
 

 

 

 

 

 

 رسائل المنطقة العربية
  لمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةإلى ا

  

  
  

  سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر 

  مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية  

  دولة قطر 

  

 

  2020تموز/يوليو  15نيويورك، 
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  ،رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعيمعالي السيدة  

   ،معالي السيدات والسادة رؤساء الحكومات

  ، معالي السيدات والسادة الوزراء والسفراء وممثلي الدول األعضاء في األمم المتحدة

  ، السيدات والسادة

  
ن أنقل لكم أبرز رسائل المنطقة العربية إلى المنتدى  القطرية أيشرفني باسمي وباسم الحكومة 

  .  2020السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

  
بشكل غير مسبوق   تالتي أثر 19-فرضتها جائحة كوفيدفي ظل ظروف استثنائية  يأتي لقاؤنا اليوم

تى، والتي من المتوقع أن يستغرق  جوانب اجتماعية وإنسانية شعلى اقتصادات الدول عالمياً، وعلى  

المنتدى العربي  منها أدت إلى تأجيل الكثير من األنشطة اإلقليمية وعدة. كما  التعافي منها سنواتٍ 

  للتنمية المستدامة الذي تُرفع رسائله كل عام إلى منتداكم الموقر.  

  

بين البلدان العربية حول عدد من القضايا طرحت خالل ورش   توافقخالصة فهي هذه الرسائل أما 

ً  . االستعراضات الوطنية الطوعيةعمٍل نظمت مؤخراً حول  رسائل المنتديات   على  وتؤكد أيضا

وفي   العربيةة منطقاللتحديات المصيرية التي تواجه االسابقة بما فيها  العربية للتنمية المستدامة

وإنهاء  السالم على أن . كما تشدد ر السياسي واالحتالل اإلسرائيليطليعتها الحروب وعدم االستقرا 

تتطلب دعماً من األمم  واالحتالل هي شروط أساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، 

    المتحدة والمجتمع الدولي.

  

  : ذه الرسائلوإليكم أبرزه
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  ًنهج الحكوماتفي وأهداف التنمية المستدامة الخطة دمج في  ملحوظ ال تقدمالباإلقرار  ،أوال ،

 ،بين المؤسسات الحكومية تعاونوالبينها  تناسق االستراتيجيات القطاعية فيماإلى الدعوة و

عام  خطة وأهداف تتماشى مع مبادئ أو قطاعية وضع خطط تنموية وطنية إضافًة إلى 

  .     تتوفر لها الميزانيات واستراتيجيات التمويل إلى مشاريع وبرامجترجمتها و، 2030

 

  ،ًاإلقرار بأن العمل التنموي الشامل للجميع ال يزال متعثراً في المنطقة العربية، ويحتاج  ثانيا

إلى تضافر الجهود واعتماد أدوات وآليات فاعلة لتحديد الفئات ذات األولوية، وتوجيه  

  عمالً بمبدأ عدم إهمال أحد. المشاريع لصالح األكثر حاجة، 

  

  ،ًوتعزيز التنسيق والتعاون بين  ،بناء القدرات الوطنية اإلحصائية العمل علىضرورة ثالثا

لمفصلة وذات  تلك امعالجة النقص في البيانات ال سيما  واإلحصاء،  وأجهزة  مكونات الحكومة  

  .الشاملة للجميعالجودة العالية التي يمكن الركون إليها في صنع السياسات 

 

  ،ًعلى  في االستعراض الوطني الطوعي مج منظور المساواة بين الجنسين الدعوة إلى درابعا

من أهداف التنمية   5مراجعة الهدف  بما في ذلك    وعلى مستوى المضموناإلجرائي  مستوى  ال

  . المستدامة وكل المقاصد ذات الصلة 

  

  ،ًدرجة عالية من المصداقية والشفافية بين  الدعوة إلى عقد شراكات فاعلة وعلى خامسا

في كافة مراحل   ، بمن فيهم السلطات المحلية والجهوية،الحكومة وكل أصحاب المصلحة

    االستعراض والتقييم.  والعملية التنموية بدءاً بالتخطيط مروراً بالتنفيذ ومن ثم المتابعة 
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  ،ًوتعزيز العالقة مع الشركاء   العمل من منظور االستدامة،على  لقطاع الخاصاحث سادسا

أكثر حفاظاً    ع في مجاالت جديدةفرصة للتوسُّ حه  نالتي تم  2030  عام  خطةمبادئ  انطالقاً من  

    . على البيئة والموارد الطبيعية

 

  ،ًمشاركة البرلمانيين في  ، وتسهيلوظائفهأداء من البرلمان  تمكينالتأكيد على أهمية سابعا

دعوة  و، من أجل التنميةخاصة بهم تشكيل شبكة مساعدتهم في و المتابعة اإلقليمية والعالمية،

  . الدعم الفنيفي مجال هم الستجابة لطلباتمنظمات األمم المتحدة ل

  

  ،ًكافة مراحل  في  ، بجميع مكوناته،مع المجتمع المدنيكة اشراإلقرار بضرورة الثامنا

أكثر  االستراتيجيات الوطنية  بهدف جعل    المساءلة والتصحيح  وفيالتخطيط والتنفيذ التنموي  

  .شموالً لكل شرائح المجتمع

  

  ،ًتوفير  ضرورة و  في بلدان المنطقة كز الفكر والبحوثامراستقاللية  على لتركيزاتاسعا

  .  هذه المراكزالتمويل والموارد المطلوبة ل

  

 اعتبار  و ،ينالتأكيد على إيالء االستعراض الوطني الطوعي الوقت واالهتمام الكافي، اً شراع

ووضع خارطة طريق    للتخطيط للمرحلة التالية  أساساً ه  عنالناتج    تقريرالتوصيات وتوجهات  

  .  هلتنفيذ توصيات

  

  مما  الوطني الطوعيذاتي بعد تقديم االستعراض ال تقييملتأكيد على أهمية الا عشر، حادي

والتركيز على آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عنه بدالً من   الدروسيتيح استخالص 

  . في إعداد استعراض آخر  االستعجال
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  في بما فيها المنتديات اإلقليمية،  ،التأكيد على أهمية اآلليات اإلقليمية والعالميةعشر، ثاني

الوعي وبناء القدرات وتقديم الدعم   مستوى رفعوالتقدم المحرز بعة واستعراض عملية متا

    . وتعزيز تبادل التجارب والتعّلم من األقران الفني

  

  لمنطقة  في اعمل إقليمية ورشات التأكيد على ضرورة االستمرار في تنظيم عشر، ثالث

  المعنية لتقديم الدعم الفني الالزم. العربية بالشراكة بين الجهات اإلقليمية والدولية 

  

   بأهداف  المعني  القمة  لمؤتمر  السياسي  اإلعالن  الذي أطلقه  العمل  عقد  بأن  اإلقرارعشر،  رابع  

وحشد الموارد الوطنية    الجهود   لحث  قوي  دافع   هو  2019  سبتمبر/ أيلولفي    المستدامة   التنمية

  . 2030  عام خطة تنفيذ ي لإلسراع ف  أصحاب المصلحة وإشراك واإلقليمية والدولية 

 

  وتزويدها بالقدرات ودعمها  الحكومية المؤسسات تطوير  ضرورة   على  التأكيدعشر، خامس

  الطارئة واألزمات  الظروف  مع فللتكيُّوضمان جهوزيتها ها، نعِت بناء مِ ل بالشراكات،

  . والتصدّي لها

  

 السيدات والسادة، 

  

للتعافي من جائحة ركيزة أساسية كمبادئها بو 2030خطة عام بباسم المنطقة العربية، نؤكد التزامنا 

بلداننا  ة  نعتحصين مِ في  والعمل على تحقيق أهدافها ومقاصدها  ئها  االسترشاد بمبادإذ يساهم    ،كورونا

       .والصدمات أياً كان نوعها األزمات إزاء 

  

  .وشكراً على حسن االستماع


