
بيان  
اجملموعة العربية 

يلقيه سعادة السفير خالد حسي اليماني املندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى االم 

املتحدة – نيويورك 
19 يناير 2015 



السيدان امليسران املشاركان, 

اسـمـحـوا لـي ف الـبـدايـة ان أتـقـدم لـكـمـا بـالـنـيـابـة عـن اجملـمـوعـة الـعـربـيـة بـالـتـهـنـئـة عـلـى تـعـيـنـكـمـا مـنـسـقـي 
لـلـمـفـاوضـات احلـكـومـيـة الـدولـيـة ألجـنـدة الـتـنـمـيـة ملـا بـعـد ٢٠١٥. كـمـا نـعـرب عـن تـقـتـنـا بـقـدرتـكـمـا ف إدارة هـذه 

املفاوضات بحكمة واقتدار.  

كـمـا تـود اجملـمـوعـة الـعـربـيـة ان تـضـم صـوتـهـا الـى الـبـيـان الـذي ادلـى بـه سـعـادة املـنـدوب الـدائـم جلـنـوب افـريـقـيـا 
نيابة عن مجموعة السبعة والسبعي والصي.  

امليسران املشاركان, 
 السيدات والسادة,  

ف ضـوء املـوضـوعـات الـتـي تـتـنـاولـهـا اجلـولـة االولـي لـلـمـفـاوضـات احلـكـومـيـة, فـإن اجملـمـوعـة 
العربية تود إلقاء الضوء والتأكيد على النقاط التالية: 

تـؤكـد اجملـمـوعـة الـعـربـيـة عـلـى أهـمـيـة اجلـهـود الـدولـيـة الـتـي بـذلـت خـالل الـعـامـي املـاضـيـي والـتـي 1.
انـتـهـت الـى اصـدار تـقـريـر مـجـمـوعـة الـعـمـل مـفـتـوحـة الـعـضـويـة حـول أهـداف الـتـنـمـيـة املـسـتـدامـة, 

وأنـه يـتـعـي بـذل مـزيـد مـن اجلـهـد لـلـحـفـاظ عـلـى مـا تـضـمـنـتـه الـوثـيـقـة A/68/970 مـن تـوازن 
بـي ابـعـاد الـتـنـمـيـة املـسـتـدامـة الـثـالثـة وربـط وسـائـل الـتـنـفـيـذ بـاألهـداف, والـذى أكـد قـرار 

اجلـمـعـيـة الـعـامـة رقـم A/RES/68/309 عـلـى انـهـا االسـاس الـرئـيـسـي الـذى يـسـتـنـد إلـيـه 
االدمـاج املـتـوازن ألهـداف الـتـنـمـيـة املـسـتـدامـة. كـمـا تـؤكـد اجملـمـوعـة الـعـربـيـة عـلـى عـالقـة 
االرتـبـاط املـتـبـادل بـي الـسـلـم واألمـن والـتـنـمـيـة, السـيـمـا وأن املـنـطـقـة الـعـربـيـة ال تـزال تـعـانـي مـن 

االحتالل االجنبي واإلرهاب.  

وف هـذا الـسـيـاق, تـعـاود اجملـمـوعـة الـعـربـيـة الـتـأكـيـد عـلـى مـوقـفـهـا الـسـابـق بـأن حتـقـيـق الـغـايـات 
واالهـداف اخلـاصـة بـاجملـتـمـعـات املـسـتـقـرة الـتـي تـنـعـم بـالـسـلـم واالمـن يـشـمـل إنـهـاء االحـتـالل 
األجـنـبـي, وتـعـزيـز الـتـعـاون ف مـجـال مـكـافـحـة اإلرهـاب وعـالج اسـبـابـه اجلـذريـة وجتـفـيـف 

اإلضـاف  واملـلـحـق   A/68/970 الـتـقـريـر مـن  بـالـفـقـرة (13)  جـاء  ملـا  وفـقـاً  متـويـلـه,  مـنـابـع 
لـلـتـقـريـر. كـمـا  تـلـفـت اجملـمـوعـة الـعـربـيـة إلـى اآلثـار الـسـلـبـيـة طـويـلـة األمـد لـلـهـجـرة الـقـسـريـة 
اجلـمـاعـيـة الـنـاجتـة عـن احلـروب والـنـزاعـات واالحـتـالل اإلسـرائـيـلـي لـفـلـسـطـي واألراضـي 
الـعـربـيـة األخـرى واإلرهـاب عـلـى الـتـنـمـيـة ف دول املـنـطـقـة الـعـربـيـة, وخـاصـة مـا رتـبـه ويـرتـبـه 
الـتـدفـق الـهـائـل لـالجـئـي مـن ضـغـط مـتـزايـد عـلـى الـبـنـى الـتـحـتـيـة األسـاسـيـة ف الـبـلـدان املـضـيـفـة, 

وتؤكد على أهمية حلظ هذه القضية ف أجندة التنمية ملا بعد العام .2015 

تـعـرب اجملـمـوعـة الـعـربـيـة عـن قـلـقـهـا مـن تـداعـيـات األزمـة املـالـيـة واالقـتـصـاديـة الـدولـيـة األخـيـرة 2.
عـلـى حتـقـيـق الـتـنـمـيـة املـسـتـدامـة خـاصـة ف الـدول الـنـامـيـة. وف هـذا الـسـيـاق, وتـدعـو اجملـمـوعـة 



الـعـربـيـة إلـي تـقـويـة وإصـالح املـؤسـسـات املـالـيـة الـدولـيـة وجـعـلـهـا أكـثـر اسـتـقـراراً وشـمـوالً, 
وتـعـزيـز مـشـاركـة الـدول الـنـامـيـة ف ادارة الـنـظـام املـالـي الـعـاملـي, والـعـمـل عـلـى تـفـعـيـل نـظـام 

جتاري دولي أكثر عدالة لتعزيز التنمية املستدامة.   

ملــســاعــدات  واحملــوري  احلــيــوي  الــدور  عــلــى  الــعــربــيــة  اجملــمــوعــة  تــؤكــد  مــتــصــل,  ســيــاق  وف 
اإلمنـائـيـة الـرسـمـيـة (ODA) بـاعـتـبـارهـا مـصـدراً أسـاسـيـاً وهـامـاً مـن مـصـادر الـتـمـويـل الـرسـمـي 
لـلـبـلـدان الـنـامـيـة, ف ضـوء خـصـوصـيـة الـتـحـديـات الـتـى تـواجـه الـبـلـدان املـتـوسـطـة الـدخـل 
والـبـلـدان األقـل منـواً والـبـلـدان اخلـارجـة مـن الـنـزاعـات, وكـذلـك الـدول الـتـي تـفـتـقـر إلـى وجـود 
مـصـادر أخـرى لـلـتـمـويـل.  كـمـا تـعـرب عـن قـلـقـهـا حـيـال انـخـفـاض تـلـك املـسـاعـدات عـلى 
مـدى األعـوام األخـيـرة. لـذا فـأن اجملـمـوعـة الـعـربـيـة حتـث عـلـى اتـخـاذ تـدابـيـر فـعـالـة لـضـمـان 

الـوفـاء بـذلـك االلـتـزام, واملـتـمـثـل بـتـوفـيـر %0.7  مـن إجـمـالـي الـنـات الـقـومـي لـلـبـلـدان املـتـقـدمـة 
لـصـالـح الـبـلـدان الـنـامـيـة, مبـا ف ذلـك الـنـسـبـة احملـددة لـصـالـح الـبـلـدان االقـل منـواً. بـل والـنـظـر ف 

امـكـانـيـة رفـع نـسـبـة مـسـاعـدات الـتـنـمـيـة الـرسـمـيـة لـتـصـل الـى %1  لـتـتـوافـق وحـجـم الـطـمـوح 
املـرتـبـط بـأجـنـدة الـتـنـمـيـة مـا بـعـد .2015 . وف هـذا اإلطـار, تـؤكـد اجملـمـوعـة الـعـربـيـة عـلـى 
أهـمـيـة تـضـمـي مـبـدأ "الـعـدالـة ف اعـادة تـوزيـع الـثـروة" ضـمـن األهـداف اإلمنـائـيـة ووضـع حـلـول 
فعالة إلعادة توزيع جزء من هذه الثروة ف سياق رفع نسبة املساعدات اإلمنائية الرسمية. 

تـؤكـد اجملـمـوعـة الـعـربـيـة عـلـى ضـرورة إيـالء مـزيـد مـن االهـتـمـام جتـاه مـعـاجلـة مـسـألـة الـتـفـاوت ف 3.
الـقـدرات الـعـلـمـيـة ومـسـتـويـات الـتـنـمـيـة لـلـعـلـوم واملـعـرفـة والـتـكـنـولـوجـيـا واالبـتـكـار بـي الـدول 
املـتـقـدمـة والـنـامـيـة. وف هـذا اإلطـار, تـدعـم اجملـمـوعـة الـعـربـيـة وضـع آلـيـة دولـيـة لـتـيـسـيـر ونـقـل 
ونـشـر الـتـكـنـولـوجـيـا الـصـديـقـة لـلـبـيـئـة, مبـا ف ذلـك الـتـكـنـولـوجـيـا املـتـعـلـقـة مبـجـاالت الـطـاقـة 

ووضع إطار زمني لذلك. 

تـؤكـد اجملـمـوعـة الـعـربـيـة عـلـى احـتـرام حـقـوق اإلنـسـان ومـبـادئ الـقـانـون الـدولـي, مبـا ف ذلـك 4.
احلـق ف الـتـنـمـيـة واحلـق ف الـتـمـتـع مبـسـتـوى مـعـيـشـة مـالئـم, واحلـق ف الـغـذاء واملـاء, وسـيـادة 
الـقـانـون, واحلـكـم الـرشـيـد, واملـسـاواة بـي اجلـنـسـي, ومتـكـي الـنـسـاء والـفـتـيـات, وإنـهـاء كـافـة 

أشكال العنف ضدهن, وحماية ومتكي األسرة.  

وخـتـامـاً, تـود اجملـمـوعـة الـعـربـيـة أن تـؤكـد لـكـم مـجـدداً اسـتـعـدادهـا لـلـمـسـاهـمـة الـبـنـاءة ف اجنـاح أعـمـال 
املفاوضات احلكومية حول أهداف التنمية املستدامة. 

شكرا


