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 ،وزير التخطيط األردني عماد فاخوري، المهندسمعالي 

 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضور الكريم، ال

 

أوّد أن أشكر . ولمنتدى العربي الثالث للتنمية المستدامةهذا ا أرحب بكم جميعاً وأشكر لكم مشاركتكم في

اليوم  لحضوره معناوزير الوأخص بالشكر معالي  ،الكريمة اعلى استضافتهالمملكة األردنية الهاشمية 

كما أتوجه بالشكر لجامعة الدول  من تسهيالت لهذا االجتماع.وزارة التخطيط األردنية ه تلما قدمو

 .هوبرنامج األمم المتحدة للبيئة وصندوق األمم المتحدة للسكان على تعاونهم مع اإلسكوا إلنجاح العربية 

 من الناحية متكاملةخطة  . 2030حتى عام تمتد خطة إنمائية جديدة  العالمأمام ومنتدى، ال هذا في نلتقي

 :فصل أحدها عن اآلخر ال يمكنمتراصة  عناصر أربعة ، تتكون منالتقنية ومن الناحية السياسية

 وسائل التنفيذ،و، سبعة عشرال هبأهدافطار البرامجي واإل ،السياسي بمبادئه التوجيهيةاإلعالن 

على  حرصنا مؤكدين ،في هذا اللقاء محور اهتمامنا هيكلها  العناصر هذه االستعراض والمراجعة. و

نحو  على ةكامل هاتحقيقل دون اوحالسابقة،  األهداف اإلنمائية في األعوام نال منتالفي االجتزاء الذي 

 . وممكناً  منشوداً كان ما 

 

 ،الحضور الكريم

كريمة ال حياةتتوفر فيه شروط ال ،تحّول في عالم اليوم بل .في الزمن االستدامة ليست مجرد امتداد

المستدامة لعام خطة التنمية من هدف ال"تحويل عالمنا" هو . الغد ألجيال وحياة آمنة ،ألجيال الحاضر

، والحرمانتدمره الحروب والنزاعات، وينخره الفقر  ،عالم بات يفرض نفسه على هدف. 2030

 آفات قاتلة ال بّد من استئصالها إلنقاذ الحياة على هذا الكوكب. .ر المناخيويخنقه التدهور البيئي والتغيّ 

إذ  ،ربعضها دون اآلخل يتصديمكن ال وتداعياتها، الأسبابها بو ،ومداها كونية بطبيعتها ثالثة مشاكل

 في جسامة الضرر.  تتساوى
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م على كلّ يو اوآثاره اتجلياته ، ونعيشمن المشاكل حجم  هذه الثالثيةفي عالمنا العربي، ندرك ونحن، 

ي التصدي التنمية هي النجاح فإنما . ومجتمعاتنانا وات، على اقتصاد، على  ثقافتنا وبيئتنامواطنيناحياة 

العقلية واألخالقية والمؤسسية  الطاقات شد كل قدرة على حهي الوشروط النجاح ؛ اآلفات هلهذ

 ،مشاركتهمو الجميعالتزام ب ال يمكن تحقيقه إال . وهذاالتحّول المنشودلتحقيق واالقتصادية والبشرية 

تحويل عالمنا وخبرة.  وبيوت   ،اً خاص اً قطاعو اً مدني اً مجتمع ،حكومات وبرلمانات أفراداً ومجموعات،

اجب و ،ملحةضرورة هو مسؤولية و بل  .ليس بالمهمة المستحيلة هليس بالمهمة السهلة، ولكنالعربي 

 .غد أفضلإلى  ،من واقع مرير للنهوض بمنطقتنا ،إنساني وأخالقي

 

 ،السيدات والسادة

مزمنة تحديات لالتصدي عني مسار التنمية المستدامة في العالم العربي ي على والمتدرج الثابت االنطالق

مة تقتضي االستداو، ليس أقلها االحتالالت األجنبية والنزاعات المسلحة. بلداننا ومجتمعاتنا وطارئة تهدد

الحروب  إنهاءوتقتضي  ، الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة استردادوتحرير فلسطين من االحتالل 

ل لترسيخ إيجاد السباالستدامة تتطلب  . باتهابومس على اختالف أنواعهاواالقتتاالت الداخلية والنزاعات 

  .معالجة عوامل التفكك القيمي والمجتمعي والوطني والمؤسسي، والسلمي السياسي مسارات التطّور

ر تطويود القصور المعرفي في األنظمة التعليمية، وفي البحث العلمي والمهارات، فال بد من س

إصالح منظومات الحوكمة وتطوير . كما ال بد من اإلعالم المنظومة الثقافية بما في ذلك منظومة

 المشاركة على أساس المواطنة الحقيقية.  تضمنالمؤسسات واآلليات التي 

 

نية القيادة الوطلتكون لهم  في هذا كله، تحرص المنظمات اإلقليمية على العمل مع البلدان األعضاء و

الحرص على وانطالقاً من األولويات الوطنية.  2030لخطة ا"توطين" أي   .تخطيط التنمويالفي 

عزل مسار التنمية في بلد ما عن أولويات وقضايا تتعدى حدود الدولة الواحدة.  القيادة الوطنية ال يعني

وعلى معالجة هذه الظروف . وتتأثر بها ،تؤثر على األولويات الوطنيةو ،وهي كثيرة في منطقتنا

 وطنية.الهداف األ يتوقف الكثير من القدرة على تحقيقالعابرة للحدود واألولويات 
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ن تحقيق االنسجام بي علىدائماً حرص ت منظومة األمم المتحدة، الممثلة اليوم بقرابة عشرين وكالة،و 

 تقديم الدعم الفني الصادق والمخلصوب، بنهج الحقوقملتزمة  ،التوجهات العالمية واإلقليمية والوطنية

 إلسكوا أيضاً، من منطلق الواليات الموكلة إليها، ا وتحرص. الجهات الفاعلة في التنميةللبلدان ولكل 

بلداننا ل في المشروع التنموي  ودعم الشراكة والمشاركة ،مساحات الحواروالتواصل  توسيع سبلعلى 

بحث الو ها،وهمومإنجازات بلداننا خير مقام لمناقشة المنتدى العربي للتنمية المستدامة وومجتمعاتنا. 

 .تحقيق أهداف التنمية الجديدةسبل التقدم نحو  في

 الحضور الكريم، 

 

هداف وغايات ووسائل من أتتضمنه ما مبادئها وو 2030نرى في خطة التنمية المستدامة لعام نحن  

يق العدالة قتحلفرصة   .والمستدام الرشيدلتخطيط لالتنموي ولتجديد الفكر  تاريخيةتنفيذ، فرصة لل

عالم لى إمشروع نهضوي يحقق طموحات شعوبنا  نحو البلدان العربية التكامل بينبدفع ال، ووالرفاه

في  ،ومحيطه نساناإلنسان في وئام مع يعيش فيه اإلو يسوده السالم واألمن والعدالة،لم عا  .فضلأ

وإذا كان كل ما حولنا اليوم ينطق   .شروط االستدامة تحمي اإلنسان والكوكب وتوفرظل مؤسسات 

إلخراج مفهوم االستدامة من حيز المناقشة إلى حيز فيه أكثر من دافع بعكس ما تعنيه االستدامة، ف

 اة.واستمرار الحي في اللغة، للبقاء،رديفاً في الحقيقة، كما هي  اً رديف، ألن االستدامة باتت الواقع

 وشكراً 


