أصحاب المعالي والسعادة المحترمون

كلمة رئاسة المنتدى لـ
معالي اﻷستاذ فيصل بن فاضل اﻹبراهيم
ﻧﺎئب وزير اﻻقتصﺎد والتخطيط
المملكة العربية السعودية

في افتتﺎح

المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2021
اﻹثنين 29 ،مﺎرس 2021
في تمﺎم السﺎعة  10صبﺎحﺎ ً بتوقيت مكة المكرمة

 معﺎلي الدكتورة أمينة محمد ،ﻧﺎئبة اﻷمين العﺎم لﻸمم المتحدة
 معﺎلي السيد أحمد ابو الغيط ،اﻷمين العﺎم لجﺎمعة الدول العربية
 معﺎلي الدكتورة روﻻ دَشتي ،وكيلة اﻷمين العﺎم لﻸمم المتحدة ،واﻷمينة التنفيذية للجنة اﻻقتصﺎدية
واﻻجتمﺎعية لغرب آسيﺎ )اﻹسكوا(
أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام السيدات والسادة  ...السﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،

يسعدﻧي أن أرحب بكم وأكون معكم اليوم ممﺜﻼً للمملكة العربية السعودية ،التي تتولى رئﺎسة المنتدى
العربي للتنمية المستدامة لعﺎم 2021م .وأتقدم بﺎلﺸكر الجزيل للجنة اﻻقتصﺎدية واﻻجتمﺎعية لغرب آسيﺎ
)اﻹسكوا( وشركﺎئهﺎ في جﺎمعة الدول العربية ومنظمﺎت اﻷمم المتحدة العﺎملة في العﺎلم العربي ،على
الجهود الحﺜيﺜة لتنظيم هذا الملتقى العربي الهﺎم في ظل هذه الظروف والتحديﺎت.
مﺎ زال العﺎلم يواجه تحديﺎت كبيرة في تنفيذ أجندة  2030للتنمية المستدامة بﺎلرغم من إعﻼن "عقد العمل
والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة" في اجتمﺎعﺎت الجمعية العﺎمة لﻸمم المتحدة عﺎم 2019م ،والذي كﺎن
ﻧتيجة للتعﺜر في تحقيق أجندة  2030للتنمية المستدامة منذ اعتمﺎدهﺎ عﺎم 2015م ،وﻻ يستﺜنى من ذلك
الوطن العربي ،وتعد أهم تحديﺎته ،اﻻعتمﺎد الكبير على الواردات الغذائية ،وﻧدرة الميﺎه العذبة ،وعدم
تسﺎوي مستويﺎت الصحة والرفﺎه ،وضعف التعليم ،والتمييز ضد المرأة ،ممﺎ يُ َحت ّم علينﺎ توحيد الجهود في
المنطقة ﻹحداث تغيير جذري.
بﺎﻹضﺎفة إلى التحديﺎت السﺎبقة ،يواجه العﺎلم أجمع منذ أكﺜر من عﺎم أزمة غير مسبوقة تتمﺜل بتفﺸي
جﺎئحة فيروس كوروﻧﺎ المستجد والتي ﻧجمت عنهﺎ أضرار صحية واقتصﺎدية واجتمﺎعية ،ممﺎ أدت إلى
ﺧلق واقع جديد أجبرﻧﺎ على التكيف معه بمنظور أكﺜر مروﻧة وصرامة للحد من هذه اﻷضرار واﻵثﺎر
المترتبة عليهﺎ .كمﺎ شهدﻧﺎ ﺧﻼل هذه الفترة تغيرا ً ملحوظﺎ ً في سير أعمﺎل القطﺎعﺎت الﺜﻼثة )العﺎم،
والخﺎص ،وغير الربحي( من ﺧﻼل تبني مفﺎهيم جديدة فلقد رأينﺎ سيﺎسﺎت حكومية ﻧﺎجحة ﻻستخدامهﺎ
البيﺎﻧﺎت وتحليلهﺎ والعلوم بﺸكل غير مسبوق .وشهدﻧﺎ مؤسسﺎت في القطﺎع الخﺎص تنجح وتواكب
التحديﺎت لتبنيهﺎ مفهوم الرأس المﺎلية المسؤولة أو اﻻبتكﺎر والتواصل المحلي المسؤول وغيرهﺎ .دروس
مستفﺎدة كﺜيرة لعلنﺎ ﻧوظفهﺎ في اﻹسراع في العمل ﻧحو تحقيق أجندة عﺎم 2030م للتنمية المستدامة في ظل
المتغيرات والتحديﺎت المستجدة.
وعلى الرغم من التنوع الكبير في الموارد ومستويﺎت الدﺧل والتقﺎليد واﻻﺧتﻼفﺎت اﻻجتمﺎعية والﺜقﺎفية،
فإن الوطن العربي يملك أوجه مﺸتركة عديدة ،بمﺎ في ذلك المعوقﺎت والتحديﺎت الهيكلية التي تحول دون
تنفيذ ﺧطة عﺎم  2030للتنمية المستدامة.
أيها السيدات والسادة
لقد سعت العديد من الدول والمنظمﺎت العﺎلمية إلى توحيد الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل
جﺎئحة فيروس كوروﻧﺎ المستجد ،ولعل أبرز هذه الجهود هو "اتفﺎق الريﺎض" والذي كﺎن محصلة اجتمﺎعﺎت
مجموعة العﺸرين التي قﺎدتهﺎ المملكة العربية السعودية لعﺎم 2020م برئﺎسة موﻻي ﺧﺎدم الحرمين الﺸريفين
الملك سلمﺎن بن عبدالعزيز آل سعود حفظه ﷲ ،والذي ركز على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
عقد مؤتمر قمة استﺜنﺎئي لقﺎدة المجموعة ،حيث
بأبعﺎدهﺎ اﻻقتصﺎدية واﻻجتمﺎعية والبيئية .وفي هذا الصددُ ،
تصدرت الجﺎئحة الموضوعﺎت التي ﻧﺎقﺸهﺎ قﺎدة مجموعة العﺸرين ،وأسفر المؤتمر عن عدة قرارات ،أهمهﺎ:
تعهد دول المجموعة بمبلغ سبعة تريليوﻧﺎت دوﻻر لدعم اﻻقتصﺎد العﺎلمي المتعﺜر جراء الجﺎئحة ،وتأسيس

صندوق لتمويل مكﺎفحة الوبﺎء ،وتعليق سداد الديون المستحقة على الدول النﺎمية .ودعم الوصول الﺸﺎمل
والعﺎدل للقﺎحﺎت وأدوات التﺸخيص والعﻼج.
وتعزيزاً للجهود البيئية وعمﻼً بمﺎ ﻧصت عليه أجندة  2030للتنمية المستدامة ،أعلن سمو سيدي ولي العهد
اﻷمير محمد بن سلمﺎن بن عبدالعزيز آل سعود حفظه ﷲ مطلع هذا اﻷسبوع عن إطﻼق مبﺎدرة السعودية
الخضراء ومبﺎدرة الﺸرق اﻷوسط اﻷﺧضر ،بزراعة  50مليﺎر شجرة في الﺸرق اﻷوسط ،ويعد هذا أكبر
برﻧﺎمج تﺸجير في العﺎلم ،والذي ﻧطمح أن تعم الفﺎئدة منه على شعوب العﺎلم عﺎمة وشعوبنﺎ العربية ﺧﺎصة.
أيها السيدات والسادة
سيكون المنتدى العربي للتنمية المستدامة لهذا العﺎم ،منصة للتعﺎون وتوحيد الجهود للتصدي للتحديﺎت
التي تفﺎقمت بحلول الجﺎئحة وأثرت بﺸكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي،
وسيركز المنتدى على السيﺎسﺎت واﻻجراءات المطلوبة لتسريع عملية التعﺎفي وتحديد اﻷولويﺎت وإحداث
ﻧقلة ﻧوعية لتنفيذ أجندة  2030للتنمية المستدامة.
المنتدى بأيﺎمه الﺜﻼث يﺸكل فرصةً مواتيةً لنﺎ جميعﺎ ً كدول وجهﺎت معنية بﺎلتنمية المستدامة لتحديد
أولويﺎت العمل وسبل تذليل التحديﺎت التي تحول دون تنفيذ أجندة عﺎم 2030م التي ترسم لنﺎ ﺧﺎرطة
ق للتعﺎفي من آثﺎر الجﺎئحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،حيث سيتم استعراض ومنﺎقﺸة
طري ٍ
اﻷوضﺎع اﻻقتصﺎدية والصحية واﻻجتمﺎعية والبيئية في الوطن العربي واستجﺎبة الحكومﺎت للحد من هذه
اﻵثﺎر.
كمﺎ ستتنﺎول النقﺎشﺎت قضﺎيﺎ ملحة تتمحور حول موضوع المنتدى ومنهﺎ الصحة النفسية والعقلية وقضﺎيﺎ
الﺸبﺎب والﺸراكﺎت والهجرة والتنمية في ظل النزاعﺎت وغيرهﺎ ،والتي ﻧأمل أن ينتج عنهﺎ توصيﺎت
ومقترحﺎت عملية تسﺎهم في تسريع عملية التعﺎفي من آثﺎر هذا الوبﺎء وجني ثمﺎر مﺎ تم إﻧجﺎزه مسبقًﺎ.
أيها السيدات والسادة
إﻧنﺎ ﻧستبﺸر بهذا المنتدى المتميز الجﺎمع لكل أصحﺎب المصلحة من مؤسسﺎت المجتمع المدﻧي والقطﺎع
الخﺎص والصروح اﻷكﺎديمية والبحﺜية والﺸبﺎب وغيرهم ،وﻧتطلع أن تكون منﺎقﺸﺎته ثريةً ومتنوعة اﻷبعﺎد
بحيث ﻧخرج منه جميعﺎ ً برسﺎئل شﺎملة ومتكﺎملة ترسم لنﺎ مسﺎراً سليمﺎ ً ﻧحو التعﺎفي من آثﺎر هذه الجﺎئحة
من ﺧﻼل السعي بﺸكل مﺸترك للعمل سويﺎ ً وتكوين الﺸراكﺎت وﻧقل المعﺎرف والخبرات التي ينص عليهﺎ
الهدف السﺎبع عﺸر التي ستمكن من شأﻧهﺎ الوطن العربي بﺎلنهوض والتغيير والتحول سويﺎ ً ﻻستكمﺎل
مسيرة تحقيق أجندة  2030للتنمية المستدامة التي ﻧراهﺎ أسﺎسﺎ ً متينﺎ ً لبنﺎء مستقبــل أفضل لﻺﻧسﺎن عبر
تنمي ٍة اقتصﺎدي ٍة واجتمﺎعي ٍة وبيئي ٍة متوازﻧة وعﺎدلة وشﺎملة.
وفي الختﺎم ﻧتمنى كل التوفيق والنجﺎح لهذا المنتدى وﻧأمل أن يُفضي إلى ﺧطوات حقيقية ﻧحو التعﺎفي والبنﺎء
من جديد بﺸكل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة المنﺸودة لوطننﺎ العربي وللعﺎلم أجمع.

