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  الرحمن الرحيم بسم هللا 

  

  المعالي الوزراءصاحبات وأصحاب  

ــام  ــين العــ ــة األمــ ــيا  -وكيلــ ــي اســ ــة لغربــ ــادية واإلجتماعيــ ــة اإلقتصــ ــة للجنــ ــة التنفيذيــ األمينــ
  اإلسكوا  –

    الشقيقةالمشاركين من كافة الدول السعادة أصحاب  

  والدولية والجامعات المشاركين  السيدات والسادة ممثلي المنظمات العربية  

  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ــي ســــرور ــه لمــــن دواعــ ــاركتي يانــ ــذا مشــ ــذي  اليــــوم فــــي هــ ــام، الــ ــي الهــ الحــــدث اإلقليمــ

ويتــــيح ، 2030خطــــة التنميــــة المســــتدامة فــــي يهـــدف الــــى إطالعنــــا علــــى التقــــدم المحــــرز 

ــالنــــا  ــاركة الحكومــــات خططنــ ــاء رؤيــــة لواقــــع  مشــ ــة لبنــ ــة العربيــ ــتقبلية فــــي المنطقــ المســ

ــد  ــة كوفيــ ــد جائحــ ــا بعــ ــر،  19مــ ــة أن أعبــ ــي البدايــ ــي فــ ــمحوا لــ ــكر  واســ ــل الشــ ــن كامــ عــ

ورئـــــيس المكتـــــب التنفيـــــذي  وبالنيابـــــة عـــــن وزيـــــر التنميـــــة اإلجتماعيـــــة متنـــــانواإل

 ،"أيمــــن ريــــاض المفلــــحمعــــالي الســــيد " لمجلــــس وزراء الشــــؤون االجتماعيــــة العــــرب 

المبذولـــة مـــن قبـــل لجنـــة األمـــم المتحـــدة اإلقتصـــادية واإلجتماعيـــة لغربـــي جهـــود اللكافـــة 

ــيا  ــدى –اســ ــذا المنتــ ــال هــ ــا ألعمــ ــكوا لتنظيمهــ ــى األســ ــا الــ ــود وأيضــ ــدول  جهــ ــة الــ جامعــ

  . تحدة العاملة في المنطقة العربيةهيئات األمم المكافة  العربية و
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  الحضور الكرام،،،

ــد  ــذاً لقــ ــة وتنفيــ ــة االجتماعيــ ــاني  دأبــــت وزارة التنميــ ــد هللا الثــ ــك عبــ ــة الملــ ــات جاللــ لتوجيهــ
ان " وهنــــا اقتــــبس مــــن حــــديث جاللتــــه" ابــــن الحســــين المعظــــم حفظــــه هللا ورعــــاه علــــى 

ي  ــّ ــن تبنـــ ــتدامة، تنطلـــــق مـــ ــاملة والمســـ ــة الشـــ ــادية واإلجتماعيـــ ــة االقتصـــ ــداث التنميـــ إحـــ
ــى أســــاس اإل ــع، علــ واطن القــــوة فــــي المجتمــ ــَ ــازات، مــ ــى اإلنجــ لتــــزام بــــالقيم، والبنــــاء علــ

ة  والســـــعي نحـــــو الفـــــرص المتاحـــــة، لنـــــتمكن مـــــن تجـــــاوز التحـــــديات والمعيقـــــات بهمـــــّ
  .انتهى االقتباس" وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات  

ــون و ــا تعلمــ ــكمــ ــتمرةفــ ــة مســ ــة متكاملــ ــي عمليــ ــه هــ ــاء عليــ ــر والقضــ ــة الفقــ  ،إن مكافحــ
ــجم ــع  تنســ ــات اإلمــ ــن العتفاقيــ ن مــ ّ ــِ ــا يمكــ ــة، بمــ ــم العربيــ ــات القمــ ــة وتوجهــ ــة والدوليــ ربيــ

حيـــاة كريمـــة  لضـــمانسياســـات اجتماعيـــة ناجحـــة  تتضـــمنوضـــع خطـــة عربيـــة متكاملـــة 
ً  وتكــــافالً  ً  واســــتقراراً  اقتصــــاديا إلــــى القضــــاء علــــى الفقــــر وتحقيـــــق   وصــــوالً اجتماعيــــا

وعلــــى الــــرغم مــــن الجهــــود المبذولــــة والتقــــدم المحــــرز فــــي التغطيــــة ، التنميــــة المنشــــودة
التــــي توفرهــــا بــــرامج الحمايــــة اإلجتماعيــــة فــــي المنطقــــة العربيــــة إال أننــــا ال زلنــــا نواجــــه 

وغيرهـــــا مـــــن الصـــــدمات اإلقتصـــــادية  بـــــالتغير المنـــــاخيتتعلـــــق  التحـــــدياتالعديـــــد مـــــن 
ــة ا ــة حمايــ ــود أنظمــ ــب وجــ ــي تتطلــ ــة والتــ ــة والبيئيــ ــادرة واإلجتماعيــ ــة وقــ ــة قويــ جتماعيــ

ــتجابة ل ــى اإلســ ــك اعلــ ــدماتتلــ ــإجراء  لصــ ــة بــ ــة العربيــ ــود الحكوميــ ــتمرت الجهــ ــث اســ ، حيــ
حزمــــة مــــن التــــدخالت وبــــرامج اإلســــتجابة لتعزيــــز وتوســــيع أنظمــــة الحمايــــة االجتماعيــــة 

برامجهـــا لتكـــون شـــاملة ومســـتدامة تســـهم فـــي تحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة بحيـــث تخـــدم 
الضــــعيفة فــــي المجتمــــع وتــــؤدي الــــى الحيــــاة الكريمــــة للمنتفعــــين الفئــــات الهشــــة و كافــــة 

  . دون تأثرهم بالمخاطر التي قد تعيق حياتهم الطبيعية
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 ،الحضور الكرام،،

من قبل كافة الجهات الحكومية  علينا التغيرات اإلجتماعية السريعة ضرورة مضاعفة الجهود    فرضت

مبنية  أنظمة حماية اجتماعية وطنية   توفير  تضمن خطط مستجيبة للصدمات   صميملت  ، وغير الحكومية  

الحاجة الى تحسين آليات التمويل    ولتحقيق ذلك ، تبرزعلى المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات ،  

وإستثمارها بالشكل األفضل وايضاً الى عمل اإلصالحات التشريعية لتتوائم مع متطلبات المرحلة، مشيراً  

اإلجتماعية   التنمية  وزارة  تنفيذبأن  في  بدأت  الالزمة  يالمتطلب  قد  التدابير  كافة  بإتخاذها  السابقين  ن 

      . 2025-2019ة للحماية اإلجتماعية سترتيجية الوطني اإللتحقيق ما جاء ب

بكافـــــة  جتماعيـــــة علـــــى مواصـــــلة مســـــيرة التنميـــــة اإلوإنطالقـــــاً مـــــن إلتـــــزام األردن 

، وإيمانــــاً 2030قطاعاتهــــا وأهميــــة إســــتكمال مســــيرة تنفيــــذ خطــــة التنميــــة المســــتدامة 

ــة ،  ــعيفة والهشــ ــات الضــ ــم الفئــ ــة دعــ ــة بأهميــ ــة االجتماعيــ ــإن وزارة التنميــ ــذ فــ ــين  تأخــ بعــ

لمرحلـــة التعـــافي لمـــا بعـــد ، المســـتقبلية خططهـــا  وضـــعإعتبارهـــا وبشـــكل مســـتمر خـــالل 

والتــــــي تعزيــــــز السياســــــات االجتماعيــــــة وإســــــتدامتها وشــــــموليتها أهميــــــة الجائحــــــة ، 

ــمن  ــة  تضــ ــرامج حمايــ ــميم بــ ــتصــ ــيوتنميــ ــهم فــ ــع  ة تســ ــات المجتمــ ــج فئــ ــي دمــ ــن هــ ممــ

ــاء  ــي للقضــ ــتراتيجي العربــ ــار اإلســ ــت مظلــــة اإلطــ ــين والحمايــــة ، تحــ ــة الــــى التمكــ بحاجــ

التـــــي تتضـــــمن أطـــــراً وعلـــــى الفقـــــر متعـــــدد األبعـــــاد ، واإلســـــتراتيجيات ذات الصـــــلة 

برامجيـــــة تهـــــدف الـــــى تـــــوفير أنظمـــــة حمايـــــة اجتماعيـــــة مســـــتدامة وشـــــاملة وعادلـــــة  

  . مستجيبة للصدمات

إقامة المنتديات  التشارك بالعمل و  استمرار    جتماعية نوصي بأهميةاإلتنمية  الوزارة  في  وهنا، فإننا    

اإلقليمية في الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبالتشارك مع منظمات المجتمع المدني 

من فوائد كبيرة في   ا لما له  تنفيذ برامج تدريبية ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوكذلك  

وما يلزم من تمكين    مجال إدارة الطوارئ  تبادل الخبرات وتطوير المعارف وتعزيز قدرات العاملين في

، األمر الذي سينعكس على تعزيز قدرة الحكومات بإتخاذ القرارات  إحصائي لربط المسببات بالنتائج 
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المناسبة وال سيما في اإلصالحات التشريعية واإلدارية في انظمتها ومؤسساتها في خدمة شعوبها،  

ويل الالزم  بين الحكومات والمنظمات اإلقليمية ومؤسسات  وكذلك العمل على تعزيز التعاون إليجاد التم

استثمارية و الحكومات والمجتمعات من تحقيق مشاريع  لتتمكن  العربية  العمل والتمويل  إيجاد أتمتة 

إلكترونية   حديث    توفرمنصات  متطور  بمستوى  المطلوبة  اإلجتماعية  الحماية  على  خدمات  وقادرة 

لرسم   المشتركة    ا نقترح االستمرارفي عقد اإلجتماعات وورش العمل، كمإستهداف الفئات األشد فقراً 

اليوم مبادرة عربيه   ، وال سيما بأنه لدينا  2030مسارات مستقبلية هادفة الى تحقيق التنمية المستدامة  

  ةاالجتماعيه وخفض الفقر وهي مبادرة بحاج  للسياساتوهو المركز العربي  ،  خرجت عن القمة العربيه  

للدراسات العربيه حول الفقر المتعدد   ةتمويل الفني والمادي حيث سيكون هذا المركز حاضنللدعم وال

و المعارف ساألبعاد  وتبادل  بلدانها  في  الفقر  واستراتيجيات خفض  في وضع سياسات  الدول  يساعد 

  . والخبرات وسيكون مزود بالخبرات اإلحصائية بهذا المحال

ــام ــي الختـ ــة و .. وفـ ــاً بأهميـ ــايمانـ ــل بـ ــدى نأمـ ــذا المنتـ ــهـ ــون مخرجاتـ ــة   هأن تكـ ــة بمثابـ خارطـ

  . مل على تنفيذها االطراف المشاركةطريق ضمن اطر زمنية محددة تع

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

  


