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كلمة تونس نيابة عن المجموعة العربية خالل اإلجتماع الخامس لفريق العمل حول أهداف 

 (5102نوفمبر  52التنمية المستدامة )نيويورك، في 

 يتلوها السيد إلياس االكحل 

 مستشار بالبعثة التونسية لدى منظمة األمم المتحدة بنيويورك

 شكرا سيدي الرئيس،

صوتها للبيان الذي ألقاه ممثل فيجي  التي تضم ابة عن المجموعة العربيةيشرفني ان ألقي هذه الكلمة ني

 زائد الصين.  77نيابة عن مجموعة ال

عداده وقاا  ايمة وول الماائل المررووة بالشكر إلى فريق العمل الفني في البداية أود أن أتوجه إل

 للدقس.

 سيدي الرئيس 

أشغال فريق العمل وول أهداف التنمية الماتدامة فإنها تود إذ تتابع باهتمام تقدم  ،إن المجموعة العربية

المالوظا  واألفكاق االولية التالية بخصوص المواضيع المعروضة للدقس في اجتماع اليوم أهم تقديم 

بتروير البنية التحتية بما في ذلك الرااة و ماائل اإلاتصاد الكمي والنمو اإلاتصادي و بالتصنيع والمتعلقة

، على أن يتم إعداد وتقديم مواف عربي شامل ومتكامل بشأن أهداف ومؤشرا  الشاملالماتدام و

 .التنمية الماتدامة في الوات المناسب

 هذه المالحظات والمقترحات األولية:أهم وفيما يلي نقدم 

بية تؤكد المجموعة العربية من جديد اإللتزام الاياسي لتحقيق التنمية الماتدامة في المنرقة العراوال/ 

وفي ظل توفر البيئة الدولية  وبذل كافة الجهود لتحقيقها وفقا لمبدإ الماؤولية المشتركة ولكن المتباينة

 ، مع مراعاة كل دولة واب ظروفها وأولوياتها في التنمية.التمكينية المناسبة

رطا قئيايا تروير وتحديث البنية التحتية ش تعتبر المجموعة العربية  :ثانيا/ تطوير البنية التحتية

وأساسيا لتحقيق التنمية الماتدامة وكذلك لتنمية الصناعة ولتحاين اإلنتاجية الزقاعية والخدما  العامة 

خاصة في والقضاء على الفقر والجوع الكافلة بتحقيق العدالة الجهوية وخلق مواطن الشغل الالئقة 

 المناطق الريفية. 

ملياق  011و 77تحتاج إلى إستثماق ما بين العربية أن المنرقة اام به البنك الدولي مؤخرا  ريرأظهر تقواد 

تحققت في الانوا  األخيرة ولتعزيز  يللمحافظة على معدال  النمو التدوالق سنويا في البنية التحتية 

ا تاج إلى محبينما أظهر تقرير ثان أعده البنك الدولي أن القاقة اإلفريقية ت القدقة التنافاية في العالم العربي

عديدة اراعا  . وتشمل هذه اإلستثماقا  ملياق دوالق سنويا لتقليص الفجوة في بنيتها التحتية 39يقاقب ال 

، بينما تبلغ الفجوة التمويلية لهذه النقل واإلتصاال والصرف الصحي والكهرباء والرااة والتعليم و ياهالمك

في وات تتعرض فيه ميزانيا   ياق دوالق سنويامل 01ماتوا مرتفعا يقدق ب في المنرقة العربية اإلستثماقا  

 .الحكوما  إلى ضغوطا 

تواجهها الدول النامية في اراع البنية التحتية بابب وفي إطاق التصدي لهذه التحديا  الجاام التي 

يتعين على البنية التحتية، الخدما  األساسية وفي تمويل الفجوة التمويلية وضعف مشاقكة القراع الخاص 

المااعدة في  ، في إطاق الشراكة العالمية التي نترلع إلقسائها،والدول المانحةالتمويل الدولية  مؤساا 

 هذا المجال وتخفيف المخاطر التي يواجهها القراع الخاص للمشاقكة في تمويل التنمية الماتدامة.
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من دخلها   %1.7صيص كما ترلب المجموعة العربية من الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك تخ

القومي لمااعدا  التنمية الرسمية وكذلك الوفاء باإللتزاما  المنصوص عليها في مخرجا  القمم 

 وتوافق منتري. 10والمؤتمرا  األممية، بما فيها االجندة 

صة كما تؤكد المجموعة العربية على أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق الاالم واألمن والعدالة الدولية خا 

في المنرقة العربية، بما في ذلك إنهاء اإلوتالل ووماية البيئة والمواقد الربيعية للشعوب الوااعة تحت 

من مبادئ  19، وفقا للمبدإ اإلوتالل وإصالح البنية التحتية اإلاتصادية واإلجتماعية التي دمرها اإلوتالل

قاج هذا الهدف أي " إنهاء اإلوتالل ووماية إطاق زمني لذلك. وتقترح المجموعة العربية إدمؤتمر قيو ووضع 

البيئة والمواقد الربيعية للشعوب الوااعة تحت اإلوتالل وإصالح البنية التحتية اإلاتصادية واإلجتماعية التي 

دمرها اإلوتالل" ضمن األهداف والمؤشرا  التي يتعين على فريق العمل تقديمها إلى الجمعية العامة 

 بأهداف التنمية الماتدامة. ضمن التوصيا  المتعلقة

التنمية خالل العقود تقدق المجموعة العربية الدوق الهام واإلنعكاسا  اإليجابية للبترول على  :الطاقةثالثا/ 

تؤكد من اوتياطي النفط . كما   %71تحتوي على ارابة الالمنرقة العربية التي  فيالعالم والماضية، في 

وفي  .لتحقيق التنمية الماتدامةدول المنرقة إلى الجهود الدولية  المجموعة العربية من جديد انضمام

، نؤكد على وق جميع الدول في تنويع مصادق الرااة الجديدة والمتجددة والرااة النووية في هذا اإلطاق

 مجال اإلستخداما  الالمية لتحقيق التنمية الماتدامة في المنرقة العربية.

كما نؤكد على أهمية إوترام سيادة الدول والشعوب على مواقدها الربيعية وكذلك على عدم وضع عوائق 

 أو التزاما  تحد من الصادقا  أو االنشرة اإلنتاجية الالزمة لتحقيق التنمية الماتدامة.

التكنولوجيا ك التكنولوجيا بما في ذلواستخدام كما تدعم المجموعة العربية وضع آلية دولية لتاهيل نقل 

  المتعلقة بمجال  الرااة ووضع سقف زمني لذلك.

تعتبر المجموعة العربية أن التصنيع ليس مجرد واود من عدة خياقا  للدول النامية بما  :التصنيع رابعا/  

 لخلق الكمية األكبر من فرص العمل فضلفيها المنرقة العربية، ولكن في وااع األمر يعتبر التصنيع الخياق األ

لمواجهة التحديا  اإلجتماعية التي ستكون الزمة في العقود المقبلة  (1111ماليين سنويا وتى سنة  6)

واإلاتصادية والستيعاب اليد العاملة العربية الوافدة وديثا إلى سوق الشغل وامتصاص جزء من معدال  

% وهو  06 برالة يتجاوزمليون عاطل بمتوسط  11ى البرالة الحالية )ويث وصل عدد العاطلين العرب إل

مااعدة للللقضاء على الفقر وكذلك المفتاح األكثر فعالية  أسوأ معدال  البرالة في العالم(. والتصنيع هو

كذلك الصناعة هي وسيلة هامة وفي معالجة عدم المااواة والتحديا  المتعلقة بالتنمية الماتدامة. 

 لتروير التكنولوجيا واالبتكاق.

مرتبرة بتوفر بيئة تمكينية وطنية ودولية مالئمة )لذلك تدعم المجموعة العربية اعتماد   واستدامة الصناعة

مؤشرا  واهداف خاصة بتروير وتنويع الصناعا  الوطنية لتحقيق التنمية الماتدامة تتضمن مؤشرا  تتعلق 

ل ونقل التكنولوجيا وبناء بتوفر البيئة الدولية التمكينية المالئمة )خاصة في مجاال  التجاقة الدولية والتموي

  .القدقا (

 مسائل اإلقتصاد الكمي خامسا/

تعرب المجموعة العربية عن القلق البالغ من تداعيا  االزمة المالية : النظام المالي العالمي 2-0

وتدعو إلى تقوية الدول النامية تحقيق التنمية الماتدامة خاصة في واإلاتصادية الدولية االخيرة على 

. وفي هذا الصدد، تدعم ) inclusiveوشمولية )المؤساا  المالية الدولية وجعلها أكثر استقراقا وإصالح 

المجموعة العربية وجود مؤشرا  لقياس شمولية واستقراق النظام المالي العالمي ضمن أهداف ومؤشرا  

  التنمية الماتدامة.
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لدووة للتنمية للمفاوضا  التجاقية متعددة تدعو المجموعة العربية إلنهاء جولة ا  :التجارة الدولية 2-5

وجود نظام تجاقي عادل جولة الدووة اإللتزاما  الجديدة لاألطراف في أسرع وات ممكن على أن تضمن 

صادقا  زيادة نفاذ منتجا  الدول النامية في االسواق العالمية وخاصة يضمن تاهيل تنقل اليد العاملة و

تدعو المجموعة  كما .الدول التي تشهد عجزا تجاقيا هيكلياصادقا  لك الدول العربية فرادى وجماعا  وكذ

العربية إلى تاهيل انضمام الدول النامية غير االعضاء إلى المنظمة العالمية للتجاقة عبر مراجعة شروط 

ة انضمامها وفق مبدإ المعاملة الخاصة والتفاضلية لفائدة الدول النامية بما يضمن تاريع المفاوضا  الخاص

 باإلنضمام مع العمل على وضع سقف زمني لمااق هذه المفاوضا .

 لتنميةمويل أهداف الت نللديو لناميةا وللدا  وتياجاا دادتز أن لمتواعا من: المديونية الخارجية  2-2

  ماأز ديلتفا للمديونية ةجيد إداقة توفر يترلب يلذا ألمرا ووه. لماليةا ااقدهمو ضآلة ظل الماتدامة في

إليجاد ول لمشكلة في هذا الصدد و تدعو المجموعة العربية  .لمخاطرا تقليلو ئدالفوا تعظيمو يونيةلمدا

بما في ذلك إلغاء ديون الدول النامية وإعادة لتفادي ودوث المزيد من أزما  المديونية  المديونية الخاقجية

ي بنيتها التحتية ولتمويل أهداف تحويل ااط من ديون الدول النامية إلى استثماقا  فهيكلتها وكذلك عبر 

  التنمية الماتدامة.

مراجعة أممية لوكاال  التصنيف اإلئتماني العالمية وإلى إخضاعها إلى كما تدعو المجموعة العربية إلى 

أكد  االزمة المالية العالمية تآكل مصدااية وكاال  التصنيف اإلئتماني العالمي  ويثمعايير أكثر شفافية .

كما أد  عمليا  خفض  .مفرط بشكل بالمخاطر محفوفة مالية منتجا  على عالية دقجا  ابابب إصداقه

ومراجعة التقييما  الايادية لعدد من الدول في العالم خالل الانوا  الماضية إلى انعكاسا  سلبية على 

 تدفق اإلستثماق وكذلك على كلفة تمويل التنمية. 

 سيدي الرئيس، 

ائة في إنجاح أشغال فريق العمل وول نتؤكد لكم مجددا استعدادها للمااهمة البتود المجموعة العربية أن 

 .أهداف التنمية الماتدامة

  وشكرا 

 

 


