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   المعني بخطة البرنامج وأداء البرنامجلفريق العمل  83الدورة 

 التنمية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة و

 2022 فبراير 9-7 ،جنيف

 

 بيان الوفد التونسي 

 

 Martin Zbindenالسّيد  83ه الفريق العمل في دورت  رئيس السّيد -

 لالونكتاد،   ةالعام األمينةالسيدة غرينسبان  -

 ء، الزميالت والزمالء األعّزاء، ادة السفراأصحاب السع

رالالتونسّية  ألقي هذا البيان نيابة عن رئيس البعثة  
ّ
، املساء  عة أعمالنا هذامتابمواصلة  عليه    ذي تعذ

 والصين واملجموعة اإلفريقية واملجموعة العربّية. 77مجموعة بيانات  صوته لبادئا يضّم وفد بالدي و 

البداية  أود   أفي  ل أن  الدورة    Zbindenالسّيد  كم  تقّدم  لهذه  رئيسا  النتخابكم  للسّيد  و بالتهاني  كذلك 

Natee Vichitsorasatra    للرئيس 
ً
 و   –النتخابه نائبا

ً
ه  راجين لكم التوفيق في إنجاح أعمال هذ   العمل،لفريق    مقررا

امل،  الدورة بكّل  استثنائّية  تعّد  أشارت  قاييس  التي  لالونكتا إليه  مثلما  العامة  التي ،  السيدة غرينسبان  ،داألمينة 

 . باحهذا الص  عرضها املتكامل والدقيقإشرافها على أعمالنا وعلى نشكرها على 

ها  انفتاحو   لالونكتاد   ة العام  األمينة تنتهجها    السياسة التشاورّية التيبكّل ارتياح    يالوفد التونس سّجل  يو 

بغاية ،  واألمانة  األعضاءعزيز التعاون بين  تو   للتفاعل مع جميع املقترحات  والوفود واستعدادهاات  وعمعلى املج

 .بريدجتاون  عهدل والطموحةهداف الجريئة األ  لتحقيق كّل الوسائل والظروف ضمان 

د  كما  
ّ
األونكتاد    مواصلة  ضرورةالسّيدة قرينسبان بخصوص    ببيانهأهّمية ما تفّضلت  في هذا الصدد  نؤك

التقليدّية    هزامالت إلى  بوالياته  املطلوبتين  فعالّية  الب  التكّيفباإلضافة  في   ،املستجّدةمع والياته  والنجاعة  خاّصة 

للجائحة املسبوقة  غير  التداعيات  النامية  ،  ظّل  البلدان  عديد  أفقدت  لألسف  نمّوا  والتي  من واألقّل  الكثير 

يرفع من   من شأنه أنهو ما  ، و التنمية املستدامة  أهدافتحقيق برامج  في طريق    خالل السنوات األخيرة    إنجازاتها

االستجابة   األونكتاد قصد  على  املحمولة  التحّديات  املرحلة من خالحجم  بات 
ّ
متطل إلى  استراتيجيات  ل  بسرعة 

 . األزماتفترات متالئمة مع التعامل مع   جديدةسياقات و 

السياق   هذا  ب في  األمو   ، وضةاملعر الستراتيجية  ل  سّية األسا التوّجهات  نرّحب  رؤية  العاّمة يندعم  من    نة 

أثار ال  خالل التي  مزيد    ،الثالثةالعمل  محاور  لتنشيط  ها  تعناصر  إلى  ع 
ّ
والبيانات  ونتطل خالل  التوضيحات 

ر الذي  ضيق الحّيز الزمني  ّن  أل ، نظرا  الحقا  والتنمية اجتماع مجلس التجارة  بمناسبة  ا  متدارسه
ّ
منذ  لوفود  ل  توف

ن  البرنامج لمصدور 
ّ
 من التفاعل مع تفاصيله بعد. تيعاصميمك
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ضمن برنامج    2023توّجهات االستراتجية لسنة  ال تنزيل  ويشّدد وفد بالدي بصفة مبدئّية على أهّمية  هذا  

 ، خصوصا  ،ادع    مؤتمرنا الوزاري  الخامس  عشر الذي ملخرجات  املرجّوة    فعالّيةالب  يستجيبمرن  و   ضح  او   عمل

اتخاذ بمساعدة   التدابير   إلى  واالكفيلة  النامية  الصغيرة  والجزر    ألقل نموا والبلدان غير الساحليةالبلدان 

 لجائحةا آثار  ملواجهة    ،النامية والبلدان األفريقية والبلدان األخرى  ذات االقتصادات الصغيرة والضعيفة

التي التصّدي    سبلالدراسات حول    تعميم، السّيما من خالل  القتصاداتها واملدّمرة  السلبّية   لألزمة األكثر حّدة 

هذه الصّحية  ،البلدان  تواجهها  األزمة  مع  برامج    التي  الديون   اقمف ت  أزمةوهي    ،بالتوازي  جّل   اإلنعاشتكّبل 

إلىكذلك  و االقتصادي،   الوصول  املستحاآل  دعم  األزمات  واالستثمار  التنمية  تمويل  ل  دثةلّيات  واملراحل في زمن 

 . في هذا املجالدفع السياسات التضامنّية ة في املنابر األممّية بضرور التحسيس مواصلة إلى   باإلضافة، االنتقالّية

جداول  تفاعل األونكتاد من خالل استراتيجّياته ودراساته واستبياناته مع    تعزيز  دمزي  أهمّية   كما نشير إلى

مات والهياكل الدولية  ورؤى   أعمال
ّ
التقليص  و واالستثمار    التكنولوجي  واالنتقالبالتنمية    لصلةا  األخرى  ذاتاملنظ

امن   ومجابهة  لرقمية  الفجوة  الجنسين  بين  املساواة  ذلك؛  يةاملناخ  التغّيراتودفع  مؤتمر األمم مخرجات    من 

  األمين العام لألمم املتحدة بشأن مستقبل التعاون  العاملي،  وأجندة 2063 لعام 2063 ؤيةور   الخامس املتحدة

 ....األفريقي ، وخطة عمل أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنميةلالتحاد 

ن من   
ّ
ر سبل  أوفضمان  قصد  في هذه املجاالت وتفعيل دراساته  خبرة األونكتاد  تثمين  هذا التفاعل سيمك

 . مع الخصوصّيات اإلقليمية والجهوية  الءمةتمو شاملة مشتركة  قتصادي  االخطط اإلنقاذ واإلنعاش إنجاح 

شعب الفلسطيني  ألونكتاد ملساعدة اللبرنامج وحدة ااملجهودات املتواصلة  تثّمن تونس  ومن ناحية أخرى  

لفلسطينو  الفنية  املساعدة  تقديم  في  األونكتاد  استمرار  أهمية  على  للنقطة  ،  تؤكد  ب    127تنفيذا  لعهد ب 

 قة.  بريدجتاون وللواليات والقرارات األممية الساب

الرئيس، سّيدي  بنجّدد    أخيرا  لتمّنياتنا  التوفيق  و  الالنجاح  الجديدفريق  ونأمل  عمل    ، التوصل  في، 

األطراف ب كل  جهود  مقاربات    ،تضافر  تجسيد  نتائج  إلى  لتحقيق  التحديات،  هذه  ملختلف  حلول  ومقترحات 

التنمية،   و  بالتجارة  املتعلقة  املجاالت  كل  في  أّن  و ايجابية  في  ثقتنا  عن  الدولّية  جاملنعّبر  املانحة و موعة  الدول 

الفترة  خاّصة   في هذه  ف 
ّ
تتخل تاريخ  لن  الالحاسمة من  وفي هذا  العاملي االستثنائي  ظ األونكتاد   مواصلة  عن   رف 

ملساعدة  با  ئها إيفا املالية  وتعهداتها  الطموحلتزاماتها  برنامجة  تحقيق  على  قدما  ،  األنكتاد  دوره  والدفع  لتعزيز 

   .التنموي 

 سّيدي الرئيس. وشكرا  لكم  

 


