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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  البيان الوزاري للبلدان النامية غري الساحلية    

 املؤمتر  حنن وزراء جتارة البلدان النامية غري الساحلية، وقد اجتمعنا يف الدوحة خالل             
  الثالث عشر لألونكتاد،

 إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العـاملي          إذ نشري   
، والوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية           ٢٠٠٥لعام  
  ،٢٠١٠لعام 

تلبية االحتياجات اخلاصـة للبلـدان   :  أملايت إىل إعالن أملايت وبرنامج عمل وإذ نشري   
النامية غري الساحلية ضمن إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجل البلـدان                

  النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية،
، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٣ املؤرخ   ٦٣/٢ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ نشري   

عُتمد مبوجبه إعالن االجتماع الرفيع املستوى للدورة الثالثة والستني للجمعية العامـة            الذي ا 
  املكرس الستعراض منتصف املدة لربنامج عمل أملايت،

   إىل منهاج عمل أسونسيون، وإعالن أوالن بتار، وإعالن إيزولويين،وإذ نشري  
ة املعتمد يف إطار الـدورتني       إىل البيان الوزاري للبلدان النامية غري الساحلي       وإذ نشري   

  احلادية عشرة والثانية عشرة لألونكتاد،
 إىل توافق آراء سان باولو واتفاق أكرا املعتمدين يف الدورتني احلادية عشرة   وإذ نشري   

  والثانية عشرة لألونكتاد، على التوايل،
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للبلدان  بالبيان املعتمد يف االجتماع الوزاري السنوي العاشر         وإذ حنيط علماً كذلك     
  ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣النامية غري الساحلية، الذي ُعقد يف مقر األمم املتحدة يف 

، ٦٤/٢١٤، و ٦٣/٢٢٨، و ٦٢/٢٠٤ إىل قـرارات اجلمعيـة العامـة         وإذ نشري   
 بشأن تدابري حمددة تتصل باالحتياجات واملشاكل اليت تواجههـا          ٦٦/٢١٤، و ٦٥/١٧٢و

  احلية،على اخلصوص البلدان النامية غري الس
نشدد على أن حالة عدم وجود منفذ مباشر إىل البحار، اليت تزداد تفاقمـاً                -١  

. حبكم املوقع البعيد عن األسواق العاملية، تؤثر سلباً على منو البلدان النامية غـري الـساحلية               
وصعوبات النقل العابر، وإجراءات    وتتسبب اآلثار الضارة املركبة املتمثلة يف تكاليف النقل،         

مارك اإلضافية واملرهقة، وعدم القدرة على التنبؤ فيما يتعلق بوصول السلع إىل مقـصدها       اجل
يف الوقت املناسب يف اخنفاض القدرة التنافسية للبلدان النامية غري الساحلية، كما تتسبب يف              

ويشكل هذا الوضع حجر عثرة يف سبيل إدماج        . زيادة التكاليف النهائية للمنتجات يف بلداننا     
صاداتنا إدماجاً فعاالً ومفيداً يف االقتصاد العاملي ويف سبيل التنمية االجتماعية واالقتصادية            اقت

  .لبلداننا
حنث أعضاء منظمة التجارة العاملية على بذل مجيع املساعي الضرورية لدفع             -٢  

ء على  فإن ذلك، باإلضافة إىل إلقائه الضو     . جولة الدوحة اإلمنائية إىل األمام واختتامها بنجاح      
ويتمثل أحـد   . قيمة تعدد األطراف، سيسهم إسهاماً إجيابياً يف منونا االجتماعي واالقتصادي         

العناصر األساسية لبلوغ هدف التنمية يف التحقيق الفعلي ملبدأ املعاملة اخلاصة والتفاضـلية،             
  .سيما للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة، مثل البلدان النامية غري الساحلية ال

كد على احلاجة إىل حتسني الوصول إىل األسواق الزراعية وغري الزراعية،           نؤ  -٣  
خاصة للمنتجات اليت هتم البلدان النامية غري الساحلية ومن خالل إلغاء مجيع أشكال احلواجز              

وباملثل، جيب إيالء   . غري التعريفية اليت ميكن أن تؤثر يف صادرات البلدان النامية غري الساحلية           
صاحلها يف املفاوضات املتعلقة بتيسري التجارة، ال سيما تلك املتصلة بـاملرور            اهتمام خاص مل  

العابر، اليت ينبغي أن حتافظ على ما سبق ترسيخه يف املادة اخلامسة من االتفاق العام بـشأن                 
  .التعريفات اجلمركية والتجارة

ساعدة حنث الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية على زيادة مستوى امل            -٤  
يف إطار مبادرة املعونة لصاحل التجارة وإيالء مزيد من االهتمام لتنمية القـدرات اإلنتاجيـة،          
ووضع سياسات جتارية فعالة، وتنمية اهلياكل األساسية، فضالً عن االرتقاء بتكنولوجيـات            

  .املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية غري الساحلية
ألونكتاد لتشجيع تدفق االستثمار األجنيب املباشر      ر العمل الذي أجنزه ا    نقّد  -٥  

إىل البلدان النامية غري الساحلية، ال سيما من أجل جلـب االسـتثمار األجـنيب املباشـر                 
وحنـث  . به لتنمية القدرات اإلنتاجية مبا يتمشى مع موقعنا اجلغـرايف اخلـاص            واالحتفاظ
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بالبلدان النامية غـري الـساحلية      األونكتاد على مضاعفة هذه اجلهود هبدف زيادة التعريف         
وهلذا الغرض، نطلب إىل األونكتاد أن يكفل إعـداد أو          . كمقصد لالستثمار األجنيب املباشر   

  .حتديث دليل لالستثمار يف البلدان النامية غري الساحلية
لألزمات االقتـصادية واملاليـة،     مم املتحدة على مراعاة ما      حنث أعضاء األ    -٦  

ية وأزمات الطاقة، املتعددة ولكن املترابطة من آثار ضارة على التنميـة،   وكذا األزمات الغذائ  
وغري ذلك من التحديات الناشئة يف املناقشات اليت ُيجروهنا يف مجيع املنتديات اإلمنائية، مبا يف               

  .ذلك وضع برنامج عمل األونكتاد للسنوات القليلة املقبلة
 جيب التصدي لألزمة الغذائية مع      فيما يتعلق بالتحديات اجلديدة والناشئة،      -٧  

آثارها الضارة املترتبة على أفقر الشرائح السكانية من خالل التنميـة التكنولوجيـة وإلغـاء          
وعالوة على ذلك، فمن    . احلواجز التعريفية هبدف خفض تكلفة املتاجرة يف املنتجات الغذائية        

ستثمارات كـبرية يف تطـوير      أجل ختفيف القيود اليت تسببها أزمة الطاقة، هناك حاجة إىل ا          
التكنولوجيات اجلديدة ويف اهلياكل األساسية إلنتاج الطاقة وتوزيعها، وكذلك يف اهلياكـل            

  . األساسية الالزمة للمرور العابر
لذلك فإن من املهم احلفاظ على االلتزام الدويل بالتعاون من خالل نقـل               -٨  

ي للتكنولوجيا، وتنمية القدرات اإلنتاجية، وعدم إعاقة حركة املرور العابر، مع مراعاة            حقيق
  .الصعوبات والعوائق اليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية بسبب موقعها اجلغرايف

نشدد على احلاجة إىل التركيز على تكنولوجيا املعلومات وإىل وصل بلداننا             -٩  
لبيانات، مما يتطلب أيضاً جلب رؤوس األموال للـهياكل األساسـية           بشبكات دولية لنقل ا   

ويف هذا الصدد، يساعد التعاون الدويل على تيسري املوصولية داخل البلدان النامية            . والتوصيل
  .غري الساحلية، وكذلك دولياً بني البلدان النامية غري الساحلية وغريها من أحناء العامل

مكتب ممثل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منواً        نؤكد على أمهية تعزيز       -١٠  
وجيب تكثيف عمله بسبب دنو     . والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية       

فتـرة  سرعة اقتراب    املستهدف لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وكذلك نظراً ل        ٢٠١٥عام  
  . برنامج عمل أملايت واستعراضه

 تلك البلدان النامية غري الساحلية اليت مل تنضم إىل االتفـاق املتعـدد              حنث  -١١  
األطراف إلنشاء جممع تفكري دويل لصاحل البلدان النامية غري الساحلية على فعـل ذلـك يف                
أقرب وقت ممكن من أجل تشغيل جممع التفكري بكامل طاقاته، ودعوة مؤسسات منظومـة              

  .املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية إىل دعم جممع التفكرياألمم املتحدة، والبلدان األعضاء، و
نؤكد عالوة على ذلك على أمهية تعزيز شعبة أفريقيا وأقل البلـدان منـواً                -١٢  

والربامج اخلاصة، وال سيما وحدة البلدان النامية غري الساحلية، خاصة بزيادة املوارد املاليـة،           
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دان النامية غري الساحلية مع مجيع الشعب األخـرى        وتنسيق األعمال اليت تصب يف صاحل البل      
  . يف أمانة األونكتاد

ندعو مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وال سيما األونكتاد، ومكتب ممثل            -١٣  
األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية             

تحدة اإلمنائي، واللجان اإلقليمية، وغري ذلك من املنظمات الدولية،         النامية، وبرنامج األمم امل   
خاصة البنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية، ومنظمة التجـارة العامليـة، واملنظمــة             
اجلمركـية العاملـية إىل العمل، كل يف إطار واليته، على تعزيز جهودها الرامية إىل ختفيف              

  .ة غري الساحليةاحلالة اخلاصة للبلدان النامي
 / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٦٦/٢١٤متشياً مع قرار اجلمعية العامـة         -١٤  
، ندعو أيضاً مجيع املنظمات املعنية يف منظومة األمم املتحدة إىل تقدمي كـل              ٢٠١١ ديسمرب

ربنامج عمل  الشامل ل ستعراض  الالدعم الضروري إىل عملية االستعراض التحضريي ومؤمتر ا       
.  واإلسهام فيهمـا بنـشاط     ٢٠١٤عقد كل عشر سنوات املقرر عقده يف عام         أملايت الذي ي  

وعالوة على ذلك، ندعو شركاءنا يف التنمية إىل االخنراط على حنو بناء يف إعداد برنامج عمل 
َخلَف ينبغي أن يعاجل أيضاً، باإلضافة إىل جتارة املرور العابر ومشاكل تيسري التجارة، قضايا              

للبلدان النامية غري الساحلية، مثل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون           ذات أمهية متزايدة    
ثلث؛ وتعزيز موصولية النقل العابر من خالل التعاون اإلقليمي؛ وتشجيع تدفقات االستثمار          امل

األجنيب املباشر الداعم للتنمية؛ واملساعدة على إعادة اهليكلة وإعادة التخـصص يف اجملـال              
ا يف ذلك تشجيع اخلدمات القابلة للتصدير؛ وتنويع الصادرات؛ وختفيف آثار           االقتصادي، مب 

تغري املناخ؛ وتقدمي الدعم النضمام البلدان النامية غري الساحلية إىل منظمة التجـارة العامليـة    
وإلجراء مفاوضات متعددة األطراف؛ واختاذ التدابري الالزمة لكفالة زيادة استفادة البلـدان            

  .الساحلية من مبادرة املعونة لصاحل التجارة، على سبيل الذكر ال احلصرالنامية غري 
نطلب إىل األونكتاد أن يدعم حتضري احلدث األول ملا قبل مؤمتر االستعراض   -١٥  

الشامل لربنامج عمل أملايت الذي يعقد كل عشر سنوات بشأن التجارة الدوليـة، وتيـسري               
 سيعقبه اجتماع لوزراء جتارة البلدان الناميـة غـري          التجارة، واملعونة لصاحل التجارة، الذي    

  .٢٠١٢سبتمرب /الساحلية من املقرر عقده يف كازاخستان يف أيلول
نطلب إىل األونكتاد أن يعزز قدراتـه املؤسـسية والتـشغيلية للتـصدي               -١٦  

  .للتحديات اإلمنائية اخلطرية واملعقدة اليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية
ندعو األونكتاد إىل مواصلة العمل عن كثب مع بعثات البلدان النامية غري              -١٧  

ونوعز كذلك إىل بعثاتنـا يف      . الساحلية يف جنيف بشأن القضايا املتصلة بتجارة املرور العابر        
  .جنيف بتعزيز تعاوهنا وتنسيقها بشأن قضايا تيسري التجارة
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على زيادة مـساعدهتم التقنيـة      حنث املاحنني الثنائيني واملتعددي األطراف        -١٨  
واملالية إىل البلدان النامية غري الساحلية دعماً جلهودها الوطنية الرامية إىل تذليل العقبات اليت              
تفرضها اجلغرافيا وإدماج البلدان النامية غري الساحلية مبا يعود عليها مبزيد مـن الفائـدة يف                

  .النظام التجاري املتعدد األطراف
قديرنا الصادق للجهود املستمرة اليت تبذهلا باراغواي بـصفتها         نعرب عن ت    -١٩  

  .منسق جمموعة البلدان النامية غري الساحلية

        


