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 كلمة جمهورية العراق االفتتاحية

 ( إلجتماعات الفريق العامل المعني باالطار االستراتيجي والميزانية البرامجية76)الدورة الـ 

 

 

 الجلسة ةرئيس ةالسيد

 لألونكتادالسيدة إيزابيل دوران، نائبة األمين العام 

 أصحاب السعادة

  المندوبون الموقرون

اسة هذه الدورة من رئل اعلى انتخابهفاندربيك شارلين  ةلسيديطيب لي في بداية حديثي ان اتقدم بالتهنئة ل

ً بالشكر ، واتقدم هذه اكل الموفقية والنجاح في مهمته اواتمنى له االجتماعات للسيد رئيس الدورة ايضا

كما ، بذله من جهد في إدارته ألعمالها على مدار العام المنصرمما الخامسة والسبعين للفريق العامل على 

ً  ين( والص77اود ان اقدم دعم العراق الكامل لبيانات مجموعة الـ )  .التي تم القاؤها آنفا

 

 ة الجلسةرئيس ةالسيد

تقييم انشطة االونكتاد: لمحة عامة ،  :شملت والتيالسكرتارية  اعدتهالع العراق على التقارير التي اط  

واستعراض آنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها االونكتاد وتمويل تلك االنشطة، والتقييم الخارجي 

يا واقل البلدان نمواً والبرامج الخاصة ورد االدارة عليه، د الفرعي الخامس والمتعلق بأفريقلبرنامج االونكتا

هود المبذولة في إعداد تلك الوثائق والجهود المبذولة من قبل فرق التقييم ألنشطة واذ يشكر العراق الج

 ، ويرحب برد إدارة االونكتاد االيجابي على تلك التقييمات،االونكتاد ولبرنامج االونكتاد الفرعي الخامس

عند إعداد  رفإنه يؤكد على اهمية ما توصلت اليه تلك التقارير من نتائج يجب اخذها في عين االعتبا

 .مخرجات هذا االجتماع

 

  ة الجلسةرئيس ةالسيد

وكما ، % 12تراجع موارد الصندوق االستئماني لألونكتاد الخاص بالتعاون التقني بنسبة  2017شهد عام 

، المتقدمةوهو امر ناتج عن تراجع مساهمات البلدان  ،هو وارد في تقرير استعراض انشطة التعاون التقني

ولم يخفف من تأثيره سوى الزيادة الملموسة لمساهمة المفوضية في حال االنتقال النامية ووالبلدان 

هو امر يدعو للقلق خاصةً في ظل تراكم طلبات المساعدات التقنية من الدول النامية وعدم االوروبية، و

فإن الطبيعة المتذبذبة  ى ذلكال ، باالضافةالالزم تمكن االونكتاد من تنفيذ البرامج نظراً لعدم توفر التمويل

وإنجازها خالل اطار زمني محدد وهو ما من شأنه للمساهمات تجعل من الصعب تخطيط تنفيذ البرامج 

 .2030االضرار بجهود الدول النامية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 
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  ة الجلسةرئيسالسيدة 

نفذة لحد اآلن مج التعاون التقني الغير ميرحب العراق بمبادرة االونكتاد في طرح آليات تمويل جديدة لبرا

واحتياجات  ويرى ان من شأن تلك اآلليات ان تمنح البلدان المستفيدة والمانحة فرصة اكبر لفهم متطلبات

ورة للوصول ونتطلع الى مناقشة تلك المبادرة خالل اعمال هذه الدفي اطار من الشفافية والوضوح، االخر 

ها بشكل اكثر وتيرة تنفيذ برامج التعاون التقني في الدول النامية ومساهمتالى صيغة تنعكس ايجاباً على 

 .2030فعالية في الوصول الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

 

  ةرئيسة شكرا السيد

 

   


