كلمة الوفد التونس ي
خالل أشغال املنتدى العربي للتنمية املستدامة لعام 2021
معالي ّ
السيد فيصل بن فاضل اإلبراهيم ،رئيس املنتدى،
معالي ّ
السيدة أمينة أحمد ،نائبة األمين العام لألمم املتحدة،
معالي ّ
السيد أحمد أبو الغيط ،األمين العام لجامعة الدول العربية
معالي السيدة روال دشتي ،وكيلة األمين العام ملنظمة األمم املتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا،
السيدات والسادة ممثلي الدول األعضاء املحترمين ،الحضور الكريم،
يطيب لي في البداية ،أن ّ
أجدد الشكر إلى اإلسكوا وجامعة الدول العربية وكافة هيئات األمم
املتحدة العاملة في منطقتنا العربية على تنظيم هذه املحطة اإلقليمية الهامة للتحاور وتبادل وجهات
النظر حول الفرص والتحديات املاثلة في تنفيذ أجندة التنمية املستدامة  2030وحول السياسات
التنموية الكفيلة بتحقيق التعافي املستدام من تداعيات أزمة كوفيد .19
واسمحوا لي أن أبدأ كلمتي هذه بالوقوف عند االستخالصات والتوصيات الواردة في التقرير
األممي الصادريوم  25من شهرمارس الجاري حول تمويل التنمية ،وخاصة عند رسالته التي ال لبس فيها
ّ
تهدد ّ
بأن تداعيات جائحة كوفيد ّ
ّ
وبشل مسار تنفيذ
جديا بتخلف مئات املاليين من البشر عن الركب

األهداف التنمية املستدامة ،ما لم ّ
يتم إجراءات عملية عاجلة لتمويل التنمية .كما أن التقرير ،الذي
ّ
اشتركت في إعداده أكثرمن ستين هيئة أممية ومؤسسة دولية ،بما فيها املؤسسات املالية الدولية ،يحذر
من أزمة مالية كونية جراء انعكاسات جائحة كوفيد على اقتصاديات الدول النامية التي أصبح العديد
منها ّ
ّ
تتحصل إال على أقل من  20باملائة من تريليونات الدوالرات املنفقة على
مهددا باإلفالس والتي لم
اقتصاديات العالم خالل السنة املاضية ومن اللقاحات ضد الكوفيد .ونحن نشاطررأي األمينة العامة
املساعدة لألمم املتحدة حين قالت عند تقديم هذا التقريرأنه لتغييرهذا املسار املخيف ال ّبد من تغيير
قواعد اللعبة.
السيد الرئيس،
لقد انخرطت تونس مبكرا في الجهود الدولية الرامية ملعالجة القضايا التنموية ونجحت إلى ّ
حد
ّ
ما في تحقيق أغلب األهداف اإلنمائية لأللفية .كما ساهمت بشكل بناء في أعداد أجندة التنمية
املستدامة  2030وشرعت منذ اعتمادها في العمل على تحقيق أهدافها من خالل إدماجها في مخططاتها
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التنموية الوطنية بما يسمح من مزيد توجيه اإلصالحات الهيكلية االقتصادية واالجتماعية نحو تحقيق
أقص ى قدرممكن من العدالة االجتماعية ومن تقليص الفوارق التنموية بين الجهات والفئات.
وبادرت تونس بتقديم تقريرها الوطني الطوعي ملتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في
جويلية  ،2019وهي تعكف حاليا على إعداد تقريرها الوطني الطوعي الثاني لتقديمه خالل املنتدى
السياس ي رفيع املستوى في جويلية القادم.
ّ
ولئن حققت تونس العديد من اإلنجازات في مجال بناء مؤسسات سياسية ودستورية دائمة
تضمن املمارسة السياسية الديمقراطية والتشاركية وتكريس مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة بين
الجنسين ،إال أن العديد من التحديات االقتصادية واالجتماعية ال تزال قائمة وخاصة تأخر اإلقالع
االقتصادي وتواصل الفوارق الجهوية من حيث مستويات التنمية وارتفاع نسب البطالة لدى الشباب
فضال عن تداعيات جائحة الكوفيد .19
السيد الرئيس،
لقد أركعت جائحة كوفيد  19كل دول العالم تقريبا ّ
وسببت انكماشا تاريخيا في نسب النمو
االقتصادي ووضعت دولنا أمام خيارات تنموية صعبة بين حتمية تأمين الحق في الحياة لشعوبها
وضرورة التعامل مع و اقع املديونية املتفاقمة.
وقد سارعت تونس منذ بداية األزمة الصحية باتخاذ حزمة من اإلجراءات االجتماعية واملالية
والجبائية لدعم مواطنيها األكثر ّ
تضررا من تداعيات هذه األزمة واملحافظة على مواطن الشغل وضمان
ديمومة النسيج املؤسساتي .كما بادرسيادة رئيس الجمهورية قيس ّ
سعيد منذ األسابيع األولى لألزمة إلى
لفت انتباه األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي إلى تداعيات الجائحة غيراملسبوقة والدعوة إلى اعتماد
مقاربة شاملة ملفهوم السلم واألمن الدوليين وتفعيل آليات التضامن الدولي ملواجهة تداعيات هذه
الجائحة في العالم وتأمين إجابة شاملة ودائمة لتداعيات هذه األزمة العابرة للحدود .وقد نجحت تونس
بعد أشهرطويلة من املفاوضات في مجلس األمن وبالتعاون مع فرنسا في تمريرالقرار 2532الداعي لوقف
شامل إلطالق الناروتفعيل التضامن الدولي ملحاصرة الجائحة وتطويق تداعياتها.
وال شك أن احتواء التداعيات الصحية واالجتماعية واالقتصادية الوخيمة ألزمة كوفيد 19
ّ
والشروع في التعافي منها ،يستدعي ليس فقط إتاحة النفاذ العادل للقاحات ،و إنما أيضا تنفيذ كافة
إلتزامات املجموعة الدولية السابقة في مجاالت املساعدة اإلنمائية وتمويل التنمية بما فيها خطة عمل
أديس أبابا .كما نحتاج أكثر من أي وقت مض ى استحداث أليات دولية مبتكرة لتمويل التنمية تؤسس
ّ
لقواعد استثنائية في أوقات األزمات العاملية بما يمكن الدول النامية من النفاذ ملصادرتمويل أكثرمرونة
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و أيسر شروطا وتستجيب للضغوطات املالية اإلضافية التي تولدها هذه األزمات .كما أن املجموعة
الدولية مدعوة لتكريس الحلول الجديدة لتمويل التنمية على غرار رسكلة الديون في مشاريع إنمائية
وإرساء حو افز مبتكرة تعزز من توجه كبرى الشركات الدولية لالستثمار في االقتصاديات والقطاعات
النظيفة كاالقتصاد األخضر.
السيد الرئيس،
رغم تداعياتها الكارثية على الجميع ،تتيح جائحة الكوفيد  19فرصة تاريخية للخروج معا من
األزمة الصحية وإلعادة البناء بطريقة أكثر عدال واستدامة لجميع شعوب العالم دون استثناء .إال أن
ّ
يتخل الجميع عن اإلجراءات الحمائية املعيقة إلتاحة اللقاحات وما لم تف
ذلك لن يكون ممكنا ما لم
الدول الصناعية واملؤسسات املالية الدولية بجميع تعهداتها لتمويل التنمية و إتاحة مصادر جديدة
للتمويل ،حتى ال يتخلف أحدا عن الركب.
شكرا لكم على حسن اإلصغاء
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