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 بيان السودان أمام إجتماع مجلس التجارة والتنمية
 م7162سبتمبر  61-72

 السيد/ الرئيس
 السيد/ األمين العام 

 السادة الحضور
أواًل نتقدم بالتهنئة الخالصة للسيد/ الرئيس ونوابه إلنتخابهم لرئاسة هذه الدورة، وكذلك التهنئة للسيد/ األمين 

 .مع األمنيات له بالتوفيق وام القادمةالعام على إنتخابه لتولي مهامه لألع
نشكر جهود الرئيس السابق واألمين العام السابق ونوابهم ومساعديهم على مابذلوه من جهود مقدرة في الفترة 

 السابقة متمنين لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة.
لصين وماجاء في كلمة السيد/ وا 77إنابة عن م جموعة النؤيد ما جاء في كلمة السيد/ سفير اإلكوادور 

 مندوب إثيوبيا إنابة عن أفريقيا.
إن السودان قد قام بتشجيع اإلستثمار وأصدر قانونًا معداًل بذلك في هذا العام من أجل تشجيع اإلستثمار، 

سياسة نسعى إلى إجراء مراجعة  وهناك جهود مبذولة في مجال تسهيل التجارة وتحسين بيئة األعمال.
 في السودان، ونتمنى أن نجد الدعم والمساعدة من األنكتاد في ذلك. اإلستثمار

تلقى السودان دعمًا من األنكتاد في مجالي تسهيل التجارة ونظام البيانات اإللكترونية الخاصة بالجمارك 
 )أسكودا(، ونقدر ذلك ونتطلع إلى المزيد من الدعم في ذلك المضمار.

 م برزت بعض النقاط ذات اإلهتمام للدول النامية واألقل نمواً 3102ام من خالل تقرير التجارة والتنمية للع
 :منها على سبيل المثال

  م3102من المتوقع تباطؤ معدل النمو  في أفريقيا في عام. 
 بفضل 5تقرًا عند معدل يزيد عن ظل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا جنوب الصحراء مس %

 رات من السلع األولية.ل الصادتمرار إرتفاع مستوى حصائإس
  عدد من البلدان األقل نموًا في المنطقة ظلت تتعرض للتأثر بحدوث تقلبات مفاجئة وحادة في الطلب

 على بعض السلع األساسية.
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 البلدان  إتجاه التراجع العام الذي شهدته التجارة الدولية يسلط الضوء على جوانب الضعف التي ال تزال
النامية تواجهها في وقت يشهد نموًا في البلدان المتقدمة، كما أن في ذلك داللة على أن البيئة التجارية 

 يحتمل أن تكون أقل مواتاة خالل السنوات المقبلة.
  م 0995% في 21إرتفعت نسبة التجارة بين الجنوب والجنوب في مجموع التجارة الدولية من أقل من

نسبة المصنوعات في صادرات بلد  م، عالوة على ذلك فإن3103في عام % 01عن إلى مستوى يزيد 
لى بلدان نامية أخرى والقيمة المضافة في هذه التجارة أعلى بكثير مما تكون عليه من البلدان النامية إ

وب في صادرات هذا البلد إلى البلدان المتقدمة مما يدل على الدور اإلنمائي المحتمل للتجارة بين الجن
 والجنوب.

  التحدي الرئيس الذي يواجه البلدان هو تحدي تخصيص نسبة من عائدات إستغالل الموارد وتوجيه
 اإليرادات نحو اإلستثمار في اإلقتصاد الحقيقي من أجل حفز تنويع وتحسين اإلنتاج والصادرات.

  السيد/ الرئيس
ة البيئة التجارية والعمل مع المنظمات التجارية نتطلع إلى الدور الكبير الذي يلعبه األنكتاد في تعزيز وتهيئ

والتنموية متعددة األطراف للمزيد من التنسيق والتكامل في األدوار، وكذلك المزيد من الدعم الفني من أجل 
زيادة القيمة المضافة لصادرات الدول النامية واألقل نموًا وتنويع الصدرات وزيادة حجم التبادل التجاري بين 

 ب والجنوب.دول الجنو 
 سالسل القيم العالمية التي أصبحت إتجاهًا عالميًا. إدماج الدول النامية واألقل نموًا فيال بد من 

واإلهتمام عدد المنشورات واإلهتمام بالكيف المضي قدمًا في العمل التحليلي الذي يقوم به األنكتاد وترشيد 
 .بأثرها على تغيير الواقع إيجاباً 

ستقطاب المزيد من الدعم من المانحين.وهذا بالطبع يتطلب   من الدول األعضاء دفع مساهماتها وا 
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