــصول عل ــاليف املع تك
كــي تــستثمر لالنــشاط واتفــق أيــضا علــى تــوفري التمويــل بــشروط ميــسرة لبــدء    . التكنولوجيــا

  . يف التكنولوجيات اجلديدة أقل البلدان منواشركات
دورا حامســا يف تــؤدي  الزراعــة مبــا أن - الزراعــة واألمــن الغــذائي والتنميــة الريفيــة   - ٢٣

 فــإن برنــامج عمــل ،وا، مــن حيــث األمــن الغــذائي وتــوفري فــرص العمــل معظــم أقــل البلــدان منــ
منـوا عـن طريـق      أقل البلدان   تفضيال واضحا لتنشيط وتنويع اإلنتاج الزراعي يف         ُيظهر   اسطنبول

 الـوطين، وزيـادة الـدخل يف الريـف،          تشجيع اتبـاع هنـج شـامل لتوسـيع فـرص العمـل واإلنتـاج              
ــق األمــن   و ــادة  وألن اإلجــراءات . الغــذائيالتوصــل إىل هنــج شــامل لتحقي ــضا إىل زي هتــدف أي

ــاء القــدرات    االســتثمار  ــى بن ــة، فإهنــا تركــز عل ــة الريفي ــة التحتي  يف ذلــك يف جمــال  ، مبــايف البني
. شــبكات األمــان ملواجهــة حــاالت الطــوارئ الغذائيــةالبحــوث الزراعيــة، باإلضــافة إىل إنــشاء 

م  وصـوهل  إمكانيـة زارعـات الـذين ينبغـي تعزيـز      على صغار املزارعني وامل   ة  عماتدابري الد وتركز ال 
. لتحول إىل منتجات عالية القيمـة      من جتنب سوء التغذية وا     لتمكينهمسواق  واألإىل املدخالت   

 االستثمارات الدولية املسؤولة يف جمال الزراعـة، والقـضاء     برنامج العمل إىل تشجيع    دعوكما ي 
  .داء األسواق الريفية، وحتسني أعانات التصدير للمنتجات الزراعيةعلى إ
مجيـع  تفاق على العمل جبدية مـن أجـل هتيئـة ظـروف مواتيـة لوصـول          اال  مت - التجارة  - ٢٤

 إىل األسواق، مبا يف ذلك من خالل التنفيذ اآلين إلمكانيـة           املنتجات الناشئة يف أقل البلدان منوا     
، وفقــا ةئمــداوبــصفة ، حــصصدون رســوم أو إىل األســواق وصــول مجيــع أقــل البلــدان منــواً   

 وختفــيض أو إزالــة احلــواجز غــري اجلمركيــة  ا؛ بــسيطة وشــفافة وميكــن التنبــؤ هبــ  منــشألقواعــد
وينبغـي أن يـتم ذلـك هبـدف         . التجـارة ة، وغريها من التـدابري الـيت ُتفـسد          ربرامل أو غري    ةتعسفيال

 بطرق مـن  ،  ٢٠٢٠الصادرات العاملية حبلول عام     من  مضاعفة حصة صادرات أقل البلدان منوا       
 التعـاون  علـى تعزيـز  الـدعم  ز  وينبغـي أن يتركـ    . ألقل البلدان منواً  ادرات  بينها توسيع قاعدة الص   

 وحتسني الـربط اإلقليمـي مـن خـالل          ،، مبا يف ذلك تشجيع الصادرات     دون اإلقليمي واإلقليمي  
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وارد املـ أقل البلدان منـوا مـن   كما اتفقت اجلهات املاحنة على تعزيز حصة  . جارةتدابري تيسري الت  
  .م لإلطار املتكامل املعززاملعونة من أجل التجارة وزيادة الدعاملقدمة يف إطار برنامج 

توســيع القاعــدة   كــذلك إىل  اســطنبوليهــدف برنــامج عمــل    - الــسلع األساســية   - ٢٥
، ويـدعو إىل وضـع      االقتصادية ألقل البلدان منوا بغية احلد مـن اعتمادهـا علـى الـسلع األساسـية               

اإلنتاجيــة والتنويــع مــن أجــل النــهوض بســتراتيجيات األساســية وادارة الــسلع اســتراتيجيات إل
أقـل البلـدان منـوا علـى        ساعدة  وقـد التـزم الـشركاء يف التنميـة مبـ          . الرأسي وزيادة القيمة املضافة   

ويـدعو برنـامج   .  بـشكل أفـضل  ختفيف وإدارة املخاطر املرتبطة بتقلبات أسعار السلع األساسية     
مبـادرة الـشفافية   ، مبا يف ذلك من خالل      الشركات  ومساءلة املؤسسيةفافية  شال أيضا إىل العمل  

  .يف جمال الصناعات االستخراجية
ال التنميــة البــشرية واالجتماعيــة، مت التأكيــد  يف جمــ - التنميــة البــشرية واالجتماعيــة   - ٢٦

لـول عـام    تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حب        لتـزام ب  اال علـى    اسـطنبول يف برنـامج عمـل      جمددا  
 ،الـصحة  يف جمـاالت التعلـيم، و  ٢٠١٥، كما دعي إىل إحراز مزيد من التقدم بعد عام           ٢٠١٥
ويركـز  . مايـة االجتماعيـة  واحلوالتمكني،  ،  ، واملساواة بني اجلنسني    والصرف الصحي  ،واملأوى

. زيـادة القـدرة اإلنتاجيـة     تنميـة البـشرية واالجتماعيـة ب      البرنامج العمل على قضايا حمـددة تـربط         
ــة ومــن بــني األ ــتقين واملهــين   الرتبــاط علــى امثل ، ونقــل القــوي بــني هــذين اجملــالني التــدريب ال
التلمــذة ، وتوظيــف الــشباب مــن خــالل بــرامج ا مــن أجــل اإلنتــاج احمللــي لألدويــةالتكنولوجيــ
امليـاه  وكـذلك   ،  ار يف جمال اإلسكان   الستثم لقيام القطاع اخلاص با    مواتيةإجياد بيئة   ، و الصناعية
تعتــربان قــضيتني زال املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  تــيف حــني ال و. رف الــصحيوالــص

فرعــي جــزء هنــاك أيــضا ، فــإن  يف مجيــع اجلوانــباننعكــستوبالتــايل شــاملتني لعــدة جمــاالت  
زيـادة  ب و ،تعزيـز دور اآلليـات الوطنيـة ذات الـصلة         هلما، يشمل التزام أقل البلدان منـواً ب       خمصص  
. يف مجيــع دوائــر صــنع القــرار فعاليــة املــرأة ومــشاركتها ب متثيــل إىل تــشجيع ة، باإلضــافاملــوارد

ثبـت  عوامـل ت  مبثابة  هي  ، اليت   وتوسيع نظم احلماية االجتماعية   ع أيضا على إنشاء     يشجوهناك ت 
  . على مواجهة الفقرز قدرة الفقراء وتعزِّالقتصادا

أقل البلدان منوا   م قلة منعة    تستلز - األزمات املتعددة والتحديات املستجدة األخرى      - ٢٧
لصدمات االقتصادية والكوارث الطبيعية وآثار تغري املناخ جتـدد التركيـز علـى قـدرهتا               يف وجه ا  

لتخفيـف مـن   لوقد التزم الشركاء اإلمنائيون بدعم استراتيجيات أقل البلدان منوا         . على الصمود 
لبلـدان منـوا تتطلـب قـدرا إضـافيا         ونظرا ألن أقـل ا    . وتعزيز قدراهتا يف هذا الصدد    حدة املخاطر   

وكافيا وميكن التنبؤ به من الدعم التقين واملايل من أجل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف مـن                 
املاليـة املرصـودة ملواجهـة آثـار تغـري       عتمـادات   اال إىل تعزيز    اسطنبولدعو برنامج عمل    يحدته،  
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علـى  ر ومـساعدة أقـل البلـدان منـوا          صندوق املنـاخ األخـض    التعجيل بتشغيل   مبا يف ذلك    املناخ،  
وتوزيعهـا، مبـا يف ذلـك تطـوير سـبل           االجتـار هبـا     و  يف جمـال إنتـاج الطاقـة النظيفـة         اتعزيز قـدراهت  

ومــن أجــل متكــني أقــل البلــدان منــوا مــن التعامــل مــع تزايــد حجــم الكــوارث . الطاقــة املتجــددة
مــاهري وزيــادة االتــساق  إىل زيــادة وعــي اجلاســطنبولدعو برنــامج عمــل يــالطبيعيــة ونطاقهــا، 

والتـزم الـشركاء اإلمنـائيون بـدعم أقـل البلـدان منـوا        . احلد من أخطار الكوارث مركزية يف   الالو
الكــوارث الطبيعيــة بــسبل تــشمل املبــادرات احلــد مــن ضــعفها يف وجــه يف تعزيــز قــدراهتا علــى 

 .املعارف واخلرباتتبادل اإلقليمية و

 التزمت أقل البلدان منوا بتهيئـة  - التنمية وبناء القدراتتعبئة املوارد املالية من أجل        - ٢٨
جلــذب االســتثمارات، وتعبئــة املــدخرات، وتعزيــز تنميــة القطــاع اخلــاص        املؤاتيــة الظــروف 

وأكدت اجلهات املاحنة جمددا التزامها بكفالة الوفـاء        . ماليةإصالحات  واالضطالع مبا يلزم من     
مـة إىل أقـل البلـدان منـوا، األمـر الـذي             إلمنائيـة الرمسيـة املقدّ    بكافة االلتزامات املتعلقة باملساعدة ا    

 عما هـي عليـه حاليـا إذ تبلـغ           ٢٠١٥سيؤدي إىل مضاعفة املساعدة اإلمنائية الرمسية حبلول عام         
 مبــا يــشمل ، أيــضا إىل زيــادة نوعيــة املعونــةاســطنبولدعو برنــامج عمــل يــو.  بليــون دوالر٣٨

ويف هـذا الـصدد،     . عدة اإلمنائية الرمسيـة إىل القطـاع اإلنتـاجي        إعطاء أولوية أكرب يف تقدمي املسا     
مثة أمهية خاصة لاللتزام باالسـتعانة بـالنظم القطريـة باعتبارهـا اخليـار األول لـربامج املعونـة الـيت             
تدعم األنشطة اليت يديرها القطاع العام، وبتزويـد حكومـات أقـل البلـدان منـوا مبعلومـات آنيـة                  

فقـت البلـدان املاحنـة أيـضا علـى          توا. لتزامـات واملـصروفات الـسنوية     على حنو شفاف بـشأن اال     
 وعلــى النظــر يف زيــادة ٢٠١٥اســتعراض التزاماهتــا املتعلقــة باملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة يف عــام 

 .تعزيز املوارد املخصصة ألقل البلدان منوا

ــى       - ٢٩ ــق عل ــك اتف ــى ذل ــالوة عل ــديون  مواصــلة وع ــاء ال ــف أعب ــب ختفي ل  واستكــشاف س
ويـشمل  . مقايـضة الـديون   استخدام صكوك جديدة ومعززة للديون وآليات مبتكـرة مـن قبيـل             

البلــدان املتعلقــة ببــادرة لكــي ينفــذ الــشركاء اإلمنــائيون امل التمويــل الكامــل واآلين ذلــك تــوفري 
 تنفيـذ تـدابري   اختـاذ    و املبادرة املتعددة األطـراف لتخفيـف عـبء الـديون         وبالديون  الفقرية املثقلة   

البلـدان الفقـرية     مـن أجـل أقـل البلـدان منـوا غـري املـشمولة مببـادرة                  تخفيف أعباء الديون  ددة ل حم
 .، وكذلك التوقف مؤقتا عن سداد الديون فيما بني املدينني وكافة الدائننيبالديوناملثقلة 

علـى تعزيـز احلـوافز الـيت تقـدمها بلـدان املنـشأ لالسـتثمار يف أقـل البلـدان                     أيـضا   فق  واُت  - ٣٠
، ائتمانـات التـصدير   وا، مبا يف ذلك التأمني والضمانات وبرامج التمويل التفـضيلي، مـن قبيـل               من

أمـوال الــشركات  وكــذلك رأس مــال املـشاريع  املخـاطر، والتمويــل املـشترك   مواجهـة  وأدوات 
وينبغي أن تركز هـذه التـدابري بوجـه خـاص علـى القطاعـات الالزمـة مـن أجـل إقامـة                       . اخلاصة
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. مـع أنـشطة اإلنتـاج احمللـي وإجيـاد فـرص عمـل            الـصالت   تنوعة وتشجيع ربـط     قاعدة إنتاجية م  
جهــود لتقليـل تكـاليف املعــامالت املتعلقـة بــالتحويالت    بـذل  وباإلضـافة إىل ذلـك، اتفــق علـى    

رصـد حتـويالت املهـاجرين    ملدعم تقـدمي الـ   وقصرية األجل وكذلك النظر يف إقامة نظام للهجرة       
 .الدوليني ألقل البلدان منوا

ــى    - ٣١ ــستويات احلوكمــة الرشــيدة عل ــع امل ــات يف جمــال    - مجي ــشمل األهــداف والغاي ت
احلوكمة تعزيز احلوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، وحقوق اإلنسان، واملساواة بـني اجلنـسني،           

أقـل البلـدان    تعهـدت   و. ومتكني املرأة، واملشاركة الدميقراطية، مبا يف ذلك تعزيز دور الربملانات         
كفــاءة الح األطــر املؤســسية والقانونيــة والتنظيميــة والقطــاع العــام مــن أجــل زيــادة  منــوا بإصــال

وعالوة على ذلك، اتفقت علـى      . ، ويشمل ذلك مكافحة الفساد    اتتقدمي اخلدم يف  شفافية  الو
منـع  سـبل  تعزيز القدرات البشرية واملؤسـسية، مبـا يف ذلـك القـدرات اإلحـصائية وعلـى إدراج                  

الـشركاء اإلمنـائيون بـدعم هـذه        تعهـد   و. اخلطط اإلمنائيـة الوطنيـة    لب  صالرتاعات وتسويتها يف    
اجلهـــود وخاصـــة عـــن طريـــق تزويـــد أقـــل البلـــدان منـــوا مبعلومـــات آنيـــة بـــشأن االلتزامـــات     

امليزنـــة عملـــييت واملـــصروفات الـــسنوية املتعلقـــة باملـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة حتقيقـــا للدقـــة يف  
وتنـسيقها لـدى املؤسـسات املاليـة والتجاريـة          العامـة   ياسات  واحملاسبة، وتعزيزا لالتساق يف الـس     

، وحتقيق التناسق يف املساعدة ومواءمتها مـع األولويـات الوطنيـة ألقـل البلـدان           الدولية واإلمنائية
 .منوا املتضررة من الرتاعات

الــسمات املميــزة جملــاالت العمــل ذات األولويــة أن األهــداف والغايــات، ســواء    مــن و  - ٣٢
ذات األولويــة، البــالغ جمموعهــا  يــة أو كميــة، مدرجــة يف كــل جمــال مــن اجملــاالت   كانــت نوع

 نــصيب الفـرد مــن الــدخل تتماشــى مــع معـايري أقــل البلــدان منـوا اخلاصــة ب  كمــا أهنـا  . جمـاال  ٤٧
ومن شـأن هـذا النـهج املتـوازن أن ييـسر رصـد تنفيـذ              . الضعف االقتصادي واألصول البشرية و  

، مـن   املسائل الشاملة لعدة قطاعـات    وترد اإلجراءات املتعلقة ب   . يمهي وتق اسطنبولبرنامج عمل   
يف جمـاالت أخـرى ذات      كـذلك   قبيل نقل التكنولوجيا ومتكني املرأة، يف فروع جزئيـة حمـددة و           

  .أولوية من أجل إبراز أمهيتها احلامسة
  

 التعاون بني بلدان اجلنوب  - جيم  
ــامج عمــل    - ٣٣ ــبني برن ــدة  اســطنبولي ــائق اجلدي ــيت  ااحلق ــدت ل ــصادية  ب ــات االقت يف العالق

تقويـة الـصالت فيمـا بـني أقـل          قـد أدت    و. التعاون بني بلـدان اجلنـوب     الدولية يف الفرع املعين ب    
البلــدان منــوا وغريهــا مــن البلــدان الناميــة يف جمــاالت التجــارة واالســتثمار والتحــويالت املاليــة    

. أمـام أقـل البلـدان منـوا    مـن الفـرص   جديـدة  نافـذة  والتعـاون املـايل ونقـل التكنولوجيـا إىل فـتح      
ويف .  مبـا يتماشـى مـع قـدراهتا        اسطنبولوتعتزم البلدان النامية دعم التنفيذ الفعال لربنامج عمل         
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 أيــضا الــدور احلاســم الــذي ميكــن أن يــضطلع بــه  اســطنبولهــذا الــسياق، يــربز برنــامج عمــل  
 .أقل البلدان منواالتعاون على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي يف تعزيز تنمية 

  
  السلساالنتقالو رفع من قائمة أقل البلدان منواال  - دال  

مـن قائمـة أقـل البلـدان        البلـدان   رفـع    فرعا منفصال عـن      اسطنبوليتضمن برنامج عمل      - ٣٤
بغية تقدمي حوافز للبلدان املرفوعة من قائمة أقـل البلـدان منـوا عـن طريـق                 السلس   واالنتقال   منوا

التدابري املتخذة يف هذا الصدد اإلهناء التدرجيي للفوائـد الـيت حتـصل        ضم  وت. س سل كفالة انتقال 
تـها   ميكنـها أن تـؤثر تـأثريا سـلبيا علـى تنمي     ختفيـضات فجائيـة  عليها أقل البلـدان منـوا جتنبـا ألي          

وباإلضـافة إىل  .  الـسلس نتقـال باال يتوخى إنشاء فريـق عامـل معـين      ،ومن أجل ذلك  . املستدامة
تدابري الدعم اخلاصـة املقدمـة إىل أقـل البلـدان منـوا لفتـرة مـن الوقـت         العمل بديد ذلك، ينبغي مت 

مــن جانــب الــشركاء اإلمنــائيني مبــا يف ذلــك متديــد االســتحقاقات املتعلقــة بالــسفر مــن جانــب   
 .منظومة األمم املتحدة

  
 التنفيذ واملتابعة والرصد  - هاء  

تنفيـذ الكامـل والفعـال لنتائجـه مـن جانـب            يتوقف جناح املؤمتر يف هناية املطاف على ال         - ٣٥
ويــشمل برنــامج العمــل تــدابري شــاملة .  مبــا فيهــا منظومــة األمــم املتحــدة،اجلهــات املعنيــة كافــة

مكملــوة ومعــززة للمتابعــة والرصــد علــى الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي، حبيــث تكــون    
 .لبعضها بعضا

 فيمـا بـني أقـل البلـدان         ساءلة املتبادلـة  املـ وستتخذ اخلطوات الضرورية من أجـل كفالـة           - ٣٦
،  علـى نفـسه  الطـرفني كـل مـن   االلتزامات اليت قطعها الوفاء ب منوا وشركائها اإلمنائيني من أجل      

 .وذلك استنادا إىل الشراكة العاملية ومبدأ تويل اجلهات الوطنية زمام األمور

ــة خاصــة للترتيبــات     - ٣٧ ــوطين، إ املتخــذة ومثــة أمهي ــصعيد ال ــدأ تــويل  علــى ال ذ جيــب أن يب
 إىل اســطنبولويــدعو برنــامج عمــل  .اجلهــات الوطنيــة زمــام األمــور والقيــادة مــن هــذه النقطــة

ــر اإلمنائيــة والوطنيــة ويف االستعراضــات الدوريــة علــى         ــيم أحكامــه يف الــسياسات واألط تعم
ركاء وباملثـل ينبغـي للـش   .  كافة مشاركة كاملـة الصعيد القطري وذلك مبشاركة اجلهات املعنية    

 يف أطـــر التعـــاون لـــديهم وأن يرصـــدوا تنفيـــذ  اســـطنبولاإلمنـــائيني أن يـــدجموا برنـــامج عمـــل 
 .التزاماهتم

القيـام   اللجـان والوكـاالت اإلقليميـة ذات الـصلة        علـى   وعلى الصعيد اإلقليمي، ينبغـي        - ٣٨
وتـصب هـذه   . ، مع إشراك املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة        باستعراضات جترى كل سنتني   

الـيت تـشمل رصـد      والستعراضات اإلقليمية يف االستعراضات اليت جترى على الـصعيد العـاملي،            ا
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جمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  مــن جانــب اجلمعيــة العامــة وااســطنبولتنفيــذ برنــامج عمــل 
 يتـوخى إجـراء     ،وختامـا . منتـدى التعـاون اإلمنـائي      و سنويالـ وزاري  الـ سـتعراض   يف ذلك اال   مبا

 .ستوى ملنتصف املدةاستعراض رفيع امل
  

 توصياتالستنتاجات واال  -ثالثا   
 بوضوح أن هناك حاجة مستمرة للتركيز على أقل البلـدان منـوا،             اسطنبولأعلن مؤمتر     - ٣٩

ومـن  . وهي البلدان احملددة باعتبارها أكثر جمموعات البلـدان ضـعفا، وأكثرهـا احتياجـا للـدعم      
. أولويـة كـبرية   ، مبا يف ذلك منظومة األمـم املتحـدة     ،اجملتمع الدويل أن يوليها   إىل  حباجة  مث فهي   

، جيـب أن تـسهم كافـة اجلهـات          اسـطنبول ومن أجل حتقيق األهداف الطموحـة لربنـامج عمـل           
الــيت ينبغــي القيــام هبــا بــشكل كلــي   واملعنيــة يف تنفيــذ اإلجــراءات ذات األولويــة املتفــق عليهــا 

 .لترابطها نظرا

 األمـني العـام أن يكفـل التعبئـة والتنـسيق الكـاملني               إىل اسـطنبول ويطلب برنامج عمل      - ٤٠
. املتابعة على الصعيد القطري واإلقليمي والعـاملي      أعمال  لكافة أجزاء منظومة األمم املتحدة يف       

ــذ يف       ــة التنفي ــشط يف عملي ــدور ن ــم املتحــدة ب ــة األم ــضطلع منظوم ــع ومــن مث ست اجملــاالت مجي
ا ملنظومــة األمــم املتحــدة أيــضا، مبــا يف ذلــك  وينبغــي أيــض. كافــة األولويــة وعلــى الــصعد ذات

ملتعــددة األطــراف، أن  وغريهــا مــن املنظمــات اومؤســسات بريتــون وودزصــناديقها وبراجمهــا 
بـرامج عملـها وخططهـا االسـتراتيجية وأن تـسهم يف            صـلب    يف   اسـطنبول عمـل    تدمج برنـامج  

 .رصده ومتابعته واستعراضه

 باعتبـاره مبـدأ توجيهيـا يف اجلهـود اإلمنائيـة            لاسـطنبو استخدام برنامج عمل    وسيكون    - ٤١
  ملـدى فائدتـه  االختبـار احلقيقـي  هـو  املبذولة يف أقل البلدان منوا من جانب اجلهات املعنية كافـة    

 يف اخلطـط    اسـطنبول ومـن مث جيـب أن يعمـم برنـامج عمـل             .  للمـساءلة املتبادلـة    شرطا مـسبقا  و
ــدا    ــل البل ــة ألق ــة الوطني ــائيون   . ن منــواواالســتراتيجيات اإلمنائي ــشركاء اإلمن ــدعم ال وينبغــي أن ي

 يف أطـر    اسطنبولهذه البلدان وأن تقوم بإدماج برنامج عمل        وسياسات  األهداف املتفق عليها    
وينبغــي أن يعمـل الــشركاء أيــضا صـوب حتقيــق االتـساق فيمــا بــني     .الوطنيـة  التنميـة والتعــاون 

إلمنائيـة الرمسيـة والتجـارة واالسـتثمار      مبـا يف ذلـك املـساعدة ا      العامـة  خمتلف جماالت الـسياسات   
 .األجنيب املباشر والديون والتمويل

وجيــب أن ينفــذ اجملتمــع الــدويل االلتزامــات الــيت جــرى التعهــد هبــا أو جتديــدها يف            - ٤٢
 يف اجملاالت الثمانية ذات األولويـة، مبـا يف ذلـك الوفـاء باألهـداف الكميـة للمـساعدة         اسطنبول

نسبة ألقل البلـدان منـوا واسـتعراض هـذه األهـداف، وحتـسني نوعيـة املعونـة،                  اإلمنائية الرمسية بال  
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ــة الوصــول إىل األســواق  وحتــسني  ــن عــبء     إمكاني ــف م ، واالســتمرار يف إتاحــة ســبل التخفي
الديون، وتقدمي حوافز لبلدان املنشأ لالستثمارات األجنبية املباشرة، وتعزيز نقـل التكنولوجيـا،             

املبتكـرة يف أقـل البلـدان منـوا،         ملرحلـة تأسـيس الـشركات       يـسرة   وتقدمي متويـل معـزز بـشروط م       
مبـادرات التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب      تـضطلع  وينبغـي أن    . كافـة  وتعزيز احلوكمة على الصعد   

 .واملبادرات اإلقليمية بدور هام يف تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية

ــدين      - ٤٣ ــستخدم منظمــات اجملتمــع امل ــا وجيــب أن ت ــاملي   الواســع عنفوذه ــصعيد الع ــى ال ل
واإلقليمــي والــوطين وأن تــضطلع بــدور رئيــسي يف لفــت االنتبــاه إىل الثغــرات والتحــديات         

يف محالت تركـز    إشراكها  وينبغي أيضا   . اسطنبوليف إطار تنفيذ برنامج عمل      املتاحة  والفرص  
ة أنـشط مـا تقـوم بـه مـن        يف   هينبغـي إدماجـ   الـذي   على مسائل ذات صلة بتنفيذ برنامج العمـل،         

وينبغي أن تستفيد األمم املتحدة من شراكاهتا مع منظمات ومؤسسات اجملتمـع املـدين              . الدعوة
 .من أجل النهوض بتنفيذ برنامج العمل

سند إليها دور بارز يف تنفيذ ومتابعـة برنـامج عمـل    أوجيب أن تضطلع الربملانات، اليت        - ٤٤
 سـبيل املثـال عـن طريـق توسـيع      ، بدور رئيسي يف تعميم برنامج العمـل، وذلـك علـى      اسطنبول

تقيـيم  هتا علـى    نطاق نظام جلهات االتـصال لـدى برملانـات أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل مـساعد                    
، على النحو الـذي أوصـي        العامة االستنتاجات املتعلقة بالسياسات  تبادل  احتياجاهتا املؤسسية و  
 .به يف املنتدى الربملاين

ــسخري وجيــب   - ٤٥ ــات القطــاع اخلــاص،  ت ــشمل   إمكاني ــيت ت ــزارعني  ال وكــذلك صــغار امل
ويـشمل  . الشركات املتعددة اجلنسيات، وهو ما يشكل ركنا رئيسيا يف زيادة القدرة اإلنتاجية           

توسيع نطاق االستثمارات يف القطاع اخلاص، وزيـادة الـصالت بـني الـشركات األجنبيـة            ذلك  
 .، ضمن مسائل أخرىلشركاتلالصاحلة واطنة واحمللية، وحتقيق امل

ــضا        - ٤٦ ــضروري أي ــاءة، مــن ال ــة وكف ــة بفعالي ــذ اإلجــراءات ذات األولوي ومــن أجــل تنفي
ومـن مث ينبغـي دعـوة األوسـاط األكادمييـة،           . مراعاة أحدث نتائج األحباث وأفـضل املمارسـات       

تيـسري املناقـشات   الكفيلـة ب مبا يف ذلك اجلامعات ومراكز األحباث، كي تنتج أحدث املعلومات   
 . على األدلةة املبنياتوتقدمي املشورة من أجل اختاذ القرارالعامة املتعلقة بالسياسات 

جـداول أعمـال    يف  منـتظم   وينبغي أن تدرج املسائل املتعلقـة بأقـل البلـدان منـوا بـشكل                 - ٤٧
أقـل البلـدان منـوا      تـأيت   وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي أن         . اجتماعات األمـم املتحـدة ذات الـصلة       

ة املـستوى   عـ فرقـة األمـني العـام الرفي      ومنـها مـثال      ،ألمم املتحـدة  مبادرات ا صدارة  وشواغلها يف   
، ويف وضع مبادئ االستثمار الزراعـي املـسؤول،   بالتصدي ألزمة األمن الغذائي يف العامل املعنية
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املعنية باملعامالت املالية العاملية مـن أجـل التنميـة، وهـي جـزء مـن       العمل الرفيعة املستوى    وفرقة  
 .ين بالتمويل املبتكر للتنميةالفريق الرائد املع

 نياالقتـصادي واهليكل  وستدعم منظومة األمم املتحدة أيضا اجلهود الرامية جلعل النظام            - ٤٨
 بالــشمول واالســتجابة لالحتياجــات اإلمنائيــة اخلاصــة ألقــل البلــدان منــوا،         نتــسم ي نيالعــاملي

وسيـستمر األمـني     .ستوياتمجيـع املـ   ومتثيلـها علـى     الفعالة وإمسـاع صـوهتا      يكفل مشاركتها    مما
العــام يف الــدعوة إلدراج املــسائل املتعلقــة بأقــل البلــدان منــوا يف جــداول أعمــال االجتماعــات     

 .جمموعة العشرينالدولية الرئيسية األخرى، مبا يف ذلك اجتماعات 

 يف ، بالتعـاون مـع الـدول األعـضاء    ،وعالوة على ذلك، ستسهم منظومة األمم املتحدة   - ٤٩
رئيـسية  الاالت اجملـ  يف   اسطنبول وبرنامج عمل    اسطنبولرات ملموسة يف سياق إعالن      تنفيذ قرا 

حتليـل هبـدف إنـشاء بنـك للتكنولوجيـا وآليـات       بـإجراء  ولوية، وذلك على سبيل املثال األذات  
 .للعلم والتكنولوجيا واالبتكار

ــامج عمــل     - ٥٠ ــدعو برن ــا لت   اســطنبولوي ــم املتحــدة دعم ــة األم ــدم منظوم ــز  إىل أن تق عزي
 ســيعهد إىل منــسقي  ،علــى الــصعيد الــوطين  ف. كافــة وحتــسني املتابعــة والرصــد علــى الــصعد    

املتحدة املقيمني واألفرقة القطرية مبهمة دعم تعميم اآلليـات القائمـة ومتابعتـها ورصـدها                األمم
اللجـان والوكـاالت اإلقليميـة ذات الـصلة     قوم  سـت ،وعلـى الـصعيد اإلقليمـي     . واالستفادة منـها  

 بالتعاون مع اجلهات املعنيـة      اسطنبولتعراضات اليت جترى كل سنتني لتنفيذ برنامج عمل         باالس
ــيت جتــرى  وستــصب هــذه االستعراضــات  . األخــرى ــوطين واإلقليمــي يف   ال ــصعيدين ال ــى ال عل

 .االستعراض العاملي

 مكتب املمثل السامي املعـين بأقـل البلـدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية                  وكلف    - ٥١
 اسـطنبول دعـم املتابعـة والرصـد الفعـالني لربنـامج عمـل       مبهمـة    والدول اجلزرية الصغرية الناميـة    

جهـود  مـا يبذلـه مـن       والتعبئة والتنسيق الكاملني لكافـة أجـزاء منظومـة األمـم املتحـدة، وزيـادة                
 وتقـدمي   اسـطنبول لتنفيذ برنـامج عمـل      على الصعيد الدويل    الدعم واملوارد   حشد  للمساعدة يف   

يكثف مـن أنـشطة الـدعوة       سـ  ،وعـالوة علـى ذلـك     . منواالبلدان  جمموعات أقل   م ملشاورات   دع
، الـيت  اسـطنبول واالتصال اليت يقوم هبا من أجل توعية اجلمهور بأولويات تنفيـذ برنـامج عمـل       

 .متثل شرطا مسبقا لتعميمها بشكل فعال وإلشراك اجلهات املعنية

ــسيق وضــع       - ٥٢ ــى تن ــضا عل ــب أي ــات ســاس لاألؤشــرات وخطــوط  املوســيعمل املكت لغاي
أمهية حامسـة مـن أجـل الرصـد اهلـادف لتنفيـذ برنـامج عمـل         اليت تكتسي  واألهداف واملقاصد، 

تعمـيم برنـامج    البالغة األمهيـة املتمثلـة يف       سألة  املوينبغي أن يتضمن هذا الرصد أيضا       . اسطنبول
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ت الرئيــسية مبــا يف ذلــك ، ومــن مث ينبغــي أن يركــز أيــضا علــى تنفيــذ اإلجــراءا اســطنبولعمــل 
 .اسطنبولاملنجزات املستهدفة املعلنة يف مؤمتر 

 إىل حتـسني التنـسيق بـني الترتيبـات          اسـطنبول وباإلضافة إىل ذلك، يدعو برنامج عمـل          - ٥٣
قبـل  سـيما مـن      على الصعيد الوطين وزيـادة التركيـز علـى اجلهـات املعنيـة الرئيـسية، ال               املتخذة  

ومــع اتــساع نطــاق التنــسيق علــى صــعيد منظومــة األمــم املتحــدة . الربملانــات والقطــاع اخلــاص
.  علــى الفريــق االستــشاري املــشترك بــني الوكــاالت إضــفاء الطــابع املؤســسيبأســرها، ينبغــي 

إذ يتوقـع   الـسلس،   االنتقـال   بوينبغي إعطاء أولوية كبرية إىل اإلسراع بإنشاء فريق عامـل معـين             
وينبغـي تعزيـز    . أقل البلدان منـوا خـالل الـسنوات املقبلـة         زيادة عدد البلدان اليت ترفع من قائمة        

مكتــب املمثــل الــسامي املعــين بأقــل البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدول قــدرة 
وفعاليـة يف جهـود التنفيـذ الـيت     خبطـى حثيثـة   املـضي   متكينه من    من أجل    اجلزرية الصغرية النامية  

ــة كافــة  اع يف ذلــك احلكومــات والربملانــات واجملتمــع املــدين والقطــ  ا مبــ، تــشمل اجلهــات املعني
  .اخلاص ومنظومة األمم املتحدة

 ورصـده   اسـطنبول وختاما، فإنـه مـع التركيـز بـشكل أقـوى علـى تنفيـذ برنـامج عمـل                      - ٥٤
األولوية هلذه اجملموعة مـن البلـدان الـضعيفة علـى مـدى العقـد               اجملتمع الدويل   وتقييمه، وإعطاء   

مكــن أن يــستويف نــصف عــدد أقــل البلــدان منــوا معــايري رفعهــا مــن القائمــة وأن   املقبــل، مــن امل
  .حقيقي يف حياة من يعيشون يف هذه البلدانتغيري يتحقق 

  


