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افتتحت اجللسة يف الساعة ١٠/١٥. 
البنــد ١٠٦ مــن جــدول األعمــال: مؤمتــر األمــم املتحـــدة 
A/56/222-) (تــــابع) الثـــالث املعـــين بـــأقل البلـــــدان منــــوا

 (A/56/358 و A/56/306 و S/2001/736

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلـدان منـوا  (أ)
 ،A/56/434 و A/56/306 و Corr.1 و A/56/297) (ـــــــــــــابع (ت

 (A/C.2/56/5 و Add.1 و A/56/645 و
ــــوا للعقـــد  تنفيــذ برنــامج العمــل ألقــل البلــدان من (ب)

 (A/56/306 و A/56/208) (تابع) ٢٠٠١-٢٠١٠
السيد شودري (بنغالديـش): أكـد أن األمـني العـام،  - ١
يف تقريـره عـن آليـة املتابعـة لتنسـيق ورصـد واسـتعراض تنفيــذ 
برنامج العمل ألقل البلدان منوا للعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠، عـاجل 
على حنو متوازن الفقرة ١١٦ من برنامج العمل ألقـل البلـدان 
منوا املعتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الثــالث املعـين بـأقل البلـدان 
منوا املعقود يف بروكسل حيـث طلـب إليـه أن يقـدم توصيـات 
بشأن إنشاء آلية للمتابعة. وقال إنه يتفق مـع حتليـالت األمـني 
العام بشأن القيود اليت واجهتـها آليـات املتابعـة املنشـأة ملتابعـة 
برامــج العمــل الســابقة، ورحــب بــاالقتراح الــذي تقــدم بـــه 
إلنشـاء آليـة متابعـة تتسـم بالكفـاءة واحلضـور ملتابعـــة برنــامج 
ـــل  العمـل اجلديـد وأيـد دون حتفـظ توصيتـه بإنشـاء مكتـب ممث
سـام يف نيويـورك يعـــىن بــأقل البلــدان منــوا أو غــري الســاحلية 
والـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة ومبنحـه رتبـــة وكيــل األمــني 
العــام. وأيــد أيضــا املــهام املنوطــة بــاملكتب كمــــا وردت يف 
التقريــر، وأحــاط علمــا مبــالك املوظفــني املقــــترح، ال ســـيما 
التوصية اليت تدعـو إىل اجلمـع بـني املـوارد املتأتيـة مـن مصـادر 
ثالثــة هــي: امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة، واإلعــارة مـــن 
ـــوارد  املؤسسـات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، وامل
اخلارجـة عـن امليزانيـة. فعـدم توفـــر اســتقرار وإمكانيــة للتنبــؤ 
بـاملوارد رمبـا شـــكل يف واقــع األمــر عقبــة كبــرية حتــول دون 

حتقيق الفعالية يف عملية املتابعة. فال بد إذن مـن كفالـة مـوارد 
كافيـة ومنتظمـة وقابلـة للتنبـؤ ملكتـب املمثـل السـامي. وال بــد 
أيضا للشركاء اإلمنائيني من تقدمي الدعم للمكتـب مـن خـالل 
تزويده مبوارد خارجة عن امليزانية. أما اهليئات التابعة ملنظومـة 
األمـم املتحـدة فعليـها أن تلـيب دون تأخـري طلـب األمـني العــام 
الــذي دعاهــا فيــه إىل توفــري الوظــائف الالزمــة عــــن طريـــق 
ـــل أن حيــرص األمــني العــام علــى تزويــد  اإلعـارة. ومـن املؤم

املكتب مبوظفني ذوي مؤهالت عالية لكفالة فعالية أدائه. 
وأكد أن على املكتب اجلديد أن يقوم بدور تنسـيقي  - ٢
دون أن يضطلـع باملسـؤوليات التنفيذيـة والتقنيـة، موضحــا أن 
األونكتاد طور جمموعة من القدرات يف جمال املساعدة التقنيـة 
املتصلــة بالتجــارة لفــائدة أقــل البلــدان منــوا وعليــه أن يقيــــم 
عالقات وثيقة مع مكتب املمثل السامي. وينبغي العمل أيضـا 
على تعزيز اآلليات املتاحة للقدرات التنفيذية يف االني التقـين 
ــــم  والتنفيـــذي يف مجيـــع اهليئـــات ذات الصلـــة مبنظومـــة األم
املتحـدة. ويف هـذا الصـدد، قـال إن بنغالديـــش ترحــب بقيــام 
رئيس جمموعة الـ ٧٧ بتقدمي التماس إىل األمانة العامـة يطلـب 
مزيدا من التوضيحات بشـأن الفقـرات ٢١ و ٢٢ و ٢٣ مـن 
التقرير وكفالة أال تتأثر قدرات األونكتـاد العمليـة يف جمـاالت 

اختصاصه. 
وختـــــم حديثـــــه قـــــائال إن الـــــــس االقتصــــــادي  - ٣
واالجتمــاعي قــرر، عمــال بتوصيــة مؤمتــر بروكســل، كفالــة 
ـــك،  إجـراء اسـتعراض حكومـي دويل سـنوي. عـالوة علـى ذل
قـرر النظـــر يف ختصيــص جــزء رفيــع املســتوى مــن مناقشــاته 
ـــل قبــل ايــة العقــد.  السـتعراض وتنسـيق تنفيـذ برنـامج العم
وهـذان القـراران يعكسـان األمهيـة الـيت يوليـها اتمـع الـــدويل 

ملتابعة برنامج العمل. 
السيدة إيزاتا (أنغوال): أشـادت بـالقرار الـذي اختـذه  - ٤
الس االقتصادي واالجتماعي للنظر يف ختصيـص جـزء رفيـع 
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املســتوى مــن مناقشــاته الســــتعراض تنفيـــذ برنـــامج العمـــل 
وتنسيقه. 

وقــالت إن أنغــوال حتيــط علمــا مــع التقديــر بتقريــــر  - ٥
األمــني العــام عــن تقييــم نتــــائج مؤمتـــر بروكســـل وعمليتـــه 
التحضريية (A/56/297) مضيفة أن برنامج العمل املعتمد ـذه 
ــادرة  املناسـبة يتيـح إطـارا مناسـبا إلقامـة شـراكة عامليـة متينـة ق
على اإلسراع بوتـرية النمـو االقتصـادي والتنميـة املسـتدامة يف 
أشد البلدان فقرا ومتكينها من االندماج يف االقتصاد العاملي. 

وأفـادت أن أنغـوال ذكـرت مـــرات عديــدة بضــرورة  - ٦
تنسيق جهود منظومة األمم املتحدة حىت يتسـىن ألقـل البلـدان 
منوا إحراز تقدم حقيقي. وأشــارت إىل أن تقريـر األمـني العـام 
عن آلية املتابعة (A/56/645)، يؤكد بوضـوح ضـرورة حتسـني 
كفـاءة اآلليـات القائمـة وتوزيـع املسـؤوليات يف جمـايل املراقبـــة 
واملتابعة مبزيد من العقالنية حـىت تراعـي هـذه اآلليـات النطـاق 
ـــوال ترحــب  األوسـع لربنـامج العمـل اجلديـد. وأكـدت أن أنغ
باملقترحات اليت قدمها األمني العـام يف هـذا التقريـر، موضحـة 
أن اهلدف العام للربنامج، وهو خفض عدد األشـخاص الذيـن 
يعــانون مــن الفقــر املدقــع إىل النصــف حبلــــول عـــام ٢٠١٥ 
وتشــجيع البلــدان علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة، ينبغـــي أن 
يكون مسؤولية مشتركة من كل حسب طاقتـه، تسـاهم فيـها 

البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء. 
ـــل  وأكــدت املتكلمــة أنــه ال ميكــن معاجلــة قضيــة أق - ٧
البلدان منوا دون اإلشارة إىل احلالـة احلرجـة للـدول األفريقيـة. 
فخالل السنوات املاضية، سـجلت هـذه البلـدان أسـوأ النتـائج 
االقتصاديـة ال بسـبب تطـور االقتصـاد العـاملي فحسـب، لكـــن 
أيضا بسبب األزمـة املاليـة الـيت تعـاين منـها أنغـوال والـيت أدت 
إىل ايار أسعار املنتجـات األساسـية الـيت يعتمـد عليـها معظـم 
هــذه البلــدان. وال يــزال البعــض منــــها يعـــاين مـــن ويـــالت 
الصراعـات ومـن عـــدم االســتقرار املزمــن ومهــا عــامالن مــن 

ــــارجي  عوامــل الكســاد االقتصــادي. مث أن عــبء الديــن اخل
ـــا  يعـوق اجلـهود الـيت تبذهلـا هـذه البلـدان حلشـد املـوارد داخلي
وخارجيا وحيد من قدرا على التغلب على الضعـف اهليكلـي 
ـــة  وعلــى اإلســراع بوتــرية النمــو والتنميــة. ففــي فجــر األلفي
اجلديــدة، ليــس هنــاك حتــد أهــم يف ســــياق العوملـــة وحتريـــر 
االقتصاد من حتدي اندماج أقل البلدان منوا اندماجا كامال يف 

االقتصاد العاملي والنظام التجاري العاملي. 
الســيد كاســــادو (منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة  - ٨
الصناعيــة): أشــار إىل التقــدم الــذي أحرزتــه منظمــــة األمـــم 
املتحــدة للتنميــة الصناعيــة يف تنفيــذ أهــداف برنــــامج عمـــل 
بروكســل، موضحــا أن مســامهتها تصــب يف ثالثــة جمـــاالت 
أساســـية هـــي: تعزيـــز القـــدرات اإلنتاجيـــة ودور التجــــارة، 
ــــتدامة، واملشـــاركة يف  وتشــجيع اســتخدام نظــم الطاقــة املس

التعاون املشترك بني الوكاالت املستهل باملؤمتر الثالث. 
ففيما يتعلق بتعزيز القدرات اإلنتاجية ودور التجارة،  - ٩
شرعت املنظمة يف تنفيذ عدد مـن الـربامج، ال سـيما لتشـجيع 
مشـاركة أقـل البلـدان منـوا يف التجـارة الدوليـة وزيـادة قدرـــا 
علـى املنافسـة يف جمـال التصديـر مـن خـالل حتديـــث هياكلــها 
األساسية. وتتعلق هذه الربامج أساسا بالقطاعـات الـيت حتظـى 
بطاقة تصديرية هائلة من قبيل املنتجات الغذائية واملنسـوجات 

واجللود. 
ويف إطار هذه املبادرة، مول االحتـاد األورويب برناجمـا  - ١٠
إقليميا لفائدة البلدان األعضاء يف االحتاد االقتصادي والنقـدي 
لغـرب أفريقيـا وتصـل قيمـــة هــذا الربنــامج إىل ١٢,٥ مليــون 
يـورو، وسـوف يسـتمر تنفيـــذه علــى مــدى ثــالث ســنوات. 
وبدأت املنظمة أيضا يف إجراء مشاورات مع البلدان األعضـاء 
يف اجلماعـة االقتصاديـــة لــدول غــرب أفريقيــا بشــأن برنــامج 
ممـاثل. عـالوة علـى ذلـك، حصلـت علـى موافقـة أملانيـــا علــى 
إعداد برنامج شامل لتيسري املبادالت التجارية مع أقل البلـدان 
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منــوا الواقعــة يف منطقــة اجلماعــة وغــري األعضــــاء يف االحتـــاد 
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. 

ومــن جهــة أخــرى، ترأســت املنظمــة خــالل مؤمتـــر  - ١١
بروكسل اجللسة املواضيعية املتعلقة بالطاقـة الـيت متخـض عنـها 
عدد من املشاريع وأنشطة املتابعة تتعلق بتزويد املناطق الريفيـة 
ـــة الصناعيــة اســتخداما رشــيدا. ويف  بالطاقـة واسـتخدام الطاق
جمـال الطاقـة املتجـددة، أعـدت مشـاريع لفـائدة مخســـة بلــدان 
ـــاح والكتلــة احليويــة يف  لتشـجيع الطاقـة الشمسـية وطاقـة الري
املناطق الريفية. إضافة إىل ذلك، وبفضـل متويـل مـن احلكومـة 
النمسـاوية، سـتنظم املنظمـة واألونكتـاد يف فيينـا مؤمتـرا بشــأن 
ــــداد  حتديــد التعريفــات اجلمركيــة ملــواد اهليدروكربــور واإلم

والتحكم يف تقلبات أسعار النفط يف أقل البلدان منوا. 
وأكدت املتكلمة أن املؤمتر الثـالث ألقـل البلـدان منـوا  - ١٢
أعطـى زمخــا للتعــاون بــني املنظمــات. إذ طرحــت مبــادرات 
ــدف إىل إشــراك منظمــات أخــرى ســواء يف جمــال تيســــري 
التجــارة أو يف جمــال االســــتثمار. ويف هـــذا الصـــدد، تتطلـــع 
املنظمــة باهتمــام إىل صــدور الوثيقــة التوجيهيــة الــيت ينكـــب 
األونكتـاد علـى إعدادهـا ألـا سـتوفر توجيـهات هامـة لدمــج 
برنـامج العمـل يف براجمـها اخلاصـــة، لكــن مــن املؤمــل كفالــة 
االتساق الكامل بـني هـذه الوثيقـة واألنشـطة األخـرى املنفـذة 
علـى نطـاق املنظومـة، ال سـيما خطـة العمـل الراميـة إىل تنفيــذ 

إعالن األلفية والربنامج اجلديد للتنمية يف أفريقيا. 
ــــترة حتـــول عصيبـــة لكنـــها  وقــد اجتــازت املنظمــة ف - ١٣
مشجعة، يف ضوء خطة العمل اليت اعتمدا يف الدورة السـابعة 
ملؤمترها العام ويف سياق إصالح األمم املتحدة. وســينظر املؤمتـر 
العام خالل دورته التاسعة يف النتائج احملققة ويف ضـرورة حتيـني 
أولويات خطة العمل لتكييفها مع البيئة العامليـة اجلديـدة. ومـن 
املؤمل، ذه املناسـبة، أن تعيـد الـدول األعضـاء تـأكيد دعمـها 

ألقل البلدان منوا ولتنفيذ برنامج عمل بروكسل. 

الســيد مبــايو (الكامــريون)، نــائب الرئيــــس، تـــوىل  - ١٤
رئاسة اجللسة. 

الســيد فييــنرايف (تــايلند): أشــار إىل أن عــــدد أقـــل  - ١٥
البلدان منوا ارتفع من ٢٥ إىل ٤٩ بلدا علـى مـدى ٣٠ سـنة، 
ويقـدر عـــدد ســكان هــذه البلــدان بــأكثر مــن ٦٠٠ مليــون 
ـــن هــذا االجتــاه نظــرا لــتزايد خطــر  نسـمة. ودعـا إىل احلـد م

التهميش يف السياق احلايل للعوملة. 
وقــال إن إعــالن وبرنــامج عمــل بروكســل يوفــــران  - ١٦
إطـارا مناسـبا إلقامـة شـراكة متينـة مـن أجـل اإلسـراع بوتـــرية 
النمو االقتصادي املسـتدمي وتشـجيع التنميـة املسـتدامة يف أقـل 
ـــر ومظــاهر الالمســاواة  البلـدان منـوا ـدف القضـاء علـى الفق
ودمج هذه البلدان يف االقتصاد العاملي. وأشـار إىل أن برنـامج 
العمل اجلديد يركز على ضـرورة إقـدام كـل مـن أقـل البلـدان 
منوا والشركاء اإلمنائيني على تنفيذ أنشطة ملموسة ويؤكد أن 
حتقيـق التقـدم احلقيقـي ال ميكـــن أن يتــأتى إال بتنفيــذه تنفيــذا 

فعاال. 
وأوضـــح أن علـــى أقـــــل البلــــدان منــــوا أن تــــترجم  - ١٧
السياسات والتدابري الوطنية املنصوص عليها يف برنامج العمـل 
إىل تدابـري ملموسـة يف إطـار برامـج عملـها الوطنيـة ويف ضـــوء 
أولوياـا اخلاصـة. وعلـى اتمـع الـدويل مـــن جانبــه أن يوفــر 
املساعدة الالزمة، ال سيما يف جمـاالت االسـتثمارات اخلاصـة، 
ــــة الرمسيـــة، وختفيـــف الديـــن، والتجـــارة.  واملســاعدة اإلمنائي
وأردف قـائال إن التعـاون فيمـا بـني بلـــدان اجلنــوب ميكــن أن 
يلعـب أيضـا دورا هامـا ومكمـال يف جمـال املســـاعدة. إذ ميثــل 
اسـتراتيجية لدعـم اجلـهود اإلمنائيـة الـيت تبذهلـا البلـــدان الناميــة 
وسبيال إىل زيادة مشـاركة هـذه البلـدان يف االقتصـاد العـاملي. 
وميكن أن يتعزز بشكل كبري مبسـاعدة البلـدان املتقدمـة النمـو 
مـن خـالل ترتيبـات ثالثيـة خمتلفـة، ال سـيما الدعـم املباشــر أو 
ترتيبــات تقاســم التكــاليف، واملشــــاريع املشـــتركة يف جمـــال 
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البحث والتطوير، وبرامج التدريـب الـيت تتيحـها بلـدان ثالثـة. 
وينبغي اإلشادة بتزايد عدد البلدان املتقدمة النمو واملؤسسات 

اإلمنائية اليت تدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. 
وأشار إىل مثال تايلند، اليت وإن كانت تعـافت ببـطء  - ١٨
من آثار األزمة املالية اليت شـهدا، فإـا توفـر املسـاعدة ألقـل 
البلدان منوا، وال سيما للبلدان الواقعة يف منطقة امليكونــغ دون 
اإلقليمية. وتساهم أيضا من خالل برامج شىت يف تنمية بلـدان 
أخرى يف آسيا واحمليط اهلادئ وأفريقيا وغرب أوروبـا وتنظـم 
ــــادل  حلقـــات دراســـية لفـــائدة البلـــدان الناميـــة لتشـــجيع تب

املعلومات واآلراء. 
وأعرب عن اقتناع تايلند بأن التعاون اإلقليمي ودون  - ١٩
اإلقليمـي لـه دور تكميلـي يف تنميـــة أقــل البلــدان منــوا. ففــي 
منطقـــة جنـــوب شـــرق آســـيا، ميكـــن أن يشـــجع التعـــــاون 
ـــار رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا علــى  االقتصـادي يف إط
اندماج بلدان الرابطة يف االقتصاد العاملي ومساعدة عدد كبري 
من البلدان من بينـها أقـل البلـدان منـوا علـى حتسـني أوضاعـها 
االقتصادية. وأشار إىل أنه ال بد من وضع آليات فعالـة تكفـل 
املتابعة واملراقبة على الصعيدين الوطين والعـاملي لضمـان جنـاح 
برنــامج عمــل بروكســل وبرامــج العمــل الوطنيــة وتنفيذهــــا 

الكامل. 
السيد لوريرتو (املكسيك): الحظ أن إعالن األلفيـة  - ٢٠
يؤكد على ضرورة مراعاة االحتياجات اخلاصـة ألقـل البلـدان 
منـوا، وأكـد أمهيـة أن تعتمـد البلـدان املتقدمـة النمـو سياســـات 
تكفـل وصـــول هــذه البلــدان إىل أســواقها وأن تتخــذ تدابــري 
لتخفيف عبء البلدان الفقرية املثقلة بالديون وزيادة املساعدة 
اإلمنائية الرمسية. وقال إن مؤمتـر بروكسـل يعتـرب مرحلـة هامـة 
علـى طريـق حتقيـق هـــذه األهــداف. فــإعالن وبرنــامج عمــل 
بروكسـل يؤكـدان االلتزامـات املتعـهد ـا يف إعــالن األلفيــة، 
ال سيما حتسني نوعية حياة سـكان أقـل البلـدان منـوا وخفـض 

عـدد األشـخاص الذيـن يعـانون مـن الفقـر املدقـع إىل النصـــف 
حبلول عام ٢٠١٥. وأوضح أنه على الرغم مـن أن املسـؤولية 
األساسية عن التنمية تقع على عاتق هذه البلدان، فإنــه ال غـىن 
هلا عن تلقي دعم ملموس من احلكومـات واملنظمـات الدوليـة 

واتمع املدين والقطاع اخلاص. 
وقال إن املكسيك تعيد تأكيد التزامها بروح التعـاون  - ٢١
الدويل الذي انبثق عن املؤمتـر والـذي يقـوم علـى البحـث عـن 
املزايا املتبادلة واملسؤوليات املشتركة، من كل حسـب طاقتـه، 
بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو وتؤكد عزمـها علـى 
املسـامهة يف حـدود إمكانياـــا ويف إطــار التعــاون بــني بلــدان 
ـــدان  اجلنـوب يف اجلـهود املبذولـة يف بروكسـل لفـائدة أقـل البل
منــوا. ويف هــذا الصــدد، وجــه املتكلــم انتبــاه احلــــاضرين إىل 
الوثيقة اليت قدمها بلـده خـالل الـدورة العاشـرة للجنـة املتابعـة 
والتنسـيق احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتعـاون االقتصـــادي بــني 
البلــدان الناميــة املعقــودة مؤخــرا يف طــــهران الـــيت تشـــري إىل 
األهــداف احملــــددة وإىل التدابـــري املتوخـــى اختاذهـــا يف إطـــار 

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. 
السيد نغوما (مجهورية ترتانيا املتحـدة): قـال إن وفد  - ٢٢
بلده يثين مع التقدير على تقرير األمــني العـام عـن آليـة املتابعـة 
لتنسيق ومراقبة واستعراض تنفيذ برنـامج العمـل ألقـل البلـدان 
منـــوا للعقـــد ٢٠٠١-٢٠١٠ (A/56/645)، الـــذي يتضمـــــن 
ـــــرار اجلمعيــــة العامــــة  توصيـــات مفيـــدة تصـــب يف اجتـــاه ق
٢٧٩/٥٥. وأوضــح أن تنفيــذ الربنــامج ســيتوقف علـــى أداء 
آليـة التنفيـذ واملتابعـــة واملراقبــة واالســتعراض علــى األصعــدة 
الوطنية واإلقليمية والعاملية. وأعرب عـن أملـه يف وضـع اآلليـة 
املعنية يف أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه يف ضوء اتساع نطـاق 
برنـامج العمـل، فـإن أي آليـة للمتابعـة ينبغـي أن حتظـى بدعــم 
مجيع األطراف املهتمة. وقال إن منظومــة األمـم املتحـدة، الـيت 
متلك الوسائل واألدوات الضرورية يف جمال التنسـيق، هلـا دور 
أساسي يف هذا السياق. وقد اختــذت التدابـري يف هـذا الصـدد. 
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إذ طلـب األمـني العـام إىل املؤسســـات التابعــة ملنظومــة األمــم 
املتحدة وغريها مـن املنظمـات املتعـددة األطـراف املعنيـة دمـج 
مسـألة تنفيـذ برنـامج العمـل يف برامـج عملــها. وقــرر الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي أن يكـرس جـزءا رفيـع املسـتوى مـن 
مناقشـاته هلـذه املسـألة وقـرر األونكتـاد حتويـل جلنـة دورة أقــل 
ـــاد منــذ ســنوات  البلـدان منـوا إىل جلنـة دائمـة. ويقـوم األونكت
بدور مركزي يف استعراض وتنفيذ برامـج العمـل املوجهـة إىل 
أقـل البلـدان منـوا. وقـال إن التغيـريات اهليكليـــة الــيت اقترحــها 
األمـني العـام سـتؤثر علـى مـوارده مـن املوظفـني وعلـى بعـــض 
جوانب نشاطه. ولذلك، من اهلام يف ضوء مسامهتها يف تنمية 
أقل البلدان منوا، تعزيز هذه املنظمـة ال سـيما خدمـات الدعـم 
التقـين واألعمـــال التحليليــة. وينبغــي احلــرص علــى تزويدهــا 
باملوارد الكافية والعمـل علـى أال يـؤدي إنشـاء اآلليـة اجلديـدة 

إىل إضعافها. 
السـيد كوغـدا (بوركينـا فاســـو): أشــار إىل أن أقــل  - ٢٣
البلــدان منــوا متثــل ١٠,٥ يف املائــة مــن ســكان العــامل لكــــن 
حصتها من التجارة العاملية ال تقـدر إال بنسـبة ٠,٥ يف املائـة. 
وتتسـم هـذه البلـدان بانتشـار الفقـر املدقـع وضعـف االقتصـــاد 
واملؤسسات واملوارد البشرية؛ ورغم اجلهود اليت تبذهلـا األمـم 
املتحدة من أجـل مسـاعدا، فإـا ال تـزال تـتزايد عـددا. ويف 
هذا السياق، قال إن مؤمتر بروكسل يتيح فرصـة للدفـع حبـوار 

الشراكة حول تنفيذ برنامج العمل. 
وأضاف قائال إنه ال بد ألقل البلدان منوا من أن تربح  - ٢٤
رهان احلد من الفقـر وأن تواجـه التحديـات املتمثلـة يف النمـو 
الدميغــرايف واالقتصــادي والقــدرة التنافســــية وتعزيـــز احلكـــم 
الدميقراطي. وهلذه الغاية، عليها تذليـل العقبـات الرئيسـية الـيت 
حتــول دون تنميتــها واســتغالل إمكاناــــا وتعزيـــز مواردهـــا 
ــة  البشـرية. ومـن هـذا املنظـور، اختـارت بوركينـا فاسـو سياس
ــة يف  اقتصاديـة واجتماعيـة تقـوم علـى املبـادئ األساسـية املتمثل
العدالـة وتكـــافؤ الفــرص واملشــاركة اتمعيــة وشــفافية إدارة 

املـوارد العامـة. لكـن رغـــم اإلرادة السياســية املتوفــرة يف أقــل 
ـــوارد املاليــة الضروريــة وكثــريا  البلـدان منـوا، فإـا ال متلـك امل
ما تواجه حروبا أهلية وجماعات وأوبئة؛ ولذلك، يتعذر عليــها 
التخلص من مواطن الضعف اهليكلي الـيت تعـوق تنميتـها دون 

مساعدة البلدان املتقدمة النمو. 
ويف ضـوء هـذا الوضـــع، كــان برنــامج العمــل ألقــل  - ٢٥
البلدان منوا يف التسعينات قد أكد ضـرورة توفـري أمـوال عامـة 
وخاصــة هلــذه البلــدان وختفيــف دينــها وتيســري وصوهلــــا إىل 
األسواق وزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة إليـها. لكـن 
مــن املؤســف أن عــددا مــن البلــدان املتقدمــة النمــو مل تــــف 
بااللتزامات اليت تعهدت ا يف هـذا اإلطـار. ولذلـك، ينبغـي، 
يف إطـار تنفيـذ برنـامج العمـل اجلديـد، أن حيصـل أقـل البلــدان 
ــددة  منـوا علـى دعـم ملمـوس مـن اجلـهات املاحنـة الثنائيـة واملتع

األطراف وعلى مساعدة من املنظمات غري احلكومية. 
وأردف قـائال إن بوركينـا فاسـو حتــرص علــى تعزيــز  - ٢٦
شـراكاا. فبالتعـاون مـع خمتلـف الشـركاء اإلمنـائيني، وضعـت 
آلية إلعادة حتديد شروط املساعدة الــيت تتلقاهـا وحـددت مـع 
األمـم املتحـدة وثيقـة اسـتراتيجية للتخفيـف مـــن وطــأة الفقــر 
وخطة إطارية للمساعدة اإلمنائيـة. ويف ضـوء الطـابع الطمـوح 
لربنامج العمل اجلديد، فإن بوركينا فاسو تأمل االستفادة مـن 
أوجـه التكـامل بـني اجلـهات املاحنـة وتعقـد العـزم علـــى تعزيــز 
قدراا يف جمال إدارة املعونات املقدمة. وملتابعة برنامج العمـل 
الوطين على أكمل وجه، يعتزم البلد تعزيز اآللية الـيت وضعـها 
يف إطار حتسني شروط املسـاعدة اإلمنائيـة وتطبيـق الالمركزيـة 
يف جمال اإلعالم وإنشاء مرصد للفقر والتنمية البشرية وإعـداد 

تقرير يف منتصف املدة ويف اية العقد. 
ورحب املتكلم بتقريـر األمـني العـام عـن آليـة املتابعـة  - ٢٧
(A/57/645) وأعـرب عـن تـأييده لالقـتراح الداعـي إىل إنشـــاء 
ــــدان غـــري  مكتــب للممثــل الســامي ألقــل البلــدان منــوا والبل
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السـاحلية واجلزريـة الصغـرية الناميـة. وقـال إن بوركينـا فاســـو 
تطلب إىل مجيع الشركاء دعم هذه اآللية اجلديدة. 

السيد أكينسانيا (نيجرييـا): أشـار إىل أن التسـعينات  - ٢٨
مل تشــهد أي تقــدم علــى طريــق حتقيــق التنميــــة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـة يف أقـل البلـدان منـوا وتنفيـذ برنـامج العمـل املعــد 
لفائدـا، ويعـــود ذلــك إىل عــدم كفايــة الدعــم املقــدم علــى 
الصعيــد الــدويل وقلــة القــــدرات الوطنيـــة. ولذلـــك، ينبغـــي 
للمجتمع الدويل أن يلتزم بقوة بتحسني األوضاع االجتماعيـة 
واالقتصاديـة هلـذه البلـدان. ومـن هـذا املنظـور، يشـكل إعــالن 

وبرنامج عمل بروكسل إطارا اللتزام عاملي. 
وأشار إىل أن نيجرييا، اليت تويل اهتمامـا خاصـا هلـذه  - ٢٩
املسـألة باعتبـار أن ٣٦ بلـدا مـن بـني أقـل البلـدان منـــوا البــالغ 
ــــد يف أفريقيـــا، شـــاركت بنشـــاط يف  عددهــا ٤٩ بلــدا توج
ـــذ  مؤمتـرات األمـم املتحـدة املتعلقـة بـأقل البلـدان منـوا ويف تنفي
ــــة  برامـــج العمـــل اهلادفـــة إىل حتســـني أوضاعـــها. ورغـــم قل
إمكانياا، فقد شـرعت يف تنفيـذ مشـاريع ثنائيـة يف عـدد مـن 
أقل البلدان منوا يف أفريقيا ويف تنفيذ برنامج للمساعدة التقنيـة 
يــهدف إىل مســاعدة بلــدان منطقــة احمليــط اهلــــادئ والبحـــر 
الكارييب على تلبية احتياجاا مـن اليـد العاملـة. وقـال إن أقـل 
البلدان منوا وضعت من جانبها برامج عمل وطنيـة تلـتزم فيـها 
باختـاذ التدابـري الالزمـة والشـــروع يف اإلصالحــات مــن أجــل 

دعم تنفيذ برنامج العمل. 
وقـال إن الوفـد النيجـريي يؤيـــد التوصيــة الــواردة يف  - ٣٠
ــــــام (A/56/297) والداعيـــــة إىل تركـــــيز  تقريــــر األمــــني الع
اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها أقل البلدان منـوا وشـركاؤها 
علـى تعزيـز اجلـهود الراميـة إىل دمـج السياســـات التجاريــة يف 
ـــة إىل القضــاء علــى الفقــر،  السياسـات اإلمنائيـة الوطنيـة اهلادف
وحتسـني االنفتـاح االقتصـادي، واتبـاع مســـار عملــي واضــح 
املعامل، وتنمية القدرات البشرية واملؤسسية. وأضاف قـائال إن 

هذه اجلهود ينبغي هلا أيضــا أن تتيـح ألقـل البلـدان منـوا كفالـة 
ـــيا، مبــا يف ذلــك جتــهيز الســلع األساســية  تنوعـها أفقيـا ورأس
األوليـة حمليـا. وأشـاد باملبـادرات املتعـددة األطـراف املعلنـــة يف 
مؤمتـر بروكسـل، وال سـيما: مبـادرة االحتـــاد األورويب �كــل 
شيء ما عـدا األسـلحة�، وتدابـري مكافحـة إغـراق األسـواق، 
وبرنــامج املســاعدة التقنيــة املتعلــــق باالســـتثمارات األجنبيـــة 
ـــا يف برنــامج العمــل   املباشـرة. وقـال إن االلتزامـات املتعـهد

مشجعة لكن ينبغي ترمجتها إىل تدابري ملموسة. 
وأكد أن على اتمع الدويل أن يويل األولوية إلقامـة  - ٣١
ـــثر البلــدان فقــرا  الشـراكات مـن أجـل دعـم ٤٩ بلـدا مـن أك
وميشـا يف العـامل إذ مـن املسـتحيل أن حيقـق اهلدفـــني اللذيــن 
حددمهـا يف جمـال التنميـة الدوليـة ومهـا مكافحـة سـوء التغذيـــة 
والقضاء على الفقـر إذا مل تتحسـن أوضـاع أقـل البلـدان منـوا. 
وعلى اتمع الـدويل أيضـا أن يتخـذ إجـراءات حازمـة إللغـاء 
ديـون هـذه البلـدان، وسـد الفجـــوة التكنولوجيــة بينــها وبــني 
البلدان األخرى، وتيسري وصوهلا إىل األسـواق. وأكـد أن مـن 
يفتقــر إىل اهليــاكل األساســية مــن أقــل البلــدان منــوا ســــيظل 
مهمشـــا، يف ســـياق العوملـــة والتكنولوجيـــا اجلديـــدة، رغــــم 
ما يضطلع به من إصالحات استجابة لطلـب البلـدان املتقدمـة 
النمو واملؤسسات املالية الدولية، إذا مل تسهم البلدان املتقدمـة 
النمــو إســهاما ملموســا يف تنميتــه. ولذلــك، ينبغـــي ملنظمـــة 
التجارة العاملية أن تتناول البعد اإلمنـائي لتحسـني وصـول أقـل 
البلدان منوا إىل األسواق بشروط تفضيلية والعمل علــى كفالـة 
ــات  إندماجـها يف االقتصـاد العـاملي. وسـيتطلب هـذا وضـع آلي
تكميليـة تكفـل املشـاركة الكاملـة لبلـــدان اجلنــوب يف عمليــة 

اختاذ القرارات على الصعيد الدويل. 
وقال إن إنشاء آلية املتابعة ال ينبغـي أن يؤثـر ال علـى  - ٣٢
نشـاط األونكتـاد وال علـى مسـتوى مـوارده. ولذلـك، ينبغـــي 
متويـل مكتـــب املمثــل الســامي بواســطة أمــوال خارجــة عــن 
ـــوارد جديــدة. ودعــا إىل ضــرورة تضــافر جــهود  امليزانيـة وم
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منظومـة األمـــم املتحــدة ومؤسســات بريتــون وودز ومنظمــة 
التجارة العاملية لكفالة تنفيذ برنامج العمل تنفيذا فعاال. 

وأوضح أن متويل التنمية يف أقل البلدان منوا ينبغي أن  - ٣٣
يعتمـد يف املقـــام األول علــى املــوارد احملليــة لكــن ال بــد مــن 
إكمال هذا التمويل باملساعدة اإلمنائية الرمسيـة واالسـتثمارات 
األجنبية املباشرة. ولذلك، فإن للمجتمع الــدويل دورا أساسـيا 
يف مسـاعدة هـذه البلـدان علـى أن تـــدي ســبيلها إىل التنميــة 

واالندماج يف االقتصاد العاملي.  
السيد أديشي (بنن): قال إن النظـر يف تقريـر األمـني  - ٣٤
العـام املعـروض علـى اللجنـة (A/56/645) جيـب أن يســتند إىل 
تقرير الفريق الرفيع املستوى الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ 
برنــــامج العمــــل للتســــعينات لصــــاحل أقــــل البلــــدان منــــــوا 
(A/CONF.191/IPC/16) الــذي يتضمــــن توصيـــات أساســـية 
تتعلــق بآليــة متابعــة برنــامج العمــل، وقــرار اجلمعيــة العامــــة 
٢١٤/٥٥، وال سيما الفقرة ١٣ اليت طلبت إىل األمـني العـام 

التوصية خبطوات ملموسة يف هذا الصدد. 
ــــواردة يف تقريـــر  وأعــرب عــن تــأييده للتوصيــات ال - ٣٥
األمـني العـام (A/56/645) الـيت تتسـم باملرونـة والواقعيـة والــيت 
حتدد املسؤوليات املنوطة بكل مـن املمثـل السـامي ووكـاالت 
األمـم املتحـــدة. وقــال إن بنــن تؤيــد إنشــاء مكتــب للممثــل 
السـامي وتالحـظ باهتمـام الترتيبـات الـيت أوصـــى ــا األمــني 
العام فيما يتعلق بوالية املكتب ومـوارده مـن املوظفـني. ورأى 
أن القرار الذي اختذه الس االقتصادي واالجتمـاعي بـإدراج 
النظــر يف مســألة أقــل البلــدان منــوا يف جــدول أعمالــه قــــرار 

مشجع. 
وأعرب يف اخلتام عن أملـه يف دعـوة األمـني العـام إىل  - ٣٦
ـــب املمثــل الســامي أعمالــه يف  تنفيـذ توصياتـه حـىت يبـدأ مكت
ــــك بتنفيـــذ برنـــامج العمـــل  أقــرب وقــت ممكــن ويدفــع بذل

وبتنسيقه. 

السيد بوديل (نيبـال): أشـار إىل أن مؤمتـر بروكسـل  - ٣٧
قد متخض عن التزامـات حمـددة ملواجهـة املشـاكل االقتصاديـة 
واالجتماعية اليت يعاين منـها أقـل البلـدان منـوا. وقـال إن علـى 
هـذه البلـدان، الـيت متضـي بـإطراد يف اعتنــاق قيــم الدميقراطيــة 
واحلريـة، أن تكفـل لشـعوا التنميـة والعـدل واالسـتقرار علــى 
ـــات  الرغـم مـن شـحة مواردهـا وقدراـا للغايـة وضآلـة إمكاني
وصـول منتجاـــا إىل األســواق وتعــثر جتارــا وعــدم كفايــة 
مؤسساا وقوانينها. وأضاف قائال إن خيبة األمل لـدى هـذه 
الشعوب تؤدي إىل مشاكل خطرية، فقد اضطـرت السـلطات 
النيبالية منذ وقت قريب إىل إعالن حالـة الطـوارئ. واسـتطرد 

قائال إن عدة دميقراطيات جديدة تعاين من هذه املشاكل. 
وأكـد أن أقـــل البلــدان منــوا هــي املســؤولة يف املقــام  - ٣٨
األول عــن تنميتــها لكنــها ال تســــتطيع أن تفعـــل شـــيئا دون 
مســاعدة اتمــع الــدويل. وأضــاف قــائال إنــه ينبغــي الوفـــاء 
مبختلف االلتزامــات املقطوعـة خـالل املؤمتـر الثـالث، ال سـيما 
ما يتعلق منها بـاملوارد ألن نقـص املـوارد هـو العـائق الرئيسـي 
الــذي حيــول دون حتقيــــق التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
وتعزيز الدميقراطية يف أقل البلدان منوا. وقال إن وفـده يرحـب 
بالتزام البلدان املاحنة بتخصيص نسـبة تصـل إىل ٠,٢ يف املائـة 
من إمجايل ناجتها القومي للمساعدة اإلمنائية الرمسية ويـرى أنـه 
ينبغـي توسـيع نطـاق مبـادرة البلـــدان الفقــرية املثقلــة بــالديون 

وتوفري املوارد املالية الكافية هلا. 
وأشــار إىل ضــــرورة اندمـــاج أقـــل البلـــدان منـــوا يف  - ٣٩
االقتصاد العاملي و دعا هلذه الغايـة إىل مسـاعدا علـى توسـيع 
قواعد إنتاجها وفتح األسـواق ملنتجاـا وتيسـري انضمامـها إىل 
منظمـة التجـارة العامليـة. وقـال إن مؤمتـر قمـة اجلنـوب أعـــرب 
عن تضامنه مـع أقـل البلـدان منـوا، مؤكـدا أن مـن شـأن تزايـد 
ــــدا  التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب أن يعطــي زمخــا جدي
للجهود املبذولة للقضاء على الفقر وأن يدفع بوترية التقدم يف 
البلـدان الناميـة بفضـل عوامـل منـها القـــرب اجلغــرايف وأوجــه 
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التشــابه القــائم بينــها يف النواحــي االقتصاديــــة واالجتماعيـــة 
والثقافية. 

وختـم حديثـه قـائال إن وفـد نيبـــال يؤيــد املقترحــات  - ٤٠
 (A/56/645) الـواردة يف تقريـر األمـني العـام عـن آليــة املتابعــة

ال سيما ما يتعلق منها بإنشاء مكتب للممثل السامي. 
السيد كيتيخون (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية):  - ٤١
أيـد، باســم جمموعــة البلــدان الناميــة غــري الســاحلية، توصيــة 
األمني العام املتعلقة بإنشاء مكتب للممثل السامي وأيد قـراره 
بعدم حتويل مكتب املنسق اخلاص ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان 
غري الساحلية واجلزرية الصغرية النامية بصفة تامة إذ ينبغـي لـه 
أن يواصل واليته وأعماله من أجـل مسـاعدة البلـدان احملرومـة 
بوجه خاص. ويعىن مكتب املنسـق اخلـاص باملشـاكل اخلاصـة 
بـالبلدان الناميـة غـري السـاحلية وبـات مركـــز تنســيق للــربامج 
اهلادفة إىل مساعدا على الصعيد العاملي. ويعىن بوجــه خـاص 
باستعراض نظم النقـل العـابر بصـورة منتظمـة، وتقـدمي الدعـم 
للمداوالت اليت جتـرى بشـأن التدابـري املتعلقـة بـالبلدان الناميـة 
غـري السـاحلية، وإعـــداد التقــارير وتوفــري اخلدمــات يف جمــايل 
املشورة والتعاون التقين، واملشاركة يف االجتماعـات الوزاريـة 

السنوية اليت تنظمها هذه البلدان. 
وقال إن اموعة ترى أن الربامج اليت أعـدت لفـائدة  - ٤٢
هــذه البلــدان والــيت ينفذهــا مكتــب املنســق اخلــــاص التـــابع 
لألونكتـاد ال ينبغـي أن يضحـى ـا مـن أجـــل إنشــاء مكتــب 
للممثل السامي. بل على النقيض من ذلك، يلـزم توفـري مزيـد 
من املوارد استعدادا لالجتماع الوزاري الدويل املقبـل للبلـدان 
النامية غري الساحلية وبلدان العبور. وأفاد أن جمموعـة البلـدان 
الناميـة غـري السـاحلية ستشـارك بنشـــاط يف املناقشــات بشــأن 
توصية األمني العام وستتعاون مع بلدان أخرى من أجل إجيـاد 

حل مقبول للجميع. 

الســيد حســني (إثيوبيــا): قــال إن بلــده قــد شـــارك  - ٤٣
ـــر بروكســل ودعــا إىل تنفيــذ برنــامج العمــل  بنشـاط يف مؤمت
املعتمد ذه املناسبة تنفيذا كامال. وأعرب عن تأييده الكـامل 
ملقـترح األمـني العـام املتعلـق بإنشـاء مكتـب للممثـل الســـامي، 
موضحا أن مسؤوليات املكتب ينبغـي أن تنحصـر يف التنسـيق 
ـــني اجلوانــب  والدعـوة وإعـداد التقـارير حـىت يتجلـى التميـيز ب
السياسية والتقنية واجلوانب املوضوعية املتعلقـة بتنفيـذ برنـامج 

العمل. 
ـــاء مكتــب املمثــل الســامي يف نيويــورك   وأشـاد بإنش - ٤٤
لكنه أعرب عن قلقه مـن أن يكـون إنشـاء هـذا املكتـب علـى 
ـــى ضــرورة مواصلــة  حسـاب أعمـال مكتـب آخـر. وأكـد عل
األعمال اليت يقوم ا األونكتاد لفائدة أقـل البلـدان منـوا وهـو 
أمـر يقتضـي تعزيـز مكتـب املنســـق اخلــاص. فخفــض املــوارد 
ـــار ســلبية علــى أعمــال  األساسـية لألونكتـاد قـد تكـون لـه آث
املنسـق اخلـاص. وقـال إن الوفـد اإلثيـويب مسـتعد ألن يشـــارك 
بصورة نشطة وبناءة يف املناقشات بشـأن هـذه التوصيـة اهلامـة 

حىت يتسىن اعتماد أفضل آلية ممكنة. 
السيد أمليــدا (الـرأس األخضـر): أشـار إىل أن اتمـع  - ٤٥
الدويل حدد يف إطار إعالن األلفية هدفا حيظى باألولوية وهـو 
خفض عدد األشـخاص الذيـن ال يكسـبون إال دوالرا أو أقـل 
مـن دوالر يف اليـوم إىل نصـف مـا هـو عليـه اآلن حبلـــول عــام 
ــائدة  ٢٠١٥ وأن مؤمتـر بروكسـل قـد اعتمـد برنـامج عمـل لف
أقـل البلـدان منـوا الـيت يزيـد عـدد ســـكاا علــى ٦٠٠ مليــون 
نسمة. وقال إن املؤمتر أتــاح الفرصـة للمشـاركني ملالحظـة أن 
برامـج العمـل السـابقة مل حتقـــق النتــائج املنشــودة منــها رغــم 
ما بذلته أقل البلدان منوا من جهود. ودعا األطراف املعنية إىل 
االضطـالع علـى حنـو كـامل بـالدور املنـوط ـــا . ودعــا أقــل 
البلــدان منــوا، باعتبارهــا هــي املســؤولة يف املقــام األول عــــن 
تنميتها، إىل القيام بكل ما يف وسعها لتجسيد التدابري الـواردة 
يف برنامج العمل واعتمادها على الصعيد الوطـين، وطلـب إىل 
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الشـركاء اإلمنـائيني زيـادة حجـم املسـاعدات وتعزيـــز فعاليتــها 
وتكييـف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مـــع األهــداف احملــددة يف 
الربنامج. ومن جهة أخرى، أشار إىل أن علـى اتمـع الـدويل 
ــاملي  أن حيـرص علـى أال يـؤدي التبـاطؤ احلـايل يف االقتصـاد الع

إىل اإلخالل بتنفيذ الربنامج. 
وأوضح أن جناح برنامج العمل ال يتوقف علـى إرادة  - ٤٦
البلـدان املعنيـة والشـركاء املعنيـني فحســـب بــل علــى عنــاصر 
أساسية أخرى منها آلية املتابعة اليت تكتسـب أمهيـة حامسـة يف 
هذا الصدد. ودعا إىل تعزيز وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة 
ذات الصلـة، وال سـيما األونكتـاد، وأيـد بقـوة إنشـاء مكتـــب 
للممثـل السـامي، وفقـا للتوصيـة الـيت أوردهـا األمـني العـــام يف 

 .(A/56/645) تقريره
السـيد دوس سـانتوس (موزامبيـــق): قــال إن إعــالن  - ٤٧
وبرنــامج عمــل بروكســل يعكســان رغبــة الــــدول يف إقامـــة 
شـراكة جديـدة مـن أجـل حتقيـــق النمــو االقتصــادي والتنميــة 
االقتصادية يف أقل البلدان منوا. غري أنه أوضح أن التنفيذ علـى 
الصعيـد الوطـين يظـل أمـرا حامسـا  وأن علـى أقـل البلـدان منــوا 
كفالة البيئة املالئمة لتحقيـق التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة. 
ولذلـك، اعتمــدت موزامبيــق يف اآلونــة األخــرية اســتراتيجية 
للحـد مـن الفقـر للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ تؤكـد علـى الســـالم 
واالسـتقرار، وكذلـك مبـادرة طويلـة األمـد تقـوم علـى إجــراء 

حوار بناء من أجل مستقبل البلد. 
وقال إن اجلهود اليت تبذهلا أقـل البلـدان منـوا ال ميكـن  - ٤٨
أن تكلـل بالنجـاح إال إذا وفـر هلـا الشـركاء اإلمنـائيون الدعـــم 
الالزم، ال سيما من خالل توفري مساعدة إمنائيـة رمسيـة كافيـة 
وزيـادة االسـتثمارات األجنبيـة املباشـرة وتوفـــري نظــام جتــاري 
مـوات وإجيـاد حـل دائـم ملشـكلة الديـن اخلـــارجي. وذكــر أن 
مؤمتر مونتريي املقبل بشأن متويل التنمية ومؤمتر القمـة العـاملي 
ـــق مزيــد مــن اإلنصــاف  للتنميـة املسـتدامة سيسـامهان يف حتقي

والعدل يف النظام االقتصادي العاملي. وأكـد أن تنفيـذ برنـامج 
ـــال إن  عمـل بروكسـل يقتضـي وضـع آليـة فعالـة للمتابعـة. وق
موزامبيق ترحب باالقتراح الذي تقدم به األمني العـام إلنشـاء 
مكتـب للممثـل السـامي للبلـدان الناميـــة يف نيويــورك، لكنــها 
ترى من الضروري أن يكون هنـاك تعـاون وثيـق بـني املكتـب 
واألونكتــاد الــذي ينبغــي أن يواصــل القيــام بــدوره اهلـــام يف 
األنشطة املتصلة بتنفيذ برنامج العمل، ال سيما ما يتعلـق منـها 
بتوفري املساعدة التقنية وتعزيز القدرات. وقال إن األمني العام 
يقـترح ترتيبـــا مبتكــرا يف جمــال املوظفــني يســتند إىل امليزانيــة 
ــن  العاديـة واملـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة وانتـداب املوظفـني م
اهليئـات األخـرى التابعـة لألمـم املتحـــدة. وأشــار إىل ضــرورة 
توفري املوارد الكافية للمكتب لالضطالع مبهامه بفعالية. لكنـه 
ـــا يف ذلــك أنشــطة  آثـر متويـل مجيـع أنشـطة األمـم املتحـدة، مب
مكتب املمثل السامي، من امليزانية العادية. وقـال إن االقـتراح 
املتعلق بتزويد املكتب مبوظفني من جهات أخرى يبعـث علـى 
القلق ألنه يعين إضعـاف وكـاالت أخـرى، فتخصيـص مـوارد 
األونكتاد للمكتب اجلديـد لـن خيـدم مصـاحل أقـل البلـدان منـوا 
ألن هذه البلدان ال تزال تعتمد على األونكتاد للحصول على 

الدعم الذي حتتاجه. 
السيد أولوبو (أوغندا): أكد أن برنامج العمل ألقـل  - ٤٩
البلدان منوا املعتمد مؤخرا يف بروكسل ميثـل تقدما كبريا على 
طريق التوصل إىل توافق يف اآلراء لـدى اتمـع الـدويل بشـأن 
املشاكل اإلمنائية اليت تواجهــها هـذه البلـدان والسـبل الفضلــى 
حللـها. وأشـار إىل أن الربنـامج يتضمـن عـددا مـن االلتزامـــات 
العمليـة الـيت ينبغـي أن تفــي ـا أقـل البلـدان منـوا وشـــركاؤها 
اإلمنـائيون. وتتمـيز هـذه االلتزامـات اجلديـدة عـــن االلتزامــات 
الـواردة يف الربنـاجمني السـابقني بتأكيدهـــا علــى التكــامل بــني 
خمتلـف الفـاعلني. وقـال إن حتقيـــق هــذه األهــداف ســيتطلب 
وضع آلية فعالـة للتنفيـذ واملتابعـة والرصـد واالسـتعراض علـى 
األصعـدة الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة. ويف هـذا اإلطـار، أيــــد 
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االقتراح الذي تقـدم بــه األمـني العـام بإنشـاء مكتـب للممثـل 
السامي للبلدان النامية يف نيويورك ألن من شأن هـذا اإلجـراء 
أن يــؤدي إىل زيــادة وضــوح املشــاكل الــيت تواجهــها هــــذه 
البلدان. لكن ينبغي أن حيصل هذا املكتب على الدعـم الـالزم 
لالضطــالع مبهامــه. وينبغــي أيضــا أال تـُـــقتطع املــوارد الــــيت 
ستـُــرصد لـه مـن املـوارد املرصـودة للـربامج الـيت تنفـَّــذ لفــائدة 
هـذه البلــدان. وأكــد أن فكــرة توفــري مــوارد إضافيــة ملتابعــة 
برنـامج العمـــل تتفــق مــع املبــادئ املنصــوص عليــها يف قــرار 

اجلمعية العامة ٢٣٥/٥٤. 
وأيـد أيضا رأي األمني العـام الـذي ذهـب فيـه إىل أن  - ٥٠
علــى هيئــات األمــم املتحــدة ذات الصلــة، مثــل األونكتــــاد، 
مواصلـة االضطـالع باملـهام التنفيذيـة والتقنيـــة مــع االحتفــاظ 
بوالياـا وصالحياـا. وأعـرب أيضـا عـن تـأييده للمقترحــات 

 .(A/56/645) األخرى الواردة يف تقرير األمني العام
السـيد سيــدارت (منظمـة العمــل الدوليــة): قــال إن  - ٥١
أخطــر املشــاكل الــيت تواجهــها أقــل البلــدان منــوا يكمـــن يف 
استمرار انتشار الفقر. ويعترب احلصول علـى عمـل بوجـه عـام 
أول خطوة يتخذها املرء لالنفالت مـن ربقــة الفقـر ومصـدرا 
رئيسيا للدخل. لذلـك، جيـب أن حيتـل العمـل مكانـة مركزيـة 
يف اســتراتيجيات مكافحــة الفقــر. ويعــترف برنــامج العمــــل 
للعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ بـأن العمـل يعتـرب أولويـة تشـمل عـــدة 
قطاعات إىل جانب القضاء على الفقر واملساواة بـني اجلنسـني 
والتنميـة املسـتدامة واحلكـــم الرشــيد وبنــاء القــدرات. وأكــد 

أيضا على أمهية احلوار بني احلكومة والقطاع اخلاص. 
ــــر  وقــال إن مســامهة منظمــة العمــل الدوليــة يف مؤمت - ٥٢
األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا تنــدرج يف اإلطـار 
ـــل الالئــق للجميــع وهــو  العـام للـهدف املتمثـل يف توفـري العم
مفهوم يستند إىل إتاحة فرص العمل اجليـدة. ودعـا إىل العمـل 
ـــة،  مــن أجــل توفــري محايــة اجتماعيــة مــن الصدمــات املفاجئ

ال سـيما إقامـة حـوار اجتمـاعي بـني أربـــاب العمــل والعمــال 
واحلكومات. 

ــة،  وقـال إن حتقيـق اهلـدف احملـدد يف مؤمتـر قمـة األلفي - ٥٣
واملتمثل يف خفض نسبة السكان الذيـن يعـانون مـن الفقـر إىل 
نصـف مـا هـي عليـه اآلن حبلـول عـام ٢٠١٥، يقتضـــي دمــج 
برنامج توفري العمل الالئق يف االستراتيجيات الوطنية ملكافحة 
الفقر. وأردف قائال إن منظمة العمـل الدوليـة أعـدت يف هـذا 
اإلطار عددا مـن املقترحـات باختـاذ إجـراءات حمـددة ملسـاعدة 
أقل البلدان منـوا يف جـهودها اإلمنائيـة الوطنيـة، وتشـمل تنفيـذ 
برامــج خللــق فــرص عمــل وتطويــر املــوارد البشــرية وتوفـــري 
احلمايـة االجتماعيـة وتعزيـز احلـوار االجتمـاعي وتنفيـذ برامــج 
خاصة لصاحل الفئـات الضعيفـة. وقـال إن هـذه التدابـري تنفـَّــذ 
حاليـا علـى الصعيـد الوطــين بالتعــاون مــع خمتلــف الشــركاء. 
وتساهم منظمة العمـل الدوليـة أيضـا يف حتقيـق أهـداف مؤمتـر 
األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا مـن خـالل تقـدمي 
الدعم لورقات االسـتراتيجية الوطنيـة للقضـاء علـى الفقـر الـيت 

يدعمها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل. 
وأضاف قائال إن املنتـدى العـاملي للعمالـة الـذي عقـد  - ٥٤
مؤخرا أكد أمهيـة العمالـة املنتجـة بوصفـها أساسـا تسـتند إليـه 
االســتراتيجيات اإلمنائيــة الفعالــة. وذكــر أن بليــون شــــخص 
يعــانون اآلن مــن البطالــة أو مــن نقــص العمالــة أو يشـــغلون 
وظائف يتقاضون عنها أجورا زهيـدة فيمـا ال يسـتفيد ٨٠ يف 
املائـة مـن األشـخاص يف سـن العمـل مـن احلمايـــة االجتماعيــة 
األساسية. وال يعزى انتشار الفقر إىل البطالـة أكـثر ممـا يعـزى 
إىل وجــود وظــائف ال تكفــل دخــال كافيــا ألصحاــا، ممــــا 
يفضي إىل تفاقم مظاهر الالمساواة واستفحال انعدام األمن. 

وقال إن عددا كبريا من البلـدان الناميـة ينبغـي هلـا أن  - ٥٥
تتخذ تدابري حمددة لزيادة إنتاجية العمال الفقراء ودخلهم وأن 
تركز على املـهارات ومعـدالت التبـادل التجـاري فيمـا يتعلـق 
مبنتجاا، وحصوهلا على التمويل وتطوير قدرا التفاوضية. 
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وأكد أن القضاء على الفقـر مـن خـالل توفـري العمـل  - ٥٦
ــــد مبفـــرده أو مؤسســـة  الالئــق هــدف ال ميكــن أن حيققــه بل
مبفردهـا، فـــهو يقتضــي جــا مشــتركا ومتســقا تشــترك فيــه 
ــــوا،  احلكومــات واتمعــات واملؤسســات يف أقــل البلــدان من
فضال عن استمرار الدعم من جـانب اتمـع الـدويل. وينبغـي 
اختـاذ تدابـري تعطـي األفضليـة للحلـول الـيت مـن شـــأا حتســني 
ــــذه الغايـــة، مـــن  حيــاة النــاس العــاديني وحيــاة أســرهم. وهل
ـــا لالقتصــاد العــاملي.  األساسـي كفالـة إدارة مسـؤولة اجتماعي
وينبغـي علـى الصعيديـن العـاملي والوطـين أن تنشـأ مؤسســـات 
وتوضع سياسات جتسد القيـم واألهداف املشـتركة. وقـال إن 
منظمـة العمـل الدوليـة تسـعى جـــاهدة إىل اإلســهام يف إعــداد 

استراتيجية عاملية متسقة يف جمال العمالة. 
السيد مانيــس (السـودان): أكـد أن اللجنـة تنظـر يف  - ٥٧
مســألة تكتســي أمهيــة حامســة بالنســبة ملصــــري ٦٠٠ مليـــون 
ـــور الشــديد يف  شـخص يعيشـون يف فقـر، مشـريا إىل أن التده
أوضاعـهم االقتصاديـة واالجتماعيـة يـدل علـى فشـــل الــربامج 
اإلمنائية ألقل البلدان منـوا خـالل السـنوات العشـرين األخـرية. 
فـهناك زيـادة يف عــبء الديـــن وارتفــاع يف عــدد األشــخاص 
الذيــن يعيشــون بــأقل مــن دوالر واحــد يف اليــوم ويف عــــدد 
املسـتبعدين وعـدد البلـدان املصنفـة ضمـــن أقــل البلــدان منــوا. 
وقــال إن هــذه الظــروف الصعبــة هــــي مـــن بـــني األســـباب 
األساسية اليت تؤدي إىل إضعاف النسيج االجتماعي ونشـوب 
الصراعــات واحلــــروب املدنيـــة الـــيت ـــدد الســـالم واألمـــن 

الدوليني. 
واســتدرك قــائال إن اإلرادة السياســية الــيت أظــــهرها  - ٥٨
اتمـع الـدويل خـــالل مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــالث املعقــود 
مؤخـرا يف بروكسـل أتـاحت التغلـــب علــى مظــاهر اإلحبــاط 
النامجـة عـن هـذا الواقـع املــر. وقـــال إن املشــاركني يف املؤمتــر 
اعتمدوا برنامج عمل يتضمن أهدافـا حمـددة والتزامـات ممكـن 

حتقيقها تشكل عناصر أساسـية لنجـاح الربنـامج خـالل العقـد 
املقبل. 

واسـتطرد قـــائال إن الشــهور الــيت تلـــت هــذا املؤمتــر  - ٥٩
متيزت بعدة أنشطة إجيابيـة منـها مبـادرة �كـل شــيء مـا عـدا 
األسلحة� اليت طرحها االحتاد األورويب من أجل فتـح أسـواقه 
ـــل البلــدان منــوا. ورأى ضــرورة التشــديد علــى  لصـادرات أق
النتـائج املشـجعة لالجتمـاع الـــوزاري الرابــع ملنظمــة التجــارة 
العامليــة املعقــود يف الدوحــة (قطـــر). وأشــار إىل أن اجتمـــاع 
ــــورك  البلــدان الناميــة غــري الســاحلية املعقــود مؤخــرا يف نيوي
توصل إىل قرار يقضـي بإنشـاء آليـة جديـدة تتمثـل يف مكتـب 
املنسـق اخلـاص ألقـل البلـدان منـوا. وأضـاف قـائال إن اجلـــهود 
اجلبارة اليت تبذهلا البلدان النامية إلعداد برامج عملـها الوطنيـة 
ـــذه البلــدان للقضــاء علــى  تـدل علـى االهتمـام الـذي توليـه ه
الفقر. وقال إن السودان شرع يف برنامج وطين واسع النطـاق 
ملكافحة هذا الوباء اشــترك يف تنفيـذه اتمـع املـدين، ويشـكل 
احملـور األساسـي يف التخطيـط اإلمنـائي ويـهدف بوجـه خـــاص 
إىل تطويــر القطــاع اإلنتــاجي التقليــدي، ال ســيما يف اــــال 
الزراعي، بغية كفالة األمن الغذائي؛ ويعطي دورا أكرب للنساء 
يف جمايل التعليم ووسـائل اإلنتـاج ويشـجع علـى تعبئـة املـوارد 
احمللية من خالل زيادة القروض والصناديق االجتماعية ـدف 
توسيع نطاق الضمان االجتماعي ومتويل أشد الفئـات ضعفـا. 
ــــامج أيضـــا إىل توســـيع شـــبكات التســـويق يف  ويســعى الربن
الداخـل واخلـارج وتطويـر املـوارد البشـرية مـن خـــالل تطويــر 
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، ممـا سيســـاهم يف التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة للبلــد. ويف هــــذا اإلطـــار، تشـــجع 
ـــام والقطــاع  السـلطات علـى إقامـة شـراكات بـني القطـاع الع
اخلاص واتمع املدين من أجـل تنفيـذ الربنـامج. وقـد حتققـت 
نتـائج إجيابيـة يف هـذا اـال، ممـا يبعـث علـى األمـــل يف تنفيــذ 

برنامج عمل بروكسل. 
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وقـال إن اقـتراح األمـني العـــام إنشــاء مكتــب املمثــل  - ٦٠
السـامي مكلـف بتنسـيق أنشـــطة متابعــة الربنــامج يــدل علــى 
االهتمام الذي يوليه هلـذه البلـدان ويسـتحق التـأييد. ولذلـك، 
فإن السودان عاقد العزم على التعاون مـع هـذه اهليئـة اجلديـدة 

واإلسهام يف حسن أدائها. 
وقال إن النقاش الذي جتريه اللجنة بشأن أقل البلـدان  - ٦١
منوا ال ميكن أن يكتمل من دون اإلشارة إىل األونكتـاد الـذي 
يعترب الشريك األمني هلذه البلدان والـذي يلعـب دورا أساسـيا 
إذ يدعـم جـهودها رغـم حمدوديـة مـوارده. ويف هـــذا الصــدد، 
يرحب السودان بقرار األمني العام العدول عــن اقـتراح حتويـل 
مكتـب املنسـق اخلـاص لألونكتـاد إىل مكتـب املمثـل الســـامي 
ألقـل البلـدان منـــوا والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والبلــدان 
اجلزرية الصغرية النامية. لكن يتعني أن خيضع االقتراح الداعي 
ــل  إىل حتويـل عشـر وظـائف مـن هـذا املكتـب إىل مكتـب املمث
السامي اجلديد لدراسة متأنيـة ألن إجـراء مـن هـذا القبيـل قـد 
حيـد مـن قـــدرة األونكتــاد علــى االضطــالع بواليتــه بصــورة 
فعالـة. لذلـك، ينبغـي إنشـاء مكتـب للممثـل الســـامي دون أن 
يؤدي ذلك إىل إضعاف األونكتاد الـذي ينبغـي أن يسـتمر يف 
ـــاملوارد الالزمــة. ومــن املمكــن التوصــل إىل تــوازن  تزويـده ب
ال ســيما يف ســياق اإلرادة السياســية الــيت أبدــــا الـــدول يف 

بروكسل. 
الســيد فيســهان (املديــر باإلنابــــة للمنظمـــة العامليـــة  - ٦٢
للملكية الفكرية): أكد أن التنميـة عمليـة مسـتمرة، ويدعمـها 
االبتكـار واإلبـداع املرتبطـان كالمهـــا بتعزيــز حقــوق امللكيــة 
ـــدان منــوا حتظــى مبــوارد  الفكريـة ومحايتـها. وقـال إن أقـل البل
عديدة ميكن استغالهلا ألغراض التنمية، ومن بني هـذه املـوارد 
امللكية الفكرية اليت تشمل املوارد الوراثية واملعـارف التقليديـة 
واملوارد البشرية اليت هلا قيمة اقتصادية. وقـد وضعـت املنظمـة 
العاملية للملكية الفكرية برامج دف إىل مساعدة أقل البلـدان 

منوا على حتقيق التنمية املستدامة من خالل محاية نظام امللكيـة 
الفكرية وتعزيزه وكفالة االمتثال الكامل ألحكامه. 

وأوضــح أن املنظمــة تقــدم مســاعدة تقنيـــة إىل أقـــل  - ٦٣
البلدان منوا من خالل خطط عمـل تركـز علـى البلـدان وعلـى 
ــــوارد  املنــاطق دون اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك برامــج تطويــر امل
البشـرية، وحتديـث نظـم امللكيـة الفكريـة، وتشـــجيع االبتكــار 
واإلبـداع، فضـال عـن برامـــج تيســري الوصــول إىل املعلومــات 

التكنولوجية. 
وقال إن املساعدة اليت تقدمها املنظمة لتطويـر املـوارد  - ٦٤
البشرية دف إىل تعزيز القدرات البشرية من أجل إدارة نظم 
محاية امللكية الفكريـة يف أقـل البلـدان منـوا. وأضـاف قـائال إن 
ــــوا، خـــالل  عــددا كبــريا مــن املوظفــني يف هــذه البلــدان تلق
الســنوات األخــرية، تدريبــا يف هــــذا اـــال ولتحســـني إدارة 
املؤسســات املختصــة يف هــذا الصــدد قدمــت املنظمــــة هلـــذه 
البلـدان خدمـات استشـــارية وعملــت علــى حتســني هياكلــها 
األساســية. وهــــي تســـاعد أقـــل البلـــدان منـــوا علـــى الوفـــاء 
بااللتزامات اليت تعهدت ا مبوجب االتفاق املتعلق بـاجلوانب 
ـــة. وعقــدت  ذات الصلـة بالتجـارة مـن حقـوق امللكيـة الفكري
لفائدـا اجتماعـات بشـأن تنفيـذ هـذا االتفـاق علـى األصعــدة 

الوطنية واإلقليمية واألقاليمية. 
ـــا شــديدا مبؤمتــر  وأشـار إىل أن املنظمـة أبـدت اهتمام - ٦٥
األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منـوا ونظمـت يف هـذا 
اإلطار مبدينة لشبونـة مائدة مسـتديرة أقاليميـة رفيعـة املسـتوى 
ـــور بضــرورة حتســني املؤسســات وُأطـــر  سلـَّــمت يف مجلـة أم
السياسـات مـن أجـل حتديـث نظـــم امللكيــة الفكريــة يف هــذه 
البلدان. وخالل املؤمتر، أعلنت عدة مبادرات هامـة مـن بينـها 
ـــري  شــبكة املعلومــات العامليــة (WIPOnet) اليت ستســمح بتوف
اخلدمات واملواد املتصلة بتكنولوجيـا املعلومـات ألقـل البلـدان 

منوا. 
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ـــــه قــــائال إن املنظمــــة تشــــجع أيضــــا  وختـــم حديث - ٦٦
املؤسسـات الصغـرية واملتوسـطة احلجـم يف مجيـع البلـدان علــى 
مراعـاة نظـام محايـة امللكيـة الفكريـــة وهــو أمــر مــن شــأنه أن 
يفضي إىل تشجيع اإلبداع واالبتكار، ال سيما يف أقل البلدان 

منوا. 
الســيدة سيـــروير (الواليــات املتحــــدة األمريكيـــة):  - ٦٧
أكدت أن بلدها يولـي أمهيـة كـربى للتنميـة االقتصاديـة ألقـل 
البلـدان منـوا ويدعـــم بقــوة جــهودها اإلمنائيــة بشــىت الطــرق، 
ــــن خـــالل الـــربامج اهلادفـــة إىل تعزيـــز مبادالـــا  ال ســيما م
التجارية، من قبيل مبادرة حـوض الكـارييب. وأشـارت إىل أن 
عـدة بلـدان سـجلت زيـادة ملحوظـة يف جتارـا مـع الواليــات 
املتحـدة وسـجل ثالثـة بلـدان مـن أقـل البلـــدان منــوا زيــادة يف 

صادراا تفوق نسبة ١٠٠ يف املائة. 
وأشــارت إىل أن الرئيــس بـــوش أعلــن مؤخــرا بــــدء  - ٦٨
برنـامج جتـــاري لتشــجيع التنميــة وتنظيــم املشــاريع احلــرة يف 
ــر  أفريقيـا يـهدف إىل تشـجيع املؤسسـات األفريقيـة علـى تطوي
صادراا يف األسواق العاملية. وستظل الواليات املتحـدة تؤيـد 
بقوة تطبيق تدابري تكون جديرة بالثقة يف جمـال التخفيـف مـن 
الدين حىت يتسنـى للبلدان ختصيـص مزيـد مـن املـوارد للتعليـم 
والصحة. وستواصل الضغط علـى املصـارف اإلمنائيـة املتعـددة 
األطـراف مـن أجـل زيـــادة مســاعداا يف شــكل مـِـــنح ال يف 
شـكل قـروض. وقـالت إن الواليـات املتحـــدة مســتعدة أيضــا 
لزيـادة املـوارد املخصصـة للصنـــدوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز 
وغـريه مـن األمـراض املعديـة عندمـا تتـأكد فعاليتـه. وأضـــافت 
قائلـة إن حكومتـها تسـاعد أيضـا أقـل البلـدان منـوا مـن خــالل 
توفــري املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة واملســاعدة التقنيــة وتعزيـــز 
القدرات ووضع الربامج الغذائيـة. وتؤيـد تـأييدا كـامال تقـدمي 
املسـاعدة ألقـل البلـدان منـوا الـــيت تعمــل علــى إنشــاء هيــاكل 
دميقراطيــة متينـــــة وعلـــى تشـــجيع األمـــن والســـالم وتنفيـــذ 
السياسـات االقتصاديـة السـليمة القائمـة علـى اقتصـاد الســـوق 

واهلادفة إىل مكافحة الفقر. ويف هـذا الصـدد، قـالت إن الوفـد 
األمريكي يدرس بعناية التوصيات اليت قدمـها األمـني العـام يف 
إضافته للتقرير (A/56/645/Add.1) ويـأمل أن يتسـىن التوصـل 
إىل اتفاق بشأن وضع آليـة متابعـة تتسـم بالفعاليـة وال تـترتب 

عليها آثار مالية. 
السيد لويس (أنتيغوا وبربودا): حتدث باسـم حتـالف  - ٦٩
الدول اجلزرية الصغرية وقال إن الـدول األعضـاء يف التحـالف 
ترحب باقتراح األمني العام الداعي إىل إنشاء مكتـب للممثـل 
الســامي وفقــا للتوصيــات الصــادرة عــــن مؤمتـــر بروكســـل. 
وأضاف قائال إن مهامه على حنو ما هي حمددة يف الفقـرة ١٧ 
من تقرير األمـني العـام (A/56/645) سـتتيح لـه القيـام باملتابعـة 

املؤسسية الالزمة. 
غـري أنـه أعـرب عـن قلـق يسـاور الـــدول األعضــاء يف  - ٧٠
التحالف إزاء بعض العنـاصر الـواردة يف اقـتراح األمـني العـام، 
ال سيما تكليف املكتب اجلديـد بدعـم املتابعـة املنسـقة لتنفيـذ 
ـــة املســتدامة يف البلــدان  برنـامج العمـل مـن أجـل حتقيـق التنمي
اجلزرية الصغرية النامية. وأشار إىل أنـه حبكـم الطبيعـة اخلاصـة 
هلذه البلدان اليت تعـاين مـن هشاشـة البيئـة وضعـف االقتصـاد، 
فــإن جــــهودها مـــن أجـــل حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة غالبـــا 
ــة  مـا تصطـدم بصعوبـات خاصـة ـا؛ ويف ضـوء ظروفـها املادي
اخلاصـة، نـادرا مـا تكـون قـادرة علــى االســتفادة مــن التنميــة 
االقتصادية العاملية. ولذلـك، فـإن النـهج املقـترح ال يسـتجيب 
بالقدر الكايف الحتياجات البلدان اجلزرية رغم أنــه يالئـم أقـل 

البلدان منوا والبلدان غري الساحلية. 
ـــك، رأى أن مــن املســتصوب أن يتــاح  ويف ضـوء ذل - ٧١
آللية متابعة برنامج عمل بربادوس اليت وضعت يف إطـار إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحـدة 
فرصة للعمل قبل اختاذ قرار بتحويل مسـؤولية املتابعـة املنسـقة 
إىل كيان جديد. وقال إن التحالف يقـترح، بنـاء علـى ذلـك، 
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حــذف اإلشــارات الــواردة يف مقترحــات األمــــني العـــام إىل 
ــــتدامة للـــدول اجلزريـــة  برنــامج العمــل لتحقيــق التنميــة املس

الصغرية النامية. 
الرئيس: أعلن اختتام املناقشة العامة بشأن املسألة.  - ٧٢

البنـد ١٢ مـن جـدول األعمـال: تقريـر الـس االقتصــادي 
واالجتماعي 

 A/C.2/56/L.42 مشروع القرار
السيد مريافزال (مجهورية إيــران اإلسـالمية): عـرض  - ٧٣
مشروع القرار باسم جمموعة الـ ٧٧ والصـني ومل يكـن النـص 
قـد ُوزع علـى الوفـود بسـبب التـأخر يف نشـره. وأعـرب عـــن 

أمله يف أن يعتمد بتوافق اآلراء. 
البند ٩٨ من جدول األعمال: البيئة والتنمية املستدامة 
محاية املناخ من أجل أجيال احلاضر واملستقبل  (و)

 A/C.2/56/L.41 مشروع القرار

السيد سالمات (مجهورية إيـران اإلسـالمية): عـرض  - ٧٤
مشروع القرار باسم جمموعة الـ ٧٧ والصني. 

ـــل  البنــد ١٠٢ مــن جــدول األعمــال: تنفيــذ برنــامج املوئ
ونتــائج الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــــة بشـــأن هـــذا 

املوضوع 
 A/C.2/56/L.39 مشروع القرار

السيد مريافزال (مجهورية إيــران اإلسـالمية): عـرض  - ٧٥
مشروع القرار باسم جمموعة الـ ٧٧ والصني. 

 A/C.2/56/L.40 مشروع القرار
السيد مريافزال (مجهورية إيــران اإلسـالمية): عـرض  - ٧٦
مشـروع القـرار باسـم جمموعـة الــ ٧٧ والصـني وأعـــرب عــن 

أمله يف أن يعتمد بتوافق اآلراء. 
رفعت اجللسة يف الساعة ١٣/٠٥. 

 
  

 


