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 وكيل األمين العام لألمم المتحدة

  االسكوا -للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ذياألمين التنفي 

 األستاذ فيصل بن فاضل االبراهيم

 نائب وزير االقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية  

 ربي للتنمية المستدامة عرئيس الدورة الحالية للمنتدى ال

 السيدات والسادة،

 شعععععععارداً مفتداح اعاااا عنالناد الم ات    إنه لمن دواعي سعععععععناد ي   
بنة النربي للا منة المسعاتامة عي دور ه السعاةنةو وهح ثتت  حلنه الفامنة النر 

اهاماماح خاصعععععععاحو و  رل علر الميعععععععاردة عي   ًنمهههه إهماناح م  ا ة همنة 
 النمل مانتد األطراف عي   فنذ  هتاف الا منة المساتامةه

لقععت  دد ئعا  ععة دحرونعا إلر ثعالعة من اار عععا، والانكععل و طعالع  دعاععة  
علر  قترة عا قة   ديعععع  عنهه لكن المفامع العيععععر   وئه ال يععععان اننسععععاني

 سعععرعا  ما  عاد   ًنً نفسعععه مسعععايحح ما  ان ه الاك حلحئنا و و  والاكن  الا قلً
وربما  كح  القترة علر الاكن  هذه هي الن حا   ب اء ئسحر الاحاصلهه    نعادة

و  ودعً  األهً عي مرثلة ما ةنت دحروناهه إذ سععنرععنر  نمرم مرونة المفامناد
  حازل الكار ةو ئمءاح ا يافم  من النمل الا مح هقابلنا ا للاكن  السررع مع ال

لقت  عادد الفا  ة   سععلنا الءععحء علر عكرة الا منة الم سععاتامة دسعععنل  
نما اننااج وثنت لا قنق الاقتم ااقارععاد  واائاماعيهه إذ ر ر وااعع اح     

وااسععا ح، لل ءععارة اننسععاننة المناصععرةو هسرععً من اسععاتاما او بل ور يععال  
لفععة  نمرم م ععاععع   و عنن   هه    ععتيععتاح علر وئحدهععاح ذا ععه ة المفامنععاد ثنععال د 
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 ًععل  دنر ةارنر من السسععععععععععا ر الاي  اكعععتهععا ثععال   الكحارت واألزمععاد الكعر  
 وقحع اه  

رعع مسععاح   عي   من دو  شعع   سععا سعع ًاألزمة الرعع نة ااسععار ا نة    إ 
واععع خكا الا منة المسععاتامة علر ر س   و وسععاننتنةالسععناسععاد العن الحعي ة

  ولحراد األئ تة التولنةه

وبالرغً من ا سعا  نكا  األزمة وطحل  متهاو إا    ه ا، ةرعنأ  مل  
عي األعق ورعيععععععر ةقرا انا ا  اههه إ  شععععععنار هذه التورة السععععععاةنة عي   ايلح 

و  إ19هه معا ةنعت دحعنعت2030الم اعت  ةن حا  إإسعععععععععرا  النمعل ن ح خكعة ععام  
يتعح  إذ   س مقاءععععععععناد الل ًة الراه ة ورلسأ الا تهاد الاي نحائ  اهههنا

وقح     وإذا دعا و ةاعاععة ئحانع عاهه  ثعارهعامن آإلر  سعععععععععررع النمعل ن ح الانعاعي  
ااسعععععافاةة   عإ دارثة طعنننة  سرج عن نكا  الا اً العيعععععر هه  ه نت الفا  ة 

سعاناس  عن ذل و  للفا  ةو وطعننة ال  ًً والار نعاد اائاماعنة الاي سعا يع 
 إرادة المفامناد واخانارا  اه

بنعتنعا    هاح  ععالً معا ةنعت الفعا  عة  لرر ععتالعةو بنن دولعه وداخعل دولعه  
  هءاحهه  و    هاح   شت انقساماح و فاو احه

بنعتنعا ااخانعار    هاح  ععالً معا ةنعت الفعا  عة  لرر اسعععععععععاعتامعةحهه  و     
 هال محالرروةو قعل اساتامة  هاح  دنالم ا ال اليههه الذ  هءع مرالمة 

بنتنا ااخانار    هاح  عالً ما ةنت الفا  ة ماءعععععاعراح عي آلناد النمل 
الم نملععععة  الفمر  عععععالً  هاح   األطرافههه  و     مانععععتد  والنمععععل  الفمععععاعي 

 هاد الماكرعةوالقحمن
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معتاهعا علر ن ح والاي ا ننلً -إ  األعععاء الاي خلفا عا ئعا  عة دحرونعا  
لاقاسععم ا وااشععارا، عي  م ا ئمنناح الاناو  والاكا      قاءععي  -لامل  و دقنق

 عا الكررً عي هعذا  إذ ا همان ألثعت م عا ةمفرده مفعاب ا عاهه ولنعل ئمن    ههه  مل عا
ة همنة  ءعاعر الف حد وب اء اليعرالاد بنن    اح مارعاعتاح ال تت ال ام هناس وعن

المتني لا قنق التول والم ًماد ال احمنة وغنر ال احمنة وم ًماد المفامع 
 األهتاف الاي نرعح إلن ا ئمنناحه

و ود     شعععععنت عي هذا الرعععععتدو ةاليعععععرالة القا مة بنن الفامنة النربنة  
وااسععاحاو الاي  صععع   ةفءععل إرادة الفانعنن شععرالة مسععاتامةهه وناكلع دا ماح  
إلر اار قاء ب ا ختمة ألهتاع ا الميععععاردةهه دما ا هفح  ي     شععععنر وبيععععال 

ماعا  لنقعت إلر اخر مسعععععععععافعتاد الانعاو  الر عا يههه إذ  انعاو  الم ًسعععععععععررع  
ورشععاد عمل ونتواد لانمرم قتراد التول النربنة عي مفال الا منة المسععاتامة  
ومسعععععععععاععت  عا عي إععتاد  قعارررهعا الكحعنعة عي مفعال الا منعة لنراععععععععع عا خحل  

 الم ات  السناسي رعنع المساح  المن ي ةالا منة المساتامةه

 

 ،،السيدات والسادة

 صعععععععععع   قءعععععععععنة  حعنر المحارد المالنة الحزمة لا فنذ اهتاف الا منة   
المسععععععععاتامة   تهاح  لرر  نقنتاح من ذ  قعل عي رل   حرل منًً التعً المالي  

خفءعععععععع  ةن  التول  قت  من التول لمحائ ة انايععععععععار ئا  ة دحروناههه بل و 
اقيعععع ههه عي وق  ن ااج عي هذا المفال ة فة ال  ة  ا التولناالكعر  مسععععاعت

عنعه إلر ممرعت من األمحال لع عاء  نعافت مسعععععععععاعتامههه ورقع علر ععا ق عا الا ر، 
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سعععععععععررنعاح لكرا مععادراد ئعتيعتة وثيعععععععععت دعً العتول لاحعنر محارد معالنعة دعاعنعة 
 هلمساعتة التول ال امنة عي   قنق  هتاف الا منة المساتامة

 السنا و النمل علر ئع انن  ساسنانن هما: وراننن علن ا عي هذا    
ف  التيح  علر العلتا  األلرر  خ: التعحة إلر المءي قتماح عي مسار   واح  -

ثقل  األقسعععان وختماد التيح  داهل ا و صعععع     حل  اسعععاتانةهه والاي  
دم اربة الفقر   ودو    فنذها لسكك ا الحط نة لا قنق الا منة المسععععاتامة

 و  قنق األمن اليذا ي و حعنر المناهههه وغنرهاه

وا هفح  ي عي هعذا الرععععععععععتد انشععععععععععارة إلر ال عتاء العذ   طلقعه المفلس 
لفامنة التول النربنة بتعح ه مؤسعععسعععاد الامحرل ااقارعععاد  واائاماعي  

التولنة وداعة شععرداء الا منة إلر خف  ع ء التيح  علر التول لتعم ا  
محائ عة اثعار ئعا  عة دحرونعاههه ثً  لا عا المععادرة الاي  ع ا عا قمعة دول  عي  

النيعععععععععررن الم نقتة مؤخراح بر اسعععععععععة المملكة النربنة السعععععععععنحدهة لانلنق  
معتعحععاد خعتمعة العتين لاسفن  وطع ة األزمعة ااقارعععععععععادهعة والمعالنعة علر 
التول الفقنرةهه ونام ر     افاوا الف اد المقراععععععععة مع هذه المعادراد  

 و في ةالاماما  ا عي هذا الي  ه

العتول والم ًمعاد والقكعا  السعال    ياننن  كرن  النمعل من  ئعل ثع ثعاننعاح:  -
علر  حعنر محارد مالنة إاععععععاعنة لا قنق  هتاف الا منة المسععععععاتامةهه لقت  

األمحال المسرعععرعععة  خف  إلرئا  ة دحرونا    ددر ي ا ودما  شعععرد دن   
ئه وعي ثال اسععععامراره سععععنيععععال عقعة  للا منة المسععععاتامةههه إ  هذا الاح 

ثقنقنة  مام ئ حدناههه ون ااج لايننره    نءععععععادن ئ حدنا ونعاكر ثلحاح  
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ئتيتة  انح ل ا مرععادر مالنة مسععاتامة عي هذا المفالههه و ود انعادة ه ا 
لفععامنععة الععتول النربنععة  انععاو  مع وزارة الاسكنا  ةعع   األمععانععة النععامععة 

اد  قررر وط ي ثحل الامحرل المسععععععاتام عي  ةفم حررة مرععععععر النربنة نعت
وط نة مماثلة مع ةقنة   ررراهذه الافربة وإصعتار  قونكمح لانمنً مرعرههه  

التول النربنةههه  م نتاح نصعععععععععتار  قررر عربي شعععععععععامل عن ثالة الامحرل  
 المساتام عي الحطن النربيه

 السيدات والسادة،

إن ا عي ئامنة التول النربنة نؤمن ة همنة اليععرالاد عي   قنق  هتاع ا  
نقامة ميععععاررع  نحد ةال فع علر مفامنا  ا ونسععععنر ةسكر ثاباة مع شععععردا  ا  

الاقررر العذ   طلقاعه الفعامنعة النربنعة ةعالانعاو  مع مععادرة الامحرعل  م  عا مرحح  
تام والامحرعل الم عاخي عي  لألمً الما عتة للعن عة ةن حا  إ نمرم الامحرعل المسعععععععععاع 

هسععععلا الءععععحء علر انصععععحثاد الاي  وهذا الاقررر الم ً  الم كقة النربنةإههه  
ياننن علر هن اد ال حدمة  خذها عي ااعاعار من  ئل  حسععععنع نكا  الامحرل  
المسعععععاتام ورقتم  حصعععععناد ةيععععع   السعععععناسعععععاد المكلحبة لمحائ ة الا تهاد 

 ال النةه 

 

مع الفقر وعتم المسعععاواة واععع    عاح إلر ئ  و ئ ر الم اخوريعععال  ين  
اسعععععععععععاةعاح هعامعة اننعتام األمن ههه وإذا معا  ردنعا دسعععععععععر ثلقعة الفقر   وال حدمعة

  هه و نحه ه ا ةالاقررروال ماعادههه عإن ا ة ائة إلر ن ج  لرر طمحثاح وشععععمحلنة
الذ  سعععععععارعععععععتره الفامنة النربنة قررعا ةالاناو  مع شعععععععردا  ا     ع حا :  
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هه والععذ   هععتاف الا منععة المسعععععععععاععتامععة عي الععتول الماعع ثرة ةععال ماعععادإإ  قنق  
 سناءمن  عكاراح و حصناٍد م مة عي هذا الرتده

 السيدات والسادة،،

رعع رسععععععععا له و قاررره   م ر     كلل  عمال هذا الم ات  ةال فاا و        
مفال  إلر الم ات  السععناسععي رعنع المسععاح  ثحل  ولحراد الم كقة النربنة عي  

 ه2030  فنذ خكة الا منة المساتامة  

خااماحو ا هسعععععن ي إا      قتم ةاليعععععار لمنالي التداحرة روا دشعععععاي و 
الًروف   هععععذه  عي  الم اععععت   لنقععععت  بععععذلحهععععا  الاي  المف حداد  علر  وعررق ععععا 

 ااسار ا نةه
 ،، شكراً لكم
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