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 عشرة  الخامسة الدورة
 االفتراضية  بربادوس دورة

 2021 األول/أكتوبر تشرين 7-3

 المتحدة  األمم   لمؤتمر   عشرة   الخامسة   الدورة   في   ا  نمو  البلدان  أقل   وزراء   إعالن   
 والتنمية   للتجارة 

 ،ا  نمو  البلدان أقل وزراء نحن، 

 لمؤتمر عشييرة  الخامسيية  للدورة ا  اسييتعداد  ،2021  أيلول/سييبتمبر 16  في  افتراضيييا ،  اجتمعنا أن  بعد 
 تشييييييييييييرين 7 إلى 3  من  الفترة في  عقدها المقرر عشيييييييييييير ،  الخامس  )األونكتاد  والتنمية  للتجارة المتحدة األمم

 ،2021  األول/أكتوبر

 عمل  وخطة المسيييييييييتدامة، التنمية وأهداف ،2030 لعام المسيييييييييتدامة التنمية  خطة إلى نشييييييييي ر وإذ 
 الكوارث، مخاطر من للحد س نداي وإطار  باريس، واتفاق  أبابا، أديس

  2020-2011 للعقد ا  نمو   البلدان  أقل لصيييال   عملال  برنامج إلىو   اسيييطنبول  إعالن إلى نشييي ر وإذ 
 ، اسطنبول عمل  برنامج)

 اسطنبول، عمل  برنامج  تنف ذ في ا  نمو  البلدان أقل بعض أحرزه الذي بالتقدم نرحب وإذ 

 وتنمية اقتصييييييييييييادات ا في هيكلي تحول  إحداث في ا  نمو   نالبلدا  ألقل  الحاسييييييييييييمة األهمية  نؤكد وإذ 
  أقل  فئة  من الخروج من  والتمكن  المسيييتدامة  التنمية تحق ق نحو  ا  قدم  المييييييييييييييييي  يييي  أجل من اإلنتاجية قدرات ا
 ،ا  نمو   البلدان

 غ ر  المييالييية  والتييدفقييا   المييديونييية،  وأزميية  ،19-كوف ييد  أزميية  آثييار  معييالجيية  إلى  الحيياجيية  نؤكييد  وإذ 
 المستدامة، التنمية أهداف وبلوغ ةالمحلي  الموارد تعبئة وتجنب ال رائب دفع من  والت رب المشروعة،

  الخارجية،  الصييييدما  تجاه  هشييييا ييييت ا من  ا  نمو  البلدان  أقل  من العديد تقل ل  أهمية كذلك  نؤكد وإذ 
 األخرى، المستقبلية الخارجية والصدما  الحالية 19-كوف د أزمة إلى بالنظر سيما ال

  أقيل في  التنميية لعمليية المتحيدة  األمم منظومية  دعم في  لألونكتياد  المحوري   اليدور إلى  شيييييييييييييي رن   وإذ 
 ،ا  نمو   البلدان

 الذي   ،2016 لعام  ن روبي  مافيكيانو في األونكتاد  أع يييياء عن ا  أعرب التي  اآلراء إلى  نشيييي ر وإذ 
  ألقل واإلنمائية التجارية  ا االحتياج على واليته  مجاال   جميع  في  الخاص ترك زه  تعزيز إلى  األونكتاد دعا

 ،ا  نمو   البلدان

 
 TD/525 األمم المتحدة

ؤتمر األمم المتحدة  م 
 والتنمية  لتجارةل

Distr.: General 

6 October 2021 

Arabic 

Original: English 



TD/525 

GE.21-14296 2 

 بناء   هيو  - ثالثال  الركائز  إطار  في  لألونكتاد  األسيييييييييياسييييييييييية  والواليا  الم ام جديد من  نؤكد وإذ 
 بالمصيييال   الن وض  أجل نم -  يالتقن   والتعاون  سيييياسيييا ،ال وتحل ل  والبحث الدولي، الحكومي اآلراء  توافق

 ،ا  نمو  البلدان أقل سيما وال امية،الن   للبلدان  واإلنمائية التجارية

 التالي: اإلعالن  نعتمد 

 البلدان  أقل  على  ضيارة تأث را   من 19-كوف د  صيدمة خلفته ما  إزاء القلق بالغ  يسياورنا )أ  
  االجتمياييية، األحوال  وتيدهور والبطيالية،  الفقر  وازديياد  النمو، ؤتبياط أو  الركود  إلى  الصييييييييييييييدمية أد  إذ  .ا  نمو 

 البلدان  أقل أنجزته ما األزمة هذه  ونق ي  والمتوسيطة. والصير رة  الصيررى  المنشيت  من  كب ر عدد وإغالق
  مجال في التقدم  ومن واألمية  والجوع الفقر  مكافحة في  اإلنمائي التقدم من سييييييييينوا   من الماضيييييييييي  في  ا  نمو 

 ؛الجديد العقد في كب ر صدى االرتداد ل ذا يكون سو  اإلنتاجية. را القد  تنمية

  قد  19-كوف د بعد ما  مرحلة في العالمي االقتصيييييياد انتعاش ألن ا   يييييي أي  القلق  يسيييييياورنا )ب  
 ومن  البلدان. مختلف  ب ن  واالقتصيييادية  االجتمايية  النتائج في  التباين  من  مزيد إلى يؤدي وقد  ا  متفاوت   يكون 

 ف  ا بما -  ى أخر   بلدان سيتعاني  ب نما ح وي  بشيكل البلدان بعض  انتعاش إلى  الوضيع  هذا يؤدي  أن المتوقع
 واالجتماعي  الصيييييييييييحي  الصيييييييييييع د على 19-كوف د أزمة  أضيييييييييييرار  اسيييييييييييتمرار  نم -  ا  نمو  البلدان  أقل معظم

 ؛الصحي  مسارها إلى المستدامة  تنم ت ا عملية إعادة في صعوبا  وستواجه واالقتصادي

  في  ا  محيدود  كيان 19-كوف يد ألزمية  ا  نمو   البليدان  أقيل حكوميا   تصييييييييييييييدي  ألن نيأسييييييييييييييف )ج  
  أقل  لحكوما  احةالمت  والمؤسيسيية المالية الوسيائل أن ذلك في والسيبب  ة.الجائح ل ذه لسيلبيةا  اآلثار  تخفيف
 ت اقدر  ح ث من  ،هاصييمود من يحد ما  وهذا  .ا  جد ضيي ق السييياسيياتي ح زها وأن للراية محدودة ا  نمو   البلدان

 ؛ا  نمو  البلدان ألقل الحكومية اإلجراءا  وفعالية لألزما  التصدي على

 أزمة من االنتعاش  ،أوال    رئيسييييييييييييي تان:  أولويتان  الحاضييييييييييييير  الوق  في  ا  نمو  لبلدانا  ألقل )د  
  المتوسييي . المدى على  والشييياملة  المسيييتدامة  التنمية لتحق ق القواعد  وتعزيز  بناء  ،ا  ثاني   المسيييتمرة؛ 19-كوف د

 ذليك  في بميا  وتطويرهيا،  وتوسيييييييييييييييع يا  اإلنتياجيية  قيدرات يا  بنياء  هو  األولويت ن  هيات ن  لمتيابعية  الالزم  والشيييييييييييييير 
 ؛المناخ  تر ر لتحديا  التصدي

 قييدرات ييا  في  التنمييية  من  مسييييييييييييييتوى   أدنى  تحقق  التي  البلييدان  فئيية  هي  ا  نمو   البلييدان  أقييل )ه  
  األهداف ذلك في بما اإلنمائية، األهداف بلوغ  دون   تحول  رئيسيييييييييية  عقبة الوضيييييييييع  هذا ويشيييييييييكل اإلنتاجية.

 وانخفاض  .ا  نمو  البلدان  ألقل المتعاقبة العمل  خط  وأهداف  المستدامة التنمية أهداف مثل والدولية،  الوطنية
 سيييواء  الخارجية،  الصيييدما   إزاء  ا  نمو  البلدان  أقل لدى الشيييديد  ال يييعف مكمن هو يةاإلنتاج قدرات ا مسيييتوى 

 ؛الصحي أو الب ئي أو االجتماعي أو االقتصادي المجال في نا ئة كان 

  قياسل و ييياملة مناسيييبة أداة  بوصيييفه إلنتاجية،ا  للقدرا   األونكتاد  مؤ ييير بإطالق  نرحب )و  
 ؛وتوسيع ا القدرا  هذه بناء مجال في نجازا اإل ورصد اإلنتاجية القدرا   تنمية مستوى 

 واتجاه وت رة في  االنسييييجام وعدم الب ء   ييييدة اإلنتاجية  للقدرا  المحدودة التنمية تسييييبب )ز  
 هذه من الخروج مسيار  في  الموجودة  البلدان  قتصيادا لكذ في بما  ،ا  نمو   البلدان  أقل  القتصياد ال يكلي التحول
  في  تنشيييييييييييييي   العياملية  قوت يا  من المتوسيييييييييييييي   في الميائية  في  56  ا  نمو   لبليدانا  أقيل  ليدى يزال ال أنيه  ذليك  الفئية.

  فق  المائة  في 3و  األخرى  النامية  البلدان  لدى  المسييجلة المائة في 30 نسييبة عن  ا  كث ر   يزيد ما أي الزراعة،
 عملال من العالية اإلنتاجية  ذا   واألنشييييييييييطة القطاعا  إلى تاجيةاإلن  الموارد نقل  كان متقدمة.ال البلدان في

  القدرا  تنمية فإن  ولذلك، المسيييييييتدامة.  التنمية  تحق ق نحو التقدم أعاق مما للراية، ا  بط ئ   الم يييييييافة والقيمة
  إنمائية  لعملية  األسييييس وإلعداد اليةالح  األزمة  من لالنتعاش بالنسييييبة  حاسييييم أمر ا  نمو   البلدان  ألقل اإلنتاجية

 ؛المتوس  المدى على  أكثر ةمالئم
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  في اإلنتياجيية  القيدرا  لتنميية م مية  ا  نمو  البليدان  ألقل الموضييييييييييييييوعة وليالد  الدعم  تداب ر )ح  
  خطة  تت من أن  يجبو  الفئة.  هذه  من  الخروج نحو تقدم ا كب ر حد  إلى  تدعم أن ويمكن  ،ا  نمو  البلدان  أقل

 المتحدة األمم مؤتمر خالل  اعتمادها المقرر  ،2031-2022 لعقدل  ا  نمو   البلدان  أقل  صيييييييييييال ل بلةالمق العمل
  ا  نمو  البلدان  ألقل الدولي الدعم  بتداب ر العمل  تمديد بشييأن  محددة ا  أحكام  ،ا  نمو   البلدان  بأقل  المعني  امسالخ
 ؛السلس  انتقال ا دعم ب دف الفئة من الخروج  بعد

 دعم  إلى  ا  نمو   البليدان أقيل  تحتياج  الجيدييد،  العميل  برنيامج  تنف يذ  لىإ  السييييييييييييييعي إطيار  في )   
 الدعم  تداب ر من جديد ج ل  خالل من  ،أوال    رئيسيييييي  ن:   ييييييكل ن  في إلنتاجيةا قدرات ا لتنمية الدولي  المجتمع
 المعارف وتقاسيم  وتنف ذها  السيياسيا  لوضيع موسيع  بشيكل  والدعم والتحل ل  البحث طريق عن  ،ا  وثاني  الدولي،

 ؛ا  نمو  البلدان أقل في  تمك نية ب ئة  ي  ئ مما  لفنية،ا

 فقد به. التنبؤ  يمكن أسييييياس على الرسيييييمية  اإلنمائية المسييييياعدة  تلقي أهمية  على نشيييييدد )ي  
 ال يكلي  التحول عمليية  وتسييييييييييييييريع  اإلنتياجيية  القيدرا   بنياء  إلى الراميية  ج ودنيا في  ا  حياسييييييييييييييمي  ا  دور   ذليك  يؤدي

 وكان   األهداف  هذه  تحق ق  صيييييييوب  صيييييييراحة  و ج   إذا إال دورها تؤدي لن المعونة أن  ب د القتصييييييياداتنا.
 ؛البلدان أولويا  مع متطابقة

  المؤسيييييسيييييية  القدرا   تعزز المعونة  لتقديم  طرائق بسييييين  المانح ن قيام  أهمية على نشيييييدد )ك  
  والموارد   دولةال  مؤسيسيا   جانب من فعال  تعاون   خالل من  وتنف ذها المعونة  إدارة  وينبري  .ا  نمو  البلدان  ألقل

 البلدان  أقل  قدرا  ونةالمع   ييييييييعفت   أن المرج  فمن  كذلك، األمر يكن لم وإذا  .ا  نمو   البلدان  ألقل البشييييييييرية
 ؛ا  نمو  البلدان أقل تنمية  تعزيز في المتمثل هدف ا وتبطل  ا  نمو 

 ا أنن  غ ر  . 2020 عام   في   19- كوف د ب  المتصيييلة   األنشيييطة   إلى   المقدمة   المعونة   بزيادة   نرحب  )ل   
  المبالغ  ‘ 1‘  :يلي  بما   يتعلق  فيما  سيييييما  ال   الرسييييمية،   اإلنمائية   للمسيييياعدة   المسييييتقبلي  المسييييار   إزاء  قلقنا  عن  نعرب 
  التعق د  تزايد  ‘ 3‘   المن ؛  حصييييية   بخالف   القروض،   حصييييية   في  المسيييييتمرة   الزيادة   ‘ 2‘   مسيييييتقبال؛   سيييييتصيييييرف  التي 

 ؛ بشأن ا   لب  ل  بقة مط ال   المعاي ر  من   يقابل ا  ما  وفي  المعونة   تقديم  عملية   في   والرموض 

 ههيذ  نصييييييييييييييف  وأن  ،ا  نمو   البلييدان  أقيل  من  العييدييد  على  اليديون   عيبء  تزاييد  بقلق  نالحظ )م  
 المجتمع  اتخذها التي بالمبادرا   ونرحب  لخطرها. بشييييييييييييييدة  معرض أو  الديون  ضييييييييييييييائقة  يكابد  ا  تقريب   البلدان
  طويل  حل  إيجاد  في ابقصوره  ذكرن   ولكننا ،19-كوف د  أزمة اندالع منذ  ا  مؤقت   الديون   عبء  لتخفيف الدولي
 ؛الديون  مجال في ا  نمو  البلدان أقل تواج  ا الذي للصعوبا  األمد

  والتعياون   الجنوب   بليدان   ب ن   فيميا   التعياون   يؤدي   والجنوب،  الشيييييييييييييميال   ب ن   للتعياون    ال  تكم  )ن  
 ؛ التقنية  والمساعدة   والتمويل   التجارة   من ا   ميادين،  عدة   في   ا  نمو  البلدان   أقل   تنمية   تعزيز   في   ا  هام   ا  دور   الثالثي 

 أهداف وبلوغ  وتنويع ا  الصيييادرا   توسييييع أجل من  لبلداننا ضيييروري  األسيييواق إلى النفاذ )س  
 هي فعالية الدولي الدعم  تداب ر أكثر  إحدى  تزال وال .17  ال دف من 12 الراية ف  ا بما  المسييتدامة،  التنمية

 ؛المفروضة والحصص الجمركية الرسوم من اإلعفاء مبادرا  إطار في التجارية األف ليا 

  األف يييليا  هذه قيمة ي يييعف  يزال ال التف ييي لية التجارية االتفاقا  انتشيييار  أن  نالحظ )ع  
  المنشيييييييييييييأ،  قواعد  بشيييييييييييييأن  ن روبي في الصيييييييييييييادر العالمية  التجارة  منظمة  قرار  من  الرغم  على وأنه التجارية،

 انخفاض  في تسييييييبب مما  الصييييييلة، ذا  اإلدارية  ا واإلجراء المنشييييييأ قواعد  تحسيييييي ن في كب ر  تقدم يحرز لم
 ؛التجارية لألف ليا  ا  نمو  البلدان أقل استخدام

 من التجارية  األف ييييييييليا   من ا  كث ر   اسييييييييتفاد   التي ا  نمو   البلدان  أقل من عدد  يعاني قد )ف  
  ينبري  لذا  .ا  نمو   البلدان  أقل  فئة من خروج ا بعد  األسيييييييييييواق إلى التف ييييييييييي لي  النفاذ إمكانية في كب ر  تدهور
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 هذه  انخرا   يكون   قد إذ  ،ا  نمو  البلدان أقل  تصيييييرف تح   األسيييييواق إلى التف ييييي لي  للنفاذ بديلة  خط  وضيييييع
  القدرا   األخرى   ا  نمو  البلدان  أقل لدى بعد  تن ييييييييييييج ولم ألوانه.  سييييييييييييابقا    أمرا    حرة تجارية اتفاقا   في  لبلدانا

 ؛القائمة التجارية الفرص من لالستفادة الالزمة واالستثمارا  اإلنتاجية

  التجيارة منظمية  في  أع يييييييييييييياء  ا  نمو   البليدان أقيل  من  ا  بليد  وثالثون   خمسيييييييييييييية  ا  حياليي   هنياك )ص  
  تتطلب  االن ييييييييمام عملية أن غ ر المنظمة. إلى لالن ييييييييمام  التفاوض بصييييييييدد من ا  ثمانية وتوجد العالمية،

 مالية مسيييييييييييياعدة  من  إليه تحتاج ما المن ييييييييييييمة ا  نمو   البلدان  أقل  تتلقى أن  بمكان األهمية  ومن كثيفة،  موارد
 ؛فعالة وبطريقة بالمناس الوق  في  تقنيةو 

 المناخ.  تر ر  عن  المسيييييؤولية  من  قدر  أقل تتحمل التي  البلدان  فئة  هي ا  نمو   البلدان  أقل )ق  
  قدرة البلدان  أقل  منو  المناخ  لتر ر  ال ييييييارة اآلثار  من ا  ت ييييييرر  البلدان  أكثر من نفسييييييه  الوق  في  أن ا غ ر
 ؛للتكيف الالزمة  الموارد  عبئةت  على

 يش ر  ح ث   ، ا  نمو   البلدان   أقل   لجميع   رئيسي   إنمائي   هدف  ا  نمو   لدان الب   أقل   فئة  من  الخروج  )ر  
 للدعم  خاصييية   تداب ر  إلى   الحاجة  عن   البلدان  هذه   تبذل ا  التي   اإلنمائية  الج ود  ف  ا   ت رني  التي  النقطة   إلى  ذلك 

  ي ف   انتكياسيييييييييييييية   خروج يا   على   تترتيب  ال   حتى   بزخم،   الفئية   من   تخرج   أن   ا  نمو   البليدان   أقيل   على   ويتع ن   اليدولي. 
 ا  إعداد  ذلك  ويتطلب  المسيييييييييييتدامة.   التنمية  تحق ق   نحو   التقدم  عملية   في   نقطة   خروج ا   يكون   بل   تنم ت ا،  عملية 
 ؛ المستدامة   التنمية  عملية   في  تباطؤ  أو  انقطاع  إلى  الفئة   من  الخروج   يؤدي  ال  حتى  ، المدى   طويل 

  التنف ذ  وسييييائل  ح ث  من  واءسيييي   - ا  نمو   البلدان  أقل إلى المقدم الدولي الدعم على  نيتع   )ش  
  أقل  فئة  من  الخارجة  البلدان من كل  احتياجا   يلبي نأ -  السييياسييا  لوضييع المؤسييسييي الدعم ح ث من أو

 ؛المنظور المستقبل في الفئة ضمن  ستبقى التي  والبلدان ا  نمو   البلدان

 يلي: ما على  واإلنمائ  ن  نالتجاري    ركاءنا نحث )   

  أقل  صيييييييال ل القادمة العمل  خطة  صيييييييلب  في اإلنتاجية  القدرا  تطوير  مسيييييييألة وضيييييييع ‘1‘
 ؛2031-2022 لعقدل ا  نمو   البلدان

  ألقل اإلنتاجية  القدرا  وتحسيييي ن  بتوسيييييع  هاوتعزيز    اوتوسيييييع  والتزامات ا ج ودها تجديد ‘2‘
  الدولي،  الدعم  تداب ر من   يييياملة  سييييعةومو  منقحة  مجموعة سيييين  خالل  من ا  نمو   البلدان

 في بما ،ا  نمو   البلدان  أقل في المؤسييسييا   تعزيز لدعم اسييتباقية  تداب ر اتخاذ  خالل  منو 
  المبادرتان   هاتان  تعالج أن  ويتع ن الفئة. من  خروج ا  بعد  أخرى  سيييييييينوا   لب ييييييييع ذلك

 ؛ا  مو ن  البلدان ألقل اإلنتاجية القدرا  تنمية مستوى  النخفاض الجذرية األسباب

  في  تصييييييييييميم ا  ينبري ،أوال   لية:التا بالم زا  الدولي الدعم  تداب ر  من جديد  ج ل سيييييييييين ‘3‘
  التجييارة  ميييادين  في  اليدولي  اليدعم  تيداب ر  ب ن  والتييتزر  االتسييييييييييييييياق  يحييدث  من جي  إطيار

 الحييالييية  التييداب ر  من  أكثر  تكون   أن  ينبري  ،ا  ثييانييي   القييدرا .  وبنيياء  والتكنولوجيييا  والتمويييل
 اليدعم   رلتيداب   وينبري  والتكنولوجييا.  التنميية  تموييل  م يداني  في  سيييييييييييييييميا ال  ،وفعياليية  قوة

 لتموييل  أوسييييييييييييييع  نطياق على  الموارد توافر  على  تشييييييييييييييجع  أن المجياال  هيذه في  اليدولي
  القدرا   وتوسيييع  تعزيز وعلى  ال يكلي، االقتصييادي  التحول  يسييتلزم ا التي االسييتثمارا 
 اليدعم  تيداب ر  تك يف  ينبري  ،ا  ثيالثي   .ا  نمو   ليدانالب   ألقيل  االقتصيييييييييييييياديية للعواميل التكنولوجيية

 لألزمة العالقة اآلثار ذلك في بما  القرن،  هذا من  العشيييييييييرينيا  واقع مع الجديدة الدولي
 ؛العالمي االقتصاد رقمنة  وتسريع  المناخ، تر ر أزمة  وتفاقم ،19-كوف د عن الناجمة
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  تصييييميم   أجل من  ا  نمو  البلدان  ألقل المؤسييييسييييية  القدرا   لتعزيز متماسييييك  برنامج  اعتماد ‘4‘
  ال يكلي.  االقتصييييادي  والتحول  اإلنتاجية  لقدرا ا  لتنمية واسييييتراتيجيا  سييييياسييييا   وتنف ذ

 ؛للدولة اإلنمائي الدور أداء على الدول بقدرا  خصوصا   األمر ويتعلق

  أجل من 2030 لعام المسيييييييتدامة  التنمية  خطة  في  تأك دها أع د  التي  بااللتزاما  الوفاء ‘5‘
  ي القوم  الييدخييل  من  المييائيية  في  0,20  إلى  المييائيية  في  0,15  تخصيييييييييييييييص  هييدف  حق قت 

  من   كل  وزيادة  ا  نمو  البلدان  ألقل المقدمة الرسيييييييمية  اإلنمائية المسييييييياعدة لفائدة اإلجمالي
 حرصييييييييا    ونوع ت ا المائة   في 0,15/0,20) ا  نمو   البلدان  أقل إلى المقدمة المعونة  حجم
 ا  نمو  البلدان أقل  في  المستدامة  للتنمية  داعمة الرسمية ةاإلنمائي  المساعدة تكون  أن على

 ؛ممكن وجه أف ل لىع ومستخَدمة

  وتعزيز   ا  نمو  البلدان  ألقل المخصييييييييص المناخي التمويل  نطاق  من كب ر  بقدر  توسيييييييييعال ‘6‘
  ولكن ا  المشيييتركة المسيييؤوليا   مبدأ مع  ا  تمشيييي   وإدارته،  إليه للوصيييول المؤسيييسيييي الدعم

 ؛متفاوتة

  الخاصييية  مخططات ا في الجمركية  التخفي يييا   وحجم ترطية على  كب ر تحسييي ن  اءإجر  ‘7‘
 المنشيييييأ  قواعد تصيييييميم مع المفروضييييية  الحصيييييص ومن الجمركية الرسيييييوم من  اإلعفاءب 

 اسييييييييييييييتخييدام  يكفييل بمييا  ،ا  نمو   البلييدان  ألقييل  اإلنتيياجييية  للقييدرا   وفقييا    اإلدارييية  واإلجراءا 
 إلى ندعو الراية، ل ذه ا  وتحقيق كامل. نحو على وجذب ا والدولية المحلية  االسييييييييتثمارا 

عة والية   موعدا   العالمية  التجارة لمنظمة المقبل  الوزاري   المؤتمر ف  ا يحدد ومعززة موسييييي 
  بشييييييييييأن   ملموسيييييييييية  نتائج تحق ق  أجل من  للمنظمة  التابعة المنشييييييييييأ  بقواعد  المعنية  للجنة

 ؛ا  نمو  البلدان ألقل  المنشأ قواعد تحس ن

  لألف ييييييييييييييليييا   المييانحيية  البلييدان  جميع  على  يتع ن  كييافييية  وداعميية  انتقييالييية  رتييداب    إيجيياد ‘8‘
  عند  التجارية ألف يييييييييليات ا  ا  نمو  البلدان  أقل فقدان أثر  من  للتخفيف ووضيييييييييع ا  دهاإعدا

 الدعم  تداب ر  على اعتمد  التي  ا  نمو   البلدان  ألقل بالنسيييبة سييييما وال الفئة،  من  خروج ا
  يتيحوا   أن  لألف ييييليا   المانح ن  التجاري ن للشييييركاء  نبريوي   .ا  كب ر   ا  اعتماد هذه التجاري 

  األف يييييييليا  من  لالنتقال  سييييييينة 12  إلى تصيييييييل  فترة الفئة، من  رجةالخا للبلدان  ،ا  تلقائي 
 ؛السائدة التجارية

  التجارة منظمة إلى ا  نمو   البلدان  أقل ان يييييييييييييمام  تيسييييييييييييي ر في دعم م  وتعزيز مواصيييييييييييييلة ‘9‘
 ؛العالمية

 وضيييع  مجال  في  المؤسيييسيييية  القدرا   بناء  إلى الرامية ج ودها  في  ا  مو ن   البلدان  أقل دعم ‘10‘
 الدول.  قدرا   ذلك  في بميا  اإلنتياجيية،  القيدرا   تعزيز أجل من  هاوتنف يذ  السيييييييييييييييياسييييييييييييييا 

  التي  األولويا   واحترام الوطنية المسييييييييييييؤولية  مبدأي إلى الدعم هذا  يسييييييييييييتند  أن  وينبري
 ؛البلدان تحددها

  أفق  يزال ال  التي  والبليييدان  الفئييية  من  الخروج  طور  في  هي  التي  البليييدان  من  كيييل  دعم ‘11‘
 ؛بزخم الفئة من الخروج لعملية الكافي بالقدر تعداداالس أجل من أبعد، خروج ا

 يلي: ما إلى  األونكتاد ندعو )ث  

  خالل سيييتعتمد  التي ا  نمو  البلدان ألقل الجديدة  العمل  خطة  تنف ذ  في  رئيسيييي بدور القيام ‘1‘
 منييذ  ا  نمو   البلييدان  أقييل  مع  األونكتيياد  النخرا   ا  نظر   ،ا  نمو   البلييدان  ألقييل  الخييامس  المؤتمر
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 مدى على الموضيييييييوع هذا بشيييييييأن العالية  الم ارا  من اكتسيييييييبه ولما الفئة هذه إنشييييييياء
 الماضية؛ الخمس ن السنوا 

  القدرا  مسيتوى  لتطور المن جي والتشيخيص والرصيد  التق يم  إلجراء مؤسيسيية آلية إنشياء ‘2‘
  للقدرا   األونكتاد مؤ يييير إلى العمل هذا  يسييييتند أن  وينبري  .ا  نمو   البلدان  ألقل يةاإلنتاج

 عمل  نطاق  توسيعو  اإلنتاجية.  القدرا  في  الموجودة  الثررا   تق يم طريق عن إلنتاجيةا
 السيييييييييييييييياسييييييييييييييا   تحل يل  خالل  من  ال يكلي والتحول  اإلنتياجيية بيالقيدرا   المتعلقية البحوث

  يكون   أن  وينبري  بالسيياسيا . المتعلقة والتوصييا   ألطروا التوج  ية  المبادئ وصيياغة
  والمسؤول ن   المنظمة  موظفي ب ن  دق ق  سياساتي  حوار موضوع  السياساتي  العنصر هذا

 ؛وقدرات م هؤالء م ارا   تعزيز بغية ،ا  نمو  البلدان أقل في  القطري ن

 بغية  األخرى،  ناميةال والبلدان  ا  نمو   البلدان  أقل ب ن السييييييياسيييييياتي الحوار  وتيسيييييي ر  تعزيز ‘3‘
 السياسا ؛  تعلم وتعزيز والفعالة، الناجحة التجارب تبادل  تيس ر

 واالسيييييييتثمارية  التجارية  التدفقا  من الكاملة االسيييييييتفادة على  ا  نمو  البلدان  أقل مسييييييياعدة ‘4‘
  خالل  من  بلداننا  تنمية على أثرها تعظيم بغية  الرسييييييييييمية اإلنمائية المسيييييييييياعدة وتدفقا 

 ؛الثالث  األونكتاد  زركائ  على العمل

 التكنولوجيا نقل تشيييجع التي واآلليا   السيييياسيييا   صيييياغة في  ا  نمو  البلدان  أقل مسييياعدة ‘5‘
  والتي   ،ا  نمو  البلدان  أقل في للمؤسيييييسيييييا   التكنولوجية  القدرا   وبناء المتقدمة  البلدان من

 ؛نباألجا التكنولوجيا أصحاب مع للتفاوض المحلية واالستراتيجيا  السياسا  تشمل

 ا  و نم البلدان أقل فئة من بلداننا خروج جعل في  األع يييياء، الدول من  بدعم  المسيييياهمة، ‘6‘
  التحل لي   العمل  وتعزيز تكثيف طريق عن  سييييييييما وال  ،ا  وقوي  ا  وسيييييييلسييييييي   ا  مسيييييييتدام  خروجا  
 ؛سلس" و"انتقال بزخم الفئة  من الخروج بشأن  والتقني

 ؛ا  نمو  البلدان ألقل المخصصة المنظمة  موارد  توسيع ‘7‘

 التي الدولي الدعم تداب ر من جديد ج ل بشيييأن التطلعية  للسيييياسيييا   دق ق تحل ل  إجراء ‘8‘
 الخروج  تحق ق  من  الفئية  من الخيارجية  والبليدان  ا  نمو   البليدان  أقيل  تمكن  أن   يييييييييييييييأن يا  من

 ؛المستقبل في  تنم ت ا مواصلة منو  بزخم

  يتمكن  حتى  لألونكتاد الكافية  دالموار   تخصيص أن المتحدة لألمم العامة  الجمعية  ننا يد )خ  
 ؛ا  نمو  البلدان بأقل يتعلق فيما سيما وال  بواليته، الوفاء من

  اسيييييييييييييت يييييييييييييافت ما على  بربادوس  وحكومة  لشيييييييييييييعب  وامتناننا  تقديرنا  خالص  عن نعرب )ذ  
 ؛عشر الخامس  لألونكتاد

 .بلداننا لتنمية المستمر دعمه على  لألونكتاد  تقديرنا  عن ا  أي  نعرب )ض  
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