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 العربية بيان اجملموعة

منيةدلورة النقاش العام ل يف   الرابعة و امخلسني جمللس التجارة و الت
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 سلمي بدورة، رئيس جملس التجارة و التمنية السفري سعادة

 الس يد ادلكتور موكيسا كيتوي، الأمني العام لالنكتاد

 السفراء أأحصاب السعادة

 الكرامو احلضور  والسادة الزمالءالس يدات 

 

 س يدي الرئيس

تؤيد البيان اذلي أأدىل به املمثل ادلامئ لباكس تان نيابة عن  اليت العربية ابمس اجملموعةرشفين أأن أأديل هبذا البيان ي  

 والصني. 77مجموعة ال 

جمللس التجارة والتمنية للفرتة  العربية مبناس بة انتخابمك رئيسا اجملموعة لسعادتمك بهتاينيف البداية، يطيب يل ان أأتقدم 

جيابية. س ي ،الرش يدة قيادتمكحتت  اجمللس،أأن بعىل يقني  وحنن 2018-2019  ميكنمكو حقق نتاجئ ملموسة وا 

  .هذه املهمة يفو مساندهتا الاعامتد عىل دمع اجملموعة 

عىل  ،للرئيس السابق للمجلس، معايل وزير خارجية مودلافيا اخلاصة  بهتانينابشكران و الفرصة لنتقدم  وننهتز هذه

                                        دقيق من مسار منظمتنا. يف ظرف اجمللس  لأعاملادارته املمتزية 

اليت تعقد،  هذه ادلورة ريضلتحعىل اجلهود اليت بذلهتا  سكراتريةل ل شكر تقدم ابل أأود أأيضا أأن أأغتمن هذه الفرصة لأ 

 .                                                    وحزيران / يونيشهر يف  لأول مرة،

ذ تتفهم و  هنا  ادلورة،عقد اترخي اجملموعة العربية الصعوابت النامجة عن هذا التغيري يف ا  تنبه للآاثر السلبية النامجة فا 

عضاءل تقدميف نرش التقارير الهامة اليت سينظر فهيا اجمللس خالل ادلورة. وتأأمل اجملموعة أأن  التأأخرعن  يف  ،لأ

 يف مواعيدها.الواثئق املتعلقة ابدلورة  ،املس تقبل

 س يدي الرئيس

نكتاد  هبذه املنظمة، ويه خطوة من كعضو اكمل احلقوق  ونرحب هباهنئن دوةل فلسطني مبناس بة انضامهما للأ

يف املنظامت ادلولية مبا خيدم مصاحل الشعب الفلسطيين الشقيق ز تواجد دوةل فلسطني يشاهنا، بال شك، تعز 

 وحقه يف تقرير مصريه.

 س يدي الرئيس 

يأأيت ذكل يف الوقت اذلي اعمتدت فيه امجلعية العامة للأمم املتحدة اذ  . ظرف خاصتعقد جلسة اجمللس هذه يف 

عادة  جعل  هناشأأ اىل احداث مجةل من ال صالحات من  هيدف اذلي ال منايئ،نظام الأمم املتحدة متوقع القرار بشأأن ا 

 ،الس يدة أأمينة محمد مبشاركةاجملموعة العربية رحب ت، اخلصوصوهبذا املس تدامة يف مصمي معل الأمم املتحدة.  التمنية

رؤية نيويورك  حول مداخلهتا بعد ظهر اليوم وتتطلع اىلال اجمللس شغيف أأ  للأمم املتحدة، الأمني العامالس يد انئبة 

 الانكتاد يف هذا املسار. مسامهة  خبصوص

 



 س يدي الرئيس 

لعمل عىل تزويد ادلول الأعضاء ابلوسائل لمل تدخر هذه املنظمة هجدًا  س نة،منذ انشاهئا، منذ أأكرث من مخسني 

 المنو الاقتصادي بشلك أأفضل. التمنية وأأعىل من  وحتقيق مس توايتحماربة التخلف الكفيةل بمتكيهنم من 

ىل حتقيق هذا الافظ عىل حي الانكتاد قادر عىل ان ونعتقد ان زمخ من خالل املسامهة يف اجلهود ادلولية الرامية ا 

ذا اكن هناك ت  منظمتنا ويه هممة ل ميكن أأن تؤدهيا املس تدامة،أأهداف التمنية  ل ا  الراكئز  وتوازن بني سقانا 

اكةل وو ،هيئة تفاوضية الأفاكر، لبلورةماكن  ،الوقت نفسه حمفل للتداول يه يفالأنكتاد  لأن ،لنشاطهاالثالث 

 .للمساعدة التقنية

 س يدي الرئيس 

ذا مل تتلالعربية انه  تعتقد اجملموعةو  ثالثة  وفرن تكون هذه املسامهة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة فعاةل ا 

آلية جود و  احلكومية،الألية  : تنش يطأأساس ية يه رشوط   .وتعزيز ركن املساعدة التقنية ،الولية ملتابعة تنفيذأ

 

.  هتاوقو  هااجتاه  حتدد ويه اليت دولية مةمنظيف أأي  يه الهيئة الأكرث أأمهيةن الألية احلكومية فيه أأ  مما ل شك

.  واملريض هماهما ابلوجه الاكمليف الوقت احلايل  ل تؤدي الألية احلكومية لالنكتاد لكوننأأسف  وهبذا اخلصوص

عطاء صدى توصيات أأو اس تنتاجات متفق علهيا من شأأهنا  نتج عهنال ت  جامتعاتالاغالبية ف الأنكتاد نشطة لأ  أأكربا 

 .الأعضاء ويف ادلوليف منظومة الأمم املتحدة 

 

، تود أأن تؤكد ونااملافيكيو اذ تمثن اجملموعة العربية اجلهود املبذوةل ل عادة تنش يط الآلية احلكومية تنفيذا لولية   

عادة هيلكهتااحلكومية  تنش يط الالية هوهذه العملية الهدف من ابن   يمتيف أأن اجملموعة العربية وتأأمل  .وليس ا 

قرار مجةل من القرارات ادلورة هذه  يف هناية  .بناء توافق الآراءاملتعلقة ب الركزية  اليت تعززا 

 

 س يدي الرئيس 

آلية  أأحد الرشوط املس بقة الالزمة لتعزيز معل الأونكتادان  ىل أ تنفيذ  ملتابعةهو تنفيذ وليته. وهناك حاجة ا 

ىل التوصيات والاس تنتاجات املتفق علهيا اليت  ويف  للمجلس. الالية احلكومية عمتدهات الولية احلالية ابل ضافة ا 

دراج الس ياق،هذا  سيسمح  ،ادلورةهذه أأعامل  يف جدولالعام،  منيللأ بند حول التقرير الس نوي  نعترب أأن ا 

جيب أأن يكون التقرير متوازان وأأن يتناول مجيع  الصدد،ذا و هبنو. تقيمي ما مت تنفيذه من ولية املافيكياب عضاء للأ 

لعدم توافرها ، هذه ادلورةالقضااي مبا يف ذكل تكل اليت لن يمت مناقشة تقارير أأنشطهتا خالل اجلزء الأول من 

 لشعب الفلسطيين.ل املساعدة  ربانمجمبا يف ذكل التقرير املتعلق ب ،حاليا

"من القرارات حنو النتاجئ" اذلي أأعد يف ديسمرب  املنشور املعنونحتيني  ،يف رأأي اجملموعة العربية ،ينبغي كام 

 هاواهج ت الصعوابت اليتكذا  ولأعضاء تقيمي ال جراءات املتخذة لتنفيذ ولية املافيكيانو دلول ايسمح ل مبا، 2017

  و احللول املمكنة.

 



ن تعزيز التقنيةخبصوص املساعدة و  ضافية ملعاجلة الفجوة المتويلية ملشاريع  تطلبي  ها، فا  ابلرضورة تعبئة موارد مالية ا 

 .املتفق علهيا يف نريويب القراراتالتعاون التقين وتنفيذ خمتلف 

اعدة الشعب الفلسطيين. أأمهية اجلهود اليت يبذلها الأنكتاد ملسعىل تود اجملموعة العربية أأن تؤكد  و هبذا اخلصوص،

فامي الأنكتاد  خبصوص معلدد 55 اعليه وثيقة املافكيانو يف فقرهت نصتا الس ياق تنوه اجملموعة العربية مبا ذويف ه

يف هذا و تقيمي الآفاق التمنوية للأريض الفلسطينية احملتةل و حبث عوائق التجارة و التمنية السائدة فهيا.  ب  يتعلق

دد للامفيكيانو و كذكل تعزيز معل وحدة الأونكتاد املعنية مبساعدة الشعب  55تنفيذ الفقرة  ندعو اىل ،الصدد

 الفلسطيين.  

 س يدي الرئيس 

"الاس تفادة من التقنيات املتقدمة للتمنية املس تدامة"، حتلياًل  املعنون 2018يقدم تقرير التكنولوجيا والابتاكر لعام 

نرتنت  مثلاجلديدة حول كيفية اس تخدام التقنيات  شامال الأمقار الصناعية،  الأبعاد،الطابعات ثالثية  الأش ياء،ا 

جياد حلول عاملية للتحدايت الاقتصادية طيار الطائرات بدون ، يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة واملساعدة يف ا 

التوسع غري املس بوق للتكنولوجيات وكام هو مبني يف التقرير، فان  والاجامتعية والبيئية يف القرن الواحد والعرشين.

نتاج والهيالك الصناعية والتجارة.  الرمقية يغري برسعة البيئة الاجامتعية والاقتصادية، مبا يف ذكل معليات ال 

ىل تضافر اجلهود ادلولية لتعزيز القدرات  ان اجملموعة العربية  جيابيا نتاجئ التقرير الرئيس ية، مبا يف ذكل احلاجة ا  تقدر ا 

القضااي الأخالقية والبيئية  حولنولوجية ومجيع أأشاكل الابتاكر يف البدلان النامية وادلعوة حلوار دويل التك 

 .والاقتصادية والاجامتعية اليت تثريها التقنيات املتقدمة

  س يدي الرئيس

بشأأن الاستامثر والس ياسات الصناعية اجلديدة ، اليت تركز  سكراتريةتعرب اجملموعة العربية عن تقديرها ملذكرة ال 

 الوطنية.عىل التحدايت اليت تفرضها الثورات الرمقية والتكنولوجية عىل الس ياسات الصناعية 

ن . تعتقد اجملموعة العربية أأن الاستامثرتواجه جعزًا يف  الأخرى،كام هو احلال يف البدلان النامية  العربية،لبدلان ا ا 

ىل تعبئة أأفضل لالستامثر وخاصة يف القطاعات غري اجلذابة للمستمثرين ولكهنا رضورية لتحقيق  هناك حاجة ا 

 أأهداف التمنية املس تدامة

متكن هذا اجمللس  عضاءالأ  يف اخلتام ، تود اجملموعة العربية أأن تؤكد من جديد اس تعدادها للعمل مع مجيع  حىت ي

  .عىل احسن وجه املهام املولكة اليهأأداء و متكينه من  الأنكتاد تعزيز  من شاهنا  اليت  القرارات من اختاذ

 

 كرم ال صغاءو شكرا عىل 


