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  موجز الرئيس    

  البيانات االفتتاحية    
وزير الثقافة والفنون والتراث يف دولة : أدىل املتكلمون التايل ذكرهم ببيانات افتتاحية       -١

جمللس التجارة والتنمية يف دورتـه      ) ازاخستانإستونيا وك (قطر؛ والرئيسان املُنتهية واليتهما     
ونكتاد؛ التاسعة واخلمسني؛ ورئيس جملس التجارة والتنمية يف دورته الستني؛ واألمني العام لأل       

 والصني؛ وممثل إثيوبيا باسم اجملموعة األفريقية؛ وممثـل         ٧٧    ل باسم جمموعة ا   وممثل إكوادور 
ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب؛ وممثـل        اجلمهورية الدومينيكية باسم جمموعة دول أم     

العراق باسم اجملموعة اآلسيوية؛ وممثل أملانيا باسم االحتاد األورويب؛ وممثـل اليابـان باسـم         
جمموعة الدول اليت تضم أستراليا وسويسرا وكندا والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحـدة             

موعة دال؛ وممثل بنن باسم جمموعة أقل البلـدان         األمريكية واليابان؛ وممثل هنغاريا باسم اجمل     
منواً؛ وممثل باراغواي باسم جمموعة البلدان النامية غري الساحلية؛ وممثل سري النكـا باسـم          

؛ وممثل الصني؛ وممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ وممثل ١٥  لجمموعة ا
جنوب أفريقيا؛ وممثل اليابان؛ وممثل هنـدوراس؛ وممثـل         الواليات املتحدة األمريكية؛ وممثل     

تايلند؛ وممثل املكسيك؛ وممثل املغرب؛ وممثل سويسرا؛ وممثل نيبال؛ وممثل مجهورية فرتويـال           
البوليفارية؛ وممثل األرجنتني؛ وممثل ماليزيا؛ وممثل مصر؛ وممثل بوركينا فاسو؛ وممثل رواندا؛            

  .زائر؛ وممثل االحتاد الدويل لنقابات العمالوممثل االحتاد الروسي؛ وممثل اجل
وقال وزير الثقافة والفنون والتراث يف دولة قطر إن والية األونكتاد الشاملة تتـيح                -٢

للدول األعضاء فرصاً ملناقشة مجيع جوانب عملية التنمية العاملية وإجياد السبل الكفيلة بتحقيق             
ائالً إنه جيب على األونكتاد أن يكفل أن يكـون          وأضاف ق . وعود التنمية املتفق عليها دولياً    

النظام االقتصادي العاملي قائماً على أساس االحترام املتباَدل واملسؤولية املـشتركة جلميـع              
. ٢٠١٥اجلهات صاحبة املصلحة يف سعيها إىل بلورة وتنفيذ جدول أعمال إمنائي ملا بعد عام          

ا ذناً وقابالً لالستدامة، ُمالِحظاً أن األخذ هبوقال إن جدول األعمال هذا ينبغي أن يكون حمسّ      
وأشار إىل أن انعقاد األونكتاد     . النهج يتطلب إجراء تقييم صريح ملا كان وما مل يكن ناجعاً          

 سيتيح للدول األعضاء فرصة فريدة للمـشاركة يف أول حـدث   ٢٠١٦الرابع عشر يف عام     
  .عاملي رئيسي لتنفيذ جدول األعمال اإلمنائي اجلديد

إن مناسبة حلول ذكرى    ) إستونيا(وقال رئيس جملس التجارة والتنمية املنتهية واليته          -٣
وقال رئيس جملس   .  سنة على إنشاء األونكتاد ستتيح فرصة لتعزيز عمل األونكتاد         ٥٠مرور  

، مستشرفاً آفاق املستقبل، إن من شأن تعزيـز         )كازاخستان(التجارة والتنمية املنتهية واليته     
ونكتاد مببادرات كمبادرة منتدى أستانا االقتصادي، أن يقّوي التماسك والتركيز يف     تعاون األ 

تنفيذ جدول األعمال اإلمنائي العاملي، وهو أمر يتسم بأمهية خاصـة بـالنظر إىل األعمـال                
  . واألونكتاد الرابع عشر٢٠١٥التحضريية لعام 
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ار جعل االحتفال بـذكرى     ورّحب رئيس جملس التجارة والتنمية يف دورته الستني بقر          -٤
 سنة على إنشاء األونكتاد حدثاً استشرافياً، وأشار إىل عدة عمليات دولية مرتقبة، مثل              ٥٠مرور  

عملية استعراض األهداف اإلمنائية لأللفية وبلورة جدول األعمال اإلمنـائي العـاملي ملـا بعـد                
مع األمني العام من أجل ضمان      ويف هذا السياق، تعّهد بأن يويل أولوية عالية للعمل          . ٢٠١٥ عام

ويف الوقـت نفـسه،     . توقع منه أن يقدمه من إسهامات يف هذه العمليات        أن يقدم األونكتاد ما يُ    
. ستتواصل األعمال التحضريية لألونكتاد الرابع عشر واألعمال العادية اليت يضطلع هبا األونكتـاد            

  .ماعات على مستوى السفراءوقال إنه يعتزم، مغتنماً هذه الفُرص، الشروع يف عقد اجت
وسلّط األمني العام لألونكتاد الضوء على التحّول العميق للمشهد االقتصادي العاملي             -٥

وشّدد على الدور الرائد الذي يؤديه األونكتاد يف توثيـق وحتليـل     . مع بروز اجلنوب العاملي   
ومنو التجارة بـني اجلنـوب     اآلثار السياساتية املترتبة على التحّول يف توازن االقتصاد العاملي          

 وأشار إىل أن بإمكان األونكتاد، مبا ُيجريه من حبوث وحتليالت ابتكارية بـشأن              .واجلنوب
طائفة من قضايا التنمية، أن يكون مورداً هاماً للخربة فيمـا يتـصل بإعـادة الـتفكري يف                  

فاوضي، ميكن أن   وقال إنه واثق من أن األونكتاد، بوصفه حمفالً غري ت         . استراتيجيات التنمية 
وأضاف قائالً  . يساعد يف اخلروج من املأزق الذي وصلت إليه املفاوضات يف جولة الدوحة           

إنه يأخذ على حممل اجلّد ما ُوّجه إىل األونكتاد من انتقادات تتعلق بالتنظيم واإلدارة، ويتعهد               
صـيات وأفكـار    وأشار إىل أن تو   . بأن يدعم دعماً كامالً هنج اإلدارة القائمة على النتائج        

ك ألن  األونكتاد املتصلة بالسياسات ينبغي أن ُتترجم إىل إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ، ذل           
وقال إنه سـيعمل    .  مبدى تأثري هذا العمل على املستوى القطري       أمهية عمل األونكتاد ُتقاس   

لبلدان ومع  على تعزيز تعاون األونكتاد مع الوكاالت الشريكة يف منظومة األمم املتحدة ويف ا            
الشركاء يف مقر األمم املتحدة، مثل إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيـة،             

 وتـابع . مع اجملتمع املدينوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كما سيعمل على تعزيز الشراكات          
مع الـدول   قائالً إن زيادة أمهية وتأثري عمل األونكتاد تتطلب شراكة أقوى وتواصالً أفضل             

كما دعا الدول األعضاء إىل متتني التزامها بالعمل مع األونكتاد بـالنظر إىل أنـه               . األعضاء
وأخرياً، قال إنه يعتزم املطالبة بإعطاء األونكتـاد مكانتـه الـيت            . منظمة يوّجهها األعضاء  

ـ              ائي يستحقها يف اإلسهام يف وضع وإدارة أهداف للتنمية املستدامة يف جدول األعمال اإلمن
   .، كما أنه يعتزم أن يعمل على إبراز أمهية عمل األونكتاد على املستوى الدويل٢٠١٥بعد عام  ملا
 ٥٠ بذكرى مرور    ٢٠١٤وأشار مجيع املندوبني تقريباً إىل مناسبة االحتفال يف عام            -٦

 سنة على إنشاء األونكتاد، وحثوا على اغتنام الفرصة اليت تتيحها هذه املناسـبة للـتفكري يف           
إجنازات األونكتاد، وآفاق عمله، والتحديات اليت تواجهه، من أجل رسم معامل ما ميكن أن              

  .ُيقدمه يف املستقبل من إسهامات يف جمال التجارة والتنمية
واّتفق مجيع املندوبني تقريباً على أنه ينبغي أن يضطلع األونكتاد بـدور رئيـسي يف       -٧

وأُشري إىل أن والية األونكتـاد املتمثلـة        . ٢٠١٥م  وضع جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عا      
معاجلة قضايا التجارة واالستثمار والتنمية والتمويل معاجلة متكاملة تتيح له فرصة ال نظري              يف

  .هلا لإلسهام يف حتديد أهداف طموحة وقابلة للتحقيق



TD/B/60/L.1 

GE.13-51380 4 

اجتاه حتقيق  وأعرب بعض املندوبني عن قلقهم إزاء عدم كفاية وتفاوت التقدم احملرز يف               -٨
لتزام الكامل بتقدمي   ن وعدة مندوبني آخرين باال    وتعهد هؤالء املندوبو  . األهداف اإلمنائية لأللفية  

وأعرب ممثل إحدى اجملموعـات     . املساعدة التقنية واملالية هبدف القضاء على شأفة الفقر املدقع        
  . الدولية عن قلقه إزاء اخنفاض املساعدة اإلمنائية الرمسية على مدى السنتني األخريتني

لعملية متابعة  قليمية عن تأييدهم    اإلموعات  اجملممثلي  بعض  وأعرب بعض املندوبني و     -٩
فعالة ُتجرى يف الوقت املناسب فيما يتعلق بتقرير وحدة التفتيش املشتركة، ورحبوا بتركيـز              

  .التقرير على الشفافية واملساءلة واألخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج
 مسألة احلاجة إىل تقوية الدعم املقدم إىل أقل         ر بعض ممثلي اجملموعات اإلقليمية    وأثا  -١٠
 املستمر املقّدم   بفضل الدعم بلدان منواً وأفريقيا؛ وأشار البعض إىل حاالت حتقّق فيها النجاح           ال

وأُشري إىل أمهية بناء الشراكات األقاليمية يف اجتذاب االسـتثمار األجـنيب            . إىل هذه البلدان  
تقريـر التنميـة االقتـصادية يف أفريقيـا         املباشر، وهو أحد االستنتاجات اليت خلص إليها        

وقال هؤالء املمثلون . ، مما أفضى إىل حتقيق نتائج إجيابية لصاحل العديد من البلدان  ٢٠١٣ لعام
  .إنه ينبغي لألونكتاد أن يواصل تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً

وأعاد العديد من املندوبني تأكيد دعمهم املستمر لعمل األونكتاد يف جمايل االستثمار              -١١
  .عم التقين، خصوصاً لصاحل أقل البلدان منواً، مما أسهم يف إبراز مكانة األونكتادوالد
وقال ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إن توصيات األونكتاد يف جماالت مثل قطاع              -١٢

وأشار إىل أنه ينبغي حتديث سري      . اخلدمات كانت مهمة بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية       
  .مل أملايتتنفيذ برنامج ع

ودعا ممثال جمموعتني إقليميتني األونكتاد إىل تعزيز اجلهود املبذولة لـدعم التنميـة               -١٣
والحظ أحد املمثلني احلاجة إىل وجود صلة وصل تتيح للـدول           . لصاحل الشعب الفلسطيين  

  .األعضاء التفاعل مع األونكتاد بشأن االنعكاسات األوسع نطاقاً هلذا املوضوع
تقريـر  عديد من ممثلي اجملموعات اإلقليمية واملندوبني باألونكتاد ملا تضمنه          وأشاد ال   -١٤

وأعرب هؤالء املمثلون   .  من حتليالت وأفكار تتصل بالسياسات     ٢٠١٣التجارة والتنمية لعام    
واملندوبون عن تأييدهم للرأي الذي عّبر عنه التقرير ومفاده أن األزمة املاليـة واالقتـصادية               

كاس لتغّير هيكلي يف االقتصاد العاملي تلزم معاجلته عن طريق تغيري استراتيجية            العاملية هي انع  
وأعربوا، بصفة خاصة، عن تأييدهم لضرورة التحّول عن استراتيجيات النمو          . النمو املهيمنة 

وأعرب . الذي تقوده الصادرات إىل عملية منو يقودها الطلب احمللي وتزايد التكامل اإلقليمي           
 عن تأييدهم للتوصيات املتعلقة بتنظيم القطاع املايل وتوجيه األمـوال حنـو             بعض املندوبني 

  .االقتصاد احلقيقي
وقال ممثلو عدة جمموعات إقليمية إن العامل ال يزال يعاين وطأة التباطؤ االقتـصادي                -١٥

 ٢٠١٣تقرير التجارة والتنمية لعام     وأُشري إىل   . وإن هذا يؤثر تأثرياً أكرب على البلدان الضعيفة       
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سترشد به العديد من دليل يكمثال على املسامهة الناجحة لألونكتاد اليت ميكن أن تكون مبثابة       
كما أعرب هؤالء املمثلون عن تقديرهم ملا ُيجريه األونكتاد من حبوث وما ُيصدره             . البلدان

  . يف أفريقياةتقرير التنمية االقتصاديمن منشورات، مثل 
ات اإلقليمية عن قلقه من أال ُيسفر االجتماع الـوزاري          وأعرب ممثل إحدى اجملموع     -١٦

املقبل ملنظمة التجارة العاملية الذي سُيعقد يف بايل بإندونيسيا عن حتقيق نتائج ملموسة لصاحل              
ورأى ممثل جمموعة إقليمية أخرى أن االجتماع سُيغّير الوضع وأنـه ينبغـي             . البلدان النامية 

 أنـه    على واّتفق بعض املندوبني  .  األشّد تعّرضاً للتهميش   لألونكتاد أن حيمي مصاحل البلدان    
ميكن ألي بلد أن يتصدى وحده للتحديات اإلمنائية الراهنة وسـلّموا بالوضـع الفريـد                ال

  .لألونكتاد يف بناء توافق يف اآلراء فيما بني أعضائه
ن للعوملـة   والحظ ممثل إحدى اجملموعات الدولية أنه ال ميكن التصدي للتأثري املتباي            -١٧
من خالل عملية إصالح للقطاع املايل تكون شاملة وجامعة، وهـي عمليـة تتطلـب                إال

  .شراكات عاملية متجددة وُتقلص الفجوة التجارية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية
وسلّط عدة ممثلني جملموعات إقليمية ومنظمة حكومية دولية واحدة الـضوء علـى               -١٨

ليت يتمتع هبا األونكتاد ومسامهته يف جمال االستثمار، وقيمة نتائج البحـوث            اخلربة الفريدة ا  
وشدَّدت وفود عديدة على  . الواردة يف تقارير األونكتاد بشأن القضايا ذات الصلة باالستثمار        

أمهية سالسل القيمة العاملية بالنسبة للتجارة والتنمية، وسلَّطت الضوء علـى فُـرص النمـو        
كن أن تنشأ عن املشاركة يف سالسل القيمة العاملية، ُمشرية إىل أمهية البحوث             والتقّدم اليت مي  

إال أن مندوَبْين اثنني حذرا من استبعاد عدد مـن  . اليت ُيجريها األونكتاد حول هذا املوضوع   
 مندوب واحد وممثل ملنظمة من منظمات    سل القيمة العاملية، بينما سلّط    البلدان النامية من سال   

دين الضوء على املخاطر اليت قد تتعّرض هلا البلدان النامية يف املشاركة يف سالسـل               اجملتمع امل 
القيمة العاملية، كأن تبقى حبيسة أنشطة ذات قيمة مضافة متدنية، واعتبار األجور من قبيـل               

ودعا بعض املنـدوبني    . التكاليف، وحرمان العمال من حقوقهم، وزيادة تبعية البلدان النامية        
 املساعدة يف وضع السياسات من أجل مساعدة البلدان النامية على التقدم والتحّول             إىل زيادة 

وطلـب أحـد    . من اقتصادات تعتمد على السلع األساسية، وارتقاء سالسل القيمة العاملية         
املمثلني إىل األونكتاد تقدمي املزيد من املعلومات حول البدائل املتاحة إلصالح آليـة تـسوية          

وشّجع العديد من املمثلني واملندوبني األونكتاد على مواصلة        . لدولة واملستثمر املنازعات بني ا  
ما تبذله من جهود لبناء قدراهتا ولتصميم وتنفيذ استراتيجيات شـاملة        دعم البلدان النامية يف   

  .ومتكاملة ومتماسكة يف جمال التجارة والتنمية
 واالبتكاريـة   لتكنولوجيةدرة ا والحظ بضعة ممثلني جملموعات إقليمية أن حتسني الق         -١٩

والحظ مندوبان  . يؤدي دوراً هاماً يف استراتيجيات النمو والتنمية الناجحة يف البلدان النامية          
أيضاً ضرورة نقل التكنولوجيا إىل جانب بناء القدرات من أجل متكـني البلـدان الناميـة،                

ملية واالستفادة منها اسـتفادة     وخباصة أقل البلدان منواً، من االنضمام إىل سالسل القيمة العا         



TD/B/60/L.1 

GE.13-51380 6 

والحظ مندوب آخر أن التجارة ُتسهم أفضل إسهام يف تنمية البلدان النامية عنـدما              . كاملة
  .تؤدي إىل حفز الصناعة احمللية والتقدم التكنولوجي

وأشار مندوبان إىل ما تنطوي عليه حالة البنية التحتية للنقل واخلدمات اللوجـستية               -٢٠
لبلدان النامية غري الساحلية، مما جيعـل مـن     ّد من حتسني األداء التجاري ل     من قيود خاصة حت   

كما الحـظ عـدة ممـثلني       . الصعب على هذه البلدان أن تشارك يف سالسل القيمة العاملية         
دان النامية مـن     الفرصة احملتملة الستفادة البل    ، باإلضافة إىل عدة مندوبني    ،جملموعات إقليمية 

التجارة العاملية إىل اتفاق حول تيسري التجارة ُيتفاَوض عليه يف بـايل            لتوّصل يف إطار منظمة     ا
  .٢٠١٣ديسمرب /بإندونيسيا يف كانون األول

        


