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 ةعشااااااار  ةالخامسااااااا الدورة  إعالن وزراء البلدان النامية غير الساااااااا لية     
 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةل

الدورة الخامساااااااااااة عشااااااااااارة   بلعبر ُب د نحن وزراء البلدان النامية غير السااااااااااااجليةن و د ا ت  نا  
تشاااااارين   7إلى  3دة في الفترة من قو ل ؤت ر األمم ال تحدة للتجارة والتن ية )األونكتاد الخامس عشاااااارعن ال  

 ن2021األول/أكتوبر 

ن في   لة رميتن ية ال ستدامة التي ت وأهداف ال  2030 ل ام  إلى خطة التن ية ال ستدامة  إذ نشير 
ع ل أديس أبابا الصاااااااااااادرة عن وخطة  ؛ 2030 عام أمورن إلى القضااااااااااااء على الفقر ال د ل والجو  بحلول
اتفاقية األمم ال تحدة اإلطارية بشاااااااا ن   ال برم في إطار ال ؤت ر الدولي الثالث لت ويل التن ية؛ واتفاق باريس

 تغير ال ناخن

 ن فيينااا وبرنااامل ع اال فيينااا لصااااااااااااااااالس البلاادان الناااميااة غير الساااااااااااااااااجليااة إلى إعال شاااااااااااااايرن وإذ  
 ن اللذين اعت ده ا مؤت ر األمم ال تحدة الثاني ال  ني بالبلدان النامية غير الساجليةن2024-2014لل قد 

 إلى البيان الوزاري للبلدان النامية غير الساجلية ال  ت د في إطار األونكتاد الرابل عشرن  شير ن وإذ  

باإلعالن الوزاري ال  ت د في اال ت ا  الوزاري السااااااااانوي التابااااااااال عشااااااااار للبلدان  ا  حيط عل ن وإذ  
في نيويوركن في إطار األباااااااااابو  الر يل   2020أيلول/باااااااااابت بر  23النامية غير الساااااااااااجلية الذي عقد في 

 ال ستوى للدورة الخامسة والسب ين للج عية ال امة لألمم ال تحدةن

 نلت جيل بتنفيذ برنامل ع ل فيينا في الساانواا ال تبةيةال ت لقة باطريق  البخريطة  ا  حيط عل ن وإذ  
تحقيق   من أ لال ل وبااااة    نجزاا ال ساااات دفةالتي تساااالط الضااااوء على مجاالا ال  ل ذاا األولوية مل ال

ي في اال ت ااا  الوزار  2020باااااااااااااابت بر أيلول/ 23 هن والتي اعُت اادا فيوغاااياااتاا  اأهااداف برنااامل ع اال فييناا 
 ننفسه السنوي 

على بلداننان ي دد بتقويض مكابااا التن ية التي   ا  شااديد  ا  ضااار  ا  ت ثير  19-كوفيدجائحة  ل ن ب  ساالمن  -1
 ا  من بين أكثر البلدان جرمان  أصااااال   ا  األ ل ن و  كانت البلدان غير الساااااجليةو د  تحققت على مدى باااانواا  

ضاااااااااااااا ف اا  وأدى إغالق الحادود  أو اه فاا مت  أدا الجاائحاة إلى زياادةفي اال تصاااااااااااااااد ال اال ي  بال األزماةن و 
وت طيل شابكاا التجارة والنقل إلى زيادة عزلة البلدان غير السااجلية التي ت ت د على بلدان ال بور ال جاورة 

انخفاض الطلا على  ونتل عنلوصاااول إلى األباااواق ال ال ية وال ديد من السااالل األبااااباااية   من أ ل ال ا 
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ص ال وارد زاد من تقل   م ا  اا ال الية في ال ديد من البلدان غير السااجليةنالسالل األبااباية انخفاض اإليراد
أدا زيادة النفقاا ال الية وانخفاض اإليراداا و   ا  ودعم السااااااااااااكان األكثر ضاااااااااااا ف جائحةال تاجة ل كافحة ال

لة األ ل ي إلى تفا م اآلثار طوي فضاااااااااااااا  د ي  م ا ال الية إلى تزايد أعباء الديون بالنساااااااااااااابة لل ديد من بلداننان
 لألزمة على التن ية 

في ذلك  ب ا نا  في أكثر البلدان ضااااا ف اإلى التضاااااامن ال ال ي في مكافحة الجائحة وعوا ب دعو ن  -2
ثر ال  داا الطبية والدعم للتخفيف من األيلزم من  وما لى اللقاجااعصاااول  تكافؤ في فرص الحضااا ان ال

م املة  ا  األ ل ن و أن ي نس البلدان غير السااااااااااجلية  ا  أيضااااااااا لل جت ل الدولي  ينبغيو اال تصاااااااااادي للجائحة   
اللو ساتياا ال تصالة ب  وتوزي  ان بالنظر إلى التحدياا 19-كوفيدخاصاة في الحصاول على اللقاجاا ضاد 

الجغرافي وكاااذلاااك  يود التي يطرج اااا مو   اااا التحاااديااااا   راء هاااذل البلااادان والنقااال وال بور التي توا   اااا
مج وعة ال شااااااااااارين التي اتخذت ا خدمة الدين باااااااااااداد  ن ينبغي ت ديد مبادرة ت ليق وبناء على ذلكانية  ال يز 

لتشااااا ل الدائنين من القطا    هذل ال بادرة  جتى ن اية الجائحة وتوبااااايل نطاق نوال ؤباااااسااااااا ال الية ال ال ية
 إلى البلدان األكثر ضاا فا ن مةال قد ال ساااعدة اإلن ائية الرباا يةزيادة الخاص  وباإلضااافة إلى ذلكن ينبغي 

  ا  األ ل ن و  في ذلك البلدان غير الساجلية ب ا

 الن و م دلتباط  متوباااط فقد نا وا  ت تحدياا كبيرة جتى  بل انتشاااار الجائحة   ان  ن بلدب  سااالمن  -3
  برنامل أهداف لتحقيق الالزمة ال ساتوياا يصال إلى ولم  ن2014 عام منذ  السااجلية غير النامية البلدان في

 صااادراا  في الساااجلية غير النامية البلدان نصاايا انخفضن وبال ثل  ال سااتدامة التن ية وأهداف فيينا ع ل
   2014ال يةن بدال  من أن يتضاعفن مقارنة ب ام ال  البضائل

 أمور ن مو  نااا الجغرافي واعت ااادنااا على النقاال ال ااابر وكااذلااك ت اادد ال  ااابر الحاادوديااة باا  ساااااااااااااالمن  -4
 ا  مشااااترك ا  تظل تكاليف التجارة ال رتف ة تحدي و كل عةباا أمام تن يتنا اال ت اعية واال تصااااادية   شاااا ت زال  ت  ال
يحد من القدرة التنافساااااية لصاااااادراتنا في األباااااواق ال ال ية  م ا  لبلدان النامية غير السااااااجليةنأمام ا  ا  ابااااا ج

يحبس  م ا  لي أكثر صااا وبةنويرفل أبااا ار الوارداا  وتج ل هذل ال ةباا مجت  ة  التصااانيل والتحول ال يك
باااايتطلا الخرو  من هذا الفخ ابااااتث اراا في و ال ديد من بلداننا في فخ االعت اد على الساااالل األبااااابااااية  

البنية التحتية للنقل ال حلين وتبسااااااايط إ راءاا عبور الحدودن وتحساااااااين البنية التحتية للنقل واللو ساااااااتياا 
 بر ا  رور التجارة المجال واإل راءاا في 

 سااااااائل ال بور والنقل وتيسااااااير شاااااااملة لم الجة  من أ ل  أنه ينبغي ابااااااتكشاااااااف ُن ل مبتكرة  ى ر ن  -5
للقيود الناشاااانة عن تكاليف النقل  القائ ة بين ان وذلك بغية التصاااادي الجوهرية صااااالاالالتجارة بالنظر إلى 

التي ت ر ل ال شاااااااركة الف الة للبلدان غير الساااااااجلية في بااااااالباااااال الةي ة اإل لي ية  ال تزايدة  واللو سااااااتياا
 مزاياها النسبية واالبتفادة من 

التزامنا ب واصالة ال  ل على اباتكشااف مثل هذل الُن ل ال بتكرة لتحساين الصالة بين شابكاا  نؤكد -6
والت اون  ي ا بين بلدان    للى تجديد الفي ذلك تيسااااااااااير التجارةن وندعو إ ب ا النقل ولو سااااااااااتياا التجارةن

ل ااذل  ا    وتحةيقاا ةالت اااون اإل لي ي في تحقيق نتااائل مل وباااااااااااااااة لتنفيااذ اتفاااقياااا ال بور اإل لي ياا إلى ر و و ال ب 
 إلى زيادة تدابير الدعم الدولي  ا  الغايةن هناك جا ة أيض

للبلدان  ال قدمة  لتجارةتخصااااااااايص أموال ال  ونة لصاااااااااالس ا الشاااااااااركاء في التن ية إلى زيادة ندعو -7
تنويل  التي تسااااااااااا س ب كبيرة المكاناا اإلمل التركيز على القطاعاا ذاا   زيادة كبيرة  النامية غير السااااااااااااجلية

وبلدان ال بور إلى دعم بلداننا  ا  أيضاا  ندعو ال جت ل الدوليو الصااادراا وإضااافة الةي ة وخلق فرص ال  ل  
 تيسير التجارة بش ن  ال ال يةفي تنفيذ اتفاق منظ ة التجارة  ال جاورة لنا
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يج ل مجت  اتنا   م ا  تزال ت ت د بشاااااكل كبير على صاااااادراا الساااااللن ال  ن م ظم بلدانناب  سااااالمن  -8
يتطلا التغلا على االعت اد و الدخل ال نخفض   شااراكعرضااة لصاادماا األباا ارن والن و غير ال توازنن و 
تنويل الصااااادراا وتحقيق من أ ل  ذل   ود ب  للج يل  على الساااالل األبااااابااااية وتحقيق ن و مسااااتدام وشااااامل

 التحول ال يكلي 

التحول ال يكلي وت زيز  وتيرة ب ن بناء القدراا اإلنتا ية هو اباااااتراتيجية أبااااااباااااية لتساااااريل  نذّكر -9
أن بناء القدراا اإلنتا ية يقلل من  ك ا وتحقيق التن ية ال ساااااااااااتدامة للج يل الن و اال تصاااااااااااادي الشاااااااااااامل 

أن تضاااال  وينبغيمت لقة بالصااااحة   أو باااايابااااية أو  خار يةن بااااواء كانت ا تصاااااديةالت رض للصاااادماا ال
من ن صا ي  ابناء القدراا اإلنتا ية في  19-كوفيدب د  ما  رجلةب   الخاصاةبايابااا واباتراتيجياا التن ية 

وبدء ع لية التحول اال تصاااااااااادي ال يكلي    للج يل  بناء القدرة على الصااااااااا ود وتحقيق الن و الشااااااااااملأ ل  
ريادة األع ال واالبتكار    يش ل ب ا ةنقينبغي أن يش ل ذلك اتبا  بياباا تجارية وصناعية و طاعية متسو 

 واالرتقاء التكنولو ي 

حث األونكتاد على ن بال  ل الذي يضاااااااااااااطلل به األونكتاد بشااااااااااااا ن مف وم القدراا اإلنتا ية و  نولن  -10
من أ ل بناء القدراا  بكل بلد  ودل في هذا الصااادد ب دف وضااال بااايابااااا وبرامل خاصاااة  بذل مواصااالة  

اإلنتا ية  وينبغي أن يكون ال دف من ذلك هو إعادة تو يه السااياباااا ال حلية لتسااخير ال زايا النساابية في 
تدخل للغة برامل التن يةن وصاايا التي ت يقالقيود الرئيسااية من تخفيف  الو  نا  األ ل ن و   البلدان غير الساااجلية

  ةوطني  وخاض ة إلدارة شاملة وتطلعيةو مت ددة السنواا و ت ددة القطاعاا تكون م

األونكتادن ونطلا من  اي وضاااا  ت ة الجديدة ل ؤشاااار القدراا اإلنتا ية الاتي داة السااااياباااا األب   نرجا -11
 ال و ودة في ثغراال اا لوإ راء تقيي  هذل األداة  تف يلب ن بدعم من الشاااااااااااركاء في التن يةن أن يقوم األونكتاد

وتحديد السااياباااا والتدابير التي من شاا ن ا أن تدعم  ا  األ ل ن و   اإلنتا ية في البلدان غير الساااجلية  ااالقدر 
 دعم البلدان غير الساااااجلية ي ا يخص بلداننا في بناء القدراا اإلنتا ية  وندعو األونكتاد إلى ت زيز ع له 

 مركز أو  برنامل مخصاااااص سااااابل من ا إعدادن ب  دراا اإلمداداإلنتا ية و   القدرااب  بغية الن وض ا  األ ل ن و 
 للقدراا اإلنتا ية  مخصص

ال ت لق الن ل ال تكامل األخذ ب  ل ال بتكرة التي وضاااااا  ا األونكتاد من أ ل  عن تقديرنا للنُ  ن رب -12
ة  يا تفاا ااا التجاار اال إطاار تنفياذ اتفااق ال بور الحاالي القاائم في والرامي إلىباالنقال ال اابر وتيسااااااااااااااير التجاارة 

ز باااااااياق م راا ال بور ل نطقة التجارة الحرة القارية األفريةيةن ويدعو اإلطار ال تكامل وفي اإل لي ية  الُ  زَّ
 ةغير السااااااجلي  ج اا ال ساااااتفيدةزيادة دعم هذل ال بادرةن مل ضااااا ان مشااااااركة الإلى التن ية   في شاااااركاءالو 

 من أ ل نجاج ا  مشاركة نشطة في ال بادرة

في دعم إنشاااء القدراا   ةال باشاار  ةاأل نبي   ااتؤديه التجارة واالبااتث ار  ي كن أن لدور الذيبا ساالمن  -13
   نال نتجاا التي ت ود بالفائدة على بلدان بالنسااابة لإلى األباااواق بشاااكل ف ال   نفاذالجظ أه ية الن اإلنتا يةن و 

فرض عقوباا تؤدي تكاليف النقل إلى  أال جا بالبحوث التي أ راها األونكتاد لضاا انهذا الصااددن نر  وفي
الوفااء ب تطلبااا  واعاد ال نشاااااااااااااا  التي ت تبر ال فتاا    ي اا يخصالبلادان غير الساااااااااااااااجلياة  دون مبرر على

والتن ية إلى ندعو شاركاءنا في التجارة و ة التفضايلية  ي ترتيباا التجار ال في إطارإلى األباواق   النفاذلتحساين 
 جوا ز دخول السوق وإزالة التدابير غير الج ركية غير الضرورية من تقليل ال

ه الثالثة ال ت ثلة في البحث والتحليلن إطار أركان الذي يضطلل به األونكتاد في     امبال  ل ال نولن  -14
في  ب ا البلدان غير السااااجليةنوبناء توافق اآلراء على الصااا يد الحكومي الدولين وال سااااعدة التقنيةن لدعم 

ال بورن وتيساااااااااااير التجارةن ولو ساااااااااااتياا التجارةن وأت تة اإل راءاا   ااذلك في مجاالا مثل تشاااااااااااغيل م ر 
االبااااتث ارن وتحليل  اابااااياباااا   اباااات راضاااااااالبااااتث ارن و  شااااجيلالج ركيةن وتيسااااير األع ال التجاريةن وت 
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ن وبااااياباااااا ال لوم والتكنولو يان وت زيز ريادة األع الن لتجارة اإللكترونيةل االباااات دادالساااايابااااة التجاريةن و 
وبااياباااا دعم التحول ال يكلي  ونحن ن ودعم تنويل الصااادراان وإدارة الديونن وبااياباااا اال تصاااد الكلي

تحقيق أهداف برنامل   يشا ل ب ا   له ومسااه ته في ت زيز التن ية ال ساتدامة في بلداننانلم تنون لألونكتاد 
 أهداف التن ية ال ستدامة ع ل فيينا و 

التي و  ناااهاا في اإلعالن الوزاري خالل األونكتاااد الرابل عشاااااااااااااار إلى ت زيز   ةدعو الاا  ن يااد تا كيااد -15
بااااي ا  ساااام البلدان النامية غير الساااااجليةن ب زيد من  وال  والبرامل الخاصااااةن ا  شااااعبة أفريةيا وأ ل البلدان ن و 

 ال وارد البشرية وال الية 

  ود بصاااافت ا منسااااق مج وعة البلدان النامية تبذله من  ل ا قديرنا الصااااادق ل نغولياعن ت ن رب  -16
 غير الساجلية في  نيف 

من ترتيباا م تازة ُوضااااااااال من  ل ا بربادوس جكومة وشاااااااااعبا  ل عن خالص تقديرنا وامتناننا ن رب -17
  فتراضيال  قود بالحضور الشخصي واال دعم التنظيم النا س لألونكتاد الخامس عشرأ ل 
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