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   مؤمتر األمم املتحدة
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦- ٢١

 منـواً خـالل     اإلعالن الصادر عن االجتماع الوزاري ألقل البلـدان           
  األونكتاد الثالث عشر

/ نيـسان  ١٩ يف   قطـر  ب تمعنـا يف الدوحـة    وقد اج ،  منواًحنن، وزراء أقل البلدان       
األونكتاد الثالث  (مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر للتجارة والتنمية         ، خالل ٢٠١٢ أبريل
  ،٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦ إىل ٢١ الفترة من يف )عشر

 إىل  ، يف مجلة أمور   اليت ترمي،  إىل إعالن األلفية واألهداف اإلمنائية لأللفية        نشريوإذ    
 ،٢٠١٥ الفقر املدقع مبقدار النصف حبلول عام خفض مستوى

 منـواً  إىل إعالن اسطنبول وبرنامج عمـل اسـطنبول ألقـل البلـدان              شرينوإذ    
 ،٢٠٢٠-٢٠١١ للعقد

 األمهية احلامسة لدمج برنامج عمل اسطنبول يف السياسات الوطنية والدولية وإذ نؤكد  
 وأطر التنمية،

والفعال لاللتزامات املتفق عليها واجملـاالت       أمهية التنفيذ الكامل     وإذ نؤكد كذلك    
 يف برنامج عمل اسطنبول،وفق ما يرد ذات األولوية 

  الدوحة للتنميـة   بربنامج املتعلقةفاوضات  املعلى األمهية احلامسة الختتام      نشدد وإذ  
واجههـا   والتحديات اليت ت   منواًمبا يراعي متام املراعاة احتياجات أقل البلدان         وبالنتائج اإلمنائية 

 وأولوياهتا يف جمال التجارة والتنمية،

  األونكتـاد يف  األساسية اليت يضطلع هبـا     والياتالوظائف و ال  من جديد  ؤكدنوإذ    
بناء توافـق    و ، والتعاون التقين  ، أي البحوث وحتليل السياسات    - أركان عمله الثالثة   سياق
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 والتنمية يف البلدان النامية،     التجارةمبقومات   للنهوض -احلكومي الدويل   اآلراء على الصعيد    
 ،منواًال سيما أقل البلدان 

 : اإلعالن التايلعتمدن  

  الـسياساتية  يف بيئتنـا  حـدثت   رية  ث تغريات نوعية ك    إىل نشري أن   يسرنا  -١  
املنفـذة   وبرامج التكيف    املتتالية يف جمال السياسات العامة    اإلصالحات  أدت  الداخلية، حيث   

 .ا الداخليةواستراتيجياهت  يف سياسات بلدانناهام ن حتّسإىلعلى مدى السنوات 

، مبا يف ذلك    واصلة حتسني سياساتنا الداخلية   مب التزامنا   نؤكد من جديد  وإننا    -٢  
 اليت هتدف   ،التنميةلكل منا يف جمال      الطويلة األجل الوطنية   والرؤى   ستراتيجياتااليف سياق   

 واستيفاء ، اقتصاداتنا  يف حتول هيكلي اث  إحدإىل تسريع النمو االقتصادي واحلد من الفقر، و       
 .منواً من فئة أقل البلدان اخلروجمعايري 

  سياسـاتنا  صـلب  على وضـع التنميـة االقتـصادية يف          حنن عازمون و  -٣  
لدفع  حموراً باعتبار هذا األمر   إمنائيةجهود لبناء دول    بذل   يشمل الداخلية، مبا    واستراتيجياتنا

وحنن .  وبناء القدرات اإلنتاجية يف بلداننا     ، التحول اهليكلي  عجلة النمو االقتصادي، وتسريع   
 فيـه رسـم    الدولـة    تتوىل يف سياق عتبارات الدولة والسوق،    الدور املتوازن ال  نؤكد أمهية   
 بيئة اقتصادية وإجيادحتقيق منو اقتصادي مستدام وشامل، هبدف املؤسسات وإنشاء السياسات  

 . أداء األسواق تكفل فعاليةاعد على قوة وقائمة وشفافةمستقرومالئمة 

 العقد املقبـل علـى      بالتركيز يف برناجمنا الداخلي للتنمية يف      حنن ملتزمون و  -٤  
.  وحتسني نظام جباية الـضرائب     ، اخلاص  القطاع ، وتعبئة مدخرات  الوطنيةتعزيز املؤسسات   

ى جماالت   اإليرادات احلكومية وترشيد اإلنفاق هبدف القضاء عل       يف رفع  حامسةهذه اجلهود   ف
 . بكفاءةملواردااإلنفاق املفرط وضمان استخدام 

يف  ظل التجارة الدولية    من منواًنصيب أقل البلدان    من أن     بالقلق نشعروإننا    -٥  
على الرغم مـن     يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين،          يف املائة  ١ مستوى ال يتجاوز  

تدفقات االستثمار األجـنيب    ف ة اخلارجية؛  الذي شهدته البيئة االقتصادي    ن التحسّ  أوجه بعض
 توليـد فـرص   متكّن من يف الصناعات االستخراجية ومل اًكبري تركزاً ةتركزال تزال م  املباشر  
 طفيف حتّسن سوى  اخلارجيةشهد تدفقات املعونة الرمسيةت مل ، يف حنيالفقراحلد من العمل و 

 . األهداف املتفق عليها دولياًيف مستوى دون ظلتو

 إحـداث التحـول     يـتح مل    أن تنفيذ برامج العمل الـسابقة      ندركوحنن    -٦  
 كون درسـاً  ي ينبغي أن    ذلك، ونؤكد أن    منواًاالجتماعي واالقتصادي املنشود يف أقل البلدان       

 ملعاجلـة   ليس باخليار الـسليم    "السري االعتيادي لألمور  "ن  أ  مؤداه جملتمع الدويل ا يستخلصه
 .منواً البلدان ها أقلالعديد من املشاكل اليت تواجه
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 الداخلية والظـروف    ساتيةسياال تنا بيئ ن اليت شهدهتا  التحسأوجه  بأن  م  ونسلِّ  -٧  
 ٧,١(احمللي اإلمجايل     النمو القوي لناجتنا    معدل شكّلت عوامل سامهت يف   االقتصادية اخلارجية   

. ٢٠٠٨-٢٠٠٢ العقد األول من القرن احلادي والعشرين، ال سـيما يف الفتـرة           يف  ) يف املائة 
 املالية واالقتصادية العاملية، اخنفض معدل منو       األزمات، يف ذروة    ٢٠٠٩في عام   فذلك،   ومع

 وقابلية للتأثر اً هيكلياً يف املائة، مما يعكس ضعف    ٤,٦إىل نسبة مل تتجاوز     الناتج احمللي اإلمجايل    
 . يف اقتصاداتناكامنني

املـسجلة يف اآلونـة     مو  معدالت الن  ليس فقط من أن       القلق يساورنالذا    -٨  
بلداننا إحراز تقـدم     كنسبة تتيح ل    يف املائة املتفق عليه    ٧ بكثري من هدف     كانت أدىن  األخرية

 من أن تلك املعدالت تظل هشة وضعيفة وقابلة          بل أيضاً  ، لأللفية حنو حتقيق األهداف اإلمنائية   
هود الرامية إىل خفـض      اجل ويؤدي هذا األمر إىل تعقيد وإحباط     . للتأثر بالصدمات اخلارجية  

، مما جيعـل مـن      ٢٠١٥ حبلول عام     إىل النصف   الذين يعيشون يف الفقر املدقع     سكاننانسبة  
وسيؤدي إذا ما ظلت االجتاهات احلالية على ما هـي عليـه إىل             لفقر،  لتفشي ا  اًبلداننا موطن 

 .استمرار تزايد العدد املطلق للفقراء يف بلداننا

جموعة مب معرضة للتأثر  ال تزال    منواًالبلدان  أقل  أن  من   كذلكقلق  ويساورنا ال   -٩  
الغذاء والوقـود واألزمـات املاليـة    ب املتعلقةمتنوعة من الصدمات اخلارجية، مبا يف ذلك تلك     

 التـأثريات  إىل جانـب   هذه األزمات املتعددة،     تسببتوقد  . واالقتصادية والكوارث الطبيعية  
بعض من  يف تآكل   الرتاعات يف بعض احلاالت،     آثار   و ،واًمن البلدان    أقل السلبية لتغري املناخ على   

 . على مدى العقد املاضيمنواً البلدان حققتها أقلمكاسب التنمية املتواضعة اليت 

 يف التنمية، مبـا يف      ناشركاءنا التجاريني وشركاء    يف هذا الصدد   وإننا حنث   -١٠  
 :ما يليعلى ، ذات القدرةذلك البلدان النامية 

 لتمكينها  منواًالبلدان  أقل   اجلهود لزيادة الدعم الذي تقدمه إىل        ةمضاعف  -١-١٠
، مبا فيها األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        من حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً      

 وأهداف برنامج عمل اسطنبول؛

 حتـسني    جمرد تجاوزي مبا املعونة، اجلهود اجلارية لتحسني فعالية      تسريع  -٢-١٠
ؤدي إىل تغـيريات    يونة والتنسيق واملواءمة بني معايري احملاسبة واإلبالغ، و       إدارة املع 
املعونـة   يتسىن إجياد ترابط بني    يف سياسات املعونة وممارسات املاحنني حبيث        جذرية
 ؛اهتالبلدان املستفيدة من خالل دعم مباشر مليزانيلاألولويات الوطنية و اإلمنائية

 بأهداف املساعدة اإلمنائية الرمسية املتفـق       على وجه االستعجال   الوفاء  -٣-١٠
 تعتمد على هذه املوارد لتمويـل       منواًالبلدان  أقل  ، يف وقت ال تزال فيه       عليها دولياً 

أن وينبغـي   . ليةداخقدرهتا احملدودة على توليد موارد      إىل   احتياجاهتا اإلمنائية، نظراً  
 قطاعالألولويات بني   ا زنةموا إىل إعادة    حتسني نوعية وكمية املساعدات أيضاً    يؤدي  

وعالوة على  . بالقطاع الثاين  اإلنتاجية مع زيادة االهتمام      ي وقطاع القدرة  االجتماع
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وأن ُيحرص فيها علـى مبـدأي       ملعونة خالية من الشروط     أن تكون ا  ذلك، ينبغي   
 ل البلدان؛ني لعملية التنمية يف أق الوطني والتملكقيادةال

 مبـا   ، أزمة الديون املتكررة    اليت قد تنجم عن    املمكنة من املخاطر    احلد  -٤-١٠
 السعيبلداننا يف شكل منح وليس قروض، و      املوجهة ل املساعدة اإلمنائية   تقدمي   يشمل
 ؛منواً حل دائم ملديونية أقل البلدان  إجيادإىل

لـدعم الـدويل    ل جديدة   بنية على ضرورة استحداث     االتفاق كذلك   -٥-١٠
أن ، و مسألة الوصول إىل األسواق   اإلمنائية الرمسية و   حدود املساعدة    ينبغي أن تتجاوز  

نقل التكنولوجيا والدراية وبناء القدرات التكنولوجية      تشمل على حنو جامع مسائل      
دويل على هنج متكامل    الدعم  لل  اجلديدة بنيةالوينبغي أن تقوم    . واالبتكار يف بلداننا  

 واالستثمار  ،ة اإلمنائية الرمسية   واملساعد ،جماالت التجارة يف   تدابري الدعم    كافة يتناول
 ل بعضها بعضاً  كّم ي يتال،  وغري ذلك من األمور    ونقل التكنولوجيا،    ،األجنيب املباشر 

 مكيفة وفق وينبغي اعتماد سياسات دولية وتدابري دعم       .  متماسك ومنسق  على حنو 
وطنيـة   ملعاجلة حتديات التنميـة ال     منواً أقل البلدان    الطبيعة غري املتجانسة القتصادات   

 ؛منواً ألقل البلدان ، مع احملافظة على حيز السياسة العامةا احملددة وأولوياهتاواحتياجاهت

 سياسات وتدابري مناسبة لتشجيع وتعزيز تـدفقات االسـتثمار          اعتماد  -٦-١٠
ـ باالعتماد على أمـور األجنيب املباشر ونقل التكنولوجيا إىل بلداننا،         األحكـام  ها من

وينبغي . بالتجارة املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة        االتفاق املناسبة من 
الـضمانات،   بالتـأمني، و تتعلق مثالًيف هذه اجملاالت تدابري املبذولة هود أن تشمل اجل  

 ،منواً البلدان    أقل  الشركات اخلاصة لالستثمار يف    صناديق و ، التفضيلية  التمويل برامجو
 لبناء قاعدة إنتاجيـة     اليت تدعو احلاجة إليها    القطاعاتعلى   بصفة خاصة مع التركيز   

 فرص العمل؛وإجياد  الداخلي أنشطة اإلنتاج الترابط معمتنوعة وتشجيع 

  العاجـل  تنفيـذ ال شروط الوصول إىل األسواق من خـالل         حتسني  -٧-١٠
مـن نظـام     من الرسوم اجلمركيـة و     ىنح حق الوصول املعف   املتعلقة مب اللتزامات  ل

 مـن   ٣٦، مبا يتفق مع القـرار       التصديرية ناجلميع منتجات  ماحلصص على أساس دائ   
شمل يوينبغي أن   . نظمة التجارة العاملية  مل الوزاريهونغ كونغ    إعالن   املرفق واو من  

 مثل التدابري غري اجلمركية واحلواجز التجاريـة        األسواق إزالة حواجز دخول     ذلك
كاء التجاريون والـشركاء    اليت يبذهلا الشر  هود  اجل أن تشمل   أيضاً وينبغي. األخرى

 مبسطة ومنسقة ومرنة؛و ة مضمون منشأقواعديف التنمية تطبيق 

 املتصلة  مساعدة التقنية للإلطار املتكامل املعزز    ل الكامل والسريع    التنفيذ  -٨-١٠
 مبادرة املعونة من أجـل      لدعم إطار هام ، وهو   منواًأقل البلدان   املقدمة إىل    بالتجارة
اليت تـشمل   يف القيود اليت تعوق قدرات العرض يف اقتصاداتنا،          ختف مبا يتيح التجارة  

 ضعف البنية التحتية املتصلة بالتجارة؛
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 إىل زيادة االستثمار يف البحـث       ترمي جهود    فيما نبذله من   ساعدةامل  -٩-١٠
الوحـدات   على ة خاصبصفة التكنولوجي، مع التركيز     رتقاءالزراعي واالبتكار واال  

 تقلبات أسعار الـسلع     تأثريلتخفيف  بذل مزيد من اجلهود     زم  ويل.  الصغرية الزراعية
 مـن خـالل     ،األمن الغذائي  ، مبا يف ذلك   منواً البلدان    أقل  اقتصادات علىاألساسية  

االت الطوارئ وإنشاء آلية    حل املخصصة من املواد الغذائية     حقيقية  احتياطيات إنشاء
 ؛ة افتراضيةاحتياطي

بلداننا، مبا يف ذلك من خالل تنويـع        يف   ة األساسي  قطاعات السلع  دعم  -١٠-١٠
 مشاركتها يف سالسل القيمة العاملية على       تعزيز إلتاحةالقيمة،  إضافة  السلع األساسية و  

وينبغـي أن   .  الـسوق  منو مستدام قائم على   وسيلة لتعزيز   باعتبار ذلك   أساس عادل   
تزايد املبلداننا  اآلثار السلبية النامجة عن تعرض      بصفة خاصة    مثل هذا الدعم     تراعى يف 

  االجتماعي واالقتصادي؛نا السليب على تقدموتأثريهتقلب أسواق السلع األساسية ل

 عايري اجلـودة والتـسليم    مب املرتبط تدابري فعالة لتخفيف العبء      اختاذ  -١١-١٠
وطنية مـع  العايري املجهود لتوحيد بذل  يشمل يف أسواق البلدان املتقدمة، مبا   املُكلفة

حتسني قـدرتنا   يف سياق    ، وهو أمر ذو أمهية    تلك املتفق عليها على الصعيد الدويل     
 التنافسية التصديرية؛

 والقطاعات ذات األمهية التصديرية     األساليب  خاصة جلميع   أولوية إيالء  -١٢-١٠
ركة األشخاص الطبيعيني   حب ما يتصل  يف جمال اخلدمات، مبا يف ذلك        منواًلبلدان  قل ا أل
 اجتماع هونغ كونغ الوزاري ملنظمة      املتعهد به يف   لاللتزام   ، وفقاً ٤ إطار األسلوب    يف

ذا القطـاع   هل املتزايدةمهية االجتماعية واالقتصادية    إىل األ  نظراًوذلك  التجارة العاملية،   
االسـتثناء املتعلـق     التدابري الالزمة للمساعدة يف تفعيل قـرار         واختاذلبلداننا،  بالنسبة  
  الذي اعتمده املؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العاملية؛منواًقل البلدان  أخبدمات

 تـوفري   يـشمل ، مبا   معاجلة شاملة بتغري املناخ   الشواغل املتعلقة    معاجلة  -١٣-١٠
  التقين واملايل من أجل التكيف مع آثار تغري املناخ         يف اجملال الكافية واملناسبة   املساعدة  

ـ  املبكر لالتفعيل هلذه الغاية، ندعو إىل     قاًحتقيو. هاوالتخفيف من  صندوق األخـضر  ل
 عليه خالل الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة           وفق ما اتفق  لمناخ  ل

كانون / يف كانكون يف ديسمرب    ت عقد اليتاألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،       
 ؛٢٠١٠ األول

  اخلارجة لبلدانلتمكني ا  ملموسة   أساليب ووسائل  على وضع    االتفاق  -١٤-١٠
  أن من جتاوز املرحلة االنتقالية على حنو فعال وسلس، علمـاً منواً أقل البلدان  من فئة 
وبالنسبة للبلـدان   . اخلروج من هذه الفئة   قترب من عتبة    ي منواً من أقل البلدان     بعضاً

ـ   منواً صوب عتبات اخلروج من فئة أقل البلدان         اليت حترز تقدماً   دم التـيقن   ، يظل ع
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املرتبط مبرحلة ما بعد هذا اخلروج والفقدان املبكر أو اآلجل لالستفادة من تـدابري              
 ؛ من الشواغل اهلامة اليت تواجهها تلك البلدانالدعم الدويل شاغالً

  البلـدان   املالية والتقنية لدعم انضمام أقل     املساعدة ما يكفي من     توفري  -١٥-١٠
 أن العملية اليت يقوم عليهـا هـذا االنـضمام         علماًية،   إىل منظمة التجارة العامل    منواً

مـن  و.  البشرية هاموارد قدرات و منواًألقل البلدان   القدرات املالية والتقنية     تتجاوز
لـتالئم   زيادة تبسيط عمليات االنضمام وإجراءاته ومتطلباته وتكييفهـا        املهم أيضاً 

 ؛منواًاالحتياجات واألهداف اإلمنائية ألقل البلدان 

 مـن   اخلارجة اليت هي يف وضع خاص أو        منواًالبلدان  أقل   جهود   دعم  -١٦-١٠
 التحتيـة   تهااستعادة السالم واالستقرار، وإعادة بناء بني     ما يتصل ب  ، ال سيما في   نزاع

 مبـا يالئـم   سياسي  ال ها االجتماعية، وكذلك يف تعزيز مناخ     ااالقتصادية ومؤسساهت 
 .لنمو االقتصادي والتنميةحتقيق ا

منظومة األمم املتحدة واملنظمـات  اليت تقدمه دعم  ال مقتنعني بأن    إننا نظل و  -١١  
 من الفقـر  لبلداننا وللحد   االقتصادي  ولتحول االجتماعي   لبالغ األمهية   دعم  الدولية األخرى   

 . املستدامة والشاملةتهاتنميحتقيق  وفيها

 يف   األونكتاد الثالث عشر على أن يضع يف اعتبـاره ويراعـي           حنثوحنن    -١٢  
بـرامج  من خالل  منواً البلدان ا يف أقلتطلعات التنمية واحتياجاهتعلى حنو تام     وثيقته اخلتامية 
 .أولوياهتاتتناول بصورة فعالة شواغل هذه البلدان وعمل واضحة 

 : ما يلي األونكتاد إىلوندعو  -١٣  

كاالت منظومـة   و، بدعم من الدول األعضاء وبالتعاون مع        املسامهة  -١-١٣
 التنمية الدويل ملرحلة مـا بعـد         إطار يف،   األخرى  واملنظمات الدولية   املتحدة األمم

 يف صميم   منواًالبلدان  أقل   وضع احتياجات وأولويات     ويفألهداف اإلمنائية لأللفية،    ا
 هذا اإلطار؛

 تهاومعاجل على حتسني فهمها     منواً البلدان    أقل  دراسات ملساعدة  إجراء  -٢-١٣
عوق جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،   لعوامل اليت ميكن أن ت    ل
 على  هتاعدم قدر و صادراهتا يف عدد قليل من املنتجات واألسواق،         تركّزيف ذلك    مبا

امتالكها للقدرات واملوارد الـيت      اقتصاداهتا يف سلسلة القيمة العاملية، وعدم        إدماج
 وضـعف ،  املتاحـة  األسواق    حتقيق االستفادة الكاملة من فرص الوصول إىل       تتيح

الـيت  املخاطر احملتملـة   وتواجه   توقععلى أن ت   منواًالبلدان  أقل   مساعدةواالستثمار،  
  مـثالً   اليت تـشكلها   لرتعات احلمائية عن ا  األفضليات و  تراجع ميكن أن تنجم عن   

 احلواجز التقنية اجلديدة للتجارة؛



TD/462 

7 GE.12-70034 

أمهية ليل يتناول بصفة خاصة     وإجناز حت ،  اإلمنائية للمعونة فعالية  ال تقييم  -٣-١٣
حتقيـق  إىل   سـعيها    يف منـواً البلدان  أقل   على دعم تأثري املساعدة اإلمنائية الرمسية     

وينبغي إجراء مثل هذا التحليل يف ضوء االلتزامات الـيت          . األهداف اإلمنائية لأللفية  
ملستوى جتماع العام الرفيع اويف االتعهد هبا شركاء التنمية يف برنامج عمل اسطنبول     

 بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية؛ ٢٠١٠لعام 

 املفـاهيمي اإلطـار   ب لالرتقـاء   األونكتاد  أعمال االستناد إىل أحدث    -٤-١٣
إدراج  هبدف   ،منواًاحلاجة إىل بناء القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان         ب املتعلقوالتحليلي  

 نمية الوطنية والدولية؛ الت واستراتيجيات سياسات صلب القدرات اإلنتاجية يفمسألة

تحليلي واملساعدة التقنيـة يف جمـاالت      العمل  بال منواً أقل البلدان    إفادة  -٥-١٣
  أقـل  واالستمرار يف دعم،التنويع االقتصادي والتحول اهليكلي لتعزيز النمو والتنمية     

 يف األسواق العامليـة واملـشاركة يف         اقتصاداهتا اندماجمن أجل حتسني     منواًالبلدان  
  اهليكلي؛ها ضعفمواطنسلة القيمة العاملية والتغلب على سل

 يف عمل    األخرى  وكاالت منظومة األمم املتحدة    معبالتعاون   املسامهة  -٦-١٣
  االنتقـال  ملواصلة حبث وتعزيز  الفريق العامل املخصص الذي أنشأته اجلمعية العامة        

السادس من  للفرع   وفقاً،  منواًمن فئة أقل البلدان     لبلدان  املتعلق خبروج بعض ا    السلس
 برنامج عمل اسطنبول؛

 من خـالل    ةوالتقنياجلوهرية    يتناول املسائل   يف تقدمي دعم   االستمرار  -٧-١٣
 عن أنـشطة    ، فضالً واملواضيعيةدراسات القطاعية   ال و يةلسياساتا اليلتحال و ثبحال

يت تـدخل   التعاون التقين وبناء القدرات، لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول يف اجملاالت ال          
 ؛ات األونكتاد واختصاصاتضمن والي

 حنـو  منـواً  رصد التقدم االجتماعي واالقتصادي ألقل البلدان   مواصلة  -٨-١٣
، هبدف التعرف على التجـارب الناجحـة        منواًاخلروج من فئة أقل البلدان      عتبات  

 بلورة  ، مبا يف ذلك عن طريق     اً وعاملي اً وطني من أجل معاجلتها   املطروحةوالتحديات  
 منواًموجزات ألوجه الضعف تتعلق بالبلدان اليت ميكنها اخلروج من فئة أقل البلدان             

باعتبارهـا  تنظر فيها الدول األعـضاء      ووضع استراتيجية حمكمة لالنتقال السلس ل     
 ؛منواًأقل البلدان من فئة  اخلروج يف عملية  ضمنياًبرناجماً

ة التجارة العاملية والوكاالت    بالتعاون مع منظم  ،  منواً أقل البلدان    مساعدة  -٩-١٣
 يف جهودها الرامية إىل االنضمام إىل منظمة التجـارة العامليـة،            ،األخرى ذات الصلة  

الـيت   منـواً أقل البلدان   على   حتليل تأثري اتفاقات التجارة املتعددة األطراف        يشمل مبا
 ا؛ليهلتزامات االنضمام إا واواجباهت يف املنظمة ومن مث ختضع لتصبح أطرافاً
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 السوق، مع التركيز أمناطتطور ب منواً أقل البلدان تأثرحتليل يف   ساعدةامل  -١٠-١٣
 ونقـل   ،على حترير التجارة، واستراتيجيات فتح األسواق، وتـدفقات االسـتثمار         

هبدف دعم  وذلك  الستثمار،  واالتجارة  تأثري التدابري اجلديدة املتعلقة ب     و ،التكنولوجيا
 املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛يف  ذلك بناء توافق اآلراء، مبا يف

 املعفى من الرسوم اجلمركية ونظـام        تأثري الوصول  بشأن حبوث   إجراء  -١١-١٣
  والعمالـة فيهـا،  ستثماروحالة اال  جتارهتا على منواًأقل البلدان    إىل أسواق    احلصص
إلمنائيـة   لتحقيـق األهـداف ا     منواً يف اجلهود اليت تبذهلا أقل البلدان        ة ذلك ومسامه

 حتديد طرائق لرصـد     يفاملساعدة  و معاجلة الفقر وعدم املساواة،      يشمللأللفية، مبا   
  املعفى مـن الرسـوم واحلـصص       إىل األسواق  لوصولاملتعلقة با  اجلوانب التنفيذية 

 قواعد املنشأ؛بو

، مبا يف ذلك من     منواًالبلدان  أقل  ساعدة  مب املتعلقشامل  العمل  ال مواصلة  -١٢-١٣
يف جمـال    التنافـسية    هتا وقدر هتابناء كفاء من أجل   د من التعاون الدويل،     خالل مزي 
نقـل  و عن طريق التدريب،   اخلدمات   ا من  التحتية وصادراهت  تهابنيتعزيز  ، و التصدير

 وبوجه خاص إجراء دراسـات لتحديـد        وتطوير املؤسسات التجارية،   ،تكنولوجيا
عضاء أن يتخذها أ  ءات اليت ميكن    ، واإلجرا منواً أقل البلدان    ه يف قدرات العرض وقيود  

بشأن خدمات أقل   نظمة  االستثناء الذي اختذته امل   منظمة التجارة العاملية لتفعيل قرار      
 ؛منواًالبلدان 

ملعونة من أجل التجـارة     لية ا  يف التنفيذ الفعال آل    هامدور  ب االضطالع  -١٣-١٣
البنية قدرات  العرض و وميكن التنبؤ هبا لتعزيز جانب وهامة  مالية إضافية  أداة ابوصفه
ذات تكاليف ال ومعاجلة ،منواً أقل البلدان  مساعدة يف تنويع سلة صادرات    لل و ،التحتية
 التكيف وحتديات حترير التجارة؛الصلة ب

 خيارات ألقل   لبلورة أصحاب املصلحة   املناسبة من   مع اجلهات  العمل  -١٤-١٤
ب أسعار املواد الغذائية والسلع      التخفيف من املخاطر املرتبطة بتقل     بشأن منواًالبلدان  

  عن تشجيع االستثمار املسؤول يف الزراعة؛األخرى، فضالً

عامـة لتعزيـز    سياسات   يف وضع خيارات     منواً أقل البلدان    مساعدة  -١٥-١٣
التحويالت املالية، وذلك هبدف ضمان استعماهلا املثمـر يف جمـال التنميـة              تأثري

 االقتصادية الوطنية؛

 الديون علـى    عبء ارتفاع   بتأثريات املتعلقةعمال التحليلية   األ مواصلة  -١٦-١٣
التـأثر  سبل ووسائل احلد من     وب،  منواًأقل البلدان   يف  التنمية االجتماعية واالقتصادية    

ويشمل ذلك االعتماد على مبادرات يف هذا        ختفيف الديون،    واالستفادة من  بالديون
 ومبادرة البلدان الفقرية   الديون   عبء تخفيف ل بادرة املتعددة األطراف  امل مثل   الصدد

 .املثقلة بالديون
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  األونكتـاد  إىل صـندوق   التربعات املاليـة  استمرار تقدمي   نرحب ب وإننا    -١٤  
 مثل  ،املنظمات الدولية والبلدان  بعض   من   ، وهي تربعات وردت   منواًقل البلدان   االستئماين أل 

  مبـوارد الـصندوق     التنبـؤ  انيةَأن إمك الصندوق املشترك للسلع األساسية، على الرغم من        
 . املطروحةال تزال من بني التحديات الرئيسيةأمور  َتها وجتديَدها بصورة منتظمةواستدام

 شركاءنا يف التنمية، مبا يف ذلك البلدان النامية واملنظمات الدولية حنثوحنن   -١٥  
ين وأنـشطة بنـاء     تعزيز التعاون الـتق   ل على املسامهة يف الصندوق االستئماين       ذات القدرة، 

 . يف القمم واملؤمترات العامليةمنواً ولتعزيز مشاركة البلدان األقل منواًالقدرات يف أقل البلدان 

 عن خالص تقديرنا وامتناننا لشعب وحكومة دولة قطر علـى           نعربوإننا ل   -١٦  
كتـاد  والدعم املايل السخي وعلى الترتيبات املمتازة اليت اختذت لتنظيم األون          حسن الضيافة 
 .الثالث عشر

 عن تقديرنا لألمني العام لألونكتاد، السيد سوباتشاي         أيضاً  أن نعرب  نودو  -١٧  
.  والتنمية يف بلـداننا    ةالتجاراملصاحل اليت ختدم     لدفع   ه املتواصلة جهودوبانيتشباكدي، لقيادته   

 تعزيز مبا يشمل، منواًبأقل البلدان  ما يتعلقم لألونكتاد فينشجعه على تكثيف العمل القّيوحنن 
  .والربامج اخلاصة منواً البلدان أقلوأفريقيا  شعبة

        


