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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

 والـصني مبناسـبة األونكتـاد       ٧٧    بيان وزاري صادر عن جمموعة ال         
  عشر الثالث

  ريعامل يتسم بالثبات؛ عامل متغ: الطريق إىل الدوحة    
 والصني، اجملتمعني يف الدوحة بقطـر       ٧٧    حنن وزراء الدول األعضاء يف جمموعة ال        -١

 نعـرب   ،)األونكتاد(مبناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية           
نا لدولة قطر ولشعبها لتنظيمهما املمتاز لالجتماع الوزاري واستـضافته،          نعن تقديرنا وامتنا  

  .وملا لقيناه من حسن الضيافة منذ وصولنا إىل مدينة الدوحة
ونعرب أيضاً عن تقديرنا لألمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ملا وفـره         -٢

فهنـاك  . من دعم مستمر للمجموعة، مسامهاً بذلك يف تعزيز فعاليتنا، وال سيما فرع جنيف            
 والصني، وحنن نتطلع إىل مواصلة تعزيز       ٧٧    جمموعة ال عالقة عضوية تآزرية بني األونكتاد و     

وإننا نكرر تأكيد التزامنا بتعزيز قدرتنا كمجموعة على العمل اجلماعي مـن            . هذا االرتباط 
  . أجل الدفاع عن مصاحلنا

وإننا نكرر أيضاً تأكيد الدور املركزي لألونكتاد باعتباره جهة الوصل يف منظومـة               -٣
تعلق باملعاجلة املتكاملة لقضايا التجارة والتنمية والقـضايا املترابطـة يف           األمم املتحدة فيما ي   

فاألونكتاد يتبوأ مكانة بارزة متكنه     . جماالت املالية والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة     
وحنن نـدعو إىل    . من االستجابة للتحديات العاملية الراهنة والناشئة اليت تواجه البلدان النامية         

عزيز أركان عمل األونكتاد الثالثة، وهي البحث والتحليل، وبناء توافق اآلراء، والتعـاون             ت
ونشدد على ضرورة مواصلة اجلهود من أجل     . اآللية احلكومية الدولية  تعزيز  التقين، فضالً عن    

االقتصادية واملالية على الصعيد الـدويل، وعلـى        إدارة الشؤون   تعزيز دور األمم املتحدة يف      
  . يف برنامج العمل اإلمنائي العاملياإلدارة انة املركزية اليت حتتلها هذه املك
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ومنذ اجتماعنا األخري يف أكرا، غانا، مبناسبة انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األمم               -٤
املتحدة للتجارة والتنمية، أبرزت األحداث التحديات املطروحة والفرص املتاحة أمام اجملتمع           

الحظ يف هذا الصدد أن النظام االقتصادي واملايل والتجاري، مبا يف ذلك النظـام              وُي. الدويل
وقد كشفت األزمة االقتـصادية     . التجاري املتعدد األطراف، ال يزال يتسم باختالل التوازن       

فالتقلب الكبري يف أسعار الغذاء والطاقـة يـشكل         . واملالية العاملية عن مواطن ضعف جديدة     
 تزال التفاوتات قائمة بني خمتلف مناطق العامل، وال يزال العديد من الناس             حتدياً مستمراً، وال  

وأصبحت مسألة التصدي خلطر تغري املناخ ضرورة ملحـة      . يرزحون حتت وطأة الفقر املدقع    
  . أكثر من أي وقت مضى، ال سيما يف ضوء آثار التدهور البيئي الناتج عن األنشطة البشرية

اق أكرا، جيب أن تركز السياسات اإلمنائية بقدر أكرب علـى           وكيما نكرر تأكيد اتف     -٥
. بناء القدرات اإلنتاجية وأن نتجنب استخدام علوم االقتصاد كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية           

وال تزال هناك حاجة إىل التخلي      . فاحليز املتاح للبلدان النامية يف جمال السياسات العامة ضيق        
  . إمنائي موحد صاحل للجميععن النهج الذي يوحي بوجود منوذج 

ُنُهـج  وضع وبلورة   ومن ناحية أخرى، برزت فرص جديدة تتيح للمجتمع الدويل            -٦
فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جعلت العـامل مكانـاً        . أكثر فعالية إزاء التعاون اإلمنائي    

  .أصغر ويسرت تبادل اخلربات واملمارسات الفضلى
فرص احلاجة إىل مواصلة التضامن فيما بني البلـدان         وقد أبرزت هذه التحديات وال      -٧

النامية وتعزيزه، كما سلطت الضوء على ضرورة مواصلة اجلهد من أجل تـدعيم اجملموعـة        
وحنن نعترف أننا نواجه هتديدات خارجية وهيكلية مشتركة فيما نبذله من جهود            . وتعزيزها

وهذا االعتـراف ميكننـا     . اطنينامن أجل النهوض بالرفاه االقتصادي واالجتماعي لكافة مو       
كدول نامية من إثبات تضامننا جتسيداً للتعاون بني بلدان اجلنوب ويساعدنا يف العمل بأكثر              

وإننا نؤكد من جديد أن التعاون بني بلدان اجلنوب ال حيل حمل التعاون بني الـشمال            . فعالية
ون الثالثي، يف حتقيق منـو      واجلنوب بل يكمل هذا التعاون، وهو قد يساعد، إىل جانب التعا          

هذا التعاون التصدي للتحديات املستمرة اليت ال يـزال         ويشمل  . وتنمية شاملني ومستدامني  
التغلب عليها أمراً صعب املنال، كما يقتضي أن تتاح للبلدان النامية، وخباصة أقـل البلـدان    

  . منواً، فرص أكرب للتغلب على التحديات اجلديدة املطروحة أمام التنمية
لذلك ينبغي للمجموعة أن تركز على ُسُبل التخفيف من آثار األزمـة أو احتـواء                 -٨

االهنيار، واألهم من ذلك هو أن تستكشف اجملموعة الُسُبل اليت تكفل بلوغ مستويات التنمية              
عامل يتسم بتوازن حقيقي وأن تدفع بنفسها حنو مستوى جديد من التنمية عـن              لبناء  الالزمة  

التفاوتات اهليكلية املتأصلة، وذلك يف جماالت منـها تكنولوجيـا املعلومـات            طريق معاجلة   
ويظل النقل السريع والفعال للتكنولوجيا املالئمة وكذلك تشجيع        . واالتصاالت، واإلنترنت 

  .االبتكار يف البلدان النامية أمراً مهماً، ال سيما للتصدي للفجوة الرقمية القائمة
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تكون اجملموعة قوة فعالة يف إطار اجلهد العاملي الرامي إىل          وكجزء من احلل، جيب أن        -٩
 قصوى مـن    وعلى اجملموعة أن تعتمد على تضامنها وأن تستفيد استفادةً        . حل القضايا العاملية  

وعليه، جيب تعزيز قدرتنا اجلماعية على التصدي للمعوقات الرئيسية اليت تقف           . ميزهتا التنافسية 
 أفضل لشعوبنا، كالفقر واجلوع وانعدام األمن الغذائي والبطالة         حجر عثرة أمام حتقيق مستقبل    

والالمساواة وانعدام أمن الطاقة وانعدام فرص الوصول إىل الطاقة املتجددة والتكنولوجيات ذات            
الصلة واآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ، واختالل التوازن يف التجـارة العامليـة وتفـشي                

كفاية نقل التكنولوجيا واإلصالحات الالزمة للهيكل التجاري واملـايل         األمراض املعدية وعدم    
وينبغي لألمم املتحدة أن تراعي، يف إطار مسامهتها يف اجلهد العاملي، خصائص شعوب             . الدويل

وجيب أيضاً استنباط أفكار جديدة وواضـحة لتلبيـة         . اجلنوب واحتياجاهتا وأهدافها اإلمنائية   
 يف مـسارها     خطـوةً  ة، وخباصة أقل البلدان منواً، وهي تتدرج خطوةً       احتياجات البلدان النامي  

ونشدد أيضاً علـى أن الـدور املعـزز    . اإلمنائي، والتصدي للتحديات اليت تواجه هذه البلدان     
  .  يف قيادة العملية اإلمنائية وتعزيزها حاسٌموالفعال الذي تؤديه الدولة عنصٌر

ة لألونكتاد الثالث عشر صدى خاص يف عاملنا        وعلى هذا األساس، للرسالة الرئيسي      -١٠
. دعمه للتنمية إن أردنا حتقيق تنمية مستدامة وشاملة       بزيادة  إن اجملتمع الدويل مطالب     : اليوم

ويف هذا االجتاه، جيب أن نتأكد من أن النهج املتبع إزاء التنمية هو هنج يراعـي احتياجـات               
  . هدافهافرادى البلدان النامية وشعوهبا وأولوياهتا وأ

  األخذ بُنُهج إمنائية تتسم بقدر أكرب من الفعالية: من الدوحة حنو املستقبل    
إننا نقر بأن اجملموعة حتتاج إىل أدوات إضافية، من حيث األفكـار ومـن حيـث                  -١١

: واهلـدف بـسيط   . القدرات، كيما يتسىن هلا أن تؤدي دورها الصحيح يف اجملتمع الدويل          
 وذلك عن طريق بلورة وجتسيد      -رحب للبشرية   أعل العامل مكاناً    تعجيل التنمية على حنو جي    

 وترسيخ هذه األفكار    ،أفكار ومبادرات تعزز فعالية النظام االقتصادي واملايل ومناذج التنمية        
  .البلدان النامية وأولوياهتاواقع واملبادرات يف 

. مـل اإلمنـائي   وعلينا أن نعمل معاً كمجموعة متماسكة إلعادة حتديد برنامج الع           -١٢
األهداف بلوغ من أجل اجلهد ، جيب أن نبقى ثابتني وأن نواصل    وعملنا الفعال أفكارنا   فبقوة

 ما ميكننا من بناء مستقبل أفضل        من األهداف اإلمنائية   ٢٠١٥ وحنقق بعد عام  اإلمنائية لأللفية   
طريقة سريعة، ويف هذا الصدد، نكرر تأكيد ضرورة التوصل، ب     . وأكثر ازدهاراً للبشرية مجعاء   

 يف املائة مـن النـاتج القـومي    ٠,٧إىل بلوغ اهلدف املتفق عليه دولياً بشأن ختصيص نسبة       
اإلمجايل يف البلدان املاحنة للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل البلدان الناميـة، إضـافة إىل               

 ألقل البلدان منـواً   يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل٠,٢ يف املائة إىل ٠,١٥ختصيص نسبة   
  .  ومواصلة اجلهد من أجل تعزيز املوارد املتاحة هلذه الفئة من البلدان٢٠١٥حبلول عام 
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وجيب علينا أن نبلور رؤية حديثة وأكثر مشوالً عن احلالة االقتصادية واإلمنائيـة يف                -١٣
 بت، مثلما فعلنـا إىل    فعلينا أن نث  . ث املنرب الذي جيمعنا   حدِّوحتقيقاً لذلك، جيب أن نُ    . العامل

وبينما حنن يف صـدد تـصحيح       . اآلن، أن جمموعتنا هي جمموعة أفكار وواقعية وعمل فعال        
مسار التنمية وإعادة حتديد هذا املسار، ينبغي لنا أن نشرك شركائنا واجلهات صاحبة املصلحة 

مع الـدويل إىل    فمن الضروري أن يسعى اجملت    . الذين سيساعدوننا يف تلبية احتياجاتنا اإلمنائية     
حتقيق اهلدف املتوخى يف برنامج عمل اسطنبول، وهو خترج نصف أقل البلدان منواً من هذه               

باختصار، ينبغي لنا أن نعيد توجيه أنفسنا بغية التكيف مع التغريات           . ٢٠٢٠الفئة حبلول عام    
هلذا اهلدف، حنتاج   وحتقيقاً  .  يف البلدان النامية   ةالعاملية وأن نستمر يف االرتقاء مبستوى املعيش      

إىل دعم ومساعدة شركائنا الرئيسيني، مثل األونكتاد ومركز اجلنوب، كما حنتاج إىل بنـاء              
شراكات جديدة مع مؤسسات أخرى، إقليمية ومتعددة األطراف، ومـع سـائر اجلهـات              

  .صاحبة املصلحة اليت تشاطرنا مهومنا
 ٢٠١٥ واملايل العاملي لفترة ما بعد        االقتصادي أيضاً أن يتشكل النظام   ويتطلب هذا العمل      -١٤

ويف هذا الصدد،   . على شكل بناء يتسم حقاً باإلنصاف والدميقراطية ويدعم التنمية املستدامة         
ينبغي معاجلة اآلثار املترتبة على األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني الراهنتني، مع احلـرص             

لذا من  . االقتصادية واملالية العاملية مبشاركة اجلميع    بشكل خاص على إصالح هياكل اإلدارة       
 التنمية دعماً كامالً، وأن جيعل النظام       الضروري أن يدعم النظام النقدي واملايل العاملي عمليةَ       

  . التجاري املتعدد األطراف من التجارة، ضمن عوامل أخرى، حمركاً حقيقياً للتنمية
راز تقدم يف جولة الدوحة ملفاوضـات منظمـة         وإننا نعرب عن بالغ القلق لعدم إح        -١٥

لذا ينبغي جلميع األعضاء يف منظمة التجارة العاملية أن جيددوا ويعيدوا تأكيد            . التجارة العاملية 
التزامهم إزاء املنظمة بتعزيز نظام جتاري متعدد األطراف يقوم على أساس القواعد ويتـسم              

تبقى التنمية العنصر الرئيسي يف عمـل منظمـة         باالنفتاح والعدالة وميكن التنبؤ به، على أن        
 والصني تكرر تأكيد الدعوة إىل املرونة واإلرادة الـسياسية          ٧٧    وجمموعة ال . التجارة العاملية 

الالزمتني للخروج من الطريق املسدود الذي وصلت إليه املفاوضات والتوصل إىل نتائج متوازنة             
 مع ضرورة اإلبقاء على     ،برنامج الدوحة اإلمنائي  وطموحة وشاملة وموجهة حنو التنمية يف إطار        

وإننا نؤكد أمهيـة تيـسري      . املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً        
عمليـة  تيـسري   ونشري يف هذا الصدد إىل ضرورة       . عملية االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية     

فذلك مـن شـأنه أن      . يف إطار الشفافية التامة   وسياسية  انضمام البلدان النامية دون معوقات      
  .يساهم يف االندماج السريع والكامل هلذه البلدان يف النظام التجاري املتعدد األطراف

كمجموعة على احلفاظ على احليز املتاح لنا يف جمـال الـسياسات            حنرص  وبينما    -١٦
طار اليت هتدد النمو االقتصادي     العامة، علينا أن نسعى جاهدين من أجل التصدي جلميع األخ         

والتنمية االقتصادية، مبا يف ذلك مكافحة التدابري احلمائية جبميع أشكاهلا والضغوط االقتصادية            
  .  وال سيما الضغوط اليت متارسها االقتصادات الصناعية الرائدة،ض من جانب واحدفَراليت ُت
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ب واحد واليت ختالف القوانني     ونعرب عن انشغالنا إزاء اإلجراءات املتخذة من جان         -١٧
فهذه التدابري تعوق الـصادرات وتـضعف       . العاملية ومبادئها التجارة  الدولية وقواعد منظمة    

القدرة على التحقيق الكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف مجيع البلدان وعلـى املـضي      
ذه األسباب، نرفض رفضاً حازماً      هل .قُدماً يف تعزيز عملية التنمية، وال سيما يف البلدان النامية         

مجيع أشكال التدابري نرفض فرض أية قوانني ولوائح حتدث أثراً يتجاوز احلدود اإلقليمية، كما 
القسرية يف اجملاالت االقتصادي واملايل والتجاري، مبا يف ذلك العقوبات اليت تفـرض مـن               

ابري عاجلة وفعالة من أجل     وحنث اجملتمع الدويل على اختاذ تد     . جانب واحد ضد بلدان نامية    
  . وضع حد الستخدام مثل هذه التدابري

وينبغي أيضاً إيالء العناية الواجبة لتحليل كيف أن اإلعانات املُقدَّمـة يف البلـدان                -١٨
املتقدمة أثّرت يف املاضي وما زالت تؤثّر سلباً يف تنمية القدرات اإلنتاجية للقطاع الزراعي يف               

  . هذا األثرالبلدان النامية ولرصد
ونكرر التأكيد على ضرورة أن تستأنف حكومة مجهوريـة األرجنـتني واململكـة       -١٩

املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية املفاوضات وفقاً ملبادئ ميثاق األمـم املتحـدة             
، بأسـرع وقـت     التوصلومقاصده والقرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بغية          

، الذي أحلق أضراراً جسيمة     مالفيناسىل حل سلمي للرتاع املتعلق بالسيادة على جزر         ممكن، إ 
بالقدرات االقتصادية جلمهورية األرجنتني، كما نؤكد من جديد ضرورة امتناع الطرفني عن            
اختاذ أية قرارات من شأهنا تغيري وضع اجلزر من جانب واحد ما دامت العملية اليت أوصـت                 

  . ة متواصلةهبا اجلمعية العام
ونكرر تأكيد ضرورة إجياد حل سلمي للقضايا املتعلقة بالسيادة اليت هتـم البلـدان                -٢٠

 ل عن ِص، مبا يشمل دييغو غارسيا، الذي فُ      تشاغوسالنامية، مبا فيها اخلالف املتعلق بأرخبيل       
ألمـم  ة العامـة ل   إقليم موريشيوس بطريقة غري شرعية وخمالفة للقانون الدويل ولقراري اجلمعي         

) ٢٠-د(٢٠٦٦ ورقم   ١٩٦٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ  ) ١٥-د(١٥١٤املتحدة رقم   
 املتعلقـة   ذه القضايا هلوإن عدم التوصل إىل تسوية      . ١٩٦٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦املؤرخ  

بالسيادة وإهناء االستعمار من شأنه أن يضعف بشدة القدرات االقتصادية واإلمنائية يف البلدان             
  .ويقوض فرص التنمية فيهاالنامية 
يثري  ومما. ونشري إىل أن الشعب الفلسطيين ما زال يكابد مشاق يومية نتيجة االحتالل             -٢١

جزعنا الظروف االقتصادية القاسية والتدابري الالقانونية اليت تفرضـها إسـرائيل، كـاإلغالق             
. نية وتقييد حرية التنقل   واحلصار وتدمري املمتلكات ومصادرة األراضي واملواد الطبيعية الفلسطي       

كل هذه التدابري هتدف إىل منع الفلسطينيني من حتقيق تنميتهم االقتصادية وتلبيـة احتياجـاهتم     
  .األساسية، وتشكل خرقاً للمبادئ األساسية حلقوق اإلنسان يف أرض فلسطني احملتلة
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  تعزيز القدرات من أجل جمموعة أقوى: االنطالق من الدوحة    
 حبدثني هامني، مهـا الـذكرى       ٢٠١٥عام  ل الفترة اليت تفصلنا عن      خالسنحتفل    -٢٢

 عاماً على ٥٠، سنحتفل مبرور ٢٠١٤ففي عام . اخلمسني لنشأة كلٍ من اجملموعة واألونكتاد
مث سنحتفل بالذكرى اخلمسني لنشأة مؤمتر األمـم املتحـدة          .  والصني ٧٧    نشأة جمموعة ال  
.  سـنة ٥٠  الكثري خالل سنوات وجودها اليت تناهز ال اجملموعة  لقد أجنزت   . للتجارة والتنمية 

 والصني يف جنيف أن يواصل تطوره لتعزيز        ٧٧    ومبا أن العامل قد تغري، ينبغي لفرع جمموعة ال        
غري أنه ال يزال هناك الكثري      . واألونكتاد أيضاً حقق الكثري   . نشاط اجملموعة وزيادة إشعاعها   

  . مما ينبغي القيام به
ناسبة هذين احلدثني اهلامني التذكري بإجنازات املاضـي واالعتـراف هبـا            وينبغي مب   -٢٣

وعلى اجملموعة  . ، كما ينبغي أن تقام االحتفاالت بروح التطلع إىل املستقبل         واالعتماد عليها 
 عـدداً غـري     - والصني، واألونكتاد    ٧٧     مكان والدة كلٍ من جمموعة ال      -أن جتمع جبنيف    

املثل العليا للتنمية وبنـاء     بمن أجل جتديد التزام اجملتمع الدويل       مسبوق من القادة واملفكرين     
  .مستقبل أفضل للجميع

. ، وأن حتقيق هذه املساعي لن يكون باألمر اهلـني         ةونقر بأننا نقود مساعي طموح      -٢٤
ومن أجل الشروع يف هذه املهمة الطموحة، ال بد من االعتماد على أهـم مـورد متلكـه                  

لذلك حنن مصممون علـى     . تضامنها، وقدرهتا على توحيد الصفوف    ، و أفرادها - اجملموعة
بدء تنفيذ برنامج رئيسي لبناء القدرات يهدف إىل تعزيز اجملموعة برمتها وتـدعيم دورهـا               

  .ومؤثرة يف اقتصاد عاملي متعدد األطرافمتحدة كقوة 
بنـاء  يف جمال   حمّددة  لذلك نشجع بشدة مجيع فروع اجملموعة على اختاذ مبادرات            - ٢٥

القدرات بالشراكة مع املؤسسات واملنظمات املعنية، سواٌء كانـت منظمـات متعـددة             
إقليمية أو مراكز حبوث، من أجل تعزيز قدرهتا على استنباط أفكار جديـدة               األطراف أو 

. وإجياد توافق يف اآلراء حوهلا وترمجتها على أرض الواقع يف إطار عملية متعددة األطراف             
تدريب معزز للمفاوضني يف اجملموعة على التخطـيط االسـتراتيجي          ويتطلب هذا توفري    

  . واملفاوضات وبناء توافق اآلراء
ونشجع أيضاً على إقامة تنسيق أوثق بني مجيع الفروع من أجل تعزيـز أنـشطتها،               -٢٦

 والصني، عن طريق استخدام وسائل االتصال اجلديدة من أجـل  ٧٧   وكذا أنشطة جمموعة ال   
  . علومات والتجارب واخلربات وتدعيم املواقف التفاوضيةتعزيز تقاسم امل

وإننا نتطلع أيضاً إىل توثيق العمل مع األونكتاد ومركز اجلنـوب وسـائر مراكـز                 -٢٧
ويف . البحوث ذات املنحى اإلمنائي واملنظمات اإلقليمية بغية تعزيز القدرة الفكرية للمجموعة          

رفيـع   لبدء فوراً يف تنظيم منتدى سـنوي هذا الصدد، نشجع فرعي نيويورك وجنيف على ا  
املستوى جيمع مسؤولني ومفكرين على هامش الـدورة املوضـوعية الـسنوية للمجلـس              
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من شأنه أن    االقتصادي واالجتماعي، لتبادل األفكار املبتكرة خبصوص قضايا التنمية، وهو ما         
  .والصني ٧٧  يساهم بشكل مباشر يف العمل األوسع نطاقاً الذي تضطلع به جمموعة ال

وإننا نتطلع أيضاً إىل املشاركة كمجموعة إىل جانب خمتلف كيانات منظومة األمم              -٢٨
املتحدة، مبا فيها اللجان اإلقليمية، وكذلك املنظمات الدولية األخرى واملنظمات اإلقليميـة            

.  من أجل إغناء عمل اجملموعة وتعميقه      ،ومصارف التنمية وسائر مراكز البحوث يف اجلنوب      
ميكن أن يشمل هذا التفاعل، على سبيل الذكر ال احلصر، أنشطة تتعلق ببنـاء القـدرات                و

  .وحواراً موضوعياً وأنشطة أخرى تساعد يف الدفع قدماً مبصاحل اجملموعة وأولوياهتا
        


