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 الس يد رئيس الجمعية العامة،
مم المتحدة،  الس يد الأمين العام للأ

لقاء هذه الكلمة بسم المجموعة العربية  في نيويورك. أأتشرف بإ

للتعجيل بعقد ، رئيس الجمعية العامة ،بد الله شاهدع تقدم ببالغ الشكر والتقدير للس يد أأ و 

التعجيل بأأهداف التنمية ، التي ترتكز على مجموعة المواضيع الثانية المشاورات غير الرسمية حول

التأأكيد على أأهمية وتعيد المجموعة العربية . المس تدامة من خالل التمويل المس تدام وبناء الثقة

 .للأمم المتحدةالعام، في اإطار الجمعية العامة لس يد الأمين قرير االمناقشة التي نحن بصددها لت

 أأنطونيو غوتيريشلس يد المتضمنة في تقرير ا والمقترحات كما نجدد تقديران للمبادرات والأفكار

للأمم المتحدة  ئبة الأمين العاماننتقدم بلشكر للس يدة أأمينة محمد، و  المعنون "خطتنا المشتركة".

 على تواجدها معنا خالل اجتماعاتنا هاته.

بنظام دولي قائم على التعددية والتعاون والتضامن والتشاور تؤكد المجموعة العربية التزامها . 1

البشرية  . وتشدد، في هذا الإطار، على ضرورة دعم الدول بما فيها الدعم بلمواردوس يادة القانون

دارة العدالة وتحقيق البناء ية الالزمة من أأجل والمال  من . كما أأنه س يادة القانونقدرات في مجال اإ

لى استرداد  بلغ الأهمية أأن نس تفيد من المبادرات القائمة التي تُعنى بمكافحة الفساد بلإضافة اإ

ي الأصول مثل "الش بكة العالمية لمكافحة الفساد"، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعن

لى تعزيز جهود الدول  بمكافحة المخدرات والجريمة وغيرها من المبادرات المهمة التي ترمي اإ

 الأعضاء في محاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.

والستثمار  تنامي التجارة الدوليةلالس تجابة لحقائق  هيكل ضريبيي دولياإصالح اإن فكرة . 2

نشاء أ لية دولية لهذا الغرض لبد وأأن يتم بناء على التشاور مع والقتصاد الرقمي، و  عبر الحدود اإ

عد أأساس كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس على طار عدد محدود من أ لية تم اإ ادها في اإ

طار فكرة الشروع بمفاوضات متعددة الأطراف فيكما تدعم المجموعة العربية  .الدول الأمم  اإ
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ضريبية، ليتس نى معالجة الثغرات الموجودة في اتفاقية الأمم المتحدة المتحدة بشأأن التعامالت ال

معالجة من المهم كذلك أأن تتم و . المنظمةواتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  لمكافحة الفساد

لى اعتماد ـ"استرداد الأموال"الثغرات القانونية في ال ليات القائمة فيما يتعلق ب ، فضاًل عن الحاجة اإ

مشروعة واسترداد اتبعة للأمم المتحدة لتعزيز التنس يق الدولي بشأأن التدفقات المالية غير ال  أ لية

عادتها  .الأصول واإ

نحيط ، و في مكافحة المعلومات المضللةتعزيز التعاون الدولي الأمين العام ل  نرحب بجهود. 3

 ودن ،الإطار هذاوفي  .عالم"تعزز النزاهة في الإ  لقواعد السلوك "مدونة عالميةبلدعوة لإعداد علمًا 

ذا كانت ستتم في  المعلوماتالحصول على مزيد من  بخصوص طريقة صياغة هذه المدونة وما اإ

طار عملية تفاوض حكومية.  اإ

بشكل سلبيي يمكن  اس تخدام التكنولوجيا الرقميةمن أأن  هاعن قلق المجموعة العربية عرب . ت4

المضللة عن عمد، ونؤكد الحاجة لمكافحة  أأن يتيح مسارات جديدة للمعلومات الخاطئة أأو

 المعلومات المضللة، بطريقة تتوافق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

انتشار المعلومات المضللة على المنصات الإلكترونية، بما في ذلك على وسائل التواصل وكذلك 

ية وكراهية الأجانب والتنميط السلبيي، يس تهدف نشر العنصرية وخطاب الكراه  قدالجتماعي، 

وتقويض الصحة العامة والنظام العام، وانتهاك حق الأفراد في الخصوصية، والتحريض على جميع 

 أأشكال العنف والإرهاب والتعصب والتمييز والعداء.

 مراعاةمع  ،لتطوير مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي قصوى أأهمية مجموعة العربيةولي ال. ت5

في  لتعزيز قدرتها على المساهمة الناميةللدول  القدراتم الدعم الفني والمساهمة في بناء تقدي

لى معايير تكميلية للناتج المحلي الإجماليال  دعم المقترح الخاص تكما  .جهود المبذولة للتوصل اإ



4 

 

عادة النظر  الحصول على التمويل، و لس تكمال الناتج المحلي الإجماليتحديد التدابير  في بإ

 بشروط ميسرة ووسائل الدعم الأخرى.

على مس توى رؤساء  س نتينقمة كل لمقترح الخاص بعقد علًما ب المجموعة العربية تأأخذ. 6

مين بين دول مجموعة العشرين وأأعضاء المجلس القتصادي والجتماعي والأ  ،الدول والحكومات

 مرونة، أأكثرمنصف و س تدام و م عالمي د من أأجل اقتصا الدولية،العام ورؤساء المؤسسات المالية 

المناقشات حول القتصاد الكلي ، حتى تتم شاملةالقمة هذه أأن تكون  ضرورة على مؤكدين

لمزيد من نتطلع للحصول على او  .لأمم المتحدةمنظمة ا كافة دول بمشاركة والقضااي المالية

نشاء بشأأن الإ  التوضيحات لى اإ لى السعي كما تؤيد المجموعة  لأمن القتصادي".ل"مجلس شارة اإ اإ

لى اتفاق بشأأن  العامة وتعزيزها  الأخير" لتحفيز اإجراءات الس ياس يةشوط "تحالف ال التوصل اإ

لى تحقيق أأهداف التنمية المس تدامة.حتى   ل يتخلف أأحد عن الركب، كجزء من الجهود الرامية اإ

لى نتفق مع نظرة الأمين العام أأن  .7 نصافًا نظام تجار هناك حاجة ملحة اإ ي متعدد الأطراف أأكثر اإ

بما يعكس قدرة الدول على العمل سواي لتطوير ، وغير تمييزي يةح والشفاف انفتتسم بلومرونة ي 

القدرات التكنولوجية والبتكار  ثمينوهذا يعني أأيًضا تعزيز وت  التنمية. والدفع بعجلةالتجارة الدولية 

لمرونة في حقوق الملكية الفكرية ونقل ا ةدفي ذلك زايفي البلدان النامية، بما قدرة على الصمود وال

تؤيد  . في هذا الصدد،اس تخدام القيود التجاريةحد من التكنولوجيا ودعم تيسير التجارة وال

منظمة التجارة العالمية وتحديثها لتواكب حقائق وتنش يط صالح اإ طرح العمل على المجموعة العربية 

ل يفتقد المقومات والموارد كبير من الدول النامية  زال عددماأأنه  القرن الحادي والعشرين، اإ

لى القتصادايت المس تدامة في المرحلة الحالية ننا .والمعرفة الالزمة للتحول اإ لى التزام اتم  اإ نحتاج اإ

بلتعاون الدولي، لذلك يجب أأن تكون المنظمات المتعددة الأطراف مزودة بلوسائل الكافية 

الفارق على أأرض الواقع. ويجب تطوير التعاون بين الأمم المتحدة،  والتفويض الالزم لإحداث  
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قليمية، والمؤسسات المالية الدولية على المس تويين الس ياسي والعملي.  كما اإن  والمنظمات الإ

نشاء أ لية لتسوية المنازعات ت عادة اإ  معالجة التوترات التجارية أأمر أأساسي.من ن مكاإ

، ل س ّيما تلك المتعلقة بلتهرب المالية غير المشروعة بمكافحة التدفقاتفيما يتعلق . 8

ؤكد على أأهمية ترقية لجنة خبراء الضرائب التابعة للأمم تأأن  مجموعة العربيةود التالضريبيي، 

لى لجنة ضرائب حكومية دولية، كما  رحب بقتراح فرض حد أأدنى من الضريبة العالمية تالمتحدة اإ

  على الشركات.

لى  تدعو المجموعة. 9 والسعي  وصول التحويالت المالية للمهاجرين تسهيلأأهمية العربية اإ

دخل رئيسي للعديد من الدول النامية. وفي هذا الصدد، يجدر  بعتبارها مصدرلخفض تكلفتها، 

يجاد حلولالعمل على  ووسائل  الطرق التكنولوجية س يما عبر التحويالت، لمبتكرة لتسهيل  اإ

 التصال الجديدة الأخرى.

لى تعزيز التعاون نجدد التأأكيد على أأهمية التعاون الرقمي ودعم . 12 الجهود الدولية الرامية اإ

 خاصا لموضوعتولي المجموعة العربية اهتماما و  ما بين الدول خصوًصا الدول النامية. الرقمي

، مما الدول النامية التي تواجهالتحدايت  بين أأهمالذي يعد من  الغير الرسمي القتصاد الموازي

دماج خالل التعجيلأأضراره من  والحد منيتطلب معالجته   القتصادمهيكلين في ال العمال غير  بإ

  .حقوقهم كافةتضمن  متكافئةلهم الحصول على فرص  يضمن الرسمي بشكل

لفئة المزيد من فرص العمل  الجهود لتوفير أأهمية تكثيفتؤكد المجموعة العربية على كما . 11

ل الش باب دماجهم في برامج والسعي اإ أأولوية خاصة لحل أأزمة البطالة وتوفير التنمية، وتولي ى اإ

جل دعم أأ من ، المسرع العالمي للوظائف والحماية الجتماعية مبادرة وتقدر اإطالقفرص العمل، 

الحماية  وكذا تعزيزبهدف التنمية المس تدامة الثامن  والوطنية للنهوضالمجهودات الدولية 

مين العام تقديم لتمس من الأ ن  ،وفي هذا الإطار . زمة الجائحةأأ خلفات الجتماعية في ظل م
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نشاء" بشأأنمعلومات اإضافية   الأخضر القتصاد في العمل بفرص قدما للدفع طموح تحالف اإ

 ."والرقمي

 

وتعزيز جهود الحكومات  تمويل التنمية المس تدامةنود التركيز على التزامات الشركاء تجاه . 12

ر  قليمي، وتوفير أ ليات التمويل وشركاءها في اإ ساء أأطر التمويل المس تدام على الصعيد المحلي والإ

المختلط وأأسعار الفوائد التفضيلية والعمل على توفير ش بكات الضماانت التكافلية وغيرها من أأطر 

نمائي. لى أأهمية الحرص على تماشي الأنشطة في نفس الس ياق، تجدر الإ  التمويل الإ شارة اإ

نمائية التنفيذية لم  للدول النامية  والظروف الخاصةالوطنية  وفقا للأولوايتنظومة الأمم المتحدة الإ

العمل . وتدعم المجموعة العربية 2232التنمية المس تدامة لعام  الأمثل لخطةوذلك لدعم التنفيذ 

لى مواءمة ممارساته مع القيم العالمية، وبشكل خاص  على دفع مجتمع الأعمال بشكل تدريجي اإ

 اف التنمية المس تدامة بعتبارها القيم التي تم التوافق عليها في الإطار متعدد الأطراف.  أأهد

المنصوص عليها في ميثاق الوفاء بلتزاماتها المالية حث جميع الدول الأعضاء على نوختاًما، . 13

عجز اس تمرار تغطية  أأجل منشروط، الأمم المتحدة في الوقت المحدد وبلكامل وبدون 

الدول الممنوحة من قبل لتنفيذ الفعال للولايت الضمان و العتيادية في الميزانية  النقدية ولةالس ي

 الماليضمان الس تقرار لجهود الأمين العام  المجموعة العربية دعمت. وفي هذا الإطار، الأعضاء

 للأمم المتحدة.

 

  

 


