
 

 

 

 
  

  لقيها تكلمة األمانة التنفيذية  
  الدكتورة مهريناز العوضي 

  مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة
 للجنة اإلسكوا للتنمية االجتماعية  ةفي افتتاح الدورة الثالثة عشر

  ٢٠٢١أيلول/سبتمبر  ٢٣- ٢٢
 

  حضرات السيدات والسادة المحترمين، 
  الحضور الكرام، 

 
، عقدت الدول العربية  ٢٠١٩أكتوبر ول/تشرين األللجنة التنمية االجتماعية المنعقدة فى  ةعشر  الثانيةفى الدورة 

العزم مع اإلسكوا على العمل سوياً للوصول إلى تنمية مستدامة. لم نكن نعلم وقتها أن وباء كورونا سوف يضرب 
لم نكن نعلم أن  دولية.  ، ويبعثر أولوياتنا وخططنا الوطنية واالقليمية والاقتصادات العالم ويقلبها رأساً على عقب 

ً ما اتفقنا عليه لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة أصبح حلم يصعب تحقيقه بسبب تحول معظم مواردنا وجهودنا    ا
  لمحاربة هذا الوباء.  

  
المحلى للدول  خسائر الناتج  و خسرنا أرواحاً ال تقدر بثمن،    . فقد سكوا ألثِر وباِء كورونا مرِعبةفى اإل   ديراتنا تق

مليون   ١٦مليون وظيفة دفعت بأكثر من    ١٧عن  وفقدت المنطقة ما ال يقل    ، مليار دوالر  ١٥٢العربية قدرت ب  
وزر  الوكبار السن والمهاجربن  اإلعاقة    ىذو   من   ت النساء واألشخاص لوتحم  شخص إضافي إلى براثن الفقر

،  بعيد المنال  العدالة االجتماعية أمالً وفى ظل تلك الظروف، باتت  لهذا الوباء.    األكبر من النتائج السلبية والمخاطر
أمل يرغب فيه  وبات االنتقال للعيش فى المدن    .ين وأصبحت الحماية االجتماعية وإيجاد فرص عمل حلم الكثير 

ً  ء المدن ، مما زاد الحاجة الى إعادة بناالجميع   . بشكل أفضل لالنتقال إلى اقتصادات حضرية أكثر إنصافا
  

  ، الحضور الكريم
  

غير  نا  يلد ، وأنه ال يوجد خيار  نا من استيعاب تلك الخسائرلن يمكنّ   د ن العمل بالشكل المعتاأأدركنا فى اإلسكوا  
وكان من البديهى أن  جديدة قادرة على معالجة تجليات الالمساواة وغياب العدالة االجتماعية.    تنمويةتبني نماذج 

على التنسيق الفعال بين جميع القطاعات وتضمن االستخدام األفضل للموارد المالية  فى العمل    تعتمد منهجيتنا 
االجتماعية    إدارة التنمية    عمل  سيع نطاقوالبشرية. ومن هنا كانت بداية إعادة الهيكلة فى اإلسكوا التى ادت إلى تو
العدالة االجتماعية؛   الجنسين،  ولتصبح مجموعة متكاملة تضم ملفات عدة تشمل  بين  الشباب، والمساواة  تنمية 

الفقر؛  و من  االجتماعية؛  والحد  الحماية  اإلعاقة؛  ونُُظم  ذوي  األشخاص  السن؛  و دمج  كبار  حقوق  وحقوق 
أو   أن وجود تلك الملفات تحت مظلة مجموعة ارتأينا قد ل . حضرية والتنمية التحسين فرص العمل؛ و المهاجرين؛ 

شاملة    إدارة أنشطة  تصميم  سيساعد على  األللواحدة  االعتبارالتحديات  جوانب  فى  تأخذ  واالجتماعية  قتصادية 
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اليوم لنعمل سوياً على    سعيدة بوجودي معكموأنا  ،  سة تلك المجموعةئاالحالية التى تواجه منطقتنا. وقد ُشرفت بر
  المرحلة الصعبة.  هذه اجتياز 

  
الفكر الدامج على جدول أعمال لجنتنا االجتماعية، ففضلنا تقديم ورقتين   وكان من الضرورى أن ينعكس هذا 

بدالً من أوراق قطاعية.  تشامل   فنيتين  التنمية االجتماعية  فالورقة    ين  المنطقة  األولى تعكس وضع  الشاملة فى 
والتصدى    ساتية التى تساعد الدول على تنفيذ هذا المفهوم الشامل االعربية، والثانية تقدم حزمة من األدوات السي

تقديم أدوات عملية تساعد    حول يومين يتمحور  العلى مدى  اجتماعنا  . فهدفنا فى  للفجوات التى تحول دون ذلك
  سات.   اعلى مستوى السيصناع القرار على سد الثغرات الموجودة 

  
الى آرائكم والحصول    واالستماع على حضراتكم  الجديدة  أفكارنا  عرض  إلى    ة خالل دورتنا الثالثة عشرونطمح  

  . جميع الدول العربية هذا النهج الشامل واألدوات التى استحدثناها في   على دعمكم لتعميم استخدام
فلسطين على  وأخيراً   دولة  أشكر  أن  وعلى  رئاستها  أود  المنصرمين،  العامين  االجتماعية خالل  التنمية  للجنة 

وأرحب بدولة قطر كرئيس للدورة الثالثة عشر واتطلع    ى هذا االجتماع.ها لنا للوصول إلتإدارتها الحكيمة ومساند 
  الى العمل معهم حالل العامين القادمين. 

  
  . لمنطقتنا  رافى المزيد من االزدهأتمنى لنا جميعاً اجتماعاً مثمراً يسهم و
  


