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  موجز الرئيس    

   )١(البيانات االفتتاحية    
، )ليـسوتو (السيد موثاي ماروبينغ    : أدىل املتكلمون التالية أمساؤهم ببيانات افتتاحية       -١

 دورته الثامنة واخلمسني؛ والسيد محد بـن عبـد العزيـز            رئيس جملس التجارة والتنمية يف    
الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث يف قطر؛ والسيد سوباتشاي بانيتشباكدي، األمـني            

 والصني، وممثل مجهورية إيران    ٧٧    لالعام لألونكتاد؛ وممثل إندونيسيا، متحدثاً باسم جمموعة ا       
سيوية؛ وممثل نيجرييا، متحدثاً باسم اجملموعة األفريقية؛       اإلسالمية، متحدثاً باسم اجملموعة اآل    

وممثل باراغواي، متحدثاً باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وممثـل             
االحتاد األورويب؛ وممثل هنغاريا، متحدثاً باسم اجملموعة دال؛ وممثل نيبال، متحدثاً باسم أقل             

ني؛ وممثل باراغواي، متحدثاً باسم البلدان النامية غري الساحلية؛ وممثل          البلدان منواً؛ وممثل الص   
؛ وممثل املكسيك؛ وممثل سويسرا؛ وممثل تايلنـد؛        ١٥    لسري النكا، متحدثاً باسم جمموعة ا     

وممثل مصر؛ وممثل ماليزيا؛ وممثل بربادوس؛ وممثل اليابان؛ وممثل تركيا؛ وممثل كوت ديفوار؛             
يل لنقابات العمال وهو منظمة غري حكومية؛ وممثل األرجنـتني؛ وممثـل            وممثل االحتاد الدو  

املغرب؛ وممثل زمبابوي؛ وممثل الواليات املتحدة األمريكية؛ وممثل االحتاد الروسي؛ وممثـل             
 وممثل  ؛تونس؛ وممثل جنوب أفريقيا؛ وممثل جنوب السودان؛ وممثل إكوادور؛ وممثل السودان          

  .و منظمة غري حكومية، وهمرصد أقل البلدان منواً
شاركته يف عملية بناء توافق     مبر  وخفوقال وزير الثقافة والفنون والتراث يف قطر إنه           -٢

ومضى يقول إن األونكتاد ميكن وينبغـي أن يكـون    . اآلراء يف إطار األونكتاد الثالث عشر     
علـى اهليئـات    مكاناً فريداً يسمح ببناء توافق اآلراء والتعبري عنه وبتبادل األفكار وعرضها            

. التفاوضية املختصة، ومن مثّ املسامهة يف زيادة االتساق يف اخلطاب العاملي املتعلق بالتنميـة             
املسامهة بفعالية : ولدى الرئاسة القطرية للمؤمتر عدد من التوقعات فيما يتعلق باألونكتاد وهي         

ستعراضها بتحديد أهـداف    يف األعمال التحضريية الفنية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية وا        
عاملية جديدة بشأن مشول النظام التجاري املتعدد األطراف وببنـاء القـدرات االقتـصادية              
األساسية للتنمية الوطنية واملشاركة اهلادفة يف االقتصاد العاملي، واالستمرار يف طرح أفكـار             

  .٢٠+يوبشأن التغلب على األزمة املالية العاملية واملسامهة يف تنفيذ نتائج ر

__________ 

 على املوقع الشبكي لألونكتاد بالـشكل  pdfندوبني بصيغة ميكن االطالع على النصوص اإللكترونية لبيانات امل   ) ١(
. (http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=6066&lang=1)واللغة اللـذين وردت هبمـا       

 : للبيانات العامـة علـى املوقـع التـايل    ) باللغة األصلية اإلنكليزية(وميكن االطالع على امللفات الصوتية 

http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=6067&lang=1.  
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 كان عامـاً بـالغ   ٢٠١١وقال رئيس جملس التجارة والتنمية املنتهية واليته إن عام            -٣
 فقد أسفرت األعمال التحضريية املكثفة لألونكتاد الثالـث         .مرضياًالصعوبة وإن كان عاماً     

وقال إنه ينبغي لألونكتاد أن يسترشد      . على توافق اآلراء  بالنجاح املبين   املؤمتر  تكلل  عشر عن   
. للتصدي للتحديات الضخمة اليت تواجههـا املنظمـة       " التصرف السليم "و" الغريية"مببادئ  

 بإجياد حل لألزمة املاليـة واالقتـصادية،        ة املتعلق ة العاملي يف املناقشة ويشمل ذلك إبداء الرأي     
سـية  سا األ ية االقتـصاد  املبادئ التجارة والتنمية، والتركيز على      يفومعاجلة اهلجرة وتأثريها    

وأعرب الرئيس عن أمله يف أن      . تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية دون إغفال العامل اإلنساين       ل
املسامهة  من   ٢٠١٤بالذكرى السنوية اخلمسني إلنشائها يف عام       سُيحتفل  تتمكن املنظمة اليت    

  . يكون له أثر إجيايب على مسار التنميةعلى حنو اخلطاب اإلمنائي العاملي يف 
        جملس التجارة والتنمية يف دورته التاسعة واخلمسني إن هنـاك الكـثري            وقال رئيس     -٤

وحث مجيع األعضاء علـى     . مما ينبغي عمله يف متابعة األونكتاد الثالث عشر ووالية الدوحة         
املسامهة يف ضمان تنفيذ األعمال بكفاءة وفعالية بغية حتقيق نتائج سليمة فيما يتعلق بواليات              

 اهلدف الفوري هو متكني الدورة احلالية للمجلس من حتقيق نتائج ناجحـة              غري أن  .املنظمة
  . ومفيدة

واستعرض األمني العام لألونكتاد االجتاهات احلالية يف جمال االقتـصاد والتجـارة              -٥
. والنظام التجاري، وهي االجتاهات اليت تربر تدعيم دور األونكتاد يف جمال بناء توافق اآلراء             

 ستزداد ألن دعمها سيأيت من مجيع أحناء العامل، وليس فقط من االقتصادات             وقال إن العوملة  
وأوضح أن العوامل املسامهة يف العوملة تشمل السعي للتغـيري التكنولـوجي،            . األكثر تقدماً 

وذكر أن الـشهور    . وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واإلنترنت وتزايد الترابط الدويل      
تلوح يف األفق أزمة مالية واقتـصادية عامليـة         ُيحتمل أن   مهية حيث   املقبلة ستكون حامسة األ   

التنظـيم  وأكد أنه يويل أمهية كبرية ملتابعة تقرير وحدة التفتيش املـشتركة بـشأن              . أخرى
الدورة االستثنائية األخرية   اليت أسفرت عنها     األونكتاد واالستنتاجات املتفق عليها      يفدارة  واإل

عدداً من اخلطوات لتحسني أداء األونكتاد وأنه مستعد لإلشراف         وأوضح أنه اختذ    . للمجلس
وتعهد بتقدمي الـدعم    . على تنفيذ التدابري اإلضافية اليت ميكن اختاذها يف حدود املوارد املتاحة          

  . الكامل لوالية الدوحة واإلدارة القائمة على النتائج
باره جهة التنسيق يف األمم    وشّدد عدد كبري من الوفود على أمهية دور األونكتاد باعت           -٦

ودعـت بعـض   . املتحدة للمعاجلة املتكاملة لقضايا التجارة والتنمية وما يتصل هبا من قضايا  
  .الوفود إىل تدعيم دور األونكتاد يف احلوارات احلكومية الدولية

وسلّط عدد من املندوبني الضوء على الروابط بني التجارة وقـضايا مثـل الـبطء                 -٧
املي، والتوظيف، وتقلبات أسعار الصرف، وتغري املناخ، واالقتصاد األخـضر،          االقتصادي الع 

  .وسياسات املنافسة واحلوكمة
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هم إزاء ممارسات احلماية الـيت زادت منـذ    قلقوأعرب عدد كبري من املندوبني عن         -٨
سـات  وقالوا إنه ينبغي لألونكتاد حتليل تأثري هـذه املمار        .  األزمتني املالية واالقتصادية   ايةبد

وأعربوا عن دعمهم للتقدم يف مفاوضات جولة الدوحة، وخباصة جدول أعمـال الدوحـة              
 املواضيع اليت تناولتها املناقشات أمهية التصدي للتدابري غري التعريفية وتأثرياهتا           تومشل. للتنمية

يف كر أن اإلجراءات املتخـذة      وذُ.  صادرات أفريقيا وأقل البلدان منواً بصورة عامة       يفالسلبية  
هذا السياق ينبغي أن ُتستكمل بربامج للتعاون املتصل بالتجارة، مبا يف ذلك اإلطار املتكامـل   

وينبغي أن هتدف املساعدات اليت يقدمها األونكتاد إىل إزالة         . املعزَّز واملعونة من أجل التجارة    
ذ مجيع االلتزامات   احلواجز غري التعريفية، وتبسيط املعايري واألنظمة التقنية وقواعد املنشأ وتنفي         

وينبغـي أن يـستمر   . والقرارات املتصلة باملعاملة اخلاصة والتمايزية ملنتجات أقل البلدان منواً        
األونكتاد يف تقدمي املساعدة التقنية إىل أقل البلدان منواً لتيسري عملية انـضمامها إىل منظمـة     

  .التجارة العاملية
 أن يساعد يف حتديد دور الدول األفريقيـة         وقال أحد املندوبني إنه ينبغي لألونكتاد       -٩

وأُشري إىل ضعف الترابط داخل أفريقيا؛ وذُكـر        . كدول ميّسرة للتجارة بني البلدان األفريقية     
  .أنه ينبغي حل مشاكل نقص البىن التحتية والنقل لضمان اندماج أفريقيا يف التجارة العاملية

ألونكتاد البلدان النامية غري الـساحلية      وقال بعض املندوبني إن من املهم أن يساعد ا          -١٠
  . يف الدعوة لتحسني سياسات العبور وتيسري التجارة يف مناطقها

وقال ممثل االحتاد األورويب إن االحتاد هو أكرب مساهم يف أنشطة األونكتاد التنفيذية               -١١
عياً بـصورة   ا، س ٢٠١٠يف عام   مبا كانت عليه    ة  ارن مق ٢٠١١ يف عام    تربعاته وإنه ضاعف 

  .رئيسية لتنفيذ النظام اآليل للبيانات اجلمركية ونظام إدارة الديون والتحليل املايل
ني أمهية حتسني القدرات التكنولوجية وقدرات االبتكـار يف         كلموأكد عدد من املت     -١٢

قـال  و. البلدان النامية لتيسري التنمية ومساعدة هذه البلدان يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية          
ني إنه ينبغي أن يكون يف استطاعة أقل البلدان منواً بصورة خاصة تسخري نقـل               كلمبضعة مت 

التكنولوجيا لبناء قاعدهتا التكنولوجية الالزمة لنجاح التنمية، وإن كان نقل التكنولوجيا إىل            
املرونة اليت  لتمتع بفوائد   لوحتتاج هذه البلدان أيضاً إىل املساعدة       . أقل البلدان منواً يتقدم ببطء    

يتيحها نظام جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وغريه من نظم حقوق امللكيـة              
ني إن تشجيع االستثمار األجنيب ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق          كلموقال بعض املت  . الفكرية

  . حد ذاتهمجلة أمور من بينها نقل التكنولوجيا، وليس غاية يف
ية تأثري يف مجيع البلدان، وخباصة االقتصادات الضعيفة، بـدرجات          وكان لألزمة املال    -١٣

وأُشري إىل انعكاس مسار    . متفاوتة وال يزال التعايف من األزمة االقتصادية واملالية العاملية هشاً         
تدفقات رؤوس األموال، وهبوط التجارة، وتناقص أسعار السلع األساسية، وبطالة الشباب،           

من أهم التحديات اليت تواجهها أقل البلدان منواً، والبلدان األفريقيـة           الفقر باعتبارها   زايد  وت
ني من األونكتاد تعزيـز أعمالـه   كلموطلب عدد كبري من املت . والبلدان النامية غري الساحلية   
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وذُكر أنه ينبغي لألمانة أن تساهم يف حتويلها اهليكلي وحتقيق أقصى  . املتعلقة هبذه االقتصادات  
فرصها التجارية واالستثمارية، بوسائل منها التعاون اإلقليمي والتعاون بـني          زيادة ممكنة يف    

  .بلدان اجلنوب كعنصر مكّمل للتعاون بني الشمال واجلنوب
وقال أحد املندوبني إن سوء إدارة النظام املايل الدويل قد عطّل مسار النمو يف عدد                 -١٤

 وأعربت بعض الوفود عن قلقهـا       .١٩٨٠ و ١٩٧٠كبري من البلدان يف الفترة ما بني عامي         
إزاء العجز الشديد يف احلسابات اجلارية وتزايد الدين احمللي، بسبب شدة االعتمـاد علـى               

ـ             ثر أاالقتراض احمللي واقترحت وفود أخرى أن يواصل األونكتاد إجراء الدراسات املتعلقة ب
  .األزمة يف االقتصادات النامية وتأثريات بعض السياسات االقتصادية

ـ    . ني على أمهية دور الدولة اإلمنائية     تكلموشّدد عدد من امل     -١٥ ني تكلمودعا بعـض امل
األونكتاد إىل استكشاف سبل لتحقيق التنمية املستدامة والنمو الشامل وآليات متويل جديدة            

وجه حنو البلدان األفريقية وأقل البلدان منواً، مع إيالء االهتمام الالزم للُبعد اجلنساين وتنمية              ت
  . لقطاع اخلاصا

وأثىن بعض املندوبني على األونكتاد ملعاجلته الطرق اليت يؤثر هبا تفاوت الـدخل يف                -١٦
. النمو االقتصادي ولألفكار املطروحة لتحقيق تنمية أكثر مشوالً يف تقرير التجـارة والتنميـة   

 يف العامل وذُكر أن جتربة السنوات الثالثني املاضية قد أوضحت أن سياسات اإلصالح اهليكلي  
النامي قد عززت االجتاه حنو زيادة التفاوت الذي أصبح مسة من مسات العوملة اليت يقودهـا                

غري أن بعض املندوبني مل يؤيدوا التشكك الذي أُبدي فيما يتعلق باإلصالحات            . القطاع املايل 
صر علـى   وقال أحد املندوبني إن مشكلة خلق فرص العمل ال تقت         . اهليكلية وتأثريها يف النمو   

  .البلدان األفريقية وحدها وإمنا تشمل مجيع البلدان
ودعا بعض املندوبني األونكتاد إىل مناقشة إصالحات النظام االقتـصادي الـدويل              -١٧

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي أن   . ٢٠١٥احلايل ووضع ترتيبات مؤسسية داعمة لفترة ما بعد         
م السياسات للتصدي للتحديات املـستمرة      يواصل األونكتاد مساعدة البلدان النامية يف رس      

ومثة حاجة إىل مناذج تنمية جديدة لتهيئة بيئة مـساعدة          . التنميةسبيل  والناشئة اليت تعترض    
للبلدان النامية لالستفادة من املنافع اليت ميكن أن حتققها التجارة الدولية يف تعزيـز التنميـة                

  .املستدامة الشاملة اجتماعياً
لوفود احلاجة إىل تنفيذ والية الدوحة تنفيذاً كامالً وقيام األونكتـاد           وأبرزت بعض ا    -١٨

 االقتصادية الرئيسية -بدور أكثر أمهية يف تنفيذ نتائج املؤمترات واجتماعات القمة االجتماعية    
ني على مسامهة األونكتاد يف تنفيـذ برنـامج عمـل           تكلموشّدد عدد من امل   . لألمم املتحدة 

وطلـب بعـض    . ج حمتملة ه وإجراءاته واإلعداد لعملية ختري     أهداف اسطنبول، يف سياق رصد   
لبلدان النامية غـري الـساحلية      صاحل ا ني من األمانة مواصلة رصد برنامج عمل أملايت ل        تكلمامل

  .واملسامهة بدور نشط يف الربنامج الذي خيلفه
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 املستدامة  حتقيق التنمية ن أجل   وقال عدد من املندوبني إن إطار سياسات االستثمار م          -١٩
وأكد عدد كبري   . الذي وضعه األونكتاد ميثل خطوة يف االجتاه الصحيح لتنفيذ والية الدوحة          

من مندويب جمموعات البلدان أن اجليل اجلديد من سياسات االستثمار ينبغي أن يكون مفيداً              
يف حتقيق أهداف مثل زيادة التوظيف، ونقل التكنولوجيا بفعالية وبلـوغ أهـداف التنميـة           

  . املستدامة
وأثىن بعض ممثلي جمموعات البلدان على األونكتاد ألنشطته املتعلقة بالتعاون الـتقين              -٢٠

وأكد مندوبو بعض جمموعات البلدان أنه ينبغي أيـضاً         . اليت تركز على سياسات االستثمار    
وأكـد  . تعزيز أهداف التنمية املستدامة جبذب االستثمار اخلاص وحتسني البنية التحتية العامة          

عدد من املمثلني، مبن فيهم ممثلو بعض املنظمات غري احلكوميـة، دور االسـتثمار يف بنـاء                 
القدرات اإلنتاجية الوطنية الالزمة لتحقيق النمو الشامل عن طريق اسـتراتيجيات التنميـة             

وطلب عدد من املندوبني من     . الصناعية وتنظيم املشاريع، وخباصة برنامج إمربيتيك لألونكتاد      
ونكتاد أن يساعد البلدان األفريقية يف جمال االستثمار لتحقيق النمو الشامل وزيادة فـرص         األ

وفيما يتعلق بالسياسات الدوليـة، شـجعوا       . الوصول إىل األسواق أمام الشركات األفريقية     
 اليت تعكس أيضاً احتياجات   ةاألونكتاد على مواصلة أعماله املتعلقة باتفاقات االستثمار الدولي       

وقال بعض املندوبني إنه ينبغي لألونكتاد أن يواصل العمل بـشأن التكامـل             . دان النامية البل
  . اإلقليمي نظراً الرتباطه بسياسات االستثمار

وأبرز بعض املندوبني، وخباصة من أقل البلدان منواً، أمهية االنـدماج يف سالسـل                -٢١
وشجع أحد املندوبني األونكتاد على     . اإلمداد العاملية وسالسل القيمة العاملية كوسيلة للتنمية      

مواصلة العمل مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لرصد             
  .كما أُشري إىل ضرورة التعليم لتحسني سياسات التوظيف والتنويع االقتصادي. يةئاحلما

        
  


