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       أمينة محمد      ةالسيد
             العام لألمم المتحدةالسكرتير نائب      

    روال دشتي  الدكتورة السيدة
 العام لألمم المتحدة السكرتير وكيل      

 المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا األممللجنة  التنفيذي األمين

 عزيز رباح معالى السيد 
  2018رئيس دورة المنتدى لعام  - وزير الطاقة اللبناني 

 نوري الدليمي معالى السيد 
                         2019ة المنتدى لعام رئيس دور  -وزير التخطيط بجمهورية العراق  

  ،السيدات والسادة
مهمممام توليهممما علمممى دشمممتي المممدكتورة روال  أهنممم أن  بدايمممة   لمممياسممممحوا  

المتحمدة االقتصمادية واالجتماعيمة لغربمي  األمممللجنمة كمممين تنفيمذي منصبها 
ء بعممل تسهم في االرتقاسالثاقبة  ورؤيتها الطويلة أن خبرتهاوأثق في  ،آسيا
بمممين جامعمممة المممدول العربيمممة المشممماركة الهاممممة القائممممة تعزيمممز  فممميو  سمممكوااال
 .التعاون الحيوية مجاالتعدد من في  سكواواال

معكمممم اليمموم فممى افتتممماح أعمممال المنتممدى العربمممي أن أشممار  يسممعدني و  
انتهممماء للتنميمممة المسمممتدامة لهمممذا العمممام، والمممذى يعقمممد بعمممد أيمممام قليلمممة ممممن 

ن بالجمهوريمة التونسمية، يالعربيمة فمى دورتهما العاديمة الث ثم القمةاجتماعات 
ث ثممممة أشممممهر مممممن انتهمممماء أعمممممال القمممممة العربيممممة التنمويممممة: حمممموالي وبعممممد 

هنمما فممى العاصمممة والتممي عقممدت االقتصممادية واالجتماعيممة فممى دورتهمما الرابعممة 
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صمدرت عنهمما حزممة ، وهما القمتان اللتان بيروت فى يناير الماضياللبنانية 
المرتبطمممة برفممماا الممممواطن المحوريمممة ن القمممرارات االقتصمممادية واالجتماعيمممة مممم

 ل لألجيال القادمة. ضتممين مستقبل أفبوحياته اليومية العربي 

اط العربممي لمجمممل النشممالحاضممنة المؤسسممة تظممل الجامعممة العربيممة إن 
ذلممم  ممممن عممممل فمممي مجممماالت  هبمممما يشممممل، مختلمممو أوجمممه التنميمممةالممممرتبط ب
والبيئمة واسسمكان والصمحة والتعلميم وذيمر ذلم   ةاالجتماعيمشئون والاالقتصاد 

...  مممن الموضمموعات الحيويممة ذات االتصممال الوثيممق بحيمماة اسنسممان العربممي
لتنسميق بمين لبمذل التمى ت  والنشماطات الوعاء الحاضمن لكمل الجهمود أيضا  هى و 

 المؤسسات العربية العاملة فى كافة هذا المجاالت. 

 السيدات والسادة،
لقد انعقمدت القممة التنمويمة فمى بيمروت خم ل شمهر ينماير الماضمي بعمد  

فمي إطمار القممم التنمويمة  قمدع وذياب دام ست سنوات... والشم  أن اسمتئنا
ادهما أن فال تخفمى مهاممة منظومة العمل العربي المشتر  ينطوي علمى داللمة 

ت طبيعمة الحكومات العربية أدركمت أن التحمديات التمى تواجمه العمالم العربمي ذا
مركبمممة ومتداخلمممة وال يمكمممن مواجهتهممما سممموى بحزممممة سياسمممات تممممز  بمممين 

ألدوات االقتصادية والبرامج االجتماعية، جنبا  إلى جنب مع االستخدام الفعال ل
 .  واألمنيةسياسية الجراءات اس

فممي هممذا اسطممار المنتممدى العربممي للتنميممة المسممتدامة فرصممة هامممة ويعممد  
المرتبطمممة بالعمليمممة التنمويمممة قمممرارات الإيجابيمممة ممممع يجمممب اذتنامهممما للتفاعمممل ب

تعاملمت ممع والتمي قممة بيمروت التنمويمة خاصمة  ... القمم العربيةالصادرة عن 
. في العديد ممن أبعادهما 2030لتنمية المستدامة األمم المتحدة لأهداو أجندة 
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ى اسطار االستراتيجي العربي للقضماء علمفلقد اعتمدت القمة على سبيل المثال 
كإطار يعزز من الجهمود العربيمة الراميمة  2030 – 2020الفقر متعدد األبعاد 

إلمى إنقما  همدو يلتحقيق التنمية المستدامة الشماملة فمى المنطقمة العربيمة، و 
 . 2030% بحلول عام 50مؤشر الفقر متعدد األبعاد بنسبة 

حة كما وافقت القمة على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبمادرة إقليميمة لصم 
المرأة فمى المنطقمة العربيمة، وذلم  فمى إطمار تنفيمذ أهمداو التنميمة المسمتدامة 

، من أجمل ضممان تمتمع الجميمع بمنمماط عمي  صمحية وبالرفاهيمة فمى 2030
فض   عن اعتماد وثيقة منها  العممل لألسمرة فمى المنطقمة  ... جميع األعمار

نممدة التنميممة كمج 2030العربيممة فممى إطممار تنفيممذ أهممداو التنميممة المسممتدامة 
 لألسرة فى المنطقة العربية. 

 السيدات والسادة،
 بعمممممد المنتمممممدى العربمممممي للتنميمممممة المسمممممتدامة همممممذا العمممممام انعقممممماد يممممممتي  

له دالالتمه وتحت شعار هام  2030مرور أربعة أعوام تقريبا  على اعتماد خطة 
 ... وهو "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة فى المنطقمة العربيمة" الكبيرة

التمى اتخمذتها المحوريمة إلى بعض الخطموات الصدد في هذا بإيجاز ة ر اسشاأود و 
السممابعة القمممة العربيممة  ابتممداء  باعتممماد...  الجامعممة العربيممة فممى هممذا المضمممار

ليممة عربيممة تقمموم بمتابعممة بإنشمماء آ ا  قممرار  2016فممي عممام بنواكشمموط والعشممرين 
فممى الممدول العربيممة تتضمممن مهامهمما  2030تنفيممذ أهممداو التنميممة المسممتدامة 

تعزيممز التعمماون مممع األمممم المتحممدة ووكاالتهمما المتخصصممة لتقممديم الممدعم للممدول 
اللجنممة العربيممة لمتابعممة "إنشمماء مممرورا  بو  ... العربيممة فممى تنفيممذ خططهمما الوطنيممة

والتمى شمهدت منمذ نشممتها تفماع   إيجابيما  ممن  "دامةتنفيذ أهمداو التنميمة المسمت
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"اسطار االسترشمادي العربمي لمدعم تنفيمذ خطمة تو  باعتماد الدول العربية جانب 
"اللجنممة الفرعيممة للقضمماء  وصمموال  إلممى تشممكيلو ...  "2030التنميممة المسممتدامة 

امة ممن أهمداو أجنمدة التنميمة المسمتدعلى الجوع" لمتابعة تحقيق الهدو الثاني 
الخما  بمم "القضمماء علمى الجموع" وممما يتكاممل معمه مممن أهمداو وذايممات  2030

 تمهيدا  سط ق مبادرة للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية. 

ويهمنممي اسشممارة فممي هممذا الخصممو  إلممى عممدد مممن العناصممر المحوريممة 
مهمممداو التنميمممة التمممي تشمممكل رؤيمممة الجامعمممة تجممماا الموضممموعات المرتبطمممة ب

 لتي يركز عليها المنتدى هذا العام:المستدامة ا
معالجممة مسممملة التفمماوت فممي لمزيممد مممن االهتمممام الإيمم ء نممرى محوريممة  :أوال  

القممممدرات العلميممممة ومسممممتويات التنميممممة للعلمممموم والمعرفممممة والتكنولوجيمممما 
... ذلم  أن االبتكمار همو العممود  واالبتكار بين المدول المتقدممة والناميمة

 دي الدولي الجديد.الفقري في النظام االقتصا

وعمليمات التصمنيع باعتبارهما ممن أهمم الصمناعة ننظر إلى تطوير قطاع : ثانيا  
وذلم  فمي ضموء مما لقضماء علمى الفقمر، للمساهمة فمي افعالية الوسائل 

األيمدي كبمر عمدد ممن أبوابمة السمتيعاب وباعتبارها عمل توفرا من فر  
واجهمة التحمديات من معدالت البطالة ويساعد علمى مينق  ما بالعاملة 

مر الذي يستلزم تهيئة بيئمة م ئممة وهو األ ... االجتماعية واالقتصادية
ممن لتطوير الصناعة على المستويات الوطنية في الدول النامية، سمواء 

باالنممدما  فممي حركممة كثممر فعاليممة فيممما يتعلممق تشممريعات أصممياذة خمم ل 
وبنممماء صممملبة الممم زم لبنممماء قاعمممدة صمممناعية الدوليمممة والتمويمممل التجمممارة 

  القدرات وتعزيز دور االستثمار األجنبي.
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قليميممة متقدمممة : ثالثمما   لمكافحممة التلمموغ وتغيممر أهميممة اتخمماذ خطمموات دوليممة وام
علممى حممق فممي هممذا الصممدد التمكيممد وأود ...  المنمماو والتصممحر والجفمماو

واللجموء إلمى جميع الدول في تنويمع مصمادر الطاقمة الجديمدة والمتجمددة 
...  لتحقيممق التنميممة المسممتدامةللطاقممة النوويممة سمملمية االسممتخدامات ال
علممى أهميممة التفرقممة بممين تمويممل أنشممطة مواجهممة تغيممر كممما أؤكممد أيضمما  
مبمممدأ وضمممرورة تبنمممي ، بشمممكل عمممام التنميمممةعمليمممات المنممماو وتمويمممل 

  لية المشتركة مع تباين األعباء.ئو المس

ومبماد  ق عليهما دوليما  المتفماحترام حقموق االنسمان أهمية التمكيد على  :رابعا  
وعلمى ...  المرتبطمة بتحقيمق أهمداو التنميمة المسمتدامة القانون الدولي

والحممق فممي ميمماا الشممرب ، والحممق فممي الغممذاء الحممق فممي التنميممةرأسممها 
سميادة القمانون اآلمنة، والحمق فمي الصمحة وذيرهما، إضمافة إلمى مبماد  

ل فمممي ذات ممممع أهميمممة العمممم، كممم الرشممميد والمسممماواة بمممين الجنسمممينوالح
االحتممرام الكامممل لمختلممو القمميم الدينيممة واألخ قيممة الوقممت علممى تحقيممق 

ممع قوانينهما يتسمق بمما التنميمة والمجتمعية للدول في إطار تنفيذ برامج 
 الوطنية وأولويات التنمية فيها.

أتقممدم بجزيممل الشممكر لمعممالي الممدكتورة روال دشممتي وكيممل األمممين ختاممما ،  
أعمرب و لى دعوتي للمشماركة فمي همذا الفعاليمة الهاممة، عالعام لألمم المتحدة 

 .  عن تمنياتي بمن تكلل أعمال منتدى هذا العام بكل النجاح والتوفيق

 وشكممممممممممممرا ،


