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  الدورة الثامنة والستون
 )أ (٢٢ و) ب (٢١ و) أ (٢١  و٢٠  و١٩  و١٨  و١٧البنـــــود 

   من جدول األعمال٢٦  و٢٥  و٢٤  و٢٣ و
  املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلياملسائل 

 ٢٠٠٢الـدويل لتمويـل التنميـة لعـام         متابعة وتنفيذ نتائج املـؤمتر      
   ٢٠٠٨واملؤمتر االستعراضي لعام 

  تدامة التنمية املس
املوئـل  (تنفيذ نتائج مؤمتر األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية             

ــاين ــستوطن    ) الث ــم املتحــدة للم ــامج األم ــز برن ــشرية وتعزي ات الب
  )موئل األمم املتحدة(

دور األمـم املتحـدة يف تعزيـز التنميـة يف سـياق             : العوملة والترابط 
  العوملة والترابط
  ولوجيا ألغراض التنميةتسخري العلم والتكن: العوملة والترابط

متابعة مؤمتر األمم : جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعاً خاصة    
  املعين بأقل البلدان منواً املتحدة الرابع

  ء على الفقر وقضايا إمنائية أخرىالقضا
  ألنشطة التنفيذية من أجل التنميةا

  لزراعية واألمن الغذائي والتغذيةالتنمية ا
        ةاكات عامليحنو إقامة شر
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 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٣٠رســالة مؤرخــة     
  تنسيق العاملي ألقل البلدان منواالدائم لبنن لدى األمم املتحدة ورئيس مكتب ال

أتشرف بأن أحيل طيه اإلعـالن الـوزاري الـذي اعتمـده االجتمـاع الـوزاري الـسنوي                    
  ).انظر املرفق (٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧رك، يف ألقل البلدان منواً، املعقود يف نيويو

وأرجــو ممتنــا تعمــيم نــص هــذه الرســالة ومرفقهــا بوصــفهما وثيقــة مــن وثــائق الــدورة    
) ب( و) أ (٢١  و٢٠  و١٩  و١٨  و١٧الثامنــة والــستني للجمعيــة العامــة، يف إطــار البنــود  

ــوار     ٢٦  و٢٥  و٢٤  و٢٣ و) أ (٢٢ و ــال، علــى النحــو ال ــن جــدول األعم د يف الوثيقــة  م
A/C.2/68/L.1.  

  
  زينسوجان فرانسيس ) توقيع(

  السفري واملمثل الدائم لبنن لدى األمم املتحدة
  رئيس مكتب التنسيق العاملي ألقل البلدان منواً
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مـني العـام مـن     املوجهـة إىل األ    ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلول ٣٠مرفق الرسالة املؤرخة        
املمثــل الــدائم لبــنن لــدى األمــم املتحــدة ورئــيس مكتــب التنــسيق العــاملي ألقــل   

  البلدان منواً
  اإلعالن الوزاري ألقل البلدان منواً    
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧نيويورك،     

حنــــن، وزراء ورؤســــاء وفــــود أقــــل البلــــدان منــــواً، وقــــد اجتمعنــــا يف نيويــــورك يف    
غـرض وضـع توجيـه اسـتراتيجي لتنفيـذ إعـالن اسـطنبول وبرنـامج                 ب ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٢٧

   لصاحل أقل البلدان منواً على حنو كامل وفعال ويف الوقت احملدد،٢٠٢٠-٢٠١١عمل العقد 
 لصاحل أقل البلـدان  ٢٠٢٠-٢٠١١ إىل إعالن اسطنبول وبرنامج عمل العقد     إذ نشري   

املعين بأقل البلدان منواً وأقرهتمـا اجلمعيـة العامـة          منواً اللذين اعتمدمها مؤمتر األمم املتحدة الرابع        
 الـذي أهابـت فيـه اجلمعيـة العامـة بكافـة             ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ٦٥/٢٨٠بقرارها  

  أصحاب املصلحة املعنيني االلتزام بتنفيذ برنامج العمل،
ــطنبول املتمثـــل يف التـــصدي    اهلـــدف اوإذ نعيـــد تأكيـــد   ــامج عمـــل اسـ لرئيـــسي لربنـ

للتحديات اهليكلية اليت تواجهها أقل البلدان منواً من أجل القضاء على الفقر وحتقيـق األهـداف       
اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، ومتكني تلك البلدان مـن اخلـروج                

  من فئة أقل البلدان منواً،
 املــــــؤرخ ٢٠١٣/٤٦ إىل قــــــرار اجمللــــــس االقتــــــصادي واالجتمــــــاعي وإذ نــــــشري  

 لـــصاحل أقـــل ٢٠٢٠-٢٠١١ املتعلـــق بتنفيـــذ برنـــامج عمـــل العقـــد  ٢٠١١يوليـــه /متـــوز ٢٦
  منواً، البلدان

-٢٠١١ بتقرير األمـني العـام عـن تنفيـذ برنـامج عمـل العقـد           وإذ نرحب مع التقدير     
ره عـن إنـشاء بنــك للتكنولوجيـا وآليـة لـدعم العلــوم       وتقريـ )١( لـصاحل أقـل البلـدان منــواً   ٢٠٢٠

  ،)٢(كار خيصصان ألقل البلدان منواًوالتكنولوجيا واالبت
 بـالتقرير الرئيـسي ملكتـب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان               وإذ نرحب أيضاً مع التقـدير       

ي يتنـاول    الـذ  ٢٠١٣منواً والبلدان النامية غري الساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة لعـام                

__________ 
  )١(  A/68/88-E/2013/81  . 

  )٢(  A/68/217. 
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بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة يف أقـل البلـدان منـواً وخطـة التنميـة ملـا بعـد           ”املوضوع اخلاص املعنون  
  ،)٣(“٢٠١٥عام 

 باجتمــاع اجلمعيــة العامــة الرفيــع املــستوى املعــين بتحقيــق األهــداف   وإذ حنــيط علمــاً  
ــاً فيمــا يت    ــة املتفــق عليهــا دولي ــة وســائر األهــداف اإلمنائي علــق باألشــخاص ذوي اإلمنائيــة لأللفي

  ،٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٣اإلعاقة، املعقود يف 
 بنتائج االجتمـاع اخلـاص الـذي عقـده رئـيس اجلمعيـة العامـة يف         وإذ حنيط علماً أيضا     

  ،تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةملتابعة اجلهود املبذولة ل ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٥
لنـــرويج يف الـــدعوة إىل عقـــد  باشـــتراك حكـــوميت بـــنن واوإذ نرحـــب مـــع التقـــدير  

االجتماع الرفيع املستوى بشأن توفري الطاقـة املـستدامة لـصاحل أقـل البلـدان منـواً علـى مـستوى                     
، وبالنتـــــائج الـــــيت أســـــفر ٢٠١٣ســـــبتمرب / أيلـــــول٢٣رؤســـــاء الـــــدول واحلكومـــــات يف 

  االجتماع، عنها
تمــاع  بــدعوة حكــوميت تركيــا وبلجيكــا إىل عقــد اج وإذ نرحــب أيــضا مــع التقــدير   

الـسبيل حنـو    : خترج البلدان من فئة أقل البلـدان منـواً        ”وزاري على مائدة إفطار بشأن موضوع       
ــة وال    ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــل بتحقيـ ــي   التعجيـ ــول اهليكلـ ــستدامة والتحـ ــة املـ  يف “تنميـ

  ، وبالنتائج اليت أسفر عنها االجتماع،٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧
ــاً    ــدعوة إىل عقــ وإذ حنــيط علم ــة      بال ــاهلجرة الدولي ــين ب ــستوى املع ــع امل د احلــوار الرفي

  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤  و٣والتنمية املقرر عقده يف نيويورك يومي 
  :نعتمد اإلعالن التايل  
 التزامنــا الثابــت بتنفيــذ برنــامج عمــل اســطنبول، بوســائل منــها   نكــرر تأكيــد  - ١  

يـة الـيت نـضعها، وإجـراء استعراضـات بـصفة            إدماج أحكامه يف سياساتنا الوطنية واألطـر اإلمنائ       
وسنقوم أيضاً، بالتعاون مـع أفرقـة      . منتظمة مبشاركة مجيع اجلهات املعنية الرئيسية على حنو تام        

األمم املتحدة القطرية واجلهات املعنية األخرى ذات الصلة، بتوسيع نطـاق آليـات االسـتعراض               
ستخدمة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         القطري املستخدمة حالياً، مبا يف ذلك اآلليات املـ        

وتنفيــذ ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر والتقييمــات القطريــة املــشتركة وأطــر عمــل األمــم 
املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وآليات التشاور املستخدمة حاليـاً لتغطيـة اسـتعراض تنفيـذ برنـامج                

  عمل اسطنبول؛
__________ 

البلدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة               انظر املوقع الشبكي ملكتب املمثل السامي ألقل          )٣(  
 ).ستتوافر قريباً نسخة أولية غري حمررة من التقرير(الصغية النامية 
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ــسي لرب   - ٢   ــستوى    نؤكــد أن املــضمون الرئي ــق امل ــامج عمــل اســطنبول هــو حتقي ن
ــة       ــصناعة التحويليـ ــة والـ ــسية يف الزراعـ ــة والتنافـ ــة اجملديـ ــدرات املنتجـ ــن القـ ــوافره مـ ــالزم تـ الـ
واخلدمات؛ والتنوع؛ وتطـوير اهلياكـل األساسـية وتعزيـز االسـتثمار والتحـول اهليكلـي يف أقـل                   

مــاهتم القائمــة يف أقــرب وقــت ممكــن ونــدعو الــشركاء يف التنميــة إىل الوفــاء بالتزا. البلــدان منــواً
بطريقة ميكن التنبؤ هبا، وتوفري املزيد من الدعم املايل والتقين ألقل البلدان منـواً مـن أجـل تنفيـذ                     

  أحكام برنامج عمل اسطنبول؛
نعرب عن قلقنا البـالغ إزاء تـأثري األزمـات املتعـددة اجلاريـة علـى أقـل البلـدان                      - ٣  

يف االخنفــاض احلــاد يف معــدل منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل مــن   منــواً مــن نــواح عديــدة، تتجلــى  
 يف ٣,٣يف املائــة، يف املتوســط ســنوياً، خــالل العقــد املاضــي إىل معــدل منــو يقــدر بنــسبة   ٦,٦

ويقل معدل النمو االقتـصادي احلـايل بكـثري عـن هـدف برنـامج عمـل         . )١(٢٠١٢املائة يف عام    
ويف هـذا الـصدد، نؤكـد ضـرورة حـشد           . ائـة سـنوياً    يف امل  ٧اسطنبول بتحقيق معدل منو قـدره       

الدعم املالئم على الصعيدين اإلقليمي والدويل وتقدميه يف الوقت املناسب وفق أهـداف حمـددة               
ــدان منــواً يف ســبيل تطــوير القــدرة علــى حتمــل         ــذهلا أقــل البل ــة اجلهــود الــيت تب مــن أجــل تكمل

  الصدمات االقتصادية والتخفيف من حدة آثارها؛
ؤكد الضرورة امللحـة لتعزيـز الـشراكة العامليـة ألغـراض التنميـة، الـيت تـشمل                  ن  - ٤  

كامل نطاق اجلهـات الفاعلـة، مبـا يف ذلـك اجلهـات املاحنـة التقليديـة وبلـدان اجلنـوب واجملتمـع                       
املدين والقطاع اخلاص واملؤسسات، من أجل حتقيق اهلـدف الرئيـسي لربنـامج عمـل اسـطنبول                 

لتحديات اهليكلية اليت تواجهها أقل البلدان منواً من أجـل القـضاء علـى     املتمثل يف التغلب على ا    
الفقر، وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، ومتكـني نـصف عـدد أقـل البلـدان منـواً مـن                 

  ؛٢٠٢٠استيفاء معايري اخلروج من تلك الفئة حبلول عام 
ــش     - ٥   ــزال ت ــة ال ت ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــدرك أن امل ــل  ن كل أكــرب مــصدر للتموي

اخلارجي لتنمية أقل البلدان منواً، وتوفر عازال يتيح توقي اآلثار النامجة عن عـدم اسـتقرار البيئـة         
ونعــرب عـن قلقنـا البـالغ إزاء اخنفــاض املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيــة      . االقتـصادية العامليـة وتقلباهتـا   

 مـن   ٢٠١١ يف املائة يف عـام       ٠,١٠ نسبة   كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل للماحنني إىل       
ويـساورنا القلــق كــذلك إزاء اخنفـاض صــايف املــساعدة   . ٢٠١٠ يف املائــة يف عــام ٠,١١نـسبة  

، ٢٠١٢اإلمنائية الرمسية الثنائية ألقل البلدان منواً، حبسب ما تشري إليـه التقـديرات األوليـة لعـام                 
ــة مبــستوى عــام   ١٢,٨مبقــدار  ــة مقارن ــة   و. ٢٠١١ يف املائ ــدان األعــضاء يف جلن ــثين علــى البل ن

املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اليت أوفـت بالفعـل باحلـد       
األدىن املستهدف للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وندعو البلدان املاحنة الـيت مل تفعـل ذلـك َبْعـد إىل                  
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 يف املائــة ٠,٢٠ إىل ٠,١٥ئيـة الرمسيـة بتخــصيص نـسبة مـن     الوفـاء بالتزامهـا يف املــساعدة اإلمنا  
من النـاتج القـومي اإلمجـايل ألقـل البلـدان منـواً يف أقـرب وقـت ممكـن، وإىل زيـادة املـوارد الـيت                  
ختصــصها ألقــل البلــدان منــواً بقــدر أكــرب لــدى اســتعراض التزاماهتــا يف جمــال املــساعدة اإلمنائيــة  

 االعتبار أن أقل البلدان منواً هي فئة البلدان األكثـر تـضرراً    ، أخذاً يف  ٢٠١٥الرمسية حبلول عام    
  من آثار األزمتني االقتصادية واملالية اجلاريتني؛

نكــرر تأكيــد أمهيــة مراعــاة عمليــة ختــصيص مــوارد املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة    - ٦  
الشركاء يف التنمية أيـضاً     وندعو  . العاملية للعوائق والقيود اهليكلية اليت تنفرد هبا أقل البلدان منواً         

إىل كفالـــة إجيـــاد تـــوازن صـــحيح يف ختـــصيص املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة فيمـــا بـــني خمتلـــف  
القطاعات، مع التركيز بوجه خـاص علـى القطاعـات اإلنتاجيـة، ومـن بينـها قطاعـات اهلياكـل                 

  األساسية والزراعة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
ني جـودة املعونـة، بـسبل مـن بينـها تـوخي الـشفافية               نشدد علـى ضـرورة حتـس        - ٧  

بشأهنا واملساءلة عنـها واالطمئنـان إىل توافرهـا علـى املـدى الطويـل وفـتح سـبل االسـتفادة مـن                  
ونؤكد كذلك ضرورة توجيه املساعدة اإلمنائية الرمسيـة مـن          . املعونة دون قيد ألقل البلدان منواً     

ا مــع األولويــات الوطنيــة اســتناداً إىل مبــدأ تــويل  خــالل نظــام امليزنــة الــوطين وضــرورة اتــساقه 
  السلطات الوطنية زمام األمور والقيادة يف عملية التنمية؛

نؤكد أمهيـة املـصادر املبتكـرة للتمويـل، الـيت ينبغـي أن تكـون إضـافية وكـبرية              - ٨  
احلجـــم وميكـــن التنبـــؤ هبـــا وأن تـــوزع علـــى حنـــو حيتـــرم األولويـــات واالحتياجـــات اخلاصـــة   

البلـــدان منـــواً وأال تـــشكل عبئـــا مفرطـــاً علـــى عاتقهـــا؛ ونـــشدد علـــى أمهيـــة أن تكـــون  ألقـــل
اإلدارة املعنيـــة بـــربامج التمويـــل املبتكـــر هبـــا متثيـــل متـــوازن للحكومـــات والوكـــاالت  هياكـــل
وللبلـــدان املـــستفيدة مبـــا فيهـــا أقـــل البلـــدان منـــواً، وأن تكفـــل أيـــضاً وجـــود آليـــات   املموِّلـــة،
  للمساءلة؛ مالئمة

ــة يف          - ٩   ــة الواجب ــواً األولوي ــدان من ــل البل ــصاحل أق ــالء م ــة إي نؤكــد ضــرورة كفال
ــا ــة مــن عمــل يف املــستقبل     م ــه منظمــة التجــارة العاملي ــصدد، حنــيط علمــاً   . تقــوم ب ويف هــذا ال

بــالقرارات املتخــذة لــصاحل أقــل البلــدان منــواً يف املــؤمتر الــوزاري الثــامن املعقــود يف جنيــف، يف  
 بـشأن انـضمام أقـل البلـدان منـواً ملنظمـة       ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ١٧ إىل ١٥الفترة من  

 مـن اتفـاق   ١-٦٦، ومتديد الفترة االنتقالية ألقـل البلـدان منـواً مبوجـب املـادة            )٤(التجارة العاملية 

__________ 
 .WT/COMTD/LDC/19انظر وثيقة منظمة التجارة العاملية   )٤(  
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ــة    ــة الفكريـ ــوق امللكيـ ــن حقـ ــارة مـ ــصلة بالتجـ ــل  )٥(اجلوانـــب املتـ ــدمات ألقـ ــاءات اخلـ ، وإعفـ
  ؛)٦(منواً البلدان

ــ  -١٠   ــادئ التوجيهيــة       نرح ــة للمب ــارة العاملي ــة التج ــام ملنظم ــس الع ــاد اجملل ب باعتم
اجلديــدة لزيــادة تعزيــز وتبــسيط وتفعيــل املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بانــضمام أقــل البلــدان منــواً   

، بغية متكـني أقـل البلـدان منـواً مـن التفـاوض بـشأن عـضويتها يف املنظمـة                     ٢٠٠٢للمنظمة لعام   
ــس   ــسرعة وال ــد مــن ال ــصلة     مبزي ــشأن اتفــاق اجلوانــب املت ــرار اجمللــس ب ــضاً بق هولة؛ ونرحــب أي

 املتعلـق بتمديـد الفتـرة       ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ١١بالتجارة من حقوق امللكية الفكريـة املـؤرخ         
، ممـا يتـيح ألقـل       ٢٠٢١يوليـه   / متـوز  ١ حـىت    ١-٦٦االنتقالية ألقل البلـدان منـواً مبوجـب املـادة           

لتنفيذ االتفـاق، واالسـتفادة بالكامـل يف الوقـت نفـسه مـن أوجـه                البلدان منواً مزيداً من الوقت      
وباملثـل، نرحـب بربنـامج عمـل منظمـة التجـارة العامليـة احملـدَّث                . )٧(املرونة اليت يوفرها االتفاق   

املتعلــق بأقــل البلــدان منــواً الــذي اعتمدتــه اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بأقــل البلــدان منــواً يف املنظمــة، 
  ؛)٨(اة برنامج عمل اسطنبول يف والية منظمة التجارة العامليةوالذي يعمم مراع

نرحب باملبادرات الـيت اختـذهتا بعـض البلـدان إلتاحـة وصـول مجيـع املنتجـات                  - ١١  
. من أقل البلدان منواً إىل األسـواق دون أن تفـرض عليهـا رسـوم مجركيـة أو تقـرر هلـا حـصص                      

صص بـشكل كامـل مل يتحقـق بْعـد، وبـأن      ونسلم مع ذلك بأن تنفيذ اإلعفاء من الرسوم واحلـ     
أقــل البلــدان منــواً مل تــتمكن مــن االســتفادة بــصورة جمديــة مــن نظــام التبــادل التجــاري العــاملي   
بسبب ضيق الشروط املفروضة على دخول األسواق والعوائق الـيت حتـول دون مواكبـة جانـب          

  :يليويف هذا الصدد، ندعو الدول األعضاء إىل القيام مبا . العرض للطلب
تنفيــذ قــرار إتاحــة وصــول مجيــع املنتجــات الناشــئة مــن أقــل البلــدان منــواً إىل      - أ  

األسواق دون أن تفرض عليها رسوم مجركية أو تقرر هلا حصص تنفيذاً تامـاً              
يف أوانه وبصورة دائمـة، وإعمالـه علـى حنـو ال يقلـل مـن فـرص الوصـول إىل                     

 البلـدان منـواً؛ واعتمـاد قواعـد         األسواق احلالية اليت يتمتع هبا أي بلـد مـن أقـل           
للمنشأ تتسم بالبساطة والـشفافية واملرونـة واملعاملـة التفـضيلية ميكـن تطبيقهـا               

__________ 
 .IP/C/59/Add.2انظر وثيقة منظمة التجارة العاملية   )٥(  

 .TN/S/37التجارة العاملية  انظر وثيقة منظمة   )٦(  

 .IP/C/64انظر وثيقة منظمة التجارة العاملية   )٧(  

 .WT/COMTT/LDC/W/57انظر وثيقة منظمة التجارة العاملية    )٨(  
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؛ ومقاومـــة االجتاهـــات احلمائيـــة )٩(علـــى أي واردات مـــن أقـــل البلـــدان منـــواً
وتصحيح أي تدابري خملة بالتجارة، يف جماالت من بينها الزراعة، تتعارض مـع             

  دة األطراف؛االلتزامات املتعد
ــاء ا      - ب   ــة وإلغ ــري اجلمركي ــدابري غ ــصدي للت ــسفية    الت ــة التع ــري اجلمركي حلــواجز غ

  املربرة؛ غري أو
تيسري املفاوضات اجلارية مع أقل البلدان منواً الراغبـة يف االنـضمام إىل منظمـة                 - ج  

ــة لال     ــادئ التوجيهيـ ــتناداً إىل املبـ ــا اسـ ــل هبـ ــة والتعجيـ ــارة العامليـ ــضمام التجـ نـ
، وإىل  ٢٠٠٢ديـسمرب   / األول تمـدها اجمللـس العـام للمنظمـة يف كـانون          اع اليت

ئ التوجيهيـة النـضمام أقـل       املتخذ لزيادة تعزيـز وتبـسيط وتفعيـل املبـاد          القرار
 /تمــده اجمللــس العــام يف متــوز  الــذي اع٢٠٠٢منــواً إىل املنظمــة لعــام   البلــدان
  ؛٢٠١٢ يوليه

مكانية الوصول إىل األسـواق بـدون       حتديد تفاصيل إجراءات الرصد املتعلقة بإ       - د  
رســوم مجركيــة أو حــصص مقــررة وبقواعــد املنــشأ واالتفــاق بــشأن هــذه         

  التفاصيل؛
ندعو أعـضاء منظمـة التجـارة العامليـة إىل اختتـام جولـة الدوحـة للمفاوضـات                     - ١٢   

ة؛ ختامية طموحة وشاملة ومتوازنة وعادلة وموجهـة حنـو التنميـ    التجارية يف وقت مبكر بوثيقة   
بشأن جمموعة التدابري اخلاصة بأقل البلـدان منـوا يف    وندعو بقوة إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء      

، ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٦إىل    ٣االجتماع الوزاري املقرر عقده يف بايل يف الفترة من          
كانية الوصـول إىل    تعزيز إم  واليت تشمل القضايا اإلمنائية الرئيسية ألقل البلدان منوا، مبا يف ذلك            

وتفعيـل إعفـاء    األسواق دون رسوم أو حصص، ووضع قواعـد منـشأ تفـضيلية بـسيطة ومرنـة،            
  اخلدمات والقطن؛

ندعو أيـضا الـشركاء يف التنميـة إىل االسـتجابة الحتياجـات أقـل البلـدان منـوا                      - ١٣   
نـة مـن أجـل      زيـادة حـصة املـساعدة املقدمـة مـن خـالل املعو             من القدرات التجاريـة عـن طريـق         

وتعزيـز قـدراهتا علـى الوصـول إىل املـوارد       التجارة زيادة كبرية، ودعم اإلطار املتكامـل املعـزز،      
خــالل اســتراتيجياهتا  املتاحــة، دعمــا الحتياجــات وطلبــات أقــل البلــدان منــوا املعــرب عنــها مــن     

  اإلمنائية الوطنية، على النحو املتفق عليه يف برنامج عمل اسطنبول؛

__________ 
الصادرة عن االجتماع الـوزاري ملنظمـة التجـارة العامليـة يف         “ حزمة األحكام املتعلقة بأقل البلدان منواً     ”انظر    )٩(  

 .)TN/C/W/63وثيقة منظمة التجارة العاملية  (٢٠١٣مايو / أيار٣١بايل املؤرخ 
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رب عن بالغ قلقنا من أنـه ال يـزال كـثري مـن أقـل البلـدان منـوا يـرزح حتـت                        نع   - ١٤   
مـن مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون ومبـادرة ختفيـف                 وطأة ارتفاع أعباء الـدين بـالرغم        
احلاجـة إىل اختـاذ تـدابري فعالـة، وال سـيما مـن               ونـشدد علـى     . عبء الـديون املتعـددة األطـراف      

املستحقة علـى مجيـع أقـل البلـدان منـوا             للديون املتعددة األطراف والثنائية      خالل اإللغاء الكامل  
ــدائنني مــن القطــاعني العــام واخلــاص   ــشدد علــى احلاجــة إىل   . لل ــديون   كمــا ن ــل ســداد ال تأجي

  وتسوية مشكلة ديون أقل البلدان منوا على حنو مناسب؛
 مهــم وحفــاز يف تعزيــز نــسلم بإمكانيــة قيــام االســتثمار املباشــر األجــنيب بــدور   - ١٥   

ونلـزم  . العمل ونقل التكنولوجيـا وتنميـة مباشـرة األعمـال احلـرة            املدخرات احمللية وإجياد فرص     
ومؤسـسي مـستقر مـن أجـل جـذب االسـتثمار املباشـر               أنفسنا باعتماد إطار اقتصادي وقـانوين       

يف أقـل البلـدان   لتـشجيع االسـتثمار     األجنيب، وندعو بقـوة الـشركاء يف التنميـة إىل وضـع نظـام               
وبـرامج التمويـل    منوا بعدة وسائل تـشمل أحكامـا تتعلـق بـأمور مـن قبيـل التـأمني والـضمانات                  

يف  التفضيلية وصناديق الشركات اخلاصة لالستثمار يف أقل البلدان منوا على النحو املتفـق عليـه                
 العــام إىل ويف هــذا الـصدد، نتطلـع إىل التقريـر الــذي سـيقدمه األمـني     . برنـامج عمـل اسـطنبول   

  ؛)١٠(كي تنظر فيه يف دورهتا التاسعة والستني اجلمعية العامة 
نـــسلم بأمهيـــة التحـــويالت املاليـــة إىل أقـــل البلـــدان منـــوا بوصـــفها مـــوارد           - ١٦   

إىل احلـد مـن تكـاليف املعـامالت اخلاصـة بتـدفقات              ونـشدد علـى احلاجـة       . خاصـة كـبرية    مالية
ونـدعو اجملتمـع الـدويل إىل العمـل مـن       . يالت علـى التنميـة    التحويالت املالية وتعزيـز أثـر التحـو       

ونــدعو أيــضا مجيــع   أجــل تبــسيط إجــراءات اهلجــرة للحــد مــن تكــاليف اهلجــرة إىل اخلــارج،    
املهــاجرين،  بلــدان املقــصد، إىل مقاومــة املعاملــة اجلــائرة والتمييزيــة للعمــال   البلــدان، وال ســيما 

عاملة، ووضع نظام للـهجرة القـصرية األجـل؛ ومحايـة           معقولة على هجرة اليد ال     غري وفرض قيود 
 اإلنسان جلميع املهاجرين، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على الرعاية الصحية والتعلـيم؛               حقوق 

اسـتغالل املهـاجرين، مبـا يف ذلـك االجتـار بالبـشر؛ ومعاجلـة حمنـة املهـاجرين الـذين                      والقضاء على   
ــسني    ــسبل؛ وحتـ ــم الـ ــرة العا تقطعـــت هبـ ــاجرين النظـ ــاه املهـ ــة جتـ ــة  مـ ــرة يف خطـ ــاج اهلجـ ؛ وإدمـ

 تفــضيلية للخـــدمات  وتقـــدمي معاملــة  وتعزيــز الــشراكات والتعـــاون يف جمــال اهلجــرة؛      التنميــة؛ 
لنتـائج احلـوار الرفيـع     ونتطلـع أيـضا إىل التنفيـذ الكامـل       . اخلدمات من أقل البلـدان منـوا       وموردي
 /األول  تـشرين  ٤  و٣د يف نيويـورك يـومي    بشأن اهلجرة الدولية والتنمية الذي سـيعق    املستوى
  ؛٢٠١٣ أكتوبر

__________ 
  .١٥، الفقرة ٦٧/٢٢٠انظر قرار اجلمعية العامة   )١٠(  
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ــسيق         - ١٧    ــنن ومكتــب التن ــالتوقيع علــى مــذكرة التفــاهم بــني حكومــة ب نرحــب ب
 أثناء مؤمتر األمم املتحدة الرابـع املعـين بأقـل           ٢٠١١مايو  /أيار  ١٢العاملي ألقل البلدان منوا، يف      

لتحـويالت املهـاجرين؛ ويف هـذا الـصدد، نعـرب            البلدان منوا، فيما يتعلـق بإنـشاء مرصـد دويل           
من الـربامج، ونتطلـع إىل التـشغيل         عن تقديرنا إلجناز دراسة البلدان التجريبية األربعة املستفيدة         

  املبكر للمرصد الدويل؛
ــالقرارات الــيت اختــذهتا خمتلــف كيانــات منظومــة األمــم       - ١٨    نرحــب مــع التقــدير ب

املتحدة لألغذية والزراعة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة،            مم  يف ذلك منظمة األ    املتحدة، مبا 
ــة الزراعيــة واالحتــاد    الــدويل لالتــصاالت، وصــندوق األمــم املتحــدة    والــصندوق الــدويل للتنمي

وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،         للمشاريع اإلنتاجية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة،         
املتحـدة للتربيـة والعلـم     االجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ، ومنظمـة األمـم       واللجنة االقتصادية و  

األمـم   والثقافة، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، ومنظمـة                
املتحدة للتنمية الصناعية، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة بـتغري املنـاخ، ومكتـب األمـم                 

دمات املشاريع، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة، وبرنـامج             خل املتحدة  
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة، مـن أجـل               األغذية العاملي،   

اسـطنبول وإدمـاج أحكامـه ذات الـصلة يف بـرامج عملـها، ونؤكـد                 تعميم مراعاة برنامج عمل     
جمالس إدارة سائر صناديق األمم املتحـدة وبراجمهـا          جديد، يف هذا الصدد، على دعوتنا إىل        من  

الـسرعة، حـسب االقتـضاء، ووفقـا         ووكاالهتا املتخصصة إىل أن تفعل الشيء نفسه علـى وجـه            
  لوالية كل منها؛

ب نسلم بأن جهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي يواجـه حتـديا يتمثـل يف تلبيـة املطالـ                     - ١٩   
. تنوعا من خالل بذل املزيد مـن اجلهـود بـصورة أسـرع وأفـضل               املتنامية على املساعدة األكثر     

املتحدة وغريها من املنظمات املتعـددة األطـراف، مبـا يف            وندعو مجيع مؤسسات منظومة األمم      
الدوليــة واإلقليميــة، إىل اإلســهام يف تنفيــذ   ذلــك مؤســسات بريتــون وودز واملؤســسات املاليــة  

والـتقين واسـعة النطـاق؛ ودجمـه      امج عمل اسطنبول بوسائل منها تنفيذ برامج التعـاون املـايل        برن
اإلقليمـــي  يف بـــرامج عملـــها؛ واملـــشاركة الكاملـــة يف استعراضـــه علـــى الـــصعد الـــوطين ودون 

واإلقليمــي والعــاملي؛ وتــضمني التقــدم احملــرز يف هــذا الــصدد يف تقاريرهــا الــسنوية املقدمــة إىل   
اجمللــس االقتـصادي واالجتمـاعي، علــى النحـو الـصادر بــه تكليـف مبوجــب      التنفيذيـة و اجملـالس  

 ونؤكـد علــى  .)١١( ٢٠١٣واالجتمـاعي بـشأن أقــل البلـدان منـوا عـام       قـرار اجمللـس االقتـصادي    
 من تقارير االستعراض الشامل الـذي جيـري كـل           ٢٠١٢  احلاجة إىل التنفيذ الكامل لتقرير عام       

__________ 
  .٨، الفقرة  E/2013/L.10 انظر   )١١(  
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هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل   نــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع  أربــع ســنوات لــسياسة األ
  وفعالية هذه األنشطة؛ التنمية، الذي ينص على مبادئ توجيهية هامة من أجل متويل وأداء 

حنث الشركاء يف التنمية وسائر أصحاب املصلحة ذوي الصلة على املـساعدة                - ٢٠   
ــى    ــصول علـ ــة احلـ ــات وتنميتـــ  يف كفالـ ــيما   التكنولوجيـ ــشرها، ال سـ ــها ونـ ــا ونقلـ ها وحيازهتـ

الدرايـة إىل أقـل البلـدان منـوا؛ ويف هـذا الـصدد،               التكنولوجيات السليمة بيئيا ومـا يناظرهـا مـن          
أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل تعزيـز        نؤكد على ضرورة زيادة املساعدة التقنية واملالية املقدمـة إىل        

  لبحث والتطوير؛قدراهتا الوطنية على االبتكار، بوسائل منها ا
ندعو إىل التشغيل املبكر ملصرف للتكنولوجيا مـن أجـل أقـل البلـدان منـوا مـع                     - ٢١   

ــة   ــسية الثالث ــم    : ، وهــي)١٢(املقترحــة عناصــره الرئي ــدعم العل ــة ل ــراع، وآلي ــرباءات االخت بنــك ل
كمـا نؤكـد       .البحـوث يف جمـال العلـوم والتكنولوجيـا     والتكنولوجيـا واالبتكـار ومرفـق إليـداع     

وآليـة إدارتـه ومتويلـه وترتيبـات التزويـد       على ضرورة التوصل إىل اتفـاق بـشأن هيكلـه ومهامـه           
الثامنــة والــستني للجمعيــة   بــاملوظفني واملــسائل املؤســسية األخــرى ذات الــصلة خــالل الــدورة   

 الستـضافة  العامة لألمـم املتحـدة؛ ويف هـذا الـصدد، وبينمـا نرحـب بـالعرض املقـدم مـن تركيـا              
نــدعو اجلمعيــة العامــة إىل اختــاذ قــرار ) أ: (بنــك للتكنولوجيــا خمــصص ألقــل البلــدان منــوا، فإننــا

نطلـب إىل األمـني العـام املـضي قـدما      ) ب(بنك التكنولوجيا يف دورهتا الثامنة والستني؛     بإنشاء  
ى حنــث اجملتمــع الــدويل علــ ) ج(الراميــة إىل تــشغيل بنــك التكنولوجيــا؛   يف متابعــة اإلجــراءات 

  التكنولوجيا وتفعيله على حنو سلس؛ تقدمي الدعم السخي إىل تشغيل بنك 
نالحظ مع القلق أن اجلهود اليت تبذهلا أقل البلـدان منـوا حنـو حتقيـق األهـداف                     - ٢٢   

ــها حتقيــق   ــة ال ميكن ــة لأللفي ــها     اإلمنائي ــة أمــور من تقــدم ملمــوس، وُيعــزى ذلــك أساســا إىل مجل
وحمدوديــة القــدرات اإلنتاجيــة وتزايــد عــبء   يــة الرمسيــة غــري امللبــاة،  التزامــات املــساعدة اإلمنائ

كفاية تدفقات االستثمار املباشـر      وعدم   املديونية، والشروط غري املواتية للوصول إىل األسواق،      
منوا من أجـل زيـادة       وندعو الشركاء يف التنمية إىل تعزيز الدعم املقدم إىل أقل البلدان            . األجنيب

، وحتقيــق ٢٠١٥التقــدم احملــرز يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام  تــسريع وتــرية 
ــام       ــول عـ ــوظ حبلـ ــدم امللحـ ــن التقـ ــد مـ ــامج     ٢٠٢٠املزيـ ــه يف برنـ ــق عليـ ــو املتفـ ــى النحـ ، علـ

  اسطنبول؛ عمل
حنيط علما بالعمل الذي يقوم به الفريق العامل املفتـوح بـاب العـضوية بـشأن                   - ٢٣   

واملنتدى السياسي الرفيع املـستوى، وجلنـة اخلـرباء احلكوميـة الدوليـة              لفية،  األهداف اإلمنائية لأل  

__________ 
انظر تقرير األمني العام بشأن إنشاء بنك للتكنولوجيا وآلية لدعم العلـوم والتكنولوجيـا واالبتكـار خيصـصان                    )١٢(  

  ).  A/68/217 (    لدان منوا ألقل الب
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على احلاجة إىل جتسيد حتديات وأولويات أقـل البلـدان    املعنية بتمويل التنمية املستدامة، ونؤكد     
والتمويل من أجل التنمية املـستدامة متـشيا مـع           منوا يف صميم ومركز األهداف اإلمنائية لأللفية،        

 مــن الوثيقــة ١٨١ و ٣٤   مــن مبــادئ ريــو فــضال عــن األحكــام الــواردة يف الفقــرتني    ٦دأ املبــ
وصـياغة   ،  “املـستقبل الـذي نـصبو إليـه       ”اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة        

   ن منوا؛ األهداف اإلمنائية لأللفية وفقا ملبدأ املعاملة التفاضلية واملعاملة التفضيلية ألقل البلدا
نؤكد على أنه بالنظر إىل أن أقل البلدان منوا هي البلدان األشد ضعفا، وحتيـد                  - ٢٤   

األهداف اإلمنائية لأللفيـة، جيـب أن تـدرج أولوياهتـا اإلمنائيـة يف               بشكل خطري عن مسار حتقيق      
غـي أن   وينب.  من أجل حتقيق شرعيتها وفعاليتـها      ٢٠١٥  صميم ومركز خطة التنمية ملا بعد عام        

ــة ذات األولويــة يف برنــامج عمــل    ــدمج اجملــاالت الثماني اســطنبول، وال ســيما بنــاء القــدرات   ُت
إدماجــا تامــا يف خطــة  اإلنتاجيــة والبنيــة التحتيــة وتطــوير تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت،  

 اســتعراض ويف هــذا الــصدد، نــدعو البلــدان املتقدمــة النمــو إىل  .  ٢٠١٥التنميــة ملــا بعــد عــام  
التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت قطعتها يف برنامج عمل اسطنبول من أجـل زيـادة تعزيـز       

املــوارد مــن أجــل أقــل البلــدان منــوا ألهنــا يف أمــس احلاجــة إليهــا، وحملدوديــة فــرص وصــوهلا إىل   
 الـدعم   أخرى؛ وندعو البلدان النامية األخرى، مبا يتسق مع إمكاناهتـا، إىل تقـدمي             مصادر متويل   

  لربنامج العمل يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ من أجل التنفيذ الفعال 
نشدد على احلاجة إىل إطالق عملية مفاوضـات حكوميـة دوليـة بـشأن خطـة                   - ٢٥   
بدايــة الــدورة التاســعة والــستني للجمعيــة العامــة، الــيت ينبغــي      يف ٢٠١٥بعــد عــام  التنميــة ملــا

  ؛ ٢٠١٥  سبتمرب عام /قمة ُيعقد يف أيلولاعتمادها يف مؤمتر 
ــة تــشاورية مفتوحــة وشــاملة، وتــضم مجيــع أصــحاب       - ٢٦    نــدعو إىل إجــراء عملي

ونـشدد علـى   . ٢٠١٥منوا، بشأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       املصلحة، مبا يف ذلك أقل البلدان     
   :قيقا ملا يليقدما بروح إعالن األلفية حت  ستمضي ٢٠١٥أن خطة التنمية ملا بعد عام 

العزم على االستفادة من األهداف اإلمنائية لأللفية ومواصلة تنفيذها، وخباصـة              - أ   
  القضاء على الفقر املدقع قضاء مربماً؛ هدف 

التكامــــل املتــــوازن بــــني أبعــــاد التنميــــة االقتــــصادية واالجتماعيــــة والبيئيــــة     - ب  
  املستدامة؛ للتنمية

قتــصادي الــشامل والعــادل واملــستدام، وبنــاء القــدرات التركيــز علــى النمــو اال   - ج  
التصدي بفعالية جلميـع أشـكال عـدم املـساواة والعوامـل الـيت               اإلنتاجية هبدف   

  تقوم عليها، وحتقيق التنمية املستدامة؛
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التركيــز علــى األبعــاد العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة للتنميــة املــستدامة يف تلبيــة      - د  
  ؛. والتحديات اخلاصة ألقل البلدان منوااحملددة االحتياجات 

تعزيز الشراكة العاملية من أجل تعزيز تنفيذ األهداف والغايات اإلمنائيـة املتفـق             - هـ  
   .عليها دوليا

نشعر بقلق بالغ من أن أقل البلدان منوا مـا زالـت عرضـة لـصدمات شـىت، مبـا                       - ٢٧   
. اليــة واالقتــصادية والكــوارث الطبيعيــة   والوقــود واألزمــات امل  يف ذلــك يف جمــاالت األغذيــة   

أقل البلدان منوا الالزمة للتكيـف مـع الـصدمات     ولذلك، فإننا نشدد على احلاجة إىل بناء قدرة       
ويف هــذا الــصدد، نــدعو . الــسلبية اخلارجيــة والداخليــة املختلفــة، وللتخفيــف مــن حــدة آثارهــا 

مـن حـدة املخـاطر      سـتراتيجيات التخفيـف     الشركاء يف التنمية إىل تقدمي الدعم املـايل والـتقين ال          
القـدرة   اليت تنتهجها أقل البلدان منوا، من قبيـل املرافـق الوطنيـة لتخفيـف حـدة األزمـات وبنـاء                     

على التكيف، من أجـل تعزيـز قـدرهتا علـى التـصدي آلثـار الـصدمات االقتـصادية علـى النحـو            
  يف برنامج عمل اسطنبول؛ املتعهد به 
غ القلـق بـأن أقـل البلـدان منـوا تتـضرر بـشكل غـري متناسـب مـن                     نسلم مع بـال      - ٢٨   

عن بالغ القلق إزاء االفتقار إىل التقـدم احملـرز يف املفاوضـات     ونعرب . اآلثار السلبية لتغري املناخ   
علــى االنتــهاء مــن املفاوضــات مــع البلــدان  اجلاريــة بــشأن تغــري املنــاخ، وحنــث مجيــع األطــراف 

املــوارد التكنولوجيــة  بزمــام املبــادرة يف خفــض االنبعاثــات وتــوفري  املتقدمــة النمــو الــيت متــسك  
النمـو إىل    وندعو البلدان املتقدمة    . واملالية اإلضافية الكافية اليت ميكن التنبؤ هبا ألقل البلدان منوا         

مـؤمتر األمـم املتحـدة    اإلسراع يف صرف متويل البدء السريع ألغراض التكيـف املتفـق عليهـا يف           
ضمان تعزيز فـرص حـصول أقـل        إىل  ، و ٢٠٠٩ املناخ املعقود يف كوبنهاغن يف عام        املعين بتغري 

هذا التمويل فـضال عـن إمكانيـة احلـصول علـى التكنولوجيـا اخلـضراء بتكلفـة                  البلدان منوا على    
الكامـل ويف الوقـت املناسـب لـصندوق املنـاخ األخـضر هبـدف         كما نـدعو إىل التنفيـذ      . معقولة
ــة  ــون دوال١٠٠تعبئ ــام    بلي ــول ع ــة    ٢٠٢٠  ر ســنويا حبل ــة التنمي ــشاريع آلي ــسري م ــز وتي ؛ وتعزي

املـشردين نتيجـة للظـروف املناخيـة         النظيفة يف أقل البلـدان منـوا؛ وتلبيـة احتياجـات األشـخاص              
اآلثـار إضـافيا إىل      ونشدد علـى ضـرورة أن يكـون ختـصيص أمـوال التكيـف وختفيـف                 . القاسية

املترتبـة   ية، وينبغي أن يكون عادال ومنصفا ومتناسبا مع اآلثـار           التزامات املساعدة اإلمنائية الرمس   
  على تغري املناخ؛

هنيب بالشركاء يف التنمية التنفيذ الكامل اللتزاماهتم الـيت جـرى التعهـد هبـا يف         - ٢٩  
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، مبـساعدة أقـل البلـدان منـوا يف جهودهـا                

حتقيــق التنميــة املــستدامة وتنفيــذ برنــامج عمــل إســطنبول علــى حنــو فعــال وإدمــاج     يــة إىلالرام
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األولوية بالكامل يف إطار العمل، الذي سيـساهم تنفيـذه األوسـع نطاقـا يف حتقيـق                  جماالته ذات 
اهلــدف الــشامل لربنــامج عمــل إســطنبول املتمثــل يف متكــني نــصف عــدد أقــل البلــدان منــوا مــن  

  ؛٢٠٢٠خلروج من فئة أقل البلدان منوا حبلول عام استيفاء معايري ا
 هنيب أيضا باجملتمع الدويل إدماج خطة عمل أقل البلـدان منـوا ذات األولويـة                 - ٣٠  

املناقشات والوثائق اخلتامية للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها األمـم املتحـدة               يف
  ة وامليادين املتصلة هبا؛ يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئي

نكرر نداءنا إىل األمني العام بأن يدرج املـسائل الـيت هتـم أقـل البلـدان منـوا يف                       - ٣١  
مجيــع التقــارير ذات الــصلة يف امليــادين االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة وامليــادين املتــصلة هبــا    

د العـاملي واإلسـهام يف احليلولـة        لضمان متابعة التنمية يف تلك البلدان يف السياق األعم لالقتـصا          
  دون هتميشها، مع العمل على زيادة إدماجها يف االقتصاد العاملي؛ 

نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز احلوكمـة الرشـيدة، وسـيادة القـانون وحقـوق                 - ٣٢  
اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، واملشاركة الدميقراطيـة، بطـرق منـها              

  زيز دور الربملانات ومكافحة الفساد؛تع
ندعو إىل تعزيـز التنـسيق واالتـساق ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة وفيمـا بـني                 - ٣٣  

ــة والتجاريـــة واإلمنائيـــة املتعـــددة األطـــراف يف دعـــم النمـــو     مجيـــع املؤســـسات األخـــرى املاليـ
   منوا؛ االقتصادي، والقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة يف أقل البلدان

ندعو اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يدرج استعراض تنفيذ برنامج عمـل             - ٣٤  
إسطنبول يف استعراضاته الوزارية السنوية، كمـا نـدعو منتـدى التعـاون اإلمنـائي إىل االسـتمرار                  
يف استعراض االجتاهات العامـة يف جمـال التعـاون اإلمنـائي الـدويل، وكـذلك اتـساق الـسياسات                    

ونـدعو اجمللـس إىل االضـطالع باسـتعراض         . لتنمية، وال سيما لصاحل أقل البلدان منـوا       ألغراض ا 
 هبــدف ٢٠١٥شــامل لتنفيــذ برنــامج عمــل إســطنبول يف استعراضــه الــوزاري الــسنوي يف عــام 

حتديد الدروس املستفادة وأفـضل املمارسـات، فـضال عـن الثغـرات وأوجـه القـصور يف التنفيـذ                    
  لتغلب عليها؛ وحتديد سبل العمل األخرى ل

ــصورة خطــرية         - ٣٥   ــصا ب ــيال ناق ــة متث ــوا ممثل ــدان من ــل البل ــق أن أق نالحــظ مــع القل
متنح النصيب الذي تستحقه من حيث إيصال صوهتا ومشاركتها يف عملية اختاذ القـرارات               ملو

وجيب أن خيـضع نظـام التـصويت وهيكـل املـساءلة يف مؤسـسات               . يف مؤسسات بريتون وودز   
الحات أساسية بغية ضـمان مـنح أقـل البلـدان منـوا صـوتا فعـاال ومـشاركتها         بريتون وودز إلص 

ونكــرر نــداءنا العتــراف مؤســسات بريتــون وودز . يف عمليــات صــنع القــرار هبــذه املؤســسات
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بأقل البلدان منوا بوصفها فئـة خاصـة اسـتنادا إىل مؤشـر الـضعف الـذي وضـعته األمـم املتحـدة                      
  لتعاون اإلمنائي الدويل؛ أجل التنسيق واالتساق يف جمال ا من

نسلم بأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي قد ظهـرا إىل حيـز                 - ٣٦  
. الوجــود وشــهدا توســعا كــبريا باعتبارمهــا ميــثالن قــوة ضــرورية يف الوضــع االقتــصادي العــاملي

نــوب ونــشدد علــى ضــرورة االســتفادة بــشكل كامــل ممــا يــوفره التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجل    
إمكانــــات يف جمــــال التجــــارة واالســــتثمار، والتعــــاون االقتــــصادي   والتعــــاون الثالثــــي مــــن

ومـن  . والتكنولوجي، باعتبارمها مكملني حقيقيني للتعاون بني الشمال واجلنوب ال بـديال عنـه            
ونـثين  . الضروري مواصلة تعزيـز النظـام العـاملي لألفـضليات التجاريـة فيمـا بـني البلـدان الناميـة                   

ا توفره بلدان اجلنوب ألقل البلدان منوا من زيادة يف حجم املساعدة اإلمنائية والتـدفقات               على م 
. املالية ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول إىل األسواق دون فرض رسوم أو حـصص عليهـا              

  ونرحب هبذه املبادرات، وندعو األعضاء اآلخرين يف اجلنوب إىل أن حتذو حذوها؛ 
ورة أن تتمتع أقل البلدان منوا باملرونة الكاملـة وحبيـز سياسـايت             نؤكد على ضر    - ٣٧  

وينبغــي أن متكنــها هــذه املرونــة مــن القيــام  . حتديــد سياســات االقتــصاد الكلــي اخلاصــة هبــا  يف
ــى ــة        عل ــة يف ضــوء اســتراتيجياهتا اإلمنائي ــصادية احمللي ــإدارة وتنظــيم سياســاهتا االقت ــال ب حنــو فع

التنميــة العمــل علــى اســتكمال اجلهــود الوطنيــة الــيت تبــذهلا أقــل  وهنيــب بالــشركاء يف . الوطنيــة
البلدان منـوا بـربامج وتـدابري وسياسـات عامليـة داعمـة ترمـي إىل توسـيع نطـاق الفـرص اإلمنائيـة              
املتاحة ألقـل البلـدان منـوا، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة وكفالـة احتـرام اسـتراتيجيات امللكيـة                      

  والسيادة الوطنيتني؛ 
ذكِّر باهلدف الطموح لربنامج عمل إسطنبول املتمثل يف متكـني نـصف عـدد              ن  - ٣٨  

، وااللتـزام  ٢٠٢٠أقل البلدان منوا من الوصول إىل مرحلة اخلروج مـن تلـك الفئـة حبلـول عـام                  
ونـشدد علـى أن كـل حالـة         . باختاذ اخلطوات الالزمة الستكمال عملية اخلروج من هـذه الفئـة          

قائمة أقـل البلـدان منـوا سـوف تكـون مبثابـة جنـاح بـاهر لـيس                   من حاالت النجاح يف الرفع من       
هلـذه البلــدان نفــسها فحــسب، بـل أيــضا لألمــم املتحــدة وللتعـاون اإلمنــائي مــن جانــب اجملتمــع    

ومن البوادر املشجعة أنه على الـرغم مـن التحـديات واملعوقـات املـستمرة فقـد أعلنـت          . الدويل
 أو  ٢٠٢٠صول إىل حالة الرفع من القائمة حبلـول عـام           العديد من أقل البلدان منوا اعتزامها الو      

، ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، وروانـــدا، وحـــددت بلـــدان مثـــل أنغـــوال. حنـــو ذلـــك
وكمبوديا، ونيبال، بني بلـدان أخـرى، الرفـع مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا كأحـد األهـداف يف                 

ملتحدة، وال سـيما مكتـب    ت منظومة األمم ا   وإننا نناشد مؤسسا  . استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية  
ممثل األمم املتحدة الـسامي ألقـل البلـدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة                       
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الصغرية النامية، تقدمي الدعم التقين الالزم إىل البلدان املتطلعة إىل اخلروج مـن فئـة أقـل البلـدان                   
  امية إىل اخلروج من هذه الفئة واالنتقال السلس؛ منوا، من أجل وضع استراتيجياهتا الر

 بــشأن ٦٧/٢٢١نــدعو الــشركاء يف التنميــة، متــشيا مــع قــرار اجلمعيــة العامــة    - ٣٩  
االنتقال السلس للبلدان اليت يرفع امسها من قائمة أقل البلدان منوا، إىل اسـتخدام معـايري حتديـد                   

مي اإلمجــايل، ومؤشــر املــوارد البــشرية أقــل البلــدان منــوا، وهــي نــصيب الفــرد مــن الــدخل القــو
ومؤشر أوجـه الـضعف االقتـصادي، كمعـايري لتخـصيص املعونـات مـن أجـل ضـمان ختـصيص                    

  أكثر إنصافا للمعونة يف ضوء املعوقات اهليكلية الشديدة اليت تواجهها هذه البلدان؛
 بتنفيـذ  هنيب بقوة بالشركاء يف التنمية وسائر اجلهات الفاعلـة املعنيـة أن تقـوم             - ٤٠  

برنامج عمل إسطنبول يف الوقت املناسب عن طريق إدماجه يف أطر سياسات التعـاون الوطنيـة                
لكل منها، ويف الربامج واألنشطة الوطنية اليت تضطلع هبا من أجل كفالـة تعزيـز الـدعم املوجـه                

، أقــل البلــدان منــوا بــصورة ميكــن التنبــؤ هبــا علــى النحــو املــبني يف برنــامج عمــل إســطنبول    إىل
وكفالة الوفاء بالتزاماهتا، والنظر يف اختاذ تدابري مالئمة للتغلب على أوجه الـنقص أو القـصور،            

  إن وجدت؛
ــل         - ٤١   ــسامي ألق ــل ال ــا يف ذلــك مكتــب املمث ــم املتحــدة، مب ــة األم ــدعو منظوم ون

ؤون البلدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، وإدارة الـش                     
االقتـــصادية واالجتماعيـــة التابعـــة لألمانـــة العامـــة، ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة   

، وصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصـصة، واللجـان الفنيـة واللجـان              )األونكتاد(
اإلقليميــة، فــضال عــن املنظمــات املتعــددة األطــراف األخــرى، مبــا يف ذلــك مؤســسات بريتــون   

ــامج عمــل إســطنبول     وو ــذ برن ــة، إىل اإلســهام يف تنفي ــة واإلقليمي ــة الدولي دز واملؤســسات املالي
برامج عملها وإىل املشاركة علـى حنـو تـام يف استعراضـه علـى الـصعد الوطنيـة ودون                     ودجمه يف 

كمــا نــدعو جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة إىل إدمــاج تنفيــذ   .  والعامليــة   اإلقليميــة واإلقليميــة 
  رنامج عمل إسطنبول يف خطط عملها؛ ب

البنيـة التحتيـة، وتنميـة املـوارد البـشرية، والتجـارة،            (نسلم بأن الركائز التـسع        - ٤٢  
واالستثمارات اخلاصـة وإجيـاد فـرص العمـل، واألمـن الغـذائي، والنمـو مـع القـدرة علـى تـوقي               

الـواردة يف خطـة   )  املعـارف الصدمات، وتعميم اخلدمات املالية، وتعبئة املوارد احملليـة، وتقاسـم       
العمل املتعددة السنوات املتعلقة بالتنمية الـيت وضـعها الفريـق العامـل املعـين بالتنميـة املنبثـق عـن                    
جمموعة العشرين هي على جانب عظيم من األمهية بالنـسبة ألقـل البلـدان منـوا، ونناشـد بلـدان                    

أقل البلدان منوا وتنفيـذ التزامـات     جمموعة العشرين إيالء أولوية خاصة للتحديات اليت تواجهها         
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ــدان منــوا صــوت مــسموع        ــة أن يكــون ألقــل البل ــدعوها إىل كفال ــدول، ون ــها هلــذه ال كــل من
  ومشاركة فعالة يف مجيع أنشطتها؛ 

هنيب مبجموعة الثمانية إيـالء االعتبـار الواجـب خلطـة عمـل أقـل البلـدان منـوا                     - ٤٣  
اغل أقل البلـدان منـوا علـى النحـو الواجـب يف قراراهتـا            واختاذ التدابري املناسبة لكفالة مراعاة شو     

  والوفاء بالتزاماهتا من أجل ضمان التعجيل بتنفيذ برنامج عمل إسطنبول وبلوغ مجيع أهدافه؛ 
نعرب عـن تقـديرنا للبلـدان الـيت قـدمت تربعـات للـصندوق االسـتئماين أدت                    - ٤٤  

األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان          إىل تيسري مشاركة مندويب أقل البلدان منـوا يف مـؤمتر            
ونـــدعو احلكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة  . ذلـــك عمليتـــه التحـــضريية يف مبـــا. منـــوا

ــات املاحنــة للمــسامهة يف         ــن اجله ــا م ــسية وغريه ــة واجملموعــات الرئي واملنظمــات غــري احلكومي
ــة  الــصندوق االســتئماين بغــرض دعــم تنفيــذ برنــامج عمــل إســطنبول ومتاب    ــه ورصــده لكفال عت

مشاركة ممثلني اثنني من كل بلد مـن أقـل البلـدان منـوا يف االسـتعراض الـسنوي لتنفيـذ برنـامج                 
يوليــه مــن كــل عــام خــالل الــدورة املوضــوعية للمجلــس /عمــل إســطنبول الــذي يعقــد يف متــوز

  االقتصادي واالجتماعي؛ 
اليت تعقد كل سـنتني     حنيط علما مع التقدير باجتماعات االستعراض اإلقليمية          - ٤٥  

وتنظمهــا اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا  
بشأن تنفيذ برنامج عمل إسطنبول يف منطقة كل منها، ونـدعومها إىل مواصـلة تعزيـز دعمهمـا         

  حول اهليكلي؛ لتنفيذ برنامج عمل إسطنبول، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتنوع االقتصادي والت
نعرب عن تقـديرنا العميـق ملكتـب ممثـل األمـم املتحـدة الـسامي ألقـل البلـدان                      - ٤٦  

منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ملتابعته ورصده تنفيذ برنـامج              
البلـدان منـوا   عمل إسطنبول بدقة شديدة وجودة عالية، باعتباره جهة التنسيق فيما يتعلـق بأقـل     

وينبغـي  . يف منظومة األمم املتحدة، وتوفريه الدعم الفين لعمـل الفريـق املعـين بأقـل البلـدان منـوا                  
للمكتــب أن يواصــل تقــدمي الــدعم التحليلــي والتنظيمــي إىل أقــل البلــدان منــوا يف ســياق خطــة   

خـل منظومــة   وأهـداف التنميــة املـستدامة وأداء الـدور التنـسيقي دا    ٢٠١٥التنميـة ملـا بعـد عـام     
ونؤكد مـن جديـد التزامنـا بكفالـة     . األمم املتحدة بشأن مسألة الرفع من قائمة أقل البلدان منوا        

توفري املوارد الكافية للمكتب لتمكينه من االضطالع بأنشطته الواسعة واملتنامية، ونـشدد علـى           
إسـطنبول  ضرورة دعم املكتب مبـا يتناسـب مـع اتـساع نطـاق واليتـه احملـددة يف برنـامج عمـل              

ويف هـذا الـصدد، نؤيـد متامـا اقتـراح األمـني العـام الـوارد          . ٦٧/٢٢٠ويف قرار اجلمعيـة العامـة       
ــرة الــــسنتني    يف ــة لفتــ ــة املقترحــ ــه الربناجميــ ــز مكتــــب  ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانيتــ ــشأن تعزيــ ، بــ

  السامي؛ املمثل
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ــرة     - ٤٧   ــا ورد يف الفقـ ــة مـ ــى أمهيـ ــشدد علـ ــصادي  ٢٨نـ ــرار اجمللـــس االقتـ ــن قـ  مـ
 من أن األنشطة املتعلقة بأقل البلدان منـوا املـضطلع هبـا داخـل األمانـة             ٢٠١٣/٤٦ي  واالجتماع

املتحــدة حباجــة إىل املزيــد مــن التنــسيق والتوحيــد مــن أجــل ضــمان فعاليــة رصــد   العامــة لألمــم
ومتابعة برنامج عمل إسطنبول بقيادة مكتب املمثل السامي وتقدمي الدعم املنسق جيـدا هبـدف               

عال بتحقيق أهـداف برنـامج عمـل إسـطنبول، مبـا يف ذلـك اهلـدف املتمثـل يف                    القيام على حنو ف   
متكــني نــصف عــدد أقــل البلــدان منــوا مــن اســتيفاء معــايري اخلــروج مــن تلــك الفئــة حبلــول عــام   

هذا الصدد، ندعو األمني العام إىل أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامـة لكـي تنظـر                ؛ ويف ٢٠٢٠
  لستني للجمعية العامة؛فيه خالل الدورة الثامنة وا

نرحـــب بـــالعرض الـــذي تقـــدمت بـــه حكومـــة بـــنن الستـــضافة اجتمـــاع          - ٤٨  
بشأن إقامة شراكة جديـدة مـن أجـل بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة يف أقـل البلـدان منـوا، يف                  وزاري

، ونتطلـع إىل اخلـروج منـه بنتيجـة ناجحـة،          ٢٠١٤كوتونو، بنن، خالل الربـع األول مـن عـام           
استعراض منتصف املدة لربنامج عمل إسطنبول وكذلك خطـة التنميـة           اهم يف األمر الذي سيس  

  ؛ ٢٠١٥ملا بعد عام 
إننا عـازمون علـى دعـم تطلعنـا املـشترك املتمثـل يف ضـمان النمـو االقتـصادي                      - ٤٩  

املطرد والتنمية املستدامة يف مجيع أقل البلدان منـوا وصـوال إىل حتقيـق هـدفنا النـهائي املتمثـل يف                  
وسوف نواصل احلفـاظ علـى تـضامننا ووحـدتنا والـسعي إىل             . من فئة أقل البلدان منوا    اخلروج  

ــصلة مبــــصاحلنا يف خمتلــــف احملافــــل      ــضايا ذات الــ ــشترك بــــشأن القــ التوصــــل إىل موقــــف مــ
  .األطراف املتعددة

  
  


