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 والسادة،  السيدات  حضرةَ 

 .الخير صباح  

  

د   عار  ش  أحد.  إهمال   عدم     حقوق   باحترام   موح  ط  .  الشاملاإلنساني   وب ْعد ها ،2030 لعام المستدامة   التنمية   خطة   طموح   ي جس  

ْعد  . األساسية ري ات هوح  كل   إنسان،  اإلنسان، و  ،على  بالقضاء   و   كان سب ب ه.  أيا   التهميش 

 

د ،منذ  سننننننوات  شنننننة   الفئات  ضنننننمان  الوصنننننول  إلى ب م  العال  والعربية   البلدان   ة  قاد تعه  ع دواالضنننننعيفة. و المهم  مؤازرة  ب و 

بار  و ،نيالمهاجر ال  عم  الو ،ذوي اإلعاقة   ص  شننخااأل ن  ال ك  ، وو ،سنن  هم ،والشننبا    ،النسنناء  األطفال  ، اإلهمال  من ضننيايا  وغير   والتمييز 

 المستدامة.  التنمية   ْكب  ب ر  لاللتياق  

 

  المسار؟ هذا على نين   أينْم، نلتقي ل ن ْسأل: اليو

 

ْيمودةً على مسار  التنمية  المستدامة.  ط ْت عد ة  بلداٍن عربيٍة خطواٍت م  ت رلقد خ  . رف ع ت في الدساتير اإلنسان  ق  حقوس خ 

ك ت المعد الت       والنساء  والمجتمع  المدني  في االقتصاد  والسياسة. ابشااللتياق  بالمدارس  في جميع  المراحل. أشر 

 

ِهُق  ُد األبعادِ دِّ عَ تَ قٌر مُ فَ . المجتمعِ ُد مانّها عِ يُفتَرُض أ طىس      وُ ٍة طبَقُل تآكُخطواٌت واِعدة، لكن يُهّدُدها   من  المئة في 40يُر 

ً  نصف هن  تطال   ةٍ بطال منت  يعانين  وشابا ،العالمي المتوسط   ف  ضعة  بين هم بطاليبل غ  معد ل  ال   شبا. السكانِ   . تقريبا

 
ون سيتخطّ  باُر سنٍّ . كِ والنزاعات الحروبِ  يوميا  من جّراءِ ويُن ِذُر باالرتفاعِ  ،مليونا   11عدُدهم يتجاَوُز  ،و إعاقةٍ أشخاٌص ذَوُ 

 لدانِنا. في معظم بُ  قاصرةٍ  اجتماعيةٍ  ِم حمايةٍ ّل نُظُ في ظِ  ،2050عام  بحلولِ مليوٍن َعتبةَ المئِة 

 
ف   المرأة، همشي   الثقافية   والبيئة   والقوانين   األنظمة   في تمييز    ل مع مسننننناوات ها ف رص   ي ضنننننع  د  و ،الرج   في ت هامشنننننارك ي هد  

 .   في البرلمانات ل هاتمثيو االقتصاد  

هعنفٍ  ضيية   ،والشابة   ،والفتاة   ،الطفلة   تقع بلدان نا، من عددٍ  في د  األ ْوج   العامة.  واألماكن  ؛ والعمل  ؛ المنزل   في ، متعد  

 اليضور الكريم، 

 

ً مليون 350إلى أكثر من  لنزاع  تأث رين بالمسكان ها ا عدد   يرتفع   أن ي قد ر  ٍة منطق فينعيش اليوم   . 2020في عام  ا

  
التٌ تح ش كلَّ من ال يلتحُق ِمنَطقتِنامالمحِ  رسمَ  عيدُ تُ  ُمتساِرعةٌ  وتغيُّراتٌ  وُّ بِها. تَُهّمِ هازْ و  ب   ت لقي .برك   على الفئات  األكبر   ر 

 األكثر  ضعفاً.

وضعِ تمهيدا  ل، ِد التحدياِت ذاِت األولويِة في منطقتِناتحديأدعونا إلى في خطوةٍ أولى نيو  مواكب ت ها والتغلُّب  على ت ب عات ها، 
 تضمُن الوصوَل إلى الفئاِت الُمهَمشِة والنهوِض بها. استجاباٍت ُرؤيٍة و
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 الكريم، الحضور

 

 

نة  ٍة، وثوقٍت مبيانا توفُّر   عدم   إن   س  ، التوقي وح  ،  الفئات  اإللمام  بأوضاع  دون  ييول  ٍة، صن فوم  ت  شة  ة  احتياجات ها. تلبيدون   وبالتاليالمهم 

دُّهبما ت   ،اإلسنننكواو. جودت هاو ر البيانات  في توفُّ  سنننتثمار  اال اليكومات   منق صنننور  يتطل ب   ر   ت،دراسننناو إحصننناءاتٍ  من ع   بلدان ها تؤاز 

،  تقنياتٍ  عتماد  ال األعضاء    وظروف ها.  الضعيفة   لفئات  ااحتياجات   عن ةٍ وافي ةٍ صور كوين  تأجل  منخارجٍة عن المألوف 

  

كيةٍ  عادلةٍ  واجتماعيةٍ  اقتصاديةٍ  سياساتٍ ع  وضال ب د  من ل تغيير  هذه الظ روف،  ول تعزيز  كفاءت ها، ال تهمل  أحداً.  ،وشاملةٍ  وتشار 

ساءلة.  د ٍ على ت واإلسكواال بد  من آلياٍت غير  تقليديٍة للتنفيذ  والمتاب عة  والم   هذهوتنفيذ   وضع  األعضاء، ل الدول قدرات   بناء  عمل  بج 

 . االجتماعية العدالة   تيقيق  بهدف   ،تسياساال

 

 اإلسكوا تح  بر   ماالذي  اإلطار   نفس ه هو. متكاملٍ إنمائيٍ  إطارٍ عدالة  اجتماعية  لن ت ْنعم  بها المجتمعات  العربية  في غيا   

ية  للو ؛ذكية واستثمارات   ؛ابتكارية ة  إداري ت  أدوا أركان ه   إطار  . هإرسائ   أجل   من كممعتعاون  ت ، ميزانيات  مراع  شة   ت  جراءاإوفئات  المهم 

ي ة   وإصالحات   ؛ة  عمٍل مسؤول  . والتمييز ،دْر  واله   ،الف ساد   تكافح   وقضائية   وتشريعية   ومالية   يبية  ضرو مؤس س 
 

 

 الكريم، الحضور  

سيمة ناأمام   أن  التيديات   كدر  ن    . س لوك  مساراٍت إنمائيٍة منفصلٍة لن يؤد ي إلى تذليل هاأن  و. ج 

 

ك  خياراً. لقد أصبح تعاون نا،  ها، لم يع د العمل  المشتر  حكوماٍت، ومنظماٍت أممي ةً، إزاء تهميٍش ي خشى أن يبتلع  مجتمعاٍت بأسر 

ً قطاعومجتمعاً مدنياً، وهيئاٍت شبابيةً ونسائيةً، و  أجل  البقاء.  اً، ضرورةً حتميةً منخاص ا

 

ٍل ال يستثْني أحداً، من أجل تيقيق  التنمية  المستدامة. من أجل  منطقٍة اإلسكوا تتطل ع   في الختام، إلى شراكٍة حقيقيٍة، إلى تكام 

ت ها.     ْكناً أساسياً من أركان  ق و  ٍش من ضعف ه، لي صب ح  ر  هم  ٍ م  ر  فيها كلُّ إنساٍن عربي   عربيٍة يتير 

  .شكراً و  


