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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  *منار الدوحة    
حنن، الدول األعضاء يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، اجملتمعون يف الدوحة،              

، يف إطار الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر،       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦ إىل   ٢١بقطر، يف الفترة من     
  :نتفق على اإلعالن التايل، املشار إليه فيما بعد بعبارة منار الدوحة

، بصفتنا مجعاً من األمم ذات السيادة، إىل بنـاء عـامل            سعينا جاهدين معاً    -١  
وعمالً على  . سياسية واالجتماعية مشترك، مترابط ومزدهر عرب زيادة العمليات االقتصادية وال       

االستفادة أقصى ما ميكن من الفرص اليت تتيحها العوملة يف جمال التجارة واالستثمار الدوليني،           
سعينا إىل تعزيز النمو والتنمية االقتصاديني مع االهتمام بشكل خاص باحلد مـن الفـوارق               

ألهداف املشتركة واإلشراف علـى     القائمة بيننا وبداخل أممنا، وإىل حتسني قدراتنا لتحقيق ا        
وقبل كل شيء، سعينا إىل حتقيـق       . مواردنا الطبيعية والكوكبية بطريقة فعالة ومسؤولة أكثر      

تطلعات شعوبنا فردياً ومجاعياً من أجل العيش يف سالم والتمتع ِمبلء حياة غنية ومتنوعـة،               
  .وأكثر استقراراً وأمناً من ذي قبل

ته جهة التنسيق يف منظومة األمم املتحدة املسؤولة        نثين على األونكتاد بصف     -٢  
عن املعاجلة املتكاملة لقضايا التجارة والتنمية والقـضايا املترابطـة يف جمـاالت التمويـل،               

فقد قدم مسامهة كبرية على مدى نصف قرن،        . والتكنولوجيا، واالستثمار والتنمية املستدامة   
تطوير خطاب التنمية وتعزيز االندماج املفيد      ، عرب أركانه الثالثة، يف      ٢٠١٢ إىل   ١٩٦٤ من

  .ونؤكد من جديد التزامنا باألونكتاد. للبلدان النامية يف االقتصاد العاملي

__________ 

. املنار مصدر ضوء شديد وهاج يسهل التعرف عليه من بعيد ويساعد يف إرشاد املـسافرين حبـراً أم بـراً                 *  
ومهمـا كـان    .  الناس وُتنوِّرهم   نعتاً ألشخاص أو مؤسسات ُتشيع املعرفة يف       أيضاً‘ منار‘وتستخدم كلمة   

  .سياق الكلمة وكيفما كان استخدامها، فهي تشري إىل اإلرشاد والتوجيه
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نؤمن مجيعاً بأنه عرب توطيد التعاون االقتصادي أكثر من ذي قبل، باستطاعتنا              -٣  
ختالف، اليت طبعتنا يف    أن جنعل العامل أفضل بالتغلب على مواطن االنقسام، مع احترام أوجه اال           

املاضي؛ وأن باستطاعتنا بل من الواجب علينا أن نطلق العنان للقوى املنتجة اجلديدة من أجـل                
سيما يف أضعف اجملتمعـات      رفع مستويات العيش يف كل مكان والقضاء على الفقر املدقع، ال          

خالل خلق الفرص،   والبلدان؛ وأن باستطاعتنا أن نبعث األمل يف املستقبل على أفضل وجه من             
سيما الشباب والنساء، من أجـل       وبناء القدرات وإجياد العمل الالئق للناس يف كل مكان، ال         

ورياُح التغيري اليت هتب يف أحناء كثرية من العامل اليوم شاهد على رغبـة              . حتقيق كامل طاقاهتم  
لتنمية بغية حتقيـق    الناس يف سياسات مستجيبة تعزز األخذ بنهج املشاركة والشمولية يف جمال ا           

  .يف مشاركة القطاع اخلاص أمراً هاماً يف هذا الصدداً ونرى أيض. الرخاء للجميع
بفضل العوملة نوعاً ما، لدينا القدرات واملوارد الكفيلة بالقضاء على الفقـر              -٤  

لذا فإن من باب املسؤولية األخالقية املشتركة أن نعمل كمـا التزمنـا    . املدقع يف كل مكان   
. وحنن مدركون أيضاً للمخاطر املرتبطة بالعوملـة      .  يف األهداف اإلمنائية لألمم املتحدة     بذلك

سـيما التحـديات االقتـصادية        ال -ولعل يف التجربة األخرية اليت عاشها االقتصاد العاملي         
 تذكٌري لنا بـأن     -واالنتعاش اهلش وذلك من اآلثار السلبية لألزمة املالية واالقتصادية الدولية           

لقد جعلتنا العوملة بنجاحاهتا وخماطرها حنس      . عوملة وآثارها يف التنمية ال تزال عمالً مستمراً       ال
بشواغل جديدة بشأن قدرة إطارنا املؤسسي على احلوكمة االقتصادية، ونوعيـة التنميـة،             
واستمرارية استهالكنا للموارد العاملية، وقدرتنا على اإلنتاج واإلشراف على املنافع العامـة            

ونؤكد التزامنا بالعمل معاً على مواصلة التصدي هلذه التحديات والشواغل اجلديدة            . لعامليةا
  .من أجل إقامة عوملة حمورها التنمية بقدر أكرب حنو منو وتنمية شاملني مستدامني أكثر

إذ كان  . نود أن نشكر األمني العام لألونكتاد على تقريره املقدم إىل املؤمتر            -٥  
 يف مناقشاتنا، ويف خروجنا بقضية مشتركة للسري قُدماً حنو جعل األولوية لألثر             للتقرير إسهام 

  .الذي ختلفه العوملة يف التنمية
انصبت مداوالتنا يف الدوحة على أربعة مواضيع كربى متعلقة بالعوملـة الـيت               -٦  

يع املستويات لدعم   ة االقتصادية املواتية على مج    ، نتفق على ضرورة تعزيز البيئ     أوالً. حمورها التنمية 
ويف هذا الصدد، تعد التجارة الدولية حمركاً للنمو االقتـصادي  . النمو والتنمية الشاملني املستدامني   

ـ اً،  وجيب أن يظل النظام التجاري املتعدد األطراف منفتح       . والتنمية االجتماعية االقتصادية   اً قائم
صوص حصناً مانعاً جلميـع أشـكال       على القواعد، شفافاً، غري متييزي وشامالً حىت يكون باخل        

اً ويظل تتويج خطة الدوحة للتنمية اليت وضعتها منظمة التجارة العاملية بالنجـاح أمـر             . احلمائية
سيما أقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة           ويعزز انضمام البلدان النامية، ال    . اًحامس

ن الضروري وضع نظام جتاري متعدد األطـراف مـتني          وم. انتقالية، من عاملية النظام التجاري    
إضافة إىل ذلك، تعد اجلهود الرامية إىل إجراء اإلصـالح املالئـم ومواصـلة       . وإمنائي يف توجهه  

  .حتسني النظام املايل الدويل صعبة، كما ندرك، ألهنا عاجلة، ومن مسؤوليتنا املشتركة مجيعاً
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تراتيجيات إمنائية وطنيـة موجَّهـة      ومما يظل قلقاً دائماً وضع أهداف واس        -٧  
ويف هذا االجتاه، يعد تعزيـز      . ومكيَّفة بشكل مالئم، تعمم السياسات التجارية واالستثمارية      

سيما يف البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية أمراً          القيمة املضافة وتنويع االقتصاد، ال    
ومن ناحية أخرى، تساهم    . قدرة على التكيف  رئيسياً لالستراتيجيات اإلمنائية من أجل بناء ال      

سياسات االقتصاد الكلي وإدارة الديون يف تعزيز القدرة على حتمل الديون ودعـم التنميـة               
وعلى غرار ذلك، من الضروري تعبئة املوارد احمللية بشكل فعـال إىل جانـب              . االقتصادية

د البلدان على هـذه التـدفقات       التدفقات املالية الدولية؛ ويف اآلن ذاته، حيد ذلك من اعتما         
  .اخلارجية ومن تأثرها هبا

، نتفق على ضرورة تعزيز مجيع أشكال التعاون والشراكة من التجارة           ثانياً  -٨  
فمن شأن عالقات الشراكة أن تساعد يف تركيز اجلهود الوطنية والدولية، مبـا يف              . والتنمية

 مشاركة البلدان الناميـة يف التجـارة        ذلك املبذولة بني القطاعني العام واخلاص، على تعزيز       
ومن شأهنا أيضاً أن تساعد يف بناء القدرات اإلنتاجيـة، وربـط            . الدولية بالسلع واخلدمات  

ويف هذا الصدد، من    . عمليات اإلنتاج عرب احلدود، ونشر املعارف، وتشجيع التحول اهليكلي        
شأن التعاون اإلمنائي الفعال، مبا فيه متويل التنمية واملبادرات املتصلة بذلك من قبيل املعونة من           

وعـالوة  . أجل التجارة، واإلطار املتكامل املعزز ألقل البلدان منواً، أن يقدم مسامهات هامة           
لبلدان النامية، مبا يف ذلـك      على ذلك، من شأن التعاون اإلقليمي واألقاليمي والتكامل بني ا         

التعاون بني بلدان اجلنوب، وبني البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، مع              
تكملة التعاون بني الشمال واجلنوب، حتسُني نوعية التعاون اإلمنائي وخلق فرص لالرتبـاط             

  .بسالسل اإلمداد العاملية
اد العاملي يواجه جمموعة من التحـديات املـستمرة         ثالثاً، نؤكد أن االقتص     -٩  

والناشئة، يتطلب التصدي هلا وضَع سياسات وإجراءات عالجية، مكيفة وفقـاً للقـدرات             
ومثلما ُتمكِّن العوملة من إجراء تغيريات عميقـة يف األسـاس واهليكـل             . واألوضاع احمللية 

ومن مث فتطوير قدرات علميـة      . لعوملةالتكنولوجيني لألنشطة املنتجة، ُتمكِّن هذه التغيريات ا      
وتكنولوجية وابتكارية متينة، إىل جانب تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الفعالة، جوانب 
هامة من القدرات الالزمة لتعبئة مكاسب اقتصاد القرن احلادي والعشرين املعومل والقائم على             

غري املادية، مبا فيها لوجستيات النقل      وفضالً عن ذلك، حيظى تطوير اهلياكل املادية و       . املعرفة
والتجارة، بأمهية خاصة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية لتيـسري              

  .اإلنتاج والتجارة وجلب االستثمار
املترتبة على  اهلائلة  ومن بني هذه التحديات، ُتربز اآلثار االقتصادية واإلمنائية           -١٠  

 ضرورة السياسات اإلمنائية املستدامة واحلاجة   - مبا يف ذلك تغري املناخ       -ف البيئية   تغري الظرو 
وتشكل محاية بيئتنا املشتركة واحملافظة عليها، مبا يشمل مواجهة تغـري املنـاخ،     . امللحة إليها 

كما أن احلواجز غـري     . حتدياً عاملياً رئيسياً أمام جيل اليوم يف بناء مستقبل أفضل جليل الغد           
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. التعريفية بدأت تزداد أمهية يف التجارة الدولية، ويتعني بالتايل أن تتضافر اجلهود ملواجهتـها             
ويظل وضع سياسات املنافسة عامالً مهماً لتشجيع بيئـة تنافـسية واحليلولـة دون قيـام                

وميثل النهوض بتمكني املرأة أولوية كـربى لتـسخري مجيـع           . املمارسات املانعة للمنافسة  
  .كاننا دعماً لتنمية بشرية واقتصادية واجتماعية أوىفإمكانيات س

رابعاً، نتفق على أن تعزيز سياسات االستثمار وتنظيم املشاريع والسياسات            -١١  
. اإلمنائية ذات الصلة يساعد على بناء القدرات اإلنتاجية وتشجيع النمو االقتصادي املستدام           

ار األجنيب املباشر، أكثر إنتاجية ومواتياً للتنمية وجيب علينا أن جنعل االستثمار، مبا فيه االستثم      
ومـا مل يرتفـع حجـم       . بضمان اقتران النمو بتحول هيكلي وتنوع اقتصادي تـدرجييني        

، لن يتحقق النجاح يف مواجهة التحـديات املتمثلـة يف         كبرياً االستثمارات اإلنتاجية ارتفاعاً  
وحتقيقاً هلذه الغاية، ال بد من هتيئة . ر العاملي الفقر وانعدام األمن الغذائي وأمن الطاقة واالحترا      

بيئة استثمارية مستقرة وميكن التنبؤ هبا تؤدي، يف مجلة أمور، إىل النهوض بتنظيم املـشاريع               
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن    . ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم    على املنافسة   والقدرة  

من خالل نشرها، إىل إتاحة فرص جديدة لـدوائر  أن يؤدي حتسني التكنولوجيا، مبا يف ذلك  
  .األعمال لتحسني قدرهتا على املنافسة

ونؤكد أيضاً التزامنا مبواصلة املشاركة يف اجلهود اليت تبـذهلا هيئتنـا األم،             -١٢  
وهي اجلمعية العامة لألمم املتحدة، لتعزيز العمل اإلمنائي الذي تضطلع به منظومـة األمـم               

ك املسامهة يف نتائج مؤمترات األمم املتحدة ذات الصلة ومتابعتها، مبا يف            ويشمل ذل . املتحدة
سطنبول ألقل البلدان منواً، ومؤمتر األمم املتحدة املعـين بالتنميـة           اذلك تنفيذ برنامج عمل     

، ووضع إطار إمنائي يف املستقبل لتحقيق األهداف اإلمنائية فيما بعـد            )٢٠+ ريو  (املستدامة  
  .٢٠١٥ عام

، والعوملة اليت حمورها التنمية هي قضيتنا        عاملياً وتشكل التنمية اليوم شاغالً     - ١٣  
ونسلم باحلاجة إىل جعل حياتنا االقتصادية املشتركة تفضي على حنو أفضل إىل            . املشتركة

تغري هيكلي تدرجيي، وتؤدي بقدر أكرب إىل منو وتنمية شاملني مستدامني، وتكون فعالـة              
اً وندرك أيض. ج الواسع النطاق يف إطار عقد اجتماعي جديد وأمنتأكثر يف تشجيع االندما

إمنائية خمتلفة، مما يعين اً أن هناك فوارق يف القدرات واملوارد املتاحة لألمم اليت تعيش أوضاع   
ـ    . أن على األمم االضطالع بأدوار خمتلفة يف بناء مستقبلنا املشترك          أن اً  غري أن علينا مجيع

اة يف بلورة االقتصاد العاملي لدعم هذا التوافق اجلديد يف اآلراء بشأن نشارك على قدم املساو
  .العوملة اليت حمورها التنمية

، ١٩٦٤ونعرب عن اقتناعنا الراسخ أن نرباس األونكتاد للتنمية منذ عـام              -١٤  
. سيستمر يف السنوات األربع املقبلة مع منار الدوحة للنمو والتنمية الـشاملني املـستدامني             

ند هذا التوافق يف اآلراء إىل دعائم تطلعاتنا املشتركة، فضالً عن شواغلنا ومـسؤولياتنا              ويست
اجلماعية، وعزمنا على العمل معاً يف إطار روح متجددة للشراكة، باالستناد إىل األدلة العملية     



TD/L.425 

5 GE.12-70247 

والتحليالت املستعرضة من األقران، منفتحني أيضاً على تنوع التجارب والقـيم الوطنيـة،             
ونقر أيضاً باحلاجة إىل تعزيـز األونكتـاد        . كني لألحداث األخرية والتحديات الناشئة    ومدر

وزيادة تأثري عمله بتحسني كفاءته وفعاليته وشفافيته وإخضاعه للمساءلة، وبناء الـشراكات            
. والنهوض بقدر أكرب من أوجه التآزر والتكامل مع املنظمات الدولية األخرى ذات الـصلة             

اً إىل األونكتاد الرابع عشر مهتدين هبذا التوافق يف اآلراء بشأن العوملة الـيت              معفلنمض قُدماً   
  .حمورها التنمية

        


