
  

 

 

 

 

 

 تيدش الكلمة الدكتورة رو
 لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكواالعام  ألمينوكيلة ا
 17الـ مجتمع األعمال العربيملتقى فل افتتاح حفي 

 2019نيسان  17في بيروت، 
 

 معالي السيد محمد شقير، وزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية،
 سعادة الدكتور طالل أبو غزالة، رئيس مجموعة طالل أبو غزالة،
 معالي السيد حمدي الطباع، رئيس اتحاد رجال األعمال العرب،
 حضرة السيد رفيق زنتوت، رئيس الندوة االقتصادية اللبنانية،

  السيداِت والسادة،
 
ْحف ِل الكريم. فمنظَّمةُ اإلسكوا، عمالً بخطِة وّجهُ إليكم بالتحيّة. وأ  ت  أ   شكُر اتّحاد  رجاِل األعماِل العرب على دعوتي إلى هذا الم 

ٍك: تحقيُق تنميٍة مستدامٍة، 2030التنميِة المستدامِة لعام  ، تصبُو إلى التعاوِن مع القطاعِ الخاّصِ العربّيِ في سبيِل هدٍف ُمشتر 
ُرها اإلنساُن العربي ت ِعُد بعدِم إهماِل أحٍد.  ْحو   وشاملٍة، وعادلٍة في المنطقِة العربية. تنميةٌ م 

  
 

 الحضوُر الكريم، 
ُح إلى ، قطاٌع قِطاعٍ خاٍص عربّيٍ يكون ُركناً أساسياً في منظومٍة إنمائيٍة متكاملة.  نطم   مسؤولةً  عملٍ  إجراءاتِ ي عتِمُد عصريٌّ

اِل عماألة  ريادعى رْ ي   ؛المهاراتِ  نُ تض  حْ ؛ ي  في رأِس الماِل البشري الرابعة. يستثمرُ  الثورة  الصناعية   واكبُ ت إداريةً  أدواتٍ و
رُجوُّ ي. يُ والتطوير في االبتكارِ  بفعاليّةٍ  شاركُ ي؛ ُمبِدعينالو في  ستثمرُ ؤثُّر على هذه الحقبِة الجديدةِ وال ي ت فّرُج عليها. شريُكنا الم 

 .  ، بال استثناءعلى الجميعِ  بالمكاسبِ  تعودُ ٍة مستدامٍة تنميفي تحقيِق  مُ هِ سْ تُ  تنّوعةٍ م قطاعاتٍ 
 

نانُدِرك أّن   رؤوِس  توطين   قتعوِّ ، لالستثمار اتيةٍ و  مُ  بيئاٌت غيرُ  ،بلدانِنا في معظمِ فت ُحوُل دون ه عق باٌت ُمْزِمنة.  اهذ طموح 
 1.8منها  ى المنطقة، يخرجُ إل يدخلُ  من االستثماراتِ  دوالرٍ كّلِ  فمقابل  . خارجيةال ستثماراتِ اال عن جذبِ  زُ ج  عْ ، وت  المحلية األموالِ 
 . دوالر
 

 احتياجاتِ  بُ واكِ ال تُ التي  الهياكلِ و والتشريعاِت والسياساتِ ؛ يروقراطيةالب ةِ نظماأل بفعلِ قُصوراً داد تز ستثماريةُ اال بيئةُ هذه ال
 .التجارية األعمال ولةِ ازمُ  سهولةِ  رِ مؤشّ وفقاً ل ،البلداِن العربيةِ  ترتيِب غالبيةِ ت دنّي ه بّينُ يُ  قصورٌ  المستثِمرين،

 
ُمت طلّباِت أسواِق العمل. قطاعاٌت  تلبّيال  عمالةٌ  .الفساد في معظم البلدان كاتِ ر  دْ ر مُ مؤشِّ عِ رتفاافي  ظهرُ ي   الحوك مةٌف في ضع

عة والجمهور.  الخاِص  بين القطاعِ  اً ساعاتِّ تزداد ةُ ثقٍة ف جوضعٌف مزمٌن في التجارةِ البينيِة داخل المنطقة. . اقتصاديةٌ غيُر ُمت ن ّوِ
 رابات.ضطِ او .نزاعاتٌ 
 
ً حّ لِ مُ  أصبح لقد  تطويرِ ل. العربية االستثمارية   لبيئة  ا ضُ وِّ ق  تُ التي  لعقباتِ هذه ال الحكوماتُ تصّدى أن ت ،من أّيِ وقٍت مضى أكثر   ،ا
من مليار دوالر  220بحاجٍة إلى ةُ المنطقف. زاعاتوالنِ  ته الحروبُ ر  إعادةِ إعماِر ما دمَّ ، وهاأبنائِ  معيشةِ ب االرتقاءِ و ،هااقتصاداتِ 

ً  االستثماراتِ    .العمل إلى سوقِ  الوافدِ  الشبابِ  حتضانِ ا، من أجل 2030عام  حتّى إضافيةٍ  مليون وظيفةٍ  92 لخلقِ  ،سنويا
 

هذه إلى  تِ ستثماراااللجذِب  ُت باتت الزمةً إلصالحاوابعد.  تُستغ لَّ لم دة واعِ  في قطاعاتٍ  استثماريةٍ  ٍص فرغنيةٌ بنا تُ منطق
 المياه واألمنُ  أمنُ ؛ والرقمي التحّولُ و ؛التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددةو ؛الذكية نى األساسيةُ البُ ال سيّما ، تقطاعاال

 الغذائي. 
 
 



   

 حضرة  السيدات والسادة،
 فالقطاعُ  . يكفيالذلك  لكنّ في المستقبل،  العربيةِ  االستثماراتِ  آفاقِ  لتحسينِ  أساسيٌّ  شرطٌ إّن تهيئة  بيئٍة مواتيٍة لالستثماِر 

ياً تحه  يواجِ عليه أن  العربيُّ  صُ خاال ُد ُوجود هبات مسبوٍق ر  غيّدِ ّدِ ع القطاهذا ِذُر بتهميِش نْ تُ التي  ،رابعةةُ الصناعيةُ الثورالهو . يُه 
   . واكُب هذا التسونامي التكنولوجيتُ ٍة مسؤولجديدةٍ و أعمالٍ  نماذج   انتهاجِ ، وتِه ودوِره التنمويهويّ  إعادةِ تعريفِ إلى  يسارعْ ما لم 
 

نحو أداِء ها في اتجاهِ  ، تتمثّلُ دفي االقتصا اتِ الحكوم في دورِ  التٍ حوّ للدول العربية ت التنمويةُ  الخططُ  كسُ عذلك، ت بموازاةِ 
لن  تُ التحوُّ هذه الالعام. و الخاِص  نِ بين القطاع يْ  الشراكاتِ  وطيدِ اتجاهاً نحو ت هذه الخططُ  . كذلك، تعكسُ ورقابيّ  تنظيمّيٍ دوٍر 

، وتعزيِز مهورالجُ  عامةِ  ه وبين  بين  الثقةِ  فجوةِ  تضييقِ إلى  الخاصُ  لقطاعُ اِر باديُ ما لم  ،ت ْينالمطلوب والكفاءةِ  بالسرعةِ  تحقق  ت
 . أساسّيٍ في االقتصاِد والتنميةحقيقّيٍ وكشريٍك صورتِه 
 

 الحضور الكريم،
 هِ هويتِ  رسم   عيد  ليُ  الخاِص  القطاعِ  دعمِ على  ، قادرةٌ ألمِم المتحدةِ في المنطقِة العربيّةل التنمويَّ  ها الذراع  ، باعتبارِ اإلسكواإّن  
، ن ع م.عالمياً. الً إقليمياً، وفاعِ باً العِ  ؤاِزُره ليكون  تُ  منّصةً إقليميةً ه تيُح لتُ فهي  .ه التنمويودورِ   دعامةً من دعائمِ  يكون  ل عالميٌّ

 . متكاملةال األمميّةِ  اإلنمائيةِ  ةِ منظومفي ال هذا القطاعِ  دورِ  الذي يرمي إلى تعزيزِ  ،" لألمم المتحدةالعالمي الميثاقِ "
 

ُدهُ ش راكةٌ حقيقيةٌ تكون ُركناً أساسياً في تنميٍة مستدامٍة، محوُرها اإلنساُن العربيُّ انا نلتقمُ أتمنّى لِ ، في الختام ّسِ ُل ، ال تهمِ جاحاً تُج 
 . أحداً 
 شكراً.و

 

 


