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  ( 2021أ كتوبر    8اىل    4)افرتايض من  بربيدوس   15لكمة اجملموعة العربية مؤمتر الامم املتحدة للتجارة والتمنية أ ونكتاد  

 

 وعة العربية لبيان ابمس اجملم يرشف دوةل فلسطني القاء هذا ا   شكرا الس يدة الرئيسة، طاب يوممك ، 

معايل الوزراء، احصاب السعادة ، سعادة سفرية  ، ربيدوس  دوةل الرئيس الس يدة ميا موتيل رئيسة حكومة اب 

تزنانيا الس يدة اترييش رئيسة اجمللس،الس يدة غرينس بان السكرتري العام لالونكتاد، الس يدة دوران انئبة السكرتري  

 الكرام والسادة  الس يدات  خلرباء ، املندوبون ا العام لالونكتاد،  

مبا تقتضيه مصلحة ادلول   ته كتاد ونمتىن لها التوفيق يف ادار هنينء الس يدة غرنس بان عىل تعييهنا سكرتري عام لالون 

واهامتمات الشعوب وحسب أ ولوايت ومباديء التمنية املس تدامة، لمك الس يدة السكرتري العام دمع  الاعضاء  

 اجملموعة العربية 

عىل جناهحا يف الانهتاء من صياغة الوالية اجلديدة بفضل    رئيسة اجمللس سعادة سفرية تزنانيا  اترييش   س يدة ل ا هنينء  

خالل    ي املم  ملعمله  أ صدقاء الرئيس بية بفائق الشكر اىل  كام تتقدم اجملموعة العر   توجهياهتا الرش يدة،  حمكهتا و 

رباء واملندوبني اذلين معلوا ليل هنار لصياغة  ول اىل اخلالشكر موص و املفاوضات والتنس يق بني اجملموعات الاقلميية  

راحل  اجملموعة العربية شاركت يف مجيع م خالل الس نة ونصف املاضية.    هذه املسؤولية الفقرات العديدة وحتملهم  

 . والصني   77ال ة  عات التفاوضية حتت رعاية مجموع ع الاجامت التحضري لوثيقة التفاوض ومجي 

الفاتنا الس ياس ية والرتكي عىل  ت خ تنوعنا الثقايف وا لجميع وجتاوز  تحقيق التمنية الشامةل ل ل نعول عىل تاكتف امجليع  

اىل  اجملمتعات والتصدي  الاقتصادات و   ع تسهيل التجارة لتمنية مجي  وذكل من خالل   الشامةل ة  املس تدام   التمنية 

نا، طريق التعايف طويل وخاصة يف  ت عىل اقتصادا  19تحدايت اليت واهجناها ونواهجها بسبب تأ ثري اجلاحئة كوفيد  ال 

حيث    والصناعية ارث الطبيعية ناطق الزناعات واحلروب ومناطق الكو ادلول النامية والاقل منواوالفقرية ويف م 

ماكانهتا املادية وضعف قدراهتا التنظميية بسبب  لدلول  اجلهود التمنوية    عاقة يف ا  الكوارث  تسامه   ابلتايل  ،  حمدودية ا 

ىل ادلمع يف بناء قدر احتتاج حكومات هذه     -والتعايف من -وحتسني قدرهتا عىل مواهجة   هتا عىل الصمود دلول ا 

اء املتباينة واملعامةل اخلاصة والتفضيلية  اذ نؤكد عىل مبدأ ي املس ئوليات املشرتكة وال عب    الكوارث غري املتوقعة. 

 واتفاق ابريس.   2030هداف أ جندة  أ  ول النامية ابعتبارهام مبدئني أ ساس يني لتحقيق التمنية املس تدامة و لدل 
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 س يدة الرئيسة، ال 

جتاه النازحني قرسًا واجملمتعات املضيفة  قرسًا، مما يرتب مسؤولية دولية مشرتكة    يزنحون   س نواًي ماليني ال شخاص 

من الرضوري  و فامقت العديد من التحدايت القامئة ابلفعل،    19-جاحئة كوفيد و   هتا يف ادلول الناميةاليت يعيش غالبيو 

غري  ثر  ابل  الاعرتاف  كذكل   السليب  والاقتصادي  للالاجامتعي  وال طفال    جاحئة املتناسب  والفتيات  النساء  عىل 

ال من الغذايئ، وهو  هذه التحدايت    من بني   . املرشدين داخليا وكبار السن وال شخاص ذوي اال عاقة ،  والالجئني 

يالء ال مهية الالزمة ملواهجة هذا التحدي ومراعاة الاحتياجات اخلاصة    للغذاء  ة ردس تو امل لدلول النامية    ما يتطلب ا 

 .  الس ياسات الاقتصادية العاملية   عة صنا املساواة يف مجيع جماالت    علـى قـدمب  جنو -التعاون شامل   وتعزيز 

ؤكد عىل أ مهية دوره يف  ثق أ وارص التعاون واملساعدة التقنية املقدمة من الاونكتاد ونتتطلع اىل أ و اجملموعة العربية  

لتعزيز   القادمة  ل  رشأاكت  ال املرحةل  هجودها  ومعاضدة  منوا  والاقل  النامية  ادلول  ونس يجها  لفائدة  مؤسساهتا  نقاذ 

 الاقتصادي. 

حساب تلكفة الاحتالل  و ،  حتالل الارسائييل مازالت مس مترة  معاانة الشعب و الاقتصاد الفلسطيين حتت الا 

واصةل هذه  مب   لهذا نطالب  امجلعية العامة لالمم املتحدة  ونكتاد من خالل قرارات الا الارسائييل أ س ندت اىل  

ب تعزيزها وتقويهتا ابملوارد املادية  اليت ي   مساعدة الشعب الفلسطيين   البحوث وادلراسات املهمة عرب وحدة

 .  والبرشية الالزمة لتنفيذ هماهما 

 احلضور الكرام  

ميااًن مهنا بأ مهية التعاون ادلو  ، قامت ببعض املبادرات واملشاريع  الاطراف  والعمل املتعدد  يل  ادلول العربية وا 

العامل واملنظامت    العظمية اليت وضعت اال نسان والبيئة والتمنية الاقتصادية حمورها ال سايس. فقد رحبت دول 

ومبادرة "الرشق الاوسط الاخرض" واليت يتوىخ مهنام تقليل انبعااثت  ادلولية مببادرة "السعودية اخلرضاء"  

و تعزيز اتفاقيات الاستامثر   املتجددة   الطاقة   يف   الاستامثر   العربية   البدلان   يف  التمنية   خطط   تضمنت   كام  ، ربون  الك 

 لتحقيق التمنية املس تدامة. 

ىل أ ن تبين اقتصادا منتًجا متنوعًا قامئًا عىل الابتاكر وتاكمل ال دوار ، وتاكفؤ الَفرص    ول العربية ادل   تسعى  ا 

افس ية يسريه القطاع اخلاص حنو الاندماج مع الاقتصاد العاملي والهنوض بدور فاعل يف  لتنواستامثر امليات ا 

رايض واملوارد    أ  الاس تخدام التجارة العاملية لتحقيق تمنية شامةل مس تدامة يرتخس فهيا مبد  ال مثل واملتوازن لل 

من الغذايئ واملايئ وأ من الطاقة  البطيء  الاستامثر  تدفق  ادليون و لكة  مش ومعاجلة   الطبيعية وحامية البيئة دمًعا لل 
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  والتصحر واجلفاف   عىل الزراعة  التغري املناخ   والنظر يف أ اثر   نقل التكنولوجياتعزيز  الاقتصاد الرمقي و تطوير  و 

 مع رضورة حتقيق التوازن بني متطلبات التمنية والاس تدامة البيئية.   عىل التمنية و 

ن ما   شامةل للواقع    ة ثل مبادرة طموحة ورؤي الية اجلديدة لالونكتاد مت الو من خالل وثيقة    قامت بصياغته ادلول ا 

أ مام    19ا جاحئة كوفيد  لقد وضعتن .  عرب ال  عاملنا  العامل وابالخص   اال قتصادي واال جامتعي الصعب اذلي يعيشه 

رتاح  واجنأ مل من خالل مؤمتران هذا مقاربة هذه ال زمات  و   العمل سواي دون تفرقة مسؤوليات اترخيية حتمت علينا  

طار التعاون   يابية يف لك اجملاالت املتعلقة اب والتنس يق  احللول بتضافر لك اجلهود يف ا  لتجارة  لتحقيق نتاجئ ا 

 .  والتمنية 

ة الامم املتحدة  وتعزيز دور الاونكتاد الرئييس للتمنية والتجارة مضن منظوم ؤمتر  جناح هذا امل نتطلع اىل ا   ختاما،

   ل به يف الاونكتاد منذ نشأ ته. عمو واخلروج ابلتوافق احلكويم امل

 ك شكر أ                 . والصني اليت ننمتي الهيا   77تضم اجملموعة العربية صوهتا اىل بيان مجموعة     ، أ خريا 
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