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 2022ش باط فرباير    07

  لتجارة والتمنية ل   ملؤمتر الامم املتحدة   مل ا الع   الفرقة (  83ادلورة الـ ) 

 ني ( فلسط   )  لكمة اجملموعة العربية 

 سويرسا ممثل  الس يد مارتن زبيندن      83يف دورته ال   مل ا ع ال   ة ق فر الرئيس  الس يد  

 TDBالس يدة مميونة اترييش رئيسة اجمللس   سفرية املمثل ادلامئ لتزنانيا ة ال سعاد 

  UNCTAD الس يدة غرينس بان السكرتري العام ملؤمتر الامم املتحدة للتجارة والتمنية 

 احصاب السعادة السفراء، الزميالت والزمالء الاعزاء 

صني ومجموعة آ س يا  ( وال 77موعة العربية تضم صوهتا لبياانت مجموعة الـ ) جملا يرشف دوةل فلسطني القاء هذا البيان ابمس اجملموعة العربية،   

 والباسفيك واجملموعة الافريقية،  

الس يد مارتن زبندن  هتنئمك  مجموعتنا    و عىل معلها اجليد    كينيا   من   كريوتو   وس فرية ل الس  السابقة   ادلورة   رئيسة تشكر  بداية اجملموعة العربية  

رة املهمة  جناح هذه ادلو التوفيق يف ا   لكام ك   يتسوراساترا انئبا للرئيس ممتنني انينا للس يد انيت فيش  وهت   83ذه ادلورة  نتخابمك رئيسا له ا عىل  

شكرا للس يدة غرينس بان عىل عرضها    واليت تأ يت يف وقت يسوده عدم الاس تقرار بسبب اجلاحئة والازمة املالية والاقتصادية املرتتبة عهنا. 

 . علق مبدئيا عىل الرؤية اجلديدة واذلي س ن   املهم 

مي وجيد دلفع  فهي  توجه سل   س يدة غرينس بان و رؤية السكرترية العامة اجلديدة لالونكتاد ال ترحب اجملموعة العربية ابالسرتاتيجية اجلديدة  

عرب    آ جنزه الاونكتاد   صفر ل ن ما البدء من ال   يس تنش يط ال مانة جبميع دوائرها، هنا البد من التأ كيد آ ن التفعيل والتنش يط ل ة و احليوي

الاعامل  وجزء من    مية مشلت التجارة والتمنية يف بدلاننا النا   ناحجة ليس ابلس ئي ابلعكس العديد من الاجنازات املهمة وال ات املاضية  و الس ن 

واىل    ، هنا تدعو اجملموعة العربية اجملمتع ادلويل اىل حتمل مسؤوليته آ مام التمنية   ة حيتاج اىل عكسه بطريقة معلية يف برامج العمل املس تقبلي

هممني لننا    التعاون جد التاكتف و   . 2030ركب وتنفيذ آ هداف خطة التمنية املس تدامة  ابل   ادلول النامية   لتحاق ل جل ادلفع وا تكثيف اجلهود  

يف    نتاج  سالسل الا بداية من آ عامق املنامج ل س تخراج املواد الاولية اىل   نا البعض يف مجيع اجملاالت لكنا يف خندق واحد نس تفيد من بعض 

   حنن حباجة لبعضنا البعض هذا آ مر مفروغ منه. التضامن آ مر آ ساس و البدلان املتطورة والنامية.  طورة وآ خري التسويق يف  مصانع ادلول املت

 الرئيس   س يد ل ا

جد    يف وقتنا احلايل مع الفين واملساعدة التقنية لالونكتاد  ، آ ن اس مترار ادل   ادلوائر مجيع  عرب    نكتاد و الا بذلها  ي تنوه اجملموعة العربية ابجلهود اليت  

رية  من ادلول الفقنس يان العديد  وعدم    19اجملمتع ادلويل مشغول ابل زمة املالية احلادة اليت مير هبا العامل بسبب جاحئة كوفيد  آ ن  حيث    همم 

يف خمتلف    وخرباته   قات التعاون مع الاونكتاد والاس تفادة من دمعه كد عىل آ مهية تعزيز عال تؤ   عربية دلول ال ان ا ابخللف ،    ا وتركه نامية  وال 

حول انعاكسات  من مجموعتنا منذ آ كرث من عام دمع الاونكتاد العداد دراسة اقلميية  عدد    جماالت التجارة والتمنية، ويف هذا الاطار طلب 

تساعد عىل تعظمي الاس تفادة    ح الاليات اليت رهتا ، واقرتا تجارة العاملية عىل اقتصادايهتا وجتا ال   عضوية دول جملس التعاون اخلليج  يف منظمة 
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فادة من  راسة والاس تل عىل اعداد هذه ادل عم ة. حيث نأ مل من الاونكتاد توفري ادلمع املناسب للمن هذه العضوية والارؤية املس تقبلي

   . الثالث   وحتليل الس ياسات احدى آ معدة معل الاونكتاد   ات والبحوث تمك يف جمال ادلراس خربا

اجملموعة العربية تمثن ابلعمل    هنا مرة آ خرى ساعدة الشعب الفلسطيين و مل   الاونكتاد دة  ح و   به منذ فرتة جد طويل برانمج   ام هو معمول مثل

يه مضن والايت  ما مت االتفاق عل زمة لتنفيذ  ة ونقص املوارد البرشية الال من حمدودية املزياني  حدة ابلرغ تقوم به هذه الو املهم واملمتاز اذلي  

زم  الاونكتاد املاضية واحلالية عهد بريدج اتون فقرة فلسطني تس تدع  اعادة النظر يف املزيانية اخملصصة لتنفيذها وهذا بتوظيف الاكدر الال 

الفقرة    تأ ميهنم ل جل تنفيذ   عدد املوظفني الالزم ذكر  رمسيا خالل البيان اخلتايم لعهد بريدج اتون ب   العربية ت اجملموعة  ذلكل وقد قدمنا طلب 

 احلكويم املعمول به يف الاونكتاد. ابلتوافق  كام تعلمون  ديدة واليت آ عمتدت  الوالية اجل   ب ب يف   127

  آ مر جد همم نا وحكوماتنا  ب آ ولوايت دول لدلول الاعضاء وحس   ئر الاونكتاد عرب دوا   آ مهية المتويل العادل واملس تقر لعمليات املساعدة التقنية 

 ؟  ويل الادارات اخملتلفةيف معليات مت توازن  ال ل اىل  النظر يف كيفية الوصو اعادة  بد من  ال 

لعديد من  جناح ا رؤيتنا  د وهذا ليس جمامل ولكن هذا التعبري انمج عن  شكرها وتمثيهنا لعمل الاونكتا عن    عدة مرات اجملموعة العربية عربت  

بحوث واملساعدة التقنية  رب  راكئزه الثالث ادلراسات وال مي من الاونكتاد ع نا وذكل بفضل اعامتدان عىل التوجيه السل تمنوية يف بدلان ال املشاريع  

العديد من اجملاالت مثل   فهم  لبدلاننا سامهت يف   لالونكتاد   س ييس واجلدال. املساعدة التقنية والتوافق احلكويم اذلي نفتخر به بعيدا عن الت 

، الابتاكر  صناعة عرب نظام الاس يكودا، التحول الهيلك  لل والانظمة امجلركية  النقل  تسهيل  و ، التبادل التجاري  امثر ت الاست ا اتفاقي نظم و 

  التجارة اخلرضاء   ، جنوب جنوب، املديونية، التعاون  اخلدمات، حامية املس هتل تجاري،  ، الاندماج الاقلمي  ال د الرمق  ا ، الاقتص يا والتكنولوج 

ات  الفتي  عىل   للجاخئة   غري املتناسب   الاثر الاجامتع  والاقتصادي السلب ئة والتغري املنايخ ،  البي   ومبادرة الرشق الاوسط الاخرض، 

والكوارث البرشية والطبيعية يف مناطق خمتلفة املوقع اجلغرايف والس ياس    اجلفاف والتصحر   والنساء والاطفال والالجئني وكذكل مواضيع 

ولهذا نطالب بتأ مني     ك هذا ساعد حكوماتنا عىل صياغة س ياسات وطنية ووضع اسرتاتيجيات تمنوية مناس بة ودقيقة.   ة العربي  ولنا دل 

 . دون ترك آ حد خلف الركب   عهد بريدج اتون   الزمة لتنفيذ مجيع فقرات املزيانية ال

قدمه اجلهات  ت من اس مترار الاجتاه التنازيل  لدلمع اذلي  الاممية  رير  ا ه التقي ل ا   ت مما اشار تعرب اجملموعة العربية عن قلقها    الرئيس   آ خريا الس يد 

وزايدة  ، وتدعو اجملموعة العربية الاونكتاد و اجلهات املاحنة عىل مواصل  التمنوية لالمم املتحدة   ج ربام ال مضن  لتنفيذ املساعدات التقنية  املاحنة  

الية اجلديدة عهد بريدج اتون  و والان جند آ نفس نا آ مام ال   اهتا مجيع فقر   افيكيانو نريويب واليت مل يمت تنفيذ والية م املسامهة دلمع وتعزيزوتنفيذ  

ية اجلديدة جيدة يف حال ما  ؟ الاسرتاجت فس الاخطاء دون الوقوع يف ن   كيف لنا امليض قدما والاس تفادة من ادلروس املاضية   بربيدوس 

سرتاتيجية مبنية عىل  اعامتد ا وقريبة لتأ مني املزيانية الالزمة ذلكل، ك هذا من خالل    ابعة حريصة ومت  اكنت تامتىش وتطلعات ادلول الاعضاء 

خطوة آ ولية اجيابية ونساند ما    ، نشكر السكرترية العامة عىل عرضها لرؤيهتا املس تقبلبة هذا جزء من والتضامن   مولية والرشاكة الشالشفافية و 

 اسرتاتيجية قوية. قالته ابلعمل سواي ومعا ل جل بناء  

بطريقة معلية مضن  اتنا  ترمجة طلب و   امجليع دون ترك آ حد خلف الركب   آ فاكر تبادل  بعد  بنتاجئ متفق علهيا  بتوافق و اخلروج    متن اجملموعة العربية ت 

 نيويورك وتعط  رؤية واحضة لطلبات  وم به زمالئنا يف يه تمتة ملا يق  فق علهيا هنا يف جنيف النتاجئ املتنطالب صياغة    امج معل الاونكتاد. بر 

 . ادلول وابلتايل معرفة املزيانية الالزمة للتنفيذ 

  الرئيس   شكرا الس يد 

 بعثة فلسطني   مستشار رايض عواجه 

 


