الجـمهــوريــــة الجـــزائريـــة الـــديمـــقراطيــة الشــعبيــــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

البعثة الدائمة للجزائر
لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف
والمنظمات الدولية بسويسرا

MISSION PERMANENTE D’ALGERIE
AUPRES DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES
A GENEVE ET DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES EN SUISSE

بيان اجملموعة العربية
يف النقاش العام لدلورة الرابعة و امخلسني جمللس التجارة و الت منية
جنيف 6 ،جوان 2018

سعادة السفري سلمي بدورة ،رئيس جملس التجارة و التمنية
الس يد ادلكتور موكيسا كيتوي ،ا ألمني العام لالنكتاد
أأحصاب السعادة السفراء
الس يدات والسادة الزمالء و احلضور الكرام
س يدي الرئيس
يرشفين أأن أأديل هبذا البيان ابمس اجملموعة العربية اليت تؤيد البيان اذلي أأدىل به املمثل ادلامئ لباكس تان نيابة عن
مجموعة ال  77والصني.
يف البداية ،يطيب يل ان أأتقدم لسعادتمك بهتاين اجملموعة العربية مبناس بة انتخابمك رئيسا جمللس التجارة والتمنية للفرتة
 2019-2018وحنن عىل يقني بأأن اجمللس ،حتت قيادتمك الرش يدة ،س يحقق نتاجئ ملموسة واجيابية .و ميكنمك
الاعامتد عىل دمع اجملموعة و مساندهتا يف هذه املهمة.
وننهتز هذه الفرصة لنتقدم بشكران و بهتانينا اخلاصة للرئيس السابق للمجلس ،معايل وزير خارجية مودلافيا  ،عىل
ادارته املمتزية ألعامل اجمللس يف ظرف دقيق من مسار منظمتنا.
أأود أأيضا أأن أأغتمن هذه الفرصة ألتقدم ابلشكر للسكراترية عىل اجلهود اليت بذلهتا لتحضري هذه ادلورة اليت تعقد،
ألول مرة ،يف شهر حزيران  /يونيو.
واذ تتفهم اجملموعة العربية الصعوابت النامجة عن هذا التغيري يف اترخي عقد ادلورة ،فاهنا تنبه للآاثر السلبية النامجة
عن التأأخر يف نرش التقارير الهامة اليت سينظر فهيا اجمللس خالل ادلورة .وتأأمل اجملموعة أأن تقدم ل ألعضاء ،يف
املس تقبل ،الواثئق املتعلقة ابدلورة يف مواعيدها.
س يدي الرئيس
هنئن دوةل فلسطني مبناس بة انضامهما ل ألنكتاد ونرحب هبا كعضو اكمل احلقوق هبذه املنظمة ،ويه خطوة من
شاهنا ،بال شك ،تعزيز تواجد دوةل فلسطني يف املنظامت ادلولية مبا خيدم مصاحل الشعب الفلسطيين الشقيق
وحقه يف تقرير مصريه.
س يدي الرئيس
تعقد جلسة اجمللس هذه يف ظرف خاص .اذ يأأيت ذكل يف الوقت اذلي اعمتدت فيه امجلعية العامة ل ألمم املتحدة
القرار بشأأن اعادة متوقع نظام ا ألمم املتحدة المنايئ ،اذلي هيدف اىل احداث مجةل من الصالحات من شأأهنا جعل
التمنية املس تدامة يف مصمي معل ا ألمم املتحدة .وهبذا اخلصوص ،ترحب اجملموعة العربية مبشاركة الس يدة أأمينة محمد،
انئبة الس يد ا ألمني العام ل ألمم املتحدة ،يف أأشغال اجمللس وتتطلع اىل مداخلهتا بعد ظهر اليوم حول رؤية نيويورك
خبصوص مسامهة الانكتاد يف هذا املسار.

س يدي الرئيس
منذ انشاهئا ،منذ أأكرث من مخسني س نة ،مل تدخر هذه املنظمة هجد ًا للعمل عىل تزويد ادلول ا ألعضاء ابلوسائل
الكفيةل بمتكيهنم من حماربة التخلف وحتقيق مس توايت أأعىل من التمنية و المنو الاقتصادي بشلك أأفضل.
ونعتقد ان الانكتاد قادر عىل ان حيافظ عىل هذا الزمخ من خالل املسامهة يف اجلهود ادلولية الرامية اىل حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة ،ويه هممة ل ميكن أأن تؤدهيا منظمتنا ال اذا اكن هناك تناسق وتوازن بني الراكئز
الثالث لنشاطها ،ألن ا ألنكتاد يه يف الوقت نفسه حمفل للتداول ،ماكن لبلورة ا ألفاكر ،هيئة تفاوضية ،وواكةل
للمساعدة التقنية.
س يدي الرئيس
و تعتقد اجملموعة العربية انه لن تكون هذه املسامهة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة فعاةل اذا مل تتوفر ثالثة
رشوط أأساس ية يه :تنش يط ا أللية احلكومية ،وجود أآلية ملتابعة تنفيذ الولية ،وتعزيز ركن املساعدة التقنية.
مما ل شك فيه أأن ا أللية احلكومية يه الهيئة الأكرث أأمهية يف أأي منظمة دولية ويه اليت حتدد اجتاهها وقوهتا.
وهبذا اخلصوص نأأسف لكون ا أللية احلكومية لالنكتاد ل تؤدي يف الوقت احلايل هماهما ابلوجه الاكمل واملريض.
فغالبية الاجامتعات ل تنتج عهنا توصيات أأو اس تنتاجات متفق علهيا من شأأهنا اعطاء صدى أأكرب ألنشطة ا ألنكتاد
يف منظومة ا ألمم املتحدة ويف ادلول ا ألعضاء.
و اذ تمثن اجملموعة العربية اجلهود املبذوةل لعادة تنش يط الآلية احلكومية تنفيذا لولية املافيكيانو ،تود أأن تؤكد
ابن الهدف من هذه العملية هو تنش يط الالية احلكومية وليس اعادة هيلكهتا .وتأأمل اجملموعة العربية يف أأن يمت
يف هناية هذه ادلورة اقرار مجةل من القرارات اليت تعزز الركزية املتعلقة ببناء توافق الآراء.
س يدي الرئيس
ان أأحد الرشوط املس بقة الالزمة لتعزيز معل ا ألونكتاد هو تنفيذ وليته .وهناك حاجة اىل أآلية ملتابعة تنفيذ
الولية احلالية ابلضافة اىل التوصيات والاس تنتاجات املتفق علهيا اليت تعمتدها الالية احلكومية للمجلس .ويف
هذا الس ياق ،نعترب أأن ادراج بند حول التقرير الس نوي ل ألمني العام ،يف جدول أأعامل هذه ادلورة ،سيسمح
ل ألعضاء بتقيمي ما مت تنفيذه من ولية املافيكيانو .و هبذا الصدد ،جيب أأن يكون التقرير متوازان و أأن يتناول مجيع
القضااي مبا يف ذكل تكل اليت لن يمت مناقشة تقارير أأنشطهتا خالل اجلزء ا ألول من هذه ادلورة ،لعدم توافرها
حاليا ،مبا يف ذكل التقرير املتعلق بربانمج املساعدة للشعب الفلسطيين.
كام ينبغي ،يف ر أأي اجملموعة العربية ،حتيني املنشور املعنون "من القرارات حنو النتاجئ" اذلي أأعد يف ديسمرب
 ،2017مبا يسمح لدلول ا ألعضاء تقيمي الجراءات املتخذة لتنفيذ ولية املافيكيانو و كذا الصعوابت اليت تواهجها
و احللول املمكنة.

وخبصوص املساعدة التقنية ،فان تعزيزها يتطلب ابلرضورة تعبئة موارد مالية اضافية ملعاجلة الفجوة المتويلية ملشاريع
التعاون التقين وتنفيذ خمتلف القرارات املتفق علهيا يف نريويب.
و هبذا اخلصوص ،تود اجملموعة العربية أأن تؤكد عىل أأمهية اجلهود اليت يبذلها ا ألنكتاد ملساعدة الشعب الفلسطيين.
ويف هذا الس ياق تنوه اجملموعة العربية مبا نصت عليه وثيقة املافكيانو يف فقرهتا 55دد خبصوص معل ا ألنكتاد فامي
يتعلق بتقيمي الآفاق التمنوية ل ألريض الفلسطينية احملتةل و حبث عوائق التجارة و التمنية السائدة فهيا .و يف هذا
الصدد ،ندعو اىل تنفيذ الفقرة  55دد للامفيكيانو و كذكل تعزيز معل وحدة ا ألونكتاد املعنية مبساعدة الشعب
الفلسطيين.
س يدي الرئيس
يقدم تقرير التكنولوجيا والابتاكر لعام  2018املعنون "الاس تفادة من التقنيات املتقدمة للتمنية املس تدامة" ،حتلي ًال
شامال حول كيفية اس تخدام التقنيات اجلديدة مثل انرتنت ا ألش ياء ،الطابعات ثالثية ا ألبعاد ،ا ألمقار الصناعية،
الطائرات بدون طيار ،يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة واملساعدة يف اجياد حلول عاملية للتحدايت الاقتصادية
والاجامتعية والبيئية يف القرن الواحد والعرشين .وكام هو مبني يف التقرير ،فان التوسع غري املس بوق للتكنولوجيات
الرمقية يغري برسعة البيئة الاجامتعية والاقتصادية ،مبا يف ذكل معليات النتاج والهيالك الصناعية والتجارة.
ان اجملموعة العربية تقدر اجيابيا نتاجئ التقرير الرئيس ية ،مبا يف ذكل احلاجة اىل تضافر اجلهود ادلولية لتعزيز القدرات
التكنولوجية ومجيع أأشاكل الابتاكر يف البدلان النامية وادلعوة حلوار دويل حول القضااي ا ألخالقية والبيئية
والاقتصادية والاجامتعية اليت تثريها التقنيات املتقدمة.
س يدي الرئيس
تعرب اجملموعة العربية عن تقديرها ملذكرة السكراترية بشأأن الاستامثر والس ياسات الصناعية اجلديدة  ،اليت تركز
عىل التحدايت اليت تفرضها الثورات الرمقية والتكنولوجية عىل الس ياسات الصناعية الوطنية.
ان البدلان العربية ،كام هو احلال يف البدلان النامية ا ألخرى ،تواجه جعز ًا يف الاستامثر .تعتقد اجملموعة العربية أأن
هناك حاجة اىل تعبئة أأفضل لالستامثر وخاصة يف القطاعات غري اجلذابة للمستمثرين ولكهنا رضورية لتحقيق
أأهداف التمنية املس تدامة

يف اخلتام  ،تود اجملموعة العربية أأن تؤكد من جديد اس تعدادها للعمل مع مجيع ا ألعضاء حىت ي متكن هذا اجمللس
من اختاذ القرارات اليت من شاهنا تعزيز ا ألنكتاد و متكينه من أأداء املهام املولكة اليه عىل احسن وجه.

و شكرا عىل كرم الصغاء

