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  تونس خالل النقاش العام للجنة الثانية بيان
  للجمعية العامة لألمم المتحدة67الدورة ال

 يلقيه السيد إلياس األكحل،
  مستشار بالبعثة الدائمة لتونس 

 بنيويوركلدى منظمة األمم المتحدة 
 
 

 الرحيم الرحمن هللا باسم

 

 الرئيس، السيّد
 

 الدورة خالل الثانية للجنة رئيسا انتخابكم لىع أهنئكم أن البداية في أودّ

. مهمتكم في والتوفيق النجاح لكم نياممت العامة للجمعية والستين السابعة

 الكامل تعاوننا عن لكم أعرب وأن المكتب أعضاء أهنئ أن يفوتني ال كما

 .اللجنة هذه أشغال إلنجاح

 77ال مجموعة باسم الجزائر مندوب به أدلى الذي البيان بالدي وفد يؤيد كما

 والكامرون العربية المجموعة باسم مصر جمهورية بياني وكذلك الصين زائد

 .اإلفريقية المجموعة عن نيابة
 

 الرئيس، السيد
 
 

 وغير هشة عالمية ومالية اقتصادية ظروف في الحالية الدورة تنعقد

 شهدت المتقدمة للدول سياديةــال ديونــال ةــأزم تتسع فبينما مستقرة

 مما ،لمتواصلا الكساد شبح يثير تباطؤا الناشئة الدول أهم اقتصاديات

 اإلقتصاد يشهدها التي الصعوبات تطويق أجل من الجهود مضاعفة يتطلب

 حصول دون والحيلولة العولمة تفرضها التي التحديات ومجابهة العالمي

 .جديدة اقتصادية أزمة
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 لجنةال فإن لهذاو  راءاتــاإلج ذــتنفي مانــض أجل من بالعمل مطالبة 

       ةـاملالي ةـباألزم املتعلق املتحدة مــاألم ؤمترــم يف اــعليه قــاملتف

 اـوتأثريه ةـالعاملي صاديةـواالقت  امــنظ وضع ،وبالخصوص ةـــالتنمي على 

 وودز ونـبريت   ساتـمؤس   الحـصبإ اإلسراع و صافاًــإن رــأكث دويل ايلــم

 .القرار وصنع املعايري وضع يف النامية البلدان مشاركة  ادةـزي بمايضمن
 

 سياسي توافق إجياد القادمة المرحلة تتطلب كما  ضاياـالق شأنـب 

 ومتابعتها إطالقها يتعين التي والمسارات  20 زائد ريو مؤتمر بعد ما في 

 من المتحدة لألمم التنفيذية لألنشطة الشاملة الرباعية المراجعة وعملية

 .2015 بعد لما التنمية ةأجند وضع إلى باإلضافة ،التنمية أجل
 

اللجنة الثانية بمدى قدرتها على   أهمية أشغال تقاس هذا السياق  وفي
 قدرة تعزيزو ،   الستراتيجيات التنمية الوطنيةالفعالة التوصيات تقديم

ني   ـً بالئممال التوازنق  ـحتقيوالبطالة ور  ـ الفقمجابهة  علىدان ـالبل
  .صاديــو االقتــتدامة والنمــاالس

 
من جانب آخر ينبغي استحداث آليات جديدة لمعالجة األوضاع الطارئة 
حتى نتمكن من تحقيق اهداف االلفية للتنمية في اآلجال ذلك أن السلم 
واألمن الدوليين يرتبطان ارتباطا وثيقا بتحقيق الرفاه اإلجتماعي والتنمية 

 .اإلقتصادية
 

 أهمية محورية لتحقيق 20ئد ويكتسي تنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو زا
ويتطلب . التنمية المسدامة في كافة أبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية

ذلك العمل ضمن مسارات أكثر تكامال واتساقا مع ضرورة معالجة مسائل 
   .على وجه الخصوصالتمويل ونقل التكنولوجيا 

 
 الرئيس السيد

  

 تالتحديا من العديد اليوم عالمنا يشهد   أهم أحد البطالة معضلة تعتبرو.

 بطالة ارتفاع ظاهرة وتكتسي. الدولي المجتمع تواجه التي التحديات هذه
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 ينجر لما نظرا بالغة أهمية العليا الشهادات أصحاب الشباب وخاصة الشباب

 المجتمع وعلى الفرد على خطيرة انعكاسات من عنها  يتعين فإنه لذلك .

 األقتصادية االسباب عن والبحث المشكلة هلهذ الالزمة االهمية ايالء

 دولية استراتيجية تركيز عبر الظاهرة هذه التساع العميقة واإلجتماعية

 هذه معالجة قصد المعنية االطراف جميع مشاركة تضمن متكاملة

 .المعضلة

وإن المبادرات التي تقوم بها المنظمة الدولية للعمل جديرة باإلهتمام 
واالممية االخرى لوضع المسارات الوطنية خاصة إذا ما أضيفت لمختلف 

استراتيجية دولية متكاملة األبعاد تضم جميع األطراف وخاصة المؤسسات 
سألة المالية والتنموية الدولية واإلقليمية التي يفترض أن تضع اليوم م

 اهتماماتها وذلك قصد معالجة ابعادها وكسر الحلقة المفرغة صلبالبطالة 
التي تضع البطالة وشح الموارد والكساد الدولي والهجرة غير الشرعية 

 اإلهتمام به بصفة مستعجلة ا علينا جميع،ضمن مسار تفاعلي سلبي
 .وملحة

 
 اونـــالتعتعزيز  تتطلب التي التحديات أهم من المناخ تغير ظاهرة تعد كما

 دويلـــال  آثارها ومعالجة لمواجهتها   اللجنة على يتعين اإلطار هذا وفي.

 اخـاملن ريـتغ بشأن    ادمـالق الدوحة ؤمترـم إىل قوية سالةر  هــتوجي الثانية

  لـأج نـم ةـحيوي االتـجم يف دمـالتق زـلتحفي السياسية اإلرادة   عن تعرب
 .ـياقانون ملزم اتفاق إىل لتوصلا
 

  الرئيس لسيدا
 

 ومنها النامية  دانــالبل نيــمتكل السبل تحديد إلى الدورة هذه خالل نتطلع

 متواصلةوال دةـاجلدي تدياـحتال مواجهة من انتقالية بمرحلة تمر التي الدول

 . ضلـأف صورةـب
 

 الدول مساعدة مسألة العام االمين إدراجب الصدد، هذا في رحبن ونحن

 تونس وإن .المنظمة عمل برنامج أولويات ضمن انتقالية بمرحلة تمر التي

 عمليات من رافقها وما الدكتاتورية من عقود بعد انتقالية بمرحلة تمر التي
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 السياسي الدعم تقديم المساعدة هذه تشمل أن إلى تتطلع ،منظمة نهب

 .البائد نظامال رموز نهبها التي األموال السترداد الالزم واإلداري والقانوني
 

مؤتمر الدوحة حول استرجاع األموال المنهوبة في دول الربيع ويعتبر 
العربي محطة جديرة باإلهتمام لطرح طرق ووسائل لمتابعة االموال 
المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي السترجاعها ووضعها في صلب الديناميكية 

 .التنموية المحلية
 

زوقي  منصف المردكتوروأستخضر في هذا السياق ماجاء في كلمة ال
إّن مسؤولية المجموعة : " مؤتمر الدوحة ما يليلرئيس الجمهورية خال

 تكمن في محاصرة - وال سيما منها الدول الغنية والديمقراطية -الدولية 
فأي فائدة لدعم اقتصادي . اللصوص بكل الوسائل القانونية الممكنة

يجعلها تقدّمه للدول الفقيرة وهذه األخيرة تعاني من نزيف الفساد الذي 
 .تعطي في آخر المطاف للبلدان الغنية أكثر مما تتلقّى

إن كان واجب هذه الدول وبقية الدول األخرى تفعيل وتعميم وتشديد 
المسارعة هو سياسة رفض استقبال األموال المشبوهة، فإن واجبها اليوم 

. باكتشاف هذه األموال واتّخاذ قرارات سياسية استثنائية إلرجاعها إلصحابها
التعلل بدولة القانون وبطء البيروقراطية وصعوبة اكتشاف حيل ف

المختصين في اإلخفاء ال تقنعنا ولن تُطعم كثيرا الجائعين أو تُمكّن من 
 وليس بعد عشر سنوات أو ، اليوم،خلق فرص الشغل التي نحتاجها

 ".عشرين سنة
 

عاضدة إلى موفد بالدي بهذه المناسبة  الدعوة لشركاء التنمية  يجدد كما
عبر توظيف الديون النامية التي تمر بمرحلة انتقالية جهود هذه الدول 

 للتنمية االلفية الحكومية إلى مشاريع تنموية تساعد علي تحقيق اهداف

 .االطراف جميع بين مشتركة مسؤولية تعتبر التي
 

 سيدي الرئيس وشكرا


