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ﺑﺴﻢ ﷲ الرحمن الرحيﻢ

صاحبات وأصحاب المعالي الوزراء
وكيلــــة اﻷمــــين العــــام  -اﻷمينــــة التنفيذيــــة للجنــــة اﻹقتصــــادية واﻹجتماعيــــة لغرﺑــــي اســــيا
– اﻹسكوا
أصحاب الﺴعادة المشاركين من كافة الدول الشقيقة
الﺴيدات والﺴادة ممثلي المنظمات العرﺑية والدولية والجامعات المشاركين

الﺴﻼم عليكﻢ ورحمة ﷲ وﺑركاته،،،
انــــه لمــــن دواعــــي ســــروري مشــــاركتي اليــــوم فــــي هــــذا الحــــدث اﻹقليمــــي الهــــام ،الــــذي
يهـــدف الــــى إطﻼعنــــا علــــى التقــــدم المحــــرز فــــي خطــــة التنميــــة المﺴــــتدامة  ،2030ويتــــيح
لنــــا مشــــاركة الحكومــــات خططنــــا المﺴــــتقبلية فــــي المنطقــــة العرﺑيــــة لبنــــاء رؤيــــة لواقــــع
مــــا ﺑعــــد جائحــــة كوفيــــد  ، 19واســــمحوا لــــي فــــي البدايــــة أن أعبــــر عــــن كامــــل الشــــكر
واﻹمتنـــــان وﺑالنياﺑـــــة عـــــن وزيـــــر التنميـــــة اﻹجتماعيـــــة ورئـــــيس المكتـــــب التنفيـــــذي
لمجلــــس وزراء الشــــؤون اﻻجتماعيــــة العــــرب "معــــالي الﺴــــيد أيمــــن ريــــاض المفلــــح"،
لكافـــة الجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل لجنـــة اﻷمـــﻢ المتحـــدة اﻹقتصـــادية واﻹجتماعيـــة لغرﺑـــي
اســــيا – اﻷســــكوا لتنظيمهــــا ﻷعمــــال هــــذا المنتــــدى وأيضــــا الــــى جهــــود جامعــــة الــــدول
العرﺑية وكافة هيئات اﻷمﻢ المتحدة العاملة في المنطقة العرﺑية.
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الحضور الكرام،،،
لقــــد دأﺑــــت وزارة التنميــــة اﻻجتماعيــــة وتنفيــــذا ً لتوجيهــــات جﻼلــــة الملــــك عبــــد ﷲ الثــــاني
اﺑــــن الحﺴــــين المعظــــﻢ حفظــــه ﷲ ورعــــاه علــــى " وهنــــا اقتــــبس مــــن حــــديث جﻼلتــــه" ان
إحـــــداث التنميـــــة اﻻقتصـــــادية واﻹجتماعيـــــة الشـــــاملة والمﺴـــــتدامة ،تنطلـــــق مـــــن ّ
تبنـــ ـي
َمــ ـواطن القــــوة فــــي المجتمــــع ،علــــى أســــاس اﻹلتــــزام ﺑــــالقيﻢ ،والبنــــاء علــــى اﻹنجــــازات،
ﺑهمـــ ـة
والﺴـــــعي نحـــــو الفـــــرص المتاحـــــة ،لنـــــتمكن مـــــن تجـــــاوز التحـــــديات والمعيقـــــات ّ
وعزيمة وﺑالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات " انتهى اﻻقتباس.
وكمــــا تعلمــــون فــــإن مكافحــــة الفقــــر والقضــــاء عليــــه هــــي عمليــــة متكاملــــة مﺴــــتمرة،
تنﺴــــجﻢ مــــع اﻹتفاقيــــات الع رﺑيــــة والدوليــــة وتوجهــــات القمــــﻢ العرﺑيــــة ،ﺑمــــا ِ ّ
يمكــــن مــــن
وضـــع خطـــة عرﺑيـــة متكاملـــة تتضـــمن سياســـات اجتماعيـــة ناجحـــة لضـــمان حيـــاة كريمـــة
وتكــــافﻼً اقتصــــاديا ً واســــتقرارا ً اجتماعيــــا ً وصــــوﻻً إلــــى القضــــاء علــــى الفقــــر وتحقيـــــق
التنميــــة المنشــــودة ،وعلــــى الــــرغﻢ مــــن الجهــــود المبذولــــة والتقــــدم المحــــرز فــــي التغطيــــة
التــــي توفرهــــا ﺑــــرامج الحمايــــة اﻹجتماعيــــة فــــي المنطقــــة العرﺑيــــة إﻻ أننــــا ﻻ زلنــــا نواجــــه
العديـــــد مـــــن التحـــــديات تتعلـــــق ﺑـــــالتغير المنـــــاخي وغيرهـــــا مـــــن الصـــــدمات اﻹقتصـــــادية
واﻹجتماعيــــة والبيئيــــة والتــــي تتطلــــب وجــــود أنظمــــة حمايــــة اجتماعيــــة قويــــة وقــــادرة
علــــى اﻹســــتجاﺑة لتلــــك الصــــدمات  ،حيــــث اســــتمرت الجهــــود الحكوميــــة العرﺑيــــة ﺑــــإجراء
حزمــــة مــــن التــــدخﻼت وﺑــــرامج اﻹســــتجاﺑة لتعزيــــز وتوســــيع أنظمــــة الحمايــــة اﻻجتماعيــــة
لتكـــون شـــاملة ومﺴـــتدامة تﺴـــهﻢ فـــي تحقيـــق العدالـــة اﻻجتماعيـــة ﺑحيـــث تخـــدم ﺑرامجهـــا
كافــــة الفئــــات الهشــــة والضــــعيفة فــــي المجتمــــع وتــــؤدي الــــى الحيــــاة الكريمــــة للمنتفعــــين
دون تأثرهﻢ ﺑالمخاطر التي قد تعيق حياتهﻢ الطبيعية.
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الحضور الكرام،،،
فرضت علينا التغيرات اﻹجتماعية الﺴريعة ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية  ،لتصميﻢ خطط مﺴتجيبة للصدمات تضمن توفير أنظمة حماية اجتماعية وطنية مبنية
على المﺴؤولية المشتركة ﺑين كافة الجهات  ،ولتحقيق ذلك  ،تبرز الحاجة الى تحﺴين آليات التمويل
وإستثمارها ﺑالشكل اﻷفضل وايضا ً الى عمل اﻹصﻼحات التشريعية لتتوائﻢ مع متطلبات المرحلة ،مشيرا ً
ﺑأن وزارة التنمية اﻹجتماعية قد ﺑدأت في تنفيذ المتطلبين الﺴاﺑقين ﺑإتخاذها كافة التداﺑير الﻼزمة
لتحقيق ما جاء ﺑاﻹسترتيجية الوطنية للحماية اﻹجتماعية .2025-2019
وإنطﻼقـــــا ً مـــــن إلتـــــزام اﻷردن علـــــى مواصـــــلة مﺴـــــيرة التنميـــــة اﻹجتماعيـــــة ﺑكافـــــة
قطاعاتهــــا وأهميــــة إســــتكمال مﺴــــيرة تنفيــــذ خطــــة التنميــــة المﺴــــتدامة  ،2030وإيمانــــا ً
ﺑأهميــــة دعــــﻢ الفئــــات الضــــعيفة والهشــــة  ،فــــإن وزارة التنميــــة اﻻجتماعيــــة تأخــــذ ﺑعــــين
إعتبارهـــا وﺑشـــكل مﺴـــتمر خـــﻼل وضـــع خططهـــا المﺴـــتقبلية  ،لمرحلـــة التعـــافي لمـــا ﺑعـــد
الجائحــــــة  ،أهميــــــة تعزيــــــز الﺴياســــــات اﻻجتماعيــــــة وإســــــتدامتها وشــــــموليتها والتــــــي
تضــــمن تصــــميﻢ ﺑــــرامج حمايــــة وتنميــــة تﺴــــهﻢ فــــي دمــــج فئــــات المجتمــــع ممــــن هــــي
ﺑحاجــــة الــــى التمكــــين والحمايــــة  ،تحــــت مظلــــة اﻹطــــار اﻹســــتراتيجي العرﺑــــي للقضــــاء
علـــــى الفقـــــر متعـــــدد اﻷﺑعـــــاد  ،واﻹســـــتراتيجيات ذات الصـــــلة والتـــــي تتضـــــمن أطـــــرا ً
ﺑرامجيـــــة تهـــــدف الـــــى تـــــوفير أنظمـــــة حمايـــــة اجتماعيـــــة مﺴـــــتدامة وشـــــاملة وعادلـــــة
مﺴتجيبة للصدمات.
وهنا ،فإننا في وزارة التنمية اﻹجتماعية نوصي ﺑأهمية استمرار التشارك ﺑالعمل وإقامة المنتديات
اﻹقليمية في الدول العرﺑية ﺑالتعاون مع جامعة الدول العرﺑية وﺑالتشارك مع منظمات المجتمع المدني
وكذلك تنفيذ ﺑرامج تدريبية ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المﺴتدامة لما لها من فوائد كبيرة في
تبادل الخبرات وتطوير المعارف وتعزيز قدرات العاملين في مجال إدارة الطوارئ وما يلزم من تمكين
إحصائي لرﺑط المﺴببات ﺑالنتائج  ،اﻷمر الذي سينعكس على تعزيز قدرة الحكومات ﺑإتخاذ القرارات
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المناسبة وﻻ سيما في اﻹصﻼحات التشريعية واﻹدارية في انظمتها ومؤسﺴاتها في خدمة شعوﺑها،
وكذلك العمل على تعزيز التعاون ﻹيجاد التمويل الﻼزم ﺑين الحكومات والمنظمات اﻹقليمية ومؤسﺴات
التمويل العرﺑية لتتمكن الحكومات والمجتمعات من تحقيق مشاريع استثمارية وأتمتة العمل وإيجاد
منصات إلكترونية توفر خدمات الحماية اﻹجتماعية المطلوﺑة ﺑمﺴتوى متطور حديث وقادرة على
إستهداف الفئات اﻷشد فقرا ً ،كما نقترح اﻻستمرارفي عقد اﻹجتماعات وورش العمل المشتركة لرسﻢ
مﺴارات مﺴتقبلية هادفة الى تحقيق التنمية المﺴتدامة  ،2030وﻻ سيما ﺑأنه لدينا اليوم مبادرة عرﺑيه
خرجت عن القمة العرﺑيه  ،وهو المركز العرﺑي للﺴياسات اﻻجتماعيه وخفض الفقر وهي مبادرة ﺑحاجة
للدعﻢ والتمويل الفني والمادي حيث سيكون هذا المركز حاضنة للدراسات العرﺑيه حول الفقر المتعدد
اﻷﺑعاد وس يﺴاعد الدول في وضع سياسات واستراتيجيات خفض الفقر في ﺑلدانها وتبادل المعارف
والخبرات وسيكون مزود ﺑالخبرات اﻹحصائية ﺑهذا المحال.
وفـــي الختـــام ..وايمانـــا ً ﺑأهميـــة هـــذا المنتـــدى نأمـــل ﺑـــأن تكـــون مخرجاتـــه ﺑمثاﺑـــة خارطـــة
طريق ضمن اطر زمنية محددة تعمل على تنفيذها اﻻطراف المشاركة.
والﺴﻼم عليكﻢ ورحمة ﷲ وﺑركاته
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