كلمة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
في افتتاح
المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة
)عمّان ٤-٢ ،نيسان/أبريل (٢٠١٤
يلقيھا
الدكتور نديم خوري
نائب األمين التنفيذي
• صاحب السمو األمير الحسن بن طالل،
• معالي الدكتور طاھر الشخشير ،وزير البيئة في المملكة األردنية الھاشمية،
• الدكتور جمال الدين جاب & ،مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية
المستدامة ،جامعة الدول العربية،
• السيد نفيد حنيف ،مدير مكتب دعم المجلس االقتصادي واالجتماعي والتنسيق ،إدارة
األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية
• الدكتور إياد أبو مغلي ،ال ّ
ممثل ومدير المكتب اإلقليمي لغرب آسيا ،برنامج األمم المتحدة
للبيئة
ّ
السيدات والسادة ّ
ومنظمات األمم المتحدة وھيئات المجتمع المدني،
ممثلو الدول العربية
الحضور الكريم،
يسعدني أن ألتقي بكم جميعا ً اليوم في عمّان ،وأن أرحّ ب بكم باسم لجنة االمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "االسكوا" في المنتدى العربي الرفيع
المستوى حول التنمية المستدامة الذي تنظمه االسكوا بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
للبيئة )المكتب اإلقليمي لغرب آسيا( وجامعة الدول العربية وإدارة األمم المتحدة للشؤون
االقتصادية واالجتماعية ) .(UN-DESAوأو ّد بداية أن أعرب عن عظيم االمتنان
والتقدير للحكومة األردنية واللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة ّ
ممثلة بوزارة التخطيط
والتعاون الدولي ووزارة البيئة في المملكة األردنية الھاشمية الستضافة ھذا االجتماع
والتعاون الب ّناء إلنجاحه ،والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن
طالل لتفضّله بالمشاركة في افتتاح المنتدى وإلقاء الكلمة الرئيسية فيه.
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يشكل منتدانا ھذا واحداً من عدة منتديات إقليمية للتنمية المستدامة ّ
تنظمھا اللجان
اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة  -ومنھا اإلسكوا  -تحضيراً للدورة الثانية للمنتدى السياسي
الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ) (HLPFالذي أ ّسسته الجمعية العامة لألمم
المتحدة في العام  ٢٠١٢كمخرج أساسي من مؤتمر ريو ٢٠+ليح ّل مكان لجنة التنمية
المستدامة ) .(CSDوحيث أن ھذا المنتدى يعقد اليوم للمرّ ة األولى ومن المزمع أن يش ّكل
حدثا ً عربيا ً سنويا ً ،فيھمّنا التماس آرائكم بشأن الدور الذي تتطلّعون إليه للمنتدى بوصفه آلية
إقليمية لتحقيق التكامل والتوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة وتوفير منظور عربي
حول قضايا التنمية المستدامة وإيصاله للمنتدى السياسي العالمي.
السيدات والسادة،
يش ّكل العام  ٢٠١٤سنة محورية بالنسبة للتنمية .من جھةّ ،
تكثف البلدان أنشطتھا
استكماالً لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول العام  ،٢٠١٥ومن جھة أخرى ،ينشط
المجتمع الدولي تحت مظلّة منظومة األمم المتحدة إلعداد أجندة تنموية جديدة لما بعد
 ٢٠١٥سوف تتضمّن مجموعة واحدة وجامعة من أھداف التنمية المستدامة سيتر ّتب
عليھا آثار بعيدة المدى على البرامج والسياسات التنموية والتمويلية الدولية واإلقليمية
والوطنية في المستقبل.
وإدراكا ً ألھمية المرحلة ،عُقدت في المنطقة العربية خالل السنة الماضية
اجتماعات تشاورية وورش عمل وطنية وإقليمية وأع ّدت دراسات وتقارير للوقوف على
ما أنجزته البلدان العربية على مستوى األھداف اإلنمائية لأللفية إلى اآلن ،وبلورة تصوّ ر
ّ
ويعزز مكاسب التنمية فيھا
عربي لمرحلة ما بعد  ٢٠١٥بما يتناسب مع أولويات المنطقة
في المستقبل .ولم تأل اإلسكوا جھداً في ھذا المجال ،حيث عملت خالل عام  ٢٠١٣على
تنظيم سلسلة اجتماعات تشاورية على مستوى الحكومات والخبراء وھيئات المجتمع
ّ
ومنظمات األمم الم ّتحدة ،ساھمت في بلورة رؤية إقليمية مشتركة ومقاربة
المدني
متجانسة ألجندة ما بعد  ٢٠١٥وأھداف التنمية المستدامة.
ويش ّكل اجتماعنا اليوم إحدى الخطوات الھامة ضمن ھذه العملية التشاورية إذ
يھدف إلى اإلعداد للمشاركة العربية الفعّالة في محفلين دوليين سيعقدان ضمن إطار
الدورة القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في نيويورك خالل شھر
تمّوز/يوليو  ،٢٠١٤وھما:
أوالً( االستعراض الوزاري السنوي ) (AMRلعام  ٢٠١٤الذي سيناقش كيفية
"معالجة التحديات القائمة والناشئة لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام ٢٠١٥
وتعزيز مكاسب التنمية في المستقبل" .وبھذا الشأن ،من المؤمل أن تخرج الجلسة الثانية
من ھذا المنتدى بمجموعة توصيات واستنتاجات رئيسية تمھيداً لرفعھا إلى الـ.AMR
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وثانيا ً( الدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة
) (HLPFالذي يعقد تحت عنوان "تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية وتمھيد الطريق
لخطة التنمية لما بعد عام  ٢٠١٥تتضمّن أھداف التنمية المستدامة" .وقد أع ّدت اإلسكوا
للمناقشة معكم ورقة خلفية تتضمّن عرضا ً للمبادئ الرئيسية واألولويات والتغيرات
التحويلية الضرورية للدفع بعجلة التنمية في المنطقة العربية ،ت ّم على أساسھا اقتراح
مجموعة من أھداف وغايات التنمية المستدامة لتسترشد بھا البلدان العربية خالل
المفاوضات الحكومية الجارية حاليا ً لصياغة أجندة تنموية عالمية جديدة.
وي ّتسم التحضير العربي الجيّد لھذين المحفلين الدوليين بأھمية خاصة ھذا العام.
فمن بين سبعين دولة مشاركة في المفاوضات الدولية الخاصة بوضع أھداف التنمية
المستدامة أو ما يعرف بالفريق العامل المفتوح العضوية ) ،(OWGھناك ستة بلدان
عربية ھي اإلمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر ومصر والمغرب والمملكة
العربية السعودية .ومن جھة أخرى ،تشارك أربعة دول عربية من أصل عشر دول
سوف تقدم عروضا ً طوعية حول تق ّدمھا على المستوى الوطني في تحقيق أھداف األلفية
أثناء الدورة القادمة لـ ،AMRھي قطر والسودان والكويت وفلسطين.
الحضور الكريم،
بالتوازي مع العمليات الدولية التي ذكرتھا ،يجري على المستوى اإلقليمي إعداد
إطار استراتيجي عربي للتنمية المستدامة ،تعمل اإلسكوا وشركائھا على تطويره
كتحديث لمبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ،وذلك بطلب من مجلس الوزراء
العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .وسوف تت ّم مناقشة مسوّ دة اإلطار االستراتيجي
المذكور خالل جلسة خاصة من ھذا المنتدى ،كما ستت ّم مناقشة مشروع خارطة الطريق
لالستثمار في االقتصاد األخضر في المنطقة العربية الذي أع ّدته اإلسكوا مع شركائھا
كذراع تنفيذية لإلطار االستراتيجي وأداة لتفعيل التنمية المستدامة في المنطقة.
وإدراكا ً م ّنا ألھمية الشراكات والتكنولوجيا وبناء القدرات كوسائل رئيسية لتنفيذ
مخرجات القمم العالمية حول التنمية المستدامة ،سيخصّص المنتدى جلسة لمناقشة
الثغرات اإلقليمية القائمة باالستناد إلى أمثلة من قطاعات مختارة كالمياه والزراعة يمكن
تحقيق تغ ّيرات تحوّ لية فيھا ،وذلك بھدف تحديد الخطوات الضرورية لردم الفجوة
المستمرة في المنطقة في مجاالت المعرفة والقدرات والتكنولوجيا.
السيدات والسادة،
إنّ البلدان العربية اليوم أمام فرصة قيّمة للتأثير على الحوار القائم بين ّ
ممثلي
الدول األعضاء في األمم المتحدة حول صياغة أھداف للتنمية المستدامة .ومن ھنا تأتي
أھمية تشكيل صوت عربي قوي على غرار الموقف الذي ح ّققناه سويا ً في مرحلة اإلعداد
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لمؤتمر ريو ٢٠+والذي تج ّسد في اإلعالن الوزاري العربي حول التنمية المستدامة.
وعليه ،فإننا نأمل أن يت ّم تب ّني مخرجات ھذا المنتدى من قبل مجلس الوزراء العرب
المسؤولين عن شؤون البيئة ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب تمھيداً لرفعھا
إلى القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية العربية المقبلة التي ستعقد في بداية عام
 ٢٠١٥في تونس.
في ختام كلمتي ،أو ّد أن أعرب عن شكري إلدارة األمم المتحدة للشؤون
االقتصادية واالجتماعية ) (UN-DESAلتعاونھا معنا في تنظيم ورشة عمل
للمجموعات الرئيسية تعقد ظھر اليوم كحدث جانبي على ھامش ھذا المنتدى ،حيث أن
ذلك من شأنه أن ّ
يعزز من قدرات مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية كشريك
فاعل في التنمية .كما يسعدني قيام المكتب اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية )يونيدو( بتنظيم حدث جانبي يوم غد سوف يتناول التنمية الصناعية المستدامة
والشاملة كقاطرة للتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
واسمحوا لي أن أ ّكرر امتناني لصاحب السمو األمير الحسن بن طالل ولوزارتي
التخطيط والتعاون الدولي والبيئة في المملكة األردنية الھاشمية على ما بذلتاه من جھود
إلنجاح ھذا االجتماع .وأخص بالشكر السيد معتصم الكيالني )رئيس إدارة التنمية
المستدامة( والسيد محمد الحصان )قسم العالقات العامة( والسيد سمير الكيالني )مدير إدارة
المشاريع( والسيد رؤوف الدبّاس )مستشار وزير البيئة( للمتابعة الدقيقة والقيمة لكافة
تفاصيل االجتماع.
أشكركم جميعا ً على مشاركتكم في ھذا المنتدى الھام وأتم ّنى لكم اجتماعا ً مثمراً
يش ّكل باكورة سلسلة منتديات عربية في خدمة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
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