السيد الرئيس،
أصحاب املعالي والسعادة،
السيدات والسادة أعضاء املؤتمرالعام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية،
السيد الرئيس،
أود باسم وفد بالدي ان أهنئكم على انتخابكم لرئاسة أعمال الدورة الثامنة عشر للمؤتمر العام لليونيدو ،وكذلك السيدات
والسادة املنتخبين لعضوية اللجان املختلفة باملؤتمر ،متمنين لكم التوفيق في إدارة اعمال مؤتمرنا هذا .كما نتقدم بجزيل الشكر
لدولة المارات العربية املتحدة على استضافتهم الكريمة مؤكدين لكم عن تعاون وفد بالدي الكامل معكم من أجل إنجاح اعمال
هذا املؤتمر .كذلك نتقدم بالشكر لسعادة سفيرة روسيا البيضاء السيدة كوبشينا على ادارتها الحكيمة للمؤتمر العام في دورته
السابعة عشر.
كما أود ان أنقل لكم تحيات معالي وزير القتصاد الوطني الفلسطيني السيد خالد العسيلي والذي يعرب عن أسفه لعدم تمكنه من
ّ
الحضور وتمثيل دولة فلسطين نظرا لعدم حصوله على تأشيرة الدخول الى دولة المارات العربية املتحدة.
السيد الرئيس،
ً
بداية ،يعرب وفد بالدي عن تقديره للمدير العام لليونيدو السيد لي يونغ ولسكرتارية املنظمة على جهودهم في دعم وتعزيز التنمية
الصناعية الشاملة واملستدامة ،وكذلك الشكر موصول للشعبة اإلقليمية للمنطقة العربية في اليونيدو على تعاونهم ودعمهم
لدولة فلسطين على مدار السنوات املاضية.
السيد الرئيس،
ً
لقد انضمت دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في اليونيدو في العام املاض ي وهذا تماشيا مع تحمل دولة فلسطين ملسؤولياتها
ً
على الصعيد العاملي وايمانا منا بدور منظمة اليونيدو في إدماج اقتصاديات البلدان النامية في القتصاد العاملي من خالل تشجيع
التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة من خالل دعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،كما ونؤكد ان دولة فلسطين ستقوم
بجميع ما يترتب عليها ومن واقع مسؤوليتها وستفي بجميع التزاماتها املتعلقة بمخرجات هذا املؤتمرـ وذلك على الرغم من أن دولة
فلسطين ما زالت تقبع تحت أطول احتالل شهده العصر الحديث ،هذا الحتالل بنهجه الستعماري وبانتهاكه الصارخ لجميع
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القوانين والتفاقيات الدولية والثنائية وقرارات الشرعية الدولية ،وبمصادرته اليومية لألرض الفلسطينية لصالح الستيطان،
والسيطرة على املوارد املائية والطبيعية ،وفرضه القيود على حركة األشخاص والبضائع ،وكافة اإلجراءات التي يتخذها الحتالل
ً
لحرمان فلسطين من تحقيق الستخدام المثل للموارد  -التي هي أصال محدودة – وخاصة تلك املوجودة في املناطق املسماة (ج).
إن كافة هذه العوائق لها نتائجها املباشرة في زيادة تكلفة اإلنتاج وبالتالي تقليل فرص التنافسية للصناعة الفلسطينية مما يشكل
ً
ً
ً
تحديا خاصا للتنمية الصناعية الشاملة واملستدامة في دولة فلسطين ويحتم علينا العمل سويا كمنظمة وأعضاء وممولين بشكل
خالق وحثيث لتحقيقها.
السيدات والسادة األعضاء،
ً
تكمن متطلبات التنمية في فلسطين في تعزيز قدرة القتصاد الفلسطيني على مقاومة القيود املفروضة من قبل الحتالل وصول إلى
ً
استقالله وتحقيقا لالنفكاك عن القتصاد اإلسرائيلي بالبناء على امليزات التنافسية للصناعات الفلسطينية املختلفة .وفي هذا
فإننا نشيد بجميع الجهود الدولية الهادفة إلى تخطي العقبات التي يفرضها الحتالل ونقدر جهود منظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية على األرض في فلسطين من أجل دعم متطلبات التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة من خالل رزمة البرامج واملشاريع
التي تنفذها في دولة فلسطين ،سواء املشاريع التي تنفذ على مستوى وطني كمشروع تطوير سلسلة القيمة في قطاع األحذية،
ومشروع توظيف النساء والشباب في قطاع النسيج ،ومشروع استخدام الطاقة املستدامة في الصناعة أو املشاريع التي تنفذ على
مستوى إقليمي مثل تطوير القطاع الخاص في منطقة جنوب املتوسط ،ومشروع التجمعات العنقودية الصناعية اإلبداعية
ً
والثقافية ،ومشروع سويتش ميد ،وغيرها من املشاريع والبرامج التي تستجيب ورؤية الحكومة الفلسطينية ،خاصة األولويات
املدرجة في أجندة السياسات الوطنية  2022-2017والتي تعتبر أحد األدوات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030
في فلسطين بما يشتمل ذلك على األهداف ذات األولوية في خلق فرص عمل للشباب واملرأة ،تمكين البنية التحتية لالبداع
ً
والصناعة وكذلك تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة اقتصاديا.
ونتطلع إلى تعزيز جهود اليونيدو في القتصاد األخضر والدوار ،وفي إدماج التكنولوجيا في القطاعات اإلنتاجية بهدف تعزيز القدرة
التنافسية للشركات واملنتجات ،وتوفير املوارد الالزمة التي تعد عامال رئيسيا لتحقيق األهداف املنشودة في النمو القتصادي
الشامل والحد من الفقر والبطالة .وفي ذات السياق ،فإننا في دولة فلسطين ننظر بجدية لغاية إدراج دولة فلسطين ضمن برنامج
شراكة الدول التابع للمنظمة ) ،(Country Programكما تم الطلب من منظمة اليونيدو دعم دولة فلسطين في صياغة إستراتيجية
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صناعية انطالقا لتطوير سياسة صناعية شاملة ومتكاملة لتحقيق أجندة التنمية املستدامة  ،2030عالوة على ضرورة تحديد
ً
أولويات الستثمارات املباشرة فضال عن دعم القطاعات الواعدة التي يمكن من خاللها جذب الستثمارات.
وفي هذا اإلطار ،فإننا نؤكد أننا نعمل وبشكل حثيث على دعم وتنمية القطاع الصناعي في دولة فلسطين على الرغم من التحديات
السياسية والقتصادية التي نواجهها ،ولهذه الغاية فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها تطوير البينة التحتية
املوجهة لتمكين القطاع الصناعي ،ومن ضمنها تقديم رزمة حوافز في قطاعات واعدة ،في الطاقة والطاقة املتجددة واملياه ،وفي
قطاع التصالت ،إضافة إلى إنشاء املدن الصناعية واملناطق الحرة ،عالوة على تطوير البنية التحتية للجودة .كما وتستمر جهود
دولة فلسطين في تحسين بيئة األعمال والستثمار حيث نعمل على إدخال رزمة من التعديالت على التشريعات ذات العالقة
ً
ً
للتشجيع على الستثمار والتوسع الصناعي وفق أحدث النظم والتكنولوجيا املنافسة اقليميا ودوليا .
لقد سعت وزارة القتصاد الوطني خالل األعوام املاضية ومن خالل التعاون مع مجتمع املانحين ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية إلى تحديث قطاع الصناعة ،وتطوير تنافسيته من خالل تنفيذ منهجية التكتالت العنقودية  ،Industry Clustersوحاليا
ووفقا لرؤية الحكومة ،تعمل وزارة القتصاد الوطني على تطوير العناقيد الصناعية التنموية Industrial Development Clusters
ً
بهدف تعزيز امليزات التنافسية للقطاعات املستهدفة جغرافيا واملوزعة في مختلف محافظات الوطن .ونحن نتطلع إلى الشراكة
املستمرة بالتعاون مع اإلدارات املختلفة والبرامج القائمة واملستقبلية لليونيدو وخاصة آننا نعمل بنموذج متميز من الشراكة فب
التنفيذ وجلب التمويل بهدف تنفيذ الستراتيجيات الصناعية وتوفير الدعم الالزم من أجل تنفيذ خطة العناقيد الصناعية في
فلسطين لغاية املساهمة الفعلية في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة من خالل العمل على الهدف التاسع إضافة إلى
املساهمة في وضع الحلول املناسبة للمشكالت القتصادية والجتماعية والبيئية وفق التزاماتنا الدولية.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
في الختام ،ل يسعني سوى أن أتوجه بالعرفان والمتنان لجميع الدول األعضاء التي تساهم في وضع القتصاد الفلسطيني على
طريق التنمية املستدامة ،وإنني على ثقة بأن أعضاء املؤتمر العام ومجتمع املانحين سيقومون بتوفير املوارد الالزمة التي تتيح
ملنظمة اليونيدو املساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة في دولة فلسطين كجزء من التزام املجتمع
الدولي بتجسيد الدولة الفلسطينية املستقلة.
أشكركم بالنيابة عن حكومة دولة فلسطين على حسن استماعكم مع تمنياتنا ملؤتمرنا هذا بالنجاح.
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