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  حظةمال

  .  رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقامتتألف
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  متهيد    
ديـــسمرب / كـــانون األول١٩، املـــؤرخ ٦٣/٢٢٧قـــررت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا    
مــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا علــى مــستوى رفيــع     ، أن تعقــد مــؤمتر األ٢٠٠٨

  :وأنيط املؤمتر باملهام التالية. ٢٠١١ عام يف
إجراء تقييم شامل لتنفيذ أقل البلدان منوا وشـركائها يف التنميـة برنـامج عمـل                  )أ(  

وتبـــادل أفـــضل املمارســـات والـــدروس املـــستفادة وحتديـــد العقبـــات والقيـــود الـــيت بروكـــسل 
  دفت، وكذلك اإلجراءات واملبادرات الالزمة للتغلب عليها؛صو

ــيم وكــذلك       )ب(   ــة يف ضــوء نتيجــة التقي ــة الفعال ــة واحمللي ــسياسات الدولي ــد ال حتدي
  التحديات اجلديدة والناشئة والفرص والوسائل الالزمة للتصدي هلا؛

ــة االحتياجــات اخلاصــة أل      )ج(   ــزام العــاملي بتلبي ــد علــى االلت ــد مــن جدي قــل التأكي
البلدان منوا الذي أعلن عنه يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة،      

، وخـصوصا االحتياجـات املتـصلة       ٢٠٠٥مبا فيها مؤمتر قمة األلفية ومؤمتر القمـة العـاملي لعـام             
ن منـوا يف القـضاء      بالتنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ودعم أقـل البلـدا          

  على الفقر واالندماج على حنو مفيد يف االقتصاد العاملي؛
حشد تدابري وإجراءات دعم دولية إضافية لصاحل أقل البلدان منـوا، والقيـام، يف                )د(  

  .هذا الصدد، باستحداث واعتماد شراكة متجددة بني أقل البلدان منوا وشركائها يف التنمية
ــرار    ــؤ٦٤/٢١٣ويف الق ــانون األول٢١رخ ، امل ــسمرب / ك ــة  ٢٠٠٩دي ــت اجلمعي ، قبل

  .العامة عرض حكومة تركيا استضافة املؤمتر
، ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١، املؤرخ   ٦٤/٢١٣ووفقا لقراري اجلمعية العامة       

، عقدت اللجنة التحـضريية احلكوميـة   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠، املؤرخ   ٦٥/١٧١ و
، ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٤ إىل   ١٠ك، أوالمهـا يف الفتـرة مـن         الدولية دورتـني يف نيويـور     

  .٢٠١١أبريل / نيسان٨ إىل ٤والثانية يف الفترة من 
وعلى الصعيد اإلقليمي، مشلت األعمال التحـضريية اجتمـاعني استعراضـيني إقليمـيني،               

روكــسل أوهلمــا االجتمــاع اإلقليمــي ملنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ الســتعراض برنــامج عمــل ب  
 يف  ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٠ إىل   ١٨لصاحل أقل البلدان منوا، الـذي عقـد يف الفتـرة مـن              

 ٩  و٨دكـا، مث اجتمــاع أفريقيــا اإلقليمــي املعــين بربنــامج عمــل بروكــسل، الــذي عقــد يــومي  
  . يف أديس أبابا٢٠١٠مارس /آذار
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 إىل مبـادئ توجيهيـة   أما على الصعيد القطـري، فقـد قامـت أقـل البلـدان منـوا، اسـتنادا              
حمــددة أعــدها مكتــب املمثــل الــسامي املعــين بأقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية  
والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بإعـداد تقـارير عمليـة حتليليـة متطلعـة إىل املـستقبل، تـشارك                      

وعـرض علـى   . حملليـون فيها احلكومـة واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص واملمثلـون احلكوميـون ا           
  . تقريرا قطريا٣٣املؤمتر 

، أربعـة اجتماعـات للفريـق       ٢٠١٠  و ٢٠٠٩نظّم مكتب املمثل الـسامي، يف عـامي         و  
االستــشاري املــشترك بــني الوكــاالت لتنــسيق أنــشطة منظومــة األمــم املتحــدة الداعمــة للعمليــة  

تابعــة ملنظومــة وشــاركت يف هــذه االجتماعــات مخــس وأربعــون منظمــة  . التحــضريية للمــؤمتر
  .األمم املتحدة

: وُعقد عدد من املناسبات التمهيدية يف إطار التحضري للمؤمتر، مشلت املواضـيع التاليـة              
أثر األزمة املالية واالقتصادية العاملية على القدرات اإلنتاجية واملبادالت التجاريـة ألقـل البلـدان               

 والتنمية والتحويالت املاليـة يف أقـل   ؛ واهلجرة)٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤-٣فيينا،  (منوا  
؛ وتعزيــز تعبئــة املــوارد املاليــة لتنميــة أقــل  )٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٧نيويــورك، (البلــدان منــوا 
املــستدامة يف الــسياحية ؛ والتنميــة )٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٣-٢لــشبونة، (البلــدان منــوا 

ــوا    ــدان من ــل البل ــسا،  (أق ــشرين األول١٤-١٢كــان، فرن ــ/ ت ــدعم  )٢٠١٠وبر أكت ــز ال ؛ وتعزي
ــوا           ــدان من ــل البل ــة أق ــن فئ ــسا حنــو اخلــروج م ــاال سل ــدان انتق ــال البل ــدويل وانتق ــورك، (ال نيوي

؛ وبنــاء القــدرات اإلنتاجيــة يف أقــل البلــدان منــوا مــن أجــل )٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين األول ١٥
 احلكـم   ؛ وتعزيز )٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩-٢٧جنيف،  (شاملة  مستدامة  حتقيق تنمية   

جنيـف،  (حنو دولـة أمشـل وأقـدر وأسـرع اسـتجابة            : الدميقراطي من أجل تنمية أقل البلدان منوا      
العقبـات الـيت تواجـه أقـل البلـدان          :  التجاريـة  املعونـة توفري  ؛ و )٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨

ــف، (منــوا والفــرص املتاحــة أمامهــا    ــسمرب / كــانون األول١٣جني ــز األمــن  )٢٠١٠دي ؛ وتعزي
نيويــورك، (ي مــن خــالل التنميــة الزراعيــة وتيــسري ســبل احلــصول علــى الغــذاء والتغذيــة  الغــذائ
حتديد األولويات ورسـم    : ؛ والعلم والتكنولوجيا واالبتكار   )٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٦

؛ )٢٠١١فربايـــر / شـــباط٨-٧ســـطنبول، ا(الـــسياسات وتنفيـــذها لـــصاحل أقـــل البلـــدان منـــوا  
ــة ــة ألقــل البلــ  وامللكي ــة    : دان منــواالفكري ــز التنمي ــداع لتعزي ــة لالبتكــار واإلب ــاء قاعــدة معرفي بن

؛ وتسخري اإلسهام اإلجيـايب للتعـاون فيمـا بـني بلـدان             )٢٠١١فرباير  / شباط ١٥-١٤جنيف،  (
؛ وتغـري املنـاخ     )٢٠١١فربايـر   / شباط ١٩-١٨نيودهلي،  (اجلنوب لصاحل تنمية أقل البلدان منوا       
التحــديات والفــرص : راضــي وفقــدان التنــوع البيولــوجيوتقلبــه وشــدة التقلبــات، وتــدهور األ

االبتكـار والنمـو    : ؛ واإلدمـاج الرقمـي ألقـل البلـدان منـوا          )٢٠١١فرباير  / شباط ٢٨نيويورك،  (
؛ وتعزيـز إتاحـة اخلـدمات األساسـية للجميـع           )٢٠١١مـارس   / آذار ٨-٧جنيف،  (واالستدامة  
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ل الالئــق يف أقــل البلــدان منــوا ؛ والنمــو والتوظيــف والعمــ)٢٠١١مــارس / آذار١٠نيويــورك، (
  ).٢٠١١مارس / آذار٢٩نيويورك، (

، بتعيني فريق شخصيات بـارزة يـضم        ٢٠١٠وقام األمني العام لألمم املتحدة، يف عام          
الـرئيس املـشارك   (ألفا عمر كوناري، الرئيس السابق جلمهورية مـايل         : األعضاء التالية أمساؤهم  

جلنـة املـساعدة علـى تعمـري بـنغالديش؛ ونانـسي       ؛ وفضل حسن عابد، مؤسس ورئيس   )للفريق
بريدســال، الرئيــسة املؤســسة ملركــز التنميــة العامليــة؛ وكمــال درويــش، نائــب رئــيس مؤســسة    
بروكينغــز ومــدير شــؤون االقتــصاد العــاملي والتنميــة هبــا؛ وجــيمس وولفنــسون، رئــيس جملــس   

ســبق للبنــك الــدويل؛ اإلدارة والــرئيس التنفيــذي ملؤســسة وولفنــسون وشــركاؤه، والــرئيس األ 
وهريوماســا يونيكــورا، رئــيس شــركة ســوميتومو الكيميائيــة احملــدودة؛ ولــوي ميــشيل، عــضو    
الربملـــــان األورويب واملفـــــوض األورويب للمعونــــــة اإلمنائيـــــة واإلنــــــسانية ســـــابقا؛ ولــــــوي     

كاسيكيندي، نائب حمافظ مصرف أوغندا واملدير التنفيذي يف البنك الدويل سابقا؛ والـسري              .أ
وقــد صــدر . يتــشارد جــويل، أســتاذ فخــري يف معهــد دراســات التنميــة يف جامعــة ساســكس ر

  .تقرير للفريق قبل املؤمتر
، يف  ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٨يـوم   قد اجتماع ألقل البلدان منوا، علـى مـستوى القمـة،            ُعو  

  .سطنبول عشية مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواا
مـايو  / أيـار  ٩مـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا يـوم االثـنني                   وافُتتح مـؤمتر األ     
، وحتدث يف حفل االفتتاح كل من السيد عبد اهللا غل، رئيس مجهورية تركيـا ورئـيس            ٢٠١١

ــان كــي     ــسيد ب ــؤمتر؛ وال ــس        -امل ــف داي ــسيد جوزي ــم املتحــدة؛ وال ــام لألم ــني الع ــون، األم م
ــسرا( ــست  )سوي ــدورة اخلامــسة وال ــيس ال ــيس    ، رئ ــايي، رئ ــوين ي ــسيد ب ــة؛ وال ــة العام ني للجمعي

مجهوريــة بــنن؛ والــسيد خوســي مانويــل باروســو، رئــيس املفوضــية األوروبيــة؛ والــسيد جهــاال 
ناث خانال، رئيس وزراء مجهورية نيبال الدميقراطية االحتادية ورئـيس مكتـب التنـسيق العـاملي                

 ملنظمة التجارة العامليـة؛ والـسيدة نغـوزي     ألقل البلدان منوا؛ والسيد باسكال المي، املدير العام       
  . إوياال، املديرة املنتدبة للبنك الدويل- أوكوجنو
ــستوى بــشأن             وأثنــاء املــؤمتر، ُعقــدت ســت مناقــشات مواضــيعية حواريــة رفيعــة امل

تعزيـز القـدرات اإلنتاجيـة ودور القطـاع اخلـاص يف أقـل البلـدان منـوا؛ وتعبئـة                    : املواضيع التالية 
 أجل الربامج اإلمنائية والشراكة العاملية ألقل البلدان منـوا؛ وتـسخري التجـارة لتحقيـق        املوارد من 

التنمية والتحـول يف أقـل البلـدان منـوا؛ واحلوكمـة الرشـيدة علـى مجيـع املـستويات؛ واحلـد مـن                        
مــواطن الــضعف، والتــصدي للتحــديات الناشــئة، وتعزيــز األمــن الغــذائي يف أقــل البلــدان منــوا؛ 

  .لبشرية واالجتماعية، واملساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأةوالتنمية ا
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وأُقيم مخس وأربعون مناسبة خاصة نظمتها الدول األعضاء ووكـاالت األمـم املتحـدة                
وغريها من املنظمات املعنية وتناولت طائفة عريضة مـن املواضـيع الـيت تتـصدر اهتمامـات أقـل                   

). انظـر املرفـق اخلـامس     (ن برنـامج عمـل اسـطنبول        البلدان منوا، مبا يف ذلك الـواردة منـها ضـم          
ــهم رؤســاء دول       وشــارك يف هــذه املناســبات عــدد مــن املــسؤولني الرفيعــي املــستوى، مــن بين
وحكومات، ورؤساء وكاالت، ووزراء، وسفراء، وغريهـم مـن كبـار املـسؤولني احلكـوميني،               

ومل تكـن هـذه املناسـبات مبثابـة         . واخلرباء املرموقني واملـديرين التنفيـذيني وممثلـي اجملتمـع املـدين           
حمافل للمناقشة وحسب، وإمنا كانت أيـضا مناسـبات لإلعـالن عـن تـدابري ملموسـة ترمـي إىل                    

  .دعم أقل البلدان منوا يف تنفيذ برنامج العمل
أخـرى هـي املنتـدى      مـسارات   وعلى هامش العملية احلكومية الدولية، شاركت ثالثـة           

  .القطاع اخلاص، أيضا بنشاط يف وقائع املؤمترسار ، ومالربملاين ومنتدى اجملتمع املدين
 وكـان تتوجيـا لألنـشطة املتعلقـة باملـسار           ٢٠١١مايو  / أيار ٨قد املنتدى الربملاين يف     وُع  

وقد توىل عقده كل من االحتـاد الربملـاين الـدويل واجلمعيـة الوطنيـة الكـربى                 . الربملاين من املؤمتر  
سامي ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية  لتركيــا حتــت رعايــة مكتــب املمثــل الــ

 عـضوا مـن برملانـات       ١٦٠املنتـدى الربملـاين حنـو       شـارك يف    و. والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة      
  . أعضاء منهم رؤساء برملانات١٠ بلدا، ٥٥

سـطنبول  ا يف مركـز املـؤمترات يف       ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٧وافُتتح منتدى اجملتمع املدين يف        
 حيــث أُعلــن خاللــه عــن إصــدار  ٢٠١١مــايو / أيــار٨يمــا ُنظّــم احتفــال افتتاحــه الرمســي يف  ف

 ٢٧٠ مـشارك مـن      ١ ٥٠٠منتدى اجملتمـع املـدين      استقطب  و. التقرير العاملي عن اجملتمع املدين    
منظمــة متثــل احلركــات النــسائية وحركــات الــشباب والنقابــات واحتــادات املــزارعني ووســائط  

وختلل فترة األيـام الـسبعة عقـد اجتماعـات منتظمـة يف        .  عن حقوق اإلنسان   اإلعالم واملدافعني 
سطنبول إلجراء حوار بني املفاوضني عن الدول األعضاء ومنتـدى اجملتمـع            امركز املؤمترات يف    

  .)انظر املرفق السادس (وأصدر منتدى اجملتمع املدين بيانا لدى اختتام أعماله. املدين
املؤمتر فرصة هامة لتحديد مقترحات ملموسة وعمليـة        يف  وأتاح مسار القطاع اخلاص       

. املنحى من أجل معاجلة التحديات اخلاصة بأقل البلدان منوا فيما يتعلق بتنميـة القطـاع اخلـاص                
االجتمــاع الرفيــع ) ١: (ثالثــة عناصــر متــشابكة، وهــي علــى وارتكــز مــسار القطــاع اخلــاص  

اء الـدول واحلكومـات ورؤسـاء الوفـود         املستوى بشأن االستثمار والشراكات الذي ضم رؤسـ       
وقـد صـدر يف وقـت الحـق بيـان للقطـاع             . واملسؤولني التنفيذيني األول وكبار القادة اآلخرين     

املنتدى العاملي لشراكة األعمـال التجاريـة،       ) ٢(؛  )انظر املرفق السابع   (إىل املؤمتر موجه  اخلاص  
ل واملــستثمرين واملــسؤولني متعــدد األطــراف للحــوار بــني رجــال األعمــا عملــي وهــو منتــدى 
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احلكوميني وغريهم من األطراف املعنية يف إطار العديد من حلقات العمـل واجللـسات العامـة؛                
. فرص التصدير وفرص التجارة األخـرى يف أقـل البلـدان منـوا        الذي أبرز   معرض التجارة   و) ٣(
كومـــات شركات أقـــل البلـــدان منـــوا واحلالتابعـــة لـــقـــصورات املجمموعـــة مـــن أقيمـــت فيـــه و

  .والشركات التركية
هيئـات األمـم     مـن    ١٣ دولـة عـضوا، و       ١٢١ ويف سياق املناقشة العامة، أدىل ببيانات       

  .املنظمات احلكومية الدولية من ٨  املتخصصة وااملتحدة ووكاالهت
، اعتمـد املـؤمتر إعـالن     ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣ويف اجللسة العامة اخلتاميـة، املعقـودة يف           

ويف احلفـل اخلتـامي،     . ٢٠٢٠-٢٠١١العمل لصاحل أقل البلدان منوا للعقـد        اسطنبول وبرنامج   
ألقى ببيانات كل من رئيس املؤمتر، أمحد داوود أوغلو، وزير خارجية تركيا؛ والـشيخ سـيدي                
ديارا، األمني العام للمؤمتر؛ وأوبندرا ياداف، نائب رئـيس الـوزراء ووزيـر اخلارجيـة يف نيبـال؛                 

، )بــنن ( فرانــسيس رجيــي زينــسو    -؛ وجــان ) والــصني ٧٧عــة الـــ   باســم جممو (واألرجنــتني 
  . املؤمتر مقرر
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  الفصل األول
      *إعالن اسطنبول    

  من أجل تنمية أقل البلدان منواالشراكة العاملية جتديد وتعزيز     
  

 يف مـؤمتر األمـم املتحـدة       حنن، رؤساء الـدول واحلكومـات وممثلـي الـدول املـشاركة             
  الرابع املعين بأقل البلدان منوا، 

 لنكـرر تأكيـد   ٢٠١١مـايو  / أيـار ١٣ إىل ٩ يف الفتـرة مـن       يف اسـطنبول   وقد اجتمعنـا    
ــة   ــسؤولية اجلماعي ــا بامل ــساواة      التزامن ــسانية وامل ــة اإلن ــادئ الكرام ــز مب ــال تعزي ــشتركة يف جم  امل

  واإلنصاف على األصعدة كافة، 
ــشدد   ــى وإذ ن ــر       عل ــة مــن الفق ــاين مــستويات عالي ــا زالــت تع ــوا م ــدان من ــل البل  أن أق

واجلوع، وإذ نؤكد من جديد أن التضامن والشراكة مـع أشـد البلـدان فقـرا وضـعفا وهـشاشة                 
 ليــسا ضــرورة أدبيــة وأخالقيــة وحــسب، وإمنــا مهــا أيــضا ضــرورة ومــع شــعوب تلــك البلــدان،

اقتصادية وسياسية، تصب يف مصلحة اجملتمع الدويل يف األجـل الطويـل، وختـدم قـضية الـسالم                  
  واألمن واالزدهار لصاحل اجلميع، 

 أن تعزيــز احلوكمــة الرشــيدة علــى األصــعدة كافــة، وســيادة القــانون علــى وإذ نــشدد  
 اإلنــسان، مبــا فيهــا احلــق يف التنميــة، واملــساواة بــني اجلنــسني، والعدالــة  واحتــرام مجيــع حقــوق

  للجميع، والدميقراطية، والسالم واألمن، أمور ال بد منها لتحقيق التنمية املستدامة، 
 أن أقل البلدان منوا تتقاسـم مسـات مـشتركة كـثرية، رغـم مـا يواجهـه كـل                     وإذ نؤكد   

  واحد منها من حتديات خاصة، 
 بالتقدم الذي أحرزتـه أقـل البلـدان منـوا منـذ مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث                     ترفوإذ نع   

  ، ٢٠٠١املعين بأقل البلدان منوا املنعقد يف بروكسل عام 
 بعــدم تنفيــذ مجيــع الغايــات واألهــداف الــواردة يف برنــامج عمــل بروكــسل    وإذ نقــر  

لعاملي وتواصـل معاناهتـا مـن الفقـر         تنفيذا تاما، وباستمرار هتميش أقل البلدان منوا يف االقتصاد ا         
  املدقع والتفاوت ومظاهر الضعف اهليكلي، 

 مــن أن العديــد مــن أقــل البلــدان منــوا، وال ســيما البلــدان وإذ نعــرب عــن بــالغ القلــق  
املتضررة من الرتاعات واألنشطة اإلجرامية واجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، مبـا يف ذلـك القرصـنة                 

ــيت ميكــن أن هتــدد الطــ   ــشر واالجتــار هبــم،      ال ــور أخــرى، وهتريــب الب ــة أم ــة يف مجل رق التجاري
 
  

 الفقــرات ، انظــرلمناقــشةل بالنــسبةو؛ ٢٠١١مــايو / أيــار١٣اعُتمــد يف اجللــسة العامــة اخلتاميــة، املعقــودة يف   *  
 . يف الفرع الم من الفصل الرابع١٢٣-١٢٠



A/CONF.219/7
 

11-37640 2 
 

واملخدرات واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، ما زال متـأخرا يف تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة                
املتفق عليها دوليا، مبا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإذ نقـر بـأن التـصدي هلـذه التحـديات             

  يستلزم جهودا متضافرة، 
 أن حمدوديــة القــدرة اإلنتاجيــة واملــوارد املاليــة، وضــعف اهلياكــل األساســية وإذ نؤكــد  

  وترديها، عوامل ما زالت تشكل عوائق كبرية أمام جهود أقل البلدان منوا يف جمال التنمية، 
ــالغ وإذ نكــرر تأكيــد   ــا الب ــة،   قلقن ــار املــستمرة لألزمــة االقتــصادية واملالي  مــن أن اآلث

من تقلب يف أسعار الطاقة واألغذية، ومشاكل األمن الغذائي، وازديـاد البطالـة،             يقترن هبا    وما
ــدد          ــور هت ــوجي، أم ــوع البيول ــدهور التن ــة وت ــاخ والكــوارث الطبيعي ــري املن ــاقم حتــديات تغ وتف

بيل حتقيقهـــا جهـــودا مـــضنية علـــى  املكاســـب اإلمنائيـــة الـــيت بـــذلت أقـــل البلـــدان منـــوا يف ســـ  
  السنني،  مدى

أقل البلدان منوا تستحق عناية خاصـة ودعمـا خاصـا ْحمكَـَم األهـداف،                بأن   وإذ نسلم   
يواجههـا   يتسقان واستراتيجياهتا اإلمنائية لتلبية احتياجاهتا اإلمنائية والتصدي على حنو متسق ملـا           

مــن حتــديات يف ميــادين التجــارة واالســتثمار واملاليــة، مبــا فيهــا املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة،          
  ناء القدرات، والتكنولوجيا وب

 عن دعمنا الكامل للجهود اإلمنائيـة الـيت تبـذهلا أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل           وإذ نعرب   
  حتقيق تنمية مستدامة تتمركز حول األشخاص، 

 أن أقــل البلــدان منــوا تزخــر بــاملوارد البــشرية والطبيعيــة غــري املــسخرة،         وإذ نؤكــد  
الوطنيـة والقـضاء علـى الفقـر وإجيـاد فـرص            سيما شبيبتها، اليت ميكـن أن تـسهم يف التنميـة             وال

  العمل، فضال عن حتقيق النمو والرفاه االقتصادي الشامل، 
 باحلاجة إىل تعزيز صوت ومشاركة أقل البلدان منوا يف املؤسسات املتعـددة            وإذ نسلم   

  األطراف واملنتديات الدولية املعنية، 
ومـؤمترات القمــة الــيت تعقــدها   أمهيــة نتـائج مجيــع املــؤمترات الرئيــسية   علــىوإذ نـشدد   

األمم املتحدة يف امليادين االقتصادية واالجتماعيـة ومـا يتـصل هبـا، مبـا يف ذلـك إعـالن األلفيـة،                      
وتوافق آراء مونتريي املنبثق عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، وخطة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة                  

ــة املــستدامة   ، وإعــالن الدوحــة بــشأن متويــل  )“يــةخطــة جوهانــسربغ التنفيذ ”(العــاملي للتنمي
التنمية، والوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى املعين باألهداف اإلمنائية لأللفيـة، الـيت          
تــضطلع بــدور حيــوي يف صــياغة رؤيــة األمــم املتحــدة لقــضايا التنميــة عمومــا، وتــشكل أطــرا   

  تكميلية لألنشطة اإلمنائية ألقل البلدان منوا، 
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  ، ٢٠٢٠-٢٠١١ برنامج عمل لصاحل أقل البلدان منوا للفترة اعتمدناوإذ   
  :ما يلينعلن   
نلتــزم مجاعيــا بإجيــاد حلــول دائمــة ملــا تواجهــه أقــل البلــدان منــوا مــن حتــديات    - ١  

ونلتــزم مبــساعدة أقــل البلــدان منــوا يف ظــل  . ومــشكالت معقــدة تــزداد تفاقمــا بفعــل تــشابكها 
لك البلدان من استيفاء معايري الرفع مـن قائمـة أقـل البلـدان            هدف عام يتمثل يف متكني نصف ت      

منوا، عن طريق القضاء على الفقر وإسراع وترية النمو املطرد الـشامل املنـصف وحتقيـق التنميـة          
ــستدامة  العمــل املــذكور علــى امتــداد    ن رمسيــا التزامنــا بتنفيــذ برنــامج   لــمث فإننــا نع ومــن. امل

  . املقبل العقد
 بأقـل البلـدان منـوا وبرنـامج عمـل           متر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين        نعتقد أن مؤ    - ٢  
 يوفران زمخا إجيابيا للتنمية املستدامة ألقل البلدان منوا عـن طريـق تعزيـز التـضامن مـع            اسطنبول

 جتديـد   شكليـ وس. أقل البلدان منوا يف القضايا الـيت تواجههـا وإذكـاء الـوعي بظروفهـا اخلاصـة                
 املبذولـة صـوب تنفيـذ برنـامج عمـل      ة إسهاما مهما يف املساعي املشتركة    شراكتنا العاملي  وتعزيز

  .  وبلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يشمل األهداف اإلمنائية لأللفيةاسطنبول
ــامج العمــل املــذكور ميكــن أن تتحقــق       - ٣   نــشدد علــى أن أهــداف وغايــات برن
فضل تعزيز االلتزامات وزيـادة حـشد املـوارد الالزمـة           ، وب شراكة العاملية ال  وتعزيز جتديدبفضل  

ونلتزم مبواصلة تعزيـز دعمنـا ألقـل البلـدان منـوا يف      . لتنمية أقل البلدان منوا وزيادة فعالية املعونة     
سبيل هتيئة بيئة مواتية للتنمية املستدامة، وزيادة القدرات اإلنتاجية، وتنويـع االقتـصادات وبنـاء               

  . وريةاهلياكل األساسية الضر
نؤكــد أن امــتالك زمــام األمــر يف حتقيــق التنميــة يف أقــل البلــدان منــوا وقيادهتــا    - ٤  

ــدان     ــها، مــسؤولية تقــع علــى عــاتق تلــك البل ــسية عن وتعــد احلوكمــة  . وحتمــل املــسؤولية الرئي
الرشيدة واملشاركة الشاملة والشفافية، وكذلك حشد املوارد احمللية، أمـورا جوهريـة يف مـسار               

وحتتـاج هـذه اجلهـود إىل دعـم دويل كـبري وحمـدد املعـامل، يقـدَّم بـروح                .  البلـدان منـوا    تنمية أقل 
  .  الشراكة العاملية جتديد وتعزيزاملسؤولية املشتركة واملساءلة املتبادلة من خالل

نعترف باجلهود اليت تبذهلا أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل املـضي قـدما يف حتقيـق                       - ٥  
عية عن طريق أمور من مجلتها تـوفري اخلـدمات األساسـية مثـل التعلـيم                التنمية البشرية واالجتما  

والرعاية الصحية واملياه وشبكات الصرف الصحي واملـأوى، فـضال عـن تـشجيع املـشاركة يف                 
  . ونشجع على مواصلة التقدم احملرز يف هذه امليادين. احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية
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اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة أمـران جوهريـان لتحقيـق          نؤكد أن املساواة بني       - ٦  
نتــائج إمنائيــة أفــضل، تــشمل مجيــع األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا واألهــداف اإلمنائيــة    
ــشرية        ــة والب ــة االجتماعي ــق التنمي ــة، ومهــا عــامالن أساســيان إلحــراز تقــدم صــوب حتقي لأللفي

  . والقضاء على الفقر يف أقل البلدان منوا
نؤكد أن املساعدة اإلمنائية الرمسية هلا دور رئيسي يف دعـم تنميـة أقـل البلـدان        - ٧  

ويف هذا الصدد، تأخذ البلدان املاحنة على عاتقها الوفاء جبميع التزاماهتا جتـاه أقـل البلـدان                 . منوا
هـذا  وعلـى تلـك البلـدان أن تـستعرض التزاماهتـا يف             . خيص املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة       منوا فيما 

  .  وأن تنظر يف مواصلة تعزيز املوارد الالزمة ألقل البلدان منوا٢٠١٥املضمار يف عام 
 املطلـوب   نسلم بأن بناء القدرات اإلنتاجية من العوامل املضاعفة للتنمية، وأن           - ٨  

 األولوية هلـذه املـسألة يف غـضون العقـد املقبـل علـى       أن تعطى الشراكة العاملية    يف جتديد وتعزيز  
  :وإننا يف هذا الصدد. تسقحنو م

ــة وتيــّسرها، مثــل خــدمات      )أ(   نؤكــد أن التعويــل علــى خــدمات البنيــات التحتي
الكهرباء والنقل وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وكذلك القـدرات املؤسـسية، عوامـل          

  ذات أمهية حامسة يف بناء قدرات إنتاجية فعالة يف أقل البلدان منوا؛
القطـاع اخلـاص، وال سـيما املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة       نؤكد أن حركية      )ب(  

احلجم، وحسن سري أعماله واضطالعه باملـسؤولية االجتماعيـة، وإجيـاد إطـار قـانوين مناسـب،              
تعد أمورا حامسـة لتـشجيع األعمـال احلـرة واالسـتثمار واملنافـسة واالبتكـار وتنويـع االقتـصاد،                    

فري فـرص العمـل الالئـق للجميـع؛ ونلتـزم بتهيئـة             وكذلك حتقيـق العمالـة الكاملـة واملنتجـة وتـو          
ــد مــن        ــستثمر ويزي ــساعد القطــاع اخلــاص علــى أن ي ــة الــيت ت ــة املواتي ــة والدولي الظــروف احمللي
مــسامهته يف حتقيــق النمــو االقتــصادي والتنميــة املــستدامة؛ وحنــيط علمــا بإســهامات االجتمــاع  

ى العاملي للشراكات التجارية، واملعـرض      الرفيع املستوى املعين باالستثمار والشراكات، واملنتد     
  التجاري املقام أثناء مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا؛ 

نعترف بأمهية حشد املوارد املالية احمللية واخلارجية، مبا فيها املـساعدة اإلمنائيـة               )ج(  
 تساهلية، والتـدفقات اخلاصـة   الرمسية، واالستثمار األجنيب املباشر، والقروض املمنوحة بشروط    

كــالتحويالت، باعتبارهــا أجــزاء بالغــة األمهيــة يف اجلهــود اإلمنائيــة الوطنيــة والدوليــة؛ ونؤكــد    
ضرورة تعزيز دعم االستثمارات، مبا يشمل بناء القـدرات الالزمـة لتحـسني بيئـة االسـتثمار يف                  

ــساعد     ــيت مــن شــأهنا أن ت ــة واهلياكــل األساســية ال ــى   القطاعــات اإلنتاجي ــوا عل ــدان من ــل البل  أق
  اقتصاداهتا؛  تنويع
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نتعهد بتعزيز حصول أقل البلدان منوا على املعارف واملعلومات والتكنولوجيـا         )د(  
والدرايــة الفنيــة، ودعــم تلــك البلــدان يف حتــسني قــدراهتا العمليــة واالبتكاريــة الالزمــة لتحقيــق   

ت والقــدرات هبــدف إقامــة بنــك حتوهلــا اهليكلــي؛ ونوافــق علــى القيــام بتحليــل مــشترك للثغــرا 
ــا واالبتكــار خمصــصة ألقــل البلــدان منــوا،      للتكنولوجيــا وإنــشاء آليــة لــدعم العلــم والتكنولوجي
وذلك باالستفادة من املبادرات الدولية القائمـة؛ ونرحـب بـالعرض الـسخي الـذي تقـدمت بـه                   

ــا واالبتكــار، و       ــل والتكنولوجي ــدويل للعم ــز ال ــضافة املرك ــا الست ــة تركي ــى  مجهوري ــشجع عل ن
  اإلعالن عن التزامات يف هذا الصدد؛ 

نؤكــد أن تكامــل الــسياسات واملمارســات املتبعــة يف جمــايل الزراعــة والتنميــة      )هـ(  
الريفيــة واســتدامتها، بــالتركيز خــصوصا علــى املــزارعني الــصغار واملــشاريع الزراعيــة الــصغرية، 

ساســية الستئــصال شــأفة الفقــر فــضال عــن زيــادة االســتثمارات يف أقــل البلــدان منــوا، عناصــر أ 
  والقضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي؛ 

ندرك الفائدة الكربى للتكامل والتعاون االقتـصادي اإلقليمـي يف خلـق فـرص                )و(  
جديــدة يف جمــاالت التجــارة واالســتثمار واإلنتــاج وسالســل اإلمــداد واألســواق، عــرب حتــسني   

ونؤكد ضرورة مواصلة تعزيـز ودعـم جهـود التكامـل والتعـاون             اهلياكل األساسية واملوصولية؛    
  . اإلقليمي اليت تشارك فيها أقل البلدان منوا، مبسامهات املنظمات واملؤسسات اإلقليمية املعنية

نؤكد من جديد أن املبادالت التجارية الدولية ال تـزال تـشكل عـامال رئيـسيا              - ٩  
ونناشد بقـوة مجيـع األعـضاء       . دامة يف أقل البلدان منوا    يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية املست     

يف منظمــة التجاريــة العامليــة تكثيــف جهودهــا التفاوضــية بغيــة إمتــام جولــة مفاوضــات الدوحــة  
ونلتزم بتحقيق إمكانية نفاذ مجيع أقل البلدان منـوا إىل األسـواق            . ملنظمة التجارة العاملية بنجاح   

ها رسوم أو تقـرر هلـا حـصص، مبـا يتفـق وإعـالن هونـغ        يف الوقت املناسب دون أن تفرض علي  
ونأخــذ علــى عاتقنــا . ٢٠٠٥كونــغ الــوزاري الــذي اعتمدتــه منظمــة التجــارة العامليــة يف عــام  

ــة تبــسيط قواعــد املنــشأ التفــضيلية الــسارية علــى صــادرات أقــل البلــدان منــوا وشــفافيتها       كفال
ونؤكـد ضـرورة القيـام علـى سـبيل          . سـواق وقابليتها للتنبـؤ، وإسـهامها يف تيـسري النفـاذ إىل األ           

األولوية بتزويد أقل البلدان منوا باملساعدة التقنية يف أمور التجارة وبناء قدراهتا يف هـذا اجملـال،                 
وذلك بطرق منها حتسني حصة املساعدة املقدمة إىل أقل البلدان منوا يف إطـار املعونـة التجاريـة                 

يف سـياق تنفيـذ اإلطـار املتكامـل املعـزَّز ملـساعدهتا       وتزويدها، حسب االقتضاء، بالدعم الـالزم      
. يف بنــاء قــدراهتا يف جانــب العــرض واهلياكــل األساســية للتجــارة وتيــسري املبــادالت التجاريــة   

ونؤكـد أيـضا ضـرورة    . ونؤكد يف هذا الصدد دور مجيع الوكاالت واملنظمـات الدوليـة املعنيـة          
  . ظمة التجارة العامليةتشجيع وتيسري انضمام أقل البلدان منوا إىل من
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تنطوي آليات التمويل املبتكـرة اجلديـدة علـى إمكانيـة اإلسـهام يف تنميـة أقـل                    - ١٠  
ــوا  ــدان من ــوارد      . البل ــة وأن هتــدف إىل حــشد م ــة فعال ــات الطوعي وينبغــي أن تكــون هــذه اآللي

ري صـرفها   مستقرة وقابلة للتنبؤ، تكون رافدا ملصادر التمويل التقليدية ال بديال عنـها، وأن جيـ              
  . وفقا ألولويات أقل البلدان منوا وأال ترهق كاهلها مبا ال يطاق

. يقلق بالنا كون العديد مـن أقـل البلـدان منـوا مـا زال يعـاين مـن وطـأة الـدين                       - ١١  
ويستلزم هذا الوضـع مواصـلة تنفيـذ تـدابري جريئـة وشـاملة هبـدف التـصدي لتحـديات الـديون                     

وتتوقــف القــدرة علــى حتمــل الــدين يف . وا بفعاليــة وعــدلالواقعــة علــى كاهــل أقــل البلــدان منــ 
األجــل الطويــل علــى أمــور مــن مجلتــها حتلــي مجيــع الــدائنني واملــدينني بــروح املــسؤولية لــدى    
اإلقراض واالقتراض، فضال عن حتقيق النمـو االقتـصادي املـستدام يف أقـل البلـدان منـوا وتـأمني                    

  .سواقحتوهلا اهليكلي، وحتسني آفاق نفاذها إىل األ
نؤكــد احلاجــة املاســة إىل دعــم أقــل البلــدان منــوا يف جهودهــا مــن أجــل بنــاء      - ١٢  

ــة للرّجــ         ــصدي بفعالي ــات والت ــن حــدة األزم ــف م ــى التخفي ــل عل ــدرهتا يف األجــل الطوي ات ق
ونؤكد احلاجة إىل توفري الدعم اإلقليمي والدويل املناسب يف الوقت الـالزم ووفـق              . االقتصادية

الـيت جيـري    مثـل آليـات الـدعم       داً جلهـود أقـل البلـدان منـوا يف هـذا الـصدد،               أهداف حمددة، َرفْـ   
تـــصميمها وتنفيـــذها مـــن قبـــل املؤســـسات املاليـــة الدوليـــة، مبـــا فيهـــا املـــصارف اإلمنائيـــة          

  . وغريها اإلقليمية
نعترف باألثر السليب لتغري املناخ على أقل البلدان منـوا ونـشاطر هـدف تعزيـز                  - ١٣  

ف معـه والتخفيـف مـن آثـاره، يف ظـل مراعـاة أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة             قدرهتا على التكي  
ويلزم حشد موارد إضافية وافية وقابلة للتنبؤ وتوفريها لتلبية احتياجـات أقـل     . بشأن تغري املناخ  

ونرحب بقـرار   . البلدان منوا من حيث قدرهتا على التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره            
ونسلم أيضا بـضرورة    . اخ األخضر ونتطلع إىل دخوله طور التشغيل الكامل       إنشاء صندوق املن  

خفــض ضــعف أقــل البلــدان منــوا جتــاه الكــوارث الطبيعيــة بتطــوير قــدرهتا علــى التأهــب لتلــك   
ونؤكـد أيـضا ضـرورة    . الكوارث واحلد مـن أخطارهـا، وبنـاء قـدرهتا علـى التعـايف مـن آثارهـا            

ت مناسبة وميسورة ونظيفـة، تعـزز منوهـا االقتـصادي           حصول أقل البلدان منوا على تكنولوجيا     
  . املطرد وتنميتها املستدامة

نقـر بـأن عمليـة الرفــع مـن قائمـة أقـل البلــدان منـوا ينبغـي أن تكـون مــشفوعة            - ١٤  
مبجموعة من احلوافز وتدابري الدعم املناسبة لئال يتعـرض للخطـر مـسار التنميـة يف البلـدان الـيت                    

وسـنعمل يف هـذا الـصدد علـى وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات انتقاليـة                 . جيري رفعهـا مـن القائمـة      
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ونتطلـع إىل إنـشاء فريـق       . تتعلق بعملية رفـع أقـل البلـدان مـن القائمـة وبالبلـدان املرفوعـة منـها                 
  . عامل خمصص ملواصلة دراسة وتعزيز عملية االنتقال وكفالة سالستها

فيمــا بلــدان اجلنــوب يف تنميــة أقــل بــالنظر إىل األمهيــة املتناميــة لــدور التعــاون   - ١٥  
البلدان منوا، نؤكد ضرورة تسخري مجيع الفرص اليت يتيحهـا التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                    

ونعتقـد أن أقـل البلـدان منـوا         . كرافد للتعاون فيما بني بلدان الشمال واجلنوب، ال كبديل عنـه          
ىل حتقيق نتائج إمنائية حمـددة علـى       ونسعى إ . تستفيد من حتسني التعاون الثالثي وتعميم مراعاته      

النحــو املرســوم يف اخلطــط واألولويــات اإلمنائيــة الوطنيــة ألقــل البلــدان منــوا، علــى أســاس مــن    
  . التضامن والشراكة ضمن سياق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

ــة       - ١٦   ــة ومراقبـ ــتراتيجيات التنميـ ــشة اسـ ــات يف مناقـ ــة دور الربملانـ ــرف بأمهيـ نعتـ
لــك أن مــشاركة تلــك الربملانــات ســتكفل الفعاليــة والــشفافية واملــساءلة يف تــصميم ذ. تنفيــذها

وحنــيط علمــا . اســطنبولالــسياسات والــربامج وتنفيــذها واستعراضــها يف ســياق برنــامج عمــل  
  . بالرسالة الربملانية املوجهة إىل مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا

ــة والرابطــات    نناشــد هيئــات اجمل  - ١٧   تمــع املــدين مبــا فيهــا املنظمــات غــري احلكومي
التطوعية واملؤسسات اخلريية والقطاع اخلاص والدوائر األكادمييـة وسـائر اجلهـات املعنيـة علـى           

وحنـيط  . األصعدة كافة، تعزيز أدوارها يف اجلهود اإلمنائية ألقل البلـدان منـوا، حـسب االقتـضاء      
  . املدين يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواعلما أيضا بإعالن منتدى اجملتمع

نؤكد من جديد األمهية احلامسة لفعالية آليات املتابعة والرصـد علـى األصـعدة                - ١٨  
الوطين واإلقليمي والعـاملي وكفاءهتـا يف تقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ االلتزامـات واإلجـراءات                    

يـشمل ذلـك إجـراء اسـتعراض شـامل رفيـع املـستوى يف منتـصف                 الواردة يف برنـامج العمـل، و      
 بفعاليـة  اسـطنبول وندعو األمني العام لألمم املتحدة إىل كفالة متابعة تنفيذ برنامج عمـل           . املدة

  .ووضوح وكفاءة
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  الفصل الثاين

  *٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل لصاحل أقل البلدان منوا للعقد     
    

  مقدمة  - أوال  
 مليـون نـسمة،     ٨٨٠ جممـوع سـكاهنا      والبـالغ  دولـة    ٤٨ من   املؤلفة ،ان منوا متثل أقل البلد    - ١

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

   .ف مع جوانب الضعفحتد من قدرهتا على التكي
، أحرزت أقـل البلـدان منـوا    )١(برنامج عمل بروكسل أن اعتمد   ويف العقد املنصرم منذ       - ٢

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

. فقــر 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 ــي ــرديدخ ــدل ل ف ــى مع ــدال  وأعل ــن مع ــو  م ت النم

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

و بنـاء قـدرهتا علـى       أيكلـي القتـصاداهتا     تغـيري ه  إحـداث   عن التغلب على ضـعفها االقتـصادي و       
  .واألزمات الداخلية واخلارجية التكيف يف مواجهة الصدمات

. عجز شـديد يف اهلياكـل األساسـية   تعاين من حمدودة و   إنتاجية طاقةوألقل البلدان منوا      - ٤
تقـر  فيو. حتسني التنميـة البـشرية واالجتماعيـة      تكابد صعوبات يف     أقل البلدان منوا     ال تزال كما  

اخلارجــة البلــدان  مبــا فيهــا تلــك املالئمــةبعــض أقــل البلــدان منــوا لقــدرات ومؤســسات احلكــم  
  .نزاعات من

__________ 
ــودة يف   اعُتمــد يف اجل  *   ــة، املعق ــة اخلتامي ــسة العام ــار١٣ل ــايو / أي ــشة، انظــر  ؛ ٢٠١١م ــسبة للمناق ــراتوبالن    الفق

  . يف الفرع الم من الفصل الرابع١٢٣-١٢٠
  )١(  A/CONF.191/13الفصل الثاين ،. 
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ــوا       - ٥ ــامج عمـــل بروكـــسل ألقـــل البلـــدان منـ ــيم معـــزز باألدلـــة لتنفيـــذ برنـ ويؤكـــد تقيـ
 أن مثــة حاجــة إىل هنــج يتــسم بقــدر أكــرب مــن االســتراتيجية والــشمول  ٢٠١٠-٢٠٠١ للعقــد

ــة لتحقيــق   واالســتدامة ويــس  يف أقــل هيكلــي حتــولتند إىل التزامــات طموحــة ومركــزة وواقعي
 والتنميـة املـستدامة     واملنـصف  والـشامل  واملطـرد البلدان منـوا يعـزز النمـو االقتـصادي املتـسارع            

   . والناشئة منهالتحديات القدمية العهدلويساعد أقل البلدان منوا على التصدي 
املــشهد مــا فتــئ ،  املعــين بأقــل البلــدان منــوا دة الثالــثومنــذ انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــ   - ٦

وتزايــد تعقيــد واجلهــات الفاعلــة الــشركاء   عــددبتوســع  يتطــورواإلمنــائي الــدويل االقتــصادي
   .االقتصادي واملايلواهليكل هيكل 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   ومترابطةددة  أزمات متع 

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

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

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

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

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

خطـة تنفيـذ    و ،)٣(، وتوافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة         )٢(جديد إعالن األلفية  
  والوثيقـة اخلتاميـة    ،)٤()خطة جوهانـسربغ التنفيذيـة     (نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة     

  
__________ 

 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )٢(  

منـشورات األمـم     (٢٠٠٢مـارس   /ر آذا ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة، مـونتريي، املكـسيك،              )٣(  
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

ــاملي     )٤(   ــة الع ــؤمتر القم ــر م ــا،     تقري ــوب أفريقي ــســــربغ، جن ــســــــتدامة، جوهان ــة امل  ‐أغــسطس /آب  ٢٦للتنمي
، الفــصل األول، )والتــصويب    A.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (    ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

 . ، املرفق٢القرار 
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والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع       ،)٦(بـشأن متويـل التنميـة     وإعـالن الدوحـة      ،)٥(ملؤمتر القمـة العـاملي    
 جديرة بأن يوىل هلـا    أن أقل البلدان منوا      )٧(العام الرفيع املستوى بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية      

 للقـضاء علـى الفقـر وتـسريع         تـدابري دعـم موجهـة توجيهـا جيـدا         تتخذ لفائدهتا   اهتمام خاص و  
 . هاجوانب ضعفعلى وترية النمو االقتصادي وحتقيق التنمية املستدامة والتغلب 

 االلتزامـات املعـززة ألقـل البلـدان منـوا الـيت             ٢٠٢٠-٢٠١١ميثل برنامج عمل العقـد      و  - ١٠
منـائيني بإقامـة    تؤول إليها امللكية واملسؤولية األوىل فيما يتعلق بتنميتها، والتزامات شـركائها اإل           

   .شراكة جديدة وقوية وعاملية
فيهــا مؤســستا بريتــون وودز  وتــشمل هــذه الــشراكة أيــضا منظومــة األمــم املتحــدة مبــا  - ١١

   .وسائر املؤسسات املتعددة األطراف واملصارف اإلمنائية اإلقليمية، يف حدود والية كل منها
ــوا،        - ١٢ ــدان من ــل البل ــع أق ــضامن م ــروح الت ــادا ب ــدعم،    واسترش ــة ال ــدان النامي ســتقدم البل
يتماشــى وقــدراهتا، للتنفيــذ الفعلــي لربنــامج العمــل يف جمــال التعــاون املتفــق عليهــا يف إطــار   مبــا

  . التعاون فيما بني بلدان اجلنوب الذي يكمل التعاون بني الشمال واجلنوب وال حيل حمله
ملـسامهة يف تنفيـذ برنـامج    وُيشجَّع القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين واملؤسـسات علـى ا         - ١٣

  . العمل يف جماالت اختصاص كل منها مبا يتماشى واألولويات الوطنية ألقل البلدان منوا
  

  استعراض تنفيذ برنامج عمل بروكسل  -ثانيا   
ــبعة التزامـــات هتـــدف إىل حتـــسني جـــوهري      - ١٤ ــامج عمـــل بروكـــسل إىل سـ يـــستند برنـ

. ن خالل تـوفري إطـار إلقامـة شـراكة عامليـة قويـة             لألوضاع البشرية لسكان أقل البلدان منوا، م      
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                 
مطـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل هـو           واعُترب أن حتقيق منـو كـبري و       . 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    ٧ك البلدان عرفت معدالت منو فاقت       فبعض تل . فرادى البلدان 

__________ 
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥(  

 .، املرفق٦٣/٢٣٩قرار اجلمعية العامة   )٦(  

 .، املرفق٦٤/٢٩٩قرار اجلمعية العامة   )٧(  
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. النمو يف كثري منها يف مستويات أقل من ذلـك بكـثري، بـل شـهد بعـضها معـدالت منـو سـلبية                       
وزادت خــالل العقــد مــشاركة أقــل البلــدان منــوا يف التجــارة الدوليــة، وإن ظلــت حــصتها يف    

  . التجارة العاملية هامشية
سـيما   قل البلدان منوا بعض التقدم حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال          وأحرزت أ   - ١٦

يف ميدان تعميم التعليم االبتدائي واملساواة بني اجلنسني يف االلتحـاق باملـدارس، يف حـني تقبـع                  
العديد من أقل البلدان منوا يف مراتب متأخرة من حيث التقدم احملرز حنو حتقيـق هـدف خفـض              

وال تـزال اخـتالالت كـبرية قائمـة داخـل البلـدان       . طفـال وحتـسني صـحة األم   معدل وفيـات األ   
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
منـوا بعـض التقـدم أيـضا حنـو األخـذ بـاحلكم الرشـيد، وخباصـة                  وأحرزت أقـل البلـدان        - ١٧
 يف  ا وإضفاء الطـابع املؤسـسي عليهـ       ة الدميقراطي احلوكمةيتعلق باجلهود الرامية إىل ترسيخ       فيما
  . تضطلع به تلك البلدان من عمليات ويف ما يتعلق بتمكني املرأة ما
 التنميـة يف أقـل البلـدان منـوا،          وإذا كان لربنـامج عمـل بروكـسل دور إجيـايب يف عمليـة               - ١٨

ــق بالكامـــل   ــه مل تتحقـ ــامج وإجراءاتـ ــداف الربنـ ــإن أهـ ــسن يف األداء  . فـ ــن حتـ ــا حـــدث مـ ومـ
االقتصادي يف بعض أقل البلدان منوا مل يكـن لـه إال أثـر حمـدود مـن حيـث إجيـاد فـرص العمـل                          

 منــوا،  كــثري مــن أقــل البلــدان فقــد كــان التحــول اهليكلــي حمــدودا جــدا يف  . واحلــد مــن الفقــر 
  .  ضعف تلك البلدان يف مواجهة الصدمات اخلارجيةشدةتنخفض  ومل
وأما التغريات يف التشكيلة القطاعية للناتج احمللي اإلمجايل فقد كانت يف كثري من أقـل                 - ١٩

 تـزد إال بـبطء   ملوبصفة خاصـة،   . البلدان منوا أبطأ بكثري من نظريهتا يف البلدان النامية األخرى         
ــة االق  حــصة الــصناعة ا ــة الــيت هــي القــوة احملركــة للتنمي تــصادية يف الكــثري مــن البلــدان  لتحويلي

  . الدخل املتوسط ذات
ويعــد العديــد مــن أقــل البلــدان منــوا مــستوردا صــافيا لألغذيــة، ممــا يزيــد مــن تعرضــها     - ٢٠

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

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

ة يف أقـل البلـدان منـوا، وزاد الـشركاء اإلمنـائيون             وحتسن تنفيـذ االسـتراتيجيات اإلمنائيـ        - ٢١
وأُحـــرز تقــدم أيـــضا يف تلبيـــة  . مــن مـــسامهاهتم خـــالل فتــرة تنفيـــذ برنـــامج عمــل بروكـــسل   
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 وامـتالك   واملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،   ،احتياجات أقل البلدان منوا من املـساعدة املاليـة والتقنيـة         
ــة، وفــتح فــرص الوصــول إىل األســو   ــديون القــدرة التجاري  ومــع ذلــك. اق، وختفيــف عــبء ال

  . بشكل كامل واألهدافااللتزامات  كلتتحقق مل
وإذا كانت أقـل البلـدان منـوا قـد بـذلت جهـودا كـبرية لتعبئـة املـوارد احملليـة مـن أجـل                            - ٢٢

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

جمموع املساعدة اإلمنائية 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   ٠,١٥ مـن اهلـدف احملـدد واملتـراوح بـني            لكنها ظلت أقل بكثري   
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    - ٢٣

وأحـرز تقـدم حنـو الوفـاء     . ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام   ١,٠٨ إىل   ٢٠٠٢ة يف عـام     املائ 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          
. أن الوفـــاء التـــام بتلـــك االلتزامـــات ال يـــزال مل يتحقـــق غـــري . ٢٠٠٥التجـــارة العامليـــة عـــام 

 قواعـد منـشأ   لتطبيـق   أو بـذلت تلـك اجلهـود فعـال       جهودا كـبرية    تبذل البلدانفتئت بعض    وما
 قائمـة يف    ال تـزال   عقبـات كـأداء أخـرى        لكـن  بسيطة وشفافة على منتجات أقل البلـدان منـوا،        

تتناىف مـع قواعـد والتزامـات منظمـة التجـارة        اليتاحلواجز غري اجلمركيةمبا فيها وجه التجارة،   
سـيما انعـدام اهلياكـل األساسـية         العاملية كما ال تـزال مثـة معوقـات علـى مـستوى العـرض، وال               

  .والتكنولوجيات احلديثة والنقص يف الطاقة
وكــان للمبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون واملبــادرة املتعــددة األطــراف    - ٢٤
يف عبء الديون أثر إجيايب على التنمية يف كثري من أقل البلـدان منـوا، وإن مل تكـن مجيـع                     لتخف

إبـان  واالقتـراض   غـري أنـه نظـرا لزيـادة اإلقـراض           . هذه البلدان مؤهلة لالسـتفادة مـن املبـادرتني        
  . األزمة املالية، ال يزال العجز عن الوفاء بالديون شاغال رئيسيا ألقل البلدان منوا

اد أيضا تدفق االستثمار األجـنيب املباشـر إىل أقـل البلـدان منـوا زيـادة كـبرية، ولكـن                 وز  - ٢٥
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          . ئة، إال جزئيا ويف عدد قليل من البلدان        يف املا  ٢٥إىل  
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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    ستفادة اهلامة بالنسبة لربنامج العمل اجلديـد      بعض الدروس امل   وهذه  - ٢٦
  :من عمليات استعراض برنامج عمل بروكسل على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي

، أقــل البلــدان منــواوالقيــادة الــيت تــؤول إىل لكيــة املال غــىن عــن توســيع نطــاق   )أ(  
اخلطط والـربامج اإلمنائيـة الوطنيـة، وحتديـد         يف ذلك دمج برنامج العمل يف االستراتيجيات و        مبا

السلطات اليت تتوىل اإلشراف على التنفيذ، باإلضافة إىل إشراك أصحاب املصلحة املتعددين مـن              
  ؛الربملانيني ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألجهزة التنفيذية

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

ويف بعض احلـاالت، اعترضـت التنفيـذ صـعوبات، إضـافة إىل افتقـار               . اخلاصة ألقل البلدان منوا   
 حبيـث تـويل املزيـد        الـدعم الـدويل    ولذلك ينبغي تعزيـز تـدابري     . السياسات لالنسجام واالتساق  

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

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

اجلغرافية ونقاط الضعف اليت ينفرد هبا كل بلد من أقل البلدان منوا، مبـا يف ذلـك كـل بلـد مـن                       
أقل البلدان منواً مصنف ضمن البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان غري الـساحلية، والبلـدان ذات      

خفــضة عــن ســطح البحــر، والبلــدان  التــضاريس اجلبليــة والبيئــة اهلــشة، والبلــدان الــساحلية املن  
الــشديدة االعتمــاد علــى الــصادرات مــن الــسلع األوليــة، وذات اإلنتاجيــة الزراعيــة املنخفــضة،  

 أمــن واملفتقــرة إىلوالــيت ينعــدم فيهــا األمــن الغــذائي، والبلــدان ذات اهلــشاشة البيئيــة واملناخيــة  
   ؛الطاقة، والبلدان اخلارجة من الرتاع

تعــددة وعيــا جديــدا مبظــاهر عــدم االســتقرار والــضعف يف ولـدت األزمــات امل   )د(  
إعادة تركيز االهتمام على حتقيق التحول 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    العمـل  برنـامج  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(  
اجلديـد، مبـا يتماشـى مـع قـدراهتا، يف سـياق التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،                       برنامج العمـل    

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

ر الطاقة اإلنتاجية احملليـة، والتنويـع،   النمو القائم على التصدير من خالل التركيز على تعزيز دو        
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  ولزراعـة والتنميـة الريفيـة،    وينبغـي زيـادة االهتمـام با   . 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(  
 الوســائل واألدوات املناســبة لبلــوغ تلــك  اجملــاالت وبــني األهــداف والغايــات، وينبغــي حتديــد  

   ؛األهداف والغايات
ويكتسي أمهيـة يف اعتمـاد هنـج واسـع النطـاق يف القـضاء علـى الفقـر التركيـز                       )ط(  

على مسائل من قبيل احلكم الرشيد على الصعيدين الوطين والدويل ومكافحة الفساد واحتـرام              
 القـــدرات املؤســـسية وتـــوفري احلمايـــة حقـــوق اإلنـــسان، ومراعـــاة املـــسائل اجلنـــسانية، وبنـــاء

  ؛ةيواخلدمات االجتماعية ومراعاة الشواغل البيئ
ــة         )ي(   ــق التنمي ــي وحتقي ــم يف إحــداث التحــول اهليكل ــة مه ــوارد املالي ــز امل إن تعزي

املستدامة والقضاء علـى الفقـر يف أقـل البلـدان منـوا، وكـذلك يف حتقيـق سـائر أهـداف برنـامج                        
أفـضل الـسبل    إتاحـة   ية املوارد ونوعيتها وإمكانية توقعها، إضافة إىل        وينبغي معاجلة كم  . 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       .الدولية لتنمية أقل البلدان منـوا  حتسني البيئة    من شأنه    العاملي

البلدان منوا 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(  
  . ت تعزيز مبدأ املساءلة املتبادلةعلى إجراءاأيضا أن يركزا 
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  تعزيز الشراكة من أجل التنميةوجتديد   -ثالثا   
   األهداف    

 هـو التغلـب علـى التحـديات         ٢٠٢٠-٢٠١١واهلدف الشامل لربنـامج العمـل للعقـد           - ٢٧
 القـضاء علـى الفقـر، وحتقيـق األهـداف           وذلك مـن أجـل    اهليكلية اليت تواجهها أقل البلدان منوا       

   .روج من فئة أقل البلدان منواوإتاحة اخل املتفق عليها دوليا اإلمنائية
بلــدان منــوا وتــدابري ســتركز الــسياسات الوطنيــة ألقــل ال واسترشــادا باهلــدف الــشامل،  - ٢٨

بغيـة متكـني نـصف عـدد أقـل البلـدان             خالل العقد على األهـداف احملـددة التاليـة           الدعم الدويل 
   :٢٠٢٠لك الفئة حبلول عام منوا من استيفاء معايري اخلروج من ت

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 يفهــاإدماجب 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 وتعزيز قـدرهتا علـى مواجهـة هـذه التحـديات وغريهـا                 يف ذلك  مباوالطبيعية والبيئية   

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

 الـديون   ختفيـف عـبء   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                
وتعزيز قدرة حكومات أقل البلدان منوا علـى القيـام بـدور            حقوق اإلنسان، واحلد من الفساد،      

   .االقتصادية واالجتماعيةتنميتها فعال يف 
  

  املبادئ    
للـشراكة مـن     سترشد باملبادئ التالية يف تنفيذ برنامج العمل استنادا إىل إطار معـزز           سُي  - ٢٩

   :أجل حتقيق أهدافه بنجاح
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ــان   )أ(   ــادة القطريتــ ــة والقيــ ــة واملل إن - امللكيــ ــسؤولية األوىلكيــ 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
ــوازن يف توز    ــة اخلاصــة هبــا، مبــا يف ذلــك إقامــة ت ــوارد بــني القطــاعني االقتــصادي   الوطني يــع 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(  
سجام الـسياسات واتـساق الـنظم االقتـصادية         ويكتسي أمهيـة رئيـسية تعزيـز انـ        . 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    عـززان  امل 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

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

هم عمليــة حتديــد ورصــد وتقيــيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ        سستــ و. فئــة ال  تلــك اخلــروج مــن  
ـــ    ة اإلجـــراءات وحتقيـــق أهـــداف وغايـــات برنـــامج العمـــل يف تعزيـــز املـــساءلة املتبادلـــة وفعالي

   ؛اإلمنائي التعاون
ــسان    )هـ(   ــة وحقــوق اإلن ــة   باعتبارهــاإن الــسالم واألمــن والتنمي  ركــائز ملنظوم

 ويعــزز بعــضها  ومتــصلة، هــي أمــور مترابطــةنياجلمــاعي ألمــن والرفــاهاســاس أاألمــم املتحــدة و
تتطلب وتعزز التنمية احلرية والسالم واألمـن واحلكـم الرشـيد واحتـرام حقـوق                فالتنمية .بعضا

إلنــسان مبــا فيهــا احلــق يف الغــذاء وســيادة القــانون واملــساواة بــني اجلنــسني، واحتــرام الطبيعــة    ا
ــة    ــة ودميقراطي ــزام العــام بإقامــة جمتمعــات عادل ــرار بالتحــديات اخلاصــة الــيت   .وااللت ــزم اإلق  ويل

ــا ي ــا يتعلـــق   بعـــض واجههـ ــوا فيمـ ــدان منـ ــاتأقـــل البلـ ــشرية واالقتـــصادية   بالرتاعـ ــا البـ وآثارهـ
، لكل عضو من أعضاء اجملتمـع       ومتصلففي عامل مترابط     . ويلزم تعزيز استقرارها   عيةواالجتما

 القضاء علـى الفقـر واجلـوع يف          ولعل .الدويل مصلحة يف حتقيق الرخاء واألمن والرفاه املشترك       
   ؛ضمان االستقرار والرخاء العامليني بطريقة مستدامة يف مجلة أمور، يسهم يف أقل البلدان منوا،
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 ال غىن عنه لتحقيق االزدهـار علـى املـدى            على مجيع املستويات   اإلنصافن  إ  )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 ــراء   إىل االســتراتيجيات وال ــشاركة الفق ــز م  تعزي
ــ ــ همواملهمـــشني 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 ومــستجيب  ــا يكفــل     ال ــوا، مم ــدان من ــل البل ــة اخلاصــة بأق ني لالحتياجــات اإلمنائي

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

جلـى يف   امع يت البلدان منوا بتصميم سياسات ومؤسسات بغية حتقيق منو اقتصادي مـستدام وجـ            
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 

  
  أجل التنميةتعزيز الشراكة من وجتديد     

أقـل البلـدان منـوا       بني يستند برنامج عمل اسطنبول إىل االلتزامات واملساءلة والشراكة         - ٣٠
يتطلـب   وهذا مـا  . الختاذ إجراءات ملموسة يف عدد من اجملاالت املترابطة        وشركائها يف التنمية  

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

وسيترجم كل بلد من أقل البلدان منوا الـسياسات والتـدابري الـواردة يف برنـامج العمـل         - ٣١
إىل تــدابري ملموســة، وذلــك بــإدراج برنــامج العمــل هــذا يف االســتراتيجيات واخلطــط اإلمنائيــة   

تزايد الترابط بـني االقتـصادات الوطنيـة يف عـامل متعـومل،             من املسلم به أن     و. الوطنية والقطاعية 
ــز املتــاح       ــة قائمــة علــى قواعــد، إمنــا يعنيــان أن احلي وظهــور نظــم للعالقــات االقتــصادية الدولي

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

وُيتـرك لكـل حكومـة أن تقـوم باملفاضـلة بـني            . وااللتزامات الدولية واعتبـارات الـسوق العامليـة       
عــن فقــدان احليــز  املنــافع الناجتــة عــن قبــول القواعــد وااللتزامــات الدوليــة وبــني القيــود النامجــة 

   .للسياسات املتاح
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وينبغي أن ُتستكمل اجلهود الوطنية اليت تبذهلا أقل البلدان منوا مبـا يـدعمها مـن بـرامج                    - ٣٢
وتــدابري وسياســات علــى الــصعيد العــاملي ترمــي إىل توســيع فــرص التنميــة يف أقــل البلــدان منــوا  

  .واالستجابة ألولوياهتا الوطنية املتغرية
عــن طريــق إدماجــه يف ل هــذا برنــامج العمــمــن جانبــهم وســينفذ الــشركاء اإلمنــائيون   - ٣٣

وذلـك لـضمان     حسب االقتـضاء   أطرها وبراجمها وأنشطتها الوطنية املتعلقة بسياسات التعاون،      
علـى النحـو     تعزيز الدعم املقـدم ألقـل البلـدان منـوا، وجعلـه قـابال للتوقـع وموجهـا بقـدر أكـرب                     

   .املبني يف برنامج العمل
 التعــاون فيمــا بــني بلــدان ســياقيف  قــدراهتا، مبــا يتماشــى مــع دعم البلــدان الناميــةتوســ  - ٣٤

  .  وفقا لألحكام الواردة يف الفرع خامسا، التنفيذ الفعلي لربنامج العمل هذااجلنوب
ــو         - ٣٥ ــز النم ــؤدي دورا حامســا يف تعزي ــاون دون اإلقليمــي واإلقليمــي أن ي وبإمكــان التع

 البلـدان منـوا، مبـا يف ذلـك مـن       االقتصادي املطرد والشامل واملنصف والتنمية املـستدامة يف أقـل         
خــالل تعزيــز املوصــولية علــى الــصعيدين دون اإلقليمــي واإلقليمــي، ســواء ماديــا أو مؤســسيا،  

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

  .أقل البلدان منوا
ن وودز، دور خـاص تقـوم       ووملؤسسات منظومة األمم املتحدة، مبا فيها مؤسـستا بريتـ           - ٣٦

  .باعتبارها شريكة إمنائية لألجل الطويل، به يف تنفيذ برنامج العمل
. اوللربملانات دور هام يف مناقشة االستراتيجيات اإلمنائية، ويف اإلشراف علـى تنفيـذه              - ٣٧

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            - ٣٨
وير تكنولوجيـات جديـدة، وحفـز       العمل واالستثمار، وزيادة إمكانات توليـد اإليـرادات، وتطـ         

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

ــة والقطــاع اخلــاص يف         - ٣٩ ــأن اجملتمــع املــدين مكمــل للحكوم ــامج العمــل ب ــرف برن 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
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 املـــايل الـــدويل داعمـــني لالحتياجـــات  لتجـــارة الدوليـــة واهليكـــلا  أن تكـــونوينبغـــي  - ٤٠
بلدان منوا، ومستجيبني لتلك االحتياجات واألولويـات، إىل جانـب          بأقل ال  واألولويات اخلاصة 

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 الناشئةالتحديات اجلديدة و أخذ
املبــادرات اإلمنائيــة مبــا يف ذلــك علــى األصــعدة دون اإلقليميــة  سهم تــومــن املتوقــع أن   - ٤١

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

  .  البلدان النامية أقلشامل ومستدام وقابل للتكيف يف
عامليـة  اإلمنائيون من جديد التزامهم بإقامـة شـراكة    أقل البلدان منوا وشركاؤها     ؤكدتو  - ٤٢
مــن أجــل أقــل البلــدان منــوا تكــون شــاملة وقائمــة علــى النتــائج ومعــززة وقابلــة   وقويــةدة يــجد

   .ومنسجمةية للقياس الكمي وتطلع
  

  جماالت اإلجراءات ذات األولوية   - رابعا  
  : سوف ُتنظم اإلجراءات حسب اجملاالت ذات األولوية على النحو التايل  - ٤٣

   اإلنتاجيةقدرةال  - ألف     

  اهلياكل األساسية  •  

  الطاقة  •  
  العلم والتكنولوجيا واالبتكار  •  
  تنمية القطاع اخلاص   •  

   الغذائي والتنمية الريفية الزراعة واألمن  - باء    
  التجارة  - جيم     
  السلع األساسية   - دال     
  التنمية البشرية واالجتماعية  - هاء     

  التعليم والتدريب  •  
  السكان والرعاية الصحية األولية  •  
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  النهوض بالشباب  •  
  املأوى  •  
  املياه والصرف الصحي  •  
  ومتكني املرأةاملساواة بني اجلنسني   •  
   االجتماعيةاحلماية  •  

  األزمات املتعددة وغريها من التحديات الناشئة  - واو     
  الصدمات االقتصادية  •  
  تغري املناخ واالستدامة البيئية  •  
  احلد من خماطر الكوارث  •  

  تعبئة املوارد املالية ألغراض التنمية وبناء القدرات  - زاي     
  تعبئة املوارد احمللية  •  
  يةاملساعدة اإلمنائية الرمس  •  
  الدين اخلارجي  •  
  االستثمار األجنيب املباشر  •  
  التحويالت املالية  •  

  احلكم الرشيد على كافة املستويات  - حاء     
  

  ة اإلنتاجيةقدرال  - ألف  
ة إنتاجية حمدودة، األمر الذي يقيد قـدرهتا علـى          قدرتتميز اقتصادات أقل البلدان منوا ب       - ٤٤

وينعكس هذا العائق يف القيـود اإللزاميـة        . يع اقتصاداهتا اإلنتاج بصورة كفؤة وفعالة، وعلى تنو     
 يف ضـعف إمكانيـات التـصدير واإلمكانيـات          يتمثـل يف هنايـة املطـاف      املفروضة على العـرض، و    

ومــن األمهيــة .  فــرص العمــل املنــتج وإمكانــات التنميــة االجتماعيــةإجيــاداالقتــصادية وحمدوديــة 
 العمليــة والتنافــسية يف الزراعــة، والــصناعة     اإلنتاجيــةقــدرةمبكــان بنــاء كتلــة حرجــة مــن ال    

التحويلية، واخلدمات، إذا ما أرادت أقل البلدان منوا االستفادة مـن انـدماج أكـرب يف االقتـصاد                  
ــادة قــدرهتا علــى التكيــف يف مواجهــة الــصدمات، ودعــم منــو شــامل ومنــصف،       العــاملي، وزي
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عمالــة كاملــة ومنتجــة وعمــل  حتقيــق التحــول اهليكلــي، وتوليــد  كــذا القــضاء علــى الفقــر، و و
   .للجميع الئق
ــا للـــــسياسات  األهـــــداف والغايـــــاتوميكـــــن الـــــسعي إىل حتقيـــــق    - ٤٥  التاليـــــة، وفقـــ

  : واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية
لقيمــــة املــــضافة يف الــــصناعات القائمــــة علــــى  يف ازيــــادة كــــبرية إحــــداث   )أ(  
   ؛عمل، مع إيالء عناية خاصة إلجياد فرص الالطبيعية املوارد

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

زيــــادة كــــبرية يف فــــرص احلــــصول علــــى خــــدمات االتــــصاالت الــــسلكية    )ج(  
 يف املائـة حبلـول    ١٠٠نترنت بنسبة   والالسلكية والسعي لتوفري فرص االستفادة من خدمات اإل       

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

  مستوى مماثل ملستوى الدول النامية األخرى؛ 
زيــادة كــبرية يف حــصة الكهربــاء املولــدة مــن مــصادر الطاقــة املتجــددة حبلــول   )هـ(  

  ؛ ٢٠٢٠ عام
درات يف إنتاج الطاقة، وجتارهتا وتوزيعها هبدف كفالة تعميم فـرص           تعزيز الق   )و(  

  ؛ ٢٠٣٠احلصول على الطاقة حبلول عام 
يف جممـوع طـول خطـوط الـسكك     كبرية زيادة  ل أقل البلدان منوا     حتقيقكفالة    )ز(  

  . ٢٠٢٠حبلول عام ، والشبكات البحرية واجلوية، احلديدية والطرقات املعبدة
بــشأن  وشــركاؤها اإلمنـائيون  أقـل البلــدان منـواً   تـضطلع هبــا ات الــيت  اإلجـراء وسـتكون   - ٤٦

   :اإلنتاجية على النحو التايلالقدرة 
  

   أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ١  
ة اإلنتاجيــة يف الــسياسات واالســتراتيجيات قــدرتنميــة اللكفالــة تعمــيم خطــة   )أ(  

  ؛اإلمنائية الوطنية
  ؛اإلنتاجية ةقدر أقل البلدان منوا على بناء الاق احلكومي يفزيادة حصة اإلنف  )ب(  
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إحداث أو حتسني خدمة ضمان النوعية ومعـايري املنتجـات واخلـدمات للوفـاء                )ج(  
   ؛باملعايري الدولية

تعزيز قدرة املؤسسات املالية احملليـة علـى مـساعدة أولئـك الـذي ال يتمكنـون                   )د(  
لتأمينية وغريهـا مـن اخلـدمات املاليـة بطـرق منـها تعزيـز        من احلصول على اخلدمات املصرفية وا 

مــسامهة أدوات منــها التمويــل البــالغ الــصغر والتــأمني البــالغ الــصغر والــصناديق املــشتركة، يف    
إحــداث وتوســيع نطــاق اخلــدمات املاليــة املوجهــة للــسكان الفقــراء وذوي الــدخل املــنخفض،  

  إضافة إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
تعزيز النشاط االقتصادي بتشجيع أمـور منـها اجملموعـات االقتـصادية، وإزالـة                )هـ(  

العراقيل أمام األعمال التجارية وحتديد األولويات يف االستثمارات احمللية واألجنبية، الـيت تزيـد              
  من التواصل؛ 

تعزيز الربامج املتعلقة بتشجيع لصناعات جتهيز املنتجات الزراعية ذات القيمـة             )و(  
افة باعتبارها وسـيلة لزيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة، وزيـادة اإليـرادات الريفيـة وتـشجيع إقامـة                    املض

  .روابط أقوى بني الزراعة والصناعات
  

  اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٢  
تــوفري الــدعم املــايل والــتقين املعــزز ألقــل البلــدان منــوا لتطــوير طاقتــها اإلنتاجيــة       )أ(  

  ؛ ماشى مع أولويات أقل البلدان منوايت مبا
القيمـة املـضافة مـن خـالل شـركاهتا          حتقيـق   دعم أقل البلـدان منـواً يف التنويـع و           )ب(  

  بغية املشاركة بفعالية يف السلسلة العاملية لألنشطة املضيفة للقيمة؛ 
اعتمــاد نظــم لتــشجيع االســتثمار وتوســيعها وتنفيــذها، حــسب االقتــضاء، يف    )ج(  

 وغريها من احلوافز لصاحل شركاهتا اليت تسعي إىل االسـتثمار           والضماناتلمخاطر  شكل نظم ل  
  يف تنمية الطاقة اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً؛ 

  ؛دعم تطوير العلم والتكنولوجيا لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية يف جمال الزراعة  )د(  
سياحة املــستدامة، لــل قطــاع  جهــود أقــل البلــدان منــوا الراميــة إىل تطــوير دعــم  )هـ(  

ــادة فــرص        وال ــشري، وزي ــال الب ــة رأس امل ســيما مــن خــالل تطــوير اهلياكــل األساســية وتنمي
احلـــصول علـــى التمويـــل وكـــذا تعزيـــز فـــرص الوصـــول إىل شـــبكات الـــسياحة وقنـــوات          

   .العاملية التوزيع
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  اهلياكل األساسية    

فتقــار إىل اهلياكــل األساســية مــن التحــديات الرئيــسية الــيت تواجــه أقــل البلــدان منــواً اال   - ٤٧
املادية املناسبة، مبـا يف ذلـك الكهربـاء، والنقـل، وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، وامليـاه،                   

فتوفر خـدمات اهلياكـل األساسـية املوثوقـة وامليـسورة التكلفـة أمـر أساسـي               . والقدرة املؤسسية 
لبلـــدان منـــواً الـــيت تـــستقطب للتـــشغيل الفعـــال لألصـــول املنتجـــة واملـــشاريع القائمـــة يف أقـــل ا

استثمارات جديدة وتربط املنتجني بالسوق، وتكفل التنمية االقتصادية اهلادفـة وتعـزز التكامـل        
وعندما تصمم تنميـة اهلياكـل األساسـية مـن منظـور إقليمـي فـإن بإمكاهنـا أن تـسهم              . اإلقليمي

  . يف التكامل اإلقليمي واإلنتاج على نطاق املنطقة
شـركاؤها اإلمنــائيون بــشأن   أقــل البلـدان منــواً و تــضطلع هبـا جــراءات الـيت  سـتكون اإل و  - ٤٨

  : على النحو التايلاهلياكل األساسية 
  

   أقل البلدان منواًاإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ١  
ختــصيص وصــرف نــسبة مئويــة مناســبة مــن امليزانيــة ســنويا يف أغــراض تنميــة     )أ(  

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

   ؛األساسية وصيانتها تشمل مجيع وسائل النقل واملوانئ، واالتصاالت، والطاقة
وضــع سياســات وخطــط وطنيــة شــاملة لتنميــة وصــيانة مجيــع وســائط النقــل      )ج(  

  واملوانئ واالتصاالت والطاقة وتنفيذ تلك السياسات واخلطط؛
كــل أساســية حديثــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت وإتاحــة   تطــوير هيا  )د(  

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

ــاق، وا      )هـ(   ــضة النط ــيع املوصــولية العري ــاء وتوس ــروين،   بن ــشبكي اإللكت لوصــل ال
ــاع املــصريف،         ــيم، والقط ــك التعل ــا يف ذل ــصلة، مب ــة يف اجملــاالت ذات ال واملوصــولية اإللكتروني

   ؛والصحة، واحلوكمة
تعزيز الشراكات بني القطاع العام واخلاص من أجل تنمية اهلياكـل األساسـية               )و(  

   ؛اللنقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصيانتها واستدامته
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 املوصـولية   دون اإلقليميـة واإلقليميـة لتحـسني      الثنائية األطـراف     تشجيع النهج   )ز(  
   .بإزالة اختناقات اهلياكل األساسية

  
  اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٢  

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

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

ــارف       ادعــم   )ب(   ــارات واملع ــل امله ــسري نق ــواً لتي ــدان من ــل البل ــذهلا أق ــيت تب ــود ال جله
   ؛يتفق عليها بشروطوذلك لوجيا ذات الصلة من أجل تنمية اهلياكل األساسية والتكنو

 أقـل البلـدان منـوا بطـرق منـها        يف   استثمار القطـاع اخلـاص    القيام الفعلي بدعم      )ج(  
 لتطـوير، وصـيانة اهلياكـل    وتشكيلة من املنح والقروض الشراكات بني القطاعني العام واخلاص      

تعدد الوسائط مـن قبيـل خطـوط الـسكك احلديديـة، والطـرق،              األساسية لالتصاالت والنقل امل   
  ؛ومرافق املوانئوالطرق املائية، واملستودعات، 

تقدمي املساعدة إىل أقل البلـدان منـواً غـري الـساحلية واجلزريـة الـصغرية بغـرض                    )د(  
ــواق ا   ــة يف بعـــــدها عـــــن األســـ ــولية  التـــــصدي للتحـــــديات املتمثلـــ ــدام موصـــ ــة وانعـــ لعامليـــ

  .سيةاألسا اهلياكل
  

  الطاقة    
إن مــستويات إنتــاج الطاقــة واحلــصول عليهــا يف معظــم أقــل البلــدان منــواً غــري كافيــة،    - ٤٩

وسيكتسي احلصول على الطاقة املتجددة واملوثوقـة وامليـسورة         . وتقيد بشدة تنمية هذه البلدان    
طاقــة شــروط يتفــق عليهــا وكفــاءة اســتخدام البأحكــام ووالتكنولوجيــات املتعلقــة هبــا التكلفــة 
ــة  وتوزيعهــا ــق النمــو     أمهي ــة، الــيت تــشكل أداة أساســية يف حتقي ــة اإلنتاجي ــز الطاق بالغــة يف تعزي

   .االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة
علــى  وشــركاؤها اإلمنــائيون  أقــل البلــدان منــواًتــضطلع هبــاوســتكون اإلجــراءات الــيت   - ٥٠

  : النحو التايل
  

   البلدان منواً أقلاإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ١  
   ؛التأكد من أن قطاع الطاقة حيظى باألولوية يف خمصصات امليزانية  )أ(  
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اعتمــاد سياســات واســتراتيجيات وخطــط متكاملــة تتعلــق بتنميــة أمــن الطاقــة   )ب(  
ــاء قطــاع طاقــة قــوي يكفــل تعمــيم فــرص احلــصول علــى الطاقــة املوثوقــة واملــستدامة       ــة بن بغي

   والتنمية املستدامة؛  الشامل واملنصفو االقتصاديوامليسورة التكلفة ويعزز النم
ــة    )ج(   ــاءة يف توليـــد الطاقـ ــها تعزيـــز الكفـ ــا واونقلـ املـــستدام ســـتخدام الوتوزيعهـ
  ؛ الطاقة ملوارد

توسيع نطاق اهلياكل األساسية للطاقـة الكهربائيـة وزيـادة القـدرة علـى توليـد                  )د(  
 مجلــة أمــور، الطاقــة الكهرمائيــة، والطاقــة  الــيت تــشمل، يفســيما الطاقــة املتجــددة  الطاقــة، وال

احلراريــــة األرضــــية، وطاقــــة املــــد واجلــــزر، والطاقــــة الشمــــسية، وطاقــــة الريــــاح، وطاقــــة    
   .األحيائية الكتلة

  
   الشركاء اإلمنائيوناإلجراءات اليت يضطلع هبا  -  ٢  

ها ونقلــ الكفــاءة يف توليــد الطاقــة لتحــسني املعــزز تــوفري الــدعم املــايل والــتقين  )أ(  
، وذلــك بغــرض ضــمان تعمــيم فــرص احلــصول املــستدام ملــوارد الطاقــةســتخدام الوتوزيعهــا وا

  الطاقة؛  على
دعم اجلهود اليت تبذهلا أقل البلـدان منـواً لتطـوير قطـاع الطاقـة يف جمـال توليـد                      )ب(  

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

   ؛اخلاص، وفقا لألولويات واالحتياجات الوطنية
تيــسري نقــل التكنولوجيــا املناســبة وامليــسورة التكلفــة بأحكــام وشــروط يتفــق     )ج(  

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

  
  العلم والتكنولوجيا واالبتكار    

ومجيــع أقــل .  العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار بــدور هــام يف التنميــة  ميكــن أن يــضطلع  - ٥١
البلدان منواً متخلفة يف هذه اجملاالت البالغة األمهيـة الـيت تـشكل دوافـع رئيـسية لعمليـة التحـول               

لــة لتغــيري املــشهد اإلمنــائي ألقــل البلــدان منــواً إذا مــا طــورت وســخرت  وتزخــر بإمكانيــات هائ
وكثريا ما تعجـز أقـل البلـدان منـواً عـن جتـاوز التكنولوجيـا املتقادمـة الـيت تطبـع                . بصورة سليمة 

ــة  ــا اإلنتاجيـ ــا وطاقاهتـ ــاء    . عملياهتـ ــزم اقتنـ ــواً يلـ ــدان منـ ــة يف أقـــل البلـ ــة اإلنتاجيـ ــز الطاقـ ولتعزيـ
ناء قدرات وقاعدة معارف حمليـة لكـي تـتمكن مـن االسـتفادة بـصورة            تكنولوجيات جديدة وب  
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. البحـث والتطـوير    كاملة من التكنولوجيات املقتناة وتعزيز القدرة التقليدية باستمرار ألغراض        
 علــى ســد الفجــوة الرقميــة لوعــالوة علــى ذلــك، فــإن تطــوير هــذا القطــاع مــن شــأنه أن يعمــ

  .  بالقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامةوالفجوة التكنولوجية مما يدعم التعجيل
شـركاؤها اإلمنــائيون بــشأن   أقــل البلـدان منــواً و تــضطلع هبـا وسـتكون اإلجــراءات الـيت     - ٥٢

  : على النحو التايلالعلم والتكنولوجيا واالبتكار 
  

  اإلجراءات املشتركة  -  ١  
غـرض إنـشاء مـصرف      القيام على سـبيل األولويـة بتحليـل مـشترك للثغـرات والقـدرات ب                

 خيصصان ألقـل البلـدان منـوا ممـا سيـساعد            ية لدعم العلم والتكنولوجيا واالبتكار    للتكنولوجيا وآل 
علــى حتــسني قاعــدة البحــث العلمــي واالبتكــار لــدى أقــل البلــدان منــوا، ويــشجع التواصــل بــني    
البــاحثني ومؤســسات البحــوث، ويعمــل علــى تــوفري فــرص حــصول أقــل البلــدان منــوا علــى           

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

  
   أقل البلدان منواًاإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ٢  

ع طائفة واسعة من اجلهات الفاعلـة،       بناء أو توسيع الشراكات االستراتيجية م       )أ(  
يف ذلك القطـاع اخلـاص، واجلامعـات ومعاهـد البحـوث األخـرى، واملؤسـسات، مـن أجـل                   مبا

   ؛دعم االبتكار
كفالــة إدراج العلــم والتكنولوجيــا يف الــسياسات اإلمنائيــة والقطاعيــة الوطنيــة    )ب(  

  يف أقل البلدان منوا؛ 
  ولوجيا واالبتكار األولوية يف خمصصات امليزانية؛كفالة إيالء تطوير العلم والتكن  )ج(  
ــداث       )د(   ــة بإحـ ــة املتعلقـ ــول االبتكاريـ ــشاركة يف احللـ ــتثمارات واملـ ــز االسـ تعزيـ

ــا وال     ــة مــن حيــث التكلفــة ميكــن تكييفهــا حملي ــة وفعال ســيما يف جمــاالت   تكنولوجيــات حديث
يــاه والــصرف الــصحي، الزراعــة، واملعلومــات واالتــصاالت، واملاليــة، والطاقــة، والــصحة، وامل 

   ؛والتعليم
إحـــداث مؤســـسات والقيـــام حـــسب االقتـــضاء، بتعزيزهـــا وتوســـيع قاعـــدة    )هـ(  

   ؛املعارف لدعم البحث والتطوير والعلم والتكنولوجيا على الصعيدين احمللي والوطين
تيسري التعـاون والعمـل اجلمـاعي بـني مؤسـسات البحـوث والقطـاع اخلـاص،                   )و(  

   .التطوير واالبتكار يف جمال العلم والتكنولوجياهبدف تعزيز البحث و
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   اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٣  

 ألقل البلدان منوا يف جمـايل البحـث والتطـوير،           املعززتوفري الدعم املايل والتقين       )أ(  
ضاء، والعلــم والتكنولوجيــا، مبــا يف ذلــك تعزيــز املؤســسات الوطنيــة واإلقليميــة، حــسب االقتــ  

   يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية يف أقل البلدان منوا؛ ومبا
إعـالن    مـن  ٧تنفيـذ املـادة     حث أعضاء منظمة التجـارة العامليـة علـى مواصـلة              )ب(  

الدوحة الوزاري ملنظمة التجارة العاملية بشأن االتفاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة                 
   ؛٢٠٠١لعام  املتصلة بالتجارة والصحة العامة

توفري التمويل بشروط ميسرة ملرحلة التأسيس للـشركات يف         النظر يف إمكانية      )ج(  
  . التكنولوجيات اجلديدة تستثمر يفأقل البلدان منوا اليت

  
  تنمية القطاع اخلاص    

إن وجود قطاع خاص دينامي وواسع وجيد األداء ومسؤول مـن الناحيـة االجتماعيـة                 - ٥٣
 مــن مثيــادة االسـتثمار والتجــارة وفــرص العمــل والقـدرة علــى االبتكــار، و  يـشكل أداة قيمــة لز 

توليد النمو االقتصادي والقضاء على الفقر، إضافة إىل كونـه حمركـا لعمليـة التـصنيع والتحـول                  
ــي ــشامل      . اهليكل ــصادي املطــرد وال ــصر أساســي للنمــو االقت ــه، فالقطــاع اخلــاص عن ــاًء علي وبن

  .  أقل البلدان منوا وللتنمية املستدامة يفنصفوامل
وقــد ســلمت أقــل البلــدان منــوا بــدور القطــاع اخلــاص يف عمليــة التنميــة اجلاريــة فيهــا،   - ٥٤

اتيـة ملمارسـة األعمـال    ؤواختذت عددا من التـدابري لتحـسني حوكمـة الـشركات، وهتيئـة بيئـة م         
ــة ــصغ      . التجاري ــوا، ينطــوي تطــوير املؤســسات ال ــدان من ــل البل ــصادات أق ــة اقت رية ونظــرا لطبيع

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

  . القطاع اخلاص يف أقل البلدان منوا
بــشأن ن وها اإلمنــائيؤان منــواً وشـركا أقــل البلـد وسـتكون اإلجــراءات الـيت تــضطلع هبـا      - ٥٥

  : على النحو التايلتنمية القطاع اخلاص 
  

  أقل البلدان منوا اإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ١  
اتيـــة لتنميـــة القطـــاع اخلـــاص، مبـــا يف ذلـــك  ؤتـــشجيع هتيئـــة بيئـــة ممواصـــلة   )أ(  

   ؛القواننيويستند إىل  شفافاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل وضع إطار تنظيمي 
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تشجيع احلوار بني القطاع اخلاص واحلكومة وتعزيز الـشراكات بـني القطـاع                )ب(  
العام والقطاع اخلاص بغيـة كفالـة تـصدي الـسياسات للمعوقـات الرئيـسية، مبـا فيهـا املعوقـات                  
ــز        ــشامل، وتعزي ــستدام وال ــق النمــو امل ــل مــسامهة القطــاع اخلــاص يف حتقي ــيت تعرق املؤســسية ال

  جتماعية للشركات، واالستفادة من أوجه التآزر احملتملة؛ املسؤولية اال
بذل اجلهود لتشجيع إتاحة اخلـدمات املاليـة، مبـا يف ذلـك اخلـدمات املـصرفية                   )ج(  

   ؛والتأمني، من أجل تعزيز تنمية القطاع اخلاص واالستثمارات يف خمتلف القطاعات
ة بــشكل أفــضل مــن تــشجيع مزاولــة النــساء لألعمــال احلــرة هبــدف االســتفاد   )د(  

  . اإلمكانات االقتصادية غري املستغلة يف أقل البلدان منوا
  

  نو الشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا  -  ٢  
  وبـشروط متفـق عليهـا      لتيسري نقل التكنولوجيـا،    معزز تقدمي دعم مايل وتقين     )أ(  

  ؛  اليت تواجه القطاع اخلاصإزالة املعوقات اهليكلية واملؤسسيةعلى ملساندة أقل البلدان منوا 
 القدرات املؤسـسية واإلداريـة، ورفـع إنتاجيـة          تعزيزدعم املبادرات الرامية إىل       )ب(  

  . املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف أقل البلدان منوا هبدف حتسني قدرهتا على املنافسة
  

  الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية  -باء   
يف تعزيـز األمـن     سواء   يف مجيع أقل البلدان منوا تقريبا،        بالغ األمهية تؤدي الزراعة دورا      - ٥٦

بوصفها النشاط االقتصادي الرئيسي لقطاع كبري من السكان، وهلا روابط مباشـرة             وأالغذائي  
باجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر واجلوع، وحتقيـق التنميـة الريفيـة واملـساواة بـني اجلنـسني            

افة إىل تنويع الصادرات والسلع األساسية واإلنتاج، وبناء القـدرات يف جمـال             ومتكني املرأة، إض  
ــة   ــز املنتجــات الزراعي ــذين      . جتهي ــك ال ــة ألولئ ــصحية والتغذوي ــة ال ــبيل إىل حتــسني احلال وال س

ــساء         ــة، وال ســيما الن ــة املزمن ــر عرضــة ملخــاطر ســوء التغذي ــذين هــم أكث ــر وال ــشون يف فق يعي
  . صول على الغذاء املأمون املغذيواألطفال واملسنون، إال باحل

ويواجـــه قطـــاع الزراعـــة يف أقـــل البلـــدان منـــوا حتـــديات هائلـــة بـــسبب االفتقـــار إىل      - ٥٧
والتطــوير العلمــي والتكنولــوجي والبحــث االســتثمارات الكافيــة يف اهلياكــل األساســية املاديــة، 

ة تعـاين مـن التـأثري       برحـت التنميـة الزراعيـ       وعالوة على ذلك، مـا     .وخدمات اإلرشاد الزراعي  
التـصحر، وتـدهور األراضـي والتربـة، والظـواهر املناخيـة            ووالتدهور البيئـي،     الضار لتغري املناخ  

الــشديدة، والفيــضانات، واجلفــاف، واألعاصــري، وإزالــة الغابــات، ونقــص التنــوع البيولــوجي، 
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ــاه    ــة املي ــدهور نوعي ــاه، وت ــرة املي ــؤثر الكــو  . واالحنــسار يف وف ــضا أن ت ــة وميكــن أي ارث الطبيعي
 .األخرى من قبيل الزالزل وموجات التسونامي تأثريا سلبيا على التنمية الزراعية

وتلزم استثمارات جديدة يف حبوث الزراعة وصيد األمساك واهلياكل األساسـية الريفيـة               - ٥٨
على الصعيدين اإلقليمي والوطين، وإشاعة أفضل املمارسـات يف جمـال الزراعـة وصـيد األمسـاك            

كنولوجيات االبتكارية واملستدامة وكذلك إسداء املشورة يف جمال التسويق وهيكلـة املاليـة             والت
الفعالة وتعزيز أمن احليازة، مبا يف ذلك توفري فرص حصول املزارعات علـى األرض وتـصرفهن      

  .فيها بصرف النظر عن حالتهن العائلية
  :تالية الالغايات وسيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ٥٩

  ؛٢٠٢٠إحراز تقدم كبري حنو القضاء على اجلوع حبلول عام   )أ(  
  ؛ زيادة كبريةزيادة االستثمارات يف جمال اهلياكل األساسية الريفية   )ب(  
ــة يف احلــاالت       )ج(   ــة ومــساعدات غذائي ــة مأمون ــة ســبل احلــصول علــى أغذي كفال

  . الطارئة يف مجيع أقل البلدان منوا
 بــشأن نوها اإلمنــائيؤشـركا أقــل البلـدان منــوا و هبـا   ت الـيت تــضطلع وسـتكون اإلجــراءا   - ٦٠

  : على النحو التايلالزراعة
  

  شتركةامل اإلجراءات  -  ١  
تــشجيع االســتثمار الــدويل املــسؤول يف الزراعــة ودعــوة كافــة املــستثمرين إىل   )أ(  

يـة علـى املـوارد       السيادة الوطن  مع مراعاة القيام مبمارسات زراعية تتفق مع التشريعات الوطنية،        
ــة وأ   ــتدامة البيئي ــة، واالس ــة       مهالطبيعي ــات احمللي ــيش اجملتمع ــائل ع ــاه وحتــسني وس ــز الرف ــة تعزي ي

  والشعوب األصلية، حسب االقتضاء؛ 
ــد التعامــل مــع       )ب(   ــاملخزون عن مواصــلة حبــث جــدوى تطبيــق نظــام لالحتفــاظ ب

سعار، وفعاليـة هـذا النظـام       حاالت الطوارئ الغذائية اإلنسانية أو كوسيلة للحد من تقلبات األ         
  ؛ وطرائق إدارته

العمــل خبيــارات يف الــسياسات العامــة هتــدف إىل احلــد مــن تقلبــات األســعار،   )ج(  
يف ذلــك نظــام حمــسَّن للمعلومــات بــشأن املخــزون واإلنتــاج، وزيــادة الــشفافية يف أســواق    مبــا

  ؛السلع األساسية، وحرية حركة اإلمدادات الغذائية
يف   أعـضاء منظمـة التجـارة العامليـة        ٢٠٠٥تعهد الذي قطعـه يف عـام        الوفاء بال   )د(  

خطة الدوحة للتنمية لكفالة العمـل بـصورة موازيـة يف جمـال الزراعـة علـى إلغـاء مجيـع أشـكال                  
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دعم الصادرات وفرض ضوابط على مجيع تدابري التصدير ذات األثر املماثـل والـيت ستـستكمل          
  .٢٠١٣حبلول هناية عام 

  
   أقل البلدان منواتضطلع هباات اليت اإلجراء  -  ٢  

تعزيز املؤسسات، مبا يف ذلك التعاونيات، لزيـادة اإلنتـاج الغـذائي ألصـحاب                )أ(  
   ؛املزارع الصغرية، وإنتاجيتهم الزراعية وممارساهتم الزراعية املستدامة

   ؛توفري شبكات أمان للفقراء من أصحاب املزارع الصغرية  )ب(  
ــوفري   )ج(   ــوفرية احملــصول     ذاملــدخالتت ــذور ال ــواع الب ــة احلامســة مثــل أن ات األمهي

   ؛واملكيفة حمليا، واألمسدة وغريها من اخلدمات
إعــادة تأهيــل اهلياكــل األساســية الريفيــة والزراعيــة، مبــا يقلــل مــن اخلــسائر يف    )د(  

   ؛احملاصيل يف فترة ما بعد احلصاد وحيسِّن من إمكانيات التخزين على مستوى القرى
األسواق الريفية، وذلك من خالل ربـط املـزارعني          حتسني استفادة الفقراء من     )هـ(  

ــوفري         ــك ت ــا يف ذل ــة، مب ــسالسل الغذائي ــى نطــاق ال ــصغرية باألســواق عل ــازات ال أصــحاب احلي
األســعار وغريهــا مــن املعلومــات ذات الــصلة، وحتــسني اخلــدمات الــصحية          معلومــات عــن  

  ؛وخدمات الصحة النباتية
لــري بغيــة تعزيــز نظــم الزراعــة املــستدامة، وزيــادة اإلنتــاج        تنفيــذ خطــط ل   )و(  

   ؛الزراعي، وحتسني األمن الغذائي
إمكانيـة وصـول أصـحاب املـزارع الـصغرية إىل           وتعزيز أمـن حيـازة األراضـي          )ز(  

  ؛ واالئتمان وغريها من املدخالت الزراعية واألسواقشبكات الري
ات وطنيــة فعالــة تتعلــق بــاألمن الــصياغة والتنفيــذ التــشاركيان خلطــط وسياســ  )ح(  

الغــذائي والتغــذوي والتنميــة الزراعيــة والريفيــة علــى الــصعيد الــوطين، تتــضمن أهــدافا واضــحة 
ــا ال يقــــل عــــن    ــا يف ذلــــك ختــــصيص مــ ــة مــــن اإلنفــــاق  ١٠وقابلــــة للتحقيــــق، مبــ  يف املائــ

   ؛للزراعة احلكومي
بالــشفافية دعــم إنــشاء وتعزيــز شــبكات للتــسويق الزراعــي والتــصدير تتــسم      )ط(  

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       )ي(  
 وظـروف الـسوق      إىل منتجات عاليـة القيمـة، مـع مراعـاة جمـاالت التخـصص،               القيمة منخفضة
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ــية،    ؤامل ــور اهلياكــل األساس ــة، وتط ــة     واتي ــن خــدمات اإلدارة املالي ــتفادة م ــرص االس حتــسني ف
   ؛املخاطر وإدارة

 األمهيــة يف تعزيــز التنميــة  بــالغتــشجيع متكــني املــرأة الريفيــة بوصــفها عنــصرا     )ك(  
ى املــوارد الزراعيــة والريفيــة، واألمــن الغــذائي والتغــذوي، وضــمان مــساواهتا يف احلــصول علــ   
   ؛املنتجة، واألراضي، والتمويل، والتكنولوجيات، والتدريب، ووصوهلا إىل األسواق

تعمــيم األمــن الغــذائي والتغــذوي يف اخلطــط واالســتراتيجيات املتعلقــة بــإدارة   )ل(  
  ؛املوارد البحرية والساحلية

: ييلــ الــسعي إىل اتبــاع هنــج شــامل ثنــائي املــسار لألمــن الغــذائي يتكــون ممــا    )م(  
 وضــع ‘٢’اختـاذ إجـراءات مباشـرة للمعاجلــة الفوريـة ملـسألة اجلـوع يف أقــل البلـدان منـوا؛          ‘١’

ــذائي         ــن الغ ــستدامة واألم ــة امل ــة األجــل يف جمــاالت الزراع ــرامج متوســطة وطويل سياســات وب
  ؛والتغذية والتنمية الريفية هبدف القضاء على األسباب اجلذرية للجوع والفقر

، واجلفـاف،   التربـة جلـة التـصحر، وتـدهور األراضـي، وبـوار     تعميم بـرامج معا     )ن(  
ــدرة         ــشجيع الق ــك لت ــة، وذل ــة الوطني ــسياسات اإلمنائي ــر ال ــضانات، وامللوحــة، داخــل أط والفي

  . التكيف على
  

  نوالشركاء اإلمنائي اإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٣  
   ؛لتنمية قطاع الزراعة معزز دعم مايل وتقينتوفري   )أ(  
بااللتزامــات الــيت مت التعهــد هبــا لتحقيــق األمــن الغــذائي العــاملي والتنميــة   ءالوفــا  )ب(  

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

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

   ؛تخفيف املخاطراألخرى لدوات األحلصول على التمويل الزراعي والتأمني وتوفري فرص ا
ات الـصلة لتوسـيع نطـاق املـساعدات         توفري املوارد لوكاالت األمـم املتحـدة ذ         )هـ(  

ــة،       ــرامج شــبكات األمــان وتعزيزهــا، وذلــك ملعاجلــة مــسأليت اجلــوع وســوء التغذي ــة وب الغذائي
   ؛حسب االحتياجات
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دعم جهود أقل البلدان منـوا الراميـة إىل إنـشاء مؤسـسات البحـث والتطـوير يف                    )و(  
اء، مبا يتماشى مع أولوياهتا الوطنية، أو العلوم البحرية أو تعزيزها، حسب االقتض /جمال الزراعة و  

   ؛بطرق من بينها اختاذ تدابري تعاونية بغية بناء القدرات املؤسسية لألجل الطويل
تزويد أقل البلدان منوا ودعمها، حسب االقتضاء، بأصناف من احملاصيل العالية             )ز(  

اجلفاف والغمر من خـالل نقـل      الغلة واملقاومة للمناخ، مبا يف ذلك األنواع املتوافقة مع امللوحة و          
  ؛التكنولوجيا املالئمة والدراية التقنية، وفقا لشروط وأحكام متفق عليها

إنــشاء وتطــوير مؤســساهتا للقيــام، حــسب االقتــضاء، بدعــم أقــل البلــدان منــوا   )ح(  
ية  لكي تعترف هبا املؤسسات العاملية املعنية بالتـدابري الـصح          ،الوطنية املعنية باالختبار والتصديق   

  ؛وتدابري الصحة النباتية، ودعم مشاركة أقل البلدان منوا يف وضع املعايري اإلقليمية والعاملية
  الـوطين واإلقليمـي والـدويل       أقـل البلـدان منـوا علـى األصـعدة          دعم مؤسـسات    )ط(  

 يف جمايل الزراعة ومصائد األمسـاك، حـسب االقتـضاء، وبنـاء القـدرات يف جمـال                  املعنية بالبحث 
ــا ــة ونظــم املعلومــات الــيت تــدعمها    تكنولوجي ت الزراعــة االســتوائية، وتعزيــز املعــارف الزراعي

 وشـامل والقـضاء علـى       منـصف خدمات اإلرشاد الزراعي، هبدف حتقيق منو اقتصادي مطـرد و         
  .الفقر يف أقل البلدان منوا

  
  التجارة  -جيم   

يف أقــل البلــدان تـؤدي التجــارة دورا هامــا يف ضــمان حتقيــق تنميـة اقتــصادية مــستدامة     - ٦١
وقد بلغت احلصة اجلماعيـة ألقـل البلـدان منـوا يف التجـارة الدوليـة مقـدار الـضعف تقريبـا                      . منوا

خالل الـسنوات العـشر املاضـية، إال أهنـا بقيـت منخفـضة جـدا عنـد مـستوى يزيـد قلـيال علـى                          
 .ير قليلـة ، وتتركز بشكل كبري يف منتجـات تـصد     يف السلع   يف املائة من التجارة العاملية     ١ نسبة

  .ويتدفق نصف صادرات أقل البلدان منوا إىل البلدان النامية
للعوائـق الـيت حتـد     ، اإلمنـائيني ينبغي ألقل البلدان منوا أن تتصدى، بـدعم مـن شـركائها        - ٦٢

مــن قــدرهتا علــى العــرض مــن خــالل تعزيــز الطاقــة اإلنتاجيــة وتقلــيص القيــود املفروضــة علــى   
  . قاعدهتا التصديرية وتنويعهاالقطاع اخلاص، إضافة إىل بناء

 كـل املنتجـات الـيت       من أجل هتيئة ظروف مؤاتيـة لوصـول         جبدية ومن األساسي العمل    - ٦٣
 أقل البلدان منوا إىل األسواق، بطرق منـها ختفـيض أو إزالـة احلـواجز غـري التعريفيـة                    منشؤها يف 

  . التعسفية أو غري العادلة وغريها من التدابري املخلة بالتجارة
ميكــن للتعــاون اإلقليمــي أن يــسهل، بطــرق مــن بينــها التكامــل التجــاري والترتيبــات  و  - ٦٤

اإلقليمية األخرى، عملية تنمية أقل البلدان منوا واندماجها على حنو مفيـد يف االقتـصاد العـاملي                  
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بالقيــــام، يف مجلــــة أمــــور، بزيــــادة حجــــم األســــواق، وحتــــسني قــــدرهتا التنافــــسية، وتعزيــــز 
  . ياإلقليم الترابط
  : التاليةاألهداف والغايات وسيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ٦٥

هبـدف    احلصة التجارية ألقل البلدان منوا يف التجارة العاملية زيادة كـبرية           زيادة  )أ(  
، بطـرق مـن   ٢٠٢٠ حبلول عـام  مضاعفة حصة صادرات أقل البلدان منوا يف الصادرات العاملية 

  ؛ التصديرية ألقل البلدان منوابينها توسيع القاعدة 
 جهــود ملموســة مــن أجــل االختتــام املوفــق جلولــة الدوحــة للمفاوضــات بــذل  )ب(  

  .ومتوازنة وموجهة حنو التنمية التجارية مبكرا، والتوصل إىل وثيقة ختامية طموحة وشاملة
أن  بــشنوها اإلمنــائيؤوشـركا أقــل البلـدان منــوا  وسـتكون اإلجــراءات الـيت تــضطلع هبـا      - ٦٦

  : التجارة على النحو التايل
  شتركةاملجراءات اإل  -  ١  

خلـة بالتجـارة يف جمـاالت مـن         املتـدابري   المقاومة الرتعـات احلمائيـة وتـصحيح          )أ(  
  بينها الزراعة واليت تتعارض مع االلتزامات املتعددة األطراف؛ 

 التعريفيـة  معاجلة مسألة التدابري غري التعريفية، وتقلـيص أو إزالـة احلـواجز غـري       )ب(  
التعــسفية أو غــري املــربرة، أي الــيت ال تتفــق مــع قواعــد منظمــة التجــارة العامليــة؛ وجيــب وضــع   
املعــايري والقواعــد التقنيــة بــشفافية وتطبيقهــا تطبيقــا غــري متييــزي، وينبغــي أن تكــون مــربرة مــن  

  ؛لتجارة الدوليةلالناحية الفنية وأال تشكل قيدا مقنعا 
ملناسب بتنفيذ إتاحة فرص وصول كافة أقل البلدان منـوا إىل           القيام يف الوقت ا     )ج(  

ــغ        ــغ كون ــصورة دائمــة، متاشــيا مــع إعــالن هون ــة أو حــصص، ب األســواق دون رســوم مجركي
   ؛٢٠٠٥ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العاملية يف عام

ــادة  )د(   ــوا يف        إع ــدان من ــل البل ــايزة ألق ــة خاصــة ومتم ــوفري معامل ــى ت ــد عل  التأكي
  تفاقات منظمة التجارة العاملية؛ ا

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

  ؛٢٠٠٢ديسمرب /التجارة العاملية يف كانون األول
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   أقل البلدان منوا تضطلع هبااإلجراءات اليت  -  ٢  
بنـاء القـدرات يف جمـال التجـارة داخـل           بإدماج الـسياسات املتعلقـة بالتجـارة و         )أ(  

  االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛ 
 لتــشمل منتجــات اإلنتــاجحتــسني اإلنتاجيــة والقــدرة التنافــسية وتنويــع قواعــد   )ب(  

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

   .التجارة على حنو أفضل وحتسني املعايري ومراقبة اجلودة
  

 نوالشركاء اإلمنائي اإلجراءات اليت يضطلع هبا  -  ٣  

ــز قــدمــن أجــل دعــم جهــود أقــل البلــدان منــوا     )أ(   راهتا البــشرية واملؤســسية تعزي
والتنظيميــة يف جمــال الــسياسة التجاريــة ويف املفاوضــات التجاريــة يف ميــادين مــن قبيــل دخــول   

 واجلمارك، واملنافسة، واالستثمار، والتكنولوجيـا      ، والتعريفات، الوصول إليها فرص  األسواق و 
  والتكامل اإلقليمي؛ 

ــتقين واملــايل للمــشاريع الوط    )ب(   ــدعم ال ــوفري ال ــادة   ت ــة إىل زي ــة الرامي ــة واإلقليمي ني
 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

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

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

   ؛ملواجهة نتائج حترير التجارة املتعددة األطراف من حيث معاملة الدولة األكثر رعاية
قواعد املنشأ التفضيلية املطبَّقة على الواردات من أقـل البلـدان           أن تتسم   كفالة    )د(  

  ؛يف تيسري الوصول إىل األسواقأن تساهم لتنبؤ هبا والشفافية وإمكانية اوالبساطة بمنوا 

تنفيذ املساعدة التقنية الفعالة املتعلقة بالتجارة وبناء قدرات أقـل البلـدان منـوا،           )هـ(  
علــى ســبيل األولويــة، بــأمور منــها تعزيــز حــصة املــساعدة املقدمــة ألقــل البلــدان منــوا يف إطــار   

حـسب االقتـضاء، وتعزيـز قـدرهتا علـى           تكامـل املعـزز،    ودعم اإلطار امل   املعونة التجارية برنامج  
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الوصول إىل املوارد املتاحة، دعما الحتياجات وطلبات أقل البلدان منوا املعـرب عنـها مـن خـالل         
  ؛استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية

مـن اتفـاق اجلوانـب املتـصلة بالتجـارة مـن             ٢-٦٦ للمـادة  وفقاً حوافز،   توفري  )و(  
 للشركات واملؤسـسات يف أقـاليم البلـدان األعـضاء املتقدمـة النمـو بغيـة              كريةحقوق امللكية الف  

تعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيـا إىل أقـل البلـدان منـوا لتمكينـها مـن إنـشاء قاعـدة تكنولوجيـة                      
  ؛سليمة وقابلة لالستمرار

ــاون دون اإلقليمـــي      )ز(   ــة إىل تعزيـــز التعـ ــوا الراميـ ــدان منـ ــود أقـــل البلـ دعـــم جهـ
، مبا يف ذلك تـشجيع الـصادرات وحتـسني التـرابط اإلقليمـي مـن خـالل اختـاذ تـدابري               واإلقليمي

لتيسري التجارة من قبيل املشاريع املـشتركة املتعلقـة بـاإلجراءات اجلمركيـة واحلدوديـة، وبقـدر                 
املــستطاع، مــشاريع اهلياكــل األساســية واملرافــق املتعلقــة بالنقــل، ومرافــق االتــصاالت الــسلكية 

   .والطاقة والالسلكية
 األساسيةالسلع   -دال   

منـها  عـدد كـبري   ومثـة  يزال العديد من أقل البلدان منوا يعتمد على السلع األساسية،     ال  - ٦٧
املنتجـات  علـى   وكـذلك   جـد حمـدودة      علـى الزراعـة أو اسـتخراج مـوارد طبيعيـة             يعتمد أساساً 

 لصدمات التجـارة اخلارجيـة      وهو وضٌع جيعل أقل البلدان منوا عرضةً      . األولية املوجهة للتصدير  
لـذلك،  .  املـوارد احملليـة  تعبئـة بسبب تقلب أسعار السلع األساسـية، األمـر الـذي يـؤثر أيـضا يف        

تدعو احلاجة إىل اختاذ تدابري وإجراءات متضافرة لدعم جهود أقل البلـدان منـوا يف سـبيل احلـد                   
ا، والتخفيـف مـن اآلثـار       تنويـع قاعـدة صـادراهت     بسبل منـها    من االعتماد على السلع األساسية،      

  .أضرارهاالسلبية لتقلب أسعار السلع األساسية واحلد من 

 : التاليةاألهداف والغاياتتماشى مع تتدابري وسياسات  وسيسعى إىل وضع  - ٦٨

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

 الــيت تــضطلع هبــا أقــل البلــدان منــواً وشــركاؤها اإلمنــائيون علــى   وســتكون اإلجــراءات  - ٦٩
 :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
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اعتماد سياسات وتدابري واستراتيجيات موجهة للقطاعات والـسلع األساسـية            )ب(  
ــن أجــل         ــضاء، م ــتراتيجيات، حــسب االقت ــدابري واالس ــسياسات والت ــذه ال ــز ه ــدا، وتعزي حتدي

   .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(  
ــسوق     ــلوك الـ ــلبا يف سـ ــأثري سـ ــا، دون التـ ــية وإدارهتـ ــسلع األساسـ ــعار الـ ــيع   أسـ ــز وتوسـ بتعزيـ

  ؛التسهيالت القائمة، وذلك على أساس متفق عليه
ا الـيت متلـك ومتـارس كامـل سـيادهتا      عم التدابري اليت تتخذها أقـل البلـدان منـو      د  )ب(  

الدائمة على كل ثرواهتا ومواردها الطبيعية وأنشطتها االقتصادية، وذلك لتعزيـز شـفافية قطـاع     
الشركات ومساءلة كافة الشركات، مع مراعاة املبادئ األساسية للقانون احمللي، وحيـاط علمـا             

  ة الصناعات االستخراجية؛يف هذا الصدد باملبادرات الطوعية، مبا فيها مبادرة شفافي

تقــدمي الــدعم ألقــل البلــدان منــوا مــن أجــل تعزيــز قــدرهتا علــى إدارة مواردهــا    )ج(  
 وتنويـع قاعـدة الـسلع األساسـية لـديها، بـسبل             ،الطبيعية، مبا يف ذلك املعادن والطاقـة والزراعـة        

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

  .الدعم املوجهة لصغار منتجي السلع األساسية يف أقل البلدان منوا
  

 التنمية البشرية واالجتماعية  - هاء  
 الـذين جيـب     ،ها ورجاهلـا وأطفاهلـا    ؤنـسا هـي   ثـروة متلكهـا أقـل البلـدان منـواً           إن أنفس     - ٧٠

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

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

 أقـل   اتبذهلاجلهود اليت   الفقر واجلوع مشكلتان متعددتا األبعاد، تعيقان بشكل خطري         و  - ٧١
البلــدان منــوا إلحــراز التقــدم يف جمــال التنميــة البــشرية واالجتماعيــة بــسبب تعــذر الوصــول إىل   

 إىل  تعـذر الوصـول   واملرافـق الـصحية، وأيـضا     اخلدمات األساسية، مثل التعليم والـصحة وامليـاه         
املوارد اإلنتاجية من أجـل املـشاركة يف احليـاة االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية واالسـتفادة                  
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جلي على صـعيد الوفـاء   وقد ختلفت أقل البلدان منوا عن الركب بشكل . من النمو االقتصادي 
  . فيها األهداف اإلمنائية لأللفيةعظم األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا مب
  

 التعليم والتدريب    

زالت هنـاك حاجـة إىل تعزيـز         رغم حتسن معدالت االلتحاق يف التعليم االبتدائي، ما       و  - ٧٢
. ومعــدالت اإلجنــاز وزيــادة معــدالت االلتحــاق يف املــرحلتني الثانويــة واجلامعيــةالتعلــيم جــودة 

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

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

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

لتحـــسني لـــسياسة العامـــة يف جمـــايل التعلـــيم والتـــدريب لتـــدابري  سيـــسعى إىل وضـــعو  - ٧٣
  : التاليةهداف والغاياتألامعدالت التعليم ونوعية التعليم العامة، وذلك متاشيا مع 

يف أقـل البلـدان منـوا عـن طريـق زيـادة             التعليم االبتدائي اجملـاين للجميـع       كفالة    )أ(  
معــدالت االلتحــاق باملــدارس والبقــاء فيهــا، وكــذلك زيــادة فــرص االلتحــاق بــالتعليم الثــانوي  

   ؛والعايل واملهين والتدريب على تنمية املهارات
علــى مجيــع املــستويات، وزيــادة  املقــدمني م والتــدريب االرتقــاء بنوعيــة التعلــي  )ب(  

   ؛معدالت حمو األمية وتعليم احلساب يف صفوف البالغني واألطفال
القضاء على أوجه التفاوت بني اجلنسني يف التعليم والتدريب، وكفالة جـودة              )ج(  

 . التعليم بصورة متكافئة بني الذكور واإلناث

بـشأن   شـركاؤها اإلمنـائيون    هبـا أقـل البلـدان منـوا و         وستكون اإلجراءات الـيت تـضطلع       - ٧٤
 : على النحو التايلالتعليم والتدريب

  
 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

تعميم استراتيجيات وبرامج التعليم الوطين والتعلـيم الـتقين واملهـين والتـدريب            )أ(  
 يات والربامج؛  هذه االستراتيجأو 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
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تعزيـز الـنظم التعليميـة الوطنيـة، بـسبل منـها حتـسني املنـاهج والتمويـل وتنميـة             )ج(  
   ؛ بصورة أفضل، وحتسني اهلياكل األساسية وتوفري إمدادات كافيةوتوزيعهم املدرسني قدرات

كفالة توفري النظامني التعليميني الرمسي وغري الرمسـي ملـا حيتاجـه سـوق العمـل                  )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

  .االجتماعية وما يتصل هبا من تدابري وحوافز
  

  نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٢  

خططهـا وبراجمهـا      من أجـل تنفيـذ      البلدان منوا  ألقل املايل والتقين    الدعم تقدمي  )أ(  
   فرص الوصول يف املناطق الريفية والنائية؛ زيادةيشمل  يمية الوطنية، مباالتعل

حتقيق مكاسب تتجـاوز األهـداف اإلمنائيـة        بغية  قل البلدان منوا    أل دعمالتوفري    )ب(  
ســيما مــن حيــث زيــادة معــدالت االلتحــاق باملــدارس وخفــض    لأللفيــة يف جمــال التعلــيم، وال 

ــوفري     باعتمــاالنقطــاع عــن الدراســة معــدالت  ــدابري مــن قبيــل إلغــاء الرســوم املدرســية، وت اد ت
  الوجبات املدرسية، وكفالة جتهيز املدارس مبرافق صحية منفصلة للفتيان والفتيات؛ 

ــوفري   )ج(   ــدعم ت ــدريب املدرســني      ألال ــه مــن جهــود لت ــوا فيمــا تبذل ــدان من ــل البل ق
يت تعـاين مـن نقـص اخلـدمات،         سيما يف املنـاطق الريفيـة واملنـاطق الـ          واملدربني واستبقائهم، وال  

  احلوافز الكافية كوسيلة لكفالة جودة التعليم؛ منح وذلك من خالل 
حتـسني التعلـيم العـايل والتعلـيم الـتقين          يف سـبيل     جهـود أقـل البلـدان منـوا          دعم  )د(  

  واملهين والتدريب؛ 
ــلة  )هـ(   ــية    مواصـ ــنح دراسـ ــاكن ومـ ــايل ألمـ ــيم العـ ــد التعلـ ــة  ختـــصيص معاهـ للطلبـ
ــا وإدارة   ني الوافــدين مــن أقــل البلــدان منــوا، وال  واملتــدرب ــادين العلــم والتكنولوجي ســيما يف مي

  .ذلك، حسب االقتضاءالقيام باألعمال واالقتصاد، وتشجيع هذه املعاهد على 
  

 السكان والرعاية الصحية األولية

انتـشار  بب تنمية القدرات البشرية يف أقل البلـدان منـوا بـس   لتأثرت اجلهود املبذولة    لقد    - ٧٥
، والبطالـة اجلماعيـة، وارتفـاع معـدالت النمـو الـسكاين، وسـوء حالـة                  على نطاق واسـع    الفقر

الصحة والتغذية حسبما يتضح من ارتفاع معـدالت االعـتالل والوفيـات يف صـفوف األطفـال                 
واألمهـات والتبعــات الثقيلــة لــنقص التغذيـة، وتفــشي األمــراض املعديــة مبـا فيهــا فــريوس نقــص    
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اإليـدز واملالريـا والـسل وشـلل األطفـال، باإلضـافة إىل تعـاظم عـبء األمـراض                   /البشريةاملناعة  
 . غري املعدية

تواجــه أقــل البلــدان منــوا حتــديات كــبرية يف جمــال حتــسني احلالــة الــصحية لــسكاهنا،     و  - ٧٦
مرافـق الرعايـة الـصحية      غيـاب   تشمل ضعف النظم الصحية وعـدم كفايـة مواردهـا البـشرية، و            

معداهتا ولوازمها، وعدم كفاية هياكل التمويـل احملليـة، وعـدم كفايـة اإلمـدادات مـن        املالئمة و 
 كفالـة حـصول     الـسعي إىل   يلزملذلك،  . األدوية والعقاقري األساسية، ورداءة اهلياكل األساسية     

 . اجلميع على خدمات الرعاية الصحية

 الــسكان والرعايـــة  لتــدابري املتعلقــة بالــسياسة العامــة يف جمــايل     ا سيــسعى إىل وضــع  و  - ٧٧
 : التاليةألهداف والغاياتاتتماشى مع الصحية األولية 

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

  ؛ ٢٠٢٠طفال ختفيضا كبريا حبلول عام أل ونقص التغذية لدى اوالوفيات النفاسيةاخلامسة 
ــع حبلـــول       )ب(   ــة للجميـ ــدمات الـــصحة اإلجنابيـ ــن خـ ــتفادة مـ ــة فـــرص االسـ إتاحـ

، مبا يشمل إدماج خـدمات تنظـيم األسـرة والـصحة اجلنـسية والرعايـة الـصحية يف         ٢٠١٥ عام
  االستراتيجيات والربامج الوطنية؛صلب 

، ٢٠١٥لأللفيـة حبلـول عـام        ٦ائي   اهلـدف اإلمنـ    الواردة ضمن حتقيق الغايات     )ج(  
ــساً ــيص   وتأسي ــك، مواصــلة تقل ــى ذل ــة  عل ــشرية   رقع ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشار ف ــدز /انت اإلي

  .واإلصابة بداء املالريا وغريه من األمراض الرئيسية

  : وستكون اإلجراءات اليت تضطلع هبا أقل البلدان منواً وشركاؤها على النحو التايل  - ٧٨
  

  املشتركةاإلجراءات   -  ١  
منظمـة التجـارة   اتفـاق  إعادة تأكيد احلـق يف االسـتخدام الكامـل لألحكـام الـواردة يف               
إعــالن الدوحــة الــوزاري ة، واملتعلــق جبوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة املتــصلة بالتجــار العامليــة 

جـارة  ملنظمة التجارة العاملية بشأن االتفاق املتعلق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة املتـصلة بالت                 
 ٢٠٠٣أغـسطس   /آب ٣، وقـرار اجمللـس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة املـؤرخ                والصحة العامة 

التفاق املتعلق جبوانب حقـوق امللكيـة      من إعالن الدوحة الوزاري بشأن ا      ٦بشأن تنفيذ الفقرة    
ن  من االتفـاق، عنـد االنتـهاء مـ    ٣١، وتعديالت املادة    الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة    

سـيما تعزيـز    إجراءات القبول الرمسية، وهي املادة اليت توفر املرونة يف محاية الصحة العامة، وال          
ونـدعو  . فرص احلصول على األدوية وتشجيع تقـدمي املـساعدة للبلـدان الناميـة يف هـذا الـصدد                 
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منظمـة  اتفـاق    مـن    ٣١أيضا إىل القبول الواسـع النطـاق ويف الوقـت املناسـب لتعـديالت املـادة                 
ة، علـى غـرار مـا اقترحـه         املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجـار       التجارة العاملية   

  . ٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٦اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية يف قراره املؤرخ 
  

  أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ٢  

 التمتـع بـأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه            إلعمال حق كـل فـرد يف       إجراءاتاختاذ    )أ(  
  ؛من الصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية

ج فعالة متعددة القطاعات ومتكاملة إلتاحـة فـرص حـصول اجلميـع              هنُ تسخري  )ب(  
على خدمات الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك عن طريـق إدمـاج تنظـيم األسـرة والـصحة اجلنـسية             

  ؛عاية الصحية يف صلب االستراتيجيات والربامج الوطنيةوخدمات الر
 يف صـلب     الـسكانية   الديناميات الستيعابمية املوارد البشرية    تن ختطيط إدراج  )ج(  

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

األهـداف اإلمنائيـة   (بالصحة املتصلة تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لوية اإلجراءات ذات األول 
  ؛ )لأللفية ٦و  ٥و  ٤

تعزيـز قــدرة الـنظم الــصحية الوطنيـة، بــسبل منـها تنميــة مهـارات العــاملني يف        )هـ(  
املهن الطبية ويف جمال الرعاية الصحية، علـى تقـدمي خـدمات الرعايـة الـصحية للجميـع بـصورة           

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

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

  ؛ نظام الوطين للصحةمتويل مستدامة لل
، ومواصـلة  واخلاصة ببلدان معينـة  للمشاكل الصحية الشديدة الوطأة     التصدي  )ز(  

اإليـدز واملالريـا وسـائر األمـراض        /ضعف إزاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         الـ برامج احلد مـن     
  .املعدية وغري املعدية
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 نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٣  

تعزيـز نظمهـا الـصحية الوطنيـة،     لقـل البلـدان منـوا    املايل والـتقين أل  الدعم  توفري  )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(  

ــاتطــوير التكنو ــا  ،لوجي ــة   وفــق أحكــام و  ونقــل التكنولوجي ــاج أدوي شــروط متفــق عليهــا، وإنت
سة يـ معقولة التكلفة وآمنة وفعالة وجيدة النوعية، وتشجيع إنتاج األدوية املبتكرة واألدويـة اجلن        

  واللقاحات وسائر السلع الصحية؛ 
رافيـة  دعم أقل البلدان منوا مـن أجـل تطـوير قـدراهتا علـى مجـع البيانـات الدميغ          )ج(  

  .وحتليلها بشكل منهجي الستخدامها ألغراض منها تصميم سياسات وطنية مالئمة
  

 النهوض بالشباب

يف املائة من سكان أقل البلدان منوا هـم دون سـن اخلامـسة والعـشرين،                 ٦٠إن حوايل     - ٧٩
وتــشكل األعــداد الكــبرية مــن الــشباب   . البلــدان الناميــةســائر يف املائــة يف  ٤٦مقارنــة بنــسبة 

ينبغـي أن تتـاح هلـم الفرصـة للمـشاركة الكاملـة يف احليـاة        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 لــسياسة العامــة يف جمــال النــهوض بالــشباب لتــدابري   إىل وضــعسيــسعىو  - 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   تعزيز مشاركة الشباب يف االقتـصاد مـن خـالل حتـسني فـرص                )ج(  
  .العمل و،وممارسة العمل التطوعيالتعليم املهين، 

 بــشأن وسـتكون اإلجــراءات الـيت تــضطلع هبـا أقــل البلـدان منــواً وشـركاؤها اإلمنــائيون       - ٨١
 : حو التايل على النالنهوض بالشباب
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 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

وضع وتنفيذ استراتيجيات مواتية ملشاركة الشباب بفعالية يف احلياة االجتماعية       )أ(  
 والسياسية واالقتصادية، وتيسري تفاعلهم مع بعضهم بعضا ومع السلطات احمللية والوطنية؛ 

التعلــيم الثــانوي والعــايل   إىللــشباباوضــع سياســات وبــرامج لــدعم وصــول   )ب(  
ــدريب املهــــين والعمالــــة املنتجــــة،     لفائــــدة ال ســــيماوخــــدمات الرعايــــة الــــصحة، و   والتــ

 ؛والفتيات الشابات

ــارات          )ج(   ــة امله ــدائي يف جمــاالت تنمي ــيم االبت ــد التعل ــا بع ــة م ــرامج مرحل ــم ب دع
القطـــاع اخلـــاص ، بالتـــشاور مـــع التـــدريب املهـــين و والتـــدريب الـــداخليوالعمـــل التطـــوعي

  التدريب؛ ومؤسسات

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

 زاع؛ ـالشباب يف حاالت ما بعد انتهاء الن

ؤون املاليــة الشخــصية للــشباب وتيــسري    تعزيــز التثقيــف يف جمــال إدارة الــش     )هـ(  
  .حصوهلم على اخلدمات املالية املناسبة

  
 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
 نظامي التعلـيم الرمسـي وغـري الرمسـي يف أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل بنـاء                       دعم  )ب(  

  قدرات الشباب واملراهقني وتنمية مهاراهتم عن طريق توفري املساعدة التقنية واملالية؛ 
النهوض بربامج التبادل الشبايب، بسبل منها اجلامعات االفتراضية وغريهـا مـن              )ج(  

  .آليات إقامة العالقات
  

 املأوى    

يفتقــر النــاس يف أقــل البلــدان منــوا إىل فــرص احلــصول علــى الــسكن الالئــق    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        . دم املرافـق الـصحية األساسـية      عْـ َت ء فقرية كثريا مـا    يف أحيا 
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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 ــأوىسيـ ــال املـ ــع  ت يف جمـ ــداف اتماشـــى مـ ألهـ
 :التالية والغايات

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

 .حتسينا ملموساالريفية 

بــشأن واً وشـركاؤها اإلمنــائيون  وسـتكون اإلجــراءات الـيت تــضطلع هبـا أقــل البلـدان منــ      - ٨٤
 : على النحو التايلاملأوى 

  
 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

ــز الوكــ   )ب(   ــستوى      تعزي ــى امل ــك عل ــا يف ذل ــة باإلســكان، مب ــة املعني االت احلكومي
ــذلك       ــية وكــ ــل األساســ ــكان واهلياكــ ــاع اإلســ ــة يف إدارة قطــ ــادة الفعاليــ ــة زيــ ــي، بغيــ احمللــ

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

ية ذات الـصلة، مـع التركيـز بـصفة خاصـة            القطاع اخلاص يف جمال اإلسـكان واهلياكـل األساسـ         
  نخفض التكلفة؛ املعلى توفري السكن 

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

 حقــوق امللكيــة لــسكان األحيــاء الفقــرية  لتحــسنينيــة تعزيــز التــشريعات الوط  )هـ(  
  .وفقراء املناطق الريفية

  
 نوالشركاء اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٢  

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



A/CONF.219/7
 

11-37640 44 
 

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

دعم أقل البلدان منوا يف جمال تنمية إمكانات احلكومات واملؤسسات الوطنيـة              )ب(  
ورصـد اجلـودة والتمويـل والتـشغيل والـصيانة املتعلقـة            إلجنـاز   اواحمللية وقدراهتا يف جماالت منها      
  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 

  .وازم واملواد احملليةالتكلفة باستخدام الل
  

 املياه واملرافق الصحية    

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

كان يف هذا الصدد العمل على زيادة فـرص         ومن األمهية مب  . ومحاية البيئة وحتقيق النمو والتنمية    
إعطـاء األولويـة    باحلصول على مياه الشرب املأمونة واالستفادة مـن املرافـق الـصحية األساسـية               

 . لالستراتيجيات املتكاملة املعنية باملياه واملرافق الصحية

 تتماشـى مـع   لسياسة العامة يف جمال امليـاه واملرافـق الـصحية           لتدابري  وسيسعى إىل اختاذ      - ٨٦
 : التاليةألهداف والغاياتا

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

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

بــشأن وسـتكون اإلجــراءات الـيت تــضطلع هبـا أقــل البلـدان منــواً وشـركاؤها اإلمنــائيون        - 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 للــسعي إىل ضــمان فــرص احلــصول املــستدام  القتــضاء، ا 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
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ــاه    )ج(   ــة املي ــاه وإنتاجي ــاه   ،تعزيــز كفــاءة اســتخدام املي ــوفري خــدمات املي ــة ت وكفال
واملرافق الصحية األساسية بشكل أكثر إنصافا وأمنا لسكان املناطق الريفيـة والفئـات احملرومـة،       

  مبا يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
حتـسني البيئـة املؤســسية والتنظيميـة والـسياساتية يف أقــل البلـدان منـوا لتــشجيع         )د(  

ــاه     ــصغرية يف     االســتثمارات اخلاصــة يف قطــاع املي ــشاريع ال ــك امل ــا يف ذل ــصحية، مب ــق ال واملراف
  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  

ألقل البلـدان منـوا مـن أجـل حتـسني وتوسـيع نطـاق                ينتقدمي الدعم املايل والتق     )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
أقل البلدان منوا لتقدمي اخلدمات للفئـات احملرومـة منـها،     اجلهود اليت تبذهلا    دعم    )ب(  

وذلك باستخدام التكنولوجيات ومـستويات اخلدمـة املناسـبة، وتعزيـز قـدرة املؤسـسات الوطنيـة                 
   ؛، والتمويل، وإجناز العمليات، وأعمال الصيانةالنوعيةواحمللية على تقدمي اخلدمات، ومراقبة 

ــ  )ج(   ــها، وإدارة     مـ ــاه وتنميتـ ــصادر امليـ ــون مـ ــى صـ ــوا علـ ــدان منـ ــل البلـ ساعدة أقـ
   ؛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

قتضاء، بدعم الشراكات ومبادرات أقل البلدان منـوا الراميـة          القيام، حسب اال    )هـ(  
 لفائـدة الفقـراء، مبـا يف        ال سـيما  إىل حتسني النظافة الصحية وزيـادة تغطيـة الـصرف الـصحي، و            

 .“٢٠١٥ محلة السنوات اخلمس حىت عام: مرافق صحية مستدامة”مبادرة ذلك 
  

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

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

ــة  ــة لأللفي ــد حققــ . اإلمنائي ــدان منــوا تقــدما مــشجعا يف بعــض جوانــب املــساواة      توق أقــل البل
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بيـد أن احلاجـة     . رأة، من قبيل التعليم االبتـدائي ومتثيـل املـرأة يف الربملـان            اجلنسني ومتكني امل   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       . اجلنسايند اإلنتاجية، وكذلك إهناء العنف      العمالة واملوار 
عنــصران أساســيان إلحــراز التقــدم صــوب حتقيــق التنميــة االجتماعيــة والبــشرية والقــضاء علــى  

 . الفقر يف أقل البلدان منوا

 ومتكـني املـرأة   لسياسة العامة يف جمال املـساواة بـني اجلنـسني   لتدابري سيسعى إىل اختاذ  و  - ٨٩
 : التاليةألهداف والغاياتاتتماشى مع 

علـى التعلـيم، واخلـدمات األساسـية،         حتقيق املساواة يف حصول املـرأة والفتـاة         )أ(  
والرعايــة الــصحية، واالســتفادة مــن الفــرص االقتــصادية، واملــشاركة يف صــنع القــرار علــى          

  ؛ املستويات مجيع
 يف التمتع بأعلى مـستويات ممكنـة مـن          اختاذ إجراءات إلعمال حق كل واحد       )ب(  

  ؛الصحة البدنية والعقلية، مبا فيها الصحة اجلنسية والتناسلية
ــز حقــوق املــ     )ج(   ــة إىل تعزي ــاجلهود الرامي ــل ب ــسني،  التعجي ــساواة بــني اجلن رأة وامل

 . يشمل النساء ذوات اإلعاقة مبا

بــشأن كاؤها اإلمنــائيون وسـتكون اإلجــراءات الـيت تــضطلع هبـا أقــل البلـدان منــواً وشـر       - ٩٠
  : على النحو التايلاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

  
  اإلجراءات املشتركة  -  ١  

اجلنـسني   دعم وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة اليت هلا والية يف جمـايل املـساواة بـني                 
 لتحـسني   تبذلـه مـن جهـود      لمـرأة، وذلـك فيمـا     ل األمـم املتحـدة      هيئـة سـيما    ومتكني املـرأة، وال   

   .التنسيق واملساءلة يف منظومة األمم املتحدة يف هذا اجملال
  

 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ٢  

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

  ؛٥، و ٤، و ٣األهداف 



A/CONF.219/7 
 

47 11-37640 
 

 التعلـيم والتـدريب،    االسـتفادة الكاملـة مـن       فـرص  مـن  متكني النساء والفتيات    )ب(  
الفــرص االقتــصادية، مبــا يف ذلــك امــتالك األراضــي الرعايــة الــصحية وو واخلــدمات األساســية،

   ؛االجتماعيةواحلماية  وغريها من أشكال امللكية، واملرياث، واخلدمات املالية، والتصرف فيها
، وكـذا بغريهـا     العاملية لصحة املرأة والطفل   الترحيب باستراتيجية األمني العام       )ج(  

مــن املبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة يف هــذا الــصدد، وتعزيــز دعــم صــحة األم وزيــادة   
 فرص استفادة النساء والرجال والشباب من موارد تنظيم األسرة؛ 

ــساء    اختــاذ إجــراءات حازمــ   )د(   ــع الن ــة متت ــز لكفال ــذاء والتميي  ة ضــد العنــف واإلي
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 
  ؛ والسياسية جملتمعاهتن احمللية

يــات الوطنيــة ذات الــصلة وزيــادة املــوارد لكفالــة املــساواة بــني تعزيــز دور اآلل  )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 اإلمنائياإلجراءات اليت يضطلع هبا   -  ٣  

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

 ؛األهداف اإلمنائية لأللفية

 بتعزيز فـرص املـرأة      دعم أقل البلدان منوا يف تنفيذ السياسات والربامج الكفيلة          )ب(  
  . االقتصادية وفرص توليد الدخل والعمالة املنتجة والوصول إىل املوارد اإلنتاجية

  
 احلماية االجتماعية    

ــالنفع يف األجلــني القــصري واملتوســط علــى     - ٩١ ــة ب ــة االجتماعي النمــو  أصــعدة تعــود احلماي
ــر واالســتقرار االجتمــاعي     ــستدام والقــضاء علــى الفق ــصادي امل ــة  . االقت 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         

تــساعد يف  والتكيــف أدوات تبعــث االســتقرار يف االقتــصاد وتوطــد قــدرة الفقــراء علــى  عمــل
  .احليلولة دون سقوط الناس يف شرك الفقر
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ــدابري سيــسعى إىل اختــاذو  -  ٩٢ ــة يف جمــال لــسياسة العامــة ل ت ــة االجتماعي  تتماشــى مــعاحلماي
 :التالية ألهداف والغاياتا

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

 بشأن احلمايـة    اإلمنائيونأقل البلدان منوا وشركاؤها      اليت تتخذها    تكون اإلجراءات وس  - ٩٣
  :التايل على النحو االجتماعية

  
  اإلجراءات املشتركة  -  ١  

  .تيسري تبادل اخلربات وأفضل املمارسات فيما بني البلدان  
  

 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ٢  

سعي  الوطنيـة والـ  اإلمنائيـة ستراتيجيات الاحلماية االجتماعية يف ا راعاة  متعميم    )أ(  
   ؛ىل تعزيز سياسات وبرامج احلماية االجتماعية القطريةإ

كافيـة  تنفيذ سياسات احلماية االجتماعية مـن خـالل ضـمان ختـصيص مـوارد              )ب(  
احلمايـة االجتماعيـة،    ل أنظمـة    اهلياكـل األساسـية املاليـة املناسـبة لتـشغي         إنـشاء   وبناء القـدرات و   

   .التحويالت النقدية، بأقصى ما ميكن من الكفاءة مثل
  

 نواإلمنائيالشركاء إلجراءات اليت يضطلع هبا ا  -  ٣  

ألقل البلدان منوا مـن أجـل وضـع وتنفيـذ سياسـات وبـرامج                والتقينتوفري الدعم املايل      
  .ومةللحماية االجتماعية موجهة خصوصا إىل الفقراء واجلماعات احملر

  
  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 والطاقة واألزمات املالية واالقتصادية والكـوارث الطبيعيـة، علمـا           

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

 يف أقـل  ةاملـستدام التنميـة   والـشامل و    االقتـصادي املنـصف    ويستلزم ضمان النمـو   . العقد األخري 
  . األزمات والتحديات الناشئة وآثار تغري املناخكيف معالتالبلدان منوا بناء قدراهتا على 
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ــة وفقــا للــسياسات األهــداف والغايــات حتقيــق يــسعى إىلوس  - ٩٥   واالســتراتيجيات التالي
 :ألقل البلدان منواالوطنية اإلمنائية 

 الـصدمات االقتـصادية والتخفيـف    التكيف معبناء قدرة أقل البلدان منوا على         )أ(  
  ؛سلبيةمن حدة آثارها ال

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

 املخــاطر الطبيعيــة للحــد مــن  التكيــف مــعبنــاء قــدرة أقــل البلــدان منــوا علــى     )ج(  
 . الكوارث أخطار

  
 الصدمات االقتصادية    

ضرورة 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 البلدان منوا الرامية إىل بناء القدرة على        
 لذا جيب استخدام اخلدمات والتدابري املتاحة اهلادفـة إىل التخفيـف مـن حـدة األزمـات                  .آثارها

ــدان منــوا      ــضا  . مــن أجــل تقــدمي دعــم موجــه وحــسن التوقيــت وكــاف إىل أقــل البل ــتعني أي وي
  . لتكاليف البشرية هلذه الصدماتالتصدي ل

ــة العامــة     - ٩٧ ــه /متــوز ٢٧ املــؤرخ ٦٤/٢٩١حيــاط علمــا بقــرار اجلمعي  بــشأن ٢٠١٠يولي
  . التنمية البشرية

 بــشأن اإلمنــائيون وشــركاؤها ا أقــل البلــدان منــووســتكون اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا  - ٩٨
  :على النحو التايل الصدمات االقتصادية

  
  اإلجراءات املشتركة  -  ١  

ــا القطاعــ       ــسترشد هب ــذ سياســات وقواعــد ي ــهة اخلاصــاتاعتمــاد وتنفي ــ ا وجعل ؤدي ت
 . مبسؤولية ادوره

  
  أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ٢  

وضع وتعزيز استراتيجيات وطنية للتخفيف من حدة املخاطر مـن أجـل احلـد                )أ(  
   ؛من أوجه ضعفها أمام الصدمات االقتصادية
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 األزمـات والتخفيـف مـن       التكيـف مـع   إنشاء مرافق وطنية معنية بالقدرة على         )ب(  
  . أمام الصدمات االقتصاديةحدهتا من أجل احلد من أوجه ضعفها

  
 نو اإلمنائيالشركاء اإلجراءات اليت يضطلع هبا  -  ٣  

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

   ثار الصدمات االقتصادية؛قدرهتا على التصدي آل
مواصـــلة دعـــم خطـــط وخـــدمات صـــندوق النقـــد الـــدويل والبنـــك الـــدويل     )ب(  

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

  
 تغري املناخ واالستدامة البيئية    

التنميـة االجتماعيــة واالقتـصادية ألقـل البلــدان    يف  تــأثريا غـري متناسـب   املنـاخ  يـؤثر تغـري   - ٩٩
أيـضا بتراجـع بعـض    تغـري املنـاخ    منوا، نظرا إىل أهنا تتسبب بأقل قـدر يف هـذا املـشكل، ويهـدد                

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

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  مع تغري املناخ و   
طائفـة مـن    فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ، مـن خـالل اعتمـاد               الشأن يف إطار ات   

، املعقــود يف كــانكون، خــالل املــؤمتر الــسادس عــشر للــدول األطــراف يف االتفاقيــة  القــرارات 
  .٢٠١٠املكسيك، عام 

ويف تنفيذ هذا الفرع مـن برنـامج العمـل، تلـزم مراعـاة أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة                - ١٠٠
طارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك التسليم بأن الطابع العاملي لتغري املناخ يـستوجب أوسـع                 اإل

تعـــاون ممكـــن بـــني كافـــة البلـــدان ومـــشاركتها يف التـــصدي الـــدويل الفعـــال واملالئـــم، وفقـــا  
  .ملسؤولياهتا املشتركة بل واملتباينة وقدرات كل منها وظروفه االجتماعية واالقتصادية

 مؤمتر األطراف أيضا إىل اختاذ تدابري لتعزيز التفاهم والتنسيق والتعـاون بـشأن              ويدعى - ١٠١
ما ينجم عن تغري املناخ من تشرد وهجرة وتنقيل خمطط لـه، حـسب االقتـضاء، علـى كـل مـن                 

 .الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل
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قتــصادي استكــشاف فــرص جديــدة لفائــدة أقــل البلــدان منــوا لتعزيــز النمــو االيــتعني  و- ١٠٢
والتــصنيع والزراعــة واخلــدمات واحلراجــة وغــري ذلــك مــن اهلياكــل األساســية والتكنولوجيــات  

مــن حتقيــق طفــرة يف طريــق فمــن 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  ر اإلجــستند يفوسُيــ - ١٠٣
وا احملــددة يف جــدول أعمــال  وحتقيــق االســتدامة البيئيــة إىل األهــداف اخلاصــة بأقــل البلــدان منــ  

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

يف ميـدان   اإلمنـائيون  أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها        وستكون اإلجـراءات الـيت تتخـذها       - ١٠٤
  :التايل تغري املناخ واالستدامة البيئية على النحو

  
 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ١  

تكيـــف وخطـــط التكيـــف الوطنيـــة تعمـــيم وتنفيـــذ بـــرامج العمـــل الوطنيـــة لل  )أ(  
ــا     ــة وطنيـ ــف املالئمـ ــراءات التخفيـ ــل وإجـ ــة األجـ ــطة والطويلـ ــط  ،املتوسـ ــا يف اخلطـ  وإدماجهـ

  للتنمية؛  الوطنية
ــصلة        )ب(   ــل ذات ال ــات التموي ــادة مــن آلي ــى اإلف ــة عل ــز القــدرة الوطني ــاء وتعزي بن

  واستخدامها بكفاءة؛ 
ــة     )ج(   ــارات املتعلق ــاة االعتب ــة مراع ــسعي إىل كفال ــرامج  ال ــالتكيف يف خطــط وب  ب

  ؛ 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 خطط العمـل الوطنيـة املنبثقـة عـن             ، حسب االقتضاء  ،القيام  )هـ(  

  التفاقيات املتصلة بالتنوع البيولوجي وبتنفيذها؛ ا
 السياسات املتعلقة بتغري املناخ وحفـظ التنـوع البيولـوجي واالسـتخدام             تعميم  )و(  

 التـشجري املستدام للنظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك محاية الغابات وإدارهتا املستدامة عـن طريـق          
راتيجيات الوطنيــة يف الــسياسات واالســت ،وقطــع األخــشاب غــري القــانوينومنــع إزالــة الغابــات 

  سيما ما يعاجل منها مسألة القضاء على الفقر والقطاعات االقتصادية؛ اإلمنائية، وال
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اإلدارة املــستدامة للتنــوع البيولــوجي البحــري  اختــاذ التــدابري الكفيلــة بتعمــيم    )ز(  
  .والنظم اإليكولوجية البحرية

  
 اء اإلمنائيوناإلجراءات اليت يضطلع هبا الشرك  -  ٢  

تقـدمي املـساعدة املاليـة والتقنيـة       ،وفقا ألحكام االتفاقات واالتفاقيـات الدوليـة        )أ(  
لتمكينــها مــن احلــصول، ، تــوفري الــدعم هلــا، حــسب االقتــضاء و،الكافيــة إىل أقــل البلــدان منــوا

تنفيــذ خطــط التكيــف الوطنيــة ل  مــستدامةتكنولوجيــاتمــا حتتاجــه مــن علــى ، ميــسورةبكلفــة 
 ؛ متفق عليهاشروطلاءات التخفيف املالئمة وطنيا ونقل تلك التكنولوجيات وفقا وإجر

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

ا وتيـسري نقـل التكنولوجيـا       تقدمي املساعدة املاليـة والتقنيـة إىل أقـل البلـدان منـو              )ج(  
لـدعم جهودهـا الراميـة إىل وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة                شروط متفق عليهـا   لإليها وفقا   

ــستدام للمــو   ــها و  الالســتخدام امل ــا ومحايت ــة وحفظه ــة الوطني ــوع  ارد البيئي ــستدامة للتن إلدارة امل
ــتراتيجياهتا يف    ــا السـ ــة وفقـ ــة البحريـ ــنظم اإليكولوجيـ ــري والـ ــوجي البحـ ــة  البيولـ ــال التنميـ  جمـ

 عموما؛ املستدامة

جتديد متويل الصناديق املخصصة للتكيف مـع تغـري املنـاخ والتعجيـل، حـسب                 )د(  
االقتضاء، بصرف األموال إىل أقل البلدان منـوا يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن                     

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

لترتيبات القانونية واملؤسسية إلنـشاء صـندوق احلـد مـن تغـري           ا التعجيل بوضع   )هـ(  
ــر   يف إطــار حزمــة اإلجــراءات التنفيذيــة الــواردة يف     ،بــشكل كامــل  ألعمالــه تهاملنــاخ ومباش

، األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ           املؤمتر السادس عشر التفاقية     القرارات اليت اختذها    
   ؛٢٠١٠ود يف كانكون، املكسيك، عام املعق

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

  ألغراض التنمية املستدامة؛ 
مساعدة أقل البلدان منوا على مواجهة التحديات املتعلقة بسبل العـيش وانعـدام               )ز(  

األمن الغذائي والصحة اليت يواجهها الناس املتضررون باآلثـار الـسلبية لـتغري املنـاخ، وعلـى تلبيـة                   
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 وذلـك حيثمـا كـان ذلـك مالئمـا، علـى             للظـروف املناخيـة القاسـية،     احتياجات املشردين نتيجـة     
  كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛ 

دعم تعزيز قدرات خدمات األرصاد اجلوية واخلـدمات اهليدرولوجيـة يف أقـل               )ح(  
  ؛البلدان منوا

مـساعدة أقــل البلـدان منــوا علـى تعزيــز قـدراهتا يف جمــال إنتـاج الطاقــة النظيفــة        ) ط(  
 . يف ذلك تطوير الطاقة املتجددةا، مبها وتوزيعهتاوجتار

  
 احلد من خماطر الكوارث    

ــد   - ١٠٥ ــر حجــملقــد تزاي ــة علــى مــدى العقــود األخــرية،   يالكــوارث الطب وأث يهــدد  ممــاعي
  .املكتسبات اإلمنائية اليت بذلت جهود مضنية لتحقيقها

ات الـــتغري  املخـــاطر الطبيعيـــةيف مواجهـــة أقـــل البلـــدان منـــوا  ضـــعفمـــنممـــا يزيـــد و - ١٠٦
 االجتمــاعي واالقتــصادي، األحــوال يف اجملــال التكنولــوجي وعلــى الــصعيدالدميغرافيــة، وســوء 

ــشييد يف منــاطق  العــشوائيوالتحــضر  ــشديدة، والت ــف  ال ضــعف اهلياكــل  و اخلطــورة، والتخل
ــاخ،        ــب املن ــة، وتقل ــدهور البيئ ــف، وت ــى التكي ــدرة عل ــية، وضــعف الق ــاخ،  األساس ــري املن  وتغ

 فــريوس مــن قبيــلر أوبئــة اثــآ، وقليلــةلوجيــة، والتنــافس علــى مــوارد والتعــرض للمخــاطر اجليو
  .اإليدز واملالريا والسل/نقص املناعة البشرية

تتحمل أقل البلدان منوا آثارا شديدة غـري متناسـبة نامجـة عـن هـذه املخـاطر                  كثريا ما   و - ١٠٧
 وأوجـه الـضعف    اهليكليـة للمعوقـات وتواجه أشد التحديات يف إعـادة الـتعمري، وذلـك اعتبـارا          

 اجلهود من أجل احلـد مـن اخلـسائر النامجـة عـن              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  - ١٠٨
  :نحو التايلال
  

   أقل البلدان منوا اليت تضطلع هبااإلجراءات  -  ١  
اختاذ تـدابري مناسـبة وفعالـة تـشمل التوعيـة العامـة والتأهـب للحـد مـن خمـاطر              )أ(  

األصـول الوطنيـة مـن أثـر        غريهـا مـن      و واهلياكل األساسية الكوارث من أجل محاية األشخاص      
  الكوارث متشيا مع إطار عمل هيوغو؛ 
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التكيُّـف  و احلـد مـن خمـاطر الكـوارث           سياسـات وبـرامج    ع االتساق بني  تشجي  )ب(  
مع تغـري املنـاخ، بـسبل مـن بينـها إدمـاج احلـد مـن املخـاطر يف بـرامج العمـل الوطنيـة للتكيُّـف                            

   ؛ املتوسط والطويللألجلنيوختطيط التنمية 
 حــسبتــشجيع المركزيــة املــسؤولية واملــوارد للحــد مــن خمــاطر الكــوارث،     )ج(  

ية واألعمال الطوعية والتوعيـة والتأهـب للكـوارث         ات احملل ضاء، وتشجيع مشاركة اجملتمع   االقت
   ؛يف برامج احلد من املخاطر لتحسني تلبية االحتياجات احمللية للحد من خماطر الكوارث

 وتــدعيموضــع اســتراتيجيات للحــد مــن املخــاطر وتعزيزهــا، عنــد االقتــضاء،     )د(  
   ؛حلماية االجتماعية اليت تأخذ يف االعتبار الكوارث الطبيعيةالسياسات والربامج املعنية با

إدماج مبادئ احلد من املخاطر يف مجيـع أعمـال اإلنعـاش والـتعمري يف مرحلـة                   )هـ(  
  .ما بعد الكارثة

  
  الشركاء اإلمنائيون اإلجراءات اليت يضطلع هبا  -  ٢  

ودهـا للحـد مـن خمـاطر        توفري مساعدة مالية وتقنية ألقل البلـدان منـوا لـدعم جه             )أ(  
الكوارث والتأهب للطوارئ والتعمري يف مرحلة ما بعد الكارثـة، والقيـام يف هـذا الـصدد بتعزيـز                    

  ؛ أقل البلدان منوا متفق عليها إىلتبادل املعارف واخلربات وكذلك نقل التكنولوجيا وفق شروط 
ــوا     )ب(   ــدان من ــل البل ــن    لدعــم أق ــى احلــد م ــدراهتا عل ــز ق ــةضــعفها يف متعزي  واجه

الكــوارث الطبيعــة واالســتفادة مــن نظــم اإلنــذار املبكــر اإلقليميــة والدوليــة وغريهــا مــن آليــات 
  .تبادل املعلومات

  
   التنمية وبناء القدرات املوارد املالية ألغراض تعبئة  - زاي  

يف سـعيها    اليت تواجهها أقل البلـدان منـوا         العوائق الكربى  نقص املوارد املالية أحد      يعّد - ١٠٩
 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   . البلدان منوا 
 االعتمـاد علـى     يـشتد ولـذلك   .  وضيق الوعـاء الـضرييب     نيواالستثمار احمللي االدخار  ومستويات  
ــة    املــوارد ا ــة الرمسي ــة، مبــا يف ذلــك املــساعدة اإلمنائي ــة اخلارجي واالســتثمار األجــنيب املباشــر  ملالي

قــد اســتفاد  و.التحــويالتمــن قبيـل  واإلقـراض بــشروط ميــسرة والتـدفقات اخلاصــة األخــرى،   
 من أقل البلدان منوا من التـدابري املتعلقـة بتخفيـف أعبـاء الـديون يف إطـار املبـادرة املعنيـة             العديد
أثـر   وأدى .دان الفقرية املثقلة بالديون واملبـادرة املتعـددة األطـراف لتخفيـف أعبـاء الـديون             بالبل
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بأزميت الغـذاء والطاقـة إىل تقـويض جهـود التنميـة      اليت اقترنت    العاملية   األزمة االقتصادية واملالية  
  . اليت تبذهلا أقل البلدان منوا

  
  املوارد احملليةتعبئة

بنــاء لمــوارد احملليــة ول الفعالــة  للتعبئــة كــبريةالبلــدان منــوا جهــود أقــل ايلــزم أن تبــذل - ١١٠
لـيس   أنـه    غـري . مالئمـة وقدرات مالية واستحداث تـدابري ومؤسـسات تنظيميـة          هياكل أساسية   

الـيت   املطلوبة لتمويـل التنميـة يف أقـل البلـدان منـوا           العديدة جمال حمدود الستيفاء الشروط      مثة إال 
 .  اخلاصهاوختلف قطاع فيهاالفقر  وتفشيادية ضيق قواعدها االقتصب تتسم

 : التاليةالغايات واألهدافمع تتماشى  سياسات وتدابري وسيسعى إىل وضع - ١١١

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

  .لشفافية على مجيع املستوياتاحلد من الفساد وزيادة ا  )ب(  

 بـشأن   اإلمنـائيون تكون اإلجراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها                 وس - ١١٢
  : التايلالنحوتعبئة املوارد احمللية على 

  
  تضطلع هبا أقل البلدان منوااليت جراءات اإل  -  ١  

ــدابري    )أ(   ــاذ تـ ــلة اختـ ــتقطاب  مواصـ ــة السـ ــة الظـــروف املؤاتيـ ــتثمارات االلتهيئـ سـ
   القطاعني العام واخلاص؛ يفوتعبئة املدخرات احمللية، بقائها واست

 والـــشمول وجـــودة األداء قطـــاع خـــاص يتـــسم بالديناميكيـــة قيـــام تـــشجيع   )ب(  
  حىت يسهم يف توليد أنشطة اقتصادية؛ ويتحمل مسؤولية اجتماعية 

ــزه، عنــد اال     )ج(   قتــضاء، وضــع نظــام مــايل شــامل وســليم وجيــد التنظــيم أو تعزي
 التجاريــة الــصغرية املؤســسات وحتــسني فــرص حــصول ني واالســتثمار احمللــياالدخــارلتــشجيع 

سيما النساء والشباب، على اخلدمات املاليـة، مـن قبيـل التمويـل            والفقراء والفئات احملرومة، ال   
  لغ الصغر؛  االئتمان البالغ الصغر والتأمني الباهمبا 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         وطنية للضرائب واإلدارة املالية يف أقل البلدان      

 والقيـام عنـد االقتـضاء بتوسـيع    للمساءلة، وحتديد مصادر جديدة لإليرادات وحتـسني إتاحتـها،    
   الوعاء الضرييب؛
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تنفيذ تدابري للحد من التدفقات املاليـة غـري املـشروعة علـى مجيـع املـستويات،                   )هـ(  
يف أمهيـة حامسـة   يكتـسي  و. وتعزيز ممارسات اإلفـصاح وتـشجيع الـشفافية يف املعلومـات املاليـة          

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

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

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

   .والفساد
  

 اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٢  

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

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

 الطاقـة اإلنتاجيـة ودعـم هـذه البلـدان           وتعزيـز والفعالية واجلودة ويتحمـل مـسؤولية اجتماعيـة،         
 القائمـة االستفادة من اسـتثمارات القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك العمليـات                على  لتطوير قدرهتا   

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

 لنقـل األصـول املـسروقة وللتـدفقات         حـوافز  املـالذات اآلمنـة الـيت تنـشئ          إزالة  )ج(  
  ؛ إىل اخلارج املالية غري املشروعة

 متاشـيا املساعدة يف اسـترداد األصـول املـسروقة وإعادهتـا إىل بلـداهنا األصـلية،                  )د(  
   الفساد؛ مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة

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

  
  

__________ 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨(  
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 املساعدة اإلمنائية الرمسية

 مـــن  بليـــون دوالر١٢رغـــم أن تـــدفقات املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة ارتفعـــت مـــن   - ١١٣
يف الفتـرة مـن     من دوالرات الواليات املتحدة      بليون دوالر    ٣٨ إىل   واليات املتحدة دوالرات ال 

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

ثيثـة  احل هـود املزيـد مـن اجل     املتقدمـة النمـو ببـذل         البلـدان  إىل قيـام  واضـحة   مثة حاجـة    و - ١١٤
منـوا وتعزيـز هـذه االلتزامـات،         إىل أقـل البلـدان        بتقـدمي مـساعدة إمنائيـة رمسيـة        بالتزاماهتـا للوفاء  
   .أمكن مىت

 : التاليةالغايات واألهدافمع  تتماشى سياسات وتدابري وسيسعى إىل وضع - ١١٥

  إىل أقل البلدان منوا؛  املساعدة اإلمنائية الرمسية تقدميبكفالة الوفاء بااللتزامات   )أ(  
وزيـادة مواءمـة    مواءمة املعونة مع األولويات الوطنية ألقل البلدان منوا،         كفالة    )ب(  

  . الوطنيةوإجراءاهتا املعونة مع نظم أقل البلدان منوا 
 بـشأن   ون وشـركاؤها اإلمنـائي    تكون اإلجراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا             وس - ١١٦

 : 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؛ 

برنـــامج دة يف اســـتخدام املعونـــة لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة الـــشاملة الـــوار        )ب(  
  ؛ بروكسل عمل

ــدعم كمــا     إحــداث  )ج(   ــز ال ــة لتعزي ــع أشــكال متويــل التنمي ــآزر بــني مجي  ونوعــا ت
 لضمان فعالية التنمية؛ 

 علـــى العمـــومتعزيـــز شـــفافية املعونـــات ومكافحـــة الفـــساد بإتاحـــة إطـــالع     )د(  
 .وأوجه استخدامهااملعلومات املتعلقة بكميات املعونة ومصادرها 

  
  ات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيوناإلجراء  -  ٢  

تضطلع البلدان املاحنة يف أقرب وقـت ممكـن بـاإلجراءات التاليـة الـيت تعهـدت               )أ(  
  :باختاذها خالل مؤمتر األمم املتحدة بشأن أقل البلدان منوا
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البلــدان املاحنــة الــيت تقــدم إىل أقــل البلــدان منــوا مــساعدة إمنائيــة رمسيــة بنــسبة     ‘١’  
تواصــل القيــام بــذلك وتبــذل    :  مــن ناجتهــا القــومي اإلمجــايل   ٠,٢٠ تفــوق

  لزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا؛قصاراها 
 تتعهــد:  يف املائــة املــستهدفة٠,١٥البلــدان املاحنــة األخــرى الــيت بلغــت نــسبة    ‘٢’  

   يف املائة على وجه السرعة؛٠,٢٠ببلوغ نسبة 
 يف املائـــة ٠,١٥ان املاحنـــة األخــرى الــيت تعهـــدت ببلــوغ نــسبة     مجيــع البلــد    ‘٣’  

 ٢٠١٥تعيــد تأكيــد التزامهــا وتتعهــد ببلــوغ اهلــدف حبلــول عــام  : املــستهدفة
  ببذل قصاراها للتعجيل مبساعيها لبلوغ اهلدف؛ أو

لــن تــدخر جهــدا علــى : خــالل فتــرة برنــامج العمــل، البلــدان املاحنــة األخــرى  ‘٤’  
 املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة إىل أقـل البلـدان منـوا،             الصعيد الفردي لزيادة  

  مما سيفضي إىل زيادة كبرية يف مساعدهتا اجلماعية ألقل البلدان منوا؛
 البلـدان املاحنـة استعراضـاً اللتزاماهتـا بتقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة               ينبغي أن جتري    ‘٥’  

وارد املخصـصة ألقـل   ، وأن تنظـر يف إمكانيـة تعزيـز املـ      ٢٠١٥الرمسية يف عـام     
  ؛البلدان منوا

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

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

 اســتخدام خيــار آخــر   ة املاحنــ ت اجلهــات وإذا اختــار. األنــشطة الــيت يــديرها القطــاع العــام    
مبـا فيهـا الوحـدات    ( من مث علـى آليـات لتـسليم املعونـة خارجـة عـن الـنظم القطريـة             تواعتمد

 إليـه يف خيارهـا، وأن       ، فعليها أن تبني بشفافية األساس الذي اسـتندت        )املوازية لتنفيذ املشاريع  
اجلهـات  ضع  تـ ويف حالة تعذر اسـتخدام الـنظم القطريـة،          . تستعرض مواقفها يف فترات منتظمة    

 تقويضها؛  ضمانات وتدابري تكفل تعزيز النظم واإلجراءات القطرية الةاملاحن

مواءمــة املعونــة مــع األولويــات الوطنيــة وتعزيــز تنميــة القــدرات وفقــا ملبــادئ     )د(  
  ؛ تنيلقيادة الوطنيامللكية وا
، واخلـضوع   إمكانيـة توقعهـا   ، و  هلـا   بتعزيز امللكية الوطنيـة    ة املعونة وعينحتسني    )هـ(  

، واالتـساق واملواءمـة، وفقـا إلعـالن          النتـائج  التوجه القـائم علـى    املتبادل للمساءلة والشفافية، و   
 ؛٢٠٠٨ بشأن فعالية املعونة وجدول أعمال أكرا لعام ٢٠٠٥باريس لعام 
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   بني اجلهات املاحنة لتجنب التجزؤ واالزدواجية؛ واملواءمةحتسني التنسيق   )و(  
مواصلة إحراز التقدم يف حترير املعونـة مـن القيـود، علـى النحـو الـذي شـجعت                  )ز(  

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

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

  ستدامة؛ املتنمية ال، وفنصاملشامل والطرد واملقتصادي اال
 آليات متويل مبتكرة جديـدة وتعزيـز القـائم منـها وتوسـيع نطاقـه،          استكشاف  )ط(  

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

منـوا  البلـدان   أقـل   فـق أولويـات      وأن ُتـصرف و    ،عن مصادر التمويـل التقليديـة وإمنـا مكملـة هلـا           
 . عبئا مفرطا على عاتقهاتشكل  وأال
  

  الدين اخلارجي    
أسهمت املبادرة املعنية بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون، واملبـادرة املتعـددة األطـراف                  - ١١٧

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

 أدى إىل خفض كـبري يف إمكانيـة تعرضـها ألخطـار الـدين ومتكينـها                 مماالفقرية املثقلة بالديون،    
وعلى الرغم من هذه اجلهـود الدوليـة، ال يـزال           . اراهتا يف اخلدمات االجتماعية   من زيادة استثم  
زء جبـ  خدمـة الـدين      وتـستأثر .  يواجه مشكلة ارتفاع أعباء الـدين      أقل البلدان منوا  عدد كبري من    

 هـذه البلـدان، ممـا ميثـل عائقـا أمـام حتقيـق النمـو االقتـصادي                القليلـة يف  كبري من موارد امليزانيـة      
فيهـا األهـداف اإلمنائيـة       لى الفقر وحتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا              والقضاء ع 
 القــدرة علــى حتمــل وتتوقــف. ويتطلــب هــذا الوضــع اســتمرار تنفيــذ اآلليــات القائمــة. لأللفيــة

يـات إقـراض    لالدين على املدى البعيـد، يف مجلـة أمـور، علـى قيـام مجيـع الـدائنني واملـدينني بعم                    
ؤولة، وحتقيق منو اقتصادي مستدام، وإحداث حتول هيكلي يف أقـل البلـدان منـوا،            واقتراض مس 

  . هذه البلدانفائدة وتعزيز آفاق األسواق ل
 : التاليةالغايات واألهداف مع تتماشى سياسات وتدابري وسيسعى إىل وضع - ١١٨

ذ يف  أقل البلدان منوا مع األخـ       مجيع حتمله يف  حتقيق مستويات من الدين ميكن      )أ(  
  خلاصة هلذه البلدان؛ ا اإلمنائيةحتياجات الاالعتبار ا
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 يف رصد حالة الدين لدى أقل البلدان منوا ومواصلة اختـاذ تـدابري              التزام احليطة   )ب(  
  ؛ فعالة ضمن األطر القائمة

 البلــدان غــري تــدابري حمــددة لتخفيــف أعبــاء ديــون أقــل البلــدان منــوا مــن إتاحــة  )ج(  
  .يون على أساس كل حالة على حدةالفقرية املثقلة بالد

 بـشأن   اإلمنـائيون تكون اإلجراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها                 وس - ١١٩
  : التايلالنحوختفيف أعباء الديون على 

  
  اإلجراءات املشتركة  -  ١  

ملثقلـة  مواصلة التأكد من قيام مجيع البلدان املشاركة يف املبادرة املعنية بالبلدان الفقرية ا         
 األعـــضاء يف نـــادي بـــاريس، بتخفيـــف أعبـــاء الـــديون، الـــدائنون غـــريبالـــديون مبـــا يف ذلـــك 

ــدائنني مــن أعــضاء        ــسبة كــبرية مــن ديوهنــا غــري مــستحقة لل ــدان الــيت تكــون ن وخــصوصا للبل
  .باريس نادي

  
 أقل البلدان منواضطلع هبا اإلجراءات اليت ت  -  ٢  

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

  
 اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٣  

ملبــادرة املعنيــة بالبلــدان  تنفيــذ ا لويف الوقــت املناســب الكامــل  التمويــلكفالــة  )أ(  
لـديون مبـا يف ذلـك للعـدد         واملبـادرة املتعـددة األطـراف لتخفيـف أعبـاء ا           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(  
ــاد    ــديون واملب ــة بال ــدان الفقــرية املثقل ــة بالبل ــديون   املعني ــاء ال رة املتعــددة األطــراف لتخفيــف أعب

   تنتقص من موارد املساعدة اإلمنائية الرمسية املُزمع إتاحتها ألقل البلدان منوا؛ ال
 والـشفافية والتعامـل مـع       التراضـي وعلـى أسـاس       عند االقتضاء  زيادة التقّصي،   )ج(  

 مـن قبيـل    ومبتكـرة ةلدين جديدة وحمسَّنلاستخدام أدوات وآليات   بشأن  كل حالة على حدة،     
   مبادالت الديون؛
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تدابري ومبادرات إضـافية هتـدف إىل كفالـة القـدرة علـى حتمـل               النظر يف اختاذ      )د(  
طويــل األجــل مــن خــالل زيــادة التمويــل علــى أســاس املــنح وغــري ذلــك مــن أشــكال    الالــدين 

  ؛ مبا يف ذلك من خالل املؤسسات املتعددة األطراف،التمويل امليسر
 سياسات منسقة هتـدف إىل تعزيـز متويـل الـديون،            وضعيد على ضرورة    التأك  )هـ(  

، عنـد االقتـضاء، مـع اإلشـارة أيـضا إىل أن أقـل البلـدان منـوا           هيكلتـها وختفيف أعبائها، وإعادة    
ومــن خــالل  الــسعي إىل التفــاوض، كمــالذ أخــري، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، ميكنــها
 الـدائنني كافـة  املـدينني و  سـداد الـدين مؤقتـا بـني          للتوصل إىل اتفاقات بـشأن وقـف      ،  ةقائم أطر
ــن ــصادية         م ــت التطــورات االقت ــة وتثبي ــسلبية لألزم ــار ال ــف حــدة اآلث ــساعدة يف ختفي أجــل امل

 .السلبية الكلية
  

 االستثمار األجنيب املباشر    

 مثــة دور تكميلــي وحتفيــزي ميكــن أن تــسهم بــه التــدفقات الرأمساليــة الدوليــة اخلاصــة   - ١٢٠
 األجل، ال سـيما االسـتثمار األجـنيب املباشـر، يف بنـاء الطاقـة اإلنتاجيـة وتعزيزهـا نظـرا                      طويلةال
تفضي إليه من منافع ملموسة وغري ملموسة، مبا يف ذلك منو الصادرات، ونقل التكنولوجيـا                ملا

وتــشكل الــسياسات الــيت هتــدف إىل .  فــرص العمــل، والقــضاء علــى الفقــروإجيــادواملهــارات، 
ويف . تثمار األجنيب واسـتبقائه عناصـر أساسـية يف اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة              استقطاب االس 

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

   .عمة أمهية بالغة من أجل حتقيق هذه الغايةويكتسي توافر بيئة دولية دا
 : التاليةالغايات واألهدافوسُيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ١٢١

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

 .البلدان منواتعزيز املبادرات الرامية إىل دعم االستثمار يف أقل   )ب(  

وستكون اإلجراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها اإلمنـائيون بـشأن                     - ١٢٢
  :االستثمار األجنيب املباشر على النحو التايل

  
  اإلجراءات املشتركة  -  ١  

يميــة املتعلقــة باالســتثمار املباشــر األجــنيب وتــدفقات  تعزيــز األطــر االســتراتيجية والتنظ  
الـيت تـشمل جمـاالت الـسياسات العامـة ذات األمهيـة احلامسـة               واملوارد األخرى يف هـذا القطـاع        
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ــن ــسري التجـــارة، والبحـــث والتطـــوير،         مـ ــل األساســـية، والتجـــارة وتيـ قبيـــل تطـــوير اهلياكـ
  . التكنولوجيا ونقل

  
 أقل البلدان منوااإلجراءات اليت تضطلع هبا   -  ٢  

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 ــال ةن ــوفري ةفعال ، وت
معلومـات 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

سجيل تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر اجلديـد         لت وحيدةإنشاء مرفق نافذة      )ج(  
ــن هياكـــل        ــزم مـ ــا يلـ ــشاء مـ ــع إنـ ــا مـ ــة عليهـ ــة والرقابـ ــدفقات املاليـ ــن التـ ــا مـ ــائم وغريهـ والقـ

 .مؤسسية أساسية
  

  اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٣  
 مبــادرات وتعزيزهــا، عنــد االقتــضاء، لــدعم االســتثمار يف أقــل البلــدان وضــع   )أ(  

 وصــناديق الــشركات التفــضيليتمويــل الضمانات والــتــأمني والبــرامج منــوا، وذلــك مــن قبيــل  
 مع التركيز بوجـه خـاص علـى القطاعـات الالزمـة لبنـاء         ،اخلاصة لالستثمار يف أقل البلدان منوا     

قاعدة إنتاجية متنوعة وتـشجيع إقامـة الـروابط مـع أنـشطة اإلنتـاج احمللـي وكـذلك اسـتحداث                     
  ؛ فرص العمل

وعلــى املــستوى اإلقليمــي حــسب   ،دعــم بنــاء القــدرات يف أقــل البلــدان منــوا   )ب(  
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                
  ؛ ستثمار يف أقل البلدان منوامعلومات بشأن فرص اال

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

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

  
 التحويالت    

. التحويالت موارد مالية خاصة مهمة لألسر املعيشية يف البلـدان األصـلية للمهـاجرين              - ١٢٣
 إجيـاد فـض تكـاليف املعـامالت املتعلقـة بـالتحويالت و     ومثة حاجة إىل بذل املزيد من اجلهـود خل  

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                

  .ل التنميةأو غري ذلك من املصادر العامة لتموي

 : التاليةالغايات واألهدافوسُيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ١٢٤

خفـــض تكلفـــة املعـــامالت املتعلقـــة بتـــدفقات التحـــويالت وتعزيـــز أثـــر التحـــويالت     
 .التنمية على

وستكون اإلجراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها اإلمنـائيون بـشأن                     - ١٢٥
  : على النحو التايلالتحويالت

  
  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(  
ني اســــتخدام معــــارف املهــــاجرين العائــــدين اختــــاذ تــــدابري مالئمــــة لتحــــس  )ج(  
  وإيراداهتم؛  ومهاراهتم
تــوفري املعلومــات الالزمــة، حــسب توافرهــا، للعــاملني الــساعني إىل العمــل          )د(  

 .اخلارج يف
  

 اإلجراءات اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون  -  ٢  

قيود غـري املعقولـة     والللعاملني املهاجرين   التمييزية  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؛ 
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النظــر يف إمكانيــة القيــام، عنــد االقتــضاء ووفقــا للقــوانني احملليــة، بوضــع نظــام   )ب(  
   ، يشمل العاملني الوافدين من أقل البلدان منوا؛جرة القصرية األجللله

 غــري الــضرورية املفروضــة علــى التحــويالت املوجهــة إىل اخلــارج القيــودإلغــاء   )ج(  
   ودعم خفض تكاليف املعامالت؛

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

  
  احلوكمة الرشيدة على مجيع املستويات  - حاء  

متثــل احلوكمــة الرشــيدة وســيادة القــانون علــى املــستويات احملليــة والوطنيــة والدوليــة     - ١٢٦
املطرد والشامل واملنصف، وحتقيـق التنميـة        عنصرين أساسيني من أجل حتقيق النمو االقتصادي      

سـيان أيـضا لتحقيـق االلتزامـات الـواردة يف      ومهـا أسا . املستدامة، والقضاء علـى الفقـر واجلـوع      
 . برنامج العمل هذا

وقــد أحــرز العديــد مــن أقــل البلــدان منــوا تقــدما علــى مــدى العقــد األخــري يف جمــال      - ١٢٧
. احلوكمة الرشيدة وسيادة القانون ومحايـة حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا، واملـشاركة الدميقراطيـة               

    .  أولوية أكرب ملسائل احلوكمة املطروحةويتعني مواصلة تعزيز هذا التقدم وإيالء
ويقتـضي  . ترتبط التنمية املـستدامة يف أقـل البلـدان منـوا ارتباطـا وثيقـا بالـسلم واألمـن               - ١٢٨

 للتـصدي لقـضايا     الـسياق الوضع يف أقل البلدان منوا املتضررة من الرتاعات اعتماد ُنُهج حمـددة             
نت وترية التقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ األهـداف            وقد كا . الفقر واألمن واحلوكمة بصورة متكاملة    

ــة، وحنــو حتقيــق النمــو املطــرد       ــة لأللفي ــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائي اإلمنائي
والشامل واملنصف والتنمية املستدامة أبطأ يف أقـل البلـدان منـوا املتـضررة مـن الرتاعـات مقارنـة                    

 أيـضا سـببني مـن أسـباب نـشوب الرتاعـات يف أقـل                ويشكل الفقر واجلـوع   . بغريها من البلدان  
 أن ختـضع عمليـات تـسوية الرتاعـات وإحـالل الـسالم للـسيطرة والقيـادة                  وينبغـي . البلدان منـوا  
وسـيتعني اعتمـاد سياسـات واسـتراتيجيات وطنيـة مالئمـة لتعزيـز بنـاء الثقـة، ومنـع                    . الوطنيتني

 ويتعني انتهاج سياسات وطنية لتقـدمي       .نشوب الرتاعات، وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية     
املساعدة املوجهة إىل أقل البلدان منوا املتضررة من الرتاعـات واختـاذ تـدابري دوليـة لـدعمها مـن                    
أجل التصدي للتحديات املرتبطة ببناء السالم وبناء الدولـة والـتعمري وإعـادة التأهيـل، وحتـسني               

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

   .ما بعد انتهاء الرتاع
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 : التاليةالغايات واألهدافوسُيسعى إىل وضع سياسات وتدابري تتماشى مع  - ١٢٩

انون، واملـساواة بـني اجلنـسني، ومتكـني         تعزيز احلوكمـة الرشـيدة، وسـيادة القـ          )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

   ؛لضمان احلوكمة الرشيدةتعزيز القدرات املؤسسية ألقل البلدان منوا   )ج(  
 بطريقـة ميكـن التنبـؤ    هاماستخدااملوارد املقدمة ألقل البلدان منوا وتوفري كفالة    )د(  

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

   ؛بصورة قوية وفعالة يف املنتديات الدولية ذات الصلة
 واألمـن والتنميـة املـستدامة الـشاملة يف          االسـتقرار بناء الـسالم الـدائم وكفالـة          )و(  

   .أقل البلدان منوا
وستكون اإلجراءات الـيت تـضطلع هبـا أقـل البلـدان منـوا وشـركاؤها اإلمنـائيون بـشأن                     - ١٣٠

  : على النحو التايلاحلوكمة
 أقل البلدان منوا اإلجراءات اليت تضطلع هبا  -  ١  

 مبــا يف ذلــك احلــق ،تعزيــز واحتــرام مجيــع حقــوق اإلنــسان املعتــرف هبــا دوليــا  )أ(  
  ؛ التنمية يف

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

ــة التــ    )ج(   ــر يف إمكاني ــساد،     النظ ــة الف ــم املتحــدة ملكافح ــة األم ــى اتفاقي  صديق عل
ــساد مت        أو ــة مكافحــة الف ــوانني وأنظم ــذ ق ــة، وتنفي ــبيل األولوي ــى س ــا، عل ــضمام إليه ــيا ااالن ش
   ؛االتفاقية مع

مواصلة إصـالح القطـاع العـام لزيـادة الكفـاءة والـشفافية يف تقـدمي اخلـدمات                    )د(  
  ائية؛ البشرية واملؤسسية، مبا يف ذلك قدرته اإلحص
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الشفافية يف اإلدارة املالية العامة مبـا يف ذلـك اإلفـصاح العـام           العمل باملزيد من    )هـ(  
الرقابـة   وامليزانيات والنفقات واملشتريات وعمليات مراجعة احلـسابات وحتـسني           تعن اإليرادا 

  ؛  على اإلدارة املالية العامةيةالربملان
صلحة ومـساءلة احلكومـة علـى       تشجيع املـشاركة الفعالـة جلميـع أصـحاب املـ            )و(  

تعزيــز أدوار الربملــان واجملتمــع املــدين ووســائط اإلعــالم املــستقلة   عــن طريــق مجيــع املــستويات 
واألحزاب السياسية وسائر املؤسسات والعمليات الدميقراطية، حـسب االقتـضاء، مبـا يف ذلـك               

مع كفالة التزام مجيـع     ،  ما يتعلق بإعداد السياسات واخلطط اإلمنائية الوطنية وتنفيذها ورصدها        
  أصحاب املصلحة بالقوانني الوطنية وتقيدها بسيادة القانون؛ 

تشجيع قيـام حكومـة عادلـة وشـفافة وتعمـل بـشكل جيـد وختـضع للمـساءلة                     )ز(  
   ؛أمام الشعب وتشجيع قيام نظام قضائي مستقل ومتاح للجميع

 وكـذلك   ،البيئيـة تشجيع االتـساق بـني الـسياسات االقتـصادية واالجتماعيـة و             )ح(  
  تشجيع االتساق يف استخدام املوارد لضمان هتيئة بيئة تفضي إىل التنمية املستدامة؛ 

 إلنفاقهــا يف تعزيــز مــساءلة مجيــع اجلهــات الفاعلــة اإلمنائيــة الــيت تتلقــى أمــواال   )ط(  
أنــشطة التنميــة، وذلــك مــن خــالل آليــة إفــصاح علــين عــن مــصادر متويلــها وكــذلك مراجعــة    

  ملالية؛ حساباهتا ا
الفــساد، والرشــوة، وغــسل األمــوال، والنقــل اجلهــود املبذولــة ملكافحــة تعزيـز    )ي(  

عــن طريــق تعزيــز القــوانني واألنظمــة غــري املــشروع لألمــوال، وســائر األنــشطة غــري املــشروعة  
  ؛ املناهضة للفساد وإنفاذها بفعالية

اء الــسالم،  وتــسويتها بالوســائل الــسلمية، وبنــ الرتاعــاتإدمــاج منــع نــشوب   )ك(  
ــة،          ــة الوطني ــة يف صــلب خطــط التنمي ــصاحلة الوطني ــتراتيجيات امل ــذلك اس ــة، وك ــاء الدول وبن

  االقتضاء؛ حسب
تعزيز السياسات وتكثيف اجلهود لتحقيق مشاركة النساء والرجال على قـدم            )ل(  

املــساواة علــى مجيــع املــستويات يف جمــاالت منــع نــشوب الرتاعــات وتــسويتها، واملــصاحلة،          
  ت بناء السالم؛وعمليا

السعي إىل اعتماد سياسات وبـرامج للتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية موسـعة                )م(  
وشــاملة، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى القــضاء علــى الفقــر واجلــوع، وإجيــاد فــرص العمــل  

  .سيما للنساء والشباب املنتج، وتوفري فرص العمل الالئق للجميع، وال
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 الشركاء اإلمنائيون ااإلجراءات اليت يضطلع هب  -  ٢  

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

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

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

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

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

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

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

االنـضمام   النظر يف التـصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد أو                  )و(  
  اهضة للفساد وفقا لالتفاقية؛ إليها، على سبيل االستعجال، وتنفيذ القوانني واألنظمة املن

ــدراهتا املؤســسية وأطرهــا     جهــوددعــم   )ز(   ــز ق ــة إىل تعزي ــدان منــوا الرامي  أقــل البل
ــع الفــساد، والرشــوة، وغــسل األمــوال، والنقــل غــري املــشروع لألمــوال، وســائر       ــة ملن التنظيمي

  ؛األنشطة غري املشروعة اليت تقوم هبا كيانات من القطاعني العام واخلاص
 منـوا،  البلـدان  أقـل  مـن  املـستفيد البلـد   طلـب علـى    بناء املالئمة املساعدة قدميت  )ح(  
ــع نــشوب  يف للمــساعدة املتحــدة، األمــم مليثــاق وفقــا ــها، الرتاعــاتمن بوســائل ســلمية،  وحل
 وإعــادة الــرتاع، انتــهاء بعــد مــا مرحلــة يف الــسالم وبنــاء الثقــة، بنــاء ودعــمفيهــا الوســاطة،  مبــا

 تأهيل؛وال واإلعمار اإلدماج

ــد  )ط(   ــدعم توطي ــدم ال ــل املق ــدان ألق ــوا البل ــضررة من ــن املت ــات م ــصدي الرتاع  للت
 العريــضة االجتماعيــة االقتــصادية التنميــة فيهــا امبــ معــني، ببلــد احملــددة واحلــاالت لالحتياجــات

 والقـدرات  املؤسـسات  بنـاء  إعـادة  علـى  خاصـة  بـصفة  التركيـز  مـع  والسريعة والشاملة القاعدة
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ــة، ــاء دةوإعــا الوطني ــة البالغــة األساســية اهلياكــل بن  والعمــل املنــتج العمــل فــرص إجيــادو األمهي
  للجميع؛ الالئق

 املتـضررة  منـوا  البلـدان  ألقـل  الوطنيـة  األولويـات  مـع  املساعدة وتنسيق مواءمة  )ي(  
  .الرتاعات من

  
  االدور التكميلي للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف تنفيذ برنامج العمل هذ  -خامسا   

ــة أقــل البلــدان منــوا عــن طريــق      - ١٣١ ــدان اجلنــوب دور مهــم يف تنمي  للتعــاون فيمــا بــني بل
املسامهة يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول يف جمـاالت مـن قبيـل بنـاء القـدرات البـشرية والقـدرة                      

ســيما يف مواضــيع تتعلــق  اإلنتاجيــة، وتقــدمي املــساعدة التقنيــة وتبــادل أفــضل املمارســات، وال 
ــصحة، و ــا، والتجــارة      بال ــم والتكنولوجي ــة، والعل ــة، والبيئ ــين، والزراع ــدريب امله ــيم، والت التعل
وينبغــي أن يــدعم اجملتمــع الــدويل هــذا النــوع مــن التعــاون، مبــا يــشمل ُنهــج           . واالســتثمار

  . الثالثي التعاون
ــدان       - ١٣٢ ــضامن بــني شــعوب وبل ــا هــو جتــسيٌد للت ــدان اجلنــوب إمن  والتعــاون فيمــا بــني بل

لذي يساهم يف حتقيق الرفاه الوطين، واالعتماد على الذات علـى الـصعيد اجلمـاعي،               اجلنوب، ا 
ويــتعني أن . وبلـوغ األهــداف اإلمنائيــة املتفـق عليهــا دوليــا، مبـا فيهــا األهــداف اإلمنائيـة لأللفيــة    

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

  . والالمشروطية، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، وحتقيق املنفعة املتبادلة
والتعــاون بــني بلــدان اجلنــوب مــسعى مــشترك لــشعوب وبلــدان اجلنــوب، ينبــع مــن      - ١٣٣

ــشتركة،   ــشاعرها املـ ــا ومـ ــستند إىل جتارهبـ ــها،   ويـ ــا بينـ ــشتركة وإىل التـــضامن فيمـ ــدافها املـ أهـ
 اي البلـدان زمـام أمورهـا بنفـسها، دومنـ          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            
ــة فيمــا  ــة التنمي ــز املــساءلة       فعالي ــدان اجلنــوب مــن خــالل مواصــلة تعزي يتعلــق بالتعــاون بــني بل

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

  . فيما بني بلدان اجلنوب هبدف حتسني نوعيته، حسب االقتضاء، بطريقة تركز على النتائج
 وليس التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب بـديال للتعـاون بـني بلـدان الـشمال واجلنـوب،                    - ١٣٤

  . بل هو باألحرى مكّمل له
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ــذ    - ١٣٥ ــيت تب ــود ال ــا اجله ــى ترحيب ــراف     هلا  وتلق ــددة األط ــة املتع ــة واإلمنائي املؤســسات املالي
حـسب  تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب،       لواإلقليمية والثنائية من أجل زيادة املوارد املالية        

   .أقل البلدان منوااالقتضاء، لفائدة 
بغيـة  ن حتقيق إمكانات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وفقا ملبادئ هذا التعـاو     وينبغي   - ١٣٦

بلوغ األهداف املتمثلة يف دعم جهـود التنميـة الوطنيـة واإلقليميـة، وتعزيـز القـدرات املؤسـسية            
  . والتقنية، وحتسني تبادل اخلربات والدراية الفنية فيما بني البلدان النامية

بـني   واإلجنازات اليت حققتها البلدان النامية يف سـبيل تـشجيع مبـادرات التعـاون فيمـا                - ١٣٧
 اجلنوب، مبا يف ذلـك أقـل البلـدان منـوا، هـي موضـع ترحيـب، ومـن مث، فالبلـدان الناميـة                        بلدان

  . مدعّوة إىل مواصلة تكثيف جهودها يف هذا الصدد
وينبغي اإلقرار مبسامهة التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف برنـامج عمـل اسـطنبول،                    - ١٣٨

 البلـدان منـوا، مـع مراعـاة أمـور مـن بينـها            بسبل منها تعزيز املبادرات اليت تعود بالنفع على أقل        
  . أوجه التكامل االقتصادي فيما بني البلدان النامية

تعزيز إمكانية احلـصول علـى التكنولوجيـا ونقلـها، بطـرق منـها              وينبغي التشديد على     - ١٣٩
ويـتعني أن تبـذل البلـدان الناميـة مزيـدا مـن اجلهـود لتحـسني                . التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب      

تيبات التعـاون التكنولـوجي مـع أقـل البلـدان منـوا، مثـل االحتـاد املعـين بـالعلوم والتكنولوجيـا                       تر
بــني بلــدان  ومــن املهــم أيــضا التــشجيع، مــن خــالل التعــاون فيمــا . واالبتكــار لبلــدان اجلنــوب

اجلنوب، على توسيع نطاق التطورات التكنولوجيـة لتـشمل مـثال قـدرات اإلدارة التكنولوجيـة                
ــستخدمي        وشــبكات امل ــشاركة م ــى م ــيت تنطــوي عل ــب وال ــة الطل ــة حنــو تلبي ــات املوجه علوم

التكنولوجيــا أو املنخــرطني يف عمليــة التنميــة التكنولوجيــة وتطــوير اهلياكــل األساســية وتنميــة    
  . املوارد البشرية

وجيـــري تنفيـــذ التعـــاون فيمـــا بـــني اجلنـــوب عـــن طريـــق شـــىت املبـــادرات يف امليـــدان   - ١٤٠
  . )٩(، واالقتصادي، والبيئي، والتقين، والسياسي)سيما الصحة والتعليم وال(االجتماعي 

__________ 
الــصندوق يف كوبـا؛ وبــرامج  “ نعــم، أسـتطيع القيــام بــذلك ”و  “عمليــة املعجـزة ”رتــا مباد: علـى ســبيل املثـال    )٩(  

 مع رابطة الـدول املـستقلة والبلـدان       التقين؛ وبرامج الصندوق املصري للتعاون      املصري للتعاون التقين مع أفريقيا    
ــش       ــة ال ــاون األفقــي للوكال ــامج التع ــستقلة حــديثاً؛ وبرن ــدان امل ــة اإلســالمية والبل ــدويل؛  األوروبي ــاون ال يلية للتع

والربنامج اهلندي للتعاون التقين واالقتصادي؛ واملشروع اهلندي للـشبكة اإللكترونيـة لعمـوم البلـدان األفريقيـة؛                 
ومصرف اجلنوب؛ ومركز حركـة عـدم االحنيـاز للتعـاون الـتقين فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب؛ ومنظمـة االسـتثمار                         

مهوريــة إيــران اإلســالمية؛ والربنــامج الباكــستاين للمــساعدة التقنيــة؛  واملــساعدة االقتــصادية والتقنيــة اخلاصــة جب
ــامج التعــاون مــع أمريكــا الوســطى؛ والــصندوق املــشترك     PetroCaribeواتفــاق   للتعــاون يف جمــال الطاقــة؛ وبرن

تعاون تبادل اخلرباء والدروس املستفادة يف إطار ال      : والغازإدارة النفط   ” ومبادرة   للتعاون بني املكسيك وشيلي؛   
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  الرفع من قائمة أقل البلدان منوا واالنتقال السلس  - ساساد 
 بـصدد اخلـروج مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا                هي يكتسي االنتقال السلس للبلدان اليت     - ١٤١

ستدامة دون أي إرباك خلططهـا وبراجمهـا        ضمان انتهاجها بيسر ملسار التنمية امل      أمهية حيوية يف  
ويلزم التدرج يف إلغاء التدابري واملنافع املرتبطة مبركز العـضوية يف فئـة أقـل        . ومشاريعها اإلمنائية 

البلدان منوا متشيا مع استراتيجية انتقاهلا السلس مع مراعاة احلالة اإلمنائية اخلاصة لكـل بلـد مـن      
  .هذه البلدان

 حامسة بالنسبة للبلدان اليت هي بصدد اخلـروج مـن قائمـة أقـل البلـدان                 ويكتسي أمهية  - ١٤٢
منوا تويل زمام القيادة يف وضـع اسـتراتيجيات لالنتقـال الـسلس بـدعم مـن شـركائها اإلمنـائيني                     

مبـن فـيهم منظومـة األمـم املتحـدة،           والتجـاريني،  اإلمنـائيني    وينبغي هلؤالء الشركاء  . والتجاريني
راتيجية االنتقال وجتنب أي خفض فجـائي يف املـساعدة املاليـة والتقنيـة،     مواصلة دعم تنفيذ است  

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

ــة       - ١٤٣ ــل خمــصص ملواصــلة دراســة عملي ــق عام ــشكيل فري ــدعّوةٌ إىل ت ــة م ــة العام   واجلمعي
 . ، يف حدود املوارد املتاحةال السلس وتعزيزهااالنتق

وينبغــي أن تبــذل األمــم املتحــدة جهــودا ملموســة يف تنفيــذ التــدابري املتعلقــة باالنتقــال  - ١٤٤
،  ويف حدود املـوارد املتاحـة  السلس وذلك بتخويل البلد الذي خيرج من القائمة، يف مجلة أمور          

  . فترة مالئمة للحالة اإلمنائية يف البلد املعيناملزايا القائمة املرتبطة بسفر املندوبني ل
  

__________ 
؛ والـصندوق القطـري للجنـوب مـن أجـل تقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة واإلنـسانية؛ والربنـامج                “بني بلدان اجلنـوب   

االستراتيجي الربازيلي يف ميـداين األمـن الغـذائي والزراعـة مـع هـاييت؛ والربنـامج الثالثـي املـشترك بـني الربازيـل                         
اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف جمــال الطاقــة اجلديــدة ومنظمــة العمــل الدوليــة ملكافحــة عمــل األطفــال؛ ومبــادرة 

ــني         ــشترك ب ــاون امل ــدويل؛ وصــندوق التع ــاون ال ــواي للتع ــة؛ وصــندوق أوروغ ــا النظيف واملتجــددة والتكنولوجي
ــصندوق        ــدان اجلنــوب؛ وال ــة الــصحية فيمــا بــني بل ــوفري الرعاي ــيجريي لت ــامج الن املكــسيك وأوروغــواي؛ والربن

ــيجريي؛ والرب ــة     االســتئماين الن ــة؛ والــشراكة االســتراتيجية اآلســيوية األفريقي ــة التقني ــة املعون ــيجريي هليئ ــامج الن ن
اجلديدة؛ وحمفل التعاون بـني أفريقيـا والـصني؛ والـشراكة األفريقيـة اهلنديـة؛ ومـؤمتر القمـة املـشترك بـني أفريقيـا                       

ان اهلنـد والربازيـل وجنـوب    وأمريكا اجلنوبية؛ والشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا؛ ومرفـق جمموعـة بلـد         
ن حدة الفقر واجلوع؛ والربنامج األيبريي األمريكي لتعزيز التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب؛           مأفريقيا للتخفيف   

والصندوق األرجنتيين للتعاون األفقي؛ واملشروع املشترك بني كينيا وأفريقيا واليابان لتعزيز الرياضيات والعلوم             
وي؛ واجتماع التعـاون اإلقليمـي للوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدويل ورابطـة أمـم جنـوب                    يف مشروع التعليم الثان   

  .شرق آسيا؛ واملشروع املشترك بني الربازيل واليابان لتنمية الزراعة يف موزامبيق
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 التنفيذ واملتابعة والرصد  -سابعا   
يكتسي توافر آليات متابعة ورصد تتسم بالكفاءة على املستويات الوطنيـة واإلقليميـة              - ١٤٥

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

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

برنــامج العمــل املــستوى الــوطين أمهيــة خاصــة ألن املتخــذة علــى ترتيبــات الوتكتــسي  - ١٤٦
فعلــى املــستوى الــوطين، ينبغــي أن تقــوم كــل حكومــة مــن    . متلكــه وتقــوده أقــل البلــدان منــوا  

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

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

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

ويشجَّع نظام املنسقني املقيمني التـابع لألمـم املتحـدة وأفرقـة األمـم املتحـدة القُطْريـة،                   - ١٤٧
 مـن املؤسـسات املتعـددة      اوكذلك ممثلو مؤسسيت بريتون وودز على املستوى القُطْري، وغريمه        

 . ن مع عملية املتابعة والرصد الوطنية وتوفري الدعم هلااألطراف، على مواصلة التعاو

األهـداف والـسياسات املتفـق عليهـا الـيت تـضعها             الشركاء اإلمنائيون  يدعموينبغي أن    - ١٤٨
أقل البلدان منوا، على أساس برنامج العمل، واليت هي مدرجة يف األطر الوطنية القائمة للتنميـة               

ــدابري مالئمــة   وأن ينظــروا ز التزامــاهتموينبغــي أن يرصــدوا إجنــا . والتعــاون ــة اختــاذ ت يف إمكاني
  .أو أوجه القصور، إن وجدت ملعاجلة مواطن الضعف

وعلــى املــستوى اإلقليمــي، ينبغــي أن جتــري جلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة ووكاالهتــا  - ١٤٩
يـات املتابعـة    لتنفيذ برنامج العمـل هـذا بالتنـسيق الوثيـق مـع عمل             كل سنتني    املعنية استعراضات 

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

ي ملـا تواجهـه مـن    ووكاالهتا املعنية العمل على كفالة تلبية احتياجات أقل البلدان منـوا والتـصد        
  .حتديات يف إطار عملها اجلاري
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 وعلى املستوى العاملي، ينبغـي تعزيـز وحتـسني آليـات التنفيـذ والرصـد املوضـوعة بعـد                    - ١٥٠
وينبغــي أن تواصــل اجلمعيــة . برنــامج عمــل بروكــسيل مــن أجــل تنفيــذ برنــامج العمــل بفعاليــة 

 . حملدد لذلك من جدول أعماهلاالعامة رصد تنفيذ هذا الربنامج سنويا يف إطار البند ا

 واجمللس االقتصادي واالجتماعي مدعوٌّ إىل مواصلة إدراج بند يف جدول أعماله بـصفة              -  ١٥١
. دوريــة أثنــاء دورتــه املوضــوعية الــسنوية بــشأن اســتعراض تنفيــذ برنــامج العمــل هــذا وتنــسيقه    

تواجهـه مـن    ا من تقـدم ومـا  وينبغي أن جيري اجمللس استعراضات دورية ملا حترزه أقل البلدان منو        
واجمللـس مـدعوٌّ إىل إجـراء اسـتعراض         . معوقات إلتاحة حـدوث تفاعـل مركّـز بـني هـذه البلـدان             

ــضاء     ــسنوية، حــسب االقت ــة ال ــامج العمــل يف ســياق استعراضــاته الوزاري ــذ برن وينبغــي أن . لتنفي
ون اإلمنـائي الـدويل،     يستمر منتدى التعاون اإلمنائي يف استعراض االجتاهات العامـة يف جمـال التعـا             

  .وكذلك اتساق السياسات بالنسبة للتنمية، مبا يف ذلك بالنسبة ألقل البلدان منوا

يف اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس  ســـنويينبغـــي أن يتـــضمن النظـــر يف كـــل اســـتعراض و - ١٥٢
متابعة ورصد وتقييم ما حيـَرز مـن تقـدم يف تنفيـذ        ) أ: (أمورا من بينها  االقتصادي واالجتماعي   

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

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

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

راجمهـا وغريهـا مـن املنظمـات املتعـددة       جمالس إدارة صناديق األمـم املتحـدة وب  ُتدعى و - ١٥٣
يف تنفيـذ    إىل املـسامهة      بريتون وودز واملؤسسات املاليـة الدوليـة       تااألطراف، مبا يف ذلك مؤسس    

ــامج العمــل  ــها  ودجمــه برن ــرامج عمل ــضاء و، حــسب يف ب ــاً لاالقت ــها وفق ــة كــل من وهــذه . والي
مج العمـل علـى املـستويات       املنظمات مدعوة إىل املشاركة الكاملة يف عمليـات اسـتعراض برنـا           

  .الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية

ُيطلَب إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة أن يكفـل تعبئـة مجيـع األجـزاء التابعـة ملنظومـة                      و - ١٥٤
األمم املتحدة وتنسيق عملها على الوجه الكامل من أجل تيسري التنسيق يف تنفيذ برنـامج العمـل                 
علــى املــستويات الوطنيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة والعامليــة، واالتــساق يف عملــييت متابعتــه         

وينبغي استخدام آليات التنسيق املتاحـة مثـل جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم                  . صدهور
املتحدة املعين بالتنسيق وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة علـى نطـاق واسـع وينبغـي احلـرص علـى                    

 . تنشيط الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت يف هذا الصدد
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ــة غــري    ينبغــي أن يواصــل مكتــب  و- ١٥٥  املمثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان النامي
متابعـة  االضـطالع مبهامـه ملـساعدة األمـني العـام يف            الساحلية والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة         

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

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

 لـصاحل أقـل البلـدان منـوا، بالـشراكة مـع اهليئـة               عية والـدعوة  يف جمال التو  أعماله  املكتب  يواصل  
ذات الــصلة يف األمــم املتحــدة، وكــذلك مــع الربملانــات، واجملتمــع املــدين، ووســائط اإلعــالم،    
ــة بأقــل     واألكــادمييني، واملؤســسات، وأن يــوفر الــدعم املناســب لالجتماعــات التــشاورية املعني

علـي ملهـام املكتـب وتعزيـز قدراتـه وفعاليتـه، وكـذا فعاليـة                وبغية كفالـة التنفيـذ الف     . البلدان منوا 
الدعم املقدم من منظومة األمم املتحـدة إىل أقـل البلـدان منـوا، ُيطلـب إىل األمـني العـام أن يعـّد                        
تقريــرا بالتــشاور مــع البلــدان األعــضاء وأيــضا مــع الوكــاالت املتخصــصة والــصناديق والــربامج 

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

التـــصدي ) األونكتـــاد(وينبغــي أن يواصـــل مـــؤمتر األمــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميــة     - ١٥٦
فـق آراء بـني احلكومـات وخـصوصا      وذلـك ببنـاء توا  ،لتحديات اليت تواجهها أقل البلدان منـوا      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   

 . منوايف جمايل البحوث والتحليل للمسائل املتعلقة بأقل البلدان 

للنظــر يف إمكانيــة إجــراء اســتعراض ملنتــصف مــدعّوةٌ واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  - ١٥٧
لنظر، قرابـة انتـهاء العقـد       وهي مدعّوة أيضا ل   . املدة شامل ورفيع املستوى لتنفيذ برنامج العمل      

راء احلايل، يف إمكانية عقد مؤمتر خـامس لألمـم املتحـدة بـشأن أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل إجـ                        
  .تقييم شامل لتنفيذ هذا الربنامج والبت يف اإلجراءات الالحقة
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  الفصل الثالث
  *اإلعراب عن الشكر لشعب وحكومة تركيا    

  
  ، إن مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا  
 بدعوة مـن  ٢٠١١مايو / أيار١٣ إىل   ٩سطنبول بتركيا يف الفترة من      ا يف   وقد اجتمع   
  ركيا، حكومة ت
،  عــن خــالص تقــديره لفخامــة الــسيد عبــد اهللا غــل، رئــيس تركيــا        يعــرب  - ١  

األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا، مـن إسـهام متميـز يف     مؤمتر  قدمه، بصفته رئيس     ملا
  النتائج الناجحة اليت متخض عنها املؤمتر؛ 

ــرب  - ٢   ــد ا     يع ــها عق ــا إلتاحت ــة تركي ــه حلكوم ــق امتنان ــا   عــن عمي ــؤمتر يف تركي مل
  من مرافق وخدمات ممتازة وموظفني أكفاء؛ ؤمتر تفضلت بوضعه حتت تصرف امل وملا

ــا يطلــب  - ٣   ــا  وإىل شــعب ســطنبولاأن تنقــل إىل مدينــة  إىل حكومــة تركي تركي
  .االستقبالسن ملا لقيه املشاركون من كرم الضيافة وحاملؤمتر مشاعر امتنان 

  
  

 
  

 مـن   ١٢٤ الفقـرة    وبالنـسبة للمناقـشة، انظـر     ؛  ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣مية، املعقـودة يف      يف اجللسة اخلتا   اعُتمد  *  
 .الفرع ميم من الفصل الرابع
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  الفصل الرابع
  

  املسائل التنظيمية واإلجرائية    
  ) من جدول األعمال٢البند (

  
  انتخاب الرئيس  -ألف   

  ) من جدول األعمال٢البند (
  
ؤمتر األمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا    افتتحــت اجللــسة العامــة األوىل ملــ   - ١
 مـن جانـب األمـني العـام لألمـم املتحـدة، بـصفته رئيـسا مؤقتـا            ٢٠١١مايو  / أيار ٩االثنني   يوم

  . للمؤمتر
  . وانتخب املؤمتُر رئيسا بالتزكية عبد اهللا غل، رئيس مجهورية تركيا  - ٢
ير خارجيـة تركيـا، سـيتوىل مـسؤوليات الـرئيس           وأُبِلغ املؤمتر أن أمحد داود أوغلو، وز        - ٣

  . عند غيابه
  

  افتتاح املؤمتر  -باء   
  ) من جدول األعمال١البند (
  
مايو، أدىل ببيان كل مـن عبـد اهللا      / أيار ٩يف اجللسة العامة األوىل للمؤمتر، املعقودة يف          - ٤

؛ املتحـدة  لألمـم العـام    األمـني ،  مـون  - بـان كـي   ؛ و املـؤمتر رئـيس   تركيـا و   رئيس مجهورية غل،  
ــفو ــس جوزي ــيس، داي ــدورة رئ ــستني  ال ــسة وال ــة  اخلام ــة العام ــوينو ؛للجمعي ــايي ب ــيس، ي  رئ

جهــاال نــاث الــسيد املفوضــية األوروبيــة؛ و رئــيس، باروســو مانويــلخوســي و؛ بــنن مجهوريــة
قـل  التنـسيق العـاملي أل   مكتـب رئـيس   واالحتادية الدميقراطية نيبال مجهوريةرئيس وزراء خانال، 

، إويـاال  - نغوزي أوكوجنـو  نظمة التجارة العاملية؛ و   املدير العام مل  ،  باسكال المي ؛ و منوا انالبلد
  .الدويل للبنك نتدبةاملديرة امل

وأدىل ببيان أيـضا كـل مـن الـشيخة مـوزة بنـت ناصـر املـسند، حـرم أمـري دولـة قطـر؛                            - ٥
ت، رئـيس جملـس شـركة       وأندرس جونسون، األمني العام لالحتاد الربملاين الـدويل؛ وخمتـار كانـ           

الـــرئيس املـــشارك لفريـــق ، جـــيمس وولفنـــسونوكوكـــا كـــوال ومـــسؤوهلا التنفيـــذي األول؛ 
ــدين       ــع املـ ــة اجملتمـ ــاملي للجنـ ــسق العـ ــاركي، املنـ ــون كـ ــؤمتر؛ وأرجـ ــارزة للمـ ــصيات البـ الشخـ

  .للمؤمتر التوجيهية
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ــة هليئــة األمــم           - ٦ ــن ميــشال باشــليه، املــديرة التنفيذي ــان أيــضا كــل م املتحــدة وأدىل ببي
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ وخـوان كلـوس، املـدير التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة                   

  . للمستوطنات البشرية
  

  اعتماد النظام الداخلي  -جيم   
  ) من جدول األعمال٣البند (
ــودة يف     - ٧ ــة األوىل، املعق ــسة العام ــار٩يف اجلل ــداخلي    / أي ــه ال ــؤمتر نظام ــايو، اعتمــد امل م
  ). A/CONF.219/2(ؤقت، على حنو ما أوصت به اللجنة التحضريية احلكومية الدولية امل

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال، مبا يف ذلك إنشاء اهليئات الفرعية   -دال   

  ) من جدول األعمال٤البند (
املؤقـت،  مايو، أقـر املـؤمتر جـدول أعمالـه          / أيار ٩يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف         - ٨

ــة    ــوارد يف الوثيق ــى النحــو ال ــصيغته    . A/CONF.219/1عل ــي نــص جــدول األعمــال ب ــا يل وفيم
  : املعتمدة
  .افتتاح املؤمتر  - ١  
  .انتخاب الرئيس  - ٢  
  .اعتماد النظام الداخلي  - ٣  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال، مبا يف ذلك إنشاء اهليئات الفرعية  - ٤  
  .ملكتب غري الرئيسانتخاب أعضاء ا  - ٥  
  :وثائق تفويض املمثلني املشاركني يف املؤمتر  - ٦  
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  )أ(    
  .تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(    
  .املناقشة العامة  - ٧  
  .النظر يف مشروع الوثائق اخلتامية للمؤمتر  - ٨  
  .مسائل أخرى  - ٩  
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  .اعتماد تقرير املؤمتر  - ١٠  
اعتمــــد املــــؤمتر أيــــضا الترتيبــــات التنظيميــــة، علــــى النحــــو الــــوارد يف الوثيقــــة        و  - ٩

A/CONF.219/1/Add.1 .  
 من جدول األعمال وإعداد برنـامج       ٩ و   ٨وأنشأ املؤمتر جلنة جامعة للنظر يف البندين          - ١٠

 اســتنادا إىل املــشروع الــذي أعدتــه اللجنــة التحــضريية احلكوميــة ٢٠٢٠-٢٠١١عمــل للعقــد 
  ). A/CONF.219/4 (الدولية

  
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -هاء   

  ) من جدول األعمال٥البند (
مايو، انتخب املؤمتر أعضاء املكتب / أيار٩يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف   -  ١١

  : التالية أمساؤهم
ــا،      :نواب الرئيس   ــستان، بلجيكـ ــتراليا، أفغانـ ــتني، أسـ ــان، األرجنـ ــا، أذربيجـ  إثيوبيـ

بنغالديش، سلوفينيا، الـسودان، شـيلي، لكـسمربغ، مـالوي، نيبـال،          
  هاييت، هنغاريا

  )فنلندا(يارمو فينانني : رئيس اللجنة اجلامعة  
  )بنن( فرانسيس رجيي زينسو - جان :املقرر  

ويف اجللسة ذاهتا، أُبِلغ املـؤمتر أن الـدول األعـضاء يف مكتـب التنـسيق العـاملي جملموعـة                      - ١٢
ن منوا اليت مل ترشحها جمموعاهتا اإلقليميـة نوابـا للـرئيس، قـد انُتخبـت أعـضاًء حبكـم                    أقل البلدا 

املنــصب يف مكتــب املــؤمتر، وذلــك وفقــا للقــرار املتخــذ بــشأن الترتيبــات التنظيميــة الــواردة يف  
  . A/CONF.219/1/Add.1الوثيقة 

  
  وثائق تفويض املمثلني املشاركني يف املؤمتر  -واو   

  )ول األعمال من جد٦البند (
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض    

مــايو، قــرر املــؤمتر تعــيني البلــدان التاليــة  / أيــار٩يف اجللــسة العامــة األوىل، املعقــودة يف   - ١٣
ــائق التفــويض   يف ــة وث ــهاما االحتــاد الروســي، : عــضوية جلن ــصني، وســنغافورة، وجــزر الب  ، وال

  .ات املتحدة األمريكية والوالي، وكينيا، وفنلندا، وغواتيماال،وغابون
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  تقرير جلنة وثائق التفويض    
، اعتمد املؤمتر تقرير جلنـة      ٢٠١١مايو  / أيار ١٢يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف         - ١٤

  .، وبذلك قبل وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر)A/CONF.219/5(وثائق التفويض 
  

   اخلاصة واألنشطة املوازيةناسباتامل  - زاي  
أُقيم مخس وأربعون مناسبة خاصة نظمتـها الـدول األعـضاء ووكـاالت األمـم املتحـدة             - ١٥

وغريها من املنظمات املعنية وتناولت طائفة عريضة مـن املواضـيع الـيت تتـصدر اهتمامـات أقـل                   
انظــر املرفــق اخلــامس (ســطنبول االبلــدان منــوا، مبــا يف ذلــك الــواردة منــها ضــمن برنــامج عمــل 

وشـارك يف هـذه املناسـبات عـدد مـن املـسؤولني             ). مـة الكاملـة للمناسـبات     لالطالع علـى القائ   
الرفيعي املستوى، من بينهم رؤسـاء دول وحكومـات، ورؤسـاء وكـاالت، ووزراء، وسـفراء،                
وغريهم من كبار املسؤولني احلكوميني، واخلرباء املرموقني واملديرين التنفيـذيني وممثلـي اجملتمـع        

بات مبثابـة حمافـل للمناقـشة وحـسب، وإمنـا كانـت أيـضا مناسـبات                 ومل تكن هذه املناس   . املدين
لإلعالن عن تـدابري ملموسـة ترمـي إىل دعـم أقـل البلـدان منـوا يف تنفيـذ برنـامج العمـل، مبـا يف                           

  .ذلك التدابري املعينة ضمن برنامج العمل
إىل وتشمل التدابري املزمـع تنفيـذها تعهـدات وإجـراءات ماليـة حمـددة األهـداف ترمـي                     - ١٦

ــادين التعلــيم      ــاء القــدرات يف مي ــتقين وبن تــشجيع االســتثمار، ومقترحــات ملموســة للتعــاون ال
والتدريب، وتطوير املهارات، فضال عن بناء القدرات املؤسساتية، ونقل التكنولوجيـا، وتعزيـز         

وعـالوة  . القدرات يف جمال البحوث، ونقـل املعـارف، وإنـشاء معاهـد البحـوث والتكنولوجيـا               
 قطعت التزامات قطاعية، تشمل تنفيذ برامج ومـشاريع يف ميـادين الزراعـة واألمـن             على ذلك، 

وأعلـن  . الغذائي، والقدرات التجارية واإلنتاجية، والتنميـة البـشرية واالجتماعيـة، وتغـري املنـاخ         
عــن مــشاريع أخــرى إســهاما يف حتــسني مجــع البيانــات والقــدرات اإلحــصائية، لتــوفري أدوات    

  .)١٠(سطنبولاالة رصد تقدم تنفيذ برنامج عمل اإلعالم العام وكف
واستأثر جمال التعاون التقين وبناء القدرات بأكرب عدد من التدابري امللموسة الـيت أعلـن                 - ١٧
وكانت اإلعالنات تتعلق بإتاحة العديد مـن املـنح الدراسـية للطلبـة والزمـاالت للبـاحثني           . عنها

ين للموظفني واملفاوضني املدنيني، مبن فيهم القيـادات        من أقل البلدان منوا، وتوفري التدريب التق      
أمــا علــى الــصعيد املؤســسي، فــسيجري تنفيــذ بــرامج لبنــاء . النــسائية واملــسؤولون احلكوميــون

ــشفافية    ــة وال ــة، واحلوكم ــدرات لتحــسني اإلدارة العام ــرامج    . الق ــذ ب ــداً عــن تنفي ــن حتدي وأُعل
__________ 

: ُتنــــــــــشر قائمــــــــــة مفــــــــــصلة بالتــــــــــدابري يف املوقــــــــــع الــــــــــشبكي للمــــــــــؤمتر علــــــــــى العنــــــــــوان    )١٠(  
www.un.org/wcm/content/site/ldc/home. 
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 وحتــصيل الــضرائب وتنظــيم أســواق رأس  ومــشاريع يف ميــادين مــن مجلتــها تعزيــز االســتثمار، 
املال، واحلماية االجتماعية، والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثـاره، وتعزيـز املؤسـسات               

  . الصغرى والصغرية واملتوسطة والقطاع اخلاص
وأُعلن عن انطالق عدد من خطط نقل التكنولوجيا ومراكز البحوث سـعيا إىل تعزيـز                 - ١٨

 منوا يف جمال إجراء البحوث وكفالـة حـصوهلا علـى التكنولوجيـا واملعـارف         قدرات أقل البلدان  
ومــن بــني املبــادرات األخــرى، أعلنــت حكومــة تركيــا عــن إنــشاء مركــز دويل للعلــم . الالزمــة

بنــك ”وســيكون هــذا املركــز أيــضا مبثابــة . لتكنولوجيــا واالبتكــار خمــصصٍ ألقــل البلــدان منــوال
ــاتل ــه مــساعدة تلــك  “ لتكنولوجي ــة    هدف ــات الدقيق ــى االســتفادة مــن التكنولوجي ــدان عل البل

  . واالنتفاع هبا
وأعلــن عــن عــدد مــن التعهــدات املاليــة ترمــى إىل دعــم تنفيــذ برنــامج العمــل وتــأمني      - ١٩

وأعلـن الـشركاء اإلمنـائيون ووكـاالت األمـم املتحـدة أيـضا عـن                . املتابعة الفعالة لـذلك التنفيـذ     
ستئمانية اخلاصة بأقل البلـدان منـوا وإنـشاء صـناديق جديـدة             جتديد موارد عدد من الصناديق اال     

يف ميادين منها السياحة املـستدامة وإزالـة األحـراج وبـرامج التكيـف مـع تغـري املنـاخ، وتطـوير                      
  . تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تلك البلدان

شجيع القطـاع   ولتعزيز االستثمارات يف أقل البلدان منـوا، وعـد الـشركاء اإلمنـائيون بتـ                - ٢٠
واقُترحت يف هـذا    . اخلاص لزيادة االستثمار األجنيب املباشر املوجه القتصادات أقل البلدان منوا         

فــضال عــن أدوات جديــدة “ تــوفري املعونــة ألغــراض االســتثمار”اإلطــار مبــادرة حتمــل عنــوان 
ياكـل  للتمويل تـستهدف إقامـة شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص لالسـتثمار يف إقامـة اهل                    

  . األساسية على وجه اخلصوص
، فقد أعلـن عـن عـدد كـبري مـن املبـادرات              على قطاعات بعينها  أما فيما خيص التركيز       - ٢١

وقُطعـت التزامـات لتعزيـز نظـم     . لدعم القطاع الزراعي وحتسني التغذية وحتسني األمن الغذائي  
بلـدان منـوا عـن طريـق        احتياطي األغذية يف حـاالت الطـوارئ، وزيـادة إنتاجيـة مزارعـي أقـل ال               

ــز        ــة، وجتهي ــاج الزراعــي، وامليكن ــدان اإلنت ــة يف مي ــوفري املــساعدة التقني ــاء القــدرات وت دعــم بن
وأعلـن إضـافة إىل ذلـك عـن     . األغذية املستمدة من تربيـة املائيـات، وامليكنـة وتوحيـد املقـاييس        

يمــة للمــواد انطــالق برنــامج للــدعم يرمــي إىل حتــسني انــدماجها يف سالســل أنــشطة إضــافة الق 
  . والصناعات الزراعية واإلمداد هبا على الصعيد العاملي

ــاء          - ٢٢ ــساعدة التقنيــة وبن ــتهدف تــدابري امل ــدرات اإلنتاجيــة، س ــدان التجــارة والق ويف مي
القدرات إىل حتسني السياسات التجارية وقدرات التصدير، مدعومة يف ذلـك بتجديـد االلتـزام               

وأُعلن أيضا عـن تـدابري ترمـي إىل         . بلدان منوا إىل األسواق   من أجل حتسني نفاذ منتجات أقل ال      
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النهوض بالتنمية البشرية واالجتماعية، ودعم جهود أقل البلدان منوا يف جمال التكيف مـع تغـري                
وسيشمل ذلك تيسري االنتقال إىل اتباع مسار يف النمو يقوم علـى            . املناخ والتخفيف من آثاره   

ــون عــرب االســتثما    ــة الكرب ــة    خفــض كمي ــدان اجلزري ــد البل ــة وتزوي ــات النظيف ر يف التكنولوجي
ــدعم حمــدد األهــداف     ــوا ب ــل من ــصغرية األق ــة للبحــوث     . ال ــرامج مكيَّف ــذ ب ــضا تنفي ــوخى أي ويت

ــارات        ــة واخلي ــسياسات التجاري ــة بال ــارف املتعلق ــدرات ونقــل املع ــاء الق ــارف يف جمــال بن واملع
  . يدان توفري املعونة التجاريةالتنظيمية الرامية إىل حتسني عائدات االستثمار يف م

ــل إســطنبول            - ٢٣ ــامج عم ــة برن ــذ، ومتابع ــدم احملــرز يف التنفي ــق برصــد التق ــا يتعل ــا فيم أم
واستعراضه، فقد أعلن عن وضع أداة للمعاينـة يطلـق عليهـا آليـة رصـد التنفيـذ يف أقـل البلـدان                  

 ولتقويــة أدوات أقــل .منــوا، إضــافة إىل مــشروع يتــوخى إشــراك الربملــانيني مبزيــد مــن الفعاليــة   
البلدان منوا يف جمال املعلومات واإلحصاءات، سيكون بوسـع هـذه البلـدان الـدخول إىل موقـع                   
للمعلومات على االنترنت، تتزود منه باملعلومات املتعلقة بتدابري الدعم الدويل املخـصص ألقـل              

شـىت املواضـيع،    وعالوة على ذلك، سيجري إنـشاء قواعـد بيانـات وطنيـة تتنـاول               . البلدان منوا 
  . مثل املعارف التقليدية، واملوارد اجلينية والفولكلور، وتغري املناخ وأنشطة التكيف معه

 يف إطـار مـؤمتر األمـم         التاليـة  وُعقدت املناقشات املواضـيعية التفاعليـة الرفيعـة املـستوى           - ٢٤
طـاع اخلـاص يف أقـل       تعزيـز القـدرات اإلنتاجيـة ودور الق        ‘١’: املتحدة املعين بأقل البلـدان منـوا      

 أقــل البلــدان منــوا؛  مــن أجــل تنميــةالــشراكة العامليــةتعزيــز وتعبئــة املــوارد و ‘٢’البلــدان منــوا؛ 
احلوكمــة تعزيــز و ‘٤’وتــسخري التجــارة لتحقيــق التنميــة والتحــول يف أقــل البلــدان منــوا؛    ‘٣’

الناشــئة واحلــد مــن مــواطن الــضعف والتــصدي للتحــديات  ‘٥’ ؛ مجيــع املــستوياتيفالرشــيدة 
والتنميـة البـشرية واالجتماعيـة واملـساواة بـني          ‘ ٦’وتعزيز األمن الغـذائي يف أقـل البلـدان منـوا؛            

  .اجلنسني ومتكني املرأة
ــة الرفيعــة املــستوى هتــدف إىل إشــراك رؤســاء       - ٢٥ وكانــت املناقــشات املواضــيعية التفاعلي

اء وكـاالت األمـم املتحـدة       الدول واحلكومات، والوزراء الرئيـسيني وكبـار املـسؤولني، ورؤسـ          
ــة، والرؤســاء التنفيــذيني،        ومؤســسات بريتــون وودز، والشخــصيات املرموقــة يف جمــال التنمي
ورؤساء القطاع اخلاص واملنظمات اجلامعة هليئات اجملتمع املدين، يف مناقشة متعـددة األطـراف              

نميـة يف أقـل البلـدان        بأمهيـة حامسـة يف صـوغ اسـتراتيجية الت          املتسمةتتناول املواضيع املذكورة،    
  . منوا خالل العقد املقبل

واعتربت املناقشات املواضيعية التفاعلية مبثابة منتديات لتجديد الـشراكات وإنعاشـها،             - ٢٦
لحــد مــن الفقــر، وحتقيــق النمــو  ل الــالزموحــشد املزيــد مــن تــدابري وإجــراءات الــدعم الــدويل   

  .  أقل البلدان منوااالقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والشاملة يف
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 مــسؤولني رفيعــي املــستوى مــن علــى أيــديوأُجريــت املناقــشات املواضــيعية التفاعليــة   - ٢٧
 بينهم رؤساء دول، ورؤساء وزراء، ونواب رؤسـاء، ووزراء، وشخـصيات مرموقـة، ورؤسـاء              

  . دوائر األعمال واجملتمع املدينل لوكاالت األمم املتحدة، وممثلون
 مشارك معتمد، مـن مجلتـهم رؤسـاء دول          ١ ٥٠٠ الست أكثر من     وحضر املناقشات   - ٢٨

وحكومات، وبرملانيون، ووزراء، ومسؤولون رفيعو املـستوى مـن أقـل البلـدان منـوا، وشـركاء                 
ــدوائر        ــون ل ــة األخــرى، وممثل ــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــائيون، ورؤســاء لوكــاالت األم إمن

نــاول املــشاركون التقــدم الــذي أحرزتــه أقــل   وخــالل املناقــشات، ت. األعمــال واجملتمــع املــدين 
ــصادية        ــة االقت ــة، وال ســيما يف ســياق األزم ــة لأللفي ــذها لألهــداف اإلمنائي ــوا يف تنفي ــدان من البل
ــصادات        ــى اقتـ ــاخ علـ ــتغري املنـ ــسليب لـ ــر الـ ــود، واألثـ ــة والوقـ ــة األغذيـ ــة، وأزمـ ــة العامليـ واملاليـ

  . البلدان تلك
.  املواضـيعية الـست    اجللـسات اش الـذي دار خـالل       ويرد أدناه ملخص ألهم نتائج النق       - ٢٩

  . وترد أمساء املتحدثني وأعضاء حلقات النقاش يف املرفق الثاين
  

  تعزيز القدرات اإلنتاجية ودور القطاع اخلاص يف أقل البلدان منوا
رغم النمو املتسارع الـذي شـهدته أقـل البلـدان منـوا يف العقـد األخـري، مل يتـسن لعـدد               - ٣٠

فقطـاع التـصنيع   . اتـه اإلنتاجيـة  ذه البلدان أن حيقق حتـوال هيكليـا أو حيـسن مـن قدر        كبري من ه  
زال متخلفا، وال سيما يف أقل البلدان منوا من البلـدان األفريقيـة، ومـا زال عـدد كـبري منـها                       ما

ولـذلك فهـي معرضـة للرجـات االقتـصادية،          . يعتمد على تصدير السلع األساسية غري املعالَجـة       
 يف أسعار السلع األساسية، كما أهنا تتـأثر تـأثرا قويـا ومباشـرا بتقلبـات االقتـصاد                  مثل التقلبات 

 أنـشطة القطـاع األويل يف تـوفري عـدد كـاف مـن فـرص                 تساهموعالوة على ذلك، ال     . العاملي
 مليـون   ٤٠٠  عددا قـدره   وهذا ينطبق على أفريقيا خاصة، حيث سيضيف منو السكان        . العمل

ومن مث فال مندوحـة ألقـل البلـدان منـوا عـن             . ملة يف العقود املقبلة   شخص آخرين إىل القوة العا    
التحول إىل قطاع للتصنيع يعتمد بقدر أكرب على كثافة اليد العاملـة، وحتقيـق التحـول اهليكلـي           

ومل يـساير احلـد     . واعُترب نقص إجياد فـرص العمـل سـببا أيـضا يف اسـتحكام الفقـر               . القتصاداهتا
  . قلما أفضى النمو االقتصادي إىل حتقيق التقدم االجتماعيمن الفقر معدالت النمو، و

احلاجـة إىل تعزيـز القطـاع اخلـاص يف أقـل البلـدان منـوا                يف توصياهتم   وأبرز املشاركون     - ٣١
 األخـذ عن طريق حتسني بيئة األعمال التجارية، وتيسري االندماج الفعلي يف األسواق العاملية، و            

 وينبغي أن يسهم الشركاء اإلمنائيون يف حتقيـق هـذه اإلجـراءات             .التكنولوجيات املراعية للبيئة  ب
جبعل مساعدهتم اإلمنائية وسياساهتم يف جمال التجارة واالقتـصاد الكلـي عنـصرا داعمـا للتحـول           
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وميكنـهم أن يـساعدوا علـى سـد الفجـوة يف متويـل االسـتثمارات            . اهليكلي يف أقل البلـدان منـوا      
. وال سـيما يف الطاقـة ويف تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصال            الرئيسية يف اهلياكـل األساسـية،       

 املساعدة اإلمنائية املقدمة ألقل البلدان منوا واستثماراهتا العامة بواسطة إقامـة املزيـد              دعموميكن  
  . من الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص

  
  ن منوا أقل البلدا من أجل تنميةالشراكة العامليةوتعزيز تعبئة املوارد 

مثة حاجة إىل موارد كافية لتدعيم اجلهود املبذولة من أجل مـساعدة أقـل البلـدان منـوا                    - ٣٢
ذلك أن تراكم املوارد املاليـة      . على االنعتاق من ربقة الفقر واخلروج من قائمة أقل البلدان منوا          

طاعـات  الوافية وحشدها، على الصعيد األجـنيب والـداخلي معـا، وختصيـصها بطريقـة فعالـة للق                
. اإلنتاجيــة، أمــور أساســية لنجــاح جهــود استئــصال شــأفة الفقــر واخلــروج مــن تلــك القائمــة    

 تعبئة املوارد الداخلية؛ وحتسني كميـة ونوعيـة         ٢٠١٢-٢٠١١وتشمل أهداف وغايات العقد     
ــز االســتثمارات         ــوا؛ وتعزي ــدان من ــل البل ــون أق ــشاكل دي ــة ومعاجلــة م ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي امل

باشرة؛ وزيادة تدفق حتويالت العمال واستخدامها املثمر؛ وتسخري مـصادر التمويـل            األجنبية امل 
  . املبتكرة لصاحل أقل البلدان منوا وتقوية التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

وفيما يتعلق باملساعدة اإلمنائية الرمسية، ال بد من الوفاء بااللتزامات املتفـق عليهـا فيمـا             - ٣٣
ــة التفــضيلية الطويلــة األجــل علــى حنــو ميكــن     بــني الــشركاء اإلمنــائ  يني عــن طريــق تــوفري املعون

 آليات متويـل جديـدة مبتكـرة للتـصدي للتحـديات الـيت تواجههـا أقـل البلـدان                  إجيادبه، و  التنبؤ
  . منوا يف ميدان التنمية

ئـة  أما فيما يتعلق بتعبئـة املـوارد الداخليـة، فيـتعني بـذل املزيـد مـن اجلهـود الوطنيـة لتعب                       - ٣٤
ــأمني النفقــات        ــوفري مــوارد إضــافية لت ــدان منــوا مــن أجــل ت ــة يف أقــل البل ــة الداخلي املــوارد املالي

ــة ــة    . اإلمنائي ــة والنقدي ــسياسات املالي ــتعني علــى  . ومثــة حاجــة إىل ســن إصــالحات تــشمل ال وي
القطــاع اخلــاص أن يــضطلع بــدور مهــم يف مــسار التحــول يف أقــل البلــدان منــوا، بوســائل منــها 

ستثمار األجنيب املباشر املسؤول، وال سـيما يف القطاعـات الـيت تعـدها أقـل البلـدان                  اجتذاب اال 
وينبغـي أن تـسعى تلـك البلـدان إىل اجتـذاب االسـتثمار األجـنيب املباشـر                  . ذات أولوية قـصوى   

  . الذي من شأنه أن يسهم على حنو أفضل يف تطوير قدراهتا اإلنتاجية
ن فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب االضــطالع بــدور مهــم وميكــن للتكامــل اإلقليمــي والتعــاو  - ٣٥

ــالنظر إىل أن معظــم املــشاكل الــيت تواجــه أقــل البلــدان منــوا تتــشاطرها البلــدان اجملــاورة وأن       ب
وأخريا، من الضروري استكـشاف أشـكال       . التعاون اإلقليمي أساسي للعثور على حلول فعالة      

  . مبتكرة للتمويل
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  تحول يف أقل البلدان منواتسخري التجارة لتحقيق التنمية وال
نــاقش املــشاركون التقــدم الــذي أحرزتــه أقــل البلــدان منــوا يف مــشاريعها التجاريــة            - ٣٦

. والتحــديات الــيت تعرقــل تنفيــذها، وال ســيما يف إطــار النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف         
لقائمـة  املبـادرات ا  علـى   وتركزت املناقشات على جولـة مفاوضـات الدوحـة املتعلقـة بالتنميـة و             

حاليا والرامية إىل معاجلة القيـود املتعلقـة جبانـب الطلـب، مبـا يف ذلـك مبـادرة املعونـة التجاريـة                       
ونوقــشت أيــضا احلاجــة إىل اعتمــاد منظمــة التجــارة العامليــة تنــازال   . واإلطــار املتكامــل املعــزَّز

 تلــك وقــدميتعلــق باخلــدمات، يتــيح معاملــة اخلــدمات الــيت تقــدمها أقــل البلــدان منــوا وم   فيمــا
  . اخلدمات فيها معاملة مواتية تنطوي على مزيد من التفضيل

وتركزت املناقشات على اخلطط األحاديـة اجلانـب لألفـضليات التجاريـة، والترتيبـات                - ٣٧
التجاريـــة اإلقليميـــة، وضـــرورة التوصـــل إىل نتـــائج ســـريعة وحمـــددة وطموحـــة بـــشأن مـــسألة 

التجــارة العامليــة، والتعــاون البلــدان منــوا إىل منظمــة  بــالقطن، وانــضمام أقــل ةاإلعانــات املتعلقــ
وعرجــت . بــني بلــدان اجلنــوب كوســيلة لتمــتني وتوســيع القــدرة التجاريــة لتلــك البلــدان  فيمــا

ــة فيمــا يتعلــق مبوضــوع       املناقــشات أيــضا علــى مــستجدات مفاوضــات منظمــة التجــارة العاملي
وخلـصت املناقـشات    . ي املتعـدد األطـراف    املشاركة الفعالة ألقل البلدان منوا يف النظـام التجـار         

دخـول مجيـع منتجـات أقـل البلـدان منـوا إىل       :  املسائل التالية ما زالت دون حسم       أن خباصة إىل 
األسواق بـال رسـوم وال حـصص، وقواعـد املنـشأ التفـضيلية، واإلعانـات املمنوحـة للمنتجـات                    

  .ريفات اجلمركيةالزراعية، وشروط االنضمام، واملعونة التجارية، وأثر خفض التع
   مجيع املستوياتيفاحلوكمة الرشيدة تعزيز 
مثــة حاجــة إىل تعزيــز احلوكمــة لــيس وحــسب علــى الــصعيد الــوطين وإمنــا أيــضا علــى    - ٣٨

وجيب على الدول الشريكة اليت تشدد على أمهية احلوكمة الرشيدة أن حتـرص           . الصعيد الدويل 
وعلـى  . اجلهـود املبذولـة علـى الـصعيد الـوطين         فأحيانـا يثـبط املـاحنون       . هي أيضا على ممارستها   

سبيل املثـال، أفـضت التحقيقـات الراميـة إىل مكافحـة الفـساد يف الـشركات الدوليـة يف بعـض                      
احلــاالت إىل خفــض املعونــات املقدمــة مــن البلــدان الــيت تتمركــز هبــا تلــك الــشركات، الــشيء  

ــيني، و       ــسؤولني احملل ــن امل ــة م ــشفافية مطلوب ــأن ال ــوحي ب ــد ي ــذي ق ــى   ال ــها غــري ســارية عل لكن
  . املسؤولني يف الشركات املتعددة اجلنسيات

وتعمـــل . وأبـــرزت املناقـــشات أن احلوكمـــة الرشـــيدة هـــي جـــزء مـــن فعاليـــة التنميـــة  - ٣٩
املنظمات املتعددة األطراف، كالبنك الـدويل، علـى زيـادة الـشفافية باتبـاع سياسـة تقـوم علـى                    

ويعمل البنك أيضا على زيادة املـساءلة       .  معظمها حرية املعلومات ومتنح احلق يف احلصول على      
الرقابــة املفروضــتني يف نطــاق تنفيــذ عملياتــه ومــشاريعه، ويــرى مــن الــضروري تعزيــز ثقافــة    و
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املــساءلة عــن طريــق تزويــد املــواطنني بالقــدرة علــى رصــد إدارة القطــاع العــام واألنــشطة الــيت   
  . يضطلع هبا

ولكـن مـا زالـت مثـة حتـديات          . ر الطاقـة اإلمنائيـة    وميكن للحوكمة الدميقراطية أن تفجـ       - ٤٠
ــشمل ذلـــك إدارة       ــة، ويـ ــعدة كافـ ــى األصـ ــة علـ ــسات دميقراطيـ ــة مؤسـ ــة إىل إقامـ ــن احلاجـ مـ

ومثـة أيـضا حاجـة إىل التـصدي للمـسائل           . االنتخابات وإفـساح اجملـال ملنظمـات اجملتمـع املـدين          
ة القــانون، والوســاطة حلــل اإلجرائيــة مــن البنــاء الــدميقراطي، مثــل ســياق االنتخابــات، وســياد  

  . الرتاعات سلميا، وقبول نتائج االنتخابات
  

يـــز األمـــن الغـــذائي يف أقـــل  وتعزاحلـــد مـــن مـــواطن الـــضعف والتـــصدي للتحـــديات الناشـــئة 
  منوا البلدان
يتوقــف األمــن الغــذائي علــى زيــادة اإلنتاجيــة، ولكنــه يتوقــف قبــل ذلــك علــى إقامــة       - ٤١

ــا وتــصدر إىل    العالقــة الــضرورية بــني املــزارع  ــه مــن أن تبــاع وطني  والــسوق مبــا ميكــن منتجات
ولذلك فـإن النفـاذ إىل األسـواق والتوزيـع العـادل لألراضـي أمـر بـالغ األمهيـة لكفالـة                      . اخلارج

على أن زراعة الكفاف تظل هي العمود الفقـري لألمـن الغـذائي علـى الـصعيد       . األمن الغذائي 
لزراعة، وال سيما على الصعيد اجملتمعي، يفوق النمـو         فالنمو الذي يتحقق يف ميدان ا     . اجملتمعي

ولبلوغ هذا اهلدف، ال بـد مـن        . احلاصل يف امليادين األخرى بأربعة أضعاف من حيث الفعالية        
وينبغي إضافة إىل ذلك اعتبـار      .  يف املائة على األقل من امليزانيات الوطنية للزراعة        ١٠ختصيص  

  . لى إمكانية النفاذ إىل األسواق على الوفرة وعيعتمدأن األمن الغذائي 
ومن أجل التصدي للتحديات الراهنة واملقبلة، من الضروري زيادة اهلياكـل األساسـية               - ٤٢

ــة          ــيع قــدرة اجملتمعــات احمللي ــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة وتوس ــة والبــشرية واملؤســساتية؛ وزي املادي
هور األراضي يف إعداد امليزانيـات      والبلدان على التصدير؛ وتعميم مراعاة قضايا تغري املناخ وتد        

الوطنية؛ وإشراك املاحنني غري التقليديني، وال سـيما منظمـات اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص،                  
يف استراتيجيات احلد من الفقر؛ وتعزيـز التكامـل اإلقليمـي يف جانبـه املتعلـق خـصوصا بإنـشاء                    

. السـتجابة للمطالـب االجتماعيـة     آلية التخفيف من حدة األسعار؛ وتعزيز قـدرة الدولـة علـى ا            
ويتعني دمج إنشاء شبكات األمان االجتماعي واعتماد هنج حقـوق اإلنـسان يف معاجلـة قـضايا                 

  . حقوق اإلنسان واألمن الغذائي، ضمن االستراتيجيات الوطنية والدولية
  

  التنمية البشرية واالجتماعية واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
وسـاعد  . كبري يف السنوات األخرية يف ميدان التنمية البـشرية واالجتماعيـة          أحرز تقدم     - ٤٣

تعميم التعليم االبتدائي على حتقيق التكافؤ بـني األطفـال امللـتحقني باملـدارس االبتدائيـة يف أقـل                   
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فالوضـع االقتـصادي يف معظـم أقـل البلـدان منـوا             .  غـري التـشريع    هوغري أن التنفيذ    . البلدان منوا 
  . ا على حتقيق املزيد من املنجزاتيعيق قدرهت

ولتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، يــتعني علــى احلكومــات أن تــشرك النــساء مــن مجيــع     - ٤٤
على أنه من الغايـة     . اجملاالت املهنية، وسن قوانني تعزز املساواة ووضع آليات اجتماعية ْحمكمة         

والتعلــيم والعمالــة جمــاالن  . ايف األمهيــة تنفيــذ تلــك القــوانني وتــشجيع اجملتمــع علــى العمــل هبــ   
  . حامسان يف سبيل متكني املرأة

ومن أجل اإلسراع بإحراز تقدم يف تنفيذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وسـائر األهـداف                   - ٤٥
املتفق عليهـا دوليـا، ذكـر أن مكافحـة اإليـدز وغـريه مـن األمـراض ينبغـي أن تـدمج علـى حنـو                           

  . أفضل يف برامج التنمية األوسع نطاقا
  

  املنتدى الربملاين  -حاء   
 عــضوا يف الربملــان مــن   ١٦٠ فيــه مــايو وشــارك / أيــار٨انعقــد املنتــدى الربملــاين يف     - ٤٦
وتوىل عقد املنتـدى االحتـاد الربملـاين الـدويل          . بلدا، من بينهم رؤساء جمالس نيابية عديدون       ٥٥

ملعـين بأقـل البلـدان منـواً     مكتـب املمثـل الـسامي ا    واجلمعية الوطنية الكربى لتركيـا بالتعـاون مـع          
  .)١١(والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية

ورحب رئيس اجلمعية الوطنيـة الكـربى لتركيـا واألمـني العـام لالحتـاد الربملـاين الـدويل               - ٤٧
ق باملشاركني وباألمني العـام لألمـم املتحـدة ورئـيس وزراء نيبـال بـصفته رئيـسا ملكتـب التنـسي                    

وشـددت مالحظاهتمـا االسـتهاللية علـى أمهيـة إشـراك الربملانـات يف               . العاملي ألقل البلـدان منـوا     
ــامج عمــل إســطنبول احلــديث العهــد    ــذ برن ــى   و ،تنفي اعترفــت بالتقــدم احملــرز يف التفــاوض عل
  . الوثيقة، حيث مت االتفاق على دور الربملانات

  
ــوا    ــدان منــ ــل البلــ ــع أقــ ــى واقــ ــوعية علــ ــرة موضــ ــاء نظــ ــات   الت:إلقــ ــرز واالنتكاســ ــدم احملــ قــ

  السياسية والدعائم
 فـضيلة تـشيلك، عـضو الربملـان التركـي، والـشيخ سـيدي             ١ - افتتحت اجللسة األوىل    - ٤٨

وتــوىل ). كولومبيــا(ديـارا، األمــني العـام للمــؤمتر، وكـيم ييــت شــهيت، عـضو جملــس الـشيوخ      
ى ببيـان كـل مـن وفـود مـايل           وألقـ . ، إدارة النقـاش   )إسبانيا(لويس فراغا، عضو جملس الشيوخ      

ــة العربيـــة الـــسعودية والـــسنغال والربملـــان األورويب   وتـــدارس املـــشاركون . واملغـــرب واململكـ
__________ 

ــع          )١١(   ــى املوقـــ ــاين علـــ ــدى الربملـــ ــداوالت املنتـــ ــن مـــ ــات عـــ ــن املعلومـــ ــد مـــ ــى املزيـــ ــور علـــ ــن العثـــ : ميكـــ
www.un.org/wcm/content/site/ldc/home. 
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األوضاع احلالية ألقل البلدان منوا، وكـذلك التقـدم الـذي أحرزتـه واالنتكاسـات الـيت شـهدهتا                  
وأفــضت . ةعلــى امتــداد العقــد املنــصرم يف إطــار برنــامج عمــل بروكــسل، ودعائمهــا الــسياسي 

  :اجللسة إىل العديد من االستنتاجات ميكن اختصارها فيما يلي
أبــرز حتليــل التقــارير الوطنيــة واالستعراضــات اإلقليميــة ووقــائع املناســبات املواضــيعية     - ٤٩

ــدما مل      ــوا أحــرزت تق ــدان من ــل البل ــؤمتر أن أق ــل امل ــودة قب ــادين،   املعق ــد مــن املي موســا يف العدي
صادي، وزيادة تكون رأس املـال، وخفـض معـدالت الفائـدة وتقلـيص              سيما يف النمو االقت    وال

  . العجز املايل، وإحراز تقدم يف حتقيق بعض األهداف اإلمنائية لأللفية
 مليون نـسبة يف أقـل   ٨٨٠ورغم هذه اإلجنازات، يعيش نصف السكان البالغ عددهم         - ٥٠

كمـا أن القـدرات املؤسـساتية       ، وتبقـى القـدرات اإلنتاجيـة ضـعيفة،          مـدقع البلدان منـوا يف فقـر       
ويزيــد مــن خطــورة  . ناقــصة وعــدد العــاطلني مــا انفــك يــزداد، ال ســيما يف أوســاط الــشباب   

التحــديات االعتياديــة الــيت تواجههــا أقــل البلــدان منــوا حتــديات عامليــة عديــدة مثــل األزمــة           
 اً أشــد تــأثرومــن مث، تغــدو تلــك البلــدان. االقتــصادية واملاليــة وارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود 

  . بالرجات اخلارجية وتتعرض ملزيد من التهميش يف االقتصاد العاملي
ومن الدروس الرئيسية املستخلصة ممـا يقـع العمـل بـه علـى عـاتق أقـل البلـدان منـوا أن                         - ٥١

ويف هـذا اإلطـار جيـب دمـج         . تتحلى هذه البلدان بااللتزام وروح االستباق يف مسعاها اإلمنائي        
بول دجما تاما ضمن خطط التنمية الوطنيـة مبـا يكفـل امـتالك زمـام األمـر يف                   سطنابرنامج عمل   

ومثة حاجة إىل املزيد من املوارد والقدرات لـضمان تنفيـذ           . تنفيذه وطنيا ويضمن بالتايل فعاليته    
وهناك ضرورة لتوسيع نطـاق مـساءلة مجيـع الـشركاء، علـى الـصعيدين العـاملي                 . برنامج العمل 

 أقــل البلــدان منــوا مــن امــتالك زمــام األمــور بــشكل كامــل، مــع إعطــاء  والــوطين معــا، ومتكــني
  . القدوة بنماذج من احلوكمة الرشيدة، فضال عن حتسني التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

ويف هذا املضمار فإن الربملانات من حيث هـي         . واحلوكمة الرشيدة شرط الزم للتنمية      - ٥٢
سـطنبول  اسم يف مجيـع جوانـب تنفيـذ برنـامج عمـل             دعائم احلوكمة الرشيدة تضطلع بدور حا     

ورصـــده واستعراضـــه، وجيـــب أن يكـــون مبقـــدورها أن متـــارس مهامهـــا التـــشريعية والرقابيـــة   
وتعـد زيـادة مـشاركة النـساء يف النـشاط الـسياسي             . والتمثيلية يف قضايا التنمية جبميـع ضـروهبا       
  . عنصرا رئيسيا يف حتسني عمل الربملانات

  
  سطنبولارنامج عمل حملة عامة عن ب

بـصفته أحـد املفاوضـني      ) نيبـال ( الـسفري غيـان شـاندرا أشـاريا          ٢-افتتح اجللسة األوىل    - ٥٣
سطنبول، وداين سـينغوما التـابع لـشبكة النـهوض بالدميقراطيـة وتعزيـز         االرئيسيني لربنامج عمل    
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 وتولــت بيتــرا .احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة، املتمركــزة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
وأدىل ببيانات كل من وفـود مجهوريـة الكونغـو          . ، إدارة املناقشة  )النمسا(باير، العضو الربملاين    

الدميقراطية واململكة العربية السعودية ومدغشقر وبـنغالديش وجـزر سـليمان ومجهوريـة إيـران               
  . اإلسالمية وملديف ومالوي

رنــامج عمــل إســطنبول وســاعدت علــى وركــزت املناقــشة علــى النتــائج املتوقعــة مــن ب  - ٥٤
تقدمي نظرة عامة عن كيفية استجابته لالحتياجات الفعلية ألقل البلـدان منـوا وواقعهـا احلاضـر،                 
يف ضوء مراعـاة التقـدم الـذي أحرزتـه علـى مـدى العقـد املاضـي واالنتكاسـات الـيت واجهتـها                        

لتـها العـروض وللمناقـشة      تناو ويـرد أدنـاه ملخـص للمحـاور الرئيـسية الـيت           . خالل الفتـرة ذاهتـا    
  . أعقبتها اليت
ــامج عمـــل بروكـــسل إىل مـــستوى التوقعـــات ألن احلكومـــات مل تكـــن      - ٥٥ مل يـــرق برنـ

ومل يكــن مثــة دعــم كــاف مــن قبــل احلكومــات أنفــسها وال مــن قبــل  . متــام االلتــزامبــه  ملتزمــة
ة ضـــعيفا ت يف ممارســـة الرقابـــوعـــالوة علـــى ذلـــك، كـــان دور الربملانـــا. شـــركائها اإلمنـــائيني

ويف احلـاالت الـيت ُرفعـت فيهـا بلـدان مـن القائمـة، كمـا هـو الـشأن                     . يكن منعدما كليـة    مل إن
ــراف          ــدد األط ــزام املتع ــوي وااللت ــزام احلــزبني الق ــا إىل الت ــك راجع ــان ذل ــديف، ك ــسبة ملل بالن

  .املصلحة ذات
ويفــسر نقــص االلتــزام جزئيــا ســبب قــصور املعونــة والتخفيــف مــن عــبء الــدين             - ٥٦
فبـالرغم مـن أن حجـم املعونـة زاد،     . صالحات وغريهـا عـن بلـوغ األهـداف املرسـومة هلـا        واإل

فإهنا مل تبلغ األهداف الرمسية احملددة هلـا؛ وبـالرغم مـن أن بلـدانا عديـدة مـن أقـل البلـدان منـوا                         
استفادت من برامج التخفيف من عبء الدين، فقد بقيت مع ذلك مهـددة بـالوقوع جمـددا يف               

وقد حتسنت أيضا شروط املبادالت التجارية، غري أن احلـصة العامـة ألقـل البلـدان                . ربقة الدين 
  . منوا من املبادالت التجارية العاملية ما زالت ضئيلة جدا

ســطنبول بالنجــاح، فهــو حيتــاج إىل أن يتــضمن أهــدافا   اولكــي يتكلــل برنــامج عمــل    - ٥٧
للمـشاكل اهليكليـة األساسـية      ويتعني أن يتصدى الربنـامج      . ومؤشرات وجداول زمنية واضحة   

ويـتعني أن يتـسم     . اليت تعانيها أقل البلدان منوا، فضال عن أزمـات األمـن الغـذائي وتغـري املنـاخ                
باجلراءة وأن يتصدى للقضايا احلساسة سياسـيا، مثـل مـشكلة األراضـي املتراميـة الـيت تـشتريها                   

ني وتقـــويض التنميـــة  الـــشركات الزراعيـــة األجنبيـــة ودورهـــا يف إضـــعاف املـــزارعني احمللـــي      
ويــتعني أيــضا أن يلتــزم بتمــتني الــشراكة ألغــراض التنميــة، بوســائل منــها التعــاون بــني  .الريفيــة
  . اجلنوب بلدان
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سـطنبول يف مـساعدة عـدد أكـرب مـن أقـل             اويتمثل اهلدف األسـاس مـن برنـامج عمـل             - ٥٨
لوقـت ذاتـه علـى تـوفري        البلدان منوا على اخلـروج مـن القائمـة حبلـول هنايـة العقـد، والعمـل يف ا                  

الدعم للبلدان احلديثة العهد بـاخلروج مـن القائمـة حـىت ال تـسقط جمـددا يف فئـة البلـدان األقـل                
وال ميكن أن يتحقق اخلروج من القائمة إال ببذل جهـود مجاعيـة علـى الـصعيدين الـوطين                   . منوا

  . والعاملي
 علـى ضـرورة تعزيـز       وسريكز برنامج عمل إسطنبول أكثر من برنامج عمل بروكـسل           - ٥٩

 يف التسليم أيضا باحلاجة إىل اإلصـالحات        أصابغري أنه   . القدرات اإلنتاجية ألقل البلدان منوا    
ولـئن كـان مـن الـصعب االختيـار بـني هـذين العـاملني أيهمـا أحـق              . املؤسساتية وبناء القدرات  

ا بطريقـة تكفـل     باألولوية، فمـن الواضـح أهنمـا يقترنـان ببعـضهما اقترانـا وثيقـا وجيـب تنفيـذمه                  
  . تعزيز الواحد منهما اآلخر

سـطنبول بـدور   اورحب املشاركون يف املناقشة حبماس باالعتراف ضمن برنامج عمل    - ٦٠
الربملانات يف مراقبة خطط التنمية، وتعزيـز احلوكمـة، ودعـم عمـوم تنفيـذ االلتزامـات اجلديـدة                   

 بوصـفها جهـات شـريكة رئيـسية يف        فقـد أُدرك أخـريا دور الربملانـات       . لصاحل أقل البلـدان منـوا     
ويف البلدان املتقدمة النمـو خاصـة، جيـب أن حتـث            . ميثاق عاملي رئيسي لفائدة أقل البلدان منوا      

  . الربملانات احلكومات على الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف برنامج العمل
. سـطنبول اعمـل   ويتعني أن تساعد الربملانات على سن تشريعات متوافقة مـع برنـامج               - ٦١

ــز          ــى تركي ــساعدة عل ــة للم ــة عامل ــشكيل جلــان أو أفرق ــصدد أن تنظــر يف ت ــذا ال ــي يف ه وينبغ
كما يتعني أن تقـوي عالقاهتـا مـع اجملتمـع املـدين كيمـا متثـل علـى حنـو                     . االهتمام على الربنامج  

  . أفضل احتياجات السكان وشواغلهم
 إىل تنفيـذ إصـالحات مبـا جيعلـها أكثـر           ويف العديد من األماكن، حتتاج الربملانات أيضا        - ٦٢

. دميقراطية، أي أكثر قابلية للمساءلة من قبل الـسكان وأوسـع قاعـدة مـن حيـث متثيلـها إيـاهم                  
وحيتاج الناخبون أيضا إىل أن يطلعوا أكثر على برنـامج عمـل إسـطنبول، لكـي ميارسـوا املزيـد                    

  . من الضغط على الربملانات واحلكومات سواء بسواء
ــة     ونظــ  - ٦٣ ــا تعتمــد علــى املعون ــزال عموم ــدان منــوا ال ت ــالرغم مــن أهنــا  (را ألن أقــل البل ب
سـطنبول القيـود   ا، فمـن املهـم أن يعـاجل برنـامج عمـل      )حتصل دائما على حصته العادلة منها     ال

ومن مث وجب تعزيز الرقابة الربملانيـة علـى        . األساسية اليت تؤثر يف فعالية املعونة يف تلك البلدان        
 على أن أقل البلـدان منـوا ينبغـي أن تعمـل مجيعـا مـن أجـل حتقيـق اكتفائهـا الـذايت عـن                           .املعونة

  . طريق تنمية مواردها
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  سبل تنفيذ االلتزامات على أرض الواقع
حـــول ) “منتـــدى املعرفـــة”( ملناقـــشات األفرقـــة العاملـــة ١-كُّرســـت اجللـــسة الثانيـــة  - ٦٤

فيـة تعبئـة الـدعم الربملـاين لربنـامج عمـل            موضوع سبل تنفيذ االلتزامات على أرض الواقـع وكي        
وأنـشئت أفرقـة مـصغرة مـن املـشاركني لتنـاول املـسائل املتعلقـة بالقـدرات الربملانيـة                    . سطنبولا

واخُتتمـت اجللـسة بقيـام      . سطنبول، وطلب منـها أن تنـاقش جتارهبـا وأفكارهـا          اوبربنامج عمل   
منها علـى ضـرورة حتـسني قـدرات     كل فريق بتقدمي اقتراحاته، وهي اقتراحات ركز عدد كبري   

  : وتشمل التوصيات ما يلي. الربملانات على مراقبة تنفيذ برنامج العمل املذكور
تعزيز قدرة الربملانات على القيـام بأنـشطة البحـث والرصـد واإلبـالغ املتعلقـة بربنـامج                 •  

  سطنبولاعمل 
  نامج عمل إسطنبولكفالة احلصول بشكل موسع على املعلومات والوثائق املتعلقة برب  •  
حتسني آليات تبادل املعلومات والتنـسيق فيمـا بـني اللجـان الربملانيـة املتخصـصة املعنيـة                    •  

  سطنبولامبختلف جوانب برنامج عمل 
تقوية العالقات مـع اجلهـاز التنفيـذي لكفالـة التكامـل بـني عمـل كـل مـن اجلهـتني يف                         •  

  سطنبولاتنفيذ برنامج عمل 
ا بني الربملانات من أجل وضع أولويات وسياسـات مـشتركة بـني    حتسني العالقات فيم    •  

  سطنبولااألحزاب، تتعلق بالتزامات برنامج عمل 
اســطنبول إجــراء مــشاورات عامــة فعالــة حــول ســن تــشريعات تتــصل بربنــامج عمــل     •  

  رسم سياسة عامة تنطوي على أمهية بالنسبة إليه أو
  فعلية للربملاناتحتسني فهم العموم فيما يتعلق بالوظيفة ال  •  
حتــسني قــدرات الرقابــة، مبــا يــشمل الرقابــة املفروضــة علــى امليزانيــة واملعونــة األجنبيــة،   •  

  سطنبولالتمكني الربملانيني من إحكام رصد التمويل املخصص لتنفيذ برنامج عمل 
  سطنبول وباملشاكل اإلمنائية لبلداهنماإذكاء وعي الربملانيني بربنامج عمل   •  
ــة      إشــراك   •   ــددة األطــراف املعني ــات املتع ــة واهليئ ــة املواضــيعية العامل ــانيني يف األفرق الربمل

  .سطنبول على الصعيد الوطينامبيادين برنامج عمل 
ألمهيــة الربملانــات، وتطرقــت األفرقــة العاملــة فيمــا ورد مــن تعليقاهتــا العامــة األخــرى     - ٦٥
تمثيـل والرقابـة، بوصـفها جهـات شـريكة      تتواله من مهـام يف جمـاالت امليزانيـة والتـشريع وال        مبا

وكـرر  . سـطنبول اتضطلع بدور كامل على الصعيدين الوطين والعـاملي يف تنفيـذ برنـامج عمـل                
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املــشاركون أيــضا تأكيــد احلاجــة إىل اســتحداث آليــات داخــل الربملانــات ملراقبــة تنفيــذ برنــامج 
  . سطنبول ورصدهاعمل 
وا أن ينفـذ عـددا كـبري مـن اخلطـط وااللتزامـات              ويتعني على العديد من أقل البلدان من        - ٦٦

وكيما تتمكن من القيام بذلك بفعالية وإفـساح اجملـال لتحقيـق التنميـة، ال بـد              . اإلمنائية الدولية 
من كفالة صوغ االلتزامات اإلمنائية الدولية على حنو يالئم األولويـات الوطنيـة احملـددة ودجمهـا                 

  . ماضمن اخلطط اإلمنائية الوطنية دجما تا
  

 بــني االحتــاد الربملــاين الــدويل واألمــم املتحــدة ومناقــشة خطــة عــرض مقتــرح املــشروع املــشترك
  عمل برملانية

 تطرق أليساندرو موتري، كبري مستـشاري االحتـاد الربملـاين الـدويل             ٢-يف اجللسة الثانية    - ٦٧
ــة    ــغ، املــدير بالنياب ــة، وســانداغدورج إيردينبلي ــل   ملللــشؤون االقتــصادية واالجتماعي كتــب املمث

 السامي املعين بأقل البلدان منوا والبلدان النامية غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة               
، ملقتــرح مــشروع )بــنغالديش(واألمــني التنفيــذي للمــؤمتر، وصــابر شــاودوري، عــضو الربملــان 

ــشترك  ــدويل و  م ــاين ال ــني االحتــاد الربمل ــسامي  مب ــل ال ــب املمث ــة العمــل الرب كت ــيت   وخط ــة ال ملاني
تــصاحبه، مــن أجــل إفــساح اجملــال أمــام الربملانــات للمــشاركة الفعليــة يف تنفيــذ برنــامج عمــل   

وتوىل إدارة مناقشات اجللسة فيل ماتشيزا، مستشار شؤون الـسياسات          . سطنبول يف املستقبل  ا
  . ضمن فريق احلوكمة الدميقراطية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 كتـب املمثـل الـسامي     ماالحتاد الربملاين الـدويل و    تنفيذ املشروع املشترك بني     وسيجري    - ٦٨
ــة     ــسنوات اخلمــس املقبل ــدى ال ــى م ــة أوىل عل ــصعيد    . يف مرحل ــى ال ــشروع عل ــيتمحور امل وس

القطري حول إنشاء جهات تنسيق لدى برملانات أقل البلدان منـوا وبرملانـات البلـدان األخـرى                 
، )اللجـان وغريهـا   (اسـتعراض طرائـق عمـل الربملانـات وهياكلـها           غري املنتسبة هلا للمساعدة يف      

واالتصال جبهات التنسيق العاملـة يف امليـدان، سـواء منـها احلكوميـة أو التابعـة لألمـم املتحـدة،                     
. سـطنبول يف جمـاالت الـسياسة العامـة قاطبـة          اواملساعدة عموما يف تعميم مراعاة برنامج عمـل         

املشروع إىل إشراك أعضاء الربملانات يف استعراضـات برنـامج          أما على الصعيد العاملي، فيسعى      
سطنبول مستقبال، وتعزيز التعاون واملساعدة التقنية فيما بني الربملانات، وتشجيع تبـادل            اعمل  

  . املمارسات الفضلى واملشورة السياساتية فيما بني الربملانات
ــد     - ٦٩ ــة إىل تزويـ ــة الراميـ ــل النموذجيـ ــة العمـ ــام   الربوُعرضـــت خطـ ــه العـ ــات بالتوجيـ ملانـ
يتعلق باألنـشطة والنتـائج الـيت يـتعني عليهـا أن تنظـر فيهـا للمـضي قـدما يف تنفيـذ برنـامج                       فيما

. وُدعيـت الربملانـات إىل تكييـف اخلطـة حـسب احتياجاهتـا وظروفهـا اخلاصـة                . سـطنبول اعمل  
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ربملـان الـذي     كـل يف ال    ،وسيكون على جهات التنسيق الربملانية أن تعقد مناقشات حول اخلطة         
  . ينتمي إليه

ومشلـت التعليقـات الـواردة      . وأُعرب يف اجللسة عن التأييـد العـام للمقتـرحني املقـدمني             - ٧٠
  :يلي ما

بـل جيـب عليهـا أن تتـصل باجلهـات           . جيب على جهـات التنـسيق أال تعمـل يف انعـزال             •  
 وســيكون مــن. األخــرى وأن تــسعى إىل إقامــة جــسور عــرب مجيــع األوســاط الــسياسية

اجملــدي بالنــسبة للربملانــات أن تعــني جهــيت تنــسيق علــى األقــل، واحــدة مــن األغلبيــة     
  . والثانية من املعارضة، مع املراعاة الواجبة للتوازن بني اجلنسني

. جيب تعزيز الشراكة بني جهات التنسيق يف البلدان املتقدمـة النمـو وأقـل البلـدان منـوا                   •  
تـسبة ألقـل البلـدان منـوا، والـيت قـد ال يلقـى فيهـا         وجيب على برملانـات البلـدان غـري املن    

سطنبول نفس القـدر مـن االهتمـام، أن تقـوم هـي أيـضا بتعـيني جهـات                   ابرنامج عمل   
ــدعم      . تنــسيق ــد مــن ال ــسيق إىل مزي ــستحتاج جهــات التن ــدان منــوا، ف ــا يف أقــل البل أم

  . واملوارد للقيام بعملها
ق يف أقل البلدان منوا كـل علـى حـدة أن    من العناصر الرئيسية لدعم آلية جهات التنسي     •  

وينبغـي أن   . جيري إنشاء جهات تنسيق تقابلها ضمن مكاتـب األمـم املتحـدة القطريـة             
يــوفر منــسق األمــم املتحــدة املقــيم املعلومــات بانتظــام وأن يقــدم الــدعم يف جمــال بنــاء   

  . القدرات وإسداء املشورة
و فريـق عمـل أو جمموعـة جديـدة مكرسـة            ينبغي النظر بإمعان يف إمكانية إنشاء جلنـة أ          •  

علــى أن حتــسني التنــسيق وتبــادل املعلومــات بــشأن برنــامج  . ســطنبولالربنــامج عمــل 
  .سطنبول بني اللجان القائمة قد يكونان كافينياعمل 

مثة حاجة إىل ترمجة خطة العمل إىل اللغات الوطنية حىت تـتمكن مجيـع الربملانـات مـن                    •  
ألهم من ذلك أن تتضمن تلك اخلطة أهدافا ومؤشرات وفـق           وا. االنكباب عليها فورا  

  . خصوصيات الربملانات كل على حدة
واختتم االجتماع األمني العـام لالحتـاد الربملـاين الـدويل ورئـيس الفريـق املعـين بـشؤون                - ٧١

ــا     ــة الكــربى لتركي ــة الوطني ــدويل يف اجلمعي ــاين ال ــان عــن شــكرمها   . االحتــاد الربمل وأعــرب االثن
الجتمــــاع إىل بلــــداهنم وتبادهلــــا كني وشــــجعاهم علــــى محــــل الرســــائل الرئيــــسية لللمــــشار

  . زمالئهم مع
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  منتدى اجملتمع املدين
 منظمــة متثــل احلركــات  ٢٧٠ مــشارك مــن ١ ٥٠٠شــارك يف منتــدى اجملتمــع املــدين    - ٧٢

النــسائية وحركــات الــشباب والنقابــات واحتــادات العمــال ووســائط اإلعــالم واملــدافعني عــن     
  . ق اإلنسانحقو
ــدين يف       - ٧٣ ــدى اجملتمــع امل ــاح الرمســي ملنت ــار٨وجــرى االفتت ــايو / أي ، يف مركــز ٢٠١١م
وألقى مبالحظات يف االفتتاح كل من األمني العام لألمم املتحـدة ووزيـر            . سطنبول للمؤمترات ا

خارجية تركيا ورئيس وزراء نيبال والسيدة أنتونييتا روسا غومس والدكتور أرجـون كـاركي              
  . كارامان من منظمة أطباء العامل اخلريية.  حتالف أقل البلدان منوا ودمن
ــن      - ٧٤ ــرة م ــة يف الفت ــار١٣ إىل ٧وعقــدت اجتماعــات منتظم ــت فرصــة   / أي ــايو، وكان م

  . إلجراء حوار بني مفاوضي الدول األعضاء واملشاركني من منتدى اجملتمع املدين
. دين تــدعو إىل ضــرورة تغــيري منــوذج التنميــة والرســالة املهمــة الــيت وجههــا اجملتمــع املــ   - ٧٥

وشــددت منظمــات اجملتمــع املــدين علــى ضــرورة التخلــي عــن منــوذج الــسياسات الــيت حتركهــا  
اعتبارات السوق وزيادة تنفيذ السياسات اإلمنائية املركـزة علـى األشـخاص والـيت تقتـضي مـن                  

. ملـساواة بـني اجلنـسني     احلكومات كفالـة أسـباب الـرزق املـستدامة وتعزيـز حقـوق اإلنـسان وا               
وطالبت منظمات اجملتمع املدين على النطاق العاملي مبعاملـة تفـضيلية ألقـل البلـدان منـوا لكفالـة             
شــروط عادلــة يف املبــادالت التجاريــة وإلغــاء الــديون وزيــادة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة زيــادة   

  . البلدان منواحقيقية وملموسة، مبا يضمن التنمية الفعالة واملستدامة يف أقل 
ويف ختام منتدى اجملتمع املدين، أدىل مبالحظات ختامية بشأن املنتدى كل مـن األمـني                 - ٧٦

العام للمؤمتر ووزير خارجية تركيا ونائب رئيس وزراء نيبال، والدكتور أرجون كـاركي مـن                
 وصـدر  .حتالف أقل البلدان منوا، والـدكتور إحـسان كارامـان مـن منظمـة أطبـاء العـامل اخلرييـة         

  ). انظر املرفق السادس(إعالن يف ختام املنتدى 
  

  مسار القطاع اخلاص  - ياء  
االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة،        بقيـادة   اللجنة التوجيهية للقطاع اخلاص، و    بتنظيم من     - ٧٧

 مكتب ممثل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحليةبالتنسيق مع 

ــة وا ــة الــصغرية النامي  مــدير ٥٠٠ ، ضــم مــؤمتر مــسار القطــاع اخلــاص أكثــر مــن   لــدول اجلزري
تنفيذي ومن كبار ممثلي قطاع األعمال وقادة من احلكومـات واجملتمـع املـدين واألمـم املتحـدة                   

 مـسار  مجـع و. للنهوض بدور استثمارات القطاع اخلاص يف التنمية املستدامة ألقل البلـدان منـوا          
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نظـرائهم مـن غـري    والقطاعني العام واخلـاص يف أقـل البلـدان منـوا     ممثلني عن بني  القطاع اخلاص   
  .)١٢(البلدان األقل منوا

املائـدة األفريقيـة املـستديرة لألعمـال        : وضم أعضاء اللجنـة التوجيهيـة للقطـاع اخلـاص           - ٧٨
 جملـس الكمنولـث لألعمـال     ، و مؤسسة التحالف من أجل اسـتغالل الفـرص العامليـة         ، و التجارية

ــة، واحتــاد      ــا، واحتــاد الــصناعات اهلندي التجاريــة، واحتــاد رجــال األعمــال والــصناعيني يف تركي
ــد، واحتــاد       ــصناعة يف اهلن ــنغالديش، واحتــاد غــرف التجــارة وال ــصناعة يف ب غــرف التجــارة وال
الرابطات الوطنية للمرأة يف إدارة األعمال يف السوق املشتركة لشرق وجنوب أفريقيـا، وغرفـة    

مركـز التجـارة الدوليـة املـشترك بـني األونكتـاد            لدولية، ومؤسـسة التمويـل الدوليـة، و       التجارة ا 
منتـدى األعمـال ملنطقـة امليكونـغ     ، وفريق كانكيندي للتجارة العامـة، و  ومنظمة التجارة العاملية  
، وغرفـة   فريق األعمال التابع للشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا          ، و الكربى دون اإلقليمية  

احتــاد غــرف تركيــا للتجــارة والــصناعة وتبــادل الــسلع  ة والــصناعة يف جــزر ســليمان، والتجــار
ــا  ــم املتحــدة للتجــارة      األساســية يف تركي ــؤمتر األم ــات املتحــدة، وم ــة التجــارة يف الوالي ، وغرف

، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومكتـب االتفـاق العـاملي التـابع لألمـم               )األونكتاد(والتنمية  
مكتب ممثل األمم املتحدة الـسامي ألقـل البلـدان    كتب األمم املتحدة للشراكات، واملتحدة، وم 

وجملـس الواليـات املتحـدة      ،  منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة           
  .الدوليةالتجارية لألعمال 

رة األوىل انـدمج    فللم: وشكل مسار القطاع اخلاص معلما هاما بالنسبة لألمم املتحدة          - ٧٩
القطاع اخلاص بشكل كامل يف برنامج أحد مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية، ممـا أتـاح إجـراء                 

  .مداوالت مباشرة بني القطاعني العام واخلاص
وتناول مسار القطاع اخلـاص عـدة حتـديات وفـرص رئيـسية للتنميـة املـستدامة يف أقـل             - ٨٠

الـسالم واالسـتقرار، والقـدرة اإلنتاجيـة وروح املبـادرة،           احلكم الرشيد، و  : البلدان منوا، خباصة  
وحبثــت العديـد مــن فعاليــات  . والوصـول إىل التمويــل واألسـواق، وتغــري املنـاخ والبنيــة التحتيـة    

القطاعـات االقتـصادية الرئيـسية يف       منظـور   مسار القطاع اخلـاص التنميـة املـستدامة مـن خـالل             
 واالتصاالت السلكية والالسـلكية، وخـدمات الطاقـة،         أقل البلدان منوا، مثل الزراعة والسياحة     

  .واملياه، والصناعات االستخراجية
وخالل هذه الفعاليـات، مشلـت الفـرص التجاريـة واالسـتثمارية يف أقـل البلـدان منـوا              - ٨١

اليت مت حبثها الفرص املتاحة لكل من الشركات املتعددة اجلنسيات الـيت تـسعى إىل دعـم أقـل             
__________ 

لالطالع على مزيد من التفاصيل حول نتائج مسار القطاع اخلاص انظـر تقريـر مـسار القطـاع اخلـاص؛ وانظـر                        )١٢(  
 .www.un.org/wcm/content/site/ldc/home/pid/16603: كذلك معلومات على املوقع
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 جمــال التنميــة، والــشركات احملليــة يف أقــل البلــدان منــوا الــيت تــسعى إىل النمــو البلــدان منــوا يف
وأتاح مسار القطاع اخلاص فرصـا هامـة لتحديـد مقترحـات ملموسـة ذات منحـى          . والتنمية

عملي ملعاجلة التحديات اخلاصة ألقل البلدان منوا من خالل التوصل إىل حلـول مـستدامة يف                 
املنتدى   )١: (قطاع اخلاص حول ثالثة عناصر متشابكة هي      ويدور مسار ال  . القطاع اخلاص 

واالجتمـــاع الرفيـــع املـــستوى بـــشأن االســـتثمار   )٢(العـــاملي لـــشراكة األعمـــال التجاريـــة؛ 
  .واملعرض التجاري  )٣(والشراكات؛ 

ــة     - ٨٢ ــشراكة األعمــال التجاري ــار١٢-٩(املنتــدى العــاملي ل عقــد : )٢٠١١مــايو / أي
ــدى  ــي منت ــدة أ عمل ــام ضــم خمتلــف أصــحاب املــصلحة مــن رجــال أعمــال      للحــوار مل ــة أي ربع

 ٣٥وعلـى مـدى أكثـر مـن     . ومستثمرين ومسؤولني حكوميني وغريهم من أصحاب املـصلحة     
حلقـــة عمـــل وجلـــسة عامـــة، حبـــث املـــشاركون وحـــددوا التحـــديات والفـــرص الـــيت تواجـــه 

وســة لزيــادة وحــددت الحقــا جمموعــة متنوعــة مــن احللــول امللم . اقتــصادات أقــل البلــدان منــوا 
استثمارات القطاع اخلاص وهتيئة الظروف للـشركات احملليـة للتنميـة املـستدامة يف أقـل البلـدان        

وتطرقــت االلتزامــات واملبــادرات اجلديــدة املنبثقــة عــن املنتــدى إىل جمموعــة متنوعــة مــن   . منــوا
قـل البلـدان منـوا،      اجملاالت مبا فيها النطاق العريض والتنمية الرقمية، ودعـم األسـواق املاليـة يف أ              

  .والسياحة املستدامة، وإنشاء دليل لالستثمار ألقل البلدان منوا
 مـن   ٤٠ وبقيادة االتفاق العاملي لألمم املتحدة وغرفة التجـارة الدوليـة، تعـاون حـوايل               - ٨٣

ومشلـت  . الشركاء، يف التخطيط حللقات العمل، واملوائد املستديرة واجللسات العامـة للمنتـدى    
ــة  : اتنظمــة هلــذه الفعاليــ اجلهــات امل ــة املــستديرة لألعمــال التجاري ــدة األفريقي مؤســسة ، واملائ

جلنــة النطــاق العــريض  ، ومؤســسة برتلــسمان، والتحــالف مــن أجــل اســتغالل الفــرص العامليــة  
ة، ومؤســــسة الزراعــــة أوال، ومنتــــدى الــــشراكة العامليــــة، واالحتــــاد الــــدويل للتنميــــة الرقميــــ

، ومبـادئ االسـتثمار     وسـوق اسـطنبول لـألوراق املاليـة       دوليـة،   لالتصاالت، ومركـز التجـارة ال     
ــا    املــسؤول، و ــسلع األساســية يف تركي ــادل ال ــا للتجــارة وتب ، واحتــاد رجــال  احتــاد غــرف تركي

ــا، و  ــة األمــم املتحــدة للمــرأة األعمــال والــصناعيني يف تركي ، وغرفــة التجــارة يف الواليــات  هيئ
يف تركيـــا، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، املتحـــدة، واألونكتـــاد، ووكيـــل أمانـــة اخلزانـــة 
 منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           والوحدة اخلاصة للتعاون بـني بلـدان اجلنـوب، و         

والتحـالف العـاملي لتكنولوجيـات      ،  )اليونيـسيف (، ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة       )اليونسكو(
  .، والبنك الدويلتحدةاملعلومات واالتصاالت والتنمية التابع لألمم امل

ــدة،  اختــاذ توصــيات إىل احلكومــات، ومناســبة لتقــدمي  املنتــدى كــانو  - ٨٤ إجــراءات جدي
 مـسار القطـاع اخلـاص،    أفضىو.  التزامات جديدة  قطع مبادرات ومنشورات جديدة و    إعالنو
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ويقـدم البيـان سلـسلة مـن التوصـيات إىل           ). انظـر املرفـق الـسادس      (إىل صدور بيان حيمـل امسـه      
ومن املتوقـع أن يـستفيد القطـاع        . كومات لتعزيز الفرص والنمو والتنمية يف أقل البلدان منوا        احل

 كثري من هذه البلدان خالل الـسنوات القليلـة          الذي شهده اخلاص من النمو االقتصادي القوي      
  سيتدفق إىل البلدان الـيت ميكنـها أن         وهو مقتنع بأن مقدارا كبريا من االستثمار اخلاص        املاضية،

ــة مواتيــة    ــة تتكافــأ فيهــا الفــرص تــوفر بيئــات أعمــال جتاري ويقــدم بيــان القطــاع اخلــاص  . وبيئ
 واالسـتثمار يف    ؛ وتعزيـز األسـواق احملليـة      ؛توصيات لدعم رجال األعمـال والـشركات اخلاصـة        

 وزيـادة التجـارة   ؛ وتشجيع االستثمار األجـنيب ؛القوى العاملةوالبنية التحتية وتنمية االتصاالت  
  . والدخول يف شراكات؛ةالدولي
وأثناء املنتدى، أعلن عن عدد كبري من اإلجراءات واملبـادرات اجلديـدة، مشلـت تقـدمي           - ٨٥

الدعم إىل أسواق األوراق املالية واملؤسسات التجارية يف أقل البلدان منوا، فضال عن مبـادرات               
 للحمايـة   حـدود دنيـا   وضـع   لتعزيز اإلنتاجيـة الزراعيـة، وكهربـة الريـف، والـسياحة الـشاملة، و             

وتـشمل  . االجتماعية تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني، وتـوفري النطـاق العـريض والتنميـة الرقميـة          
املبادرات مؤسسات القطـاع اخلـاص، والتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب ووكـاالت األمـم املتحـدة                

عالنـات  وسيتم نـشر قائمـة شـاملة باإل       . املختلفة، وكذلك التعاون بني القطاعني العام واخلاص      
  . يف تقرير منفصل ملسار القطاع اخلاصالتدابري املزمع تنفيذهاو

  :عالوة على ذلك، مت إطالق عدد من املنشورات، منها  - ٨٦
 علـى حنـو   أن تـشرك كيـف ميكـن للجهـات املاحنـة      : شركاء يف التنمية  ”التقرير اجلديد     •  

امج اجلهـات املاحنـة      الـذي يقـّيم بـر      “أفضل القطاع اخلـاص يف تنميـة أقـل البلـدان منـوا            
القائمــة اهلادفــة إىل إشــراك القطــاع اخلــاص يف أنــشطة التنميــة، وحيــدد أوجــه القــصور  

يف حتفيـز   بـرامج اجلهـات املاحنـة      طـرق إسـهام   والنهج الواعدة، ويقدم توصيات بـشأن       
  .املزيد من التعاون بني القطاعني العام واخلاص يف أقل البلدان منوا

جـزر  و  بـنن  : مـن أقـل البلـدان منـوا هـي          ٤الفرص والتحـديات يف     أدلة لالستثمار تربز      •  
  .القمر ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وزامبيا

بقيــادة منظمــة التجــارة العامليــة وبــدعم مــن مركــز التجــارة الدوليــة، أطلقــت مبــادرة      •  
وتـشمل هـذه    . لتطوير جمموعة مـن األدوات لنـشر املعلومـات عـن الـسياحة املـستدامة              

وعة موارد توضح متطلبات السوق احمللية، وحتدد اعتبارات اجملتمـع احمللـي، فـضال              اجملم
  .السياحة بعد انتهاء األزمةشؤون  إلدارة اتعن توجيه
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ــر يــ إصــدار   •   ــوا،     تقري ــدان من ــل البل ــة يف أق ــستعرض تطــور أســواق األوراق املالي ربز وي
ليـاً أسـواق األوراق     بالتفصيل، من وجهة نظـر املـستثمر، التحـديات الـيت تواجههـا حا             

  .املالية يف أقل البلدان منوا
: )٢٠١١مـايو   / أيـار  ٩(االجتماع الرفيع املستوى بشأن االسـتثمار والـشراكات           - ٨٧

ضم الغداء الرفيـع املـستوى الـذي استـضافه رئـيس وزراء تركيـا، رؤسـاء الـدول واحلكومـات                      
إلجـراء حـوار    الفرصـة   املناسبةه  وأتاحت هذ . والرؤساء التنفيذيني وعدداً آخر من كبار القادة      

. مـسؤولني حكـوميني رفيعـي املـستوى مـن خمتلـف أحنـاء العـامل               وبني   القطاع اخلاص    بني ممثلي 
لتعـاون االقتـصادي والـتقين ألقـل البلـدان         من تـدابري ا   وأعلن رئيس وزراء تركيا جمموعة شاملة       

ة التحتيـة وبنـاء القـدرات       البنيـ إلقامـة   قـروض ميـسرة     ملـنح   شمل تـسهيالت    تمنوا للعقد القادم،    
اإلنتاجيـــة لتعزيـــز االســـتثمار، وبـــرامج نقـــل التكنولوجيـــا، مبـــا يف ذلـــك إنـــشاء مركـــز دويل   
ــشطة      ــوم واالبتكــار، ومركــز دويل للزراعــة، وكــذلك املــنح الدراســية، وأن ــا والعل للتكنولوجي

  .التدريب، وتقاسم أفضل املمارسات يف خمتلف اجملاالت
ع املــستوى بــشأن االســتثمار والــشراكات، حتــدث رئــيس جملــس  ويف االجتمــاع الرفيــ  - ٨٨

دوالر يف   بليـوين اإلدارة، والرئيس التنفيذي لشركة كوكـا كـوال وقـال إن الـشركة ستـستثمر                
باإلضـافة إىل ذلـك، فـإن شـركة         . الدول األكثر فقرا يف العامل خـالل الـسنوات العـشر القادمـة            

املـضطلع هبـا يف      امرأة من صاحبات املـشاريع       ماليني ٥كوكا كوال هتدف إىل متكني أكثر من        
  .القيمة من خالل التوجيه والتدريب وغريها من الربامجإضافة سلسلة إطار 
 فيـه فـرص    املعـرض التجـاري   عرض: )٢٠١١مايو  / أيار ١٣-٩(املعرض التجاري     - ٨٩
ات لتصدير وفرص جتارية أخرى متاحة يف أقـل البلـدان منـوا، وأتـاح فرصـا فريـدة لعقـد صـفق                     ا

 املعـرض التجـاري الـذي نظمـه         شـارك يف  و. بني الشركات التجارية وإجـراء حـوار فيمـا بينـها          
، مكتـب امليثـاق العـاملي لألمـم املتحـدة     احتاد رجال األعمال والصناعيني يف تركيا بالتعاون مـع       

إليـه   وقـد دعيـت      - من أقل البلدان منـوا       ٢٣ عارضا من القطاع اخلاص، منهم       ١٦٠أكثر من   
وعـرض ممثلـون مـن أقـل البلـدان منـوا سـلعا وخـدمات                .  مجيـع البلـدان األقـل منـوا        شركات من 
وهبـدف إنـشاء فـرص لالسـتثمار والتعـاون، شـارك ممثلـو قطـاع األعمـال يف أقـل                     . منتجة حمليا 

  .البلدان منوا يف متارين مواءمة مع مشاركني من القطاع اخلاص من غري البلدان األقل منوا
إجـراء   التقارير غري الرمسية اليت قدمت خـالل املعـرض التجـاري إىل   وتشري املالحظات و    - ٩٠

عدد من الصفقات وإقامة عالقات تعاون، مشلت فرص تصدير واسترياد لبعض املنتجات يف أقل              
باإلضافة إىل ذلك، أعربت شركات من غري الدول األقل منوا عن اهتمامهـا دخـول    . البلدان منوا 

  ). قطاعات مثل اآلالت واملواد والبناء والسياحةيف(أسواق بعض أقل البلدان منوا 
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ش، يأفغانــستان، وبــنغالد: وقــد ُمثلــت أقــل البلــدان منــوا التاليــة يف املعــرض التجــاري     - ٩١
ــسوتو،        ــايت، ولي ــاييت، وكرييب ــا، وه ــا، وغيني ــا، وغامبي ــدي، وكمبودي ــان، وبورون ــنن، وبوت وب

ــام     ــدا، وس ــال، وروان ــار، ونيب ــاالوي، وميامن ــشقر، وم ــليمان،   ومدغ ــسنغال، وجــزر س وا، وال
  .ليشيت، وتوغو، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا -ومجهورية ترتانيا املتحدة، وتيمور 

  
  املناقشة العامة  -كاف   

  ) من جدول األعمال٧البند (
 مــن هيئــات ١٣  دولــة عــضواً، و١٢١يف ســياق املناقــشة العامــة، أدىل ببيانــات ممثلــو   - ٩٢

  . منظمات حكومية دولية٨ ووكاالهتا املتخصصة، واألمم املتحدة 
وأعـرب مجيـع املتحـدثني عــن شـكرهم وتقـديرهم حلكومــة تركيـا الستـضافتها املــؤمتر          - ٩٣

وأشـاروا إىل أن عقـد املـؤمتر كـان ضـرورياً ويف حينـه               . وترحيبها احلار وكرم ضـيافتها للوفـود      
. ة الـيت تواجههـا أقـل البلـدان منـوا        وخاصة يف ضوء التحـديات اجلديـدة الطويلـة األمـد والناشـئ            

ــامج عمــل بروكــسل، وحــددوا        ــذ برن ــدم احملــرز يف تنفي ــاهتم التق ــدوبون يف بيان واســتعرض املن
  .التحديات اليت يواجهوهنا، وطرحوا أفكاراً ومقترحات ملواجهة تلك التحديات

 بروكسل عمل برنامج تنفيذ تقييم    

 العقـد  خـالل  منـوا  البلدان أقل لصاحل بروكسل عمل برنامج تنفيذ الوفود من كثري قيم  - ٩٤
 وبتبـادل  الوطنيـة  اإلمنائيـة  واالسـتراتيجيات  اخلطـط  يف لـدوره  حمددة أمثلة بتقدمي وذلك املاضي
ــدروس تاملمارســا أفــضل ــستفادة وال ــود وأعــادت .امل ــد الوف ــى التأكي ــهائي اهلــدف أن عل  الن
 أن أيـضا  املـتكلمني  من كثري وأكد .منوا البلدان قلأ مواطين رفاه حتسني يف متثل العمل لربنامج
 لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  بتحقيـق  املتـصلة  األهـداف  على كبريا تركيزا ركز قد العمل برنامج
 وفـود  وأعربـت  .االجتماعيـة  واحلمايـة  االجتمـاعي  اإلدمـاج  يف املتمثلة احليوية األهداف وعلى
 إىل وأشـاروا  وغريهـم،  اإلمنـائيني  الـشركاء  من املقدم الدويل للدعم امتناهنا عن منوا البلدان أقل
 علـى  منـوا  البلـدان  أقـل  اعدتسـ  قد الوطنية، اجلهود مع والتكامل باالقتران املساعدة، تلك أن

 املتـصلة  اجملـاالت  يف سيما وال دوليا، عليها املتفق األهداف حتقيق حنو اهلام التقدم بعض إحراز
  .حةوالص االبتدائي والتعليم املرأة، بتمكني

 البلـدان  أقـل  مـساعدة  إىل كان يرمـي     بروكسل عمل برنامج أن أخرى وفود وأكدت  - ٩٦
توسـيع  و االسـتخراجية،  القطاعـات  عـن  بعيـدا  اقتـصاداهتا  تنويـع  يف مجلة ميادين من بينـها      منوا،

 احلوكمــة، وتعزيــز نطاقهــا، وتوســيع األساســية هياكلــها وحتــسني لألســواق، الوصــول إمكانيــة
  .منوا البلدان قلأ هتميش نم احلد مث ومن
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 عمـل  برنـامج  تنفيـذ  طريـق  عـن  أُحـرز  قـد  اهامـ  اتقدم مثة بأن املتكلمني من كثري وأقر  - ٩٦
 الرئيـــسية املؤســـسية األساســـية اهلياكـــل طـــويرت يف احملـــرز التقـــدم أن وذكـــروا .بروكـــسل
 وطنيـة  برملانـات  سـيما  وال وحملية، وطنية مؤسسات إنشاءو جديدة دساتري وضع - للحوكمة
 ونظـام  اإلنـسان،  حقـوق  ومحايـة  القـانون،  وسيادة املشاركة، من ملزيد الفرصة إلتاحة ،جامعة

 لألولويـات،  جيـدا  ترتيبـا  يـشكل  ممـا  -ويرتكـز علـى قواعـد حمـددة          بالشفافية يتسم للحوكمة
 وفـود  وأشـارت  .بنـشوبه  مهـددة  تـزال  ال الـيت  أو العنيف الرتاع من اخلارجة للبلدان سيما وال
ــ ــق يف الفــشل أن إىل رىأخ ــو حتقي ــضة قاعــدة ذي من ــا وشــامل عري  االســتقرار يهــدد اجتماعي

 احلوكمــة جمــال يف الــنفس بــشق حتقيقهــا جــرى الــيت املكاســب للخطــر وســيعرض االجتمــاعي
  .الرتاع من اخلارجة البلدان لتلك

 حـىت  سـائدة  كانـت  الـيت  نـسبيا  الداعمـة  الدوليـة  البيئـة  علـى  املـتكلمني  من عدد وأكد  - ٩٧
 يف املطـرد  االرتفـاع  الداعمـة  التـدابري  هـذه  وتـشمل  .األخـرية  واالقتصادية املالية األزمة نشوب
 قـل أ حنـو  املاليـة  التحـويالت  وتـدفقات  املباشـر،  األجـنيب  واالسـتثمار  الرمسيـة،  اإلمنائية املساعدة
 ضيلية،التفــ التجــارة اتفاقــاتو الــديون عــبء لتخفيــف رئيــسية مبــادرات وتنفيــذ منــوا البلــدان
 .منـوا  البلـدان  أقـل  مـن  كـثري  مـصلحة  يف انـصب  الـذي  للتجـارة  االنفـرادي  التحريـر  عـن  فضال
 مـن  منـوا  األقـل  البلـدان  لـتمكني  كوسـيلة إىل أمهية املعونة التجارية      املتكلمني من العديد شاروأ

 وظـروف  شـروط  وحتـسني  القائمـة،  األسـواق  إىل الوصول فرص منبشكل موّسع،    االستفادة
 مبواصــلة مقرونــة الداعمــة الدوليــة البيئــة هــذه أن الوفــود وذكــرت .الــدويل التجــاري نالتعــاو

ــات ــسياسات إصــالح عملي ــل يف ملؤســساتاو ال ــدان أق ــوا البل ــد من ــق يف أســهمت ق ــو حتقي  من
 .أعلى اقتصادي

 فيـه  مبـا  العـامل  وبـاقي  منـوا  البلـدان  أقـل  بـني  الفجوة أن إىل املتكلمني من العديد وأشار  - ٩٨
 أن مـن  الـرغم  علـى  أنـه  مفادهـا  مالحظـة  وأُبـديت  .االتساع يف آخذة األخرى، النامية انالبلد

 االقتـصادي  النـاتج  يف حصتها فان تقريبا، العامل سكان سدس يشكلون منوا البلدان أقل سكان
 تـزال  ال منـوا  البلـدان  قـل أ أن إىل املتكلمني من كثري وأشار .املائة يف ١ نسبة تتجاوز ال العاملي
ــة  يف شةمهمــ ــةاملبــادالت التجاري ــرغم علــى العاملي ــادة مــن ال تلــك  يف حــصتها يف الكــبرية الزي

 .األخري العقد خاللاملبادالت 

 بااللتزامـات  الوفاء عدم فيها مبا العوامل، من متنوعة جمموعة إىل النقائص هذه وتعزى  - ٩٩
 لــدى ســيما وال اليــة،امل املــوارد كفايــة وعــدم التنميــة، يف وشــركائها البلــدان أقــل جانــب مــن

 واملؤسـسية  البشرية القدرات وحمدودية بروكسل، عمل لربنامج الواسعة بالطموحات مقارنتها
 يف يكـن،  مل نفـسه  بروكـسل  عمـل  برنـامج  أن يف أخـرى  نقيـصة  ومتثلـت  .منـوا  البلـدان  قلأ يف
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 ألقـل  ةالوطنيـ  اإلمنائية واالستراتيجيات اخلطط ضمن فعال حنو على مدرجا احلاالت، من عدد
 يف الـسياسي  االسـتقرار  وعـدم  املـستمرة  املدنيـة  الرتاعـات  إىل جزئيـا  ذلـك  ويعزى منوا، البلدان
 .البلدان تلك من العديد

 علـى  هزيـ ترك جرى املباشر األجنيب االستثمار معظم أن إىل املتكلمني من كثري وأشار - ١٠٠
 قطاعـات  ببقيـة  قليلـة  طروابـ  ذات قطاعـات  وهـي  األساسـية،  والسلع االستخراجية الصناعات
 للــصدمات تعرضــها درجــة ارتفــاعو العمــل فــرص مــن القليــل إتاحــة مــع احمللــي االقتــصاد
 قبـل  مـن  املوجهـة  املبـادرات  مـن  املزيـد  يف يتمثـل  املطلوب أن على املتكلمون واتفق .اخلارجية

 واءسـ  حـد  علـى  املـصلحة  أصحاب من غريهمو الدوليني التجاريني وشركائها منوا البلدان أقل
 ألغـراض  مالئمـة  حـوافز  وهتيئـة  املؤسـسية  الفجوات على التغلب شأهنا من تدابري لتنفيذ وذلك
 واالسـتفادة   املتاحـة،  االسـتثمار  فـرص  اغتنـام  أجـل  مـن  الفعـال  الدويل التعاون من املزيد حتقيق
 ومتكينــا كفــاءة أكثــر حنــو علــى املعــارف تقاســم وضــمان املــستغلة، غــري التجاريــة الفــرصمــن 
 ذلـك  يف مبـا  الدرايـة  أنـواع  مـن  وغريهـا  األفـضل  املمارسات خاصة وبصفة التجارية، ماللألع
 .املالئمة التكنولوجيات نقل

 ،وتكميليـة  إضـافية  مبـادرات  تطـوير  بـه  يكتـسي  ما إىل أيضا االنتباه املتكلمون ولفت - ١٠١
 منـوا  البلـدان  ألقـل  االسـتيعابية  القـدرات  زيـادة ل خاصـة  أمهية من ،سواء حد على وخاصة عامة

ــم، جمــاالت يف الفعــال التعــاون ألغــراض ــا العل ــات أن إىل وأُشــري .واالبتكــار والتكنولوجي  آلي
 أقــل لــتمكني عنــها غــىن ال القائمــة، الدوليــة املؤســسات مــع شــراكة يف املنــشأة ،هــذه الــدعم
 اعدةللمـس و بـالنفع  عليهـا  تعـود  مـشاركة  الدوليـة  اإلنتاج سالسل يف املشاركة من منوا البلدان
 .التقين التحسن أجل من ذاتية رةقد تنمية على

 للغايـة  الكـبرية  بتوقعاتـه  الوفاء يف بروكسل عمل برنامج فشل الوفود من كثري وعزى - ١٠٢
ــذها املكلــف النطــاق الواســعة للــربامج الكــايف التمويــل إىل االفتقــار إىل  جــدول مبوجــب بتنفي

 عمــل برنــامج إىل املــصلحة أصــحاب مجيــع مــن املقــدم املــايل الــدعم أن وأكــدت األعمــال
  .زيادته جيب نبولطاس

 تفــضيلية فــرص إتاحـة  يف احملــرز التقــدم مـن  الــرغم علــى أنـه  إىل الوفــود بعــض وأشـار  - ١٠٣
 بعــد حيقــق فلــم التفــضيلية، التجــارة نظــم طريــق عــن األســواق إىل للوصــول منــوا البلــدان ألقــل

 إىل منـوا  البلـدان  أقـل  مجيـع  منتجـات  وصـول  فـرص  إتاحة يف املتمثل اهلدفاإلمنائيون   الشركاء
 الوفـود  مـن  كـثري  أعرب ذلك، إىل وباإلضافة .بال رسوم مجركية وال حصص مقررة      األسواق

 غـري  التجاريـة  واحلـواجز  باملنـشأ  املتعلقـة  التقييديـة  القواعـد  إعمـال  اسـتمرار  أن مفاده رأي عن
 العــرض علــى املفروضــة الــشديدة قيــودال عــن فــضال التقنيــة، والتــدابري املعــايري مثــل اجلمركيــة،
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 بـشكل  منوا البلدان أقل استفادة دون حالت قد بالتجارة، املتصلة األساسية اهلياكل يف والعجز
  .لألسواق لوصولاتساع إمكانية اب املرتبطة املكاسب من كامل

  
 املستفادة الدروس    

 أقـل  يف واملؤسسية شريةالب القدرات حمدودية أن على واسع نطاق على الوفود واتفقت - ١٠٤
 هـا في مبـا  الدوليـة،  ةاملـساعد  مـن  االسـتفادة  علـى  قـدرهتا  علـى  الرئيـسي  القيـد  تـشكل  منوا البلدان

 مبــادرات مــع لتتماشــى القــدرات ببنــاء االهتمـام  تعزيــز إىل ودعــت التفــضيلية، التجــارة ترتيبـات 
 الـصغرية  ملؤسـسات ا سـيما  وال اخلـاص،  القطـاع  تنميـة  أن على الوفود واتفقت .التجارية املعونة

 .كبري حد إىل مهملة ولكنها عاجلة أولوية تشكل الريفي، القطاع يف خاصة وبصفة واملتوسطة،
 عمـل  برنـامج  يف اخلـاص  القطـاع  مـشاركة  تعزيـز  إىل الدعوة ونماملتكل واصل الصدد، هذا ويف
 .“االستثمار لصاحل املعونة” اجلديدة املبادرات طريق عن نبولطاس

 أن جيــب الزراعــي القطــاع يف اإلنتاجيــة زيــادة أن املتكلمــون أكــد ذاتــه، الــسياق ويف - ١٠٥
 .ومتزامنـة  متكاملـة  جهـود  لبذل حاجة هناك فإن بالفعالية، تتسم ولكي قصوى، أولوية تكون
 وتعزيـز  ؛باالتـصاالت  واملتعلقـة  املاديـة  األساسية اهلياكل من يلزم ما توفري اجلهود هذه وتشمل
 تقـدمي  جمـال  يف سـيما  وال التكنولـوجي،  التحـسن  أجـل  من الزراعي للقطاع ابيةاالستيع القدرة
 وإنعـاش  سـواء؛  حـد  علـى  واملبتكـرة  اجلديـدة  واحملاصـيل  الغلـة  عاليـة  للمحاصـيل  الـالزم  الدعم

ــضمان الزراعــي اإلرشــاد خــدمات ــع وصــوهلا ل ــى للجمي ــستدام؛ حنــو وعل ــرص وحتــسني م  ف
 هنـاك  أن الوفـود  وأكـدت  .للنـساء  سـيما  وال قانونية،ال احليازة وحقوق التمويل على احلصول
 مـن  عليـه  ينطـوي  مـا  حتقيق من الزراعي القطاع لتمكني املتكاملة اجلهود هذه مجيع إىل حاجة
 علـى  الـوطين  االعتمـاد  مـن  للحـد  وأيضا التغذية، على احلصول وفرص الدخول لزيادة إمكانية
  .الدولية يةاألغذ أسعار لتقلبات والتعرض املستوردة األغذية

 عـن  املعونـة  وتـأثري  فعاليـة  زيـادة  هـم امل مـن  سـيكون  أنـه  إىل املتكلمني من كثري وأشار - ١٠٦
 مــنح املقترحــة التوصــيات ومشلــت .الــدويل املعونـة  “هيكــل” يف القــصور أوجــه معاجلــة طريـق 

در إجيــاد مــصاو الدوليــة؛ اإلمنائيــة املــساعدة ختــصيص عمليــات يف امنــو البلــدان ألقــل األولويــة
 لتعـاون ل جديـدة  أنـواع  جتريـب  ممكنـا،  ذلـك  كان كلما و، وتقصي ؛للتمويل ومبتكرة جديدة
 ملـشاركة  املاليـة  اإلعانـات  طريـق  عـن  املـوارد  تعبئـة  املـايل؛  غـري  التعـاون  خاصة، بصفة و، املايل

ــتثمار ســيما وال الــدويل، اخلــاص القطــاع  األولويــة ذات اجملــاالت يف املباشــر، األجــنيب االس
 عــن التجاريـة  العقـود  إبـرام  علـى  منـوا  البلـدان  أقـل  قـدرات  وتعزيـز  منـوا؛  البلـدان  ألقـل بة بالنـس 
 سـيما  وال احلكـومي،  االسـتعراض  وبتعزيـز  االتفاقـات  يف الـشفافية  مـن  أكـرب  قـدر  حتقيق طريق

 .املعونة هيكل إدارة يف منوا البلدان أقل مشاركة وزيادة الربملاين؛
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 بتنــسيق االتــساق مــن قــدر أكــرب حتقيــق املمكــن مــن أن إىل أيــضا متكلمــون وأشــار - ١٠٧
 أطــر ومــع نبول،طاســ عمــل برنــامج مــع الدوليــة املاليــة واملؤســسات الدوليــة املعونــة سياســات

 اتفاقـات  أن املـتكلمني  بعض اقترح الصدد، هذا ويف .منوا البلدان أقل يف احملددة الوطنية العمل
 أن مفـاده  رأي عـن  آخرون أعرب بينما دف،اهل ذلك حتقيق مفتاح تشكل أن ميكن االستثمار
 تنفيـذ  طريقـه  عـن  ميكـن  الـذي  احملـرك  تكـون  أن ميكـن  واخلاص العام القطاعني بني الشراكات

  .املبتكرة املبادرات تلك

 الزراعـة  يف املـرأة  لدور خاص اهتمام إيالء إىل احلاجة على املتكلمني من كثري وشدد - ١٠٨
 الزراعــي للنمــو معجــال عــامال النــساء  احتياجــاتيف الســتثمارا ويعتــرب .الريفــي االقتــصاد ويف

 مـن  احلـد  علـى  اتـأثري  الزراعـة  يف للنمـو  أن مفاده رأي عن وأُعرب .الريفية املناطق يف والعمالة
ــر ــادل الفق ــة يع ــأثري أضــعاف أربع ــو ت ــع، ويف .آخــر قطــاع أي يف النم ــق الواق ــن كــثري واف  م

 هـو  املـرأة  حتـرزه  الـذي  التقـدم  بـأن  والقائلـة  احلوار يف صداها تردد اليت املشاعر على املتكلمني
 .للجميع تقدم

  
 والفرص التحديات    

 عمـل  برنـامج  اعتمـاد  منـذ  طـرأت  الـيت  العوامـل  مـن  عـدد  إىل االنتبـاه  متكلمون لفت - ١٠٩
 تتخـذ  مل ما نبولطاس عمل برنامجهتدد  و ربنامجذلك ال  فعالية ضتقوَّ، وهي عوامل    بروكسل
 قبـل  مـن  خاصـة  وبـصفة  املـصلحة  أصـحاب  مجيـع  قبل من ومتضافرة النطاق، واسعة إجراءات
 ترتــب ومــا األغذيــة، أســعار يف العامليــة الزيــادة أمهيــة العوامــل أكثــر بــني ومــن .الــدويل اجملتمــع
 األربعـة  األعـوام  خـالل  األساسـية  السلع أسعار يف الشديدة والتقلبات التغذية؛ نقص من عليها
 اإلمنائيـة  النجاحـات  بتقـويض  وهـددت  النمـو  علـى  سـلبية  تراكميـة  آثار هلا كان واليت ،املاضية
 كانـت  الـيت  منـوا  البلـدان  أقـل  يف التـضخم  حفـز  أقلـها  ليس بوسائل األنفس، بشق حتققت اليت

 املاليـة  األزمـة  خلفتـها  الـيت  واآلثـار  الكلـي؛  االقتـصاد سـليمة يف جمـال       سياسـات  تتبـع باألحرى  
 الـدين  مـستويات  بزيادة الديون حتمل على بالقدرة واإلخالل ؛تعديالت من تالها وما الدولية
 .منــوا البلــدان أقــل مــن كــثري يف النمــو توقعــات وخبفــض امليزانيــة، لــدعم االقتــراض طريــق عــن

 أمـرا  يـشكل  العـاملي  االقتصاد إدارة يف منوا البلدان أقل مشاركة تعزيز أن إىل وفود عدة وأشار
  .منوا البلدان ألقل اخلاصة باالحتياجات ماماالهت من أكرب قدر لتحقيق جوهريا

 يف املنـاخ  تغـري  يـشكلها  الـيت  والوشـيكة  احلـادة  للمخاطر خاصا اهتماما وفود وأولت - ١١٠
 أقـل  علـى ا مباشـرا    تـأثري  العـاملي  لالحتـرار  أن وفـود  عـدة  وأكـدت  .منوا البلدان أقل على العامل
 بـل وقـد ُيهـدد وجودهـا، يف هنايـة            ، خاصـة  يـة النام الـصغرية  اجلزيـرة  الـدول  وعلى منوا، البلدان

 حتقيـق  يف املتمثـل أن تبلـغ اهلـدف       منـوا  البلدان قلأ مجيع علىاملطاف، كما جعل من األصعب      
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 الـيت  والبيئيـة  االقتـصادية  الصدمات إزاء مرونتها عناصر بناء نفسه الوقت ويف املستدامة التنمية
 لتحديـد  الثالـث  املعيـار  أن مفـاده  رأي عـن  وأُعـرب  .املتأصـلة  ضعفها ألوجه نظرا هلا، تتعرض
 يتــسىن كــي فيــه النظــر إعـادة  يــتعني -اهليكلــي االقتــصادي الـضعف  - منــوا البلــدان أقــل مركـز 
  .تام بشكل املعيار ذلك يف املناخ تغري ملخاطر البلدان أقل تعرض إدراج

 معـــا وتـــشكل “الفـــرص مـــن حبـــرا” تقـــدم منـــوا البلـــدان قـــلأ أن متكلمـــون وأكـــد - ١١١
 منـوا  البلـدان  قـل أ مـساعدة  أن مفادهـا  مالحظـة  وأبديت .القادمة الرئيسية “الناشئة األسواق”

 احملــرك يــشكل أن ميكــن كاســتثمار بــل خــريي، عمــل أنــه علــى إليــه ُينظــر أال جيــب ودعمهــا
 .نفسها منوا البلدان قلأ يف وكذلك العامل يف للنمو الرئيسي

 البلـدان  وأقـل  اجلنوب بلدان بني التعاون أمهية ايدبتز علما املتكلمني من كثري وأحاط - ١١٢
 بلــدان بــني فيمــا التجــارة أمهيــة بتزايــد اعلمــ بعــضهم وأحــاط األخــرى، الناميــة والبلــدان منــوا

 بلــدان بــني فيمــا التعــاونضــرورة الترحيــب ب مــن بــالرغم أنــه علــى الوفــود واتفقــت .اجلنــوب
 كـثري  وأهـاب  .واجلنـوب  الـشمال  بـني  التعـاون  عـن  بـديال  ولـيس  ل،مكمِّتعاون   فهو اجلنوب،

 ناحيــة ومــن .املاليــة املــساعدات مــن “العادلــة حــصتها” بتحمــل الناشــئة بالبلــدان الوفــود مــن
 املاليــة التحــويالت فيهــا مبــا التعــاون، مــن حمــددة أشــكاال أخــرى ةكــثري وفــودعّينــت  أخــرى،
 تعتـزم  أهنـا  الوفـود  هـذه  وأكـدت  .األخـرية  األعـوام  يف طبقتـها  ليتكـا  شروط دون من املباشرة
 وسـيلة  تـشكل  أن ميكـن  املتبادلـة  اإلمنائيـة  التجـارب  إن متكلمون وقال .االلتزامات هذه زيادة
 ضـمان  نفـسه  الوقـت  ويف منـوا  البلـدان  قلأ يف الوطنية واإلدارية اإلنتاجية القدرات لتعزيز قوية
 .االستثمار مشاريع فعالية

 جيـدا  ومعروفـا  أساسـيا  عنـصرا  بوصـفه  اإلقليمـي  التعاون إىل االنتباه متكلمون ولفت - ١١٣
 بــه يــضطلع أن ميكــن الــذي الــدور دعــم علــى التأكيــدوجــرى  .آليــة غــري مــستغلة متامــا ولكنــه
 الظـروف  مـن  املزيـد  وهتيئـة  األساسـية  اهلياكـل  يف االسـتثمار  كفاءة حتسني يف اإلقليمي التعاون
 اهلياكـل  ممـرات  مفهـوم  إىل متكلمني عدة وأشار .األجل الطويل املستدام النمو أجل من احمللية

 الكــربى للمــشاريع املنطقــي األســاس بإرســاء املبــشرة املفــاهيم مــن وهــو اإلقليميــة، األساســية
  .واالتصاالت للنقل األساسية للهياكل

  
  لتأكيد من جديد على االلتزام العاملي بتلبية االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا ا    

أن اهلدف الرئيسي لربنامج عمـل اسـطنبول ينبغـي أن يتمثـل يف متكـني                وفود ب الأقرت   - ١١٤
وأعـرب   . على مدى العقـد املقبـل  اخلروج من القائمة نصف أقل البلدان منوا من حتقيق شروط        

 فئـة أقـل     زوال يتمثل يف الشروع اجلدي يف عمليـة تـأمني           أساسيالعديد من الوفود عن هدف      
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 وقدمت وفود هذا اهلدف كتعبري عـن املـسؤولية املـشتركة            .البلدان منوا على مدى العقد املقبل     
  .جلميع أصحاب املصلحة عن بناء جمتمع عاملي أكثر مشوال واستدامة وإنصافا وعدالة

وأيد مجيع الوفود إقامة شراكة متجددة ومعززة من أجل التنمية هبدف مـساعدة أقـل                - ١١٥
ودعـا الكـثري مـن الوفـود إىل     . نميـة الذاتيـة   البلدان منوا يف التغلب علـى العوائـق الـيت تعتـرض الت            

 عـدد كـبري مـن أقـل البلـدان          قدرته على متكـني    من شأنه أن يثبت      “حدثا فاصال ”جعل املؤمتر   
وأكـدت وفـود أن     . يف هنايـة املطـاف      يف العقد املقبل   اخلروج من القائمة  منوا من حتقيق شروط     

جملتمـع  ا  علـى عـاتق    ل التزامـا أخالقيـا    تقدمي الدعم إىل البلدان األشد فقرا واألكثـر ضـعفا يـشك           
وأشري أيضا إىل أن هذا الدعم يصب يف املصلحة الذاتية املستنرية للجميع نظـرا إىل أن                 . الدويل

من شأن القضاء على الفقر أن يساعد على احلد مـن الرتاعـات ويكـبح انتـشار األمـراض علـى                     
  . الصعيد العاملي

  
  افيةتدابري وإجراءات الدعم الدولية اإلض    

وصف كـثري مـن املـتكلمني املبـادرات الـيت سـيجري االضـطالع هبـا يف إطـار برنـامج               - ١١٦
إنـه ينبغـي توجيـه االلتزامـات حنـو      وا عمل اسـطنبول باعتبارهـا تعكـس أولويـات جديـدة، وقـال       

.  املاضـية  ١٠ حتسني النهج السابقة وإعادة التوازن بني األولويات يف ضـوء جتربـة الـسنوات الــ               
كثري من الوفود ضـرورة أال يتمثـل النـهج املتبـع يف العقـد القـادم يف االسـتمرار بالعمـل                   وأبرز ال 
وأكــد عــدد مــن املــتكلمني ضــرورة أن تــستغل املؤســسات وآليــات الــدعم القائمــة     .كاملعتــاد

وميكــن أن يــأيت  .اجلديــدة الــيت جــرى حتديــدها االحتياجــات اســتغالال أكمــل أو أن تــواءم مــع
قيقيان والقيمان من حتسني مواءمة املؤسـسات واملـوارد الدوليـة القائمـة             التجديد والتحسني احل  

  . برنامج عمل اسطنبولصدر عنمع جدول األعمال اجلديد الذي سي
رح إنشاء مركز عاملي للعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار، كوسـيلة لتـسهيل التقاسـم               واقُت - ١١٧

ني القدرات اإلنتاجيـة واإلداريـة،   اجلاري للمعارف بني خمتلف أصحاب املصلحة من أجل حتس   
  .ونشر أفضل املمارسات، ودعم التعاون التجاري واالستثمار

ــام خمتلــف أصــحاب     الوأكــدت  - ١١٨ ــاء بااللتزامــات القائمــة وقي ــود علــى ضــرورة الوف وف
املصلحة ببذل جهود إضافية مـن أجـل مـساعدة أقـل البلـدان منـوا علـى بنـاء قـدراهتا املؤسـسية                        

 هبدف الصمود أمام الصدمات اخلارجية النامجة عن األزمات العاملية يف جمـاالت             وتعزيز املوارد 
العمـل يف الوقـت   وذكر الكثري من الوفود ضرورة     . الغذاء والطاقة واملال والتخفيف من آثارها     
  . يف هذا الصدداملناسب على تقدمي دعم كاف حمدد اهلدف
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 لربنـــامج عمـــل ويني وحمـــسننيقـــوأكـــد املتكلمـــون ضـــرورة وجـــود مراقبـــة وتقيـــيم  - ١١٩
 على وجوب احملافظة على املشاركة املـستمرة جلميـع          ا إصراره  كثرية وفودأكدت  و. اسطنبول

  . أصحاب املصلحة من أجل ضمان الفاعلية القصوى لربنامج العمل اجلديد واملعزز
  

  النظر يف مشروع الوثائق اخلتامية   -الم   
  ) من جدول األعمال٨البند (

، اعتمـدت اللجنـة     ٢٠١١مـايو   / أيار ١١لسة الثانية للجنة اجلامعة، املعقودة يف       يف اجل  - ١٢٠
ــة     ــوارد يف الوثيق ــامج العمــل ال ــة  A/CONF.219/3مــشروع برن ــرئيس اللجن  بعــرض، وأذنــت ل

  . يف اجللسة العامة العملبرنامج مشروع
ــودة يف    - ١٢١ ــة، املعق ــسة الثالث ــار١٢ويف اجلل ــايو / أي ــة  ٢٠١١م ــة ، اعتمــدت اللجن اجلامع

  .A/CONF.219/L.1مشروع اإلعالن بصيغته الواردة يف الوثيقة 
، اعتمـد املـؤمتر، بنـاء       ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣ويف اجللسة العامـة اخلتاميـة، املعقـودة يف           - ١٢٢

 ٢٠٢٠-٢٠١١لعقـد   لعمل لصاحل أقـل البلـدان منـوا         العلى توصية من اللجنة اجلامعة، برنامج       
 بـصيغته املعدلـة     )لالطالع على الـنص، انظـر الفـصل الثـاين          (A/CONF.219/3الوارد يف الوثيقة    

  .)١٣(شفويا
ــة       - ١٢٣ ــوارد يف الوثيقـــ ــطنبول الـــ ــالن اســـ ــؤمتر إعـــ ــد املـــ ــسها، اعتمـــ ــسة نفـــ ويف اجللـــ

A/CONF.219/L.1) لالطالع على النص، انظر الفصل األول(.  
  

  مسائل أخرى  -ميم   
  ) من جدول األعمال٩البند (

، اعتمـد املـؤمتر بالتزكيـة       ٢٠١١مـايو   / أيار ١٣مة اخلتامية، املعقودة يف     يف اجللسة العا   - ١٢٤
 والـصني   ٧٧قدمتها األرجنتني، نيابة عن جمموعة الـ       ) A/CONF.219/L.3(رسالة شكر وتقدير    

  .)الثالث لالطالع على النص، انظر الفصل(
  اعتماد تقرير املؤمتر   - نون  

  ) من جدول األعمال١٠البند (

__________ 
  .A/CONF.219/3/Rev.1أصدر الحقا بوصفه الوثيقة   )١٣(  
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، اعتمـد املـؤمتر مـشروع       ٢٠١١مـايو   / أيار ١٣لسة العامة اخلتامية، املعقودة يف      يف اجل  - ١٢٥
وقـــائع ب باملعلومـــات املتعلقـــة، وأذن للمقـــرر باســـتكمال التقريـــر )A/CONF.219/L.2(تقريـــره 

  .اجللسة العامة اخلتامية
ــان كــل مــن    - ١٢٦ ــامي، أدىل ببي ــؤمتر ويف احلفــل اخلت ــيس امل ــر  ، رئ ــو، وزي  أمحــد داود أوغل
شيخ سيدي ديـارا، األمـني العـام للمـؤمتر؛ وأوبينـدرا يـاداف، نائـب رئـيس                  الارجية تركيا؛ و  خ

 ؛) والــصني٧٧نيابــة عــن جمموعــة الـــ (نيبــال؛ واألرجنــتني يف جملــس الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة 
  .، مقرر املؤمتر)بنن( فرانسيس رجيي زينسو - وجان
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  املرفق األول
  قائمة الوثائق    

      
  ن أو الوصفالعنوا  الرمز

A/CONF.219/1 و Add.1   الرابــع املعــين بأقــل جــدول األعمــال املؤقــت املــشروح ملــؤمتر األمــم املتحــدة
  البلدان منوا

A/CONF.219/2  النظام الداخلي املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا  
A/CONF.219/3و  Rev.1  ٢٠٢٠-٢٠١١دان منوا العقد برنامج العمل لصاحل أقل البل  
A/CONF.219/4  تقرير اللجنة التحضريية احلكومية الدوليـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين

  بأقل البلدان منوا عن دورهتا الثانية
A/CONF.219/5  تقرير جلنة وثائق التفويض  
A/CONF.219/6   منوا بأقل البلدانرسالة برملانية إىل مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين  
A/CONF.219/7  التقرير عن أعمال مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا  

A/CONF.219/INF/1  مذكرة معلومات للمشاركني  
A/CONF.219/L.1  إعالن اسطنبول  
A/CONF.219/L.2  دان منوامشروع التقرير عن أعمال مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البل
A/CONF.219/L.3 اإلعراب عن الشكر لشعب وحكومة تركيا  
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  املرفق الثاين
 املناقــشاتاملتكلمــون الرئيــسيون واملــدعوون اخلاصــون واملــشاركون يف      

  املواضيعية التفاعلية 
      

  تعزيز القدرات اإلنتاجية ودور القطاع اخلاص يف أقل البلدان منوا  - ١  
  الرئيسان

  ؛ وزير خارجية السنغالماديكي نيانغ
  فنلندايف لشؤون السياسات اإلمنائية والتعاون  ، وكيلة وزارة اخلارجية روندي‐ريتفا كوكو 

  املتكلمون الرئيسيون
   وزراء مجهورية بنغالديش الشعبيةة، رئيسحسينة واجد
  ، رئيس الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة)سويسرا(يساجوزيف د

  اورون الرئيسيوناحمل
  ، األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية سوباشاي بانيتشباكدي

، وكيلــة األمــني العــام واألمينــة التنفيذيــة للجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا   نــويلني هــايزر
  واحمليط اهلادئ

  صناعية ، املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية اليومكيلال. ككانديه 
  ، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكريةفرانسيس غوري
  ، املدير العام ملنظمة العمل الدوليةخوان سومافيا
  ، نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالتهولني جاو

  ، كبري املوظفني التنفيذيني لبنك آسيا يف تركياعبد اهللا تشيليك
مــي ملفوضــية اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، نيابــة عــن  املــدير اإلقليدوتــون أجــاي،

احلاجي بامانغا توكور، رئـيس املائـدة املـستديرة األفريقيـة لقطـاع األعمـال التجاريـة، ورئـيس                   
  جمموعة األعمال التجارية يف الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

  الجتماعي منسق األمانة الدولية ملنظمة الرصد اروبرتو بيسيو،
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  ا من أجل تنمية أقل البلدان منو وتعزيز الشراكة العامليةتعبئة املوارد  - ٢  
  الرئيسان 

  نيبال يف ، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية أوبيندرا ياداف
  ،، نائبة وزير التنمية الدولية يف النرويج إنغريد فيسكا

  املتكلمون الرئيسيون 
   مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ، رئيس وزراءميليس زيناوي
  ، رئيس وزراء غينيا السابق كابيين كومارا
  ، مفوض التنمية لالحتاد األورويبأندريس بيبالغس

  احملاورون الرئيسيون
  ، املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة أنطوين ليك

  ، املديرة العامة للبنك الدويلإيوياال ‐نغوزي أوكوجنو 
، نائــب مــدير إدارة االســتراتيجيات والــسياسات واالســتعراض يف صــندوق  هيــو بريــدينكامب

  النقد الدويل
   يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اإلمنائي مدير إدارة التعاون جون لوموي،
   مستشارة أقدم يف مصرف التنمية اآلسيوي راخيله،‐كاروال دونار 

   املركز الياباين للمنظمات غري احلكومية املعين بالتعاون الدويل، رئيسأوهاشي ماساكي
  

   يف أقل البلدان منوا والتحولتسخري التجارة لتحقيق التنمية  - ٣  
  الرئيسان

  ، رئيس الوزراء ووزير الدفاع واخلدمة العامة يف مملكة ليسوتو باكاليثا بيثويل موسيسيلي
رك ملنظمـة التجـارة مـن أجـل اخلـروج مـن الفقـر يف                ، عـضو الربملـان، والـرئيس املـشا        بيتر ليلـي  

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  املتكلمون الرئيسيون
  ، رئيس مجهورية زامبياروبيا بويزاين باندا
  ، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ثونغلون سيسوليث
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  يسيوناحملاورون الرئ
  ، املدير العام ملنظمة التجارة العاملية باسكال المي
  ، املدير التنفيذي ملركز اجلنوب مارتن كوهر
   الرئيس واملدير التنفيذي، لغرفة التجارة والصناعة يف كرييباسمارتن توفينغا،
   التنمية البديلة قضية، زعيم التحالف اهلاييت ملناصرةكاميل تشاملرز

   تركيايف جمموعة درمان الدولية ،عبد القادر كهرمان
   تركيا يف، نائب حمافظ البنك املركزيإبراهيم تورهان

  
   مجيع املستوياتيفاحلوكمة الرشيدة تعزيز   - ٤  

  الرئيسان
  ، وزير خارجية بنن ماري إهوزو‐جان 

  ، وزيرة التعاون اإلمنائي والشؤون اإلنسانية يف لكسمربغ جوزي جاكوب‐ماري 
  سيوناملتكلمون الرئي
  ، مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ورئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةهيلني كالرك

  احملاورون الرئيسيون
  ، مفوض الشؤون االقتصادية يف االحتاد األفريقي ماكسويل مكويزاالمبا
  ، مفوض االحتاد األورويب لشؤون التجارة كارل دي غوشت

   واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ، وكيلة األمني العامرميا خلف
، األمني العام املـساعد للتنميـة االقتـصادية بـإدارة الـشؤون االقتـصادية               جومو كوامي سوندارام  

  واالجتماعية 
، مــدير شــعبة احلكــم واإلدارة العامــة باللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا نيابــة عــن    عبــد اهللا مهــدوك

  ه، األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا جانيويلعبد
  ، مؤسس ورئيس املنتدى العاملي للشراكاتأمري دوسال
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يف  احلد من مواطن الضعف والتصدي للتحديات الناشئة وتعزيز األمـن الغـذائي             - ٥  
  أقل البلدان منوا

  الرئيس
  ، وزير خارجية ملديف أمحد نسيم

  املتكلمون الرئيسيون
   بيساو- ، رئيس مجهورية غينياهناماالم باكاي سا
  ، وزير الزراعة والشؤون الريفية يف تركياحممد مهدي إيكر
، نائب حمافظ بنك أوغندا، والشخصية البارزة يف فريـق الشخـصيات البـارزة          لوي كاسيكندي 
  ألقل البلدان منوا

  احملاورون الرئيسيون
ؤون احلـضرية يف مجهوريـة ترتانيـا         املـستوطنات البـشرية واإلسـكان والـش        ة وزيـر  آنا تيباجيوكـا،  

  املتحدة 
   املدير التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لوك غناكادجا،
  ، نائب األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخريتشارد كينلي
  ربنامج األغذية العامليل، نائب املديرة التنفيذية أمري عبد اهللا

،، مـديرة مكتـب االتـصال يف نيويـورك التـابع ملنظمـة األغذيـة                ليال هـانيترا راتـسيفاندريهامانانا    
  والزراعة نيابة عن جاك ديوف، املدير العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

   العضو املؤسس لتحالف جنوب آسيا من أجل القضاء على الفقربابو ماثيو،
  

  واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الجتماعيةالتنمية البشرية وا  - ٦  
  الرئيسان

  ، وزير اخلارجية والتجارة اخلارجية يف جزر سليمان بيتر شانيل أغوفاكا
  ، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية واإلصالح املؤسسي يف بلجيكا ستيفن فاناكريي

  املتكلمون الرئيسيون
  مجهورية بوروندي، النائب الثاين لرئيس جرييف روفييكريي
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  وزيرة الدولة لشؤون املرأة واألسرة يف تركيا ،سلما أليه كافاف
ــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني     ميــشيل باشــيليه  ــة هليئ ــة األمــني العــام واملــديرة التنفيذي ، وكيل

  اجلنسني ومتكني املرأة
  احملاورون الرئيسيون
  ل يف بنغالديش، وزيرة الدولة لشؤون املرأة والطفشريين شارمني شودري
   املدير التنفيذي ووكيل األمني العام لصندوق األمم املتحدة للسكان باباتونديه أوسوتيميهني،

  ، املديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة إيرينا بوكوفا
  ، املدير العام للمنظمة الدولية للهجرةوليام السي سوينغ

التنفيذي لشؤون الـربامج يف برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين               ، نائب املدير    بول دي الي  
  اإليدز /بفريوس نقص املناعة البشرية

  ، املديرة التنفيذية ملركز التجارة الدوليةباتريشيا فرانسيس
  ا، املديرة التنفيذية ملنظمة سيالكثيدا خوس
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  املرفق الثالث
  املشاركون يف املناقشة العامة    

      
    الدول

  حامد كرزاي  فغانستانأ
  الرئيس

  بامري تويب   ألبانيا
  الرئيس

  عبد العزيز بلخادم  اجلزائر
  وزير الدولة واملبعوث اخلاص للرئيس

  آنا دياس لورينكو  أنغوال
  وزيرة التخطيط

  األرجنتني
 ) والصني٧٧باسم جمموعة الـ (

  هيكتور ماركوس تيمرمان
  وزير اخلارجية

  بوب ماكموالن  أستراليا
  يروز
  اص لرئيس جملس الوزراءاخلبعوث امل

  وولفغانغ فالدنر  النمسا
 شؤون األوروبية والدوليةلدى وزير اخلارجية للوزير الدولة 

  أرتور طاهر أوغلو راسيزاده  أذربيجان
  رئيس الوزراء

  الشيخة حسينة رئيسة الوزراء  بنغالديش
  إيف لوتريم  بلجيكا

  رئيس الوزراء  
  وكخاندو وا نغتش  بوتان

  وزير الشؤون االقتصادية
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  سفني الكالج   البوسنة واهلرسك
  وزير اخلارجية

  فريا لوسيا باّروين كريفانو ماتشادو  الربازيل
  نائبة وزير اخلارجية للشؤون السياسية

  نيكوالي مالدينوف   بلغاريا
  وزير اخلارجية

  فانسان زاكان   بوركينا فاسو
  الوزير املفوض للتعاون اإلقليمي

  جرييف روفييكريي  ورونديب
  النائب الثاين للرئيس

  أو أورهات   كمبوديا
  وزير دولة يف وزارة التخطيط

  ياووبا عبد الالّيي  الكامريون
  قتصاد والتخطيط واإلعدادالوزير املنتدب لدى وزارة اال

   فنسنت رجييب  كندا
  رئيس الوفد

   أنطوان غاميب  مجهورية أفريقيا الوسطى
  وزير اخلارجية

  إميانويل نادينغار   تشاد
  رئيس الوزراء

  اردو إغيغورنخوان إدو  شيلي 
  رئيس الوفد 

  فو تزيينغ  الصني
  نائب وزير التجارة

  أمحد عبد اهللا ساميب  جزر القمر
  الرئيس
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  غوردان ياندروكوفيتش  كرواتيا
ــل ــة والتكام ــشؤون اخلارجي ــر ال ــوزراء ووزي ــيس ال ــب رئ نائ

  األورويب
   ادا كونسبسيونخورخي كيس  كوبا

  رئيس الوفد
   جاالتيا النيتو وليامز - فرانسيس  قربص

مدير التعاون اإلمنـائي واملـساعدة اإلنـسانية واملنظمـات املاليـة
  الدولية، وزارة اخلارجية

   فيتشالف غريبل  اجلمهورية التشيكية
  مدير عام، وزارة اخلارجية

   أدولف موزيتو  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  س الوزراءرئي

   الدامنرك
  )أيضا باسم السويد(

   إب بيترسن
  وزير الدولة للسياسات اإلمنائية

   فيديريكو ألربتو كويلّو كاميلو  اجلمهورية الدومينيكية
  رئيس الوفد

   مسري يوسف علي الصّياد  مصر
   والصناعةوزير التجارة

   سالومون نغوميا أوونا  غينيا االستوائية
  نائب رئيس الوزراء

   عثمان حممد صاحل  إريتريا
  وزير اخلارجية

   أورماس بايت  إستونيا
  وزير اخلارجية

   هايلي مرمي ديساليغن  إثيوبيا
  نائب رئيس الوزراء

    



A/CONF.219/7 
 

115 11-37640 
 

  ا هالونني يتار  فنلندا
  الرئيسة

   هنري دي رينكور  فرنسا
  وزير التعاون

   رافاييل نغازوزيه  غابون
  الوزير املنتدب للشؤون اخلارجية

   سايدي -آجا إيساتو جني  غامبيا
  نائبة الرئيس

   نيكولوز غيالوري  جورجيا
  رئيس الوزراء

   فريدل إيغلماير  أملانيا
  املدير العام، الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية

   سبريوس كوفيليس  اليونان
  نائب وزير اخلارجية

   ألفا كونديه  غينيا
  الرئيس

   ي ساهناماالم باكا   بيساو-غينيا 
  الرئيس

   ليو مريوريس  هاييت
  رئيس الوفد

   توماسي. رئيس األساقفة سيلفانو م  الكرسي الرسويل
  القاصد الرسويل واملراقب الدائم

  يانوش مارتونيي   هنغاريا
  وزير اخلارجية

   كريشنا. م. س  اهلند
  وزير اخلارجية
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   ماهاري أغوستيين  إندونيسيا
  رئيسة الوفد

   حممود أمحدي جناد )  اإلسالمية-رية مجهو(إيران 
  الرئيس

   جان أوسوليفان   أيرلندا
  وزيرة الدولة للتجارة والتنمية

   بنيامني أبيليه  إسرائيل
  رئيس الوفد

   اليزابيتا بيلّوين  إيطاليا
  املديرة العامة للتعاون اإلمنائي يف وزارة اخلارجية

   شيجيكي سومي  اليابان
  لوفدلرئيس 

   ر جودةناص  األردن
  وزير اخلارجية

   ريتشارد أونيونكا  كينيا
  اخلارجيةالشؤون نائب وزير 

   ريتيتا رميون نيكيفاتا  كرييباس
  املبعوثة اخلاصة للرئيس

   عبداهللا الذويخ  الكويت
  املنظمات الدوليةإدارة رئيس الوفد، 

   كايرناربيك توكتوماشيف  قريغيزستان
  رئيس الوفد

ــ ــة الو الدميقراطيــــــ ة مجهوريــــــ
  الشعبية

  ثونغلونه سيسوليث
  نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية

   باكاليثا بيثويل موسيسيلي  ليسوتو 
  رئيس الوزراء ووزير الدفاع واخلدمات العامة
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   توغا غايوييه ماكنتوش  ليربيا
  وزير اخلارجية

   أوريليا فريك  ليختنشتاين
  وزيرة اخلارجية

   سإيفالداس إيغناتافيسيو  ليتوانيا
  نائب وزير اخلارجية

  جوزيه جاكوبس - ماري  لكسمربغ
  وزيرة التعاون اإلمنائي والشؤون اإلنسانية

   آرثر بيتر موثاريكا  مالوي
  وزير التعليم

   نور حممد يعقوب  ماليزيا
رئيس الوزراء مـسؤول عـن وحـدة ختطـيطلدى رئاسة   وزير  

  االقتصاد 
  أمحد نسيم  جزر ملديف

  وزير اخلارجية
   موديبو إبراهيم أتوري  مايل

  وزير الربيد والتكنولوجيات احلديثة
   عبد الرحيم ولد احلضرمي  موريتانيا

  رئيس الوفد
   لويس ألفونسو دي ألبا  املكسيك 

  تغري املناخاملعين بشؤون املبعوث اخلاص 
   فيكتور مورارو  مولدوفا

  رئيس الوفد
  جوزي باديا  موناكو

  جيةمستشار احلكومة للعالقات اخلار
   الطيب الفاسي الفهري  املغرب

  اخلارجية الشؤون وزير
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   أرماندو إنروغا  موزامبيق
  وزير الصناعة والتجارة

  نائب  كام زاو  ميامنار
  وزير التخطيط الوطين والتنمية االقتصادية

   أماندا إليس  نيوزيلندا
ــة ــة يف وزارة الـــشؤون اخلارجيـ ــة الدوليـ ــة األمـــني للتنميـ نائبـ

  والتجارة
   أبو بكر إبراهيم أباين  يجرالن

  رئيس الوفد
   إنغريد فيسكا  النرويج

  نائبة وزير التنمية الدولية
   قيس بن سامل بن علي آل سعيدسيد   عمان

  رئيس الوفد
   عدنان خان  باكستان

  رئيس الوفد
   بابلو أنطونيو تاالسينوس  بنما

  رئيس الوفد
  خورخي أباركا   بريو

  رئيس الوفد
   شانبيدرو   الفلبني

  رئيس الوفد
  مريوسالف سيتش  بولندا

 لشؤون اخلارجيةبوزارة انائب مدير دائرة التعاون اإلمنائي 
   جواو غوميث كرافينهو  الربتغال

  وزير الدولة للشؤون اخلارجية والتعاون

  مني دونغ سيوك   مجهورية كوريا
  نائب وزير الشؤون اخلارجية والتجارة
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   دورو رومولوس كوستيا  رومانيا
  نائب وزير اخلارجية

   أندريه دينيسوف  االحتاد الروسي
  وزير اخلارجيةاألول لنائب ال

   لويز موشيكيوابو  رواندا 
  وزيرة الشؤون اخلارجية والتعاون

   توياليبا سايليلي ماليليغاوي  ساموا
  وزراء ووزير اخلارجيةالرئيس 

   نزار عبيد مدين  اململكة العربية السعودية
  لشؤون اخلارجيةوزير الدولة ل

   ماديكي نيانغ  السنغال
  وزير اخلارجية

   فوك يرمييتش  صربيا
  وزير اخلارجية

   جوزيف باندابال داودا  سرياليون
  وزير اخلارجية والتعاون الدويل

   فانو غاباال مينو  سنغافورة
  رئيس الوفد

   صموئيل جبوغار  سلوفينيا 
  وزير اخلارجية

   ماناّسيه مايالنغا  جزر سليمان
  نائب رئيس الوزراء

   عبدي واكي حممد علي  الصومال
  نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدويل
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   ماشاباين  جنوب أفريقيا
  رئيس الوفد

   آلِّر - كريستوبال غونزالز  إسبانيا
  رئيس الوفد

   نيومال برييرا  سري النكا
  نائب وزير اخلارجية

   دفع اهللا احلاج علي  السودان
  س الوفدرئي

   ماركو روّسي  سويسرا
  رئيس الوفد

  عقيل عقيلوف   طاجيكستان
  رئيس الوزراء

   فيجافات إيساراهباك  تايلند
  وزارة اخلارجيةبدارة املنظمات الدولية إلاملدير العام 

   زاكرياس ألبانو دا كوستا   ليشيت-تيمور 
  وزير اخلارجية والتعاون

   ديدي أويفا إكوي  توغو
   والتنميةوزير التخطيط

  رضوان نويصر  تونس
  رئيس الوفد

   ويلي تياليف  توفالو
  رئيس الوزراء

   سام كوتيسا  أوغندا
  وزير اخلارجية
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   قسطنطني غريّشنكو  أوكرانيا
  وزير اخلارجية

  ميثاء الشامسي  اإلمارات العربية املتحدة
  وزيرة الدولة

  ستيفن أوبراين  اململكة املتحدة
  وزير التنمية الدولية

   حممد غريب بالل  مجهورية تنـزانيا املتحدة
  نائب الرئيس

   دونالد شتاينربغ  الواليات املتحدة
  نائب مدير وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

   سريج ريالوث فوهور  فانواتو
  رئيس الوزراء

   تيمري بوّراس بونسيليون  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
  لشعب للشؤون اخلارجيةوزير سلطة ا

   دوان اكسوان هونغ  فييت نام
  نائب وزير اخلارجية

   عبد ربه منصور هادي  اليمن
  نائب الرئيس

   روبيه بويزاين باندا  زامبيا
  الرئيس

    مراقب
  علي اجلرباوي   فلسطني

  وزير التخطيط والتنمية اإلدارية

    



A/CONF.219/7
 

11-37640 122 
 

  الوكاالت املتخصصة والوكاالت ذات الصلة 
مــم املتحــدة لألغذيــة منظمــة األ
  )الفاو(والزراعة 

   مصطفى سيناصر
  ممثل 

   خوسيه مانويل ساالزار  منظمة العمل الدولية
  املدير التنفيذي

   السيد جوفينال شيوندو  املنظمة البحرية الدولية
  نائب مدير شعبة التعاون الفين

   محدون توريه  االحتاد الدويل لالتصاالت
  األمني العام 

مـم املتحـدة حلقـوق      مفوضية األ 
  اإلنسان 

   كريغ خميرب
  ممثل

  كاليبا كوناري  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  املدير

   هيئات األمم املتحدة وبراجمها
   الزاروس كابامبوي اجمللس االجتماعي واالقتصادي

  الرئيس
منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة

  )اليونيسيف(
   جونيال أولسون

احلكم واألمم املتحدة والـشؤون املتعـددةمديرة شعبة شؤون    
  األطراف 

مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة
  )األونكتاد(والتنمية 

   تافريي تيسفاتشيو
  رئيس مكتب األمني العام 

   باكاري كانيت  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  مدير شعبة القانون البيئي واالتفاقيات البيئية

  كومنارفية ص صندوق األمم املتحدة للسكان
  املديرة 
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   أمري عبد اهللا  برنامج األغذية العاملي
  نائب املدير التنفيذي

  عبدويل جنِّه   اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  وكيل األمني العام

    املنظمات احلكومية الدولية
   كمال اخلشن  مصرف التنمية األفريقي

  نائب الرئيس
ــر ــا والبحـ ــة دول أفريقيـ جمموعـ

  حمليط اهلادئالكارييب وا
   أكيلي باسيليكني

  األمني العام املساعد
ــسلع ــشترك للـــ ــصندوق املـــ الـــ

  األساسية
   علي مشومو

  املدير اإلداري 
   ويليام ليسي سوينغ  املنظمة الدولية للهجرة

  املدير العام
   كليمان دوهامي  املنظمة العاملية للفرنكوفونية

  مدير 
   ومحيد أوبيلويار  منظمة املؤمتر اإلسالمي

  األمني العام املساعد
ــصادي يف منظمــة التعــاون االقت

  منطقة البحر األسود
   ليونيداس خريسانثوبولوس

  األمني العام 
ــة ــضريية ملنظمـــ ــة التحـــ اللجنـــ
ــشامل ــر الـــــ ــدة احلظـــــ معاهـــــ

  للتجارب النووية

   تيبور توث
  األمني التنفيذي
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  الرابعاملرفق 
  احلضور    

 ،االحتـاد الروسـي   : يف املـؤمتر   ب االحتـاد األورويب، ممثلـة       كانت الدول التاليـة، إىل جانـ         - ١ 
ــا ــان،وإثيوبيـ ــتني  ، وأذربيجـ ــا، واألردن،واألرجنـ ــبانيا، وإريتريـ ــتراليا، وإسـ ــتونيا، وأسـ  ، وإسـ

ــا، وإكــوادور،انــستان وأفغ،وإســرائيل  ــا، وألباني ــة املتحــدة  واإلمــارات ، وأملاني  وأنتيغــوا ،العربي
ــودا ــدا  ، وأنغـــوال، وإندونيـــسيا،وبربـ ــا،وأوغنـ ــران ، وأوكرانيـ ــة ( وإيـ  ،) اإلســـالمية-مجهوريـ
 وبـروين   ،والربتغـال   ، والربازيـل  ، والبحـرين  ، وبـاالو  ، وباكـستان  ، وإيطاليـا  ،وأيـسلندا   ،وأيرلندا

 ، وبوركينـــا فاســـو، وبوتـــان، وبـــنن،وبنمـــا  ، وبـــنغالديش، وبلغاريـــا، وبلجيكـــا،دار الـــسالم
 ، وتركمانـــستان، وتايلنـــد، وبـــيالروس، وبـــريو،دا وبولنـــ،واهلرســـك  والبوســـنة ،وبورونـــدي

 ، واجلزائــر،واجلبــل األســود  ، ليــشيت- وتيمــور ، وتــونس، وتوفــالو، وتوغــو، وتــشاد،وتركيــا 
 ومجهوريـة   ، واجلمهوريـة التـشيكية    ،ورية أفريقيـا الوسـطى    ومجه  ، وجزر القمر  ،وجزر سليمان 

 ،ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     ،كوريـا  ومجهوريـة    ، واجلمهورية الدومينيكيـة   ،ترتانيا املتحدة  
ــة   ــة الو الدميقراطي ــشعبية ومجهوري ــسابقة  ،ال ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــة ، ومجهوري  ومجهوري

 ، ورومانيـا  ، وروانـدا  ،ودومينيكـا   ، والـدامنرك  ، وجيبويت ، وجورجيا ، وجنوب أفريقيا  ،مولدوفا 
 ، وسـري النكـا  ، وجـزر غرينـادين   وسـانت فنـسنت    ،وبرينسييب  وسان تومي    ، وساموا ،وزامبيا

 ، وسويـسرا  ، والـسويد  ،والسودان  ، وسوازيلند ، والسنغال ، وسنغافورة ، وسلوفينيا ،وسلوفاكيا 
 ، وعمـــان، والعـــراق، وطاجيكـــستان، والـــصني،والـــصومال ،  وصـــربيا، وشـــيلي،وســـرياليون

 ، والفلـبني  ، وفرنـسا  ،وفـانواتو   ، بيـساو  - وغينيـا    ، وغينيـا االسـتوائية    ، وغينيا ، وغامبيا ،وغابون 
ــال  ــة (وفرتوي ــة  -مجهوري ــدا،)البوليفاري ــام ، وفنلن  ،وقريغيزســتان  ، وقطــر، وقــربص، وفييــت ن

ــامريون،وكازاخــستان ــا  ، والكرســي الرســويل ، والك ــا و،وكرواتي ــدا،كمبودي ــا، وكن  ، وكوب
 ،يربيـا ول  ، ولكـسمربغ ، ولبنـان ، والتفيا، وكينيا، وكرييباس،والكويت  ، والكونغو ،وكولومبيا
 ، واملغـرب  ، ومـصر  ، ومدغـشقر  ،وماليزيـا   ، ومـايل  ، ومالطـة  ، وليـسوتو  ، وليختنشتاين ،وليتوانيا

ــالوي،واملكــسيك ــديف  ، وم ــسعودية  ،ومل ــة ال ــة العربي ــة ا، واململك ــا   واململك ملتحــدة لربيطاني
 ، ومونـــاكو،وموزامبيـــق  ، وموريـــشيوس، وموريتانيـــا، ومنغوليـــا،العظمــى وأيرلنـــدا الـــشمالية  

ــاروميا ــا،من ــرويج، وناميبي ــال  ، والنمــسا، والن ــا، والنيجــر،ونيب ــدا، ونيجريي  ، وهــاييت، ونيوزيلن
  . واليونان،يمنوال  ، واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا،وهنغاريا  ،واهلند

   .وشاركت فلسطني يف املؤمتر بصفة مراقب   - ٢ 
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االقتــصادية ألفريقيــا، واللجنــة  اللجنــة  : ممثلــةوكانــت أمانــات اللجــان اإلقليميــة التاليــة   - ٣ 
ــة   ــا، واللجنـ ــصادية ألوروبـ ــة    االقتـ ــادئ، واللجنـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــصادية واالجتماعيـ االقتـ

  . آسيااالقتصادية واالجتماعية لغريب 
العامــة لألمــم املتحــدة،  األمانــة :  التاليــة ممثلــةهــاوكانــت هيئــات األمــم املتحــدة وبراجم  - ٤

ومركــز التجــارة الدوليــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة    لــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة،  وإدارة ا
حلقـوق اإلنـسان،    اإليدز، ومفوضية األمم املتحـدة    /بفريوس نقص املناعة البشرية    املشترك املعين   

وصــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة،    ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،   
واتفاقيـة األمـم     املتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة،              ومركز األمم 

للتجــارة والتنميــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة  املتحــدة ملكافحــة التــصحر، ومــؤمتر األمــم املتحــدة 
املنــاخ،  األمــم املتحــدة للبيئــة، واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغّيــر  اإلمنــائي، وبرنــامج 

العـاملي لألمـم املتحـدة، ومركـز األمـم           صندوق األمم املتحـدة لألنـشطة الـسكانية، واالتفـاق           و
األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، ومكتــب جلــان األمــم املتحــدة    ومكتــب  املتحــدة لإلعــالم،

 األمـم املتحـدة     هيئـة املتحـدة، و   اإلقليمية يف نيويورك، وجامعة األمم املتحدة، ومتطوعـو األمـم            
   . األغذية العاملي أة، وبرنامج مرلل
ــة  وكانــت الوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات ذات      - ٥ ــة ممثل ــصلة التالي ــم  : ال منظمــة األم

الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، والـــصندوق الـــدويل للتنميـــة  املتحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة، والوكالـــة 
النقـد الـدويل، واالحتـاد     ق ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة البحرية الدوليـة، وصـندو     الزراعية،  

واللجنـة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل             الدويل لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية،        
والعلــم والثقافــة،  النوويــة، وجمموعــة البنــك الــدويل، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة  للتجــارب 

ــة الــصناعية،    ــسياحة العاملاومنظمــة  ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنمي ــةل ألمــم املتحــدة،  التابعــة لي
لألرصـاد اجلويـة،     العاملية، واملنظمة العاملية للملكيـة الفكريـة، واملنظمـة العامليـة             ومنظمة الصحة   

   . ومنظمة التجارة العاملية
جمموعة دول أفريقيا والبحر الكـارييب       : وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة        - ٦

التنميـة اآلسـيوي،     رف التنميـة األفريقـي، واالحتـاد األفريقـي، ومـصرف            ومـص  واحمليط اهلـادئ،    
االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود، والـصندوق            ورابطة الـدول الكاريبيـة، ومنظمـة التعـاون          

بنــاء الثقــة يف  األساســية، وأمانــة الكومنولــث، واملــؤمتر املعــين بالتفاعــل وتــدابري  املــشترك للــسلع 
واملالريا، واملنظمة الدوليـة للـهجرة، واملنظمـة         ملي ملكافحة اإليدز والسل     آسيا، والصندوق العا  

البنـك اإلسـالمي     الناطقة باللغـة الفرنـسية، واالحتـاد الربملـاين الـدويل، وجمموعـة               الدولية للبلدان   
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األوبـك للتنميـة الدوليـة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة          للتنمية، وجامعة الدول العربية، وصـندوق       
   . االقتصادي، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومركز اجلنوب يدان يف امل
االحتـاد  : وشاركت بصفة مراقـب  وفيما يلي الكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة      - ٧

   .منظمة املؤمتر اإلسالمي  الربملاين للدول األعضاء يف
، إثيوبيـا : آلتيـة، ومـن بينـها    البلدان ا  وحضر املؤمتر عدد كبري من املمثلني الربملانيني من            - ٨

، ) اإلســـالمية -مجهوريـــة  (وأفغانـــستان، وأنغـــوال، وأوغنـــدا، وإيـــران     واألردن، وإســـبانيا، 
فاسو، وبورونـدي، وبولنـدا،      وباكستان، والربازيل، وبلجيكا، وبنغالديش، وبوتان، وبوركينا        

 القمـر، واجلمهوريـة   واجلبل األسود، وجزر سليمان، وجزر وتركيا، وتشاد، وتوغو، وتوفالو،   
ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة،     ،  اجلمهورية الدومينيكية التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، و     

الـــشعبية، ومجهوريـــة مولـــدوفا، وجيبـــويت، والـــدامنرك، وزامبيـــا،   ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة 
العـــراق، وعمـــان، والـــصومال، و وســـاموا، وســـلوفينيا، والـــسنغال، والـــسودان، وســـرياليون،  

، وفانواتو، وكازاخـستان، وكمبوديـا، والكويـت،        و بيسا -وغينيا   وغامبيا، وغينيا االستوائية،    
واملغــرب، ومــالوي، وملــديف،  وكرييبــاس، وكينيــا، وليربيــا، وليــسوتو، ومــايل، ومدغــشقر،   

سا، ونيبــال، ومنغوليــا، وموريتانيــا، وموزامبيــق، والنــرويج، والنمــ واململكــة العربيــة الــسعودية، 
   .األورويب ملان وهنغاريا، واليونان، و،األعضاء املنتسبون والرب 
 .A.Pجمموعـة  :  هـي األعمـال  وحضر املؤمتر عدد كبري من كيانـات ومنظمـات قطـاع       - ٩

Moller-Maerskمؤســسة، و  ABAKLI İNŞ.  TEKS.DIŞ A.Ş. يب. ، وشــركة العقــارات أي .
للتجــــارة   احملــــدودة، وغرفــــة أفغانــــستان ACIشــــركة وأبــــراج كابيتــــال، و ســــي احملــــدودة، 
لألعمـــال التجاريـــة، واملـــصرف  ، واملائـــدة املـــستديرة األفريقيـــة AFI  مؤســـسةوالـــصناعات، و

،  Africapractice  مؤســـسةواالبتكـــار والتنميـــة األفريقيـــان، و األفريقـــي للتـــصدير واالســـترياد، 
الستــشارات  لALP، وشــركة  Allianz  SE مؤســسة ومــصرف أكبانــك، ومــواد البنــاء أكــيم، و 

أنطاكيـا، وشـركة    بورصة السلع األساسـية يف      ، و  Altindag مؤسسة  املتعلقة بإدارة االستدامة، و   
ــشارات  ــة     ARGE االستـ ــري احلكوميـ ــة غـ ــاء، واملنظمـ ــساء والبنـ ــة النـ ــة  ، ورابطـ ،  Atce التعليميـ

وبورصــة الــسلع ، Aydenizالفــرص العامليــة، وجمموعــة  ومؤســسة التحــالف مــن أجــل اســتغالل 
ــية ــسكي، األساس ــشرك     بابي ــاة باغــاتور، وال ،  Balmed  Holdings  القابــضة اتومكتــب احملام

سيا، ومـصرف غانـا، ومـصرف إندونيـسيا،         آ ومصرف   واملعهد البنغالديشي ملشاريع األعمال،   
 يف  صناعةلتجارة والـ  اوغرفة   ، وجمموعة بامياز، وشركة بايراكتار للبناء،        BAUTECH  مؤسسةو
جملـس   ( BEST CO/DEIK شـركة  بريتيلـسمان، و  تـصاالت، ومؤسـسة    لالبريسـي شركة ، وبنن

ــة    Bill & Melinda Gatesومؤســسة  واحتــاد الغــرف العــاملي،  ) العالقــات االقتــصادية األجنبي
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، ومـصرف التنميـة لغـرب    BMZمؤسـسة  ، و BMF مؤسسة  و BisCam  International مؤسسة و
، واالحتــاد  BPM International  مؤســسة، و BOYDAK Holding ركة القابــضة والــش أفريقيــا، 

 أدانـا تركيـا، وشـركة       BPW ، ونادي   BPWاألعمال واملشتغالت باملهن احلرة      الدويل لسيدات   
سـيدات  رابطـة   /العلميـة القـاهرة   ، وشـركة     ACE  احملـدودة ) خاصـة (  باكستان   يف   - لطاقةابرج  

، وجملـــس االســـتثمارات الكمبـــودي، Calkan  Consraction مؤســـسةاألعمـــال املـــصريات، و
القابـضة   كاناكال، وجملس تركيا ألسواق رؤوس األموال، والـشركة    األساسية  السلع  بورصة  و
 Cengiz Holding   العامليـة، واملـصرف املركـزي      ات االبتكار واالسـتدامة مؤسستطوير ، ومركز

 للهندسـة  CEYوشـركة   ،  Cev Energy مؤسـسة  تركيا، ومركـز تنميـة الـشركات، و    جلمهورية 
ــدين ــة التجــارة   احملــدودةواملتعاق ــصناعة لتيمــور  ، وغرف ــشيت، وشــركة رحــالت شــيغا    - وال لي
 CIWI األفريقي، وشـركة    -، وصندوق التنمية الصيين  الصينية للغازNTGوجمموعة  احملدودة، 

GmbH  ــة املــساواة، وشــركة تــشاد ــوطين  للــسكر، واحتــاد صــناعا  ، وجلن ــا، واجمللــس ال ت ترتاني
ــاب  ــاز،     يفالعمــل ألرب ــع الغ ــا، وشــركة كوباغــاز احملــدودة لتوزي  Corporateمؤســسة و  غيني

Trainingمؤســسة  ، وCraftoffshore international ضــمان االئتمـــان، والـــشركة   ، وصـــندوق
، Cx Catalysts  مؤسـسة ، وCuneyd Zapsu Danismanlikومؤسـسة  ،  CTW- Holdings القابضة 

،  DEVAK مؤســــسة والبنــــك الــــدويل، و ، اتلكترونيــــ لإلDEPAشــــركة ، وDALوجمموعــــة  
للتجـارة   بكـر    والـصندوق االسـتئماين للفـرص الرقميـة، وغرفـة ديـار            ومصرف التنمية التركي،    

،  DOT مؤســـسةاملـــاحنني لتنميـــة الـــشركات، و ، وجلنـــة  Dogus Grubu مؤســـسة والـــصناعة، و
ــا مؤســـسة و ــاء ألدومانكايـ مؤســـسة ، وEksiogullariمؤســـسة ، ومعهـــد األرض، وعمـــال البنـ
 Endeva  ، مؤسـسة  وشركة عنتييب احملدودة خلدمات املناولة، و Enterprise Botswana شـركة  ، و

، للنـسيج القابـضة   Erdamإيردمي للتنمية يف جمـال البنـاء، وشـركة     ، وشركة   ملواد البناء  إيربالسي
شـركة أفريقيـا   ، و للنـسيج إيرسـن   شـركة ، و للطحـني إيـريس كة شـر ، و  .Erenler A.S مؤسـسة  و
، واحتاد غرف التجارة والـصناعة يف بـنغالديش،    Etoile  Partners  مؤسسةلموضة األخالقية، ول
غـرف التجـارة والـصناعة النيباليـة،         اآلسيوية، واحتـاد     - واحتاد أسواق األوراق املالية األوروبية     

 Fineوشـركة   ،  Finance in Motion مؤسـسة  سياحيني األتـراك، و الـ  واحتـاد رابطـات املرشـدين    

Spinners (T) احملدودة، والوزارة الفنلدية للنقـل واالتـصاالت،     احملدودة، وشركة فينلي الدولية
االقتـصادية اخلارجيـة لتركيـا، وشـركة         االقتصادي األجنيب لتركيـا، وجملـس العالقـات          واجمللس  

 GAP    وشركة ،Garanti وشـركة    غارنيـت الطبيـة والتكنولوجيـة،        شركة نظم وراق املالية، و   لأل
، وجامعــة جينــت،  General Electric شــركة ، وGEMCILERغــاز فرنــسا الــسويس، وشــركة 

شركة الـ لـول األعمـال، و  الـشركة العامليـة حل   النـاس فقـراً، و     شـد االستشاري ملـساعدة أ    والفريق  
Global Star Auto Traders وشــــــركةةالعامليــــــالنــــــسائية ة  احملــــــدودة، والقمــــــ ،  
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 Go on ــوظفي   لالســتثماراتاحملــدودة ــة ، وصــندوق معاشــات م ــا،   يفاحلكوم ــوب أفريقي  جن
احملـدودة للتـأمني،    اخلضراء  دون اإلقليمية، وشركة دلتا      ومنتدى أعمال منطقة ميكونغ الكربى      

 مؤسـسة ، وGroup  Pão de Açúcar ، وجمموعـة  Green Earthسـفار  شركة األ، وGreenوشركة 
 GTI    والـشركة القابـضة ،H.O Sabanci  ومـصرف ،Halk  وشـركة ، Harith Fund Managers ،
دودة، ومؤسـسة التمويـل الدوليـة،       احملـ   ICICIمـصرف   شـركة   وجملس ترتانيـا لتنميـة البـستنة، و        

وشـركة   يف اسطنبول، وشركة االستثمار يف التغيري احملـدودة،       الدولية ومكتب مؤسسة التمويل    
Inceoğlu Erdemــاء ــصناعية، و  للبن ــة ال  Inflection Point Capitalشــركة ، ومــصرف التنمي

Managementمؤســـسة، و  Interbrand  مـــن أجـــل للتعـــدد الثقـــايف األورومتوســـطي  ، واملركـــز
لقــادة  الدوليــة للتجــارة، واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت، واملنتــدى الــدويل    اليونيــسكو، والغرفــة 

للتنميـــة، وجمموعـــة البنـــك  األعمـــال إيرينغـــا ريتكـــو، و البنـــك اإلســـالمي األعمـــال، وكليـــة 
 والـزوار، وسـوق اسـطنبول لـألوراق املاليـة،           للمـؤمترات اإلسالمي للتنمية، ومكتب اسـطنبول      

لألعمـال، وشـركة     ، ومركز التجارة الدولية، وشـركة جاكمـا احملـدودة            ISTIKBAL مؤسسة  و
مؤسـسة  ، و  للبنـاء   Kadıahmetoğulları شـركة   و احملـدودة، تكنولوجيا النسيج جيانغـسو ريـدباد       

 Kagider  ، شركة وKarinca Lojistik A.Ş.   وشركة ،key & que)  احملـدودة، وغرفـة   ) بـنغالديش
 شـركة و ،  Keymen Ilac San Ve Tic Ltd. STI ، وشـركة   KETSAN  شركةو قيصري للصناعة، 

 KLG والــشركة القابــضة ، kocttolding A.S،     ــة الــصناعات الــصغرية واملتوســطة ومنظمــة تنمي
كوساداســي  ، وغرفــة  KUMTEL  مؤســسةالنفطيــة، وللــصناعات كوكــوكيب شــركة و احلجــم، 

،  Libera Capital  مؤســسةو ، وشــركة ليــسوتو الوطنيــة للتنميــة،  La fargeشــركة للتجــارة، و
،  Live Mapping مؤسـسة  دودة، ووشركة املوارد العاملية لينكسوفت احمل وغرفة التجارة لليربيا، 

ماهينـدرا  رسـك، وشـركة     ااملالية للوساكا، وشركة م    القابضة، وسوق األوراق     Lotusوشركة  
وجمموعــة منــصور، وشــركة    ، يتحليــل اإلدار الالــسكن الريفــي، وشــركة   احملــدودة لتمويــل  

ــادق، وشــركة    ــة للفن ــة، و  احملــدودة ل MBHمــاريوت الدولي ــسي، ماكمؤســسة لمــوارد العاملي ين
فــرع و، Europe Plc شــركة ، وMitsui & Coشــركة ، و)تركيــا(والتجــارة  ووزارة الــصناعة 

، وشــــبكة  Monitor  وشــــركة للتجــــارة والــــصناعة والزراعــــة،  إســــطنبول، وغرفــــة مقديــــشو 
mPedigree ،  وشــركةMT-DAR وشــركة نــاش   ، واالستــشاراتدمات التجــارة  احملــدودة خلــ

النـيجرييني، وغرفـة التجـارة والـصناعة      د، والرابطـة الوطنيـة للتجـار        للتصدير واالسـتريا  احملدودة  
ــا، و  ــال وتركي ــستلي، شــركة لنيب ــركة و ني ــدودة، و  Netafim، وشــركة  Netafim ش ــركة احمل ش

 Netas  ،  وجمموعــةNitol Niloyشــركة ، و Novozymes  التعــاون والتنميــة يف امليــدان  ، ومنظمــة
 وشــركة الــنفط أونــر، وشــركة أورتــادوغو  ،  Okitipupa Oil Palm plc شــركة االقتــصادي، و

للطاقــة والــنفط واهلندســة والبنــاء والــصناعة والتجــارة،   احملــدودة أورتــادوغو  لطاقــة، وشــركة ل
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ســري النكــا، يف اهلــادئ، وشــركة دجيتوينــغ  ورابطــة وكــاالت األســفار مبنطقــة آســيا واحملــيط 
وشـركة التجـارة بـازا     ،  PASİAD مؤسـسة   ، و وشـبكة شـركاء العـامل      وسلطة النقد الفلـسطينية،     

ــدودة، و ــركة احملـ ــة    ، Pioneer Hi-Bred Internationalشـ ــاص، ووكالـ ــاع اخلـ ــاد القطـ واحتـ
 RECA ، وشـركة  Proskauer Rose LLP بروميكـسكو احملـدودة، وشـركة     اخلصخصة، وشركة 

ريـــدريش دارة املوجـــودات، وجامعـــة رينـــيش ف إلRhea، وشـــركة  RECAشـــركة و ،يـــةالعقار
، وهيئـة النقـد     RMAفنادق ريكـسوس، وجمموعـة      شركة  احملدودة، و  ويلهيلمز، وشركة ريكوه    

ــة، و  القابــضة سابانــسي،   ، ومؤســسة سابانــسي، والــشركة  Rubicon Cleantechشــركة امللكي
، واملنتجع الصحي سـاليين  Salini Costruttoriشركة و وجامعة سابانسي، وجموهرات ساديس، 

 ، وشـــركة ســـاريSanko Machine شـــركة، و Samba Mbowe  شـــركةو كونـــستروتوري، 
ية نظمــة الــسويداملللهندســة، والنيجرييــة احملــدودة ، وشــركة ســاتو  SATBA شــركة القابــضة، و

 وشـركة أعمـال شـيبات احملـدودة، وشـركة سـيغنيت احملـدودة              نقاذ الطفولة، وفنادق سريينا،     إل
، وفنـــدق ســـنو SKMومـــشاريع  والـــصناعة، التجـــارة  ســـرياليون، وغرفـــة ســـينوبيف للـــنفط 

، وهيئــة نــساء جــزر ســليمان ، وغرفــة التجــارة والــصناعة جلــزر  Wild Life Safari  كريــست و
والرابطـة الدوليـة ألخـوات احملبـة، ونظـام التبـادل العـاملي                املمارسـات لألعمـال احلـرة،        سليمان

ــوب، و      ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــا فيم ــدان لألصــول والتكنولوجي ــاء شــركة بل ــوب لألنب ــة  اجلن ، ونقاب
لطاقـة، ومركـز    ل، وشـركة تاليـسمان  Synergy (T) Ltdاحملـدودة  شركة الصناعات مدغشقر، و

ومؤسـسة ترتانيـا للقطـاع اخلـاص،         ترتانيا لالستثمار، وجملس ترتانيا الوطين لألعمال التجاريـة،          
االقتـصادية،    ، ومؤسـسة تركيـا ألحبـاث الـسياسات        Telenor ، وجمموعـة    TechnoServeشركة  و

ــد  ــتقرار، وTEPAVومعه ــا  Productsشــركة ، و Tever Forest مؤســسة  لالس ، وشــركة كوك
شركة الـ و  الدوليـة،    TIMAمنـار لغـرف التجـارة والـصناعة، وشـركة           افيدراليـة مي   كوال، واحتـاد    

 TOBBمؤسـسة  األساسـية يف تركيـا، و   ، واحتاد الغرف وبورصات الـسلع  Tito Light احملدودة

ETUجملـــس ، وTOBB   للـــسيدات صـــاحبات املـــشاريع، وشـــركةTorosلـــصناعة الزراعيـــة،  ل
،  Turkcell النقالــة ، وشــركة اهلواتــف   .Tulu  A.S شــركة ، وTrace Kills Limited 1وشــركة 

 DALGAKIRAN  BASINÇLI / املـصدرين األتـراك  مجعيـة اجلويـة التركيـة، و   وشـركة اخلطـوط   

HAVA MAK. TİC.VE SAN A.S.املـصدرين األتـراك   بطـة  ، ورا/ ERCİYAS ÇELİK BORU 

SAN. ve A.Ş.  ، املــصدرين األتــراكمجعيــةو  /LASS DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.   املــصدرين   ومجعيــة
ــراك ، ورابطــة املــصدرين  )  .ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. ve TİC  A.Ş /األت
 ورابطـة  -التجاريـة  األعمـال  لـصناعة و التركيـة ل نظمـة  املو    .VESTEL DIŞ TİC. A.Ş /األتـراك 

شركة توسـكون  و ،  KAGIDERمؤسسة  واألعمال األتراك، واخلزانة التركية، و     رجال الصناعة   
TUSKON، املتحــــدة، وممثــــل  الواليــــات  -توســــكون بــــيجني، وتوســــكون ممثــــل شــــركة و
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ــل توســكون /توســكون ــة ا/موســكو، وممث ــدا    ملنطق ــة أوغن ــة اآلســيوية، وغرف  لتحــالفاألوروبي
يوغورسـان للـشحن     والزراعة، وجملس أوغندا لتشجيع الصادرات، وشـركة         ة والصناعة   لتجارا

زامبيـا،   - لغرف التجـارة والـصناعة، ميامنـار، وأونـا         والعمليات املرفئية، واحتاد فيدرالية ميامنار      
 Unilever  شـركة واالتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة، و     املتحـدة للتجـارة والتنميـة،    ومؤمتر األمم 

San. ve Tic Turk A. S.شـركة  ، وUni-Mar Energy Investments    وجامعـة غينـت، وجملـس ،
شــركة وغرفــة أوســاك للتجــارة والــصناعة، و   لألعمــال الدوليــة، ةاألمريكيــالواليــات املتحــدة 

UZD Cevre ve Is Guvenligi ،  شــركة وهيئــة تــشجيع االســتثمارات يف فــانواتو، وVisao 

Sustentavel ، شركة و Viyellatex   وشـركة ، Volcanic Earth  ومبـادرة ،We Connect Europe ،
، ومكتب تركيا لالتـصال،  Western Union FS GmbH وشركة We Connectالدولية بادرة املو 

املــرأة يف تنميــة العمــل التجــاري، واملنظمــة العامليــة  منظمــة الدوليــة، و ومــؤمتر الــشبكة النــسائية 
يـارا الدوليـة، وجمموعـة    مؤسـسة  ، و )كونغ هونغ  (التجارة العاملية   لمزارعني، ورابطات مراكز    ل 

YDA ،شـركة  وشركة ينغون للبنـاء والـصناعة والتجـارة، و    ، وجامعة يديتيفيYilbak Ticaret 

 A.S.، البنــاء يوكــسل، والــشركة  للبيئــة، وشــركة ) شــنغهاي( وشــركة جمموعــة ييــوان احملــدودة
   .تشجيع االستثمار بزجنبار القابضة يوكسل، وجامعة زمان، وهيئة 

 حلركـة   ١١-١١-١١ تنـسيق : وحضر املؤمتر عدد كبري من املنظمـات غـري احلكوميـة             - ١٠
أوروسـتيب، والرابطـة الطبيـة اإلسـالمية األفغانيـة، وحتـالف شـباب           /الشمال اجلنوب الفالمانيـة    
ــا   ــستديرة لألعمــال ال   - اجلــوعضــد أفريقي ــة امل ــدة األفريقي ــة،  ســرياليون، واملائ ــل  تجاري واحملف

الــشباب  ات، ومبـادرة  يـ والـشبكة األفريقيـان املعنيـان بالـديون والتنميـة، ورابطـة النـساء األفريق       
أغــرا،  - األفريقــي بــشأن تغــري املنــاخ، والوكالــة األفريقيــة للتجــارة والتنميــة، وكليــة أغــرا         

األمـل  منظمـة  ، وAkademi Lisan ve ilmi Arastirmalar Dernegi، و) Aguifpeg (وأغويفبيـغ   
والتنميــة االجتماعيــة، ومنظمــة اإلحــسان اخلرييــة، واملنظمــة النــسائية للجــوف، واحتــاد  للرعايــة 
للـدفاع   مبيقيـة   افالحي نيبال، وهيئة األلب االستشارية للتنميـة املـستدامة، والرابطـة املوز            عموم  

أبـروفرين،  منظمـة  ، وفيـة يف املنـاطق الري والتـضامن   املتكاملـة   عن األسرة، ومنظمة دعـم التنميـة        
 Arciمنظمـة للتنميـة، و  واالحتاد العريب حلماية البيئـة، وشـبكة املنظمـات العربيـة غـري احلكوميـة       

Cultura E Sviluppo ومنظمــة ،Arena  وشــركة ،Asia Riches International Investment 

Negotiation Limitedوأسراد ، ) Asrad ( -     ،لرابطـة مـن أجـل    وا مايل، ومنظمـة شـباب أسـامو
ــة،       ــة ملكافحــة االتكالي ــة املوريتاني ــستدامة، واجلمعي ــة امل ــاه األســرة والتنمي ــة أصــدقاء   رف ومجعي

مـن أجـل الزراعـة يف     مستشفى األطفال بالرباط، ورابطة نساء غرب أفريقيا، ورابطـة الـشباب       
 التنميـة،   واألعمال مـن أجـل التنميـة، ورابطـة الـشباب والعمـل مـن أجـل                 مايل، ورابطة النساء    

أصحاب املشاريع، والرابطة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة،    ورابطة الشباب  
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 Azefkat Yoluمنظمــة ، و) Attac Togo (أتــاك توغــو منظمــة أســوزا حلمايــة البيئــة، و ورابطــة 

Dernegi بطـة  هـدي فـاكفي، ورابطـة بـاب العـامل للطلبـة األجانـب، ورا               عزيز حممود   منظمة  ، و
منتدى شباب املؤمتر اإلسالمي من أجل احلـوار والتعـاون، ورابطـة            /العامل للطلبة األجانب   باب  

الرابطـــة االقتـــصادية اإلثيوبيـــة، ومركـــز األحبـــاث االقتـــصادية  /بـــاب العـــامل للطلبـــة األجانـــب 
ت سـانا  واالجتماعية التابع جلامعة باهسيسيهري، ورابطـة بيـاز أي التركيـة، ومؤسـسة بيلـيم يف                   

الــشمل  فــاكفي للعلــم والفنــون، وجامعــة بينــهامبتون، وجامعــة بوغازيــسي، ورابطــة اجتمــاع   
ــة البحــر،      منظمــة و التابعــة جلامعــة بوغازيــسي، وجامعــة بريغــام يونــغ، وشــركة بــوروم ألغذي

الــشباب البورونــدي مــن أجــل بنــاء الــسالم وإدمــاج الالجــئني الــشباب، ورابطــة نــداء الــسنة،  
وكمــة الرشــيدة، ومنظمــة كانــسويو لألعمــال اخلرييــة والتــضامن، ومنــرب واحلملــة مــن أجــل احل 
، ومركز التجـارة الدوليـة       CCR منظمة  ، و واملنظمة النمساوية للرعاية  ،  )التركية(نساء العاصمة    
، ومركـز الدراسـات واألحبـاث مـن أجـل سـكان دينـاميني، ومركـز                 ) Cecide (من أجل التنمية     
مـن   ركز احلوار حول السياسات يف داكا، واملركـز الـوطين للتعـاون             التواصل بني الثقافات، وم    

 التنميــة، والعمــال األطفــال يف نيبــال، والتحــالف العــاملي مــن أجــل مــشاركة املــواطنني،    أجــل
اإلعـالم   رة كليفورد العاملية للتعليم، والتحالف من أجـل         دوشبكة منظمات اجملتمع املدين، ومبا     

ــة يف الو،   ــامج شــبكات شــباب     والتواصــل واملعرف ــة، وبرن ــب الدولي ــة كوجي ــع،  ومنظم اجملتم
االستـشارية مـع األمـم       واجمللس الوطين للشباب، ومؤمتر املنظمات غـري احلكوميـة ذات العالقـة             
ــاون        ــة التع ــدين، وجلن ــات اجملتمــع امل ــوطين ملنظم ــس ال ــا، واحتــاد دايل   املتحــدة، واجملل لكمبودي

حــول  أطبـاء  منظمــة ، وDeniz Feneri Dernegiظمـة  مننيبـال، و يف لمنظمـات غـري احلكوميــة   ل
لرفــاه، ومؤســسة األحبــاث  لتركيــا، ومؤســسة دوســت يف أطبــاء حــول العــاملمنظمــة العــامل، و

 Elongo Elonga  منظمـة االقتـصادية واالجتماعيـة، والتحـالف مـن أجـل العدالـة االقتـصادية، و        

ongd ،  منظمـــة ، وواحلركـــة اإليريترييـــة للدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنـــسان EMISCO ،  والـــشبكة
ــاهإهنــاء فقــر منظمــة األوروبيــة ملناهــضة العنــصرية، و   مهندســون مــن أجــل عــامل  منظمــة ، واملي

إثيوبيــا، واألنظمــة اإللكترونيـة مــن أجــل   - ومنظمــة البيئـة والتنميــة يف العــامل الثالـث   مـستدام،  
وكليـة   ،  Ex Catalysts  منظمـة ، واخلريية، والشبكة األوروبيـة املعنيـة بالـديون والتنميـة     األعمال 

ــة    ــم اجلرميـ ــوق وعلـ ــستقلة، و   -احلقـ ــون املـ ــو ليـ ــة نويبـ ــة جامعـ  Fairtrade Labelling منظمـ
 Organisations International E.V غري  ، واحتاد املنتفعني من احلراجة اجملتمعية، واحتاد املنظمات

النـــسائية األفريقيـــة للتنميـــة   احلكوميـــة يف توغـــو، واحتـــاد الـــصحفيني النيبـــاليني، والـــشبكة      
مــايل، ومؤســسة األعمــال مــن أجــل التــضامن والرفــاه االجتمــاعي، ومنتــدى     يف واالتــصاالت 

رصــد أقــل  هيئــة /، ومؤســسة حقــوق اإلنــسان والدميقراطيــة FOSAPA  منظمــةمحايــة الطبيعــة، و
علـوم والفنـون،    ال البلدان منوا، ومؤسسة حقوق اإلنسان واحلرية واإلغاثة اإلنـسانية، ومؤسـسة            
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ومؤسـسة غرغـار    ،  GARED منظمـة  ، و GAPAFOT منظمـة  ، وBilim ve sanat Vakfiمنظمـة  و
العاملي من أجل عـراق      كوريا، والتحالف      يف للتنمية، والنداء العاملي للعمل على مكافحة الفقر      
لــسالم يف اواخلــضراء  ، حركــة البــدائل )نيبــال(مــستدام، والتحــالف العــاملي للحراجــة اجملتمعيــة 

وجامعة هاسـيتييب، ومؤسـسة هـدف        أوغندا، وفريق البحث والعمل من أجل تشجيع الزراعة،         
، ورابطـة مهنيـي   Hayat Saglik ve Sosyal  Hizmetler Vakfi  منظمـة الثقافية، ومؤسسة حواء، و

 أفـق منظمـة   لإلخوان واألخـوات املعـوقني، و      ، ورابطة األمل يف احلياة       Hekva  منظمةالصحة، و 
، ومركـز املعلومـات والتأهيـل حلقـوق اإلنـسان          التبادل وحماربة الفقر، ورابطة التنميـة البـشرية،         

ــة  منظمــة و ــدا، يف اجلهــود اإلنــسانية واإلغاث ــة،    أوغن ــة حورييــت، ومنظمــة إيبــون الدولي ويومي
ــة     ــسان واإلغاث ــوق اإلن ــسانية  ومؤســسة حق ــسانية   )IHH(اإلن ــة اإلن ، )Ihh(، ومؤســسة اإلغاث

، ومعهد دراسات الـشرق األوسـط، ومعهـد الدراسـات      Inades-Formation Brunde  مؤسسةو
ــدويل لرصــد     ــة، واملركــز ال ــهاكات االجتماعي ــة    انت ــدويل للتجــارة والتنمي احلقــوق، واملركــز ال
املــستدامة، واالحتــاد الــدويل للمنــتجني الــزراعيني، واملــشروع الــدويل لتنميــة الــشباب املــسلم،     
واإلغاثـة،   ويل من أجل السالم والوئام العامليني، والرابطة الدوليـة للتـضامن            ومركز األحباث الد   

املـــؤمتر  واالحتـــاد الـــدويل لنقابـــات العمـــال، والرابطـــة الدوليـــة للمتطـــوعني، ومنتـــدى شـــباب 
إســــطنبول  اإلســــالمي للحــــوار والتعــــاون، واملنظمــــة اإلســــالمية للتنميــــة احملليــــة، وجامعــــة  

لالتــصاالت،  ول بيلجــي، وجامعــة إســطنبول، واالحتــاد الــدويل  باهسيــسيهري، وجامعــة إســطنب 
نيهـرو، والرابطـة     الل   احتـاد املنظمـات غـري احلكوميـة لنيبـال، وجامعـة جـاواهر             /وجغران نيبـال  

أفريقيـا، ومنظمــة    ملـديف، واملركـز اليـسوعي للتنميـة يف     - الدوليـة للغـرف التجاريـة الـصغرية    
احلركــة /آســيا ، ويوبيــل جنــوب  Jonction  منظمــةنميــة، والتوالدميقراطيــة والبيئــة مــن الــشباب 

مرفـق العدالـة،    السلمية بشأن الـديون والتنميـة، والرابطـة الدوليـة للغـرف التجاريـة الـصغرية، و               
لعمـل النـسائي،    ل، وفريـق كـارن  )رابطـة مركـز التنميـة   (   Kalkinma Merkezi Dernegiرابطـة  و

وجملـس املنظمـات غـري     ،  Kirsal Cevre منظمـة   وورابطة كيمـسي يـوك مـو للتـضامن واملعونـة،     
وتنميتـهم،   احلكومية الكورية للتعاون اخلـارجي، ومنظمـة كـوليتش للـصحة اإلجنابيـة للـشباب                

املتحـد مـن أجـل       ومنظمة رصد أقل البلدان منوا، ومؤسسة شباب ليسوتو، والـشباب الليـبريي             
لطفــي مؤســسة لوريتــو، و نيبــال، وجمتمــع ســالمة اجملتمــع وتنميتــه، واجملمــع األديب للــداليت يف 

للتـدريب وإعـادة    ، ومركز مفـرق  ) Lutfi Banat Ilkogretim Okulu ( بنات إيكوغريتيم أوكولو
ماساتـشوسيتس للتكنولوجيـا،     التأهيل، وجامعة مرمرة، ومؤسسة ماسيانداي للـسالم، ومعهـد          

األبــيض املتوســط، ومعهــد  ، ومركــز الدراســات النــسائية ملنطقــة البحــر  Mazlumder مؤســسة و
ومؤسـسة ميامنـار    ، ومجعية مزدلفـة اخلرييـة اإلسـالمية،    Mirasimiz Dernegiمؤسسة ميكونغ، و
نيبـال، واجمللـس    يف للمعـوقني  ، وجامعة ناجنينغ، واالحتاد الـوطين   Nabodhara منظمة  للموارد، و 



A/CONF.219/7 
 

133 11-37640 
 

نيبــال،  يف اجلــريانومنظمــة  ،  INC منظمــة الــوطين للــشباب، ومؤســسة املــستقبل القريــب، و    
 يف ، ومجعية اخلـري للتكافـل االجتمـاعي    Nepal Samachar  Patraمنظمة ومبادرة نيبال للتنمية، و

ــا ــة املــساعدة   موريتاني ــا، ومنظمــة مراقب ــد غان ــة، واملنظمــة غــري   ، ومنظمــة نوغاي ــة الرمسي اإلمنائي
، واملنظمـة غـري احلكوميـة       الريفية يف بنن   احلكومية أماسوت، واملنظمة غري احلكومية للمساعدة       

فـرع  االجتماعيـة، ومعهـد التنميـة اخلارجيـة، و     رايوان ماتا، واملنظمة من أجل مبادرات التنميـة   
للمحافظـة علـى البيئـة، ومنظمـة         نيوزيلنـدا، ومعهـد أويكـوس االقتـصادي         يف  أوكسفام  منظمة  

 Ozlenen Cocuk Dernegi منظمــة ، و Papda  لتنميــة القائمــة علــى ايف جمــال التــدريب  ، ومركــز
، ورابطة جـزر احملـيط اهلـادئ     Philanthrophy  Bridge Foundationاخلريية ؤسسة املاملشاركة، و

الـسكان، وبرنـامج تعزيـز القـدرات وإدارة نزاعـات اجملتمـع              للمنظمات غري احلكومية، وجملس     
ــا الوســـطى   ــة واحل ) Pregesco (  املـــدين يف أفريقيـ ــبكة تعزيـــز الدميقراطيـ قـــوق االقتـــصادية ، وشـ

 Public Fund، والــصندوق Profemme Twese Hamwe  منظمــة، و) Proddes (واالجتماعيــة 

Global     الثانيـة  قطاعات، وشـبكة الكونغـو      املتعددة ال والعمل من أجل التنمية      ، ومنظمة البحث
ــة، وشــبكة    ــسانية والتنمي ــة، ومركــز ا     للجن ــالتغريات املناخي ــة ب ــيجريي املعني ــشباب الن ــوارد ال مل

ــة،   ــة الــصحية األولي ــة     للرعاي ــال، ومنظمــة جنــوب آســيا ملراقب ومنظمــة اإلعمــار الريفــي يف نيب
ــة،   ــة لباكــستان،     التجــارة واالقتــصاد والبيئ ــة والثقافي ــة العلمي ــم والفــن، واجلمعي ومؤســسة العل

،  SILAKA منظمــة ، و SHINE  ومنظمــةالقــضاء علــى الفقــر،  وحتــالف جنــوب آســيا مــن أجــل 
، ومنظمـة  ) Snv( ،) Snv Netherlands Development Organization (مة اهلولندية للتنميـة واملنظ

الفعـال   عيـة، والتـضامن     مالرصد االجتماعي، ومجعية العمل مـن أجـل التنميـة االجتماعيـة واجملت             
األعلـى للـشؤون     من أجل تنمية األسرة، واملنظمة التطوعية لتنمية شباب صوماليالند، واجمللس           

ســوالرين للتعلــيم،   - ســالمية يف ليــسوتو، وجامعــة ســوينبورن للتكنولوجيــا، وجامعــة تــاي اإل
واملواســـاة، ومؤســـسة  ومجعيـــة التكافـــل لرعايـــة الطفولـــة، وجامعـــة طنطـــا، ورابطـــة التوعيـــة  

ومؤسـسة منظمـات تركيـا       بروكينغز، ومؤسسة حقوق اإلنسان واحلريـة واألعمـال اإلنـسانية،           
لعلــم اجلرميــة يف باكــستان،  سيس دو غــول نيجــي، واجمللــس الــوطين التطوعيــة، ومؤســسة فرانــ

ــشمال األورويب،    ــدان ال ــا لبل ــوس  وومعهــد أفريقي ــرب ق ــسائي   من ــزح الن إســطنبول، واحتــاد  يف ق
 يف العــامل الثالــث شــبكة فــرع املنظمــات األهليــة يف العــامل اإلســالمي، وشــبكة العــامل الثالــث، و

الـوطين، ورابطـة بيـازاي يف        تجـارة، واملعهـد عـرب       الراعيـة و  لـصناعة الز  لأفريقيا، وهيئة تـوروس     
الرابطـة  ومـسلمو مـايل الـشباب،        : تركيا، وبرنامج أوغندا للمساعدة يف جمـال اإلدارة، وأومجـا         

ــة    ــصادية، ومنظمـ ــة االقتـ ــيم والتنميـ ــالمية للتعلـ  Uluslararasi Gokkubbe Yardimlasma اإلسـ

Dernegi      خنبـة   - ورابطـة األمـم املتحـدة لتركيـا        لألمـم املتحـدة،     ، وجلنة النطاق العريض التابعة
ا، وجامعـة بروكـسل احلـرة،       يـ لشباب املتحـد مـن أجـل أفريق        توغو ل  -منظمة جونا   الشباب، و 
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، “املبتكـرون ” -  Unnayan Onneshan ومنظمـة  وجامعة كاليفورنيـا،   وجامعة سانس ماليزيا، 
ود التطوعية من أجل شواغل التنمية، والرابطـة        ، واجله ) FOCSIV (املتطوعني يف العامل     ومنظمة  

النــسائية للمعرفــة والثقافــة والتــضامن، والرابطــة النــسائية للمعرفــة والثقافــة والتــضامن تركيــا،     
ومؤســسة التعــاون بــني النــساء املختــصات يف الــصحة العامــة والنظافــة، ومركــز ملتقــى الطــرق  
يتــو إرابطــة الكــشافة تيلــي   (حلركــة الكــشافة  العــاملي لألعمــال التجاريــة، واملنظمــة العامليــة      
الـــيمين  ، واملرصـــد  YARDIMELI  منظمــة غامبيـــا، و -النظــرة العامليـــة  منظمـــة ، و)مدغــسكرا  

غامبيــا، وشــبكة خــدمات إشــراك  - حلقــوق اإلنــسان، واحتــاد نــساء الــيمن، وحتــالف الــشباب
عمـل، وشـبكة الـشباب      باكستان، والشباب من أجل السالم، ورابطة الشباب يف ال         - الشباب 

أجل األهداف اإلمنائية لأللفية، وشراكة الشباب من أجل السالم والتنمية، ومنظمة زينـب              من  
   .لتطوير املرأة 
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  املرفق اخلامس
  قائمة املناسبات اخلاصة    

  
  املناسبة إىل الداعية العضو الدولة/الوكالة  املناسبة عنوان

ألزمــات العامليــة االعتمــاد علــى الــسلع األساســية وأثــر ا 
رســم مالمــح التعــرض : املتعــددة علــى أقــل البلــدان منــوا

  لتقلب السوق وبناء املرونة ملواجهة األزمات املقبلة

صندوق األمم املتحدة املشترك للسلع األساسية، ومـؤمتر       
  )األونكتاد(األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

 بناء مستقبل جتاري قـوي ومـستدام لـصاحل أقـل البلـدان       
  دخول األسواق وبناء القدرات: منوا

ــار     ــة لإلطـ ــة التنفيذيـ ــة، واألمانـ ــة العامليـ ــة التجاريـ منظمـ
  املتكامل املعزز لدعم أقل البلدان منوا

تعبئـة املـوارد   : املعونة التجارية من أجل أقل البلدان منـوا  
  وكفالة الفعالية

  البنك الدويل

ما يستجد من حقائق وحتديات وفرص لتحقيـق التنميـة          
 استنتاجات التقريـر املتعلـق   -الريفية يف أقل البلدان منوا   

  ٢٠١١بالفقر يف األرياف لعام 

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

االلتزام الدويل خبفض تكاليف التحويالت املالية وأمهيـة       
  التحويالت املالية لتحقيق التنمية يف أقل البلدان منوا

نن، وفرنـسا والبنـك     أستراليا، وإيطاليـا، وبـنغالديش، وبـ      
  الدويل

أحد احللول لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة      : التمويل املُبتكر 
  ألقل البلدان منوا

الفريق الرائد املعين بالتمويـل املبتكـر للتنميـة، يف شـراكة            
  مع األمم املتحدة

مناسبة مشتركة مـع اجملموعـة املـشتركة بـني الوكـاالت            
لتابعة جمللس الرؤسـاء    املعنية بالتجارة والقدرة اإلنتاجية ا    

تنميــة ”التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة بعنــوان     
العامـل األساســي لبلــوغ  : اإلنتاجيــة والتجــارةالقـدرات  

  “النمو الشامل واملستدام

ــارة      ــة بالتجـ ــاالت املعنيـ ــني الوكـ ــشتركة بـ ــة املـ اجملموعـ
  والقدرة اإلنتاجية التابعة ملنظومة األمم املتحدة

  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ  ثار تغري املناخ يف أقل البلدان منوامعاجلة التعرض آل
صـيغة  : البناء علـى تكنولوجيـا االتـصال الفـائق الـسرعة          

  موفقة لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية

جمــال التغذيــة يف االســتثمار يف : التنميــة البــشرية العادلــة
  أقل البلدان منوا

ــم      ــة األم ــة، ومنظم ــات املتحــدة األمريكي ــال، والوالي نيب
  ، وبرنامج األغذية العاملي)اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

ــصغرية واملتوســطة احلجــم يف     ــز دور املؤســسات ال تعزي
سالسل األنشطة املضيفة للقيمة على الصعيد العـاملي يف       

  لزراعيةجمال األعمال التجارية ا

ــة الـــصناعية   ــدة للتنميـ ــة األمـــم املتحـ ــدو(منظمـ ، )اليونيـ
  والوكالة التركية للتعاون والتنمية على الصعيد الدويل

التكامــل اإلقليمــي مــن أجــل التنميــة البــشرية يف أقــل       
  مسار من أجل أفريقيا: البلدان منوا

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

طـار شـامل لتعزيـز      املنتدى الرفيع املـستوى بـشأن بنـاء إ        
  التنمية يف أقل البلدان منوا من خالل االبتكار واإلبداع

ــة الفكريـــة، واملعهـــد التركـــي       ــة للملكيـ ــة العامليـ املنظمـ
  لرباءات االختراع

ــستدامة واحلــد     ــة امل ــسياحة ألغــراض التنمي ــهوض بال الن
  الفقر من

منظمة الـسياحة العامليـة التابعـة لألمـم املتحـدة، ومنظمـة             
ليــة، ومركــز التجـارة الدوليــة، ومــؤمتر األمــم  العمـل الدو 

، وبرنــامج األمــم )األونكتــاد(املتحــدة للتجــارة والتنميــة 
املتحدة اإلمنائي، ومنظمة التجـارة العامليـة، وزارة الثقافـة       

  والسياحة يف تركيا
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الوكالة التركيـة للتعـاون والتنميـة علـى الـصعيد الـدويل             
  والتعاون اإلمنائي لتركيا

  ركية للتعاون والتنمية على الصعيد الدويلالوكالة الت

  منظمة العمل الدولية  العمالة واحلماية االجتماعية يف أقل البلدان منوا
ــستدامة     ــة املــــ ــوعا للتنميــــ ــا موضــــ ــرأة باعتبارهــــ املــــ

  اإلجيايب والعمل
  املديرية العامة لوضع املرأة، تركيا

ــوا   مـــن : سياســـات االقتـــصاد الكلـــي ألقـــل البلـــدان منـ
   االقتصادي إىل حتقيق التنمية املستدامةاالنتعاش

ــة العامــة    ــة باألمان ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت إدارة ال
  لألمم املتحدة

بنـــاء القـــدرة علـــى التكيـــف مـــن أجـــل حتقيـــق التنميـــة 
  التعاون الدويل واالستراتيجيات الوطنية: املستدامة

  نيبال، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

تــصادي للمــرأة مــن خــالل اإلدمــاج تعزيــز الــتمكني االق
  املايل والتنمية الزراعية

النمسا، ولكسمربغ، وصندوق األمم املتحدة للمشاريع       
  اإلنتاجية

: هنــج النمــو األخــضر املراعــي للبيئــة وأقــل البلــدان منــوا  
حــــــوار مــــــع الفريــــــق الرفيــــــع املــــــستوى املعــــــين      

  العاملية باالستدامة

دامة العامليــة التــابع الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين باالســت 
  لألمني العام لألمم املتحدة

  منظمة األغذية والزراعة  االستثمار الزراعي املسؤول يف أقل البلدان منوا
كفالة استفادة اجلميع من خدمات الوقايـة مـن اإلصـابة

بفريوس نقـص املناعـة البـشرية، وعـالج مـرض اإليـدز،            
اق علـى  اآلف: ٢٠١٥وتقدمي الرعاية والدعم حبلول عام   

  الصعيد القطري

ــريوس نقــص       ــين بف ــشترك املع ــم املتحــدة امل ــامج األم برن
  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية

تنفيــذ االتفاقيــة اإلطاريــة ملنظمــة الــصحة العامليــة بــشأن  
  مكافحة التبغ يف أقل البلدان منوا

نــة دائــرة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة لألما 
  العامة لألمم املتحدة، ووزارة الصحة يف تركيا

، والبعثـة   املتحـدة  األمـم البعثة الدائمة لطاجيكستان لدى       قضايا املياه يف أقل البلدان منوا
، ومنظمة األغذيـة     املتحدة األممالدائمة لبنغالديش لدى    

والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والربنـامج       
 األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم         منظمـة /ملياهالعاملي لتقييم ا  

   )اليونسكو(والثقافة 
معاجلة ظاهرة التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف يف           

اإلدارة املـستدامة لألراضـي والتكيـف       : أقل البلدان منـوا   
التنفيــذ املتجــانس لــربامج العمــل  : مــع آثــار تغــري املنــاخ 

حـة التـصحر    الوطنية املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكاف     
وبــرامج العمــل الوطنيــة املتــصلة باتفاقيــة األمــم املتحــدة  

  اإلطارية بشأن تغري املناخ

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

االســتفادة املثلــى مــن تــدابري الــدعم لــصاحل أقــل البلــدان  
بـــدء : إمكانيـــة الوصـــول واالســـتخدام والفعاليـــة: منـــوا

ة املتعلقة بأقل البلـدان     تشغيل بوابة املعلومات اإللكتروني   
  “اخلروج من املأزق”منوا وإصدار منشور 

ــسة    ــة، ومؤســ ــصادية واالجتماعيــ ــشؤون االقتــ إدارة الــ
  الدراسات والبحوث املتعلقة بالتنمية الدولية

العــاملون يف جمــال الرعايــة : املــسائل اجلنــسانية واهلجــرة
  عند نقطة االلتقاء بني اهلجرة والتنمية

  ة للمرأة، ومنظمة العمل الدوليةهيئة األمم املتحد
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مناســبة خاصــة بــشأن قيــام أقــل البلــدان منــوا يف منطقــة  
ــامج عمــل بروكــسل ــذ برن ــادئ بتنفي آســيا واحملــيط اهل

   وسبيل املضي قدما٢٠١٠-٢٠٠١للعقد 

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

سالســـــل اإلمـــــدادات الغذائيـــــة الزراعيـــــة املـــــستدامة 
  الغذائي ألمنوا

  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  صندوق األمم املتحدة للسكان  احلركيات السكانية واحلد من الفقر يف أقل البلدان منوا
ــدة      تسخري التجارة لصاحل املرأة يف أقل البلدان منوا ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــرأة، ومـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ هيئـ

  )األونكتاد(للتجارة والتنمية 
قــــدم مــــن احلكومــــة التركيــــة إىل الغابــــات  الــــدعم امل

: األراضــي اجلافــة واملتــدهورة يف أقــل البلــدان منــوا      يف
  الفرص والتحديات

وزارة البيئة والغابات يف تركيـا، واتفاقيـة األمـم املتحـدة            
  ملكافحة التصحر

مـــا الـــذي ُيمثلـــه بالنـــسبة : التحـــول العـــاملي يف الثـــروة
  لتحقيق التنمية يف أقل البلدان منوا

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  ، وبنن)مكتب نائب رئيس الوزراء(تركيا   التدفقات املالية غري املشروعة من أقل البلدان منوا
املنتدى املعين ببناء القدرات اإلنتاجية مـن أجـل القـضاء           

  على الفقر
  منظمة التعاون اإلسالمي، وتركيا

ــع التقــدم املُ ــذ برنــامج   أدوات الرصــد لتتب حــرز يف تنفي
بدء العمل يف برنامج رسـم خـرائط أقـل          : العمل اجلديد 

البلــــدان منــــوا يف أفريقيــــا املعــــد مــــن قبــــل اللجنــــة       
  ألفريقيا االقتصادية

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

التعـــــــاون بـــــــني الثقافـــــــات مـــــــن أجـــــــل التنميـــــــة  
  والتكنولوجية  العلمية

ــالف     ــة لتحـ ــة التركيـ ــسيق الوطنيـ ــة التنـ ــضارات جلنـ احلـ
  )توبيتاك(

القطــــن باعتبــــاره حمركــــا لدفــــة التحــــول املــــستدام يف 
  اقتصادات أقل البلدان منوا

أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ واملنظمـة الدوليـة         
  للفرانكفونية

  هيئة ختطيط الدولة يف تركيا  جتربة تركيا يف جمال التنمية والتعاون
املتحــدة املعــين مبجتمــع املناســبة املــشتركة لفريــق األمــم  

تسخري تكنولوجيـا االتـصاالت واملعلومـات       : املعلومات
الفــرص والتحــديات املاثلــة أمــام أقــل : ألغــراض التنميــة

  البلدان منوا

ــة     ــم والثقافـــ ــة والعلـــ ــدة للتربيـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ منظمـــ
ــسكو( ــسلكية   )اليونـ ــصاالت الـ ــدويل لالتـ ــاد الـ ، واالحتـ

ــامج األمــم املتحــدة   اإلمنــائي، ومــؤمتر والالســلكية، وبرن
ــة   ــاد(األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــة )األونكت ، واللجن

  االقتصادية ألفريقيا
ــاخ يف     ــتغري املنـ ــصدي لـ ــراءات التـ ــاذ إجـ ــل باختـ التعجيـ

  الدور غري املستغل لوسائط اإلعالم: البلدان النامية
البعثة الدائمـة لبـنغالديش لـدى األمـم املتحـدة، ومبـادرة             

  أخبار بلدان اجلنوب
إدمــاج مــسائل اهلجــرة والتحــويالت املاليــة يف عمليــات 
التخطيط اإلمنائي على الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي يف          
  أقل البلدان منوا، مبا يف ذلك من خالل منظور جنساين

  املنظمة الدولية للهجرة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة

إطــار مــن : املــساءلة املتبادلــة فيمــا بــني أقــل البلــدان منــوا
  أجل جودة املساعدة املقدمة وما بعدها

ــة العامــة    ــة باألمان ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت إدارة ال
لألمـــم املتحـــدة، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان 

جلنـــة املـــساعدة اإلمنائيـــة، وبرنـــامج األمـــم  /االقتـــصادي
  املتحدة اإلمنائي
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  املناسبة إىل الداعية العضو الدولة/الوكالة  املناسبة عنوان

 مـن  اإلجناز من أجل التنمية يف أقل البلدان منوا املتضررة     
  دور احلوكمة وبناء الدولة: الرتاعات

ــريب آســيا، واحلــوار      ــة لغ ــصادية واالجتماعي ــة االقت اللجن
  الدويل بشأن بناء السالم وبناء الدولة، والبنك الدويل

      
 Abbreviations    املختصرات

  Development Assistance Committee DAC 

ــشؤون إدارة ــصادية الــ ــة االقتــ واالجتماعيــ
  املتحدة لألمم العامة انةباألم

Department of Economic and Social Affairs of the 

United Nations Secretariat DESA 

 Framework Convention on Tobacco Control FCTC  التبغ ملكافحة اإلطارية االتفاقية

املتعلقــــة والبحــــوث الدراســــات مؤســــسة
  الدولية بالتنمية

La Fondation pour les etudes et recherches sur le 

development international FERDI 

وبنــاء  الــسالم  بنــاء  بــشأن  الــدويل  احلــوار 
  الدولة

International Dialogue on Peacebuilding and 

State-building IDPS 

 National Adaptation Programmes of Action NAPAS  بالتكيف املتصلة الوطنية العمل برامج

 National Action Programmes NAPS  الوطنية العمل رامجب

  التصحر ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية
United Nations Convention to Combat Desertifi-

cation UNCCD 

 United Nations Capital Development Fund UNCDF اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق

 عـرب  بالـشركات  عـين امل املتحدة األمم مركز
  الوطنية

United Nations Centre on Transnational Corpora-

tions UNCFC 

مبجتمـــــع املعـــــين املتحـــــدة األمـــــم فريـــــق
 United Nations Group on the Information Society UNGIS  املعلومات

لألمــــم التابعــــة العامليــــة الــــسياحة منظمــــة
 United Nations World Tourism Organization UNWTO  املتحدة

 World Intellectual Property Organization WIPO  الفكرية للملكية العاملية املنظمة

 World Water Assessment Programme WWAP  املياه لتقييم العاملي الربنامج
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  املرفق السادس
  إعالن اسطنبول الصادر عن منتدى اجملتمع املدين    

 إىل ٧جملتمع املدين، وقد اجتمعنا هنا يف اسطنبول يف الفتـرة مـن      حنن، ممثلي منظمات ا     - ١
 يف منتدى اجملتمع املـدين علـى هـامش مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين               ٢٠١١مايو  / أيار ١٣

بأقل البلدان منوا، لُنعرب عن بالغ تقديرنا للفرص الـيت أتيحـت لنـا طـوال هـذه العمليـة للتعـبري                      
ت اليت تواجه أقل البلدان منوا ولوضع برنامج عمل اسـطنبول وإعـالن             عن آرائنا بشأن التحديا   

  .اسطنبول السياسي
ومع ذلك، فمن دواعي خيبة األمل العميقة، ما تبني يف ختام هـذه العمليـة، مـن عـدم                     - ٢

كما أن املفاوضات الـيت بـدأت بـإجراء         . مساع أصواتنا وإبرازها يف النتائج اليت خرج هبا املؤمتر        
وجـه القـصور يف برنـامج عمـل بروكـسل، قـد بـرزت أيـضا يف التقريـر املعـين بأقـل                        حتليالت أل 

وأظهـرت هـذه    ). األونكتاد( الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة        ٢٠١٠البلدان منوا لعام    
ــة وإصــالح          املفاوضــات أن الــشركاء يف التنميــة مل يفــوا بالتزامــاهتم بتقــدمي مــساعدات كافي

  .العادلة وإزالة عبء الديون وبناء قدرات أقل البلدان منواالقواعد التجارية غري 
واألهم من ذلك كله، أن خمتلف التحليالت أشـارت أيـضا إىل وجـود عيـوب وأوجـه              - ٣

فقـد كـان   . قصور يف منوذج التنمية الذي روجت له اجلهات الفاعلة املهيمنة يف اجملتمع الـدويل   
 مستدام، مما أدى إىل اعتماد أقـل البلـدان منـوا            النمو املدفوع بالصادرات منوا غري منصف وغري      

ــي وهتمــيش اجتمــاعي         ــصنيع وحــدوث ضــرر بيئ ــسرية الت ــسلع األساســية وانتكــاس م ــى ال عل
وقـد سـامهت هـذه اإلخفاقـات والنمـوذج املعيـب للنمـو يف زيـادة عـدد أقـل                     . واقتصادي فيهـا  
أقل البلدان منـوا علـى مـدى         بلدا ورفع ثالثة بلدان فقط من قائمة         ٤٨ إىل   ٢٤البلدان منوا من    

وما زال أكثر من نصف الرجـال والنـساء يف أقـل البلـدان منـوا يعيـشون                  . العقود الثالثة املاضية  
وال يـزال العـدل والـسلم االجتماعيــان    . وهنـاك انتـهاك واسـع حلقـوق اإلنـسان     . يف فقـر مـدقع  

  .حلما بعيد املنال
وال بــد مــن تغــيري منــوذج  .  مقبــولومنــذ البدايــة، أعلنــا بوضــوح، أن هــذا األمــر غــري    - ٤

وقد تـردد صـدى دعواتنـا يف شـكل مقترحـات مـن أجـل وضـع هيكـل جديـد للـدعم                        . التنمية
الــدويل، وذهبنــا بعيــدا يف الــدعوة إىل إحــداث حتــول أكثــر جوهريــة يف العالقــات بــني األغنيــاء 

 املُهيمــنني والفقــراء، وبــني الرجــال والنــساء، وبــني النخــب وأولئــك املفتقــدين للمــوارد، وبــني 
وقــد دعونــا إىل أن ُيــشكل هــذا املــؤمتر نقطــة حتــول حنــو عــامل أكثــر عــدال وأكثــر  . واملهمــشني

وحنــن نــشعر خبيبــة أمــل عميقــة إزاء فــشل برنــامج عمــل اســطنبول يف . إنــصافا وأكثــر اســتدامة
  .مواجهة هذه التحديات
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أسـاس مـواطن القـوة      وحنن نعتقد اعتقادا جازمـا بـأن مـن املهـم أن تقـوم التنميـة علـى                     - ٥
وميكن تصنيف بعض البلدان علـى أهنـا   . لدى أقل البلدان منوا، وليس على أساس نقاط ضعفها 

 يف متاسـك    -وفقا ملعايري األمم املتحدة، يف حـني أهنـا غنيـة يف جوانـب هامـة عديـدة                   “ فقرية”
 الطبيعـي، ويف    اجملتمع، ويف املوارد الطبيعيـة، ويف كوهنـا قـادرة علـى العـيش يف وئـام مـع عاملنـا                    

وخباصـة يف األعـداد املتزايـدة مـن الـشابات والـشباب             . الثقافات املتنوعـة، ويف كرامـة اإلنـسان       
ومــن نــواحٍ عديــدة، فــإن  . الــذين ميلكــون إمكانــات هائلــة وآمــال عريــضة يف مــستقبل أفــضل  

  .جمتمعاتنا هي أكثر البلدان منوا، وليست أقلها منوا
وقـد  .  مـن احلرمـان االقتـصادي واالسـتغالل والتـهميش          ولكن أقـل البلـدان منـوا ُتعـاين          - ٦

شارك اجملتمع املدين، يف إطار التحضري هلذا املؤمتر، يف عملية واسعة النطـاق مـن االسـتماع إىل                  
 يف وإقليميـة  ووطنيـة  حمليـة  مشاورات إجراء خالل من وذلك منوا البلدانشواغل الناس يف أقل    

 ىعلــ كـان  الــيت الكـبرية  األعبـاء  املــشاورات هـذه  بــرزتأ قـد و .اهلـادئ  واحملــيط وآسـيا  أفريقيـا 
 أزمـات  ظـل  يف املاضـي،  العقـد  يف هاتواجه أن منوا البلدان أقل يف والضعيفة املهمشة الشعوب
 .املنـاخ  أزمـة  حـدة  زيـادة و املاليـة  األزمـة  علـى  املترتبـة  واآلثـار  والطاقـة  واملـاء  الغذاء يف جديدة

  .البقاء على تصميم وجود مع حىت دمؤك غري مستقبل من عميق وفخت هناكو
 فقـرار  .املتحـدة  لألمم العامة اجلمعية بوالية وااللتزام توقعاتنا تلبية يف املؤمتر فشل وقد  - ٧

 إضـافية  وإجـراءات  تـدابري  حـشد  إىل احلكومات يدعو ٦٣/٢٢٧ املتحدة لألمم العامة اجلمعية
ــدويل   ــدعم ال ــصاحللل ــدان أقــل ل ــام منــوا، البل ــصياغة الــصدد، هــذا يف والقي  شــراكة واعتمــاد ب

 اجملتمـع  شعريـ  لـذا  .حيـدث  مل األمـر  هـذا و .التنميـة  يف وشـركائها  منوا البلدان أقل بني متجددة
 منــوا البلــدان أقــل تكبيــد يف  أن البلــدان املتقدمــة النمــو، بعــد أن تــسببت مــن حبــاطباإل املــدين

ــ خــالل مــن باهظــة تكــاليف ــةامل ضارباتامل ــةغذاالو الي ــقو ،ئي ــة، غــري جتــارة قواعــد تطبي  عادل
 املنـاخ،  تغـري  بينـها  مـن  بيئيـة،  ضـرار يف التعـرض أل   و مرهقـة،  شروطبـ  عةوشراملـ  غري قروضوال
 العديـد  قيـام  ذلـك،  مـن  سوأواأل .منوا لبلدانا أقل إىل املساعدات من مزيد تقدميب حىت تلتزم مل
 النـاجم  الـضرر الح  لـدفع تكـاليف إصـ      هاحتويلـ  أو مـساعداهتا  ضيخفـ تب إمـا  املاحنة اجلهات من
 املنـاخ  تغّيـر  بـشأن  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقية مفاوضات يف التزاماهتا رغم املناخ، تغري عن

 أمــام ةاملــساعد مــن احلاليــة املــستويات تتــضاءلو .املنــاخلتمويــل  وإضــايف جديــد متويــل بتــوفري
  .شعوهبابو منوا البلدان أقل اقتصاداتب حلقت اليت ألضرارل دةزاياملت التكاليف

 التركيـة  واحلكومـة  منـوا  لبلـدان ا أقـل  حكومـات  تبـذهلا  الـيت  احلثيثـة  باجلهود إننا ننواه و  - ٨
 العامــة اجلمعيــة قــرار يف الــواردة الــدعوة ولكــن العمــل، برنــامج يف ملموســة التزامــات دراجإل
 بـشكل   النمـو  املتقدمـة  البلـدان  بـه  قامت ام هاقوض قد متجددة شراكة إجياد إىل املتحدة ممألل



A/CONF.219/7 
 

141 11-37640 
 

ــ ــن هجيمن ــة م ــداف يأل إزال ــة جــداول وأ أه ــات وأ زمني ــذ آلي ــد تنفي ــتخدمت تكــون ق  اس
 حمافـل  يف بالفعـل  عليهـا  االتفاق جرى اليت تلك تتجاوز التزامات قبول رفضوا وقد .حملاسبتهم
 قـد و .املنـاخ  تغريبـ  املتعلقـة  فاوضـات املو العاملية التجارة ومنظمة األلفية، قمة مؤمتر مثل أخرى
 الناميـة  اندبلـ ال بـني  انقـسامات  حـداث إل حماولـة  يف املفاوضـات  تلـك  البلـدان  هـذه  تدماستخ

 كونسـي و .املتقدمـة  البلـدان  قبلتـها  الـيت  االلتزامـات  ذات قبـول  ىلإ النامية البلدان بعض دعوةب
 ولكـن  منـوا،  البلـدان  أقـل  ملـستقبل  بالنـسبة  األمهيـة  غاية يف أمرا اجلنوب بلدان بني فيما التعاون

 .املتباينـة  اسؤولياهتملـ  تبعـا  ولكـن  املـشتركة  ألهـدافها  وفقـا  ساهمتُـ  أن إىل حباجـة  النامية لدانالب
 اللتزامـات ل كمـال ُم منـوا  البلـدان  أقـل  ىلإ اجلنـوب  بلـدان  هقدمـ ُت الـذي  أن يكون الدعم   وينبغي

  .هاعن بديال يسول ، النمواملتقدمة البلدان اليت وافقت عليها
 أمـر  هـذا و .اإلنتاجيـة  القـدرة  تعزيـز  ل العمـل  برنـامج  يف أويل   الـذي  باالهتمـام  نرحبو  - ٩

 سياسـات   وضـع  خـالل  من وذلك الشباب من املتزايدة لألعداد عمل فرص جيادإل األمهية بالغ
 مـواطن  االسـتفادة مـن   و ،االقتـصاد  وتنويع املوارد، من أكرب قيمة على احلصول ققحُت إدماجية
 لـيس و احلكومـات،   تتـوىل  أن ىلإ اجـة احلب االعترافبـ  اأيض ونرحب .منوا البلدان أقل يف القوة

  .للتكنولوجيا مصرف بإنشاء ونرحب ، قيادة عملية التنميةاخلاص القطاع أو املاحنة اجلهات
 إعـادة و االقتـصاد  حتريـر  لـى ع كـبري  بشكل قومي العمل برنامج يف عتمداملُ النهج لكنو  - ١٠

 الـيت  النـهج  حمـل  اخلـاص  القطـاع  ُيوجههـا  يتالـ  نهجال إحالل جرى وقد .جديدة بطرق جتميعه
 االعتـراف  دون اخلـاص،  القطاع أمام يلقراالع إزالة ىلإ العمل برنامج ويدعو .السوق ُيوجهها

ــنظمقواعــد بوضــع احلكومــات تــضطلع أن إىل ةاجــاحلب ــة واملــستهلكني العمــال محايــة  ت  والبيئ
ــ اخلــاص طــاعالق أنَّ فكــرة املــدين اجملتمــع قبــلتيو .احملليــة واجملتمعــات ــ االضــطالع هميكن  دورب

 بطريقـة  والغابـات  واألمسـاك  املعـادن  لاسـتغال ب قامـت  شـركات  إىل ُتـشري  جتربتنـا  ولكن مفيد،
 لــسكانا مــن العــيش وســبل املــوارد ةســرق هبــدف علــى األراضــي يالءســتاالو مــستدامة؛ غــري

ــيني؛ ــزارعو احملل ــودل م ــوي لوق ــرت احلي ــات دم ــة واألراضــي الغاب ــراق ؛الزراعي  ألســواقا وإغ
 ميـاه  بـدون  يعيـشون  احمللـيني  الـسكان  تتـرك  ومـشاريع  ؛املزارعني معيشة سبل دمرمما   غذيةباأل
 البلـدان  هـي  منـوا  البلدان أقل تظل أال بضرورة هنا املثقفني اجتماع ذكرنا قدو .ملوثة بيئة يفو

  .استغالل أكثر املُستغلة
 املـال  مـن  متـويال  اخلـاص  القطاع نحم إىل ،التااجمل من عدد يف ،العمل برنامج يدعوو  - ١١
 املاليـة  اإلعانـات  هـذه  ولكـن  .وحـوافز  االسـتثمار  لتـشجيع  وخطـط  ضـمانات  أشكال يف العام
 ةبــرتجالف .عامـة  فوائـد  الــسوق حيقـق  أن يف أمـال  اخلــاص، القطـاع  إىل العـام  املــال تـسليم  تعـين 

 العـام  القطـاع  قيـام  بجتنـ  إىل احلاجـة  علـى  دلتـ  واخلـاص  العام القطاعني شراكات مع الدولية
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 والظلـم،  الفقـر  على للتغلب الالزمة األموالف .األرباح الشركات ينجت حني يف التكاليف دفعب
 ،اجلنــسني بــني واملــساواة ،الــصحي والــصرف وامليــاه ،ةيالــصح والرعايــة ،التعلــيم ذلــك يف مبــا

نقـص   هنـاك و .اماليـ  الـشركات  لـدعم  حتويلـها  جيـري  اجملتمعيـة،  والتنمية االجتماعي واإلدماج
مـن املـوارد    املزيد ليحتو دون املوارد، إىل ونقرتفي من احتياجات لتلبية التمويل يف فادح حاليا 

 أمـر  ةالعامـ  اخلزانـة  مـال االسـتيالء علـى     ف .لـشركات ا إىل احلكومـات  مـن و املاحنـة  اجلهـات  من
  .مقبول غري
 وينبغـي  .واشنطن آراء توافقلصرحيا   رفضا سطنبول ا آراء توافق شكلُي أن ىلإ ندعوو  - ١٢
 بلـد  كـل  رؤية على تركز تشاركية وطنية يةائمنإ استراتيجيات على ات احلكوم سياسة تقوم أن

 املــستدام الســتخداما لأجــ مــن فــرصالو وظــائفنــوفر ال أن جيــبو .األساســية تــهقو ومــواطن
 الطبيعيـة،  داملـوار  مـن  وغريهـا  واألمسـاك  غابـات الو رضاألو املعدنيـة  ثروةوال لنفطا من لدينا ملا
 علـى  واإلصـرار  قيمـة  إضـافة و للمـوارد  واملـستخدمني  التقليـديني  املـالك  حقوق محاية ُيحقق مبا

 قـوي،  حملـي  اقتـصاد  بنـاء ب احلكوميـة  القيـادة  تقوم أن اقتصاداتنا تنويع تطلبسيو .عادلة أسعار
 شركاتوالـ  االجتماعية واملؤسسات لتعاونياتا أمام فرص إجياد على خاص بوجه التركيز مع

 واملهمـشني  الـضعفاء  حقـوق  وضـع  جيـب و .النـساء  تقودها اليت واملنظمات واملتوسطة الصغرية
ــةصــلب  يف  الــشفافيةحتقيــق  أجــل مــن أقــوى آليــاتوإنــشاء  ،االقتــصادي القــرار صــنع عملي
  .واملساءلة الرتاهةو

 ةدامســتباال تتــسم نمــولل اســتراتيجية منــوا البلــدان أقــل تتبــع أنبوجــه خــاص،  ينبغــيو  - ١٣
 مـن  واسـعة  جملموعـة  الئقـة  عمـل  فـرص  وفروتـ  ملـة، االع اليـد  فـة اكث على وتقوم ،والعدل ةبيئيال

 مهــارات مكــساهبإل فــرص وتــوفري والــشبان، الــشابات مــن ةكــبري داعــدألال ســيما و النــاس،
 حقـوق  ضمنوتـ   تـدعم  أن منـوا  البلدان أقل حلكومات وينبغي .معيشتهم سبل وحتسني جديدة
 العـاملي  امليثـاق  لتنفيـذ  وطنيـة  خطـط  وإعداد اجلمعيات، تكوين حرية هافي مبا األساسية، العمل
ــوفري ــرص لت ــل، ف ــذي العم ــه ال ــة اعتمدت ــل منظم ــة العم ــ الدولي ــة شاركةمب ــن فعال ــشركاء م  ال

  .ةمثلامل املدين اجملتمع ومنظمات االجتماعيني
 قــلأل يــةائمنإلا ســتراتيجياتاال يف هامــا عنــصرا الــصادرات تقــوده الــذي النمــو وكــان  - ١٤

 تــشكل زالــت مــا منــوا البلــدان أقــل  صــادراتولكــن بروكــسل، عمــل برنــامج يف منــوا البلــدان
 بـأن  توقعـات  هنـاك  كانـت  الزمان، من عقد منذو .العامل صادرات من فقط املائة يف ١ حوايل
 حمـو  جـرى  ولكـن  .للتنميـة  الدوحـة  أعمـال  جـدول  مـن  كجـزء  ممكنا سيكون التجارة إصالح

  النمـو  املتقدمـة  الـدول  رغبـة  عـدم  بـسبب  املفاوضات ثرتعتو األعمال، جدول من “التنمية”
 القواعــد بــسببال ســيما و النظــام، يف الرئيــسية التجاريــة التــشوهات إصــالح علــى املوافقــة يف
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 العادلـة،  غـري  التجـارة  التفاقات حد وضع إىل املدين اجملتمع دعووي .الزراعة بشأن ةاملنصف غري
 حـول  للتفـاوض النمـو    املتقدمـة  البلـدان  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود مبقاومـة    منـوا  لـدان لبا أقـل  اميق إىلو

 والتفاضـلية  اخلاصـة  املعاملـة  وضـع ُت نأل حاجـة  ومثـة  .تقوم على املعاملـة باملثـل      جتارية اتفاقيات
 هبـا  ميـر  الـيت التنميـة    ملرحلـة  وفقا التنفيذ موضع منوا البلدان قلأل بالنسبة اتالسياس يف واملرونة
ــا  مــن بــدال( بلــد كــل ــدها زمني ــة التجــارة منظمــة إطــار يف )حتدي ــة واالتفاقــات العاملي  اإلقليمي

 حتياجـات اال تعـرب عـن    يـة ائمنإ اسـتراتيجيات  اعتماد من منوا البلدان أقل تتمكن حبيث والثنائية،
  .هبا اخلاصة والفرص

 ستدامةاملـ و جتماعيـا ا قبولةاملو اقتصاديا اجملدية الزراعية املمارسات تشجيع إىل ندعوو  - ١٥
 البحـوث  دعـم  إىل حاجـة  ومثـة  .منـوا  البلـدان  أقـل  شعوبل الغذائية السيادة تعزيز يتم حىت بيئيا

 مـن  بـد  وال والثقافيـة،  االجتماعيـة  واملمارسـات  الزراعية البذور تنوع على تعتمد اليت الزراعية
 تـأثريات  لصمود يف وجـه   ا على القدرة وتعزيز التكيف لدعم وإضافية جديدة مالية موارد تعبئة
 أصـحاب  احتياجـات  دعمتـ  أن الزراعـي  اإلصـالح  سياساتلـ  نبغـي يو .الـصلة  ذات املناخ تغري

 هم،حقـوق  محايـة و لـديهم  القـوة  مـواطن  تعزيـز و النـساء، ال سيما   و ،الصغرية الزراعية احليازات
  .األصليةة إنتاجهم  أنظمإىل قيمة وإضافة منتجة وتعاونيات مجعيات تنظيمب للقيام ودعمهم

 املـساواة  حتقيـق و املـرأة  حقـوق وإعمـال    تعزيـز  علـى  منوا البلدان أقل حكومات حنثو  - ١٦
 الـوارد  النحـو  علـى  حبقوقهـا،  املـرأة  متتع اإلمنائية استراتيجياهتا يف تكفل   أنعلى  و اجلنسني، بني
 أن احلكومـات  ىعلـ  جيـب و .إقليميـا  عليهـا  املتفـق  واملعـايري  الدوليـة  واملعـايري  احملليـة  القوانني يف

ــل ــتكف ــةال شاركة امل ــسياسات صــياغة يف للمــرأة فعال ــذها القــرارات واختــاذ ال  ورصــدها وتنفي
  .اسطنبول عمل برنامج حتقيق إىل الرامية االستراتيجيات وتقييم ومتابعة
 املهـاجرين  والعمـال  للمهـاجرين  اإلنسان حقوق البلدان مجيع مرتحت أن إىل حاجة ومثة  - ١٧

 إنـشاء  جيـب و .“كرامـة ب التنقـل ” يف احلـق  كفالـة  كـذلك  جيـب و .ينخراآلليهم  وُمعا وأبنائهم
 واألطفـال  للنـساء  بالنـسبة  وخاصة القسري، والعمل اجلنسي االستغالل ملنع فعالة تنظيمية آلية

 إىل الوصـول  إمكانيـة  البلدان أن تـوفر    على جيبو .هلذه احلاالت من احلرمان    عرضة هم الذين
ــةاكفو رافــق،وامل األساســية اخلــدمات ــة ل  .املهــاجرين للعمــال االجتمــاعي الــضمان نظــم فعالي

 عقوبـات  تتـضمن  أحكامب بالبشر الجتارل اجلارية االتاحل ملكافحة الدولية اجلهود تعزيز جيبو
  .البشر هتريب يف يتورطون الذين ألشخاصا على ُمشددة
 عمــل برنــامج تنفيــذ نــدع البــشرية التنميــة جمــال يف العــام االســتثمار ُيهمَّــش أال جيــبو  - ١٨
 علــى ينقــادر واكونــي حــىت منــوا البلــدان أقــل ملــواطين بالنــسبة حاســم أمــر التعليمفــ .ســطنبولا

 أن بيـــد .والـــسياسية واالجتماعيـــة االقتـــصادية مبناحيهـــا احليـــاة يف كامـــل بـــشكل املـــشاركة
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 مـن  ديـد الع أن رغـم و .منـوا  البلـدان  أقـل  معظـم  يف منخفـضة  تـزال  ال الرمسي التعليم مستويات
 اإلمنائيـة  األهداف من   االبتدائي لتعليم با املتعلقة غاياتال بلوغ حنو تقدما ُتحرز منوا البلدان أقل

 أمــر هــذاو .واجلامعيـة  الثانويــة املـرحلتني  يف التعلــيم ملواصـلة  فــرص إىل هـذا  يتــرجم مل لأللفيـة، 
 كمـواطنني  ركةللمـشا  الالزمـة  املهـارات  على حيصلوا أن والرجال لشاباتل كان إذا ضروري

  .منوا البلدان أقل قتصاداتا يف مهرة مسامهنيكو
 نظـم  وجـود  كفالـة و ةساسـي األ اهلياكـل و الصحية النظم تعزيز إىل احلاجة فإن وباملثل،  - ١٩

 بالـصحة  املتعلقـة  يـات اغال حتقيـق  أجـل  مـن  األمهيـة  بـالغ  أمر املستويات مجيع على فعالة صحية
 اهلياكـل  لتـوفري  كافيـة  مـوارد  ختـصيص  إىل ةاجـ حب حلكومـات او .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  من
 علـــى اإلنفـــاق وزيـــادة التعلـــيم، جمـــال يف والتـــدريب البـــشرية واملـــوارد والرواتـــب يةساســـاأل

  .ةالعام الصحة
 املُتعلقـة للغايـة    جديـدة  أولويـة  يالءإبـ  املاحنـة  واجلهـات  احلكومـات  تقوم   أن ىلإ ندعوو  - ٢٠

 جديــدة أولويــة يــالءإ كــذلكو ،٢٠٢٠ عــام حبلــول للجميــع الــصحي والــصرف مليــاهابتــوفري 
 لوفـــاءل  منطلقـــا عامليـــاوصـــفهاب للجميـــع وامليـــاه الـــصحي لـــصرفا لتـــوفري العامليـــة لـــشراكةل
 مهملـون   احلـضرية  املنـاطق  والفقـراء يف     .وامليـاه  الـصحي  الـصرف  جمـال  يف الوطنية االلتزاماتب

 والـصرف  للميـاه  املتزايدة االحتياجات دماتاخل تقدمي خطط ليبُت أن جيب لذاو .إمهاال شديدا 
 .الـسياسية  اإلرادة غيـاب  يف بـل  امليـاه  ندرة يف شكلةامل تكمن وال .والبلدات املدن يف الصحي

ــف ــات وضــع إىل ةاجــحب اتاحلكوم ــة آلي ــة للحماي ــع متاحــة تكــون االجتماعي ــواطنني، جلمي  امل
 علـى  قـائم  هنـج  واعتمـاد  ضروريةالـ  اخلـدمات  كافـة  تـوفري عـن   املـساءلة  مـن  أكـرب  قـدر حتقيق  و

 شراكاتالـ  سـتار  حتـت  األساسـية  اخلـدمات  قطـاع  خصخـصة  رفضيـ  املدين اجملتمعو .احلقوق
  .الذرائع من ذلك غري أو واخلاص العام القطاعني بني
 قيـام   إىلو منـوا،  البلـدان  أقـل  ديـون  ميـع جل املـشروط  وغـري  الفـوري  اإللغـاء  إىل ندعوو  - ٢١

 عمليـة  إنـشاء  وينبغـي  .هاشـطب  يتم ريثما الديون مدفوعات تجميدب امنو البلدان أقل حكومات
 املـشروعة،  غـري  لـديون ل دقيقـة  دراسـة  إجـراء  دفهبـ  الوطنيـة،  العمليـات  مـن  اهتانظري مع دولية
 وغـري  ماالتـ  لغـاء اإل إىل تـؤدي  سياساتبـ  اخلـروج  أجـل  مـن  ،حـاالت إفراديـة    دراسات هافي مبا

 .واالقتـراض  قراضاإلبـ  املتعلقـة  واملمارسات سياساتال يف اتريتغي إحداثو لديونل املشروط
مـن أجـل     واالقتـراض  اإلقراضبـ  املتعلقـة  مارساتامل يف فورية تغيريات جراءإ ىلإ السعي جيبو

  .ومسؤولة ودميقراطية ةيسياد متويل عمليات حنوالتحول 
 يف ةوطمـشر  وغـري  جذريـة و عميقة ختفيضات إجراءب الصناعية البلدان تلتزم أن وجيب  - ٢٢

 يــتم أن علــى حمليــة، تــدابري اختــاذ خــالل مــن احلــراري االحتبــاس غــازاتو الكربــون انبعاثــات
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 إىل تـستند  اأهـداف  ضمنتت اليت املناخ اتفاقية إطار يف قانونا ملزمة ةدولي اتفاقات يف عنها التعبري
 ةجـ احب والبلـدان الـصناعية      .كاذبـة  حلـول  وراء الـسعي  عـن  وقـف الت جيـب و .واإلنـصاف  العلم
 مـن يا  وخال به التنبؤ ميكنوا  إضافيوا  إلزامييكون   ،عامال املال من متويل بتقدمي االلتزام ىلإ أيضا
 اجلنـوب،  بلـدان  يف التكيـف  عملية تكاليف كامل لتغطية وذلك ،للديونئ  منش غريو طوشرال

 قانونـا  ملزمـة  دوليـة  اتفاقـات  مـن  جـزءا  كـون يل ،مـستدامة  نظم إىل التحول تكاليف عن فضال
 .املنـاخ  يف يكـارث ال تغريالـ  لتجنـب  إجـراءات  الختاذ ةاسم حاجة هناكو .املناخ اتفاقية إطار يف
 مـن  رفعهـا ل نتيجـة  منوا البلدان أقل أعداد ضيف خت يف املتمثل سطنبولا هدف يتحقق أن جيب و

  .املناخ تغري تأثريات بسبب غرقت أو رقتحت األهن ليسو ،القائمة
 التنميـة  فعاليـة  حنو هاهيوجت جيب وأفضل، أكرب رمسية إمنائية ةمساعد تقدمي ىلإ ندعوو  - ٢٣
 الرمسيـة  يـة ائمناإل ةساعدامل حتترم أن جيبو .املعونة فعالية يف املتمثل السائد نهجال اتباع من بدال

 خــالل مــن تقوضــها أن ال ،وهبالــشع اململوكــة والــربامج الــسياسات دعمتــ وأن البلــدان ســيادة
 مثـل  هبـا،  التنبـؤ  وميكن كافية تكون للتمويل مصادر وجود إىل جةحا وهناك .تعجيزية شروط
 الكـــربى املـــصارف معـــامالت علـــى املفروضـــة املاليـــة املعـــامالت ضـــريبة مـــن يتـــأتى مـــا
  .املالية املؤسساتو

  يقتـصر  وال .التنميـة  عمليـة  يف اشـريك  بوصـفه  أقـوى  دورا املـدين  اجملتمع إعطاء وجيب  - ٢٤
 جانــب مــن التملــك يكــون أن حقيقيــة ملكيــة يــةائمناإل تراتيجياهتاســال منــوا البلــدان أقــل لــكمت

 حيــز إىل حتتــاج الــدولف .فئاتــه كــلب اجملتمــع جانــب مــن أن يكــون لبــ ،فحــسب احلكومــات
 وإقرارهـا   االسـتراتيجيات يلـزم أن جتـري مناقـشة        و ،هبـا  اخلاصـة  ةتنميـ ال أمـور  يف للبت سياسي

 لحكومـات ل الرئيـسية  ؤوليةملـس ا تكون أن نبغيي الصدد، هذا يفو .ورصدها بطريقة دميقراطية  
 الـدويل  البنـك  مثل الدولية الوكاالت أو املستثمرين وأ ملاحننيا جتاه ال ،اوبرملاناهت اجمتمعاهت جتاه

 دوربـ  يـضطلع  أن املـدين  للمجتمـع  وينبغـي  .العامليـة  التجـارة  منظمـة  أو الدويل النقد وصندوق
 عمليـات  مجيـع  يف اأساسـي  اشـريك  بوصـفه  درجيُـ  أن وينبغـي  العامـة  املـشاركة  دعـم  يف رئيسي
  .صوت مستقلله ليكون  املدين لمجتمعل حيز إجياد احلكومات على ويتعني .القرار صنع
 بأقـل  املعـين  الرابـع  املتحدة األمم مؤمتر ملتابعة فعالة استراتيجية وضع إىل حاجة وهناك  - ٢٥

 احملـرز  للتقـدم  استعراضـات  إجـراء  ىلإ عونـد و .ورصـدها  االستراتيجية تلك وتنفيذ منوا البلدان
ــ توليــد اإلرادةو االلتزامــات جتديــد هبــدف منتظمــة بــصورة  هــذه تعتمــد الأ ينبغــيو .سياسيةال

 املــدين اجملتمــع شملتــ أن أيــضا هلــا ينبغــي لبــ ،فحــسب املتحــدة األمــم عمليــات علــى آلليــاتا
ــة واجلهــات اخلــاص والقطــاع ــاك تكــون أن جيــبو .األخــرى الفاعل ــر هن ــيم جــراءإل صف  تقي
 آليـات  وضـع و املـدين،  اجملتمـع  جانـب  مـن  تقـارير  تقـدمي  ذلـك  يف مبـا  ،احملـرز  للتقدم موضوعي
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 علـى حــد  التنميــة يف ءشركاالـ و منــوا البلـدان  أقـل حكومــات  ذلـك  يف مبــا احلكومـات،  ملـساءلة 
  .سطنبولا إعالن أهداف حتقيق يف دورهم بشأن ،سواء
 .لمـستقبل ل مآماهل عن واوأعرب أصواهتم، املدين جملتمعا منتدى يف املشاركون رفع قدو  - ٢٦
 وإجنــازات نتــائج حتقيــق كفالــةل وفعالــة فوريــة متابعــةإجــراء  إىل احلاجــة عــن أعربــوا وقــد
ــواردة االلتزامــاتب يتعلــق فيمــا  مــن اهلائــل لكــما هــذايــشهد و .ســطنبولا عمــل برنــامج يف ال

 أجـل  مـن  معـا  العمـل  مبواصـلة  االتزامهـ و املـدين  اجملتمـع  منظمـات جانـب    مـن  النشطة املشاركة
  .تغيري إحداثعلى  وقدرهتا هااهتمامعلى  املؤمتر، بعد طويلة لفترة قضاياخمتلف ال

ــا سنواصــلو  - ٢٧ ــة ســنقومو .املقبــل العقــد مــدى علــى عملن ــةو تثقيــف بعملي  بــشأن توعي
 يكـون حمورهـا     تنميـة ال يف هـج ُن اتبـاع  إىل واحلاجـة  منوا البلدان أقل تواجه اليت مةااهل التحديات

 سياساتالـ  حتـدي  مـن أجـل      اآلخـرين  واملواطنني احمللية اجملتمعات ةوتعبئ دعمب قومسنو .الناس
 الفقـر  عـن  النـاجم  وضع حـد للظلـم     يف بدورنا ضطلعسنو .ةاملستدام وغري ظاملةال واملمارسات

  .أهدافنا يشاركوننا الذين أولئك مع تعاوين بشكل العمل سنواصلو .واملعاناة
 هنـا  املـشاركني  زمالئنـا  مـن  املُقدمـة  الكـبرية  للمسامهات شكرنا عن باإلعراب وخنتتم  - ٢٨
 هلــذا العــام األمــني ديــارا، ســيدي والــشيخ املــدين؛ للمجتمــع التوجيهيــة واللجنــة ســطنبول؛ا يف

 غـري  الناميـة  والبلـدان  منـواً  البلـدان  ألقـل  الـسامي  املتحـدة  األمـم  ممثـل  مكتـب  ومـوظفي  املؤمتر،
 املـدين؛  جملتمـع ا ملنتـدى  ةاملـضيف  هـة اجل العامل، أطباءو النامية؛ الصغرية اجلزرية والدول ليةالساح
 ورئـيس  ؛سطنبولا اجلميلة املدينة هذه وشعب تركيا وحكومة ؛منواً البلدان أقل رصد ومنظمة
  .منوا لبلدانا ألقل العاملي التنسيق مكتب وأعضاء
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  السابع املرفق
  اخلاص القطاع بيان    
  والتنمية والنمو الفرص عزيزت    

 املـدين  واجملتمـع  احلكومـات  بـني  منوا البلدان بأقل املعين الرابع املتحدة األمم مؤمتر مجع  - ١
 احلاجـة  معاجلـة  هبـدف  والتوصـيات  األفكـار  لتبـادل  نوعـه  مـن  فريـد  حمفـل  يف اخلـاص  والقطاع
 لالسـتفادة  اخلـاص  القطـاع  تعديـس و .منـواً  البلـدان  أقـل  يف والتنمية والنمو الفرص لتعزيز امللحة
 القليلـة  الـسنوات  يف منـوا  البلـدان  أقـل  مـن  العديـد  يف حتقـق  الـذي  القـوي  االقتصادي النمو من

 مـن  مكنتـت  اليت البلدان إىل ستتدفق كبريةال ةاخلاص اتاالستثمار بأن ةقناع على هوو املاضية،
 القطـاع  قـدم ُي الغايـة،  هلـذه  قيقـا حتو . التجاريـة  لاعمـ لأل متكافئـة  فرص إتاحةو مواتية بيئةهتيئة  
  .التالية التوصيات اخلاص

  
  الفرص إتاحةو النمو تحقيقب االلتزام  - أوالً  

 ازدهـاراً  أكثـر  اقتـصادات  صبحتُـ  نأل ُتؤهلـها  هائلـة  اتيـ إمكان منـواً  البلـدان  أقـل  متلك  - ٢
 حيتـاج  ،هـا حتقيقو ات اإلمكانيـ  هـذه  مـن  االسـتفادة  أجـل  من ولكن .عامليا املنافسة على وقدرة
 لـة اكفو فيـه  هائيـ مناإل العمليـة  علـى  والـسيطرة  الفـرص  إتاحـة و النمو بتعزيز االلتزام إىل بلد كل

تعـرب  و ،للبلـد عمليـة وطنيـة      االقتصادية التنمية تكون أن جيبو .يةائمناإل عمليةلل الوطنية امللكية
ــهتارخيــه عــن  ــ وثقافت  وهــ مــا الفــرص إتاحــةو النمــو تحقيــقب االلتــزام هــذاو .هوســياق هوظروف
  .األعمال قطاع يف الثقة تعزيز حنو األوىل اخلطوة إال
  

  اخلاصة واملشاريعاحلرة  األعمالمباشرة  دعم  - ثانيا  
 .التنميـة  حتقيـق  أجـل  مـن  األمهيـة  بالغ عنصرا اخلاصة واملشاريع ةحوفتامل األسواق ُتعد  - ٣
ــشاط أي يوجــد وال ــساينإ ن ــدرهت يف اصــةاخل ؤســسة يــضاهي املآخــر ن ــع علــى اق ــاس جتمي  الن

 بطريقـة  دماتاخلـ و سلعالـ  جانتـ إو منتجـة  عمـل  فرص إجياد أجل مناالبتكارات  و املال ورأس
التجاريـة   األعمـال  ومتكـني  تـشجيع  إىل منوا البلدان أقل حتتاجو .الثروة تكوين مصدر - مرحبة

حلـى بالـشعور     اليت تت  احلجم واملتوسطة الصغرية واملؤسسات املشاريعو احلرة   األعمالوممارسة  
ــستدامة    ــة مــ ــل بطريقــ ــسؤولية وتعمــ ــةاكفو ،باملــ ــود لــ ــسية  وجــ ــة تنافــ ــة بيئــ ــع  عادلــ جلميــ

  .التجارية ألعمالا
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  مواتية تشغيلية بيئة هتيئة  - ثالثا  
 اأجنبيـ  ااسـتثمار  أو حمليـة  اأسـواق  كانـت  سـواء  ،اخلاصة املشاريع أشكال مجيع تتطلب  - ٤
 ،واالسـتقرار  الـسالم  :ذلـك  يف مبـا  والتنميـة،  للنمو ةمواتي تشغيلية بيئة وجود - دولية جتارة وأ

 اهلياكـل و الفـساد،  وغيـاب  والـشفافية،  املـساءلة بالذي يتـسم     الرشيد واحلكم ،القانون وسيادة
 .للتنفيـذ  قابلـة ال عقـود الو واضـحة ال ملكتال وحقوق ،املثقفة العاملة والقوى املالئمة، يةساساأل

 املستــشري، الفــساد علــى والقــضاء الــسالم إحــالل ىعلــ العمــل منــوا البلــدان أقــل علــى وجيــب
 املناسـبة  الظـروف  هتيئـة  عمليـة  تطلـب ت ورمبـا  .العليـا  األولويـات  من ذلك باعتبار ،وجد ماحيث

 قــدو ،القدميــة العهــد التنظيميــة لممارســاتل اســتراتيجية إصــالحات إجــراء اخلاصــة للمــشاريع
 ضـروري  أمر ذلك ولكن ما، القتصاٍد اهنالر للوضع ااجتماعيو وسياسيا ااقتصادي حتديا ُتمثل
 أن ميكــن طريقــةب املفتوحــة واألســواق اخلاصــة للمــشاريع الكاملــة اتيــاإلمكان إلطــالق للغايــة

  .االجتماعية والتنمية البيئة ومحاية االقتصادي النمو زيعزت حققُت
  

  املال رأس وتكوين احمللية األسواق تعزيز  - رابعا  
ــسبة  - ٥ ــدان ملعظــم بالن ــة ،البل ــو  املتقدم ــةالنم ــد  ،والنامي ــة ســوق وجــوديع ــسية حملي  تناف
 االقتـصادي  لنموا تحقيقل الرئيسي املصدر احلجم واملتوسطة الصغرية املشاريع إنشاءسيما   الو
 عنـصرا  احمللـي  النمـو  حتقيـق  لعمليـة  دعمالو رعايةال توفري يكون أن ينبغيو .العمل فرص إجيادو

ــاحمور ــاجو .إمنــائي جهــد أي يف ي ــدان أقــل حتت ــدحت إىل منــوا البل ــشجيع الــصحيح اإلطــار دي  لت
 مـن  حتـد  الكلـي  لالقتـصاد  مـستقرة  سياسـات  تطبيـق  ذلـك  يف مبـا  ،نياحمللـي  واالستثمار االدخار
اتبــاع و الــسوق، ظــروف نعــ هبــا موثــوق ةيــحكوم بيانــاتوجــود و األمــوال، رؤوس هــروب

ــة طــرأُ وضــعو ،املعلومــات عــن فــصاحإلل ســليمة ممارســات ــة واضــحة تنظيمي  ملمارســة وفعال
 ،األعمـال  سـة رملما تـرخيص  علـى  احلـصول  ذلك يف مبا ،ةالرمسي غري األنشطة من حتد األعمال

ــفو ــى واحلــصول العمــال، توظي ــراخيص عل ــع الت ــضرائب ودف ــادة أجــل مــنو .ال ــة زي  إمكاني
ــى احلــصول ــال، رأس عل ــل ينبغــي امل ــدانا ألق ــوا لبل ــز من ــألوراق  األســواق تعزي ــة ل ــ احمللي  ةاملالي

  .الامل سرأ قاسوبأ املتعلقة املعلومات تدفق ودعم السندات،و
  

 تنميــةو القــدرة علــى االتــصالو يةساســاأل اهلياكــل تطــوير يف االســتثمار  - خامسا 
  العاملة القوى

ــة الــسكك ُتعــد  - ٦ ــا الــسريعة، والطــرق ،احلديدي  - واالتــصاالت املعلومــات وتكنولوجي
ــل األساســية األدوات وهــي ــصاال للنق ــروابط - تواالت ــني األساســية ال ــة األســواق ب  اإلقليمي

 بــني التنــسيق حتــسني عمليــةل يكــون أن ميكــنو .القيمــة وسالســل التوريــد وسالســل والدوليــة
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 وحيـث  .اإلمنائيـة  املـساعدة  علـى  مـضاعف  تـأثري  يةساساأل اهلياكل يف واخلاص العام االستثمار
 مهـارات و جيـد  تعلـيم  علـى  حاصـلة  عاملـة  قـوى  وجود أيضا تتطلب تنافسيةال قتصاداتالا إن

 التعليميـة  هـا موارد بتعزيـز    تقـوم  أن منـوا  البلـدان  قـل أل ينبغي متباينة، وخربات وتدريب متقدمة
ــةالتدريب اقـــدراهت وبنـــاء والرياضـــيات واهلندســـة والتكنولوجيـــا العلـــوم جمـــاالت يف  جمـــال يف يـ

  .املهنية املهارات
  

  األجنيب االستثمار تشجيع  - سادسا 
 خـالل  مـن  احملليـة  األسواق تطوير إىل الرامية اجلهود لكمُِّت أن منوا لبلدانا ألقل غيينب  - ٧

ــةال نفــس هتيئــة يتطلــب الــذي األمــر ، الــوارداألجــنيب االســتثمار تــشجيع  واتيــةامل تــشغيليةال بيئ
 املــال رأس علــى لحـصول ل حيــوي مـصدر  هــو األجـنيب  االســتثمارف .احملليـة  لــسوقا يف تـوفرة ملا

 املؤسـسات  لقيـام  هام مصدر أيضا هوو الوطنية، السوق يف واإلنتاجية التنافسية درةالق وزيادة
 هـا توجيه ريجيـ  األجنبيـة  االستثمارات غالبية نأل انظرو .هائلة ثانوية عمل فرص بتوفري احمللية
 أن منـوا  البلـدان  أقـل  بـني  مـن  صـغر األ للبلدان ينبغي احمللي، لالستهالك حجما أكرب أسواق إىل

 مـن  املزيـد  ذبجتـ  حجمـا  أكـرب  إقليميـة  أسـواق  إجيـاد  أجـل  مـن  اإلقليمـي  التكامل تعزيزبتقوم  
  .األجنبية االستثمارات

  
  الدولية التجارة زيادة  - سابعا  

 بالنـسبة  األمهيـة  بـالغ  عنـصرا  اخلاصـة  واملشاريع ةحوفتامل احمللية األسواق ُتعد كما متاما  - ٨
 إمكانــات حتقيــق يف حاســم عامــل أيــضا هــي ةحــوفتامل دوليــةال األســواق فــإن ،لتنميــة التحقيــق
 مـن  لحـد لعلـى سـبيل األولويـة        العمـل  احلكومات مجيع على جيبو .منوا البلدان أقل يف النمو

 ينبغـي كمـا   . ممكنـة  فرصـة  أقـرب  يف بنجـاح  يـة ائمناإل الدوحة جولة ماختتاو ،التجارية احلواجز
 ألقـل  وينبغي .اجلنوب بلدان بني وفيما يميةاإلقل التجارة تطوير ىلإ تسعى أن منوا لبلدانا ألقل

 األنظمـة  وشـفافية  كفـاءة  وحتـسني  النقـل،  لقطـاع  يةساسـ األ اهلياكـل  يف تثمرتس أن منوا لبلدانا
  .النقل العابرو اجلمركية

  
  الشراكات قوة  - ثامنا  

 مفيـدة  املـدين  واجملتمـع  اخلـاص  والقطـاع  ،احلكومـات  بـني  فيما فعالةال شراكاتال ُتعد  - ٩
 يف حيويــة الــشراكات هــذه أن ثبــت وقــد .تــشابكةاملو عقــدةامل للتحــديات التــصدي يف غايــةلل

 القطـاع  وُيـدرك  .قضيةأية   ةعاجلُم يف مبفردها تنجح أن واحدة فاعلة جلهة ميكن ال اليت املناطق
  .فيها العمل لبدء متزايد حنو على املبادرة زمامب أخذيو الشراكات قوة مدى اخلاص
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  الدويل اجملتمع دور  - تاسعاً  
 املـستفيد  البلـد  شـعور    كفالـة ل اإلمنائيـة  املـساعدة  تنـسيق ب القيـام  الدويل للمجتمع ينبغي  - ١٠
 تـشغيلية  بيئـة  هتيئـة  علـى  منـوا  البلـدان  أقـل  مساعدة يف تستثمر أن وينبغي ،ةتام بصورة هاتأثريب

 ينبغـي  املاليـة،  ساعدةاملـ  مـن  أبعـد  هـو  وفيما .اخلاصة والشركاتاحلرة   األعمالملباشرة   مواتية
 النـشط  دلابـ تال وتعزيـز  الفعالـة  لتنميةبا صلة ذات عايريوم مناسبة حوافز إجياد الدويل للمجتمع

  .الناجحة اجلهود بشأن منوا البلدان أقل بني فيما لمعلوماتل
 الفاعلـة  واجلهـات  احلكومـات  مع كشريك للعمل استعداد على اخلاص القطاعويظل    - ١١

  .منوا لبلدانا ألقل الكاملة اإلمكانات وحتقيق التوصيات ذههب األخذ يف ماقد لمضيل األخرى
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	تمهيد
	قررت الجمعية العامة في قرارها 63/227، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008، أن تعقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا على مستوى رفيع في عام 2011. وأنيط المؤتمر بالمهام التالية:
	(أ) إجراء تقييم شامل لتنفيذ أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية برنامج عمل بروكسل وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة وتحديد العقبات والقيود التي صودفت، وكذلك الإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب عليها؛
	(ب) تحديد السياسات الدولية والمحلية الفعالة في ضوء نتيجة التقييم وكذلك التحديات الجديدة والناشئة والفرص والوسائل اللازمة للتصدي لها؛
	(ج) التأكيد من جديد على الالتزام العالمي بتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا الذي أعلن عنه في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وخصوصا الاحتياجات المتصلة بالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم أقل البلدان نموا في القضاء على الفقر والاندماج على نحو مفيد في الاقتصاد العالمي؛
	(د) حشد تدابير وإجراءات دعم دولية إضافية لصالح أقل البلدان نموا، والقيام، في هذا الصدد، باستحداث واعتماد شراكة متجددة بين أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية.
	وفي القرار 64/213، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، قبلت الجمعية العامة عرض حكومة تركيا استضافة المؤتمر.
	ووفقا لقراري الجمعية العامة 64/213، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، و 65/171، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، عقدت اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية دورتين في نيويورك، أولاهما في الفترة من 10 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2011، والثانية في الفترة من 4 إلى 8 نيسان/أبريل 2011.
	وعلى الصعيد الإقليمي، شملت الأعمال التحضيرية اجتماعين استعراضيين إقليميين، أولهما الاجتماع الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لاستعراض برنامج عمل بروكسل لصالح أقل البلدان نموا، الذي عقد في الفترة من 18 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2010 في دكا، ثم اجتماع أفريقيا الإقليمي المعني ببرنامج عمل بروكسل، الذي عقد يومي 8 و 9 آذار/مارس 2010 في أديس أبابا.
	أما على الصعيد القطري، فقد قامت أقل البلدان نموا، استنادا إلى مبادئ توجيهية محددة أعدها مكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، بإعداد تقارير عملية تحليلية متطلعة إلى المستقبل، تشارك فيها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والممثلون الحكوميون المحليون. وعرض على المؤتمر 33 تقريرا قطريا.
	ونظّم مكتب الممثل السامي، في عامي 2009 و 2010، أربعة اجتماعات للفريق الاستشاري المشترك بين الوكالات لتنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة الداعمة للعملية التحضيرية للمؤتمر. وشاركت في هذه الاجتماعات خمس وأربعون منظمة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
	وعُقد عدد من المناسبات التمهيدية في إطار التحضير للمؤتمر، شملت المواضيع التالية: أثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على القدرات الإنتاجية والمبادلات التجارية لأقل البلدان نموا (فيينا، 3-4 كانون الأول/ديسمبر 2009)؛ والهجرة والتنمية والتحويلات المالية في أقل البلدان نموا (نيويورك، 17 حزيران/يونيه 2010)؛ وتعزيز تعبئة الموارد المالية لتنمية أقل البلدان نموا (لشبونة، 2-3 تشرين الأول/أكتوبر 2010)؛ والتنمية السياحية المستدامة في أقل البلدان نموا (كان، فرنسا، 12-14 تشرين الأول/أكتوبر 2010)؛ وتعزيز الدعم الدولي وانتقال البلدان انتقالا سلسا نحو الخروج من فئة أقل البلدان نموا (نيويورك، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010)؛ وبناء القدرات الإنتاجية في أقل البلدان نموا من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة (جنيف، 27-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010)؛ وتعزيز الحكم الديمقراطي من أجل تنمية أقل البلدان نموا: نحو دولة أشمل وأقدر وأسرع استجابة (جنيف، 8 كانون الأول/ديسمبر 2010)؛ وتوفير المعونة التجارية: العقبات التي تواجه أقل البلدان نموا والفرص المتاحة أمامها (جنيف، 13 كانون الأول/ديسمبر 2010)؛ وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التنمية الزراعية وتيسير سبل الحصول على الغذاء والتغذية (نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 2010)؛ والعلم والتكنولوجيا والابتكار: تحديد الأولويات ورسم السياسات وتنفيذها لصالح أقل البلدان نموا (اسطنبول، 7-8 شباط/فبراير 2011)؛ والملكية الفكرية لأقل البلدان نموا: بناء قاعدة معرفية للابتكار والإبداع لتعزيز التنمية (جنيف، 14-15 شباط/فبراير 2011)؛ وتسخير الإسهام الإيجابي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب لصالح تنمية أقل البلدان نموا (نيودلهي، 18-19 شباط/فبراير 2011)؛ وتغير المناخ وتقلبه وشدة التقلبات، وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي: التحديات والفرص (نيويورك، 28 شباط/فبراير 2011)؛ والإدماج الرقمي لأقل البلدان نموا: الابتكار والنمو والاستدامة (جنيف، 7-8 آذار/مارس 2011)؛ وتعزيز إتاحة الخدمات الأساسية للجميع (نيويورك، 10 آذار/مارس 2011)؛ والنمو والتوظيف والعمل اللائق في أقل البلدان نموا (نيويورك، 29 آذار/مارس 2011).
	وقام الأمين العام للأمم المتحدة، في عام 2010، بتعيين فريق شخصيات بارزة يضم الأعضاء التالية أسماؤهم: ألفا عمر كوناري، الرئيس السابق لجمهورية مالي (الرئيس المشارك للفريق)؛ وفضل حسن عابد، مؤسس ورئيس لجنة المساعدة على تعمير بنغلاديش؛ ونانسي بيردسال، الرئيسة المؤسسة لمركز التنمية العالمية؛ وكمال درويش، نائب رئيس مؤسسة بروكينغز ومدير شؤون الاقتصاد العالمي والتنمية بها؛ وجيمس وولفنسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة وولفنسون وشركاؤه، والرئيس الأسبق للبنك الدولي؛ وهيروماسا يونيكورا، رئيس شركة سوميتومو الكيميائية المحدودة؛ ولوي ميشيل، عضو البرلمان الأوروبي والمفوض الأوروبي للمعونة الإنمائية والإنسانية سابقا؛ ولوي أ. كاسيكيندي، نائب محافظ مصرف أوغندا والمدير التنفيذي في البنك الدولي سابقا؛ والسير ريتشارد جولي، أستاذ فخري في معهد دراسات التنمية في جامعة ساسكس. وقد صدر تقرير للفريق قبل المؤتمر.
	وعُقد اجتماع لأقل البلدان نموا، على مستوى القمة، يوم 8 أيار/مايو 2011، في اسطنبول عشية مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا.
	وافتُتح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا يوم الاثنين 9 أيار/مايو 2011، وتحدث في حفل الافتتاح كل من السيد عبد الله غل، رئيس جمهورية تركيا ورئيس المؤتمر؛ والسيد بان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة؛ والسيد جوزيف دايس (سويسرا)، رئيس الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة؛ والسيد بوني يايي، رئيس جمهورية بنن؛ والسيد خوسي مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية؛ والسيد جهالا ناث خانال، رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية ورئيس مكتب التنسيق العالمي لأقل البلدان نموا؛ والسيد باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؛ والسيدة نغوزي أوكونجو -إويالا، المديرة المنتدبة للبنك الدولي. 
	وأثناء المؤتمر، عُقدت ست مناقشات مواضيعية حوارية رفيعة المستوى بشأن المواضيع التالية: تعزيز القدرات الإنتاجية ودور القطاع الخاص في أقل البلدان نموا؛ وتعبئة الموارد من أجل البرامج الإنمائية والشراكة العالمية لأقل البلدان نموا؛ وتسخير التجارة لتحقيق التنمية والتحول في أقل البلدان نموا؛ والحوكمة الرشيدة على جميع المستويات؛ والحد من مواطن الضعف، والتصدي للتحديات الناشئة، وتعزيز الأمن الغذائي في أقل البلدان نموا؛ والتنمية البشرية والاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.
	وأُقيم خمس وأربعون مناسبة خاصة نظمتها الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية وتناولت طائفة عريضة من المواضيع التي تتصدر اهتمامات أقل البلدان نموا، بما في ذلك الواردة منها ضمن برنامج عمل اسطنبول (انظر المرفق الخامس). وشارك في هذه المناسبات عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ورؤساء وكالات، ووزراء، وسفراء، وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء المرموقين والمديرين التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني. ولم تكن هذه المناسبات بمثابة محافل للمناقشة وحسب، وإنما كانت أيضا مناسبات للإعلان عن تدابير ملموسة ترمي إلى دعم أقل البلدان نموا في تنفيذ برنامج العمل.
	وعلى هامش العملية الحكومية الدولية، شاركت ثلاثة مسارات أخرى هي المنتدى البرلماني ومنتدى المجتمع المدني، ومسار القطاع الخاص، أيضا بنشاط في وقائع المؤتمر.
	وعُقد المنتدى البرلماني في 8 أيار/مايو 2011 وكان تتويجا للأنشطة المتعلقة بالمسار البرلماني من المؤتمر. وقد تولى عقده كل من الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا تحت رعاية مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وشارك في المنتدى البرلماني نحو 160 عضوا من برلمانات 55 بلدا، 10 أعضاء منهم رؤساء برلمانات.
	وافتُتح منتدى المجتمع المدني في 7 أيار/مايو 2011 في مركز المؤتمرات في اسطنبول فيما نُظّم احتفال افتتاحه الرسمي في 8 أيار/مايو 2011 حيث أُعلن خلاله عن إصدار التقرير العالمي عن المجتمع المدني. واستقطب منتدى المجتمع المدني 500 1 مشارك من 270 منظمة تمثل الحركات النسائية وحركات الشباب والنقابات واتحادات المزارعين ووسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتخلل فترة الأيام السبعة عقد اجتماعات منتظمة في مركز المؤتمرات في اسطنبول لإجراء حوار بين المفاوضين عن الدول الأعضاء ومنتدى المجتمع المدني. وأصدر منتدى المجتمع المدني بيانا لدى اختتام أعماله (انظر المرفق السادس).
	وأتاح مسار القطاع الخاص في المؤتمر فرصة هامة لتحديد مقترحات ملموسة وعملية المنحى من أجل معالجة التحديات الخاصة بأقل البلدان نموا فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص. وارتكز مسار القطاع الخاص على ثلاثة عناصر متشابكة، وهي: (1) الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الاستثمار والشراكات الذي ضم رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود والمسؤولين التنفيذيين الأول وكبار القادة الآخرين. وقد صدر في وقت لاحق بيان للقطاع الخاص موجه إلى المؤتمر (انظر المرفق السابع)؛ (2) المنتدى العالمي لشراكة الأعمال التجارية، وهو منتدى عملي متعدد الأطراف للحوار بين رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأطراف المعنية في إطار العديد من حلقات العمل والجلسات العامة؛ (3) ومعرض التجارة الذي أبرز فرص التصدير وفرص التجارة الأخرى في أقل البلدان نموا. وأقيمت فيه مجموعة من المقصورات التابعة لشركات أقل البلدان نموا والحكومات والشركات التركية.
	وفي سياق المناقشة العامة، أدلى ببيانات 121 دولة عضوا، و 13 من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة و 8 من المنظمات الحكومية الدولية.
	وفي الجلسة العامة الختامية، المعقودة في 13 أيار/مايو 2011، اعتمد المؤتمر إعلان اسطنبول وبرنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020. وفي الحفل الختامي، ألقى ببيانات كل من رئيس المؤتمر، أحمد داوود أوغلو، وزير خارجية تركيا؛ والشيخ سيدي ديارا، الأمين العام للمؤتمر؛ وأوبندرا ياداف، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في نيبال؛ والأرجنتين (باسم مجموعة الـ 77 والصين)؛ وجان - فرانسيس ريجي زينسو (بنن)، مقرر المؤتمر. 
	الفصل الأول
	* اعتُمد في الجلسة العامة الختامية، المعقودة في 13 أيار/مايو 2011؛ وبالنسبة للمناقشة، انظر الفقرات 120-123 في الفرع لام من الفصل الرابع.
	إعلان اسطنبول*
	تجديد وتعزيز الشراكة العالمية من أجل تنمية أقل البلدان نموا
	نحن، رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، 
	وقد اجتمعنا في اسطنبول في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011 لنكرر تأكيد التزامنا بالمسؤولية الجماعية المشتركة في مجال تعزيز مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف على الأصعدة كافة، 
	وإذ نشدد على أن أقل البلدان نموا ما زالت تعاني مستويات عالية من الفقر والجوع، وإذ نؤكد من جديد أن التضامن والشراكة مع أشد البلدان فقرا وضعفا وهشاشة ومع شعوب تلك البلدان، ليسا ضرورة أدبية وأخلاقية وحسب، وإنما هما أيضا ضرورة اقتصادية وسياسية، تصب في مصلحة المجتمع الدولي في الأجل الطويل، وتخدم قضية السلام والأمن والازدهار لصالح الجميع، 
	وإذ نشدد على أن تعزيز الحوكمة الرشيدة على الأصعدة كافة، وسيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، والمساواة بين الجنسين، والعدالة للجميع، والديمقراطية، والسلام والأمن، أمور لا بد منها لتحقيق التنمية المستدامة، 
	وإذ نؤكد أن أقل البلدان نموا تتقاسم سمات مشتركة كثيرة، رغم ما يواجهه كل واحد منها من تحديات خاصة، 
	وإذ نعترف بالتقدم الذي أحرزته أقل البلدان نموا منذ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا المنعقد في بروكسل عام 2001، 
	وإذ نقر بعدم تنفيذ جميع الغايات والأهداف الواردة في برنامج عمل بروكسل تنفيذا تاما، وباستمرار تهميش أقل البلدان نموا في الاقتصاد العالمي وتواصل معاناتها من الفقر المدقع والتفاوت ومظاهر الضعف الهيكلي، 
	وإذ نعرب عن بالغ القلق من أن العديد من أقل البلدان نموا، ولا سيما البلدان المتضررة من النزاعات والأنشطة الإجرامية والجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك القرصنة التي يمكن أن تهدد الطرق التجارية في جملة أمور أخرى، وتهريب البشر والاتجار بهم، والمخدرات والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ما زال متأخرا في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ نقر بأن التصدي لهذه التحديات يستلزم جهودا متضافرة، 
	وإذ نؤكد أن محدودية القدرة الإنتاجية والموارد المالية، وضعف الهياكل الأساسية وترديها، عوامل ما زالت تشكل عوائق كبيرة أمام جهود أقل البلدان نموا في مجال التنمية، 
	وإذ نكرر تأكيد قلقنا البالغ من أن الآثار المستمرة للأزمة الاقتصادية والمالية، وما يقترن بها من تقلب في أسعار الطاقة والأغذية، ومشاكل الأمن الغذائي، وازدياد البطالة، وتفاقم تحديات تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتدهور التنوع البيولوجي، أمور تهدد المكاسب الإنمائية التي بذلت أقل البلدان نموا في سبيل تحقيقها جهودا مضنية على مدى السنين، 
	وإذ نسلم بأن أقل البلدان نموا تستحق عناية خاصة ودعما خاصا محْكَمَ الأهداف، يتسقان واستراتيجياتها الإنمائية لتلبية احتياجاتها الإنمائية والتصدي على نحو متسق لما يواجهها من تحديات في ميادين التجارة والاستثمار والمالية، بما فيها المساعدة الإنمائية الرسمية، والتكنولوجيا وبناء القدرات، 
	وإذ نعرب عن دعمنا الكامل للجهود الإنمائية التي تبذلها أقل البلدان نموا من أجل تحقيق تنمية مستدامة تتمركز حول الأشخاص، 
	وإذ نؤكد أن أقل البلدان نموا تزخر بالموارد البشرية والطبيعية غير المسخرة، ولا سيما شبيبتها، التي يمكن أن تسهم في التنمية الوطنية والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل، فضلا عن تحقيق النمو والرفاه الاقتصادي الشامل، 
	وإذ نسلم بالحاجة إلى تعزيز صوت ومشاركة أقل البلدان نموا في المؤسسات المتعددة الأطراف والمنتديات الدولية المعنية، 
	وإذ نشدد على أهمية نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها، بما في ذلك إعلان الألفية، وتوافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ التنفيذية“)، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، التي تضطلع بدور حيوي في صياغة رؤية الأمم المتحدة لقضايا التنمية عموما، وتشكل أطرا تكميلية للأنشطة الإنمائية لأقل البلدان نموا، 
	وإذ اعتمدنا برنامج عمل لصالح أقل البلدان نموا للفترة 2011-2020، 
	نعلن ما يلي:
	1 - نلتزم جماعيا بإيجاد حلول دائمة لما تواجهه أقل البلدان نموا من تحديات ومشكلات معقدة تزداد تفاقما بفعل تشابكها. ونلتزم بمساعدة أقل البلدان نموا في ظل هدف عام يتمثل في تمكين نصف تلك البلدان من استيفاء معايير الرفع من قائمة أقل البلدان نموا، عن طريق القضاء على الفقر وإسراع وتيرة النمو المطرد الشامل المنصف وتحقيق التنمية المستدامة. ومن ثم فإننا نعلن رسميا التزامنا بتنفيذ برنامج العمل المذكور على امتداد العقد المقبل. 
	2 - نعتقد أن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وبرنامج عمل اسطنبول يوفران زخما إيجابيا للتنمية المستدامة لأقل البلدان نموا عن طريق تعزيز التضامن مع أقل البلدان نموا في القضايا التي تواجهها وإذكاء الوعي بظروفها الخاصة. وسيشكل تجديد وتعزيز شراكتنا العالمية إسهاما مهما في المساعي المشتركة المبذولة صوب تنفيذ برنامج عمل اسطنبول وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية. 
	3 - نشدد على أن أهداف وغايات برنامج العمل المذكور يمكن أن تتحقق بفضل تجديد وتعزيز الشراكة العالمية، وبفضل تعزيز الالتزامات وزيادة حشد الموارد اللازمة لتنمية أقل البلدان نموا وزيادة فعالية المعونة. ونلتزم بمواصلة تعزيز دعمنا لأقل البلدان نموا في سبيل تهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصادات وبناء الهياكل الأساسية الضرورية. 
	4 - نؤكد أن امتلاك زمام الأمر في تحقيق التنمية في أقل البلدان نموا وقيادتها وتحمل المسؤولية الرئيسية عنها، مسؤولية تقع على عاتق تلك البلدان. وتعد الحوكمة الرشيدة والمشاركة الشاملة والشفافية، وكذلك حشد الموارد المحلية، أمورا جوهرية في مسار تنمية أقل البلدان نموا. وتحتاج هذه الجهود إلى دعم دولي كبير ومحدد المعالم، يقدَّم بروح المسؤولية المشتركة والمساءلة المتبادلة من خلال تجديد وتعزيز الشراكة العالمية. 
	5 - نعترف بالجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا من أجل المضي قدما في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية عن طريق أمور من جملتها توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه وشبكات الصرف الصحي والمأوى، فضلا عن تشجيع المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ونشجع على مواصلة التقدم المحرز في هذه الميادين. 
	6 - نؤكد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة أمران جوهريان لتحقيق نتائج إنمائية أفضل، تشمل جميع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والأهداف الإنمائية للألفية، وهما عاملان أساسيان لإحراز تقدم صوب تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية والقضاء على الفقر في أقل البلدان نموا. 
	7 - نؤكد أن المساعدة الإنمائية الرسمية لها دور رئيسي في دعم تنمية أقل البلدان نموا. وفي هذا الصدد، تأخذ البلدان المانحة على عاتقها الوفاء بجميع التزاماتها تجاه أقل البلدان نموا فيما يخص المساعدة الإنمائية الرسمية. وعلى تلك البلدان أن تستعرض التزاماتها في هذا المضمار في عام 2015 وأن تنظر في مواصلة تعزيز الموارد اللازمة لأقل البلدان نموا. 
	8 - نسلم بأن بناء القدرات الإنتاجية من العوامل المضاعفة للتنمية، وأن المطلوب في تجديد وتعزيز الشراكة العالمية أن تعطى الأولوية لهذه المسألة في غضون العقد المقبل على نحو متسق. وإننا في هذا الصدد:
	(أ) نؤكد أن التعويل على خدمات البنيات التحتية وتيسّرها، مثل خدمات الكهرباء والنقل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وكذلك القدرات المؤسسية، عوامل ذات أهمية حاسمة في بناء قدرات إنتاجية فعالة في أقل البلدان نموا؛
	(ب) نؤكد أن حركية القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وحسن سير أعماله واضطلاعه بالمسؤولية الاجتماعية، وإيجاد إطار قانوني مناسب، تعد أمورا حاسمة لتشجيع الأعمال الحرة والاستثمار والمنافسة والابتكار وتنويع الاقتصاد، وكذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع؛ ونلتزم بتهيئة الظروف المحلية والدولية المواتية التي تساعد القطاع الخاص على أن يستثمر ويزيد من مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛ ونحيط علما بإسهامات الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالاستثمار والشراكات، والمنتدى العالمي للشراكات التجارية، والمعرض التجاري المقام أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا؛ 
	(ج) نعترف بأهمية حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، بما فيها المساعدة الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والقروض الممنوحة بشروط تساهلية، والتدفقات الخاصة كالتحويلات، باعتبارها أجزاء بالغة الأهمية في الجهود الإنمائية الوطنية والدولية؛ ونؤكد ضرورة تعزيز دعم الاستثمارات، بما يشمل بناء القدرات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والهياكل الأساسية التي من شأنها أن تساعد أقل البلدان نموا على تنويع اقتصاداتها؛ 
	(د) نتعهد بتعزيز حصول أقل البلدان نموا على المعارف والمعلومات والتكنولوجيا والدراية الفنية، ودعم تلك البلدان في تحسين قدراتها العملية والابتكارية اللازمة لتحقيق تحولها الهيكلي؛ ونوافق على القيام بتحليل مشترك للثغرات والقدرات بهدف إقامة بنك للتكنولوجيا وإنشاء آلية لدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار مخصصة لأقل البلدان نموا، وذلك بالاستفادة من المبادرات الدولية القائمة؛ ونرحب بالعرض السخي الذي تقدمت به جمهورية تركيا لاستضافة المركز الدولي للعمل والتكنولوجيا والابتكار، ونشجع على الإعلان عن التزامات في هذا الصدد؛ 
	(هـ) نؤكد أن تكامل السياسات والممارسات المتبعة في مجالي الزراعة والتنمية الريفية واستدامتها، بالتركيز خصوصا على المزارعين الصغار والمشاريع الزراعية الصغيرة، فضلا عن زيادة الاستثمارات في أقل البلدان نموا، عناصر أساسية لاستئصال شأفة الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي؛ 
	(و) ندرك الفائدة الكبرى للتكامل والتعاون الاقتصادي الإقليمي في خلق فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والإنتاج وسلاسل الإمداد والأسواق، عبر تحسين الهياكل الأساسية والموصولية؛ ونؤكد ضرورة مواصلة تعزيز ودعم جهود التكامل والتعاون الإقليمي التي تشارك فيها أقل البلدان نموا، بمساهمات المنظمات والمؤسسات الإقليمية المعنية. 
	9 - نؤكد من جديد أن المبادلات التجارية الدولية لا تزال تشكل عاملا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا. ونناشد بقوة جميع الأعضاء في منظمة التجارية العالمية تكثيف جهودها التفاوضية بغية إتمام جولة مفاوضات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية بنجاح. ونلتزم بتحقيق إمكانية نفاذ جميع أقل البلدان نموا إلى الأسواق في الوقت المناسب دون أن تفرض عليها رسوم أو تقرر لها حصص، بما يتفق وإعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005. ونأخذ على عاتقنا كفالة تبسيط قواعد المنشأ التفضيلية السارية على صادرات أقل البلدان نموا وشفافيتها وقابليتها للتنبؤ، وإسهامها في تيسير النفاذ إلى الأسواق. ونؤكد ضرورة القيام على سبيل الأولوية بتزويد أقل البلدان نموا بالمساعدة التقنية في أمور التجارة وبناء قدراتها في هذا المجال، وذلك بطرق منها تحسين حصة المساعدة المقدمة إلى أقل البلدان نموا في إطار المعونة التجارية وتزويدها، حسب الاقتضاء، بالدعم اللازم في سياق تنفيذ الإطار المتكامل المعزَّز لمساعدتها في بناء قدراتها في جانب العرض والهياكل الأساسية للتجارة وتيسير المبادلات التجارية. ونؤكد في هذا الصدد دور جميع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. ونؤكد أيضا ضرورة تشجيع وتيسير انضمام أقل البلدان نموا إلى منظمة التجارة العالمية. 
	10 - تنطوي آليات التمويل المبتكرة الجديدة على إمكانية الإسهام في تنمية أقل البلدان نموا. وينبغي أن تكون هذه الآليات الطوعية فعالة وأن تهدف إلى حشد موارد مستقرة وقابلة للتنبؤ، تكون رافدا لمصادر التمويل التقليدية لا بديلا عنها، وأن يجري صرفها وفقا لأولويات أقل البلدان نموا وألا ترهق كاهلها بما لا يطاق. 
	11 - يقلق بالنا كون العديد من أقل البلدان نموا ما زال يعاني من وطأة الدين. ويستلزم هذا الوضع مواصلة تنفيذ تدابير جريئة وشاملة بهدف التصدي لتحديات الديون الواقعة على كاهل أقل البلدان نموا بفعالية وعدل. وتتوقف القدرة على تحمل الدين في الأجل الطويل على أمور من جملتها تحلي جميع الدائنين والمدينين بروح المسؤولية لدى الإقراض والاقتراض، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في أقل البلدان نموا وتأمين تحولها الهيكلي، وتحسين آفاق نفاذها إلى الأسواق.
	12 - نؤكد الحاجة الماسة إلى دعم أقل البلدان نموا في جهودها من أجل بناء قدرتها في الأجل الطويل على التخفيف من حدة الأزمات والتصدي بفعالية للرجّات الاقتصادية. ونؤكد الحاجة إلى توفير الدعم الإقليمي والدولي المناسب في الوقت اللازم ووفق أهداف محددة، رَفْداً لجهود أقل البلدان نموا في هذا الصدد، مثل آليات الدعم التي يجري تصميمها وتنفيذها من قبل المؤسسات المالية الدولية، بما فيها المصارف الإنمائية الإقليمية وغيرها. 
	13 - نعترف بالأثر السلبي لتغير المناخ على أقل البلدان نموا ونشاطر هدف تعزيز قدرتها على التكيف معه والتخفيف من آثاره، في ظل مراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. ويلزم حشد موارد إضافية وافية وقابلة للتنبؤ وتوفيرها لتلبية احتياجات أقل البلدان نموا من حيث قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ونرحب بقرار إنشاء صندوق المناخ الأخضر ونتطلع إلى دخوله طور التشغيل الكامل. ونسلم أيضا بضرورة خفض ضعف أقل البلدان نموا تجاه الكوارث الطبيعية بتطوير قدرتها على التأهب لتلك الكوارث والحد من أخطارها، وبناء قدرتها على التعافي من آثارها. ونؤكد أيضا ضرورة حصول أقل البلدان نموا على تكنولوجيات مناسبة وميسورة ونظيفة، تعزز نموها الاقتصادي المطرد وتنميتها المستدامة. 
	14 - نقر بأن عملية الرفع من قائمة أقل البلدان نموا ينبغي أن تكون مشفوعة بمجموعة من الحوافز وتدابير الدعم المناسبة لئلا يتعرض للخطر مسار التنمية في البلدان التي يجري رفعها من القائمة. وسنعمل في هذا الصدد على وضع وتنفيذ استراتيجيات انتقالية تتعلق بعملية رفع أقل البلدان من القائمة وبالبلدان المرفوعة منها. ونتطلع إلى إنشاء فريق عامل مخصص لمواصلة دراسة وتعزيز عملية الانتقال وكفالة سلاستها. 
	15 - بالنظر إلى الأهمية المتنامية لدور التعاون فيما بلدان الجنوب في تنمية أقل البلدان نموا، نؤكد ضرورة تسخير جميع الفرص التي يتيحها التعاون فيما بين بلدان الجنوب كرافد للتعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب، لا كبديل عنه. ونعتقد أن أقل البلدان نموا تستفيد من تحسين التعاون الثلاثي وتعميم مراعاته. ونسعى إلى تحقيق نتائج إنمائية محددة على النحو المرسوم في الخطط والأولويات الإنمائية الوطنية لأقل البلدان نموا، على أساس من التضامن والشراكة ضمن سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب. 
	16 - نعترف بأهمية دور البرلمانات في مناقشة استراتيجيات التنمية ومراقبة تنفيذها. ذلك أن مشاركة تلك البرلمانات ستكفل الفعالية والشفافية والمساءلة في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها واستعراضها في سياق برنامج عمل اسطنبول. ونحيط علما بالرسالة البرلمانية الموجهة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا. 
	17 - نناشد هيئات المجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية والرابطات التطوعية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص والدوائر الأكاديمية وسائر الجهات المعنية على الأصعدة كافة، تعزيز أدوارها في الجهود الإنمائية لأقل البلدان نموا، حسب الاقتضاء. ونحيط علما أيضا بإعلان منتدى المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا.
	18 - نؤكد من جديد الأهمية الحاسمة لفعالية آليات المتابعة والرصد على الأصعدة الوطني والإقليمي والعالمي وكفاءتها في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات والإجراءات الواردة في برنامج العمل، ويشمل ذلك إجراء استعراض شامل رفيع المستوى في منتصف المدة. وندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى كفالة متابعة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول بفعالية وكفاءة ووضوح.
	الفصل الثاني
	برنامج عمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020*
	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 الختاميةلمؤتمر 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. 
	11 - وتشمل هذه الشراكة أيضا منظومة الأمم المتحدة بما فيها مؤسستا بريتون وودز وسائر المؤسسات المتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية الإقليمية، في حدود ولاية كل منها. 
	12 - 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. 
	13 - 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، لم تزد إلا ببطء حصة الصناعة التحويلية التي هي القوة المحركة للتنمية الاقتصادية في الكثير من البلدان ذات الدخل المتوسط. 
	20 - 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. 
	21 - 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.
	22 - 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.
	23 - 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. وما فتئت 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، ولا سيما انعدام الهياكل الأساسية والتكنولوجيات الحديثة والنقص في الطاقة.
	24 - 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. 
	25 - 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. 
	26 - وهذه بعض الدروس المستفادة الهامة بالنسبة لبرنامج العمل الجديد والتي استُخلصت من عمليات استعراض برنامج عمل بروكسل على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي:
	(أ) 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؛
	(ب) 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؛ 
	(ج) 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؛ 
	(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؛ 
	(ط) 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 البيئية؛
	(ي) 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 

	27 - 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. 
	28 - 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

	29 - 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

	30 - 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. 
	31 - 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. 
	32 - 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.
	33 - 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. 
	34 - وستدعم البلدان النامية بما يتماشى مع قدراتها، في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، التنفيذ الفعلي لبرنامج العمل هذا وفقا للأحكام الواردة في الفرع خامسا. 
	35 - 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.
	36 - ولمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسستا بريتون وودز، دور خاص تقوم به في تنفيذ برنامج العمل، باعتبارها شريكة إنمائية للأجل الطويل.
	37 - 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. 
	38 - 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. 
	39 - 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. 
	40 - 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. 
	41 - 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. 
	42 - 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 
	43 - سوف تُنظم الإجراءات حسب المجالات ذات الأولوية على النحو التالي: 
	ألف - القدرة الإنتاجية

	• الهياكل الأساسية
	• الطاقة
	• العلم والتكنولوجيا والابتكار
	•  تنمية القطاع الخاص
	باء - الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية 
	جيم - التجارة
	دال - السلع الأساسية 
	هاء - التنمية البشرية والاجتماعية

	• التعليم والتدريب
	• السكان والرعاية الصحية الأولية
	• النهوض بالشباب
	• المأوى
	• المياه والصرف الصحي
	• المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	• الحماية الاجتماعية
	واو - الأزمات المتعددة وغيرها من التحديات الناشئة

	• الصدمات الاقتصادية
	• تغير المناخ والاستدامة البيئية
	• الحد من مخاطر الكوارث
	زاي - تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية وبناء القدرات

	• تعبئة الموارد المحلية
	• المساعدة الإنمائية الرسمية
	• الدين الخارجي
	• الاستثمار الأجنبي المباشر
	• التحويلات المالية
	حاء - الحكم الرشيد على كافة المستويات

	ألف - القدرة الإنتاجية
	44 - تتميز اقتصادات أقل البلدان نموا بقدرة 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 القدرة 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 القدرة 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؛ 
	(و) تعزيز القدرات في إنتاج الطاقة، وتجارتها وتوزيعها بهدف كفالة تعميم فرص الحصول على الطاقة بحلول عام 2030؛ 
	(ز) 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 القدرة الإنتاجية على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) كفالة تعميم خطة لتنمية القدرة الإنتاجية في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
	(ب) زيادة حصة الإنفاق الحكومي في أقل البلدان نموا على بناء القدرة الإنتاجية؛
	(ج) إحداث أو تحسين خدمة ضمان النوعية ومعايير المنتجات والخدمات للوفاء بالمعايير الدولية؛ 
	(د) 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؛
	(هـ) تعزيز النشاط الاقتصادي بتشجيع أمور منها المجموعات الاقتصادية، وإزالة العراقيل أمام الأعمال التجارية وتحديد الأولويات في الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تزيد من التواصل؛ 
	(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.
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) توفير الدعم المالي والتقني المعزز لأقل البلدان نموا لتطوير طاقتها الإنتاجية بما يتماشى مع أولويات أقل البلدان نموا؛ 
	(ب) دعم أقل البلدان نمواً في التنويع وتحقيق القيمة المضافة من خلال شركاتها بغية المشاركة بفعالية في السلسلة العالمية للأنشطة المضيفة للقيمة؛ 
	(ج) 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؛ 
	(د) دعم تطوير العلم والتكنولوجيا لزيادة الإنتاج والإنتاجية في مجال الزراعة؛
	(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. 
	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. 
	48 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن الهياكل الأساسية على النحو التالي: 
	1 - 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) وضع سياسات وخطط وطنية شاملة لتنمية وصيانة جميع وسائط النقل والموانئ والاتصالات والطاقة وتنفيذ تلك السياسات والخطط؛
	(د) 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؛ 
	(هـ) بناء وتوسيع الموصولية العريضة النطاق، والوصل الشبكي الإلكتروني، والموصولية الإلكترونية في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك التعليم، والقطاع المصرفي، والصحة، والحوكمة؛ 
	(و) تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص من أجل تنمية الهياكل الأساسية للنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصيانتها واستدامتها؛ 
	(ز) تشجيع النهج الثنائية الأطراف دون الإقليمية والإقليمية لتحسين الموصولية بإزالة اختناقات الهياكل الأساسية. 
	2 - 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؛ 
	(ب) دعم الجهود التي تبذلها أقل البلدان نمواً لتيسير نقل المهارات والمعارف والتكنولوجيا ذات الصلة من أجل تنمية الهياكل الأساسية وذلك بشروط يتفق عليها؛ 
	(ج) 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؛
	(د) تقديم المساعدة إلى أقل البلدان نمواً غير الساحلية والجزرية الصغيرة بغرض التصدي للتحديات المتمثلة في بعدها عن الأسواق العالمية وانعدام موصولية الهياكل الأساسية.
	الطاقة

	49 - 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. 
	50 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً

	(أ) التأكد من أن قطاع الطاقة يحظى بالأولوية في مخصصات الميزانية؛ 
	(ب) 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؛ 
	(ج) تعزيز الكفاءة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها والاستخدام المستدام لموارد الطاقة؛ 
	(د) 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. 
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) توفير الدعم المالي والتقني المعزز لتحسين الكفاءة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها والاستخدام المستدام لموارد الطاقة، وذلك بغرض ضمان تعميم فرص الحصول على الطاقة؛ 
	(ب) 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؛ 
	(ج) 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

	51 - 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. 
	52 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن العلم والتكنولوجيا والابتكار على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات المشتركة

	القيام على سبيل الأولوية بتحليل مشترك للثغرات والقدرات بغرض إنشاء مصرف للتكنولوجيا وآلية لدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار 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) 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؛ 
	(ب) كفالة إدراج العلم والتكنولوجيا في السياسات الإنمائية والقطاعية الوطنية في أقل البلدان نموا؛ 
	(ج) كفالة إيلاء تطوير العلم والتكنولوجيا والابتكار الأولوية في مخصصات الميزانية؛
	(د) 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؛ 
	(هـ) إحداث مؤسسات والقيام حسب الاقتضاء، بتعزيزها وتوسيع قاعدة المعارف لدعم البحث والتطوير والعلم والتكنولوجيا على الصعيدين المحلي والوطني؛ 
	(و) 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؛ 
	(ج) النظر في إمكانية توفير التمويل بشروط ميسرة لمرحلة التأسيس للشركات في أقل البلدان نموا التي تستثمر في التكنولوجيات الجديدة.
	تنمية القطاع الخاص

	53 - 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. 
	54 - 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. 
	55 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها الإنمائيون بشأن تنمية القطاع الخاص على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) مواصلة تشجيع تهيئة بيئة مؤاتية لتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع إطار تنظيمي شفاف ويستند إلى القوانين؛ 
	(ب) 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؛ 
	(ج) بذل الجهود لتشجيع إتاحة الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين، من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستثمارات في مختلف القطاعات؛ 
	(د) تشجيع مزاولة النساء للأعمال الحرة بهدف الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة في أقل البلدان نموا. 
	2 - 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 والأمن الغذائي والتنمية الريفية
	56 - 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. 
	57 - 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 - 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 وشركاؤها الإنمائيون بشأن الزراعة على النحو التالي:
	1 - الإجراءات المشتركة

	(أ) 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؛ 
	(ب) 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؛ 
	(ج) 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؛
	(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.
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) تعزيز المؤسسات، بما في ذلك التعاونيات، لزيادة الإنتاج الغذائي لأصحاب المزارع الصغيرة، وإنتاجيتهم الزراعية وممارساتهم الزراعية المستدامة؛ 
	(ب) توفير شبكات أمان للفقراء من أصحاب المزارع الصغيرة؛ 
	(ج) توفير المدخلات ذات الأهمية الحاسمة مثل أنواع البذور الوفيرة المحصول والمكيفة محليا، والأسمدة وغيرها من الخدمات؛ 
	(د) إعادة تأهيل الهياكل الأساسية الريفية والزراعية، بما يقلل من الخسائر في المحاصيل في فترة ما بعد الحصاد ويحسِّن من إمكانيات التخزين على مستوى القرى؛ 
	(هـ) 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؛
	(و) تنفيذ خطط للري بغية تعزيز نظم الزراعة المستدامة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي؛ 
	(ز) تعزيز أمن حيازة الأراضي وإمكانية وصول أصحاب المزارع الصغيرة إلى شبكات الري والائتمان وغيرها من المدخلات الزراعية والأسواق؛
	(ح) 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؛ 
	(ط) 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؛
	(ي) 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؛ 
	(ك) 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؛ 
	(ل) تعميم الأمن الغذائي والتغذوي في الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة الموارد البحرية والساحلية؛
	(م) 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؛
	(ن) تعميم برامج معالجة التصحر، وتدهور الأراضي، وبوار التربة، والجفاف، والفيضانات، والملوحة، داخل أطر السياسات الإنمائية الوطنية، وذلك لتشجيع القدرة على التكيف. 
	3 -  الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) توفير دعم مالي وتقني معزز لتنمية قطاع الزراعة؛ 
	(ب) 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؛ 
	(ج) دعم الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية الزراعية؛ 
	(د) 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؛ 
	(هـ) توفير الموارد لوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية وبرامج شبكات الأمان وتعزيزها، وذلك لمعالجة مسألتي الجوع وسوء التغذية، حسب الاحتياجات؛ 
	(و) 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؛ 
	(ز) 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؛
	(ح) 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؛
	(ط) دعم مؤسسات أقل البلدان نموا على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي المعنية بالبحث 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.
	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.
	62 - 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.
	63 - 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. 
	64 - 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. 
	65 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الأهداف والغايات التالية:
	(أ) 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؛ 
	(ب) بذل جهود ملموسة من أجل الاختتام الموفق لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية مبكرا، والتوصل إلى وثيقة ختامية طموحة وشاملة ومتوازنة وموجهة نحو التنمية.
	66 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن التجارة على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات المشتركة

	(أ) مقاومة النزعات الحمائية وتصحيح التدابير المخلة بالتجارة في مجالات من بينها الزراعة والتي تتعارض مع الالتزامات المتعددة الأطراف؛ 
	(ب) 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؛
	(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؛ 
	(د) إعادة التأكيد على توفير معاملة خاصة ومتمايزة لأقل البلدان نموا في اتفاقات منظمة التجارة العالمية؛ 
	(هـ) 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؛ 
	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

	(أ) 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؛ 
	(ب) 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؛
	(ج) 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؛ 
	(د) 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؛ 
	(هـ) 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 التجارية 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؛
	(و) 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؛
	(ز) 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. 
	دال - السلع الأساسية
	67 - 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. 
	68 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الأهداف والغايات التالية:
	توسيع القاعدة الاقتصادية لأقل البلدان نموا بغية الحد من اعتمادها على السلع الأساسية. 
	69 - 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
	70 - 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. 
	71 - 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

	72 - 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. 
	73 - 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؛ 
	(ب) الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب المقدمين على جميع المستويات، وزيادة معدلات محو الأمية وتعليم الحساب في صفوف البالغين والأطفال؛ 
	(ج) القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في التعليم والتدريب، وكفالة جودة التعليم بصورة متكافئة بين الذكور والإناث. 
	74 - 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؛ 
	(ج) 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؛ 
	(د) دعم جهود أقل البلدان نموا في سبيل تحسين التعليم العالي والتعليم التقني والمهني والتدريب؛ 
	(هـ) 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
	75 - 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. 
	76 - 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. 
	77 - وسيسعى إلى وضع التدابير 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. 
	78 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نمواً وشركاؤها على النحو التالي: 
	1 - الإجراءات المشتركة

	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. 
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	(أ) اتخاذ إجراءات لإعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛
	(ب) 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؛
	(ج) إدراج تخطيط تنمية الموارد البشرية لاستيعاب الديناميات السكانية في صلب استراتيجياتها وسياساتها الإنمائية الوطنية؛ 
	(د) 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)؛ 
	(هـ) 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؛ 
	(و) 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؛ 
	(ز) 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. 
	3 - 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) دعم أقل البلدان نموا من أجل تطوير قدراتها على جمع البيانات الديمغرافية وتحليلها بشكل منهجي لاستخدامها لأغراض منها تصميم سياسات وطنية ملائمة. 
	النهوض بالشباب
	79 - 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 النـزاع؛ 
	(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؛ 
	(ج) 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 الأهداف 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؛ 
	(هـ) 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 الأهداف والغايات التالية:
	(أ) تحقيق المساواة في حصول المرأة والفتاة على التعليم، والخدمات الأساسية، والرعاية الصحية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية، والمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات؛ 
	(ب) اتخاذ إجراءات لإعمال حق كل واحد في التمتع بأعلى مستويات ممكنة من الصحة البدنية والعقلية، بما فيها الصحة الجنسية والتناسلية؛
	(ج) 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 المشتركة

	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. 
	2 - 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. 
	3 - 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؛
	(ب) دعم أقل البلدان نموا في تنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بتعزيز فرص المرأة الاقتصادية وفرص توليد الدخل والعمالة المنتجة والوصول إلى الموارد الإنتاجية. 
	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 المشتركة

	تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بين البلدان. 
	2 - 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. 
	3 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	توفير الدعم المالي والتقني لأقل البلدان نموا من أجل وضع وتنفيذ سياسات وبرامج للحماية الاجتماعية موجهة خصوصا إلى الفقراء والجماعات المحرومة.
	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؛ 
	(ب) تعزيز قدرة أقل البلدان نموا على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتغلب عليها وتعزيز النمو المستدام وحماية التنوع البيولوجي؛ 
	(ج) 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. 
	97 - يحاط علما بقرار الجمعية العامة 64/291 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2010 بشأن التنمية البشرية. 
	98 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن الصدمات الاقتصادية على النحو التالي:
	1 - الإجراءات المشتركة

	اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد يسترشد بها القطاعات الخاصة وجعلها تؤدي دورها بمسؤولية. 
	2 - 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. 
	3 - 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؛ 
	(ب) 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. 
	تغير المناخ والاستدامة البيئية

	99 - 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 - 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.
	101 - 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.
	102 - 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. 
	103 - 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. 
	104 - وستكون الإجراءات التي تتخذها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون في ميدان تغير المناخ والاستدامة البيئية 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؛
	(ز) اتخاذ التدابير الكفيلة بتعميم الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية.
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) 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؛
	(ب) تيسير حصول أقل البلدان نموا على الموارد اللازمة من صناديق مختلفة معنية بالبيئة والمناخ، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية؛ 
	(ج) 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؛
	(د) 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؛ 
	(هـ) 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؛ 
	(و) 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؛ 
	(ز) 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؛ 
	(ح) دعم تعزيز قدرات خدمات الأرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية في أقل البلدان نموا؛
	(ط)  مساعدة أقل البلدان نموا على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتجارتها وتوزيعها، بما في ذلك تطوير الطاقة المتجددة.
	الحد من مخاطر الكوارث

	105 - لقد تزايد حجم وأثر الكوارث الطبيعية على مدى العقود الأخيرة، مما يهدد المكتسبات الإنمائية التي بذلت جهود مضنية لتحقيقها. 
	106 - 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. 
	107 - 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. 
	108 - 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 الكوارث؛ 
	(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؛ 
	(ب) 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 
	109 - 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
	110 - 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. 
	111 - 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. 
	112 - 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()؛ 
	(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 سيما 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
	113 - 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. 
	114 - 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. 
	115 - وسيسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الغايات والأهداف التالية:
	(أ) كفالة الوفاء بالالتزامات بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نموا؛ 
	(ب) كفالة مواءمة المعونة مع الأولويات الوطنية لأقل البلدان نموا، وزيادة مواءمة المعونة مع نظم أقل البلدان نموا وإجراءاتها الوطنية. 
	116 - 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؛ 
	(د) تعزيز شفافية المعونات ومكافحة الفساد بإتاحة إطلاع العموم على المعلومات المتعلقة بكميات المعونة ومصادرها وأوجه استخدامها.
	2 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) تضطلع البلدان المانحة في أقرب وقت ممكن بالإجراءات التالية التي تعهدت باتخاذها خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن أقل البلدان نموا:
	’1‘ 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؛
	’2‘ البلدان المانحة الأخرى التي بلغت نسبة 0.15 في المائة المستهدفة: تتعهد ببلوغ نسبة 0.20 في المائة على وجه السرعة؛
	’3‘ 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؛
	’4‘ 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؛
	’5‘ ينبغي أن تجري البلدان المانحة استعراضاً لالتزاماتها بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2015، وأن تنظر في إمكانية تعزيز الموارد المخصصة لأقل البلدان نموا؛
	(ب) تزويد حكومات أقل البلدان نموا بمعلومات في حينها وبطريقة شفافة بشأن الالتزامات والمبالغ المصروفة السنوية، من أجل مساعدتها في تخطيط سياساتها واستراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛ 
	(ج) 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؛
	(د) مواءمة المعونة مع الأولويات الوطنية وتعزيز تنمية القدرات وفقا لمبادئ الملكية والقيادة الوطنيتين؛ 
	(هـ) 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؛
	(و) تحسين التنسيق والمواءمة بين الجهات المانحة لتجنب التجزؤ والازدواجية؛ 
	(ز) 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؛ 
	(ح) 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؛ 
	(ط) 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 أقل البلدان نموا وألا تشكل عبئا مفرطا على عاتقها. 
	الدين الخارجي

	117 - 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. 
	118 - 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. 
	119 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن تخفيف أعباء الديون على النحو التالي:
	1 - الإجراءات المشتركة

	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.
	2 - الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا

	تشجيع واتباع سياسات مسؤولة للاقتراض وإدارة الدين العام من أجل تفادي الدين الذي لا يمكن تحمل أعبائه. 
	3 - 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) 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؛ 
	(د) 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؛
	(هـ) 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

	120 - 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. 
	121 - 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.
	122 - وستكون الإجراءات التي تضطلع بها أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر على النحو التالي:
	1 - الإجراءات المشتركة

	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. 
	2 - 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؛
	(ج) 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.
	3 - الإجراءات التي يضطلع بها الشركاء الإنمائيون

	(أ) 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؛ 
	(ب) 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

	123 - 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. 
	124 - وسيُسعى إلى وضع سياسات وتدابير تتماشى مع الغايات والأهداف التالية:
	خفض تكلفة المعاملات المتعلقة بتدفقات التحويلات وتعزيز أثر التحويلات على التنمية.
	125 - 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
	126 - 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. 
	127 - 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. 
	128 - 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. 
	129 - 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؛ 
	(و) بناء السلام الدائم وكفالة الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة الشاملة في أقل البلدان نموا. 
	130 - 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؛ 
	(ز) تشجيع قيام حكومة عادلة وشفافة وتعمل بشكل جيد وتخضع للمساءلة أمام الشعب وتشجيع قيام نظام قضائي مستقل ومتاح للجميع؛ 
	(ح) تشجيع الاتساق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك تشجيع الاتساق في استخدام الموارد لضمان تهيئة بيئة تفضي إلى التنمية المستدامة؛ 
	(ط) 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؛ 
	(ي) 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؛ 
	(ك) إدماج منع نشوب النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية، وبناء السلام، وبناء الدولة، وكذلك استراتيجيات المصالحة الوطنية في صلب خطط التنمية الوطنية، حسب الاقتضاء؛
	(ل) تعزيز السياسات وتكثيف الجهود لتحقيق مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة على جميع المستويات في مجالات منع نشوب النزاعات وتسويتها، والمصالحة، وعمليات بناء السلام؛
	(م) 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؛ 
	(و) النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إليها، على سبيل الاستعجال، وتنفيذ القوانين والأنظمة المناهضة للفساد وفقا للاتفاقية؛ 
	(ز) 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؛
	(ح) تقديم المساعدة الملائمة بناء على طلب البلد المستفيد من أقل البلدان نموا، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في منع نشوب النزاعات وحلها، بوسائل سلمية، بما فيها الوساطة، ودعم بناء الثقة، وبناء السلام في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وإعادة الإدماج والإعمار والتأهيل؛
	(ط) 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؛ 
	(ي) مواءمة وتنسيق المساعدة مع الأولويات الوطنية لأقل البلدان نموا المتضررة من النزاعات.
	خامسا - الدور التكميلي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في تنفيذ برنامج العمل هذا
	131 - 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. 
	132 - 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. 
	133 - 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. 
	134 - وليس التعاون فيما بين بلدان الجنوب بديلا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، بل هو بالأحرى مكمّل له. 
	135 - 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. 
	136 - 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. 
	137 - 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. 
	138 - 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. 
	139 - 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. 
	140 - ويجري تنفيذ التعاون فيما بين الجنوب عن طريق شتى المبادرات في الميدان الاجتماعي (ولا سيما الصحة والتعليم)، والاقتصادي، والبيئي، والتقني، والسياسي(). 
	سادسا - الرفع من قائمة أقل البلدان نموا والانتقال السلس 
	141 - 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. 
	142 - 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. 
	143 - والجمعية العامة مدعوّةٌ إلى تشكيل فريق عامل مخصص لمواصلة دراسة عملية الانتقال السلس وتعزيزها، في حدود الموارد المتاحة. 
	144 - 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. 
	سابعا - التنفيذ والمتابعة والرصد
	145 - 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. 
	146 - 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. 
	147 - 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. 
	148 - 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. 
	149 - 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. 
	150 - 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. 
	151 - 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. 
	152 - 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. 
	153 - 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. 
	154 - 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. 
	155 - 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. 
	156 - 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. 
	157 - 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.
	الفصل الثالث
	الإعراب عن الشكر لشعب وحكومة تركيا*
	إن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، 
	وقد اجتمع في اسطنبول بتركيا في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011 بدعوة من حكومة تركيا، 
	1 - يعرب عن خالص تقديره لفخامة السيد عبد الله غل، رئيس تركيا، لما قدمه، بصفته رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، من إسهام متميز في النتائج الناجحة التي تمخض عنها المؤتمر؛ 
	2 - يعرب عن عميق امتنانه لحكومة تركيا لإتاحتها عقد المؤتمر في تركيا ولما تفضلت بوضعه تحت تصرف المؤتمر من مرافق وخدمات ممتازة وموظفين أكفاء؛ 
	3 - يطلب إلى حكومة تركيا أن تنقل إلى مدينة اسطنبول وإلى شعب تركيا مشاعر امتنان المؤتمر لما لقيه المشاركون من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
	* اعتُمد في الجلسة الختامية، المعقودة في 13 أيار/مايو 2011؛ وبالنسبة للمناقشة، انظر الفقرة 124 من الفرع ميم من الفصل الرابع.
	الفصل الرابع
	المسائل التنظيمية والإجرائية
	(البند 2 من جدول الأعمال)
	ألف - انتخاب الرئيس
	(البند 2 من جدول الأعمال)
	1 - افتتحت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا يوم الاثنين 9 أيار/مايو 2011 من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته رئيسا مؤقتا للمؤتمر. 
	2 - وانتخب المؤتمرُ رئيسا بالتزكية عبد الله غل، رئيس جمهورية تركيا. 
	3 - وأُبلِغ المؤتمر أن أحمد داود أوغلو، وزير خارجية تركيا، سيتولى مسؤوليات الرئيس عند غيابه. 
	باء - افتتاح المؤتمر
	(البند 1 من جدول الأعمال)
	4 - في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، المعقودة في 9 أيار/مايو، أدلى ببيان كل من عبد الله غل، رئيس جمهورية تركيا ورئيس المؤتمر؛ وبان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة؛ وجوزيف دايس، رئيس الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة؛ وبوني يايي، رئيس جمهورية بنن؛ وخوسي مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية؛ والسيد جهالا ناث خانال، رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية ورئيس مكتب التنسيق العالمي لأقل البلدان نموا؛ وباسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؛ ونغوزي أوكونجو - إويالا، المديرة المنتدبة للبنك الدولي.
	5 - وأدلى ببيان أيضا كل من الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم أمير دولة قطر؛ وأندرس جونسون، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي؛ ومختار كانت، رئيس مجلس شركة كوكا كولا ومسؤولها التنفيذي الأول؛ وجيمس وولفنسون، الرئيس المشارك لفريق الشخصيات البارزة للمؤتمر؛ وأرجون كاركي، المنسق العالمي للجنة المجتمع المدني التوجيهية للمؤتمر.
	8 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 9 أيار/مايو، أقر المؤتمر جدول أعماله المؤقت، على النحو الوارد في الوثيقة A/CONF.219/1. وفيما يلي نص جدول الأعمال بصيغته المعتمدة: 
	1 - افتتاح المؤتمر.
	2 - انتخاب الرئيس.
	3 - اعتماد النظام الداخلي.
	4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال، بما في ذلك إنشاء الهيئات الفرعية.
	5 - انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس.
	6 - وثائق تفويض الممثلين المشاركين في المؤتمر:
	(أ) تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض؛
	(ب) تقرير لجنة وثائق التفويض.
	7 - المناقشة العامة.
	8 - النظر في مشروع الوثائق الختامية للمؤتمر.
	9 - مسائل أخرى.
	10 - اعتماد تقرير المؤتمر.
	9 - واعتمد المؤتمر أيضا الترتيبات التنظيمية، على النحو الوارد في الوثيقة A/CONF.219/1/Add.1. 
	10 - وأنشأ المؤتمر لجنة جامعة للنظر في البندين 8 و 9 من جدول الأعمال وإعداد برنامج عمل للعقد 2011-2020 استنادا إلى المشروع الذي أعدته اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية (A/CONF.219/4). 
	هاء - انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس
	(البند 5 من جدول الأعمال)
	11 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 9 أيار/مايو، انتخب المؤتمر أعضاء المكتب التالية أسماؤهم: 
	نواب الرئيس:  إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أستراليا، أفغانستان، بلجيكا، بنغلاديش، سلوفينيا، السودان، شيلي، لكسمبرغ، ملاوي، نيبال، هايتي، هنغاريا
	رئيس اللجنة الجامعة: يارمو فينانين (فنلندا)
	المقرر: جان - فرانسيس ريجي زينسو (بنن)
	12 - وفي الجلسة ذاتها، أُبلِغ المؤتمر أن الدول الأعضاء في مكتب التنسيق العالمي لمجموعة أقل البلدان نموا التي لم ترشحها مجموعاتها الإقليمية نوابا للرئيس، قد انتُخبت أعضاءً بحكم المنصب في مكتب المؤتمر، وذلك وفقا للقرار المتخذ بشأن الترتيبات التنظيمية الواردة في الوثيقة A/CONF.219/1/Add.1. 
	واو - وثائق تفويض الممثلين المشاركين في المؤتمر
	(البند 6 من جدول الأعمال)
	تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض

	13 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 9 أيار/مايو، قرر المؤتمر تعيين البلدان التالية في عضوية لجنة وثائق التفويض: الاتحاد الروسي، وجزر البهاما، وسنغافورة، والصين، وغابون، وغواتيمالا، وفنلندا، وكينيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
	تقرير لجنة وثائق التفويض

	14 - في الجلسة العامة السابعة، المعقودة في 12 أيار/مايو 2011، اعتمد المؤتمر تقرير لجنة وثائق التفويض (A/CONF.219/5)، وبذلك قبل وثائق تفويض الممثلين في المؤتمر.
	زاي - المناسبات الخاصة والأنشطة الموازية
	15 - أُقيم خمس وأربعون مناسبة خاصة نظمتها الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية وتناولت طائفة عريضة من المواضيع التي تتصدر اهتمامات أقل البلدان نموا، بما في ذلك الواردة منها ضمن برنامج عمل اسطنبول (انظر المرفق الخامس للاطلاع على القائمة الكاملة للمناسبات). وشارك في هذه المناسبات عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ورؤساء وكالات، ووزراء، وسفراء، وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء المرموقين والمديرين التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني. ولم تكن هذه المناسبات بمثابة محافل للمناقشة وحسب، وإنما كانت أيضا مناسبات للإعلان عن تدابير ملموسة ترمي إلى دعم أقل البلدان نموا في تنفيذ برنامج العمل، بما في ذلك التدابير المعينة ضمن برنامج العمل.
	16 - وتشمل التدابير المزمع تنفيذها تعهدات وإجراءات مالية محددة الأهداف ترمي إلى تشجيع الاستثمار، ومقترحات ملموسة للتعاون التقني وبناء القدرات في ميادين التعليم والتدريب، وتطوير المهارات، فضلا عن بناء القدرات المؤسساتية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات في مجال البحوث، ونقل المعارف، وإنشاء معاهد البحوث والتكنولوجيا. وعلاوة على ذلك، قطعت التزامات قطاعية، تشمل تنفيذ برامج ومشاريع في ميادين الزراعة والأمن الغذائي، والقدرات التجارية والإنتاجية، والتنمية البشرية والاجتماعية، وتغير المناخ. وأعلن عن مشاريع أخرى إسهاما في تحسين جمع البيانات والقدرات الإحصائية، لتوفير أدوات الإعلام العام وكفالة رصد تقدم تنفيذ برنامج عمل اسطنبول().
	17 - واستأثر مجال التعاون التقني وبناء القدرات بأكبر عدد من التدابير الملموسة التي أعلن عنها. وكانت الإعلانات تتعلق بإتاحة العديد من المنح الدراسية للطلبة والزمالات للباحثين من أقل البلدان نموا، وتوفير التدريب التقني للموظفين والمفاوضين المدنيين، بمن فيهم القيادات النسائية والمسؤولون الحكوميون. أما على الصعيد المؤسسي، فسيجري تنفيذ برامج لبناء القدرات لتحسين الإدارة العامة، والحوكمة والشفافية. وأُعلن تحديداً عن تنفيذ برامج ومشاريع في ميادين من جملتها تعزيز الاستثمار، وتحصيل الضرائب وتنظيم أسواق رأس المال، والحماية الاجتماعية، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتعزيز المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. 
	18 - وأُعلن عن انطلاق عدد من خطط نقل التكنولوجيا ومراكز البحوث سعيا إلى تعزيز قدرات أقل البلدان نموا في مجال إجراء البحوث وكفالة حصولها على التكنولوجيا والمعارف اللازمة. ومن بين المبادرات الأخرى، أعلنت حكومة تركيا عن إنشاء مركز دولي للعلم للتكنولوجيا والابتكار مخصصٍ لأقل البلدان نموا. وسيكون هذا المركز أيضا بمثابة ”بنك للتكنولوجيات“ هدفه مساعدة تلك البلدان على الاستفادة من التكنولوجيات الدقيقة والانتفاع بها. 
	19 - وأعلن عن عدد من التعهدات المالية ترمى إلى دعم تنفيذ برنامج العمل وتأمين المتابعة الفعالة لذلك التنفيذ. وأعلن الشركاء الإنمائيون ووكالات الأمم المتحدة أيضا عن تجديد موارد عدد من الصناديق الاستئمانية الخاصة بأقل البلدان نموا وإنشاء صناديق جديدة في ميادين منها السياحة المستدامة وإزالة الأحراج وبرامج التكيف مع تغير المناخ، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تلك البلدان. 
	20 - ولتعزيز الاستثمارات في أقل البلدان نموا، وعد الشركاء الإنمائيون بتشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لاقتصادات أقل البلدان نموا. واقتُرحت في هذا الإطار مبادرة تحمل عنوان ”توفير المعونة لأغراض الاستثمار“ فضلا عن أدوات جديدة للتمويل تستهدف إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في إقامة الهياكل الأساسية على وجه الخصوص. 
	21 - أما فيما يخص التركيز على قطاعات بعينها، فقد أعلن عن عدد كبير من المبادرات لدعم القطاع الزراعي وتحسين التغذية وتحسين الأمن الغذائي. وقُطعت التزامات لتعزيز نظم احتياطي الأغذية في حالات الطوارئ، وزيادة إنتاجية مزارعي أقل البلدان نموا عن طريق دعم بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية في ميدان الإنتاج الزراعي، والميكنة، وتجهيز الأغذية المستمدة من تربية المائيات، والميكنة وتوحيد المقاييس. وأعلن إضافة إلى ذلك عن انطلاق برنامج للدعم يرمي إلى تحسين اندماجها في سلاسل أنشطة إضافة القيمة للمواد والصناعات الزراعية والإمداد بها على الصعيد العالمي. 
	22 - وفي ميدان التجارة والقدرات الإنتاجية، ستهدف تدابير المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى تحسين السياسات التجارية وقدرات التصدير، مدعومة في ذلك بتجديد الالتزام من أجل تحسين نفاذ منتجات أقل البلدان نموا إلى الأسواق. وأُعلن أيضا عن تدابير ترمي إلى النهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية، ودعم جهود أقل البلدان نموا في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وسيشمل ذلك تيسير الانتقال إلى اتباع مسار في النمو يقوم على خفض كمية الكربون عبر الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة وتزويد البلدان الجزرية الصغيرة الأقل نموا بدعم محدد الأهداف. ويتوخى أيضا تنفيذ برامج مكيَّفة للبحوث والمعارف في مجال بناء القدرات ونقل المعارف المتعلقة بالسياسات التجارية والخيارات التنظيمية الرامية إلى تحسين عائدات الاستثمار في ميدان توفير المعونة التجارية. 
	23 - أما فيما يتعلق برصد التقدم المحرز في التنفيذ، ومتابعة برنامج عمل إسطنبول واستعراضه، فقد أعلن عن وضع أداة للمعاينة يطلق عليها آلية رصد التنفيذ في أقل البلدان نموا، إضافة إلى مشروع يتوخى إشراك البرلمانيين بمزيد من الفعالية. ولتقوية أدوات أقل البلدان نموا في مجال المعلومات والإحصاءات، سيكون بوسع هذه البلدان الدخول إلى موقع للمعلومات على الانترنت، تتزود منه بالمعلومات المتعلقة بتدابير الدعم الدولي المخصص لأقل البلدان نموا. وعلاوة على ذلك، سيجري إنشاء قواعد بيانات وطنية تتناول شتى المواضيع، مثل المعارف التقليدية، والموارد الجينية والفولكلور، وتغير المناخ وأنشطة التكيف معه. 
	24 - وعُقدت المناقشات المواضيعية التفاعلية الرفيعة المستوى التالية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا: ’1‘ تعزيز القدرات الإنتاجية ودور القطاع الخاص في أقل البلدان نموا؛ ’2‘ وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكة العالمية من أجل تنمية أقل البلدان نموا؛ ’3‘ وتسخير التجارة لتحقيق التنمية والتحول في أقل البلدان نموا؛ ’4‘ وتعزيز الحوكمة الرشيدة في جميع المستويات؛ ’5‘ والحد من مواطن الضعف والتصدي للتحديات الناشئة وتعزيز الأمن الغذائي في أقل البلدان نموا؛ ’6‘ والتنمية البشرية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	25 - وكانت المناقشات المواضيعية التفاعلية الرفيعة المستوى تهدف إلى إشراك رؤساء الدول والحكومات، والوزراء الرئيسيين وكبار المسؤولين، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، والشخصيات المرموقة في مجال التنمية، والرؤساء التنفيذيين، ورؤساء القطاع الخاص والمنظمات الجامعة لهيئات المجتمع المدني، في مناقشة متعددة الأطراف تتناول المواضيع المذكورة، المتسمة بأهمية حاسمة في صوغ استراتيجية التنمية في أقل البلدان نموا خلال العقد المقبل. 
	26 - واعتبرت المناقشات المواضيعية التفاعلية بمثابة منتديات لتجديد الشراكات وإنعاشها، وحشد المزيد من تدابير وإجراءات الدعم الدولي اللازم للحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والشاملة في أقل البلدان نموا. 
	27 - وأُجريت المناقشات المواضيعية التفاعلية على أيدي مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم رؤساء دول، ورؤساء وزراء، ونواب رؤساء، ووزراء، وشخصيات مرموقة، ورؤساء لوكالات الأمم المتحدة، وممثلون لدوائر الأعمال والمجتمع المدني. 
	28 - وحضر المناقشات الست أكثر من 500 1 مشارك معتمد، من جملتهم رؤساء دول وحكومات، وبرلمانيون، ووزراء، ومسؤولون رفيعو المستوى من أقل البلدان نموا، وشركاء إنمائيون، ورؤساء لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وممثلون لدوائر الأعمال والمجتمع المدني. وخلال المناقشات، تناول المشاركون التقدم الذي أحرزته أقل البلدان نموا في تنفيذها للأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وأزمة الأغذية والوقود، والأثر السلبي لتغير المناخ على اقتصادات تلك البلدان. 
	29 - ويرد أدناه ملخص لأهم نتائج النقاش الذي دار خلال الجلسات المواضيعية الست. وترد أسماء المتحدثين وأعضاء حلقات النقاش في المرفق الثاني. 
	تعزيز القدرات الإنتاجية ودور القطاع الخاص في أقل البلدان نموا
	30 - رغم النمو المتسارع الذي شهدته أقل البلدان نموا في العقد الأخير، لم يتسن لعدد كبير من هذه البلدان أن يحقق تحولا هيكليا أو يحسن من قدراته الإنتاجية. فقطاع التصنيع ما زال متخلفا، ولا سيما في أقل البلدان نموا من البلدان الأفريقية، وما زال عدد كبير منها يعتمد على تصدير السلع الأساسية غير المعالَجة. ولذلك فهي معرضة للرجات الاقتصادية، مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية، كما أنها تتأثر تأثرا قويا ومباشرا بتقلبات الاقتصاد العالمي. وعلاوة على ذلك، لا تساهم أنشطة القطاع الأولي في توفير عدد كاف من فرص العمل. وهذا ينطبق على أفريقيا خاصة، حيث سيضيف نمو السكان عددا قدره 400 مليون شخص آخرين إلى القوة العاملة في العقود المقبلة. ومن ثم فلا مندوحة لأقل البلدان نموا عن التحول إلى قطاع للتصنيع يعتمد بقدر أكبر على كثافة اليد العاملة، وتحقيق التحول الهيكلي لاقتصاداتها. واعتُبر نقص إيجاد فرص العمل سببا أيضا في استحكام الفقر. ولم يساير الحد من الفقر معدلات النمو، وقلما أفضى النمو الاقتصادي إلى تحقيق التقدم الاجتماعي. 
	31 - وأبرز المشاركون في توصياتهم الحاجة إلى تعزيز القطاع الخاص في أقل البلدان نموا عن طريق تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتيسير الاندماج الفعلي في الأسواق العالمية، والأخذ بالتكنولوجيات المراعية للبيئة. وينبغي أن يسهم الشركاء الإنمائيون في تحقيق هذه الإجراءات بجعل مساعدتهم الإنمائية وسياساتهم في مجال التجارة والاقتصاد الكلي عنصرا داعما للتحول الهيكلي في أقل البلدان نموا. ويمكنهم أن يساعدوا على سد الفجوة في تمويل الاستثمارات الرئيسية في الهياكل الأساسية، ولا سيما في الطاقة وفي تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ويمكن دعم المساعدة الإنمائية المقدمة لأقل البلدان نموا واستثماراتها العامة بواسطة إقامة المزيد من الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص. 
	تعبئة الموارد وتعزيز الشراكة العالمية من أجل تنمية أقل البلدان نموا
	32 - ثمة حاجة إلى موارد كافية لتدعيم الجهود المبذولة من أجل مساعدة أقل البلدان نموا على الانعتاق من ربقة الفقر والخروج من قائمة أقل البلدان نموا. ذلك أن تراكم الموارد المالية الوافية وحشدها، على الصعيد الأجنبي والداخلي معا، وتخصيصها بطريقة فعالة للقطاعات الإنتاجية، أمور أساسية لنجاح جهود استئصال شأفة الفقر والخروج من تلك القائمة. وتشمل أهداف وغايات العقد 2011-2012 تعبئة الموارد الداخلية؛ وتحسين كمية ونوعية المساعدة الإنمائية الرسمية ومعالجة مشاكل ديون أقل البلدان نموا؛ وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وزيادة تدفق تحويلات العمال واستخدامها المثمر؛ وتسخير مصادر التمويل المبتكرة لصالح أقل البلدان نموا وتقوية التعاون فيما بين بلدان الجنوب. 
	33 - وفيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية، لا بد من الوفاء بالالتزامات المتفق عليها فيما بين الشركاء الإنمائيين عن طريق توفير المعونة التفضيلية الطويلة الأجل على نحو يمكن التنبؤ به، وإيجاد آليات تمويل جديدة مبتكرة للتصدي للتحديات التي تواجهها أقل البلدان نموا في ميدان التنمية. 
	34 - أما فيما يتعلق بتعبئة الموارد الداخلية، فيتعين بذل المزيد من الجهود الوطنية لتعبئة الموارد المالية الداخلية في أقل البلدان نموا من أجل توفير موارد إضافية لتأمين النفقات الإنمائية. وثمة حاجة إلى سن إصلاحات تشمل السياسات المالية والنقدية. ويتعين على القطاع الخاص أن يضطلع بدور مهم في مسار التحول في أقل البلدان نموا، بوسائل منها اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر المسؤول، ولا سيما في القطاعات التي تعدها أقل البلدان ذات أولوية قصوى. وينبغي أن تسعى تلك البلدان إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي من شأنه أن يسهم على نحو أفضل في تطوير قدراتها الإنتاجية. 
	35 - ويمكن للتكامل الإقليمي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب الاضطلاع بدور مهم بالنظر إلى أن معظم المشاكل التي تواجه أقل البلدان نموا تتشاطرها البلدان المجاورة وأن التعاون الإقليمي أساسي للعثور على حلول فعالة. وأخيرا، من الضروري استكشاف أشكال مبتكرة للتمويل. 
	تسخير التجارة لتحقيق التنمية والتحول في أقل البلدان نموا
	36 - ناقش المشاركون التقدم الذي أحرزته أقل البلدان نموا في مشاريعها التجارية والتحديات التي تعرقل تنفيذها، ولا سيما في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف. وتركزت المناقشات على جولة مفاوضات الدوحة المتعلقة بالتنمية وعلى المبادرات القائمة حاليا والرامية إلى معالجة القيود المتعلقة بجانب الطلب، بما في ذلك مبادرة المعونة التجارية والإطار المتكامل المعزَّز. ونوقشت أيضا الحاجة إلى اعتماد منظمة التجارة العالمية تنازلا فيما يتعلق بالخدمات، يتيح معاملة الخدمات التي تقدمها أقل البلدان نموا ومقدمو تلك الخدمات فيها معاملة مواتية تنطوي على مزيد من التفضيل. 
	37 - وتركزت المناقشات على الخطط الأحادية الجانب للأفضليات التجارية، والترتيبات التجارية الإقليمية، وضرورة التوصل إلى نتائج سريعة ومحددة وطموحة بشأن مسألة الإعانات المتعلقة بالقطن، وانضمام أقل البلدان نموا إلى منظمة التجارة العالمية، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة لتمتين وتوسيع القدرة التجارية لتلك البلدان. وعرجت المناقشات أيضا على مستجدات مفاوضات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بموضوع المشاركة الفعالة لأقل البلدان نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف. وخلصت المناقشات بخاصة إلى أن المسائل التالية ما زالت دون حسم: دخول جميع منتجات أقل البلدان نموا إلى الأسواق بلا رسوم ولا حصص، وقواعد المنشأ التفضيلية، والإعانات الممنوحة للمنتجات الزراعية، وشروط الانضمام، والمعونة التجارية، وأثر خفض التعريفات الجمركية.
	تعزيز الحوكمة الرشيدة في جميع المستويات
	38 - ثمة حاجة إلى تعزيز الحوكمة ليس وحسب على الصعيد الوطني وإنما أيضا على الصعيد الدولي. ويجب على الدول الشريكة التي تشدد على أهمية الحوكمة الرشيدة أن تحرص هي أيضا على ممارستها. فأحيانا يثبط المانحون الجهود المبذولة على الصعيد الوطني. وعلى سبيل المثال، أفضت التحقيقات الرامية إلى مكافحة الفساد في الشركات الدولية في بعض الحالات إلى خفض المعونات المقدمة من البلدان التي تتمركز بها تلك الشركات، الشيء الذي قد يوحي بأن الشفافية مطلوبة من المسؤولين المحليين، ولكنها غير سارية على المسؤولين في الشركات المتعددة الجنسيات. 
	39 - وأبرزت المناقشات أن الحوكمة الرشيدة هي جزء من فعالية التنمية. وتعمل المنظمات المتعددة الأطراف، كالبنك الدولي، على زيادة الشفافية باتباع سياسة تقوم على حرية المعلومات وتمنح الحق في الحصول على معظمها. ويعمل البنك أيضا على زيادة المساءلة والرقابة المفروضتين في نطاق تنفيذ عملياته ومشاريعه، ويرى من الضروري تعزيز ثقافة المساءلة عن طريق تزويد المواطنين بالقدرة على رصد إدارة القطاع العام والأنشطة التي يضطلع بها. 
	40 - ويمكن للحوكمة الديمقراطية أن تفجر الطاقة الإنمائية. ولكن ما زالت ثمة تحديات من الحاجة إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية على الأصعدة كافة، ويشمل ذلك إدارة الانتخابات وإفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني. وثمة أيضا حاجة إلى التصدي للمسائل الإجرائية من البناء الديمقراطي، مثل سياق الانتخابات، وسيادة القانون، والوساطة لحل النزاعات سلميا، وقبول نتائج الانتخابات. 
	الحد من مواطن الضعف والتصدي للتحديات الناشئة وتعزيز الأمن الغذائي في أقل البلدان نموا
	41 - يتوقف الأمن الغذائي على زيادة الإنتاجية، ولكنه يتوقف قبل ذلك على إقامة العلاقة الضرورية بين المزارع والسوق بما يمكن منتجاته من أن تباع وطنيا وتصدر إلى الخارج. ولذلك فإن النفاذ إلى الأسواق والتوزيع العادل للأراضي أمر بالغ الأهمية لكفالة الأمن الغذائي. على أن زراعة الكفاف تظل هي العمود الفقري للأمن الغذائي على الصعيد المجتمعي. فالنمو الذي يتحقق في ميدان الزراعة، ولا سيما على الصعيد المجتمعي، يفوق النمو الحاصل في الميادين الأخرى بأربعة أضعاف من حيث الفعالية. ولبلوغ هذا الهدف، لا بد من تخصيص 10 في المائة على الأقل من الميزانيات الوطنية للزراعة. وينبغي إضافة إلى ذلك اعتبار أن الأمن الغذائي يعتمد على الوفرة وعلى إمكانية النفاذ إلى الأسواق. 
	42 - ومن أجل التصدي للتحديات الراهنة والمقبلة، من الضروري زيادة الهياكل الأساسية المادية والبشرية والمؤسساتية؛ وزيادة الإنتاجية الزراعية وتوسيع قدرة المجتمعات المحلية والبلدان على التصدير؛ وتعميم مراعاة قضايا تغير المناخ وتدهور الأراضي في إعداد الميزانيات الوطنية؛ وإشراك المانحين غير التقليديين، ولا سيما منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في استراتيجيات الحد من الفقر؛ وتعزيز التكامل الإقليمي في جانبه المتعلق خصوصا بإنشاء آلية التخفيف من حدة الأسعار؛ وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية. ويتعين دمج إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي واعتماد نهج حقوق الإنسان في معالجة قضايا حقوق الإنسان والأمن الغذائي، ضمن الاستراتيجيات الوطنية والدولية. 
	التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	43 - أحرز تقدم كبير في السنوات الأخيرة في ميدان التنمية البشرية والاجتماعية. وساعد تعميم التعليم الابتدائي على تحقيق التكافؤ بين الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية في أقل البلدان نموا. غير أن التنفيذ هو غير التشريع. فالوضع الاقتصادي في معظم أقل البلدان نموا يعيق قدرتها على تحقيق المزيد من المنجزات. 
	44 - ولتعزيز المساواة بين الجنسين، يتعين على الحكومات أن تشرك النساء من جميع المجالات المهنية، وسن قوانين تعزز المساواة ووضع آليات اجتماعية محْكمة. على أنه من الغاية في الأهمية تنفيذ تلك القوانين وتشجيع المجتمع على العمل بها. والتعليم والعمالة مجالان حاسمان في سبيل تمكين المرأة. 
	45 - ومن أجل الإسراع بإحراز تقدم في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف المتفق عليها دوليا، ذكر أن مكافحة الإيدز وغيره من الأمراض ينبغي أن تدمج على نحو أفضل في برامج التنمية الأوسع نطاقا. 
	حاء - المنتدى البرلماني
	46 - انعقد المنتدى البرلماني في 8 أيار/مايو وشارك فيه 160 عضوا في البرلمان من 55 بلدا، من بينهم رؤساء مجالس نيابية عديدون. وتولى عقد المنتدى الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بالتعاون مع مكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية().
	47 - ورحب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بالمشاركين وبالأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء نيبال بصفته رئيسا لمكتب التنسيق العالمي لأقل البلدان نموا. وشددت ملاحظاتهما الاستهلالية على أهمية إشراك البرلمانات في تنفيذ برنامج عمل إسطنبول الحديث العهد، واعترفت بالتقدم المحرز في التفاوض على الوثيقة، حيث تم الاتفاق على دور البرلمانات. 
	إلقاء نظرة موضوعية على واقع أقل البلدان نموا: التقدم المحرز والانتكاسات والدعائم السياسية
	48 - افتتحت الجلسة الأولى - 1 فضيلة تشيلك، عضو البرلمان التركي، والشيخ سيدي ديارا، الأمين العام للمؤتمر، وكيم ييت شهيت، عضو مجلس الشيوخ (كولومبيا). وتولى لويس فراغا، عضو مجلس الشيوخ (إسبانيا)، إدارة النقاش. وألقى ببيان كل من وفود مالي والمغرب والمملكة العربية السعودية والسنغال والبرلمان الأوروبي. وتدارس المشاركون الأوضاع الحالية لأقل البلدان نموا، وكذلك التقدم الذي أحرزته والانتكاسات التي شهدتها على امتداد العقد المنصرم في إطار برنامج عمل بروكسل، ودعائمها السياسية. وأفضت الجلسة إلى العديد من الاستنتاجات يمكن اختصارها فيما يلي:
	49 - أبرز تحليل التقارير الوطنية والاستعراضات الإقليمية ووقائع المناسبات المواضيعية المعقودة قبل المؤتمر أن أقل البلدان نموا أحرزت تقدما ملموسا في العديد من الميادين، ولا سيما في النمو الاقتصادي، وزيادة تكون رأس المال، وخفض معدلات الفائدة وتقليص العجز المالي، وإحراز تقدم في تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية. 
	50 - ورغم هذه الإنجازات، يعيش نصف السكان البالغ عددهم 880 مليون نسبة في أقل البلدان نموا في فقر مدقع، وتبقى القدرات الإنتاجية ضعيفة، كما أن القدرات المؤسساتية ناقصة وعدد العاطلين ما انفك يزداد، لا سيما في أوساط الشباب. ويزيد من خطورة التحديات الاعتيادية التي تواجهها أقل البلدان نموا تحديات عالمية عديدة مثل الأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. ومن ثم، تغدو تلك البلدان أشد تأثراً بالرجات الخارجية وتتعرض لمزيد من التهميش في الاقتصاد العالمي. 
	51 - ومن الدروس الرئيسية المستخلصة مما يقع العمل به على عاتق أقل البلدان نموا أن تتحلى هذه البلدان بالالتزام وروح الاستباق في مسعاها الإنمائي. وفي هذا الإطار يجب دمج برنامج عمل اسطنبول دمجا تاما ضمن خطط التنمية الوطنية بما يكفل امتلاك زمام الأمر في تنفيذه وطنيا ويضمن بالتالي فعاليته. وثمة حاجة إلى المزيد من الموارد والقدرات لضمان تنفيذ برنامج العمل. وهناك ضرورة لتوسيع نطاق مساءلة جميع الشركاء، على الصعيدين العالمي والوطني معا، وتمكين أقل البلدان نموا من امتلاك زمام الأمور بشكل كامل، مع إعطاء القدوة بنماذج من الحوكمة الرشيدة، فضلا عن تحسين التعاون فيما بين بلدان الجنوب. 
	52 - والحوكمة الرشيدة شرط لازم للتنمية. وفي هذا المضمار فإن البرلمانات من حيث هي دعائم الحوكمة الرشيدة تضطلع بدور حاسم في جميع جوانب تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ورصده واستعراضه، ويجب أن يكون بمقدورها أن تمارس مهامها التشريعية والرقابية والتمثيلية في قضايا التنمية بجميع ضروبها. وتعد زيادة مشاركة النساء في النشاط السياسي عنصرا رئيسيا في تحسين عمل البرلمانات. 
	لمحة عامة عن برنامج عمل اسطنبول
	53 - افتتح الجلسة الأولى-2 السفير غيان شاندرا أشاريا (نيبال) بصفته أحد المفاوضين الرئيسيين لبرنامج عمل اسطنبول، وداني سينغوما التابع لشبكة النهوض بالديمقراطية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المتمركزة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتولت بيترا باير، العضو البرلماني (النمسا)، إدارة المناقشة. وأدلى ببيانات كل من وفود جمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة العربية السعودية ومدغشقر وبنغلاديش وجزر سليمان وجمهورية إيران الإسلامية وملديف وملاوي. 
	54 - وركزت المناقشة على النتائج المتوقعة من برنامج عمل إسطنبول وساعدت على تقديم نظرة عامة عن كيفية استجابته للاحتياجات الفعلية لأقل البلدان نموا وواقعها الحاضر، في ضوء مراعاة التقدم الذي أحرزته على مدى العقد الماضي والانتكاسات التي واجهتها خلال الفترة ذاتها. ويرد أدناه ملخص للمحاور الرئيسية التي تناولتها العروض وللمناقشة التي أعقبتها. 
	55 - لم يرق برنامج عمل بروكسل إلى مستوى التوقعات لأن الحكومات لم تكن ملتزمة به تمام الالتزام. ولم يكن ثمة دعم كاف من قبل الحكومات أنفسها ولا من قبل شركائها الإنمائيين. وعلاوة على ذلك، كان دور البرلمانات في ممارسة الرقابة ضعيفا إن لم يكن منعدما كلية. وفي الحالات التي رُفعت فيها بلدان من القائمة، كما هو الشأن بالنسبة لملديف، كان ذلك راجعا إلى التزام الحزبين القوي والالتزام المتعدد الأطراف ذات المصلحة.
	56 - ويفسر نقص الالتزام جزئيا سبب قصور المعونة والتخفيف من عبء الدين والإصلاحات وغيرها عن بلوغ الأهداف المرسومة لها. فبالرغم من أن حجم المعونة زاد، فإنها لم تبلغ الأهداف الرسمية المحددة لها؛ وبالرغم من أن بلدانا عديدة من أقل البلدان نموا استفادت من برامج التخفيف من عبء الدين، فقد بقيت مع ذلك مهددة بالوقوع مجددا في ربقة الدين. وقد تحسنت أيضا شروط المبادلات التجارية، غير أن الحصة العامة لأقل البلدان نموا من المبادلات التجارية العالمية ما زالت ضئيلة جدا. 
	57 - ولكي يتكلل برنامج عمل اسطنبول بالنجاح، فهو يحتاج إلى أن يتضمن أهدافا ومؤشرات وجداول زمنية واضحة. ويتعين أن يتصدى البرنامج للمشاكل الهيكلية الأساسية التي تعانيها أقل البلدان نموا، فضلا عن أزمات الأمن الغذائي وتغير المناخ. ويتعين أن يتسم بالجراءة وأن يتصدى للقضايا الحساسة سياسيا، مثل مشكلة الأراضي المترامية التي تشتريها الشركات الزراعية الأجنبية ودورها في إضعاف المزارعين المحليين وتقويض التنمية الريفية. ويتعين أيضا أن يلتزم بتمتين الشراكة لأغراض التنمية، بوسائل منها التعاون بين بلدان الجنوب. 
	58 - ويتمثل الهدف الأساس من برنامج عمل اسطنبول في مساعدة عدد أكبر من أقل البلدان نموا على الخروج من القائمة بحلول نهاية العقد، والعمل في الوقت ذاته على توفير الدعم للبلدان الحديثة العهد بالخروج من القائمة حتى لا تسقط مجددا في فئة البلدان الأقل نموا. ولا يمكن أن يتحقق الخروج من القائمة إلا ببذل جهود جماعية على الصعيدين الوطني والعالمي. 
	59 - وسيركز برنامج عمل إسطنبول أكثر من برنامج عمل بروكسل على ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية لأقل البلدان نموا. غير أنه أصاب في التسليم أيضا بالحاجة إلى الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات. ولئن كان من الصعب الاختيار بين هذين العاملين أيهما أحق بالأولوية، فمن الواضح أنهما يقترنان ببعضهما اقترانا وثيقا ويجب تنفيذهما بطريقة تكفل تعزيز الواحد منهما الآخر. 
	60 - ورحب المشاركون في المناقشة بحماس بالاعتراف ضمن برنامج عمل اسطنبول بدور البرلمانات في مراقبة خطط التنمية، وتعزيز الحوكمة، ودعم عموم تنفيذ الالتزامات الجديدة لصالح أقل البلدان نموا. فقد أُدرك أخيرا دور البرلمانات بوصفها جهات شريكة رئيسية في ميثاق عالمي رئيسي لفائدة أقل البلدان نموا. وفي البلدان المتقدمة النمو خاصة، يجب أن تحث البرلمانات الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في برنامج العمل. 
	61 - ويتعين أن تساعد البرلمانات على سن تشريعات متوافقة مع برنامج عمل اسطنبول. وينبغي في هذا الصدد أن تنظر في تشكيل لجان أو أفرقة عاملة للمساعدة على تركيز الاهتمام على البرنامج. كما يتعين أن تقوي علاقاتها مع المجتمع المدني كيما تمثل على نحو أفضل احتياجات السكان وشواغلهم. 
	62 - وفي العديد من الأماكن، تحتاج البرلمانات أيضا إلى تنفيذ إصلاحات بما يجعلها أكثر ديمقراطية، أي أكثر قابلية للمساءلة من قبل السكان وأوسع قاعدة من حيث تمثيلها إياهم. ويحتاج الناخبون أيضا إلى أن يطلعوا أكثر على برنامج عمل إسطنبول، لكي يمارسوا المزيد من الضغط على البرلمانات والحكومات سواء بسواء. 
	63 - ونظرا لأن أقل البلدان نموا لا تزال عموما تعتمد على المعونة (بالرغم من أنها لا تحصل دائما على حصته العادلة منها)، فمن المهم أن يعالج برنامج عمل اسطنبول القيود الأساسية التي تؤثر في فعالية المعونة في تلك البلدان. ومن ثم وجب تعزيز الرقابة البرلمانية على المعونة. على أن أقل البلدان نموا ينبغي أن تعمل جميعا من أجل تحقيق اكتفائها الذاتي عن طريق تنمية مواردها. 
	سبل تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع
	64 - كُرّست الجلسة الثانية-1 لمناقشات الأفرقة العاملة (”منتدى المعرفة“) حول موضوع سبل تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع وكيفية تعبئة الدعم البرلماني لبرنامج عمل اسطنبول. وأنشئت أفرقة مصغرة من المشاركين لتناول المسائل المتعلقة بالقدرات البرلمانية وببرنامج عمل اسطنبول، وطلب منها أن تناقش تجاربها وأفكارها. واختُتمت الجلسة بقيام كل فريق بتقديم اقتراحاته، وهي اقتراحات ركز عدد كبير منها على ضرورة تحسين قدرات البرلمانات على مراقبة تنفيذ برنامج العمل المذكور. وتشمل التوصيات ما يلي: 
	• تعزيز قدرة البرلمانات على القيام بأنشطة البحث والرصد والإبلاغ المتعلقة ببرنامج عمل اسطنبول
	• كفالة الحصول بشكل موسع على المعلومات والوثائق المتعلقة ببرنامج عمل إسطنبول
	• تحسين آليات تبادل المعلومات والتنسيق فيما بين اللجان البرلمانية المتخصصة المعنية بمختلف جوانب برنامج عمل اسطنبول
	• تقوية العلاقات مع الجهاز التنفيذي لكفالة التكامل بين عمل كل من الجهتين في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول
	• تحسين العلاقات فيما بين البرلمانات من أجل وضع أولويات وسياسات مشتركة بين الأحزاب، تتعلق بالتزامات برنامج عمل اسطنبول
	• إجراء مشاورات عامة فعالة حول سن تشريعات تتصل ببرنامج عمل اسطنبول أو رسم سياسة عامة تنطوي على أهمية بالنسبة إليه
	• تحسين فهم العموم فيما يتعلق بالوظيفة الفعلية للبرلمانات
	• تحسين قدرات الرقابة، بما يشمل الرقابة المفروضة على الميزانية والمعونة الأجنبية، لتمكين البرلمانيين من إحكام رصد التمويل المخصص لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول
	• إذكاء وعي البرلمانيين ببرنامج عمل اسطنبول وبالمشاكل الإنمائية لبلدانهم
	• إشراك البرلمانيين في الأفرقة المواضيعية العاملة والهيئات المتعددة الأطراف المعنية بميادين برنامج عمل اسطنبول على الصعيد الوطني.
	65 - وتطرقت الأفرقة العاملة فيما ورد من تعليقاتها العامة الأخرى لأهمية البرلمانات، بما تتولاه من مهام في مجالات الميزانية والتشريع والتمثيل والرقابة، بوصفها جهات شريكة تضطلع بدور كامل على الصعيدين الوطني والعالمي في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول. وكرر المشاركون أيضا تأكيد الحاجة إلى استحداث آليات داخل البرلمانات لمراقبة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ورصده. 
	66 - ويتعين على العديد من أقل البلدان نموا أن ينفذ عددا كبير من الخطط والالتزامات الإنمائية الدولية. وكيما تتمكن من القيام بذلك بفعالية وإفساح المجال لتحقيق التنمية، لا بد من كفالة صوغ الالتزامات الإنمائية الدولية على نحو يلائم الأولويات الوطنية المحددة ودمجها ضمن الخطط الإنمائية الوطنية دمجا تاما. 
	عرض مقترح المشروع المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ومناقشة خطة عمل برلمانية
	67 - في الجلسة الثانية-2 تطرق أليساندرو موتير، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسانداغدورج إيردينبليغ، المدير بالنيابة لمكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والأمين التنفيذي للمؤتمر، وصابر شاودوري، عضو البرلمان (بنغلاديش)، لمقترح مشروع مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الممثل السامي وخطة العمل البرلمانية التي تصاحبه، من أجل إفساح المجال أمام البرلمانات للمشاركة الفعلية في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول في المستقبل. وتولى إدارة مناقشات الجلسة فيل ماتشيزا، مستشار شؤون السياسات ضمن فريق الحوكمة الديمقراطية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
	68 - وسيجري تنفيذ المشروع المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الممثل السامي في مرحلة أولى على مدى السنوات الخمس المقبلة. وسيتمحور المشروع على الصعيد القطري حول إنشاء جهات تنسيق لدى برلمانات أقل البلدان نموا وبرلمانات البلدان الأخرى غير المنتسبة لها للمساعدة في استعراض طرائق عمل البرلمانات وهياكلها (اللجان وغيرها)، والاتصال بجهات التنسيق العاملة في الميدان، سواء منها الحكومية أو التابعة للأمم المتحدة، والمساعدة عموما في تعميم مراعاة برنامج عمل اسطنبول في مجالات السياسة العامة قاطبة. أما على الصعيد العالمي، فيسعى المشروع إلى إشراك أعضاء البرلمانات في استعراضات برنامج عمل اسطنبول مستقبلا، وتعزيز التعاون والمساعدة التقنية فيما بين البرلمانات، وتشجيع تبادل الممارسات الفضلى والمشورة السياساتية فيما بين البرلمانات. 
	69 - وعُرضت خطة العمل النموذجية الرامية إلى تزويد البرلمانات بالتوجيه العام فيما يتعلق بالأنشطة والنتائج التي يتعين عليها أن تنظر فيها للمضي قدما في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول. ودُعيت البرلمانات إلى تكييف الخطة حسب احتياجاتها وظروفها الخاصة. وسيكون على جهات التنسيق البرلمانية أن تعقد مناقشات حول الخطة، كل في البرلمان الذي ينتمي إليه. 
	70 - وأُعرب في الجلسة عن التأييد العام للمقترحين المقدمين. وشملت التعليقات الواردة ما يلي:
	• يجب على جهات التنسيق ألا تعمل في انعزال. بل يجب عليها أن تتصل بالجهات الأخرى وأن تسعى إلى إقامة جسور عبر جميع الأوساط السياسية. وسيكون من المجدي بالنسبة للبرلمانات أن تعين جهتي تنسيق على الأقل، واحدة من الأغلبية والثانية من المعارضة، مع المراعاة الواجبة للتوازن بين الجنسين. 
	• يجب تعزيز الشراكة بين جهات التنسيق في البلدان المتقدمة النمو وأقل البلدان نموا. ويجب على برلمانات البلدان غير المنتسبة لأقل البلدان نموا، والتي قد لا يلقى فيها برنامج عمل اسطنبول نفس القدر من الاهتمام، أن تقوم هي أيضا بتعيين جهات تنسيق. أما في أقل البلدان نموا، فستحتاج جهات التنسيق إلى مزيد من الدعم والموارد للقيام بعملها. 
	• من العناصر الرئيسية لدعم آلية جهات التنسيق في أقل البلدان نموا كل على حدة أن يجري إنشاء جهات تنسيق تقابلها ضمن مكاتب الأمم المتحدة القطرية. وينبغي أن يوفر منسق الأمم المتحدة المقيم المعلومات بانتظام وأن يقدم الدعم في مجال بناء القدرات وإسداء المشورة. 
	• ينبغي النظر بإمعان في إمكانية إنشاء لجنة أو فريق عمل أو مجموعة جديدة مكرسة لبرنامج عمل اسطنبول. على أن تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بشأن برنامج عمل اسطنبول بين اللجان القائمة قد يكونان كافيين.
	• ثمة حاجة إلى ترجمة خطة العمل إلى اللغات الوطنية حتى تتمكن جميع البرلمانات من الانكباب عليها فورا. والأهم من ذلك أن تتضمن تلك الخطة أهدافا ومؤشرات وفق خصوصيات البرلمانات كل على حدة. 
	71 - واختتم الاجتماع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الفريق المعني بشؤون الاتحاد البرلماني الدولي في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. وأعرب الاثنان عن شكرهما للمشاركين وشجعاهم على حمل الرسائل الرئيسية للاجتماع إلى بلدانهم وتبادلها مع زملائهم. 
	منتدى المجتمع المدني
	72 - شارك في منتدى المجتمع المدني 500 1 مشارك من 270 منظمة تمثل الحركات النسائية وحركات الشباب والنقابات واتحادات العمال ووسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان. 
	73 - وجرى الافتتاح الرسمي لمنتدى المجتمع المدني في 8 أيار/مايو 2011، في مركز اسطنبول للمؤتمرات. وألقى بملاحظات في الافتتاح كل من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية تركيا ورئيس وزراء نيبال والسيدة أنتونييتا روسا غومس والدكتور أرجون كاركي من تحالف أقل البلدان نموا ود. كارامان من منظمة أطباء العالم الخيرية. 
	74 - وعقدت اجتماعات منتظمة في الفترة من 7 إلى 13 أيار/مايو، وكانت فرصة لإجراء حوار بين مفاوضي الدول الأعضاء والمشاركين من منتدى المجتمع المدني. 
	75 - والرسالة المهمة التي وجهها المجتمع المدني تدعو إلى ضرورة تغيير نموذج التنمية. وشددت منظمات المجتمع المدني على ضرورة التخلي عن نموذج السياسات التي تحركها اعتبارات السوق وزيادة تنفيذ السياسات الإنمائية المركزة على الأشخاص والتي تقتضي من الحكومات كفالة أسباب الرزق المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وطالبت منظمات المجتمع المدني على النطاق العالمي بمعاملة تفضيلية لأقل البلدان نموا لكفالة شروط عادلة في المبادلات التجارية وإلغاء الديون وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية زيادة حقيقية وملموسة، بما يضمن التنمية الفعالة والمستدامة في أقل البلدان نموا. 
	76 - وفي ختام منتدى المجتمع المدني، أدلى بملاحظات ختامية بشأن المنتدى كل من الأمين العام للمؤتمر ووزير خارجية تركيا ونائب رئيس وزراء نيبال، والدكتور أرجون كاركي من تحالف أقل البلدان نموا، والدكتور إحسان كارامان من منظمة أطباء العالم الخيرية. وصدر إعلان في ختام المنتدى (انظر المرفق السادس). 
	ياء - مسار القطاع الخاص
	77 - بتنظيم من اللجنة التوجيهية للقطاع الخاص، وبقيادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب ممثل الأمم المتحدة السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ضم مؤتمر مسار القطاع الخاص أكثر من 500 مدير تنفيذي ومن كبار ممثلي قطاع الأعمال وقادة من الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة للنهوض بدور استثمارات القطاع الخاص في التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. وجمع مسار القطاع الخاص بين ممثلين عن القطاعين العام والخاص في أقل البلدان نموا ونظرائهم من غير البلدان الأقل نموا().
	78 - وضم أعضاء اللجنة التوجيهية للقطاع الخاص: المائدة الأفريقية المستديرة للأعمال التجارية، ومؤسسة التحالف من أجل استغلال الفرص العالمية، ومجلس الكمنولث للأعمال التجارية، واتحاد رجال الأعمال والصناعيين في تركيا، واتحاد الصناعات الهندية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند، واتحاد الرابطات الوطنية للمرأة في إدارة الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وغرفة التجارة الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، وفريق كانكيندي للتجارة العامة، ومنتدى الأعمال لمنطقة الميكونغ الكبرى دون الإقليمية، وفريق الأعمال التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وغرفة التجارة والصناعة في جزر سليمان، واتحاد غرف تركيا للتجارة والصناعة وتبادل السلع الأساسية في تركيا، وغرفة التجارة في الولايات المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، ومكتب ممثل الأمم المتحدة السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ومجلس الولايات المتحدة للأعمال التجارية الدولية.
	79 - وشكل مسار القطاع الخاص معلما هاما بالنسبة للأمم المتحدة: فللمرة الأولى اندمج القطاع الخاص بشكل كامل في برنامج أحد مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، مما أتاح إجراء مداولات مباشرة بين القطاعين العام والخاص.
	80 - وتناول مسار القطاع الخاص عدة تحديات وفرص رئيسية للتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا، بخاصة: الحكم الرشيد، والسلام والاستقرار، والقدرة الإنتاجية وروح المبادرة، والوصول إلى التمويل والأسواق، وتغير المناخ والبنية التحتية. وبحثت العديد من فعاليات مسار القطاع الخاص التنمية المستدامة من خلال منظور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أقل البلدان نموا، مثل الزراعة والسياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات الطاقة، والمياه، والصناعات الاستخراجية.
	81 - وخلال هذه الفعاليات، شملت الفرص التجارية والاستثمارية في أقل البلدان نموا التي تم بحثها الفرص المتاحة لكل من الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى دعم أقل البلدان نموا في مجال التنمية، والشركات المحلية في أقل البلدان نموا التي تسعى إلى النمو والتنمية. وأتاح مسار القطاع الخاص فرصا هامة لتحديد مقترحات ملموسة ذات منحى عملي لمعالجة التحديات الخاصة لأقل البلدان نموا من خلال التوصل إلى حلول مستدامة في القطاع الخاص. ويدور مسار القطاع الخاص حول ثلاثة عناصر متشابكة هي: (1) المنتدى العالمي لشراكة الأعمال التجارية؛ (2) والاجتماع الرفيع المستوى بشأن الاستثمار والشراكات؛ (3) والمعرض التجاري.
	82 - المنتدى العالمي لشراكة الأعمال التجارية (9-12 أيار/مايو 2011): عقد منتدى عملي للحوار لمدة أربعة أيام ضم مختلف أصحاب المصلحة من رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين حكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وعلى مدى أكثر من 35 حلقة عمل وجلسة عامة، بحث المشاركون وحددوا التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات أقل البلدان نموا. وحددت لاحقا مجموعة متنوعة من الحلول الملموسة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتهيئة الظروف للشركات المحلية للتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا. وتطرقت الالتزامات والمبادرات الجديدة المنبثقة عن المنتدى إلى مجموعة متنوعة من المجالات بما فيها النطاق العريض والتنمية الرقمية، ودعم الأسواق المالية في أقل البلدان نموا، والسياحة المستدامة، وإنشاء دليل للاستثمار لأقل البلدان نموا.
	83 - وبقيادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية، تعاون حوالي 40 من الشركاء، في التخطيط لحلقات العمل، والموائد المستديرة والجلسات العامة للمنتدى. وشملت الجهات المنظمة لهذه الفعاليات: المائدة الأفريقية المستديرة للأعمال التجارية، ومؤسسة التحالف من أجل استغلال الفرص العالمية، ومؤسسة برتلسمان، ولجنة النطاق العريض للتنمية الرقمية، ومؤسسة الزراعة أولا، ومنتدى الشراكة العالمية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومركز التجارة الدولية، وسوق اسطنبول للأوراق المالية، ومبادئ الاستثمار المسؤول، واتحاد غرف تركيا للتجارة وتبادل السلع الأساسية في تركيا، واتحاد رجال الأعمال والصناعيين في تركيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغرفة التجارة في الولايات المتحدة، والأونكتاد، ووكيل أمانة الخزانة في تركيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوحدة الخاصة للتعاون بين بلدان الجنوب، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتحالف العالمي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة، والبنك الدولي.
	84 - وكان المنتدى مناسبة لتقديم توصيات إلى الحكومات، واتخاذ إجراءات جديدة، وإعلان مبادرات ومنشورات جديدة وقطع التزامات جديدة. وأفضى مسار القطاع الخاص، إلى صدور بيان يحمل اسمه (انظر المرفق السادس). ويقدم البيان سلسلة من التوصيات إلى الحكومات لتعزيز الفرص والنمو والتنمية في أقل البلدان نموا. ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص من النمو الاقتصادي القوي الذي شهده كثير من هذه البلدان خلال السنوات القليلة الماضية، وهو مقتنع بأن مقدارا كبيرا من الاستثمار الخاص سيتدفق إلى البلدان التي يمكنها أن توفر بيئات أعمال تجارية مواتية وبيئة تتكافأ فيها الفرص. ويقدم بيان القطاع الخاص توصيات لدعم رجال الأعمال والشركات الخاصة؛ وتعزيز الأسواق المحلية؛ والاستثمار في البنية التحتية وتنمية الاتصالات والقوى العاملة؛ وتشجيع الاستثمار الأجنبي؛ وزيادة التجارة الدولية؛ والدخول في شراكات.
	85 - وأثناء المنتدى، أعلن عن عدد كبير من الإجراءات والمبادرات الجديدة، شملت تقديم الدعم إلى أسواق الأوراق المالية والمؤسسات التجارية في أقل البلدان نموا، فضلا عن مبادرات لتعزيز الإنتاجية الزراعية، وكهربة الريف، والسياحة الشاملة، ووضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية تراعي الفوارق بين الجنسين، وتوفير النطاق العريض والتنمية الرقمية. وتشمل المبادرات مؤسسات القطاع الخاص، والتعاون بين بلدان الجنوب ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، وكذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص. وسيتم نشر قائمة شاملة بالإعلانات والتدابير المزمع تنفيذها في تقرير منفصل لمسار القطاع الخاص.
	86 - علاوة على ذلك، تم إطلاق عدد من المنشورات، منها:
	• التقرير الجديد ”شركاء في التنمية: كيف يمكن للجهات المانحة أن تشرك على نحو أفضل القطاع الخاص في تنمية أقل البلدان نموا“ الذي يقيّم برامج الجهات المانحة القائمة الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في أنشطة التنمية، ويحدد أوجه القصور والنهج الواعدة، ويقدم توصيات بشأن طرق إسهام برامج الجهات المانحة في تحفيز المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص في أقل البلدان نموا.
	• أدلة للاستثمار تبرز الفرص والتحديات في 4 من أقل البلدان نموا هي: بنن وجزر القمر وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وزامبيا.
	• بقيادة منظمة التجارة العالمية وبدعم من مركز التجارة الدولية، أطلقت مبادرة لتطوير مجموعة من الأدوات لنشر المعلومات عن السياحة المستدامة. وتشمل هذه المجموعة موارد توضح متطلبات السوق المحلية، وتحدد اعتبارات المجتمع المحلي، فضلا عن توجيهات لإدارة شؤون السياحة بعد انتهاء الأزمة.
	• إصدار تقرير يستعرض تطور أسواق الأوراق المالية في أقل البلدان نموا، ويبرز بالتفصيل، من وجهة نظر المستثمر، التحديات التي تواجهها حالياً أسواق الأوراق المالية في أقل البلدان نموا.
	87 - الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الاستثمار والشراكات (9 أيار/مايو 2011): ضم الغداء الرفيع المستوى الذي استضافه رئيس وزراء تركيا، رؤساء الدول والحكومات والرؤساء التنفيذيين وعدداً آخر من كبار القادة. وأتاحت هذه المناسبة الفرصة لإجراء حوار بين ممثلي القطاع الخاص وبين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم. وأعلن رئيس وزراء تركيا مجموعة شاملة من تدابير التعاون الاقتصادي والتقني لأقل البلدان نموا للعقد القادم، تشمل تسهيلات لمنح قروض ميسرة لإقامة البنية التحتية وبناء القدرات الإنتاجية لتعزيز الاستثمار، وبرامج نقل التكنولوجيا، بما في ذلك إنشاء مركز دولي للتكنولوجيا والعلوم والابتكار، ومركز دولي للزراعة، وكذلك المنح الدراسية، وأنشطة التدريب، وتقاسم أفضل الممارسات في مختلف المجالات.
	88 - وفي الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الاستثمار والشراكات، تحدث رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا وقال إن الشركة ستستثمر بليوني دولار في الدول الأكثر فقرا في العالم خلال السنوات العشر القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة كوكا كولا تهدف إلى تمكين أكثر من 5 ملايين امرأة من صاحبات المشاريع المضطلع بها في إطار سلسلة إضافة القيمة من خلال التوجيه والتدريب وغيرها من البرامج.
	89 - المعرض التجاري (9-13 أيار/مايو 2011): عرض المعرض التجاري فيه فرص التصدير وفرص تجارية أخرى متاحة في أقل البلدان نموا، وأتاح فرصا فريدة لعقد صفقات بين الشركات التجارية وإجراء حوار فيما بينها. وشارك في المعرض التجاري الذي نظمه اتحاد رجال الأعمال والصناعيين في تركيا بالتعاون مع مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكثر من 160 عارضا من القطاع الخاص، منهم 23 من أقل البلدان نموا - وقد دعيت إليه شركات من جميع البلدان الأقل نموا. وعرض ممثلون من أقل البلدان نموا سلعا وخدمات منتجة محليا. وبهدف إنشاء فرص للاستثمار والتعاون، شارك ممثلو قطاع الأعمال في أقل البلدان نموا في تمارين مواءمة مع مشاركين من القطاع الخاص من غير البلدان الأقل نموا.
	90 - وتشير الملاحظات والتقارير غير الرسمية التي قدمت خلال المعرض التجاري إلى إجراء عدد من الصفقات وإقامة علاقات تعاون، شملت فرص تصدير واستيراد لبعض المنتجات في أقل البلدان نموا. بالإضافة إلى ذلك، أعربت شركات من غير الدول الأقل نموا عن اهتمامها دخول أسواق بعض أقل البلدان نموا (في قطاعات مثل الآلات والمواد والبناء والسياحة).
	91 - وقد مُثلت أقل البلدان نموا التالية في المعرض التجاري: أفغانستان، وبنغلاديش، وبنن، وبوتان، وبوروندي، وكمبوديا، وغامبيا، وغينيا، وهايتي، وكيريباتي، وليسوتو، ومدغشقر، ومالاوي، وميانمار، ونيبال، ورواندا، وساموا، والسنغال، وجزر سليمان، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتيمور - ليشتي، وتوغو، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا.
	كاف - المناقشة العامة
	(البند 7 من جدول الأعمال)
	92 - في سياق المناقشة العامة، أدلى ببيانات ممثلو 121 دولة عضواً، و 13 من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، و 8 منظمات حكومية دولية.
	93 - وأعرب جميع المتحدثين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة تركيا لاستضافتها المؤتمر وترحيبها الحار وكرم ضيافتها للوفود. وأشاروا إلى أن عقد المؤتمر كان ضرورياً وفي حينه وخاصة في ضوء التحديات الجديدة الطويلة الأمد والناشئة التي تواجهها أقل البلدان نموا. واستعرض المندوبون في بياناتهم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل بروكسل، وحددوا التحديات التي يواجهونها، وطرحوا أفكاراً ومقترحات لمواجهة تلك التحديات.
	تقييم تنفيذ برنامج عمل بروكسل

	94 - قيم كثير من الوفود تنفيذ برنامج عمل بروكسل لصالح أقل البلدان نموا خلال العقد الماضي وذلك بتقديم أمثلة محددة لدوره في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وبتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة. وأعادت الوفود التأكيد على أن الهدف النهائي لبرنامج العمل تمثل في تحسين رفاه مواطني أقل البلدان نموا. وأكد كثير من المتكلمين أيضا أن برنامج العمل قد ركز تركيزا كبيرا على الأهداف المتصلة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعلى الأهداف الحيوية المتمثلة في الإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية. وأعربت وفود أقل البلدان نموا عن امتنانها للدعم الدولي المقدم من الشركاء الإنمائيين وغيرهم، وأشاروا إلى أن تلك المساعدة، بالاقتران والتكامل مع الجهود الوطنية، قد ساعدت أقل البلدان نموا على إحراز بعض التقدم الهام نحو تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا، ولا سيما في المجالات المتصلة بتمكين المرأة، والتعليم الابتدائي والصحة. 
	96 - وأكدت وفود أخرى أن برنامج عمل بروكسل كان يرمي إلى مساعدة أقل البلدان نموا، في جملة ميادين من بينها تنويع اقتصاداتها بعيدا عن القطاعات الاستخراجية، وتوسيع إمكانية الوصول للأسواق، وتحسين هياكلها الأساسية وتوسيع نطاقها، وتعزيز الحوكمة، ومن ثم الحد من تهميش أقل البلدان نموا. 
	96 - وأقر كثير من المتكلمين بأن ثمة تقدما هاما قد أُحرز عن طريق تنفيذ برنامج عمل بروكسل. وذكروا أن التقدم المحرز في تطوير الهياكل الأساسية المؤسسية الرئيسية للحوكمة - وضع دساتير جديدة وإنشاء مؤسسات وطنية ومحلية، ولا سيما برلمانات وطنية جامعة، لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاركة، وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، ونظام للحوكمة يتسم بالشفافية ويرتكز على قواعد محددة - مما يشكل ترتيبا جيدا للأولويات، ولا سيما للبلدان الخارجة من النزاع العنيف أو التي لا تزال مهددة بنشوبه. وأشارت وفود أخرى إلى أن الفشل في تحقيق نمو ذي قاعدة عريضة وشامل اجتماعيا يهدد الاستقرار الاجتماعي وسيعرض للخطر المكاسب التي جرى تحقيقها بشق النفس في مجال الحوكمة لتلك البلدان الخارجة من النزاع. 
	97 - وأكد عدد من المتكلمين على البيئة الدولية الداعمة نسبيا التي كانت سائدة حتى نشوب الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة. وتشمل هذه التدابير الداعمة الارتفاع المطرد في المساعدة الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات التحويلات المالية نحو أقل البلدان نموا وتنفيذ مبادرات رئيسية لتخفيف عبء الديون واتفاقات التجارة التفضيلية، فضلا عن التحرير الانفرادي للتجارة الذي انصب في مصلحة كثير من أقل البلدان نموا. وأشار العديد من المتكلمين إلى أهمية المعونة التجارية كوسيلة لتمكين البلدان الأقل نموا من الاستفادة بشكل موسّع، من فرص الوصول إلى الأسواق القائمة، وتحسين شروط وظروف التعاون التجاري الدولي. وذكرت الوفود أن هذه البيئة الدولية الداعمة مقرونة بمواصلة عمليات إصلاح السياسات والمؤسسات في أقل البلدان نموا قد أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي أعلى.
	98 - وأشار العديد من المتكلمين إلى أن الفجوة بين أقل البلدان نموا وباقي العالم بما فيه البلدان النامية الأخرى، آخذة في الاتساع. وأُبديت ملاحظة مفادها أنه على الرغم من أن سكان أقل البلدان نموا يشكلون سدس سكان العالم تقريبا، فان حصتها في الناتج الاقتصادي العالمي لا تتجاوز نسبة 1 في المائة. وأشار كثير من المتكلمين إلى أن أقل البلدان نموا لا تزال مهمشة في المبادلات التجارية العالمية على الرغم من الزيادة الكبيرة في حصتها في تلك المبادلات خلال العقد الأخير.
	99 - وتعزى هذه النقائص إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما فيها عدم الوفاء بالالتزامات من جانب أقل البلدان وشركائها في التنمية، وعدم كفاية الموارد المالية، ولا سيما لدى مقارنتها بالطموحات الواسعة لبرنامج عمل بروكسل، ومحدودية القدرات البشرية والمؤسسية في أقل البلدان نموا. وتمثلت نقيصة أخرى في أن برنامج عمل بروكسل نفسه لم يكن، في عدد من الحالات، مدرجا على نحو فعال ضمن الخطط والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لأقل البلدان نموا، ويعزى ذلك جزئيا إلى النزاعات المدنية المستمرة وعدم الاستقرار السياسي في العديد من تلك البلدان.
	100 - وأشار كثير من المتكلمين إلى أن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر جرى تركيزه على الصناعات الاستخراجية والسلع الأساسية، وهي قطاعات ذات روابط قليلة ببقية قطاعات الاقتصاد المحلي مع إتاحة القليل من فرص العمل وارتفاع درجة تعرضها للصدمات الخارجية. واتفق المتكلمون على أن المطلوب يتمثل في المزيد من المبادرات الموجهة من قبل أقل البلدان نموا وشركائها التجاريين الدوليين وغيرهم من أصحاب المصلحة على حد سواء وذلك لتنفيذ تدابير من شأنها التغلب على الفجوات المؤسسية وتهيئة حوافز ملائمة لأغراض تحقيق المزيد من التعاون الدولي الفعال من أجل اغتنام فرص الاستثمار المتاحة، والاستفادة من الفرص التجارية غير المستغلة، وضمان تقاسم المعارف على نحو أكثر كفاءة وتمكينا للأعمال التجارية، وبصفة خاصة الممارسات الأفضل وغيرها من أنواع الدراية بما في ذلك نقل التكنولوجيات الملائمة.
	101 - ولفت المتكلمون الانتباه أيضا إلى ما يكتسي به تطوير مبادرات إضافية وتكميلية، عامة وخاصة على حد سواء، من أهمية خاصة لزيادة القدرات الاستيعابية لأقل البلدان نموا لأغراض التعاون الفعال في مجالات العلم، والتكنولوجيا والابتكار. وأُشير إلى أن آليات الدعم هذه، المنشأة في شراكة مع المؤسسات الدولية القائمة، لا غنى عنها لتمكين أقل البلدان نموا من المشاركة في سلاسل الإنتاج الدولية مشاركة تعود عليها بالنفع وللمساعدة على تنمية قدرة ذاتية من أجل التحسن التقني.
	102 - وعزى كثير من الوفود فشل برنامج عمل بروكسل في الوفاء بتوقعاته الكبيرة للغاية إلى الافتقار إلى التمويل الكافي للبرامج الواسعة النطاق المكلف بتنفيذها بموجب جدول الأعمال وأكدت أن الدعم المالي المقدم من جميع أصحاب المصلحة إلى برنامج عمل اسطنبول يجب زيادته. 
	103 - وأشار بعض الوفود إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في إتاحة فرص تفضيلية لأقل البلدان نموا للوصول إلى الأسواق عن طريق نظم التجارة التفضيلية، فلم يحقق بعد الشركاء الإنمائيون الهدف المتمثل في إتاحة فرص وصول منتجات جميع أقل البلدان نموا إلى الأسواق بلا رسوم جمركية ولا حصص مقررة. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب كثير من الوفود عن رأي مفاده أن استمرار إعمال القواعد التقييدية المتعلقة بالمنشأ والحواجز التجارية غير الجمركية، مثل المعايير والتدابير التقنية، فضلا عن القيود الشديدة المفروضة على العرض والعجز في الهياكل الأساسية المتصلة بالتجارة، قد حالت دون استفادة أقل البلدان نموا بشكل كامل من المكاسب المرتبطة باتساع إمكانية الوصول للأسواق. 
	الدروس المستفادة

	104 - واتفقت الوفود على نطاق واسع على أن محدودية القدرات البشرية والمؤسسية في أقل البلدان نموا تشكل القيد الرئيسي على قدرتها على الاستفادة من المساعدة الدولية، بما فيها ترتيبات التجارة التفضيلية، ودعت إلى تعزيز الاهتمام ببناء القدرات لتتماشى مع مبادرات المعونة التجارية. واتفقت الوفود على أن تنمية القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة في القطاع الريفي، تشكل أولوية عاجلة ولكنها مهملة إلى حد كبير. وفي هذا الصدد، واصل المتكلمون الدعوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في برنامج عمل اسطنبول عن طريق المبادرات الجديدة ”المعونة لصالح الاستثمار“.
	105 - وفي السياق ذاته، أكد المتكلمون أن زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي يجب أن تكون أولوية قصوى، ولكي تتسم بالفعالية، فإن هناك حاجة لبذل جهود متكاملة ومتزامنة. وتشمل هذه الجهود توفير ما يلزم من الهياكل الأساسية المادية والمتعلقة بالاتصالات؛ وتعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع الزراعي من أجل التحسن التكنولوجي، ولا سيما في مجال تقديم الدعم اللازم للمحاصيل عالية الغلة والمحاصيل الجديدة والمبتكرة على حد سواء؛ وإنعاش خدمات الإرشاد الزراعي لضمان وصولها للجميع وعلى نحو مستدام؛ وتحسين فرص الحصول على التمويل وحقوق الحيازة القانونية، ولا سيما للنساء. وأكدت الوفود أن هناك حاجة إلى جميع هذه الجهود المتكاملة لتمكين القطاع الزراعي من تحقيق ما ينطوي عليه من إمكانية لزيادة الدخول وفرص الحصول على التغذية، وأيضا للحد من الاعتماد الوطني على الأغذية المستوردة والتعرض لتقلبات أسعار الأغذية الدولية. 
	106 - وأشار كثير من المتكلمين إلى أنه سيكون من المهم زيادة فعالية وتأثير المعونة عن طريق معالجة أوجه القصور في ”هيكل“ المعونة الدولي. وشملت التوصيات المقترحة منح الأولوية لأقل البلدان نموا في عمليات تخصيص المساعدة الإنمائية الدولية؛ وإيجاد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل؛ وتقصي و، كلما كان ذلك ممكنا، تجريب أنواع جديدة للتعاون المالي و، بصفة خاصة، التعاون غير المالي؛ تعبئة الموارد عن طريق الإعانات المالية لمشاركة القطاع الخاص الدولي، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لأقل البلدان نموا؛ وتعزيز قدرات أقل البلدان نموا على إبرام العقود التجارية عن طريق تحقيق قدر أكبر من الشفافية في الاتفاقات وبتعزيز الاستعراض الحكومي، ولا سيما البرلماني؛ وزيادة مشاركة أقل البلدان نموا في إدارة هيكل المعونة.
	107 - وأشار متكلمون أيضا إلى أن من الممكن تحقيق أكبر قدر من الاتساق بتنسيق سياسات المعونة الدولية والمؤسسات المالية الدولية مع برنامج عمل اسطنبول، ومع أطر العمل الوطنية المحددة في أقل البلدان نموا. وفي هذا الصدد، اقترح بعض المتكلمين أن اتفاقات الاستثمار يمكن أن تشكل مفتاح تحقيق ذلك الهدف، بينما أعرب آخرون عن رأي مفاده أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون المحرك الذي يمكن عن طريقه تنفيذ تلك المبادرات المبتكرة. 
	108 - وشدد كثير من المتكلمين على الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لدور المرأة في الزراعة وفي الاقتصاد الريفي. ويعتبر الاستثمار في احتياجات النساء عاملا معجلا للنمو الزراعي والعمالة في المناطق الريفية. وأُعرب عن رأي مفاده أن للنمو في الزراعة تأثيرا على الحد من الفقر يعادل أربعة أضعاف تأثير النمو في أي قطاع آخر. وفي الواقع، وافق كثير من المتكلمين على المشاعر التي تردد صداها في الحوار والقائلة بأن التقدم الذي تحرزه المرأة هو تقدم للجميع.
	التحديات والفرص

	109 - لفت متكلمون الانتباه إلى عدد من العوامل التي طرأت منذ اعتماد برنامج عمل بروكسل، وهي عوامل قوَّضت فعالية ذلك البرنامج وتهدد برنامج عمل اسطنبول ما لم تتخذ إجراءات واسعة النطاق، ومتضافرة من قبل جميع أصحاب المصلحة وبصفة خاصة من قبل المجتمع الدولي. ومن بين أكثر العوامل أهمية الزيادة العالمية في أسعار الأغذية، وما ترتب عليها من نقص التغذية؛ والتقلبات الشديدة في أسعار السلع الأساسية خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتي كان لها آثار تراكمية سلبية على النمو وهددت بتقويض النجاحات الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، بوسائل ليس أقلها حفز التضخم في أقل البلدان نموا التي كانت بالأحرى تتبع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي؛ والآثار التي خلفتها الأزمة المالية الدولية وما تلاها من تعديلات؛ والإخلال بالقدرة على تحمل الديون بزيادة مستويات الدين عن طريق الاقتراض لدعم الميزانية، وبخفض توقعات النمو في كثير من أقل البلدان نموا. وأشار عدة وفود إلى أن تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في إدارة الاقتصاد العالمي يشكل أمرا جوهريا لتحقيق قدر أكبر من الاهتمام بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا. 
	110 - وأولت وفود اهتماما خاصا للمخاطر الحادة والوشيكة التي يشكلها تغير المناخ في العالم على أقل البلدان نموا. وأكدت عدة وفود أن للاحترار العالمي تأثيرا مباشرا على أقل البلدان نموا، وعلى الدول الجزيرة الصغيرة النامية خاصة، بل وقد يُهدد وجودها، في نهاية المطاف، كما جعل من الأصعب على جميع أقل البلدان نموا أن تبلغ الهدف المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وفي الوقت نفسه بناء عناصر مرونتها إزاء الصدمات الاقتصادية والبيئية التي تتعرض لها، نظرا لأوجه ضعفها المتأصلة. وأُعرب عن رأي مفاده أن المعيار الثالث لتحديد مركز أقل البلدان نموا - الضعف الاقتصادي الهيكلي- يتعين إعادة النظر فيه كي يتسنى إدراج تعرض أقل البلدان لمخاطر تغير المناخ في ذلك المعيار بشكل تام. 
	111 - وأكد متكلمون أن أقل البلدان نموا تقدم ”بحرا من الفرص“ وتشكل معا ”الأسواق الناشئة“ الرئيسية القادمة. وأبديت ملاحظة مفادها أن مساعدة أقل البلدان نموا ودعمها يجب ألا يُنظر إليه على أنه عمل خيري، بل كاستثمار يمكن أن يشكل المحرك الرئيسي للنمو في العالم وكذلك في أقل البلدان نموا نفسها.
	112 - وأحاط كثير من المتكلمين علما بتزايد أهمية التعاون بين بلدان الجنوب وأقل البلدان نموا والبلدان النامية الأخرى، وأحاط بعضهم علما بتزايد أهمية التجارة فيما بين بلدان الجنوب. واتفقت الوفود على أنه بالرغم من ضرورة الترحيب بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، فهو تعاون مكمِّل، وليس بديلا عن التعاون بين الشمال والجنوب. وأهاب كثير من الوفود بالبلدان الناشئة بتحمل ”حصتها العادلة“ من المساعدات المالية. ومن ناحية أخرى، عيّنت وفود كثيرة أخرى أشكالا محددة من التعاون، بما فيها التحويلات المالية المباشرة من دون شروط كالتي طبقتها في الأعوام الأخيرة. وأكدت هذه الوفود أنها تعتزم زيادة هذه الالتزامات. وقال متكلمون إن التجارب الإنمائية المتبادلة يمكن أن تشكل وسيلة قوية لتعزيز القدرات الإنتاجية والإدارية الوطنية في أقل البلدان نموا وفي الوقت نفسه ضمان فعالية مشاريع الاستثمار.
	113 - ولفت متكلمون الانتباه إلى التعاون الإقليمي بوصفه عنصرا أساسيا ومعروفا جيدا ولكنه آلية غير مستغلة تماما. وجرى التأكيد على دعم الدور الذي يمكن أن يضطلع به التعاون الإقليمي في تحسين كفاءة الاستثمار في الهياكل الأساسية وتهيئة المزيد من الظروف المحلية من أجل النمو المستدام الطويل الأجل. وأشار عدة متكلمين إلى مفهوم ممرات الهياكل الأساسية الإقليمية، وهو من المفاهيم المبشرة بإرساء الأساس المنطقي للمشاريع الكبرى للهياكل الأساسية للنقل والاتصالات.
	التأكيد من جديد على الالتزام العالمي بتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا 

	114 - أقرت الوفود بأن الهدف الرئيسي لبرنامج عمل اسطنبول ينبغي أن يتمثل في تمكين نصف أقل البلدان نموا من تحقيق شروط الخروج من القائمة على مدى العقد المقبل. وأعرب العديد من الوفود عن هدف أساسي يتمثل في الشروع الجدي في عملية تأمين زوال فئة أقل البلدان نموا على مدى العقد المقبل. وقدمت وفود هذا الهدف كتعبير عن المسؤولية المشتركة لجميع أصحاب المصلحة عن بناء مجتمع عالمي أكثر شمولا واستدامة وإنصافا وعدالة.
	115 - وأيد جميع الوفود إقامة شراكة متجددة ومعززة من أجل التنمية بهدف مساعدة أقل البلدان نموا في التغلب على العوائق التي تعترض التنمية الذاتية. ودعا الكثير من الوفود إلى جعل المؤتمر ”حدثا فاصلا“ من شأنه أن يثبت قدرته على تمكين عدد كبير من أقل البلدان نموا من تحقيق شروط الخروج من القائمة في العقد المقبل في نهاية المطاف. وأكدت وفود أن تقديم الدعم إلى البلدان الأشد فقرا والأكثر ضعفا يشكل التزاما أخلاقيا على عاتق المجتمع الدولي. وأشير أيضا إلى أن هذا الدعم يصب في المصلحة الذاتية المستنيرة للجميع نظرا إلى أن من شأن القضاء على الفقر أن يساعد على الحد من النزاعات ويكبح انتشار الأمراض على الصعيد العالمي. 
	تدابير وإجراءات الدعم الدولية الإضافية

	116 - وصف كثير من المتكلمين المبادرات التي سيجري الاضطلاع بها في إطار برنامج عمل اسطنبول باعتبارها تعكس أولويات جديدة، وقالوا إنه ينبغي توجيه الالتزامات نحو تحسين النهج السابقة وإعادة التوازن بين الأولويات في ضوء تجربة السنوات الـ 10 الماضية. وأبرز الكثير من الوفود ضرورة ألا يتمثل النهج المتبع في العقد القادم في الاستمرار بالعمل كالمعتاد. وأكد عدد من المتكلمين ضرورة أن تستغل المؤسسات وآليات الدعم القائمة استغلالا أكمل أو أن تواءم مع الاحتياجات الجديدة التي جرى تحديدها. ويمكن أن يأتي التجديد والتحسين الحقيقيان والقيمان من تحسين مواءمة المؤسسات والموارد الدولية القائمة مع جدول الأعمال الجديد الذي سيصدر عن برنامج عمل اسطنبول.
	117 - واقتُرح إنشاء مركز عالمي للعلم والتكنولوجيا والابتكار، كوسيلة لتسهيل التقاسم الجاري للمعارف بين مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحسين القدرات الإنتاجية والإدارية، ونشر أفضل الممارسات، ودعم التعاون التجاري والاستثمار.
	118 - وأكدت الوفود على ضرورة الوفاء بالالتزامات القائمة وقيام مختلف أصحاب المصلحة ببذل جهود إضافية من أجل مساعدة أقل البلدان نموا على بناء قدراتها المؤسسية وتعزيز الموارد بهدف الصمود أمام الصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمات العالمية في مجالات الغذاء والطاقة والمال والتخفيف من آثارها. وذكر الكثير من الوفود ضرورة العمل في الوقت المناسب على تقديم دعم كاف محدد الهدف في هذا الصدد.
	119 - وأكد المتكلمون ضرورة وجود مراقبة وتقييم قويين ومحسنين لبرنامج عمل اسطنبول. وأكدت وفود كثيرة إصرارها على وجوب المحافظة على المشاركة المستمرة لجميع أصحاب المصلحة من أجل ضمان الفاعلية القصوى لبرنامج العمل الجديد والمعزز. 
	لام - النظر في مشروع الوثائق الختامية 
	(البند 8 من جدول الأعمال)
	120 - في الجلسة الثانية للجنة الجامعة، المعقودة في 11 أيار/مايو 2011، اعتمدت اللجنة مشروع برنامج العمل الوارد في الوثيقة A/CONF.219/3، وأذنت لرئيس اللجنة بعرض مشروع برنامج العمل في الجلسة العامة.
	121 - وفي الجلسة الثالثة، المعقودة في 12 أيار/مايو 2011، اعتمدت اللجنة الجامعة مشروع الإعلان بصيغته الواردة في الوثيقة A/CONF.219/L.1.
	122 - وفي الجلسة العامة الختامية، المعقودة في 13 أيار/مايو 2011، اعتمد المؤتمر، بناء على توصية من اللجنة الجامعة، برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020 الوارد في الوثيقة A/CONF.219/3 (للاطلاع على النص، انظر الفصل الثاني) بصيغته المعدلة شفويا().
	123 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المؤتمر إعلان اسطنبول الوارد في الوثيقة A/CONF.219/L.1 (للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول).
	ميم - مسائل أخرى
	(البند 9 من جدول الأعمال)
	124 - في الجلسة العامة الختامية، المعقودة في 13 أيار/مايو 2011، اعتمد المؤتمر بالتزكية رسالة شكر وتقدير (A/CONF.219/L.3) قدمتها الأرجنتين، نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين (للاطلاع على النص، انظر الفصل الثالث).
	نون - اعتماد تقرير المؤتمر 
	(البند 10 من جدول الأعمال)
	125 - في الجلسة العامة الختامية، المعقودة في 13 أيار/مايو 2011، اعتمد المؤتمر مشروع تقريره (A/CONF.219/L.2)، وأذن للمقرر باستكمال التقرير بالمعلومات المتعلقة بوقائع الجلسة العامة الختامية.
	126 - وفي الحفل الختامي، أدلى ببيان كل من رئيس المؤتمر، أحمد داود أوغلو، وزير خارجية تركيا؛ والشيخ سيدي ديارا، الأمين العام للمؤتمر؛ وأوبيندرا ياداف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في نيبال؛ والأرجنتين (نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين)؛ وجان - فرانسيس ريجي زينسو (بنن)، مقرر المؤتمر.
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	2 - وشاركت فلسطين في المؤتمر بصفة مراقب.
	3 - وكانت أمانات اللجان الإقليمية التالية ممثلة: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
	4 - وكانت هيئات الأمم المتحدة وبرامجها التالية ممثلة: الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومركز التجارة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومكتب لجان الأمم المتحدة الإقليمية في نيويورك، وجامعة الأمم المتحدة، ومتطوعو الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي. 
	5 - وكانت الوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة التالية ممثلة: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة التجارة العالمية. 
	6 - وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ممثلة: مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ومصرف التنمية الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، ورابطة الدول الكاريبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، والصندوق المشترك للسلع الأساسية، وأمانة الكومنولث، والمؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمة الدولية للبلدان الناطقة باللغة الفرنسية، والاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجامعة الدول العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومركز الجنوب. 
	7 - وفيما يلي الكيانات الأخرى التي تلقت دعوة دائمة وشاركت بصفة مراقب: الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
	8 - وحضر المؤتمر عدد كبير من الممثلين البرلمانيين من البلدان الآتية، ومن بينها: إثيوبيا، والأردن، وإسبانيا، وأفغانستان، وأنغولا، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، والبرازيل، وبلجيكا، وبنغلاديش، وبوتان، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبولندا، وتركيا، وتشاد، وتوغو، وتوفالو، والجبل الأسود، وجزر سليمان، وجزر القمر، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مولدوفا، وجيبوتي، والدانمرك، وزامبيا، وساموا، وسلوفينيا، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصومال، والعراق، وعمان، وغامبيا، وغينيا الاستوائية، وغينيا - بيساو، وفانواتو، وكازاخستان، وكمبوديا، والكويت، وكيريباس، وكينيا، وليبريا، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، والمغرب، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموزامبيق، والنرويج، والنمسا، ونيبال، وهنغاريا، واليونان، و،الأعضاء المنتسبون والبرلمان الأوروبي.
	9 - وحضر المؤتمر عدد كبير من كيانات ومنظمات قطاع الأعمال هي: مجموعة A.P. Moller-Maersk، ومؤسسة ABAKLI İNŞ. TEKS.DIŞ A.Ş.، وشركة العقارات أي. بي. سي المحدودة، وأبراج كابيتال، وشركة ACI المحدودة، وغرفة أفغانستان للتجارة والصناعات، ومؤسسة AFI، والمائدة المستديرة الأفريقية للأعمال التجارية، والمصرف الأفريقي للتصدير والاستيراد، والابتكار والتنمية الأفريقيان، ومؤسسة Africapractice، ومصرف أكبانك، ومواد البناء أكيم، ومؤسسة Allianz SE، وشركة ALP للاستشارات المتعلقة بإدارة الاستدامة، ومؤسسة Altindag، وبورصة السلع الأساسية في أنطاكيا، وشركة الاستشارات ARGE، ورابطة النساء والبناء، والمنظمة غير الحكومية التعليمية Atce، ومؤسسة التحالف من أجل استغلال الفرص العالمية، ومجموعة Aydeniz، وبورصة السلع الأساسية بابيسكي، ومكتب المحاماة باغاتور، والشركات القابضة Balmed Holdings، والمعهد البنغلاديشي لمشاريع الأعمال، ومصرف آسيا، ومصرف غانا، ومصرف إندونيسيا، ومؤسسة BAUTECH، ومجموعة بايماز، وشركة بايراكتار للبناء، وغرفة التجارة والصناعة في بنن، وشركة بيرسي للاتصالات، ومؤسسة بيرتيلسمان، وشركة BEST CO/DEIK (مجلس العلاقات الاقتصادية الأجنبية) واتحاد الغرف العالمي، ومؤسسة Bill & Melinda Gates ومؤسسة BisCam International ومؤسسة BMF، ومؤسسة BMZ، ومصرف التنمية لغرب أفريقيا، والشركة القابضة BOYDAK Holding، ومؤسسة BPM International، والاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمشتغلات بالمهن الحرة BPW، ونادي BPW أدانا تركيا، وشركة برج الطاقة - في باكستان (خاصة) المحدودة ACE، وشركة القاهرة العلمية/رابطة سيدات الأعمال المصريات، ومؤسسة Calkan Consraction، ومجلس الاستثمارات الكمبودي، وبورصة السلع الأساسية كاناكال، ومجلس تركيا لأسواق رؤوس الأموال، والشركة القابضة Cengiz Holding، ومركز تطوير مؤسسات الابتكار والاستدامة العالمية، والمصرف المركزي لجمهورية تركيا، ومركز تنمية الشركات، ومؤسسة Cev Energy، وشركة CEY للهندسة والمتعاقدين المحدودة، وغرفة التجارة والصناعة لتيمور - ليشتي، وشركة رحلات شيغا المحدودة، ومجموعة NTG الصينية للغاز، وصندوق التنمية الصيني - الأفريقي، وشركة CIWI GmbH، ولجنة المساواة، وشركة تشاد للسكر، واتحاد صناعات تنزانيا، والمجلس الوطني لأرباب العمل في غينيا، وشركة كوباغاز المحدودة لتوزيع الغاز، ومؤسسة Corporate Training، ومؤسسة Craftoffshore international، وصندوق ضمان الائتمان، والشركة القابضة CTW-Holdings، ومؤسسة Cuneyd Zapsu Danismanlik، ومؤسسة Cx Catalysts، ومجموعة DAL، وشركة DEPA للإلكترونيات، والبنك الدولي، ومؤسسة DEVAK، ومصرف التنمية التركي، والصندوق الاستئماني للفرص الرقمية، وغرفة ديار بكر للتجارة والصناعة، ومؤسسة Dogus Grubu، ولجنة المانحين لتنمية الشركات، ومؤسسةDOT، ومؤسسة دومانكايا لأعمال البناء، ومعهد الأرض، ومؤسسة Eksiogullari، ومؤسسة Endeva، وشركة عنتيبي المحدودة لخدمات المناولة، ومؤسسة Enterprise Botswana، وشركة إيربالسي لمواد البناء، وشركة إيرديم للتنمية في مجال البناء، وشركة Erdam القابضة للنسيج، ومؤسسة Erenler A.S.، وشركة إيريس للطحين، وشركة إيرسن للنسيج، وشركة أفريقيا للموضة الأخلاقية، ومؤسسة Etoile Partners، واتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش، واتحاد أسواق الأوراق المالية الأوروبية - الآسيوية، واتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية، واتحاد رابطات المرشدين السياحيين الأتراك، ومؤسسة Finance in Motion، وشركة Fine Spinners (T) المحدودة، وشركة فينلي الدولية المحدودة، والوزارة الفنلدية للنقل والاتصالات، والمجلس الاقتصادي الأجنبي لتركيا، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا، وشركة GAP، وشركة Garanti للأوراق المالية، وشركة نظم غارنيت الطبية والتكنولوجية، وشركة غاز فرنسا السويس، وشركة GEMCILER، وشركة General Electric، وجامعة جينت، والفريق الاستشاري لمساعدة أشد الناس فقراً، والشركة العالمية لحلول الأعمال، والشركة Global Star Auto Traders المحدودة، والقمة النسائية العالمية، وشركةGo on المحدودة للاستثمارات، وصندوق معاشات موظفي الحكومة في جنوب أفريقيا، ومنتدى أعمال منطقة ميكونغ الكبرى دون الإقليمية، وشركة دلتا الخضراء المحدودة للتأمين، وشركة Green، وشركة الأسفار Green Earth، ومجموعة Group Pão de Açúcar، ومؤسسة GTI، والشركة القابضة H.O Sabanci، ومصرف Halk، وشركة Harith Fund Managers، ومجلس تنزانيا لتنمية البستنة، وشركة مصرف ICICI المحدودة، ومؤسسة التمويل الدولية، ومكتب مؤسسة التمويل الدولية في اسطنبول، وشركة الاستثمار في التغيير المحدودة، وشركة Inceoğlu Erdem للبناء، ومصرف التنمية الصناعية، وشركة Inflection Point Capital Management، ومؤسسة Interbrand، والمركز الأورومتوسطي للتعدد الثقافي من أجل اليونيسكو، والغرفة الدولية للتجارة، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنتدى الدولي لقادة الأعمال، وكلية الأعمال إيرينغا ريتكو، و البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومكتب اسطنبول للمؤتمرات والزوار، وسوق اسطنبول للأوراق المالية، ومؤسسة ISTIKBAL، ومركز التجارة الدولية، وشركة جاكما المحدودة للأعمال، وشركة تكنولوجيا النسيج جيانغسو ريدباد المحدودة، وشركة Kadıahmetoğulları للبناء، ومؤسسة Kagider، وشركة Karinca Lojistik A.Ş.، وشركة key & que (بنغلاديش) المحدودة، وغرفة قيصري للصناعة، وشركة KETSAN، وشركة Keymen Ilac San Ve Tic Ltd. STI، وشركة KLG، والشركة القابضة kocttolding A.S، ومنظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وشركة كوكوكبي للصناعات النفطية، ومؤسسة KUMTEL، وغرفة كوساداسي للتجارة، وشركة La farge، وشركة ليسوتو الوطنية للتنمية، ومؤسسة Libera Capital، وغرفة التجارة لليبريا، وشركة الموارد العالمية لينكسوفت المحدودة، ومؤسسة Live Mapping، وشركة Lotus القابضة، وسوق الأوراق المالية للوساكا، وشركة مارسك، وشركة ماهيندرا المحدودة لتمويل السكن الريفي، وشركة التحليل الإداري، ومجموعة منصور، وشركة ماريوت الدولية للفنادق، وشركة MBH المحدودة للموارد العالمية، ومؤسسة ماكينسي، ووزارة الصناعة والتجارة (تركيا)، وشركة Mitsui & Co، وشركة Europe Plc، وفرع إسطنبول، وغرفة مقديشو للتجارة والصناعة والزراعة، وشركة Monitor، وشبكة mPedigree، وشركة MT-DAR المحدودة لخدمات التجارة والاستشارات، وشركة ناش المحدودة للتصدير والاستيراد، والرابطة الوطنية للتجار النيجيريين، وغرفة التجارة والصناعة لنيبال وتركيا، وشركة نيستلي، وشركة Netafim، وشركة Netafim المحدودة، وشركة Netas، ومجموعة Nitol Niloy، وشركة Novozymes، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وشركة Okitipupa Oil Palm plc، وشركة النفط أونر، وشركة أورتادوغو للطاقة، وشركة أورتادوغو المحدودة للطاقة والنفط والهندسة والبناء والصناعة والتجارة، ورابطة وكالات الأسفار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وشركة دجيتوينغ في سري لانكا، وسلطة النقد الفلسطينية، وشبكة شركاء العالم، ومؤسسة PASİAD، وشركة التجارة بازا المحدودة، وشركة Pioneer Hi-Bred International، واتحاد القطاع الخاص، ووكالة الخصخصة، وشركة بروميكسكو المحدودة، وشركة Proskauer Rose LLP، وشركة RECA العقارية، وشركة RECA، وشركة Rhea لإدارة الموجودات، وجامعة رينيش فريدريش ويلهيلمز، وشركة ريكوه المحدودة، وشركة فنادق ريكسوس، ومجموعة RMA، وهيئة النقد الملكية، وشركة Rubicon Cleantech، ومؤسسة سابانسي، والشركة القابضة سابانسي، وجامعة سابانسي، ومجوهرات ساديس، وشركة Salini Costruttori، والمنتجع الصحي ساليني كونستروتوري، وشركة Samba Mbowe، وشركة Sanko Machine، وشركة ساري القابضة، وشركة SATBA، وشركة ساتو النيجيرية المحدودة للهندسة، والمنظمة السويدية لإنقاذ الطفولة، وفنادق سيرينا، وشركة أعمال شيبات المحدودة، وشركة سيغنيت المحدودة للنفط في سيراليون، وغرفة سينوب التجارة والصناعة، ومشاريع SKM، وفندق سنو كريست و Wild Life Safari، وغرفة التجارة والصناعة لجزر سليمان، وهيئة نساء جزر سليمان الممارسات للأعمال الحرة، والرابطة الدولية لأخوات المحبة، ونظام التبادل العالمي للأصول والتكنولوجيا فيما بين بلدان الجنوب، وشركة بلدان الجنوب للأنباء، ونقابة صناعات مدغشقر، والشركة المحدودة Synergy (T) Ltd، وشركة تاليسمان للطاقة، ومركز تنزانيا للاستثمار، ومجلس تنزانيا الوطني للأعمال التجارية، ومؤسسة تنزانيا للقطاع الخاص، وشركة TechnoServe، ومجموعة Telenor، ومؤسسة تركيا لأبحاث السياسات الاقتصادية، ومعهد TEPAV للاستقرار، ومؤسسة Tever Forest، وشركة Products، وشركة كوكا كولا، واتحاد فيدرالية ميانمار لغرف التجارة والصناعة، وشركة TIMA الدولية، والشركة المحدودة Tito Light، واتحاد الغرف وبورصات السلع الأساسية في تركيا، ومؤسسة TOBB ETU، ومجلس TOBB للسيدات صاحبات المشاريع، وشركة Toros للصناعة الزراعية، وشركة Trace Kills Limited 1، وشركة Tulu A.S.، وشركة الهواتف النقالة Turkcell، وشركة الخطوط الجوية التركية، وجمعية المصدرين الأتراك/DALGAKIRAN BASINÇLI HAVA MAK. TİC.VE SAN A.S.، ورابطة المصدرين الأتراك/ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. ve A.Ş.، وجمعية المصدرين الأتراك/LASS DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. وجمعية المصدرين الأتراك/ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. ve TİC A.Ş.)، ورابطة المصدرين الأتراك/VESTEL DIŞ TİC. A.Ş. والمنظمة التركية للصناعة والأعمال التجارية - ورابطة رجال الصناعة والأعمال الأتراك، والخزانة التركية، ومؤسسة KAGIDER، وشركة توسكون TUSKON، وممثل شركة توسكون بيجين، وتوسكون - الولايات المتحدة، وممثل توسكون/موسكو، وممثل توسكون/المنطقة الأوروبية الآسيوية، وغرفة أوغندا لتحالف التجارة والصناعة والزراعة، ومجلس أوغندا لتشجيع الصادرات، وشركة يوغورسان للشحن والعمليات المرفئية، واتحاد فيدرالية ميانمار لغرف التجارة والصناعة، ميانمار، وأونا - زامبيا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وشركة Unilever San. ve Tic Turk A. S.، وشركة Uni-Mar Energy Investments، وجامعة غينت، ومجلس الولايات المتحدة الأمريكية للأعمال الدولية، وغرفة أوساك للتجارة والصناعة، وشركة UZD Cevre ve Is Guvenligi، وهيئة تشجيع الاستثمارات في فانواتو، وشركة Visao Sustentavel، وشركة Viyellatex، وشركة Volcanic Earth، ومبادرة We Connect Europe، والمبادرة الدولية We Connect وشركة Western Union FS GmbH، ومكتب تركيا للاتصال، ومؤتمر الشبكة النسائية الدولية، ومنظمة المرأة في تنمية العمل التجاري، والمنظمة العالمية للمزارعين، ورابطات مراكز التجارة العالمية (هونغ كونغ)، ومؤسسة يارا الدولية، ومجموعة YDA، وجامعة يديتيفي، وشركة ينغون للبناء والصناعة والتجارة، وشركة Yilbak Ticaret A.S.، وشركة مجموعة ييوان المحدودة (شنغهاي) للبيئة، وشركة البناء يوكسل، والشركة القابضة يوكسل، وجامعة زمان، وهيئة تشجيع الاستثمار بزنجبار.
	10 - وحضر المؤتمر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية: تنسيق 11-11-11 لحركة الشمال الجنوب الفلامانية/أوروستيب، والرابطة الطبية الإسلامية الأفغانية، وتحالف شباب أفريقيا ضد الجوع - سيراليون، والمائدة الأفريقية المستديرة للأعمال التجارية، والمحفل والشبكة الأفريقيان المعنيان بالديون والتنمية، ورابطة النساء الأفريقيات، ومبادرة الشباب الأفريقي بشأن تغير المناخ، والوكالة الأفريقية للتجارة والتنمية، وكلية أغرا - أغرا، وأغويفبيغ (Aguifpeg)، وAkademi Lisan ve ilmi Arastirmalar Dernegi، ومنظمة الأمل للرعاية والتنمية الاجتماعية، ومنظمة الإحسان الخيرية، والمنظمة النسائية للجوف، واتحاد عموم فلاحي نيبال، وهيئة الألب الاستشارية للتنمية المستدامة، والرابطة الموزامبيقية للدفاع عن الأسرة، ومنظمة دعم التنمية المتكاملة والتضامن في المناطق الريفية، ومنظمة أبروفيرن، والاتحاد العربي لحماية البيئة، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنظمةArci Cultura E Sviluppo، ومنظمة Arena، وشركة Asia Riches International Investment Negotiation Limited، وأسراد (Asrad) - مالي، ومنظمة شباب أسامو، والرابطة من أجل رفاه الأسرة والتنمية المستدامة، والجمعية الموريتانية لمكافحة الاتكالية، وجمعية أصدقاء مستشفى الأطفال بالرباط، ورابطة نساء غرب أفريقيا، ورابطة الشباب من أجل الزراعة في مالي، ورابطة النساء والأعمال من أجل التنمية، ورابطة الشباب والعمل من أجل التنمية، ورابطة الشباب أصحاب المشاريع، والرابطة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ورابطة أسوزا لحماية البيئة، ومنظمة أتاك توغو (Attac Togo)، ومنظمة Azefkat Yolu Dernegi، ومنظمة عزيز محمود هدي فاكفي، ورابطة باب العالم للطلبة الأجانب، ورابطة باب العالم للطلبة الأجانب/منتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون، ورابطة باب العالم للطلبة الأجانب/الرابطة الاقتصادية الإثيوبية، ومركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التابع لجامعة باهسيسيهير، ورابطة بياز أي التركية، ومؤسسة بيليم في سانات فاكفي للعلم والفنون، وجامعة بينهامبتون، وجامعة بوغازيسي، ورابطة اجتماع الشمل التابعة لجامعة بوغازيسي، وجامعة بريغام يونغ، وشركة بوروم لأغذية البحر، ومنظمة الشباب البوروندي من أجل بناء السلام وإدماج اللاجئين الشباب، ورابطة نداء السنة، والحملة من أجل الحوكمة الرشيدة، ومنظمة كانسويو للأعمال الخيرية والتضامن، ومنبر نساء العاصمة (التركية)، والمنظمة النمساوية للرعاية، ومنظمة CCR، ومركز التجارة الدولية من أجل التنمية (Cecide)، ومركز الدراسات والأبحاث من أجل سكان ديناميين، ومركز التواصل بين الثقافات، ومركز الحوار حول السياسات في داكا، والمركز الوطني للتعاون من أجل التنمية، والعمال الأطفال في نيبال، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، وشبكة منظمات المجتمع المدني، ومبادرة كليفورد العالمية للتعليم، والتحالف من أجل الإعلام والتواصل والمعرفة في لاو، ومنظمة كوجيب الدولية، وبرنامج شبكات شباب المجتمع، والمجلس الوطني للشباب، ومؤتمر المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة الاستشارية مع الأمم المتحدة، والمجلس الوطني لمنظمات المجتمع المدني، ولجنة التعاون لكمبوديا، واتحاد دالي للمنظمات غير الحكومية في نيبال، ومنظمة Deniz Feneri Dernegi، ومنظمة أطباء حول العالم، ومنظمة أطباء حول العالم في تركيا، ومؤسسة دوست للرفاه، ومؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، والتحالف من أجل العدالة الاقتصادية، ومنظمة Elongo Elonga ongd، والحركة الإيريتيرية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة EMISCO، والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، ومنظمة إنهاء فقر المياه، ومنظمة مهندسون من أجل عالم مستدام، ومنظمة البيئة والتنمية في العالم الثالث - إثيوبيا، والأنظمة الإلكترونية من أجل الأعمال الخيرية، والشبكة الأوروبية المعنية بالديون والتنمية، ومنظمة Ex Catalysts، وكلية الحقوق وعلم الجريمة - جامعة نويبو ليون المستقلة، ومنظمةFairtrade Labelling Organisations International E.V، واتحاد المنتفعين من الحراجة المجتمعية، واتحاد المنظمات غير الحكومية في توغو، واتحاد الصحفيين النيباليين، والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات في مالي، ومؤسسة الأعمال من أجل التضامن والرفاه الاجتماعي، ومنتدى حماية الطبيعة، ومنظمة FOSAPA، ومؤسسة حقوق الإنسان والديمقراطية/هيئة رصد أقل البلدان نموا، ومؤسسة حقوق الإنسان والحرية والإغاثة الإنسانية، ومؤسسة العلوم والفنون، ومنظمة Bilim ve sanat Vakfi، ومنظمة GAPAFOT، ومنظمة GARED، ومؤسسة غرغار للتنمية، والنداء العالمي للعمل على مكافحة الفقر في كوريا، والتحالف العالمي من أجل عراق مستدام، والتحالف العالمي للحراجة المجتمعية (نيبال)، حركة البدائل الخضراء والسلام في أوغندا، وفريق البحث والعمل من أجل تشجيع الزراعة، وجامعة هاسيتيبي، ومؤسسة هدف الثقافية، ومؤسسة حواء، ومنظمة Hayat Saglik ve Sosyal Hizmetler Vakfi، ورابطة مهنيي الصحة، ومنظمة Hekva، ورابطة الأمل في الحياة للإخوان والأخوات المعوقين، ومنظمة أفق التبادل ومحاربة الفقر، ورابطة التنمية البشرية، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومنظمة الجهود الإنسانية والإغاثة في أوغندا، ويومية حورييت، ومنظمة إيبون الدولية، ومؤسسة حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية (IHH)، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية (Ihh)، ومؤسسة Inades-Formation Brunde، ومعهد دراسات الشرق الأوسط، ومعهد الدراسات الاجتماعية، والمركز الدولي لرصد انتهاكات الحقوق، والمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين، والمشروع الدولي لتنمية الشباب المسلم، ومركز الأبحاث الدولي من أجل السلام والوئام العالميين، والرابطة الدولية للتضامن والإغاثة، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، والرابطة الدولية للمتطوعين، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون، والمنظمة الإسلامية للتنمية المحلية، وجامعة إسطنبول باهسيسيهير، وجامعة إسطنبول بيلجي، وجامعة إسطنبول، والاتحاد الدولي للاتصالات، وجغران نيبال/اتحاد المنظمات غير الحكومية لنيبال، وجامعة جاواهر لال نيهرو، والرابطة الدولية للغرف التجارية الصغيرة - ملديف، والمركز اليسوعي للتنمية في أفريقيا، ومنظمة الشباب من البيئة والديمقراطية والتنمية، ومنظمة Jonction، ويوبيل جنوب آسيا/الحركة السلمية بشأن الديون والتنمية، والرابطة الدولية للغرف التجارية الصغيرة، ومرفق العدالة، ورابطة Kalkinma Merkezi Dernegi (رابطة مركز التنمية)، وفريق كارن للعمل النسائي، ورابطة كيمسي يوك مو للتضامن والمعونة، ومنظمة Kirsal Cevre، ومجلس المنظمات غير الحكومية الكورية للتعاون الخارجي، ومنظمة كوليتش للصحة الإنجابية للشباب وتنميتهم، ومنظمة رصد أقل البلدان نموا، ومؤسسة شباب ليسوتو، والشباب الليبيري المتحد من أجل سلامة المجتمع وتنميته، والمجمع الأدبي للداليت في نيبال، ومجتمع لوريتو، ومؤسسة لطفي بنات إيكوغريتيم أوكولو (Lutfi Banat Ilkogretim Okulu)، ومركز مفرق للتدريب وإعادة التأهيل، وجامعة مرمرة، ومؤسسة ماسيانداي للسلام، ومعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، ومؤسسة Mazlumder، ومركز الدراسات النسائية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومعهد ميكونغ، ومؤسسة Mirasimiz Dernegi، وجمعية مزدلفة الخيرية الإسلامية، ومؤسسة ميانمار للموارد، ومنظمة Nabodhara، وجامعة نانجينغ، والاتحاد الوطني للمعوقين في نيبال، والمجلس الوطني للشباب، ومؤسسة المستقبل القريب، ومنظمة INC، ومنظمة الجيران في نيبال، ومبادرة نيبال للتنمية، ومنظمة Nepal Samachar Patra، وجمعية الخير للتكافل الاجتماعي في موريتانيا، ومنظمة نوغايد غانا، ومنظمة مراقبة المساعدة الإنمائية الرسمية، والمنظمة غير الحكومية أماسوت، والمنظمة غير الحكومية للمساعدة الريفية في بنن، والمنظمة غير الحكومية رايوان ماتا، والمنظمة من أجل مبادرات التنمية الاجتماعية، ومعهد التنمية الخارجية، وفرع منظمة أوكسفام في نيوزيلندا، ومعهد أويكوس الاقتصادي للمحافظة على البيئة، ومنظمة Ozlenen Cocuk Dernegi، ومنظمة Papda، ومركز التدريب في مجال التنمية القائمة على المشاركة، والمؤسسة الخيرية Philanthrophy Bridge Foundation، ورابطة جزر المحيط الهادئ للمنظمات غير الحكومية، ومجلس السكان، وبرنامج تعزيز القدرات وإدارة نزاعات المجتمع المدني في أفريقيا الوسطى (Pregesco)، وشبكة تعزيز الديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية (Proddes)، ومنظمة Profemme Twese Hamwe، والصندوق Public Fund Global، ومنظمة البحث والعمل من أجل التنمية المتعددة القطاعات، وشبكة الكونغو الثانية للجنسانية والتنمية، وشبكة الشباب النيجيري المعنية بالتغيرات المناخية، ومركز الموارد للرعاية الصحية الأولية، ومنظمة الإعمار الريفي في نيبال، ومنظمة جنوب آسيا لمراقبة التجارة والاقتصاد والبيئة، ومؤسسة العلم والفن، والجمعية العلمية والثقافية لباكستان، وتحالف جنوب آسيا من أجل القضاء على الفقر، ومنظمة SHINE، ومنظمة SILAKA، والمنظمة الهولندية للتنمية (Snv)، (Snv Netherlands Development Organization)، ومنظمة الرصد الاجتماعي، وجمعية العمل من أجل التنمية الاجتماعية والمجتمعية، والتضامن الفعال من أجل تنمية الأسرة، والمنظمة التطوعية لتنمية شباب صوماليلاند، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ليسوتو، وجامعة سوينبورن للتكنولوجيا، وجامعة تاي - سولارين للتعليم، وجمعية التكافل لرعاية الطفولة، وجامعة طنطا، ورابطة التوعية والمواساة، ومؤسسة بروكينغز، ومؤسسة حقوق الإنسان والحرية والأعمال الإنسانية، ومؤسسة منظمات تركيا التطوعية، ومؤسسة فرانسيس دو غول نيجي، والمجلس الوطني لعلم الجريمة في باكستان، ومعهد أفريقيا لبلدان الشمال الأوروبي، ومنبر قوس قزح النسائي في إسطنبول، واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، وشبكة العالم الثالث، وفرع شبكة العالم الثالث في أفريقيا، وهيئة توروس للصناعة الزراعية والتجارة، والمعهد عبر الوطني، ورابطة بيازاي في تركيا، وبرنامج أوغندا للمساعدة في مجال الإدارة، وأوجما: مسلمو مالي الشباب، والرابطة الإسلامية للتعليم والتنمية الاقتصادية، ومنظمةUluslararasi Gokkubbe Yardimlasma Dernegi، ولجنة النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة، ورابطة الأمم المتحدة لتركيا - نخبة الشباب، ومنظمة جونا - توغو للشباب المتحد من أجل أفريقيا، وجامعة بروكسل الحرة، وجامعة سانس ماليزيا، وجامعة كاليفورنيا، ومنظمة Unnayan Onneshan - ”المبتكرون“، ومنظمة المتطوعين في العالم (FOCSIV)، والجهود التطوعية من أجل شواغل التنمية، والرابطة النسائية للمعرفة والثقافة والتضامن، والرابطة النسائية للمعرفة والثقافة والتضامن تركيا، ومؤسسة التعاون بين النساء المختصات في الصحة العامة والنظافة، ومركز ملتقى الطرق العالمي للأعمال التجارية، والمنظمة العالمية لحركة الكشافة (رابطة الكشافة تيلي إيتو مدغسكرا)، ومنظمة النظرة العالمية - غامبيا، ومنظمة YARDIMELI، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، واتحاد نساء اليمن، وتحالف الشباب - غامبيا، وشبكة خدمات إشراك الشباب - باكستان، والشباب من أجل السلام، ورابطة الشباب في العمل، وشبكة الشباب من أجل الأهداف الإنمائية للألفية، وشراكة الشباب من أجل السلام والتنمية، ومنظمة زينب لتطوير المرأة.
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	1 - نحن، ممثلي منظمات المجتمع المدني، وقد اجتمعنا هنا في اسطنبول في الفترة من 7 إلى 13 أيار/مايو 2011 في منتدى المجتمع المدني على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، لنُعرب عن بالغ تقديرنا للفرص التي أتيحت لنا طوال هذه العملية للتعبير عن آرائنا بشأن التحديات التي تواجه أقل البلدان نموا ولوضع برنامج عمل اسطنبول وإعلان اسطنبول السياسي.
	2 - ومع ذلك، فمن دواعي خيبة الأمل العميقة، ما تبين في ختام هذه العملية، من عدم سماع أصواتنا وإبرازها في النتائج التي خرج بها المؤتمر. كما أن المفاوضات التي بدأت بإجراء تحليلات لأوجه القصور في برنامج عمل بروكسل، قد برزت أيضا في التقرير المعني بأقل البلدان نموا لعام 2010 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (الأونكتاد). وأظهرت هذه المفاوضات أن الشركاء في التنمية لم يفوا بالتزاماتهم بتقديم مساعدات كافية وإصلاح القواعد التجارية غير العادلة وإزالة عبء الديون وبناء قدرات أقل البلدان نموا.
	3 - والأهم من ذلك كله، أن مختلف التحليلات أشارت أيضا إلى وجود عيوب وأوجه قصور في نموذج التنمية الذي روجت له الجهات الفاعلة المهيمنة في المجتمع الدولي. فقد كان النمو المدفوع بالصادرات نموا غير منصف وغير مستدام، مما أدى إلى اعتماد أقل البلدان نموا على السلع الأساسية وانتكاس مسيرة التصنيع وحدوث ضرر بيئي وتهميش اجتماعي واقتصادي فيها. وقد ساهمت هذه الإخفاقات والنموذج المعيب للنمو في زيادة عدد أقل البلدان نموا من 24 إلى 48 بلدا ورفع ثلاثة بلدان فقط من قائمة أقل البلدان نموا على مدى العقود الثلاثة الماضية. وما زال أكثر من نصف الرجال والنساء في أقل البلدان نموا يعيشون في فقر مدقع. وهناك انتهاك واسع لحقوق الإنسان. ولا يزال العدل والسلم الاجتماعيان حلما بعيد المنال.
	4 - ومنذ البداية، أعلنا بوضوح، أن هذا الأمر غير مقبول. ولا بد من تغيير نموذج التنمية. وقد تردد صدى دعواتنا في شكل مقترحات من أجل وضع هيكل جديد للدعم الدولي، وذهبنا بعيدا في الدعوة إلى إحداث تحول أكثر جوهرية في العلاقات بين الأغنياء والفقراء، وبين الرجال والنساء، وبين النخب وأولئك المفتقدين للموارد، وبين المُهيمنين والمهمشين. وقد دعونا إلى أن يُشكل هذا المؤتمر نقطة تحول نحو عالم أكثر عدلا وأكثر إنصافا وأكثر استدامة. ونحن نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء فشل برنامج عمل اسطنبول في مواجهة هذه التحديات.
	5 - ونحن نعتقد اعتقادا جازما بأن من المهم أن تقوم التنمية على أساس مواطن القوة لدى أقل البلدان نموا، وليس على أساس نقاط ضعفها. ويمكن تصنيف بعض البلدان على أنها ”فقيرة“ وفقا لمعايير الأمم المتحدة، في حين أنها غنية في جوانب هامة عديدة - في تماسك المجتمع، وفي الموارد الطبيعية، وفي كونها قادرة على العيش في وئام مع عالمنا الطبيعي، وفي الثقافات المتنوعة، وفي كرامة الإنسان. وبخاصة في الأعداد المتزايدة من الشابات والشباب الذين يملكون إمكانات هائلة وآمال عريضة في مستقبل أفضل. ومن نواحٍ عديدة، فإن مجتمعاتنا هي أكثر البلدان نموا، وليست أقلها نموا.
	6 - ولكن أقل البلدان نموا تُعاني من الحرمان الاقتصادي والاستغلال والتهميش. وقد شارك المجتمع المدني، في إطار التحضير لهذا المؤتمر، في عملية واسعة النطاق من الاستماع إلى شواغل الناس في أقل البلدان نموا وذلك من خلال إجراء مشاورات محلية ووطنية وإقليمية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وقد أبرزت هذه المشاورات الأعباء الكبيرة التي كان على الشعوب المهمشة والضعيفة في أقل البلدان نموا أن تواجهها في العقد الماضي، في ظل أزمات جديدة في الغذاء والماء والطاقة والآثار المترتبة على الأزمة المالية وزيادة حدة أزمة المناخ. وهناك تخوف عميق من مستقبل غير مؤكد حتى مع وجود تصميم على البقاء.
	7 - وقد فشل المؤتمر في تلبية توقعاتنا والالتزام بولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 63/227 يدعو الحكومات إلى حشد تدابير وإجراءات إضافية للدعم الدولي لصالح أقل البلدان نموا، والقيام في هذا الصدد، بصياغة واعتماد شراكة متجددة بين أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية. وهذا الأمر لم يحدث. لذا يشعر المجتمع المدني بالإحباط من أن البلدان المتقدمة النمو، بعد أن تسببت في تكبيد أقل البلدان نموا تكاليف باهظة من خلال المضاربات المالية والغذائية، وتطبيق قواعد تجارة غير عادلة، والقروض غير المشروعة بشروط مرهقة، وفي التعرض لأضرار بيئية، من بينها تغير المناخ، لم تلتزم حتى بتقديم مزيد من المساعدات إلى أقل البلدان نموا. والأسوأ من ذلك، قيام العديد من الجهات المانحة إما بتخفيض مساعداتها أو تحويلها لدفع تكاليف إصلاح الضرر الناجم عن تغير المناخ، رغم التزاماتها في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ بتوفير تمويل جديد وإضافي لتمويل المناخ. وتتضاءل المستويات الحالية من المساعدة أمام التكاليف المتزايدة للأضرار التي لحقت باقتصادات أقل البلدان نموا وبشعوبها.
	8 - وإننا ننواه بالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومات أقل البلدان نموا والحكومة التركية لإدراج التزامات ملموسة في برنامج العمل، ولكن الدعوة الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إيجاد شراكة متجددة قد قوضها ما قامت به البلدان المتقدمة النمو بشكل منهجي من إزالة لأي أهداف أو جداول زمنية أو آليات تنفيذ قد تكون استخدمت لمحاسبتهم. وقد رفضوا قبول التزامات تتجاوز تلك التي جرى الاتفاق عليها بالفعل في محافل أخرى مثل مؤتمر قمة الألفية، ومنظمة التجارة العالمية والمفاوضات المتعلقة بتغير المناخ. وقد استخدمت هذه البلدان تلك المفاوضات في محاولة لإحداث انقسامات بين البلدان النامية بدعوة بعض البلدان النامية إلى قبول ذات الالتزامات التي قبلتها البلدان المتقدمة. وسيكون التعاون فيما بين بلدان الجنوب أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل أقل البلدان نموا، ولكن البلدان النامية بحاجة إلى أن تُساهم وفقا لأهدافها المشتركة ولكن تبعا لمسؤولياتها المتباينة. وينبغي أن يكون الدعم الذي تُقدمه بلدان الجنوب إلى أقل البلدان نموا مُكملا للالتزامات التي وافقت عليها البلدان المتقدمة النمو، وليس بديلا عنها.
	9 - ونرحب بالاهتمام الذي أولي في برنامج العمل لتعزيز القدرة الإنتاجية. وهذا أمر بالغ الأهمية لإيجاد فرص عمل للأعداد المتزايدة من الشباب وذلك من خلال وضع سياسات إدماجية تُحقق الحصول على قيمة أكبر من الموارد، وتنويع الاقتصاد، والاستفادة من مواطن القوة في أقل البلدان نموا. ونرحب أيضا بالاعتراف بالحاجة إلى أن تتولى الحكومات، وليس الجهات المانحة أو القطاع الخاص قيادة عملية التنمية، ونرحب بإنشاء مصرف للتكنولوجيا.
	10 - ولكن النهج المُعتمد في برنامج العمل يقوم بشكل كبير على تحرير الاقتصاد وإعادة تجميعه بطرق جديدة. وقد جرى إحلال النهج التي يُوجهها القطاع الخاص محل النهج التي يُوجهها السوق. ويدعو برنامج العمل إلى إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص، دون الاعتراف بالحاجة إلى أن تضطلع الحكومات بوضع قواعد تنظم حماية العمال والمستهلكين والبيئة والمجتمعات المحلية. ويتقبل المجتمع المدني فكرة أنَّ القطاع الخاص يمكنه الاضطلاع بدور مفيد، ولكن تجربتنا تُشير إلى شركات قامت باستغلال المعادن والأسماك والغابات بطريقة غير مستدامة؛ والاستيلاء على الأراضي بهدف سرقة الموارد وسبل العيش من السكان المحليين؛ ومزارع للوقود الحيوي دمرت الغابات والأراضي الزراعية؛ وإغراق الأسواق بالأغذية مما دمر سبل معيشة المزارعين؛ ومشاريع تترك السكان المحليين يعيشون بدون مياه وفي بيئة ملوثة. وقد ذكرنا اجتماع المثقفين هنا بضرورة ألا تظل أقل البلدان نموا هي البلدان المُستغلة أكثر استغلال.
	11 - ويدعو برنامج العمل، في عدد من المجالات، إلى منح القطاع الخاص تمويلا من المال العام في أشكال ضمانات وخطط لتشجيع الاستثمار وحوافز. ولكن هذه الإعانات المالية تعني تسليم المال العام إلى القطاع الخاص، أملا في أن يحقق السوق فوائد عامة. فالتجربة الدولية مع شراكات القطاعين العام والخاص تدل على الحاجة إلى تجنب قيام القطاع العام بدفع التكاليف في حين تجني الشركات الأرباح. فالأموال اللازمة للتغلب على الفقر والظلم، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، والمساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعي والتنمية المجتمعية، يجري تحويلها لدعم الشركات ماليا. وهناك نقص فادح حاليا في التمويل لتلبية احتياجات من يفتقرون إلى الموارد، دون تحويل المزيد من الموارد من الجهات المانحة ومن الحكومات إلى الشركات. فالاستيلاء على مال الخزانة العامة أمر غير مقبول.
	12 - وندعو إلى أن يُشكل توافق آراء اسطنبول رفضا صريحا لتوافق آراء واشنطن. وينبغي أن تقوم سياسة الحكومات على استراتيجيات إنمائية وطنية تشاركية تركز على رؤية كل بلد ومواطن قوته الأساسية. ويجب أن نوفر الوظائف والفرص من أجل الاستخدام المستدام لما لدينا من النفط والثروة المعدنية والأرض والغابات والأسماك وغيرها من الموارد الطبيعية، بما يُحقق حماية حقوق الملاك التقليديين والمستخدمين للموارد وإضافة قيمة والإصرار على أسعار عادلة. وسيتطلب تنويع اقتصاداتنا أن تقوم القيادة الحكومية ببناء اقتصاد محلي قوي، مع التركيز بوجه خاص على إيجاد فرص أمام التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات التي تقودها النساء. ويجب وضع حقوق الضعفاء والمهمشين في صلب عملية صنع القرار الاقتصادي، وإنشاء آليات أقوى من أجل تحقيق الشفافية والنزاهة والمساءلة.
	13 - وينبغي بوجه خاص، أن تتبع أقل البلدان نموا استراتيجية للنمو تتسم بالاستدامة البيئية والعدل، وتقوم على كثافة اليد العاملة، وتوفر فرص عمل لائقة لمجموعة واسعة من الناس، ولا سيما لأعداد كبيرة من الشابات والشبان، وتوفير فرص لإكسابهم مهارات جديدة وتحسين سبل معيشتهم. وينبغي لحكومات أقل البلدان نموا أن تدعم وتضمن حقوق العمل الأساسية، بما فيها حرية تكوين الجمعيات، وإعداد خطط وطنية لتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل، الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية بمشاركة فعالة من الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني الممثلة.
	14 - وكان النمو الذي تقوده الصادرات عنصرا هاما في الاستراتيجيات الإنمائية لأقل البلدان نموا في برنامج عمل بروكسل، ولكن صادرات أقل البلدان نموا ما زالت تشكل حوالي 1 في المائة فقط من صادرات العالم. ومنذ عقد من الزمان، كانت هناك توقعات بأن إصلاح التجارة سيكون ممكنا كجزء من جدول أعمال الدوحة للتنمية. ولكن جرى محو ”التنمية“ من جدول الأعمال، وتعثرت المفاوضات بسبب عدم رغبة الدول المتقدمة النمو في الموافقة على إصلاح التشوهات التجارية الرئيسية في النظام، ولا سيما بسبب القواعد غير المنصفة بشأن الزراعة. ويدعو المجتمع المدني إلى وضع حد لاتفاقات التجارة غير العادلة، وإلى قيام أقل البلدان نموا بمقاومة الجهود التي تبذلها البلدان المتقدمة النمو للتفاوض حول اتفاقيات تجارية تقوم على المعاملة بالمثل. وثمة حاجة لأن تُوضع المعاملة الخاصة والتفاضلية والمرونة في السياسات بالنسبة لأقل البلدان نموا موضع التنفيذ وفقا لمرحلة التنمية التي يمر بها كل بلد (بدلا من تحديدها زمنيا) في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الإقليمية والثنائية، بحيث تتمكن أقل البلدان نموا من اعتماد استراتيجيات إنمائية تعبر عن الاحتياجات والفرص الخاصة بها.
	15 - وندعو إلى تشجيع الممارسات الزراعية المجدية اقتصاديا والمقبولة اجتماعيا والمستدامة بيئيا حتى يتم تعزيز السيادة الغذائية لشعوب أقل البلدان نموا. وثمة حاجة إلى دعم البحوث الزراعية التي تعتمد على تنوع البذور الزراعية والممارسات الاجتماعية والثقافية، ولا بد من تعبئة موارد مالية جديدة وإضافية لدعم التكيف وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ ذات الصلة. وينبغي لسياسات الإصلاح الزراعي أن تدعم احتياجات أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، ولا سيما النساء، وتعزيز مواطن القوة لديهم وحماية حقوقهم، ودعمهم للقيام بتنظيم جمعيات وتعاونيات منتجة وإضافة قيمة إلى أنظمة إنتاجهم الأصلية.
	16 - ونحث حكومات أقل البلدان نموا على تعزيز وإعمال حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى أن تكفل في استراتيجياتها الإنمائية تمتع المرأة بحقوقها، على النحو الوارد في القوانين المحلية والمعايير الدولية والمعايير المتفق عليها إقليميا. ويجب على الحكومات أن تكفل المشاركة الفعالة للمرأة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات وتنفيذها ورصدها ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق برنامج عمل اسطنبول.
	17 - وثمة حاجة إلى أن تحترم جميع البلدان حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأبنائهم ومُعاليهم الآخرين. ويجب كذلك كفالة الحق في ”التنقل بكرامة“. ويجب إنشاء آلية تنظيمية فعالة لمنع الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال الذين هم عرضة لهذه الحالات من الحرمان. ويجب على البلدان أن توفر إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والمرافق، وكفالة فعالية نظم الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين. ويجب تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الحالات الجارية للاتجار بالبشر بأحكام تتضمن عقوبات مُشددة على الأشخاص الذين يتورطون في تهريب البشر.
	18 - ويجب ألا يُهمَّش الاستثمار العام في مجال التنمية البشرية عند تنفيذ برنامج عمل اسطنبول. فالتعليم أمر حاسم بالنسبة لمواطني أقل البلدان نموا حتى يكونوا قادرين على المشاركة بشكل كامل في الحياة بمناحيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. بيد أن مستويات التعليم الرسمي لا تزال منخفضة في معظم أقل البلدان نموا. ورغم أن العديد من أقل البلدان نموا تُحرز تقدما نحو بلوغ الغايات المتعلقة بالتعليم الابتدائي من الأهداف الإنمائية للألفية، لم يترجم هذا إلى فرص لمواصلة التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية. وهذا أمر ضروري إذا كان للشابات والرجال أن يحصلوا على المهارات اللازمة للمشاركة كمواطنين وكمساهمين مهرة في اقتصادات أقل البلدان نموا.
	19 - وبالمثل، فإن الحاجة إلى تعزيز النظم الصحية والهياكل الأساسية وكفالة وجود نظم صحية فعالة على جميع المستويات أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق الغايات المتعلقة بالصحة من الأهداف الإنمائية للألفية. والحكومات بحاجة إلى تخصيص موارد كافية لتوفير الهياكل الأساسية والرواتب والموارد البشرية والتدريب في مجال التعليم، وزيادة الإنفاق على الصحة العامة.
	20 - وندعو إلى أن تقوم الحكومات والجهات المانحة بإيلاء أولوية جديدة للغاية المُتعلقة بتوفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2020، وكذلك إيلاء أولوية جديدة للشراكة العالمية لتوفير الصرف الصحي والمياه للجميع بوصفها منطلقا عالميا للوفاء بالالتزامات الوطنية في مجال الصرف الصحي والمياه. والفقراء في المناطق الحضرية مهملون إهمالا شديدا. ولذا يجب أن تُلبي خطط تقديم الخدمات الاحتياجات المتزايدة للمياه والصرف الصحي في المدن والبلدات. ولا تكمن المشكلة في ندرة المياه بل في غياب الإرادة السياسية. فالحكومات بحاجة إلى وضع آليات للحماية الاجتماعية تكون متاحة لجميع المواطنين، وتحقيق قدر أكبر من المساءلة عن توفير كافة الخدمات الضرورية واعتماد نهج قائم على الحقوق. والمجتمع المدني يرفض خصخصة قطاع الخدمات الأساسية تحت ستار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو غير ذلك من الذرائع.
	21 - وندعو إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط لجميع ديون أقل البلدان نموا، وإلى قيام حكومات أقل البلدان نموا بتجميد مدفوعات الديون ريثما يتم شطبها. وينبغي إنشاء عملية دولية مع نظيراتها من العمليات الوطنية، بهدف إجراء دراسة دقيقة للديون غير المشروعة، بما فيها دراسات حالات إفرادية، من أجل الخروج بسياسات تؤدي إلى الإلغاء التام وغير المشروط للديون وإحداث تغييرات في السياسات والممارسات المتعلقة بالإقراض والاقتراض. ويجب السعي إلى إجراء تغييرات فورية في الممارسات المتعلقة بالإقراض والاقتراض من أجل التحول نحو عمليات تمويل سيادية وديمقراطية ومسؤولة.
	22 - ويجب أن تلتزم البلدان الصناعية بإجراء تخفيضات عميقة وجذرية وغير مشروطة في انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري من خلال اتخاذ تدابير محلية، على أن يتم التعبير عنها في اتفاقات دولية ملزمة قانونا في إطار اتفاقية المناخ التي تتضمن أهدافا تستند إلى العلم والإنصاف. ويجب التوقف عن السعي وراء حلول كاذبة. والبلدان الصناعية بحاجة أيضا إلى الالتزام بتقديم تمويل من المال العام، يكون إلزاميا وإضافيا ويمكن التنبؤ به وخاليا من الشروط وغير منشئ للديون، وذلك لتغطية كامل تكاليف عملية التكيف في بلدان الجنوب، فضلا عن تكاليف التحول إلى نظم مستدامة، ليكون جزءا من اتفاقات دولية ملزمة قانونا في إطار اتفاقية المناخ. وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات لتجنب التغير الكارثي في المناخ. و يجب أن يتحقق هدف اسطنبول المتمثل في تخفيض أعداد أقل البلدان نموا نتيجة لرفعها من القائمة، وليس لأنها تحترق أو تغرق بسبب تأثيرات تغير المناخ.
	23 - وندعو إلى تقديم مساعدة إنمائية رسمية أكبر وأفضل، يجب توجيهها نحو فعالية التنمية بدلا من اتباع النهج السائد المتمثل في فعالية المعونة. ويجب أن تحترم المساعدة الإنمائية الرسمية سيادة البلدان وأن تدعم السياسات والبرامج المملوكة لشعوبها، لا أن تقوضها من خلال شروط تعجيزية. وهناك حاجة إلى وجود مصادر للتمويل تكون كافية ويمكن التنبؤ بها، مثل ما يتأتى من ضريبة المعاملات المالية المفروضة على معاملات المصارف الكبرى والمؤسسات المالية.
	24 - ويجب إعطاء المجتمع المدني دورا أقوى بوصفه شريكا في عملية التنمية. ولا يقتصر تملك أقل البلدان نموا لاستراتيجياتها الإنمائية ملكية حقيقية أن يكون التملك من جانب الحكومات فحسب، بل أن يكون من جانب المجتمع بكل فئاته. فالدول تحتاج إلى حيز سياسي للبت في أمور التنمية الخاصة بها، ويلزم أن تجري مناقشة الاستراتيجيات وإقرارها ورصدها بطريقة ديمقراطية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون المسؤولية الرئيسية للحكومات تجاه مجتمعاتها وبرلماناتها، لا تجاه المانحين أو المستثمرين أو الوكالات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أو منظمة التجارة العالمية. وينبغي للمجتمع المدني أن يضطلع بدور رئيسي في دعم المشاركة العامة وينبغي أن يُدرج بوصفه شريكا أساسيا في جميع عمليات صنع القرار. ويتعين على الحكومات إيجاد حيز للمجتمع المدني ليكون له صوت مستقل.
	25 - وهناك حاجة إلى وضع استراتيجية فعالة لمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وتنفيذ تلك الاستراتيجية ورصدها. وندعو إلى إجراء استعراضات للتقدم المحرز بصورة منتظمة بهدف تجديد الالتزامات وتوليد الإرادة السياسية. وينبغي ألا تعتمد هذه الآليات على عمليات الأمم المتحدة فحسب، بل ينبغي لها أيضا أن تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى. ويجب أن تكون هناك فرص لإجراء تقييم موضوعي للتقدم المحرز، بما في ذلك تقديم تقارير من جانب المجتمع المدني، ووضع آليات لمساءلة الحكومات، بما في ذلك حكومات أقل البلدان نموا والشركاء في التنمية على حد سواء، بشأن دورهم في تحقيق أهداف إعلان اسطنبول.
	26 - وقد رفع المشاركون في منتدى المجتمع المدني أصواتهم، وأعربوا عن آمالهم للمستقبل. وقد أعربوا عن الحاجة إلى إجراء متابعة فورية وفعالة لكفالة تحقيق نتائج وإنجازات فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في برنامج عمل اسطنبول. ويشهد هذا الكم الهائل من المشاركة النشطة من جانب منظمات المجتمع المدني والتزامها بمواصلة العمل معا من أجل مختلف القضايا لفترة طويلة بعد المؤتمر، على اهتمامها وقدرتها على إحداث تغيير.
	27 - وسنواصل عملنا على مدى العقد المقبل. وسنقوم بعملية تثقيف وتوعية بشأن التحديات الهامة التي تواجه أقل البلدان نموا والحاجة إلى اتباع نُهج في التنمية يكون محورها الناس. وسنقوم بدعم وتعبئة المجتمعات المحلية والمواطنين الآخرين من أجل تحدي السياسات والممارسات الظالمة وغير المستدامة. وسنضطلع بدورنا في وضع حد للظلم الناجم عن الفقر والمعاناة. وسنواصل العمل بشكل تعاوني مع أولئك الذين يشاركوننا أهدافنا.
	28 - ونختتم بالإعراب عن شكرنا للمساهمات الكبيرة المُقدمة من زملائنا المشاركين هنا في اسطنبول؛ واللجنة التوجيهية للمجتمع المدني؛ والشيخ سيدي ديارا، الأمين العام لهذا المؤتمر، وموظفي مكتب ممثل الأمم المتحدة السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ وأطباء العالم، الجهة المضيفة لمنتدى المجتمع المدني؛ ومنظمة رصد أقل البلدان نمواً؛ وحكومة تركيا وشعب هذه المدينة الجميلة اسطنبول؛ ورئيس وأعضاء مكتب التنسيق العالمي لأقل البلدان نموا.
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