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   أمينة حممد السيدة

 ئبة األمني العام  
 

-----   

 
  :2021 لعـام املستدامـة للتنميـة العربـي  املنتـدى خالل فيديو رسالة

 كوفيد   بعد ما 2030 عام خطة حنو  العمل إسراع 
 

 
 2021آذار/مارس  31-29اجتماع افرتاضي، 

بتوقيت   اً صباح  3بتوقيت بريوت/ اً صباح  10آذار/مارس، الساعة  29 :اجللسة االفتتاحية
 نيويورك 

 
 أصحاب املعايل والسعادة، 

 
 العريب للتنمية املستدامة.  ىهذا احلضور الكرمي يف املنتدإىل يسّرين أن أحتدث 

 
 هذا املنتدى.  ترؤس على براهيماإل السيدأشكر سعادة 

 
 التنفيذية روال دشيت يف دعم اإلسكوا للمنظمة الدولية. وأشيد جبهود األمينة 

 
ء كوفيد تمعات    19-لقد دّمر و حياة الناس، وقلب احلياة االقتصادية رأساً على عقب، وكشف ا

على شىت املخاطر، وأحلق نكسة موجعة جبهود على مسار حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول 
 . 2030عام 

 
ت املزمنة،يف املنطقة العربية، حّل هذا الو  وتداعيات   ء على أرض خصبة من الصراعات واالضطرا

 العاصفة احلقيقية على مسرية البلدان إىل التنمية املستدامة. كون له وقعُ لي املناخ، حيدثها تغّري 
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ء يف هذه املنطقة   شخص.   80,000حوايل قضى جراء الو

 
 مليون شخص.  52 وتفاقم انعدام األمن الغذائي، ليطال

 
ء  تمعات.وتتعرض النساء والفتيات ملزيد من العنف، و  آخر يضرب عميقاً يف األسر وا

 
ء هذا على للقضاء كافية  عداد لقاحات  بعد للمنطقة تتأمن ومل  .  الو

 
 السيدات والسادة، 

 
ت، على جسامته لنا هدفنا األول، خطة عام اإّن هذه التحد ، لن تسقط  2030، لن تغّيب عن 

 من اعتبار ما تزخر به املنطقة من طاقات هائلة.  
 

   .19-ألزمة كوفيد  العديد من احلكومات يف املنطقة تتخذ إجراءات حامسة استجابةً  لقد شهد أن 

 
 ت أرواحاً وحالت دون وقوع كثر يف براثن الفقر. ذيف جهود أنق

 
 . إىل حلظة فاصلة ننطلق منها للتعايف معاً  اإلجنازات يف وسعنا أن حنّول هذه 

 
 ويف املنطقة العربية، يعين ذلك إعادة هيكلة االقتصادات لتكون ضامنة ومستدامة.  

 
 يعين ذلك االستثمار يف الشباب وصون حقهم يف التعليم والعمل. 

 
تمع.  يعين ذلك املضي على مسار املساواة  ومشاركة املرأة يف مجيع مناحي ا

 
ألكثر الفئات تعّرضاً للمخاطر، وختفف من   م احلماية االجتماعية شاملةً ظُ يعين ذلك أن تكون نُ 

 ثقل كاهل الالجئني والنازحني داخلياً. األعباء اليت تُ 
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مني  التمويل املطلوب لعدم إمهال أحد يعين ذلك أن يبذل كل منا ما يف وسعه لتوسيع احليز املايل و

 على مسار حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
 
اء الصراعات حيثما وجدت؛ وحتسني  ولكي ننجح، علينا أن نلتقي مجيعاً على احللول السلمية إل

 دليالً ساطعاً.    2030أسس احلوكمة وتوسيع احليز املدين يف كل مكان؛ متخذين من خطة عام 
 

لو جهداً لدعمكم يف كل خطوة على هذه املسرية.  واألمم املتحدة لن 

 
ء كوفي أشدفاألمني العام من  متاحة لكل فرد يف   19-داملناصرين لتكون لقاحات التحصني من و

 كل مكان.

 
 وحيث على بذل جهود طموحة على مستوى التمويل.  و يعلي الصوت ه

 
 لدعم البلدان يف ما حتتاج إليه.  ف املنسقون املقيمون واألفرقة القطرية جهودهمويكثّ 

 
يف التصدي  ويدعم نظامنا اإلمنائي الذي أعيد تشكيله على املستوى اإلقليمي األفرقة القطرية 

ت العابرة للحدود.   للتحد

 
ت، نواصل الدعوة إىل التعايف والنهوض انطالقاً من   أهداف التنمية املستدامة.  وعلى مجيع املستو

 
رخيية   2021، نستطيع انتهاز الفرص اليت يتيحها ما يشهده عام معاً  من مؤمترات واجتماعات قّمة 

أهداف ع البيولوجي، عن املناخ والنقل املستدام، إضافة إىل حلظة م الغذائية والطاقة، عن التنوّ ظُ عن النُّ 
 التنمية املستدامة يف أيلول/سبتمرب.   

 
 أصحاب املعايل والسعادة،

 
ءضيف يالفئات املعرضة لإلمهال،  يف حالة ت أخرى.   19-كوفيد  و ً إىل حتّد  حتد
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جلرأة والتصميم يف جهود واثقة لبناء مستقبل يعّمه    مسؤوليتنا كأسرة أممية، كأسرة إنسانية، أن نتحّلى 

 السالم والرخاء، مستقبل الفرص للجميع.  
 

 . 2030هذا هو الوعد الذي قطعته خطة عام 
  
لطموح الكبري والعمل السريع والتحرك الواسع، نعتمد على حس القيادة لدى أعضاء هذا املنتدى  

 اإلقليمي، وعلى شراكتنا املستمرة يف املنطقة، للسري معاً حنو اهلدف.  
 

 .  ةلكم. متنيايت مبداوالت مثمر  شكراً 
 
 
 


