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  مقدمة    
ُعقدت الدورة االستثنائية السابعة والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف قصر األمم،              

ويف أثناء الدورة، عقد اجمللس جلسة عامـة واحـدة،          . ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢جبنيف، يف   
  .١٠٩٨اجللسة  هي

ارة والتنمية بشأن البنود املوضـوعية      اإلجراء الذي اختذه جملس التج      -أوالً  
   املدرجة يف جدول أعماله

مكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة يف               -ألف  
  ٢٠١٦ عام

  )٢٧-د (٥١٧املقرر 
 بـريو  يرحب حبرارة بالعرض السخي الـذي تفـضلت          جملس التجارة والتنمية  إن    
األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة        ؤمتر  لدورة الرابعة عشرة مل   امن أجل استضافة     بتقدميه

  .٢٠١٦يف عام ) األونكتاد الرابع عشر(
  ١٠٩٨اجللسة العامة  
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

  اإلجراءات األخرى اليت اختذها اجمللس  -باء  

  رئاسة جملس التجارة والتنمية    
ـ                    /يت ُعقـدت يف أيلـول     يف الدورة التاسعة واخلمسني جمللس التجارة والتنميـة ال
، انتخبت الدول األعضاء رئيسني لتقاسم فترة والية من سنة واحـدة علـى              ٢٠١٢سبتمرب  

            / آذار ٢٢ للمجلـس، الـيت ُعقـدت يف         ١٠٩٨وخالل اجللـسة العامـة      . رئاسة اجمللس 
مرور ستة  ، بعد   إستونيامن  يوري سيلنتال    سلم الرئيس املنتهية واليته، السيد       ٢٠١٣مارس  

خمتار تيلـوبريدي مـن     أشهر من العمل يف منصب الرئيس، رئاسة اجمللس إىل خلفه، السيد            
، للعمل كرئيس للمجلس يف فترة األشهر الستة املتبقية من فترة الوالية املكونـة              كازاخستان

، تيلـوبريدي  منصب نائب الرئيس الذي تركه السيد        سيلنتالوتقلد السيد   . من سنة واحدة  
  .إكمال عضوية مكتب اجمللسأجل  من
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  موجز الرئيس  -اًنيثا  

  البيان االفتتاحي  -ألف  
  .بدأت الدورة ببيان افتتاحي أدىل به يف الدورة االستثنائية األمني العام لألونكتاد  -١
وسلط األمني العام الضوء على التحديات اليت قد يواجهها األونكتاد يف الـسنوات               -٢

ومن بني هذه التحديات، أكد األمـني       . ٢٠١٦ي املقبل يف عام     السابقة لعقد املؤمتر الوزار   
العام أن األونكتاد سيواصل الدعوة إىل السياسات والتدابري الرامية إىل حتقيـق منـو شـامل           

. فلقد أتت األزمة املالية بإعادة تقييم مهمة خلطاب التنمية السائد         . ومستدام لالقتصاد العاملي  
 السابق من مسلمات اقتصادات التنمية، مبا يف ذلـك سـالمة     فصار العديد مما كان يعترب يف     

فكرة إزالة القيود املالية والتحرير املايل، مثاراً للتساؤالت، وصار يعاد النظر فيها، حـىت إن               
وجـدت  " غري تقليديـة  "كثرياً من مواقف األونكتاد السياساتية اليت كانت تعترب يف السابق           

 وبعد أن أشار األمني العام إىل قيمة ما يقدمه األونكتاد من            .طريقها إىل التيار الفكري العام    
 أساسياً يف صـياغة منـوذج     مشورة سياساتية، أعرب عن أمله يف أن يقدم األونكتاد إسهاماً         

إمنائي جديد، توفر له والية الدوحة، اليت اتُّفق عليها يف أثناء األونكتاد الثالث عشر، اخلطوط               
  .العامة األولية

 ٢٠١٥بعد عام    خطة التنمية ملا   مركزاً لشكل    هد السنتان املقبلتان نقاشاً   وسوف تش   -٣
اليت من املرجح أن يضعها األونكتاد الرابع عشر، واليت شرعت األمانة بالفعل من أجلـها يف                

ويف هـذا   .  رفيع املستوى ملواصلة إثراء النقـاش      عملية حتضريية وأنشأت فرق عمل وفريقاً     
م إسهامات على مدى السنوات األخرية، وذلك مثالً عن طريـق           الصدد، ظل األونكتاد يقد   

الدفع بأنه ينبغي أن تويل خطة التنمية املقبلة مزيداً من االهتمام لبنـاء القـدرات اإلنتاجيـة       
الضرورية الستمرار التنمية االجتماعية، وعن طريق اإلشارة إىل أنه ينبغي لألهداف املقبلة أن             

  .تعاجل التفاوتات
، فرصة رائعـة    ٢٠١٤، ستهيئ الذكرى اخلمسني إلنشاء األونكتاد، يف عام         وأخرياً  -٤

إلبراز إجنازات األونكتاد أمام اجلهات صاحبة املصلحة فيه وأمام عامة اجلماهري، وللتـداول             
بشأن ما ميكن أن يقدمه األونكتاد مستقبالً من إسهامات يف التنمية، فضالً عن الوقوف على               

والتدابري الكفيلة مبعاجلتها، حىت يبلغ األونكتاد ما حيقق به كامـل           جوانب قصور األونكتاد    
ومن شأن املوازنة بني ما سبق وما هو آت أن جتعل االحتفال بالذكرى اخلمـسني               . إمكاناته

احتفاالً ناجحاً، وأن تساعد على اإلسهام يف خطاب التنمية بـشكل عـام ويف األونكتـاد           
  .عشر الرابع
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ورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة يف           مكان انعقاد الد    -باء  
  ٢٠١٦ عام

  ) من جدول األعمال٢البند (

، وهو رئيس األونكتاد    وزير الثقافة والفنون والتراث يف قطر     يف اجللسة العامة، أدىل       -٥
وقدم أفكـاراً مفيـدة   . الثالث عشر، ببيان بشأن عرض بريو استضافة األونكتاد الرابع عشر  

ملواجهة التحديات اليت سُتطرح على البلد املضيف التايل، استناداً إىل جتربة قطر مع األونكتاد              
الثالث عشر يف الدوحة، ويف سباق االحتفال بالذكري اخلمسني إلنشاء األونكتاد وخطـة             

  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
جتربة بريو مع األونكتاد    وأدىل السفري واملمثل الدائم حلكومة بريو ببيان أشار فيه إىل             -٦

وحتدث عن دعم   . ١٩٦٤بدءاً من الدورة األوىل ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف عام            
وأشار . بريو لركائز عمل األونكتاد الثالث، وتعهدها بالتنمية املستدامة واإلدماج االجتماعي         

د بناء على توافق آراء مجيع الدول األعضاء،        إىل أن جدول أعمال األونكتاد الرابع عشر سيعَ       
وسريكز على تعزيز دور األونكتاد يف مواجهة حتديات التنمية املستدامة والـسياق الـدويل،      

يف ذلك التحليل الذي ستجريه الدول األعضاء حتضرياً لالحتفال بالـذكرى اخلمـسني              مبا
  . قصرياً عن بريوكما عرض فيلماً إعالمياً. ٢٠١٥وخطة التنمية ملا بعد عام 

 ٧٧    لاممثل إكوادور، متحـدثاً باسـم جمموعـة         : وأدىل املتحدثون التالون ببيانات     -٧
والصني؛ وممثل بريو، متحدثاً باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب؛ وممثل االحتـاد             

ـ          دثاً باسـم  األورويب؛ وممثل إثيوبيا، متحدثاً باسم اجملموعة األفريقية؛ وممثل هنغاريـا، متح
اجملموعة دال؛ وممثل بنن، متحدثاً باسم جمموعة أقل البلدان منواً؛ وممثـل مجهوريـة إيـران                

ائـتالف جمموعـة    اإلسالمية، متحدثاً باسم اجملموعة اآلسيوية؛ وممثل تركيا، متحدثاً باسم          
ني؛ وممثـل   ؛ وممثل الص  )جسكانزجمموعة  (البلدان املتقدِّمة غري املنضّمة إىل االحتاد األورويب        

  .املكسيك؛ وممثل إندونيسيا
ورحب مجيع املتحدثني بترشح بريو الستضافة األونكتاد الرابع عشر، وأعربوا عـن              -٨

ووافق جملس التجارة والتنمية باإلمجاع على القرار بتوصية اجلمعية         . تقديرهم وتأييدهم لذلك  
  .٢٠١٦العامة بقبول عرض بريو استضافة األونكتاد الرابع عشر يف عام 

    رئاسة جملس التجارة والتنمية  -جيم  
  ) من جدول األعمال٣البند (

أدىل رئيس اجمللس املنتهية واليته ببيان بشأن فترة واليته، مشرياً إىل عمله مع الدول                -٩
  .مث سلّم الرئاسة رمسياً إىل الرئيس اجلديد. األعضاء يف املواضيع الفرعية األربعة لوالية الدوحة

بيانات ممثل كل من هنغاريا، متحدثاً باسم اجملموعة دال؛ وممثـل االحتـاد             وأدىل ب   -١٠
؛ وممثل إكوادور، متحـدثاً باسـم       جسكانزاألورويب؛ وممثل تركيا، متحدثاً باسم جمموعة       

  . والصني؛ وممثل بريو، متحدثاً باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب٧٧  لجمموعة ا
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 ببيان بشأن اثنتني من أولويات جملس التجـارة والتنميـة يف            وأدىل الرئيس اجلديد    -١١
األشهر الستة املقبلة، ومها ضرورة استكمال اختصاصات الدورات الفرديـة الجتماعـات            
اخلرباء املتعددة السنوات، وضرورة التوصل إىل توافق يف اآلراء بـشأن كيفيـة االحتفـال               

 األعضاء بأن كازاخستان ستنظم حـدثاً       وأبلغ الدول . بالذكرى اخلمسني إلنشاء األونكتاد   
لالحتفال بسنوات األونكتاد اخلمسني اليت أمضاها يف اإلسهام يف التجارة والتنمية، وذلك يف             

  .٢٠١٤إطار منتدى أستانا االقتصادي يف عام 
ووجه مجيع املتحدثني الشكر إىل الرئيس املنتهية واليته على ما قام به من عمـل يف                  -١٢

  .ر، وهنأوا الرئيس اجلديد وأعربوا له عن دعمهم لهإطار هذا الدو

   املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا من مسائل  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
، رئيس جملس التجارة والتنميـة      )إستونيا(السيد يوري سيلنتال    افتتح اجللسة العامة      -١٣

  .املنتهية واليته

  إقرار جدول األعمال  -باء  
  )ل األعمال من جدو١البند (

 Corr.1 و TD/B(S-XXVII)/1 جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقـة      أقر اجمللس     -١٤
  ).انظر املرفق األول(

    تقرير اجمللس عن دورته االستثنائية السابعة والعشرين  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

رتـه االسـتثنائية    عن دو أذن جملس التجارة والتنمية للرئيس واملقرر بوضع التقرير           -١٥
  .يف صيغته النهائية بعد اختتام االجتماعالسابعة والعشرين 

  اختتام الدورة  -دال  
انظـر  (، واعتمد اجمللس املقـرر      )كازاخستان(خمتار تيلوبريدي   اختتم الدورة السيد      -١٦

  ).الفصل األول
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  املرفق األول

جـارة  جدول أعمال الدورة االستثنائية السابعة والعشرين جمللـس الت            
  والتنمية

  إقرار جدول األعمال  -١
  ٢٠١٦مكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف عام   -٢
  رئاسة جملس التجارة والتنمية  -٣
  تقرير اجمللس عن دورته االستثنائية السابعة والعشرين  -٤
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  املرفق الثاين

  *احلضور    
  :لدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنميةحضر الدورة ممثلون عن ا  -١

__________ 

                    ولالطـالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر          . تتضمن قائمة احلضور هـذه املـشاركني املـسجلني          *  
  .  TD/B(S-XXVII)/INF.1  الوثيقة

  إثيوبيا
  أذربيجان
  األردن
  إستونيا
  إسرائيل
  إكوادور
  إندونيسيا
  أنغوال
  )اإلسالمية -مجهورية (إيران 

  يرلنداآ
  باكستان
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنن

  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تايلند
  تشاد
  توغو

  جامايكا
  اجلزائر

  مجهورية أفريقيا الوسطى
  اجلمهورية الدومينيكية

  جنوب أفريقيا
  جورجيا
  زامبيا

  سنغافورة
  الصني
  العراق
  الفلبني
  قطر

  كازاخستان
  كوت ديفوار

  ليسوتو
  مايل

  ماليزيا
  مصر

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية

  موريتانيا
  موريشيوس

  ميامنار
  النمسا
  نيجرييا
  اهلند

   األمريكيةالواليات املتحدة
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  :وحضر الدورة العضو املراقب التايل  -٢
  فلسطنيدولة    

  : يف الدورةتان ممثلتان التاليتان الدوليتان احلكوميتانوكانت املنظم  -٣
  االحتاد األورويب   

  منظمة التعاون اإلسالمي  
  :وكانت املنظمة غري احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة  -٤

  الفئة العامة  
  ندسو العاملمه  

        


