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Ref RyadAwaja/UNCTAD/IGE FfD 6th Session    

 

ebate (Arab Group)eral DenG November  thsession 30 th6 IGE  FfDUNCTAD  

   رجنتي الاملمثل الامئ ل  فلياغاس   سفي ة ال سعاد   ورة ال  رئيس   الس يد 

 اميانويل الشويصالس يدة انئبة الرئيس 

   الس يد مورينو ملؤمتر الامم املتحدة للتجارة والتمنية   العام  سكرتي ال   انئب   الس يد 

  كوزل رايت د ريتشار دير  امل الس يد  

   يف املقر الرئييس نيويورك   الصي و   77ال وعة  رئيس جم   من ابكس تان   أ كرم   سعادة السفي الس يد 

 ،،، طاب يومك الاعزاء احصاب السعادة السفراء، الزميالت والزمالء  

ونمتىن الاس تفادة    م الدارة هذه الورة السادسة املهمة اب خنتء الرئيس وانئبة الرئيس اباجملموعة العربية هتن لبدء يف املداخةل  قبل ا 

 العام لالونكتاد  ونغتمن الفرصة كذكل للرتحيب ابلس يد بيدرو مانويل مورينو انئب السكرتي   من حمكتك ل جناح هذه الورة 

 ممتنيا لك النجاح يف همامك اجلديدة 

 صي ( وال77جموعة الـ )  موعة العربية تضم صوهتا لبيان جملابية،   اجملموعة العر   دول   يرشف دوةل فلسطي القاء هذا البيان ابس 

 اضافة مايل   و  هذا البيان    التأ كيد عىل ما جاء يف   نود تزنانيا    مندوبة اذلي أ لقته 

  الول النامية  لتحاق ل جل الفع وا واىل تكثيف اجلهود    منية سؤوليته أ مام الت ة اجملمتع الويل اىل حتمل م موعة العربي تدعو اجمل

لكنا يف خندق واحد نس تفيد من   هممي    جد  والتضامن   التعاون التاكتف و   . 2030ركب وتنفيذ أ هداف خطة التمنية املس تدامة  ابل

يف    ج نتا سالسل الا ىل ية ا ول اد الا اج املو ل س تخر   يف البدلان الفقية   ناج أ عامق امل   بداية من   نا البعض يف مجيع اجملاالت بعض 

لتحقيق  حنن حباجة لبعضنا البعض  التضامن أ مر أ سايس و البدلان املتطورة والنامية. طورة وأ خي التسويق يف  مصانع الول املت

لعديد من الول  ا   يف الت بعيدة  هذه الاهداف الز وصول اىل أ هداف التمنية املس تدامة  جامتعية والاقتصادية وال العداةل الا

   . ة الفقي امية والاقل منوا و الن

نية  ملساعدة التق مع الفن وا رار ال ، أ ن اس مت  الوائر مجيع عرب    نكتاد و الا بذلها  ي   تنوه اجملموعة العربية ابجلهود الت ،  الرئيس   س يد ل ا

احلادة الت مير با  ة  والاقتصادي اجملمتع الويل مشغول ابل زمة املالية أ ن  حيث  السابق أ كرث من    جد همم  يف وقتنا احلايل لالونكتاد  

من  نس يان العديد  عدم  زمة والقادم أ كرب لهذا جيب  وأ اثرها الت بدأ ت يف الظهر حنن يف بداية ال    19لعامل بسبب جاحئة كوفيد ا

هذا    الثالث  معل   راكئز ب  الاونكتاد   عاون تقات  عال   كد عىل أ مهية تعزيز تؤ   عربية لول الان ا ، لف ابخل  ا وتركه نامية  ية وال الول الفق
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يف خمتلف    ربات اخلو   مع ال تفادة من  الاس  كننا من  س ي   الاممية الاخرى واملنظامت الولية ذات الصةل  مع املنظامت التعاون  

   بطريقة فعاةل.  جماالت التجارة والتمنية 

أ مهية المتويل العادل واملس تقر  ب  تتعلقهذه النقطة  السابقة  اجملموعة العربية  ت نقطة أ خرى نود الاشارة الهيا كام فعلنا يف مداخال 

اعادة  بد من  ال  أ مر جد همم نا وحكوماتنا  دول ب أ ولوايت  لدلول الاعضاء وحس   ئر الاونكتاد عرب دوا   لعمليات املساعدة التقنية

  . ويل الادارات اخملتلفةات مت يف معليتوازن  ال ل اىل  ية الوصو النظر يف كيف 

ق احلكويم وتوصيات بمتويل التمنية  تواف ابل   خمرجات ونتطلع اىل    قة لدلورات الساب  تمتة   سادسة تعد هذه الورة ال الس يد الرئيس  

اب  س أ اب أ دي  متاش يا مع أ جندة و تقارير املنظامت الاممية اخملتصة  ل جل تنفيذ أ هداف التمنية املس تدامة حسب القرارات ال ممية و 

2030   

تنفيذ أ هداف التمنية املس تدامة  والاسايس يف   ة للتمنية ودورها املهم رمسي املساعدات الاجملموعة العربية تؤكد عىل أ مهية  

خطر  و   للتخفيف من الفقر اليون  اعادة هيلكة  كذكل أ مهية التعاون املتعدد الاطراف و   نؤكد و     2030وأ جندة أ ديس أ اباب  

   . منيةمتويل الت   عىل املايل والبنيك  والعقوابت واحلصار    الاجراءات الاحادية اجلانب 

وسائل    تطوير ان  حشد الارادة الس ياس ية والتعاون هممي و والصي    77رئيس جموعة ال دة السفي أ كرم مثلام قال سعا 

ل نظمة البنكية يف  ية وكذكل دور ا دوره يف التمن ه تعزيز  ن ابماك  عام والقطاع    اص لقطاع اخل ل  شرتك  لمتويل املدمج أ و امل ا

الوصول اىل  موحات فالمتويل اخملتلط ابماكنه املساعدة يف  , القطاع العام لوحده اليس تطيع الايفاء ابلط  التمنية تسهيل  

الشفافية لتحسي الرشاكة    ورضورة وجود   ص والعام  ي القطاع اخلا والرشاكة ب ع  ير استامثر املبارش يف املش التمنية، الا 

   ديونية وزايدة اجلدوى الانتاجية للمشاريع. ف امل لتخفي

  املناخ   ويل يف رشم الش يخ وخاصة الفقرة املعنية بمت   27ابجناهحا مقة املناخ اجملموعة العربية تمثن دور مجهورية مرص العربية      

ض قيود  املس تدام دون فر سي المتويل  وحت  املنايخ ورضورة الاس تجابة لالليات  حتدايت ادارة التغيعلينا النظر اىل 

المتويل الامنايئ يف ضوء  .  ية  والفق  ات الول النامية اقتصاد تفرض عىل عديدة    تغي املناخ يؤدي اىل حتدايت فال   س ياس ية 

المتويل  مثل   زايدة املساعدة الاساس ية الرمسية واملنح اخلاصة ب  الطبيعية  الكوارث ملواهجة   متويل اكرث   يتطلب   التغي املنايخ 

 المتويل الالكس ييك  القة بي العتقوية  و   المتويل البيئ ، 2010  املناخ الاخض تغي صندوق و ،  بيئة يف افريقيا املرتبط ابل 

لول  ابماكهنا التقليل من التاكليف والعبء عن ا ية  ي اخلصناديق التضامن  خلق  من بي احللول كذكل    والمتويل املنايخ 

 النامية والفقية. 

كر هذا يتطلب نقل  الانذار املب  تية واقامة انظمة املتعلقة بتقوية البنية التح  ل متويل التأ ق   و   الامنايئ ويل  نايخ والمت التغي امل 

ي املنايخ مثل الطاقة  من التغاريع الت تبطئ  ابملش   متويل التخفيف و   ةل جل اس تخدام هذه التقني  كنولوجيا الالزمة الت 

من هذا المتويل يه مرص   يف السابق   ت تفاد اس   يدتي اللتان لتي الوح لعربية الو يف دولنا ا   املتجددة والطاقة اخلضاء 

نتطلع اىل تعزيز  .  ابلرمغ أ ن معظم الول العربية تعاين من اجلفاف واثره عىل الزراعة وابلتايل عىل الاقتصادفقط  غرب  وامل
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حىت  ين من الزناعات واحلروب و ا لت تعا  تل   ص وابالخ  وتوس يعه ليشمل مجيع دول اجملموعة الت حباجة اليه متويل  هذا ال 

 . ما بعد الزناع 

ملواهجة    2020حبلول   واي الر س ن مليار دو 100  متويل الصندوق الاخض اىل    نا يف مداخالت الس نوات الاخية تطرق 

ن  ص الاكربو ي خ ر تو سعية الاكربون  ت حتدثنا عن  و ،  نصل اليه لل سف هذا مل   املنايخ نامجة عن التغيالطبيعية ال  الكوارث 

والتعاون الثالليث       BAPA 40الارجنتي    اجامتع  رجات وخم   التعاون جنوب جنوب جمال و   )سوق تبادل الرخص( 

وأ اثر الازمة الاقتصادية الت بدأ ت منذ أ كرث من    19حئة كوفيد جا   الت جنمت عن ةل وأ اثر الثقي  عدد الاطراف واملت  والثنايئ 

اون  علهذا البد من تعزيز اجلهود والتاكتف والت  ومنا هذا. لتنفيذ والنقاش لي هذه املواضيع مجيعها الزالت قيد ا   س نوات   10

ا  أ رشان لهمجيع املواضيع الت  هنا ابالونكتاد خرجنا بوالية جديدة عهد بريدج اتون وتضمنت هذه الوثيقة التوافقية اىل 

الرشاكة ل جل تنفيذ أ هداف التمنية    17والوصول اىل الهدف ال   والبد من حتمل املسؤولية املشرتكة ل جل تنفيذها 

 وعدم ترك أ حد خلف الركب. املس تدامة  

 أ شكرك 

 

 


