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  �سم هللا الرحمن الرحيم 

   ...، أ)'اب املعا$ والسعادة، السيدات والسادةالسيد رئ�س ا��لس االقتصادي واالجتما�

  السالم عليكم ورحمة هللا و.ر-اتھ...

التوصل إليه خالل  ما تم أبرزعن  ،العربية المنطقةسم اب  اليومأتحدث إليكم ن أ عدنييس

 ،المملكة العربية السعودية برئاسة ،م2021المنتدى العربي للتنمية المستدامة  اجتماعات

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول  بتنظيمو 

 نهاية شهرالعربية ومنظمات األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية بشكل افتراضي في 

هو األول منذ و ، ما بعد كوفيد" 2030إسراع العمل نحو خطة عام مارس تحت عنوان "

  .2030لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام انطالقة عقد العمل 

 .المنطقة في الحالي الواقع لتقييم فرصة ،الثالث أيامه خالل المتعددة المنتدى جلسات وفرت

للتحديات  االستجابة ا القدرة علىحددته ،كما تبين لنا اليوم تفاوت درجات التعافي في المنطقة

يتعين علينا للخروج من هذه األزمة . حيث التنبؤ على والقدرة األدوات وتوظيف زماتواأل

والبيئية، واالقتصادية، إعادة تقييم لنهجنا وأولوياتنا المختلفة، ووضع بأقل الخسائر اإلنسانية، 

 الدولتتناسب مع احتياجات  المدى طويلة واستراتيجيات رؤى لصياغة خطط وبرامج

 واستقرار رفاهية  يحقق  بما  واستثمارها  والموارد الجهود  تسخيرعلينا    يستوجب كما. المختلفة

   .المنطقةفي  الدول وأمن

التعافي المستدام والشامل   على  ربي للتنمية المستدامة لهذا العامالعالمنتدى    ت جلساتشددقد  و 

يتطلب  الذي التنمية المستدامة أهدافتحقيق  لمسار في سبيلا تصحيحلالجائحة والمرن من 

   :للمنتدى الرئيسة المخرجات أبرز، وفيما يلي اً جاد عمالً 

  تغييرات هيكلية على أنظمة الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل  إدخالضرورة

ومعالجة التفاوتات االجتماعية، وإدخال ، مبمن فيهم العمال في القطاع غير المنظّ  الجميع

 عمل.الإصالحات تدعم العمالة الالئقة وتوّفر فرص 



3 
 

 ليشمل الجميع، وتعزيز الجودة وتطوير   تحويل نظام التعليمالعمل على  أهمية    على وأكدت

زيادة فرص و ، منصات التعلم الرقمية، وزيادة االستثمار في مجال العلوم واالبتكار

 في المجاالت االقتصادية المنتجة. للشباب وتسريع انخراطهمالتدريب المتاحة 

  تعزيز االلتزام السياسي ببناء أنظمة رعاية صحية تضمن األمن على أهمية كما أكدت

التأكيد على أن الصحة النفسية مع الصحي للجميع وتعتمد على الرعاية الصحية األولية، 

  .جزء من التنمية هي

 تبادل الممارسات الجيدة في مجال حوكمة الهجرة وإدارتها كما أكد المنتدى على ضرورة 

 .إلى تفاقم الشدائد التي تواجه الفئات الهشة من العمال المهاجرين هالتنّب مع 

 وتفعيل  نّ وسَ  بين الجنسين، االلتزام السياسي بتحقيق المساواة وتناول النقاش موضوع

، وتوسيع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات التشريعات الرامية إلى إنهاء جميع أشكال

 . ميع نواحي الحياة العامةنطاق تمثيل المرأة ومشاركتها في ج 

  في رسم  أصحاب المصلحةز المدني وإشراك جميع توسيع الحّي وتطرق النقاش إلى

تعزيز دور البرلمانات والمؤسسات و السياسات وتنفيذ البرامج وتعزيز حقوق اإلنسان،

 . في رصد ومراقبة التخطيط والتنفيذ واألداء الرقابية

   ال سيما المؤسسات الصغيرة   ،دعم القطاع الخاصكما أكد المنتدى على الدور المركزي في

وربط   ،على أسس شفافة  وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بناءً   والمتوسطة،

 استراتيجيات األعمال بأهداف التنمية المستدامة.

  تعزيز التعاون اإلقليمي واالستثمارات المشتركة في الزراعة وشددت النقاشات على

، ودعم صغار المزارعين لتحقيق األمن الغذائي والهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة

  .وتطوير قدراتهم على الصمود أمام الصدمات

  اتساق سياسات الدول العربية مع إطار سنداي واتفاق باريس وخطة  اقشت أهميةكما ن

من خالل إجراء التخطيط اإلنمائي المتكامل واعتماد أدوات تمويل مبتكرة كالتمويل  2030

 . األخضر
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  وتسريع بشكل عادل قنيةضمان سبل وصول الجميع إلى الت على وتم تسليط الضوء ،

، لتحقيق استمرارية الخدمات العامة واألعمال للقطاعين العام والخاصالتحول الرقمي 

 . واعتماد استراتيجيات لتحسين البحث والتطوير

  إنشاء منصات وطنية لرصد البيانات، والبناء على ما استُحدث خالل كما تم التركيز على

التوصيات إدارة األزمة من منهجيات تساعد في سد الفجوات اإلحصائية بما يتماشى مع 

 والمعايير الدولية. 

 بذل و ،االلتزام السياسي بخارطة طريق إقليمية لتمويل التنمية وتطرق النقاش إلى أهمية

لسد فجوة تمويل أهداف التنمية  على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي جهود منّسقة

وتعزيز  ،تعافيالمستدامة، وزيادة اإليرادات المالية وإعادة توجيه النفقات في مرحلة ال

 النزاهة المالية.

  زيادة مواءمة و الموارد المالية على المستوى الوطني  توجيهكما تم التطرق لموضوع

 . وخطط وبرامج التنمية الوطنية الميزانيات المالية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة

  سياسي على جميع المستويات بإنهاء تعزيز االلتزام الوسلط المنتدى الضوء على

 النزاعات، وربط المعونة اإلنسانية واالستجابة الطارئة بالتعافي على المدى البعيد. 

  ًالمضادة  للقاحات والمتزامن والمنصف العادل التوزيع أهمية على المنتدى أّكد وأخيرا 

  .الدول بين التضامن تعزيز خالل من كورونا لفيروس

  ...والسادة السيداتالسيد الرئيس، 

، ومن اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً  متنوعة في العالم العربي اليوم اجههنوا التحديات التي إن

كل دولة ونحللها  أن نأخذ عليناعلى جميع الدول، و  والحلول ية التحدياتتعميم نوعالصعب 

الجتماعي لبعضها وا القتصاديا التي قد تعيق التقدم سباب الجذريةاأل نحدد، وةعلى حد

 .خر من تحقيق نجاحات غير مسبوقةالتي مكنت بعضها اآل الركائز والمحاورإلى  باإلضافة

 وشفافية اعليةفب  جتعالتراعي و نصمم حلوالً يمكن لنا أن كيف  :نتساءلحتم علينا أن ي مما 

إلى نتائج مثمرة ترقى   خالل المنتدى ما تم االتفاق عليه تحققو  ،المختلفة في كل دولة  قضاياال

وهيكالً يمكن توظيفه لإلجابة   اً نموذج   أجندة التنمية المستدامة  لنا  تقدمنحو المستقبل المنشود؟    بنا
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قصص  صناعةمن  سنتمكنطار، من خالل هذا اإلوإذا تمكنا من العمل  .على هذه األسئلة

األقاليم وأصحاب المصلحة  جميعالتعاون والشراكات مع  خالل من نستعرضها نجاح

  .المجتمع الدوليو 

 
ً
 ...، السيد الرئ�سشكرا


