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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

االجتماع الوزاري لوزراء التجارة وكبار املـسؤولني التجـاريني يف              
  البلدان النامية غري الساحلية

  األونكتاد الثالث عشر    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٣ كز قطر الوطين للمؤمترات، بالدوحة، يفقود يف مراملع

   أمانة األونكتادموجز أعدته    

نائب وزير خارجية باراغواي، السيد مانويل ماريا       أدىل بالبيانات االفتتاحية كل من        -١
كيث؛ كاسرييس؛ ووزير الصناعة والتجارة جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية، السيد نام فيزا          

سوباتشاي بانيتشباكدي؛ واملمثل السامي ألقل البلدان منواً،       واألمني العام لألونكتاد، السيد     
والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية، السيد شيخ سـيدي ديـارا؛              

  .ونائبة املدير العام ملنظمة التجارة العاملية، السيدة فالنتني روغوابيزا
إثيوبيا، ودولة بوليفيا املتعددة القوميـات،      :  ببيانات أخرى ممثلو الوفود التالية     وأدىل  -٢

  .ورواندا، وزامبيا، وليسوتو، ومنغوليا، ونيبال
وحبث املشاركون بالتفصيل معوقات التنمية اليت تواجهها البلـدان الناميـة غـري               -٣

باشـرةً إىل البحـر عـرب       الساحلية بسبب موقعها اجلغرايف اخلاص، الذي حيرمها الوصول م        
وترتب على هذا الوضع حتملها تكاليف إضافية ومرتفعة لتبادل الـسلع بـسبب             . أراضيها

عراقيل شىت، منها حاالت التأخري وعدم التيقن على املعابر احلدودية، واإلجراءات اإلداريـة             
  .اإلضافية، وطول طرق النقل
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ل البنية التحتية املطلوبـة وتيـسري       واتفق املشاركون على أن قضايا النقل العابر، مث         -٤
زايا تيسري التجارة أهـم مـن       واعُتربت م . التجارة، بالغة األمهية للبلدان النامية غري الساحلية      

ودعا كثري من املشاركني األونكتاد إىل االستمرار يف تعزيز عملـه           . مزايا خفض التعريفات  
التحليلي ومساعدته التقنية املتعلقني بالتجارة العابرة، وشددوا بـصورة خاصـة يف البيـان              

  .الوزاري على دور األونكتاد يف هذا اجملال
على أنه ينبغي للبلدان النامية غري الساحلية أن حتّسن تنسيق          واتفق املشاركون أيضاً      -٥

أنشطتها يف هذا الصدد، وأن جتاهر أكثر برأيها يف هذه القضايا يف املنظمات الدولية املختصة، 
وينبغي أيضاً أن تستفيد أكثر من مبادرة املعونة من أجل التجارة،        . مثل منظمة التجارة العاملية   

 قريباً، ومن اآلليات اليت تسهل االنضمام       ىتعراض العاملي الذي سيجر   سيما يف سياق االس    ال
  .إىل منظمة التجارة العاملية

حـددت  و. التحول اهليكلي وسلط مشاركون عدة الضوء على أمهية االستثمار يف           -٦
،  أو تعتمـد عليهـا بدرجـة أقـل         الصناعات اليت ال تعتمد على النقل، واألنشطة اخلدمية       

، على أهنا قطاعات اقتصادية واعدة      أشكال الطاقة املتجددة  ة اليت تستعمل    والصناعات النظيف 
  .للبلدان النامية غري الساحلية

تعـدد األطـراف    املتفاق  ودعيت البلدان النامية غري الساحلية إىل أن تنضم إىل اال           -٧
 ، إن مل تكن قـد     ٢٠١٠ لعام   دويل لصاحل البلدان النامية غري الساحلية     مركز فكري   إلنشاء  

  .فعلت بعد
اإلعداد الدقيق ملـؤمتر االسـتعراض      أمهية  وشدد كل املشاركني تشديداً كثرياً على         -٨

القضايا ئي أن   وُر. ٢٠١٤ سنوات، املقرر عقده يف      ١٠الشامل لربنامج عمل أملايت بعد مرور       
، مثل التعاون بني    ٢٠٠٣اليت مل تكن ظاهرة بالكامل وقت صياغة برنامج عمل أملايت يف عام             

لدان اجلنوب، واآلثار االقتصادية لتغري املناخ، واجلهود الدوليـة لوضـع ُنظـم ضـرائب               ب
  .االنبعاثات الكربونية، ينبغي معاجلتها يف برنامج عمل مقبل

  .واعتمد الوزراء باإلمجاع بياناً وزارياً  -٩

        


