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 6 من 1 الصفحة

 معالي الدكتور خليف الخوالدة، وزير تطوير القطاع العام 

جان ثيسلف، سفير مملكة السويد لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة سعادة السيد 
 البحرين 

  السعادة،العطوفة و المعالي و أصحاب 

 األعّزاء،يدات والسادة حضرات الس

 الزمالء األعزاء،

رنامج لب مؤتمر اإلقليميال"افتتاح في  بكم جميًعا أرحبأن  سروريإنه لمن دواعي 
األيام  مدىعلى  سينعقد الذي، "العربيةاإلدارة العامة في الدول  حولاألمم المتحدة اإلنمائي 

بالغ  وعموضبشأن  مفتوحة للحوار ، وآمل أن يكون كما أردناه ساحًة مشتركةالقادمةالثالثة 
  .األهمية بالنسبة للمنطقة العربية والعالم

لى عإلى المملكة األردنية الهاشمية الجزيل  أن أتوجه بالشكر لي بدايةً واسمحوا 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على كافة مع  المستمرتعاونها ، و استضافتها لهذا المؤتمر

ون عنى بشؤ ي   في عّمان منظمتنالإنشاء مركز إقليمي مؤخًرا،  ،، ومن ضمن ذلكاألصعدة
 81ويعمل على دعم مكاتبنا الوطنية المنتشرة في  ،التنمية البشرية المستدامة في المنطقة

 .دولة عربية

في اركته مشممثلة بسعادة السفير السيد ثيسلف على كما أود أن أشكر مملكة السويد 
إلى مزيد  ، متطلًعاالسويدية أكاديمية فولق بيرنادوتيخالل من  دعمهم لفعالياتهالمؤتمر و 

 .من التعاون في المستقبل
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 6 من 2 الصفحة

 السيدات والسادة:

ومسؤولين في اإلدارة العامة والحكم المحلي  سياساتاع نّ ص  إن وجودكم اليوم هنا، ك
ل شكّ يإلى جانب أكاديميين وخبراء على المستويين الدولي واإلقليمي،  ،الهيئات الرقابيةو 

 عاليةالف تعزيز سبل حول، الدائر  إثراء النقاشال بد أن نغتنمها من أجل  ةً هامّ  فرصةً 
هذا النقاش إلى مخرجات وترجمة  ،العربية المنطقة في العامة اإلدارات في والمساءلة
  .المقارنة التجارباالستفادة من و المتخصصة الخبرات  توفير تتيحتعاون ملموسة مبادرات 

 تجاالمب متخصصةإقليمية رائدة  ومنظمات شبكاتمشاركة لهذه الغاية تكتسب و 
شرف ال برنامج األمم المتحدة اإلنمائيكان لوقد ، في هذا المؤتمر أهمية خاصة إدارة الحكم
ة معهد اإلدار  وأذكر تحديدا ،عدد من نشاطاتهامساندتها في و منها  بعضإنشاء في دعم 

 إفريقيا لبحوث اإلدارة العامةشبكة الشرق األوسط وشمال (، و BIPAالعامة في البحرين )
(MENAPAR) ،كة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال وشب
ة والشبكة العربي(، ARADO، والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية )(GIFT-MENA) فريقياإ

مسار تأسيسها في  ساهمنا في إطالقالتي  (ACINET) لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
 –منطقة البحر الميت  –في إطار مؤتمر وزاري انعقد في هذه المنطقة بالذات  8001

دولة عربية وأعضاء مراقبين من دول أخرى،  84هيئة ووزارة من  74اليوم  وأصبحت تضمّ 
منظمة من  87من خالل مجموعة خاصة تضم  الحكوميةغير لجهات ل بإشراكهاوتتميز 

 .  والقطاع الخاص والمجال األكاديمي المجتمع المدني
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 6 من 3 الصفحة

 الحضور الكريم،

، 8000جندة التنمية المستدامة أباعتماد العالم  بعد أن قام قادة هذا مؤتمرنا يأتي
/أيلول الخامس والعشرين من سبتمبربتاريخ  مقر األمم المّتحدة في مدينة نيويورك فيوذلك 

، التطبيق المنظور محلية   عالمية  مجموعة من األهداف  ، ومن ضمن األجندةالماضي
عى وتس نمائية للألفية،جملها على األهداف اإلتبني في م  ، غاية 861و هدفاً  84وعددها 

 ،لفقرلقضاء على ااتدعيم السالم والعدل، و منها  إلى تحقيق تحول إيجابي في مجاالت عدة
الكريم، والمدن النمو االقتصادي، وفرص العمل تعزيز المساواة، و أوجه عدم  ةومعالج

والمستوطنات البشرية، والتصنيع، والطاقة، وتغير المناخ، وأنماط االستهالك واإلنتاج 
 . المستدامة

الرشيد،  الحكموتتمير هذه االهداف الجديدة في حرصها على تمكين الدول من تعزيز 
الهدف  وبصفة خاصة،هذه األهداف، ل الغايات الفرعيةكافة  في اً ذلك واضحأن يكون ويكاد 

 لتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ي هّمش فيها أحد  "اإلى  عودالذي ي السادس عشر
تاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء  من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وا 

  ت".الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويامؤسسات فعّ 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، سنعمل على تضمين الهدف السادس عشر  في ونحن
توفير على ، و برامجنا الوطنية واإلقليمية والعالميةفي ته اغايمن أهداف التنمية المستدامة ب

م فّعالة حك مؤسساتبناء  ، بما في ذلكفي هذا اإلطارها اتتزاملا تنفيذلالدول الدعم إلى 
ة ، وتقليص الفساد، وتعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقوالمحليعلى المستويين الوطني 

 . بالشأن العام
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 6 من 4 الصفحة

سلم  ضمن الهدفتأطير هذا سعينا إلى خطوة في سبيل ما هو إال جتماعنا اليوم وا
  . واحتياجاتهم الوطنية شركائنا في المنطقة العربية أولويات

 الحضور الكريم، 

طلب يتإلى األمام دفع عجلة التنمية ف، اليومنا حوار أهمية موضوع الكل بات يعي 
اضعة وخ تنفيذ سياساتها وأجنداتهاعن ومسؤولة الة وفعّ شاملة للجميع مؤسسات وجود 

اه تج واجبهاترجمة  علىدرة الدولة تقليل ق إلى في هذا المجال يؤدي القصور. للمساءلة
يجاد ال في توفيرالمواطنين  على مة عاخدمات  متقديو لشباب ل وظائفحياة كريمة لهم وا 

ج اانتهلى إ يدفع بالبعضقد مما  والفئات الضعيفة منهم، ءال سيما للفقرا ،درجة من الجودة
 التماسك هزّ يو  ثقة المواطنين بالدولة ضعفي، و مشروعةالممارسات غير الجريمة وال
كما  ،المجتمعفي ستقرار االقد تصل إلى انعدام األمن و فضي إلى مخاطر وي   ،االجتماعي

  .من الحاالت حولنا نرى في عديد  

لى ع في مؤشرات التنميةالحاصل تباطؤ لا و البعضيعز قد وفي المنطقة العربية، 
العامل ، إال أن الدائرة في عدد من الدول النزاعاتإلى مدى السنوات القليلة الماضية 
أسس و كية للتشار وافتقارها إدارة الحكم ات مؤسسضعف  في األساس، من وجهة نظرنا، يتمثل

 . القانونسيادة و  حقوق اإلنسان احترامالعدالة و 

ز إدارة الحكم تعزيالعربية في سبيل في المنطقة لدول مما تقوم به بعض اعلى الرغم و 
الت ال ز المنطقة المبذولة على مستوى الجهود ن إال أعلى المستويين الوطني والمحلي، 

هذا م، و م، ال سيما الشباب منهواحتياجاته والمواطناتين وال تحاكي تطلعات المواطن ،ضئيلة
 . 8008 العام ما تؤكده تقارير التنمية اإلنسانية العربية الصادرة منذ
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 6 من 5 الصفحة

 الحضور الكريم،

حيث  ،لب أجندة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيص  في إدارة الحكم تطوير أتي ي
شاريع ممن خالل تطوير  والمنطقة العربيةفي العالم العديد من شركائه  مععلى ذلك عمل ن

دارة الحكم المحلي، و  متخصصة جابتها استالمؤسسات وتحسين  دعمفي في اإلدارة العامة وا 
 . كمسار  ضروري لبناء الثقة وتحقيق التنمية لمساءلةل قابليتهاو 

تنظيم لى عالعربية، الدول ن مع شركائنا في بالتعاو البرنامج،  وفي هذا اإلطار، يعمل
حديد األولويات تدعم األطراف المعنيين في بهدف  -نفتتح أولهما اليوم  –ين إقليمي ينمؤتمر 

، ودور اإلدارات العامة في تعزيز التشاركية واحتضان األفكار ذات الصلةوالتحديات والحلول 
 ، والمساهمة في رسم التوجهات المستقبلية للدعم الذيالجديدة واالبتكارية لمواجهة التحديات

 على مؤتمرالوفي حين يركز هذا ي قّدمه البرنامج في هذا المجال في ظل السياقات الراهنة. 
 8086 يففإن المؤتمر الثاني، المتوقع عقده  موضوعات إدارة الحكم على المستوى الوطني،

 الحكم المحلي.إدارة موضوعات ركز على يس

فاعلة و  شاملةمشاركة يتطلب على المستويين الوطني والمحلي وير إدارة الحكم فتط
جهد دؤوب من كافة األطراف المعنيين على كافة المستويات للنظر في التحديات القائمة و 

يقوم عام والمال الوالخروج بحلول مبتكرة بهدف الوصول إلى نموذج فّعال إلدارة الشأن العام 
زيد مالقانون، وي رضي تطلعات المواطنين، ويدفع نحو سيادة و  اإلنسانحقوق  على احترام

 تنمية في المجتمع.  من ال

حوار ومكوناته الغنية، سيوفر مساحة لل المميز بحضوره ،هذا المؤتمروك ّلي يقين بأن 
 مستقبال.يمكن البناء عليها توصيات وسيخرج بأفكار و والنقاش، 
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 6 من 6 الصفحة

 الحضور الكريم،

الذين  الشركاء التقنّيين والمالّيينكافة إلى  بخالص الشكرأوّد أن أتوّجه في الختام، 
، ةوالمملكة األردنية الهاشمي السويدمملكة بالذكر تنظيم هذا المؤتمر، وأخّص ساهموا في 

قامة طيبةللجميع متمنيًا   .في ربوع هذا البلد الكريم والمضياف نقاشات مثمرة وا 

*** 


