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بسم هللا الرمحن الرحمي
مدير عام منظمة المم املتحدة للتمنية الصناعية
معايل الس يد /يل يوجن
الس يدات والسادة رؤساء وأعضاء وفود ادلول املشاركة،
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ،
-

-

يف البداية يسعدان ابمس وفد امجلهورية المينية أن نتقدم ابلهتنئة لسعادة محمد املزغاين سفري
امجلهورية التونس ية الشقيقة عىل انتخابه رئيسا للمؤمتر ،كام نتقدم جبزيل الشكر والامتنان
للس يد يل يوجن املدير العام للمنظمة عىل تفانيه يف دمع التمنية الصناعية الشامةل واملس تدامة يف
ادلول النامية و دول العام مجعاء ابعتبار التمنية الصناعية جحر الزاوية للمنو الاقتصادي،كام
نش يد ابلإجنازات اليت شهدهتا منظمة المم املتحدة للتمنية الصناعية خالل فرتة وليته مكدير
عام للمنظمة .
كام نود ان نتقدم ابلهتنئة احلارة لدلكتور جريد مولر عىل الثقة اليت منحهتا اايه ادلول العضاء
لتوليه منصب املدير العام لليونيدو ونؤكد عىل اس متراران يف تعاوننا الاكمل معه من اجل اإجناح
هممته يف حتقيق أهداف املنظمة .
يود وفد بالدي أن يؤيد البيان اذلي القاه سعادة السفري صالح عبد الشايف سفري دوةل
فلسطني ابمس اجملموعة العربية.
نشكر املدير العام عىل تقريره الس نوي للعام 2020م الوارد ابلوثيقة رمق  IDB .49/2حول
أنشطة اليونيدو يف جمال املبادرات والنشطة والربامج الرئيس ية وخطط التمنية اليت مت تنفيذها
عام  .2020واذلي عكس هجود اليونيدو دلمع ادلول العضاء يف هجود التمنية الصناعية .
اس هتل مداخليت ابن احتدث عن الوضع يف المين فال خيفى عليمك الرضر اذلي طال القطاع
الصناعي والتمنوي يف المين نتيجة الحداث احلالية يف المين بعد انقالب مليش يا احلويث املسلحة
عىل السلطة الرشعية يف المين برئاسة خفامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس امجلهورية،
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-

-

-

-

وهو ما يتطلب بذل هجود مضاعفة وشامةل دلمع قطاعات التمنية الاقتصادية اخملتلفة يف المين
واليت ترضرت بشلك كبري كقطاع الطاقة وخصوص ًا الطاقة النظيفة ،وقطاعات الثوة السمكية،
الزراعة ،واملؤسسات املتوسطة والصغرية والصغر .و ملا متثهل هذه القطاعات من أمهية كبرية
خللق فرص معل للش باب واملرأة واليت ستسامه يف اس تعادة عافية الوضع الاقتصادي يف المين،
فاإن احلكومة المينية تسعى لإعادة تنش يط هذه القطاعات ومعاجلة الرضار اليت حلقت هبا.
يؤكد وفد بالدي عىل أمهية تبين املنظمة س ياسات واليات جديدة لتنفيذ مشاريعها يف البدلان
اليت تعاين من رصاعات من اجل تسهيل تنفيذ املشاريع اليت تتبناها املنظمة ونتطلع اىل ا إلرساع
يف اعامتد مسودة اسرتاتيجية املنظمة يف حالت الزناعات واحلروب والزمات وابن حتصل
ادلول اليت تعاين من الرصاعات واحلروب عىل الاهامتم من قبل املنظمة للمساعدة يف جتاوز
الصعوابت اليت تعيق التمنية الصناعية وخلق فرص معل وبرامج التعايف يف تكل البدلان ومن
مضهنا المين.
أن اس تعادة نشاط منظمة المم املتحدة للتمنية الصناعية يف المين ميثل أحد أولوايت احلكومة
المينية ،ذلا فأننا نطالب ابإعداد برانمج للمين (  ) Country Programيأخذ بعني الاعتبار
التطورات والتغريات اليت مست القطاعات الاقتصادية وحبيث يتضمن هذا الربانمج
الولوايت اليت تتواءم مع اخلطة الإسرتاتيجية للجمهورية المينية ،مع تأكيدان عىل تقدمي اكفة
أوجه ادلمع والتنس يق مع املنظمة للخروج بأفضل النتاجئ ،وكذا دمع هجودها يف حشد املوارد
من ادلول املاحنة للمساعدة يف متويل املشاريع اليت سيتفق علهيا مضن اإطار الربانمج.
يقدر وفد بالدي هجود اليونيدو لس تئناف مشاريعه يف المين مع جمال مشاريع القطاع الصناعي
والزراعي والثوة السمكية يف بناء القدرات وحتسني قدرات الامتثال للمعايري وإاطار اجلودة
ودراسة اإماكنية تقدمي ادلمع يف جمال الطاقة املتجددة والطاقة البديةل ومشاريع دمع الفئات
املترضرة من احلرب اقتصاداي خصوص ًا يف مناطق نزوح املدنيني من أماكن احلرب .
يقدر وفد بالدي دور اليونيدو يف ادلفع بعملية التمنية الاقتصادية يف ادلول النامية لتعزيز
قطاعات التمنية الصناعية وندعو ادلول الشقيقة والصديقة ملساعدة احلكومة المينية ملعاجلة
ا إلرضار اليت حلقت بقطاعات التمنية نتيجة احلرب يف سبيل الهنوض هبا من جديد.
يف الاخري
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 نعرب ابمس امجلهورية المينية عن تقديران جلهود املنظمة يف دمع ادلول العضاء يف املنظمةملواهجة تداعيات انتشار فريوس كوروان ل س امي يف ظل اس مترار انتشار حتورات وموجات
جديدة ونتطلع ان تكون المين من مضن ادلول املس تفيدة من هذا ادلمع .
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ،،،
شكرا الس يد الرئيس
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