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البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى األمم المتحدة
باسم
المجموعة العربية خالل المفاوضات الحكومية الدولية
بشأن أجندة التنمية لما بعد عام 5102

حول ورقة اقتراحات تعديل أهداف وغايات التنمية المستدامة
(نيويورك 50 ،ماي )5102
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السيدان الميسران المشاركان،
يشرفني أن ألقي هذا البيان باسم المجموعة العربية.
تجدد المجموعة العربية شكرها لكما على الجهود التي تبذالنها قصد انجاح
المفاوضات حول أجندة التنمية لما بعد عام .5102
وتود المجموعة بداية أن تضم صوتها الى البيان الذي أدلى به الممثل الموقر
لجنوب افريقيا نيابة عن مجموعة السبعة والسبعين والصين.
السيدان الميسران المشاركان،
السيدات والسادة،
تحيط المجموعة العربية علما بدراستها للوثيقة التي تقدم بها الميسران
المشاركان مقترحين تعديل واحد وعشرين غاية ( )Targetsتضمنها تقرير
فريق العمل المفتوح حول أهداف التنمية المستدامة.
وتالحظ المجموعة أن التعديالت المقترحة قد تراوحت مبرراتها بين تحديد
النسب المئوية الغائبة ( )Xsفي تسع غايات وتعديل بعض الغايات كي تصبح
متوافقة مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ان المجموعة العربية تجدد ،في هذا االطار ،موقفها المبدئي المعارض لتعديل
أهداف التنمية المستدامة أو غاياتها كما وردت بتقرير فريق العمل المفتوح
والذي سبق اعتماده من الجمعية العامة لألمم المتحدة بمقتضى القرار عدد
.A/RES/68/309
وفي هذا الشأن ،ترى المجموعة العربية أن فتح الباب لتعديل أهداف التنمية
المستدامة وغاياتها يشكل مساسا بالتوازن السياسي العام للوثيقة والذي تم
التوصل اليه بعد ثمانية عشر شهرا من المفاوضات الحكومية العسيرة.
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وتعبر المجموعة عن قلقها من أن يتم استغالل مبررات التدقيق الفني
( )Technical proofingوعملية التعديل المذكورة من دول أعضاء قصد
اقتراح لغة جديدة غير متفق عليها ستعطل استكمال المفاوضات وتأخر موعد
اعتماد أجندة التنمية خالل شهر سبتمبر القادم.
وبناء عليه ال توافق المجموعة العربية على مقترح تعديل أهداف التنمية
المستدامة وغاياتها وتعرب عن مساندتها لمواقف الدول الداعية الى غلق باب
التعديل.
وتدعو المجموعة ،ختاما ،بدورها الى ادماج تقرير فريق العمل المفتوح كامال
بديباجته وأهداف وغايات التنمية المستدامة وتحفظات الدول األعضاء في أجندة
التنمية لما بعد عام .5102
وشكرا على حسن االنتباه.
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