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 ،المحترم ولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانيةد

للجنة االقتصادية  وكيلة االمين العام لالمم /المحترمةمعالي السيدة روال دشتي 
 ،واالجتماعية لغرب اسيا

 ،االمين العام لجامعة الدول العربية /المحترممعالي السيد احمد ابو الغيط 

 ،المحترمون أصحاب المعالي والسعادة

 ،واأللقاب األسماءالسيدات والسادة المحترمون مع حفظ 

 ...من بلدي العراق  تحية طيبة 

يسعدني أن انقل لكم تحية بلدي العراق إلى دولة رئيس وزراء الجمهورية 

اللبنانية  السيد سعد الحريري المحترم على حفاوة االستقبال وحسن الضيافة ، 

والى شركائنا في األمانة العامة لجامعة الدول العربية و في منظومة األمم 

 .المتحدة

 سيداتي سادتي ...  

للتنمية المستدامة محطة حوارية مهمة لتسليط الضوء  يمثل المنتدى العربي 

على قضايا ذات أولوية بالنسبة لنا ومنها االلتزام الطوعي بأجندة التنمية 

الشعور بواسطتها تولد . بوصفها احدى الوسائل التي ي2030المستدامة لعام 

جميع مشاركة من خالل أهداف التنمية المستدامة واإلقليمي يتبني الوطني 

فرصة للتشاور والتعاون , كما يسعى إلحداث نهضة  ايضا وهوجهات المعنية ال

توعوية تجاه التنمية المستدامة بجوانبها االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

ونشر المعلومات عن  لالستغالل األمثل للموارد واستمراريتها لألجيال القادمة
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متسقة إلرساء بيئة  يزة أساسيةركلذا فهو يعد ،  دولنا العربيةتلك األهداف بين 

 .تجاه تحقيق التنمية المستدامة في وطننا العربيآليات عمل تشاركية وشاملة و

مناقشة  نأمل, لهذا العام في هذا المحفل العربي العلمي والثقافي  ونحن هنا  

تم اختيارها بالعالقة مع المنتدى رفيع المستوى في نيويورك  أولويةذات  أهداف

لبناء والتي تهدف باألساس  ، (17، 16، 13، 10، 8، 4) األهدافوهي 

ووظائفه االجتماعية، وتمكينه  وديــــــدوره الوجلل أفضل لإلنسان وــمستقب

كسب الدخل والتخلص من الفقر عمل لوفرص  عليممن ت المادي وغير المادي

المكاسب  ، وضمان مشاركة جميع الناس واالستفادة من والتهديد وانعدام األمن

 المهارات والمعارفعبر تعزيز ،  التي توفرها عملية التنمية المستدامة

، وتشجيع الفئات األضعف في تحقيق اندماج  المعيشية والصحية واألوضاع

فاعل في المجتمع، لضمان مشاركة الجميع في األنشطة االقتصادية واالجتماعية 

 تمكينهمالذين ينبغي ضمان  والسياسية والثقافية، والسيّما الشباب والشابات

ي الدخول الفاعل إلى سوق للمستقبل، فضال عن تمكين النساء وتشجيعهنَّ ف

بيئة األعمال  وتحسينالمهارات وتعزيز  هالدخل وتنويع مصادر سبكالعمل و

على نحو التغيرات المناخية والحد من  إدارة الموارد الطبيعيةكما ان  ، التجارية

 لتحفيزلة عفا طاقة لتوفير سعيا   األراضي الزراعية والمياه()بما في ذلك  أفضل

 .االقتصادي المستدامالنمو 

ادل استعراض التجارب الناجحة لالستفادة وتب ايضا هذا المنتدى سيتناول

 إخضاع األهداف والمقاصد لمراجعة متواصلة أهمية إبرازالخبرات فضال عن 
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التنمية  أهداف بأهميةتعزيز الشعور والتقدم المحرز لرصد واستعراض 

ضمان إشراك الجهات المعنية جميعها مع ، على الدوام 2030المستدامة 

 العربيالمحيط  فيما بينالتكامل و ستدامةاالدورها في وية العمل باستمرار

لمنتدى الذي يمثل حلقة وصل مع المنتدى رفيع المستوى الذي سيعقد في ل

  .نيويورك هذا العام

 واألمنيةبسبب التحديات السياسية  السيدات ... ايها السادة... ايتها

وهي ظروف غير النازحين  أعدادارتفاع  فضال عنواالجتماعية والبيئية 

اغلب دول تمر ، اذ لمجتمعات العربية لعقود من الزمنطبيعية أثرت في حياة ا

واألزمات منطقة االسكوا بمرحلة التعافي بعد طي صفحة الحروب والصراعات 

 ،المفتعلة فيها والتي أثرت بنحو مباشر على التنمية المستدامة

 األمناالستقرار واستتباب  بإعادةالتنمية المستدامة يقترن  أهدافوان تحقيق 

 أفرادهاالسبل للقضاء على الفقر وبناء مجتمعات ينعم توفير في دول المنطقة و

إعادة تحديد  العربية ن الدولم يتطلب،  تكون شاملة للجميعلبالسالم والعدل و

 في القطاعات اإلنتاجية مع توفيرو ةواالقتصادي ةاإلداري في الجوانب، اولوياتها

 ساسية والعدالة واألمن والخدمات العامةالابنية المن  الضرورية ةالبيئة التمكيني

تنافسي الذي يقوده الستفادة من اقتصاد السوق الفضال عن ا، الالزمة لمواطنيها

 .في بلداننا العربية تحدي كبير بات يشكلالذي ، القطاع الخاص

 واإلبداعية تعزيز الحماية القانونية للملكية الفكريةل العمل أهميةنؤكد  كما  

بضمانات  لمستثمرين المحليين واألجانب على السواءا حقوقو ،للمبتكرين

 ةبراءحقوق أصحاب إحراز تقدٍُّم ملموس في مجال حماية مع ، قانونية
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قتصاد الأن ينهض، بالتوافق مع ا بيما أريد لالقتصاد العرا إذ ،االختراع

 باضطراد. رمتغيالعالمي ال

 اصبحتوالعربية في البيئة  ثراوالتقلبات الطبيعية ا المناختغيرات ل كما وان

ظاهرة في العديد من البلدان العربية والتي تدعونا الن نفكر بالحد منها وإدارة 

والحصص المائية المدخالت مياه الشرب، وبنقص خاصة فيما يتعلق األزمات، و

 ادارة المياه.وسوء في 

 ايتها السيدات... ايها السادة...

 كونها أهميةومراجعتها ذات   2030متابعة خطة التنمية المستدامة لعام  تعد   

تقيس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة والمترابطة , 

 وأهميتهاهذه الجهود يأتي دور االستعراضات الوطنية والطوعية  إطاروفي 

 للتنمية المستدامة وبما 2030مكوناً رئيساً في تنفيذ مراجعة خطة  أصبحالذي 

ول وان لكل دولة الحق في الخاصة بالد واألولوياتيتناسب مع االحتياجات 

في عملية  كما هو حقهاتراه مناسباً لتنفيذ ومتابعة خططها الوطنية  اتخاذ ما

 الوطنية. وأولوياتها أهدافهاوالتكامل والتنسيق لتحقيق  اإلدماج

تحقيق  على طريقحثيث  بنحوقد تقدمت  دول االسكوا أن أيضايسعدنا ومما  

تقاريرالطوعية التي عبرت عن ال منها بعضال وأنجزالتنمية المستدامة  أهداف

في  منها سيقدم اً وان عدد ، كمابالتنمية المستدامة حكوماتها وشعوبها إيمان

  تقاريرا طوعية وطنية للمرة االولى.صيف هذا العام 
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 ايتها السيدات ... ايها السادة...

كل الجهود والطروحات التي ستسهم ختاماً ... يطيب لنا أن نتقدم بعظيم الشكر ل

البناءة والدروس المستخلصة، والتي هي  واإلضافاتالتجربة العربية  اءناغفي 

والبلدان  األخرىثمرة عمل متواصل وتشاركي لالسكوا والمنظمات االممية 

 .أالنولحد  2015العربية منذ عام 

بتحقيق للمنتدى امتنانا العميق مع شكري لدولة الرئيس للحفاوة البالغة اجدد 

 . اهدافه في تعزيز التنمية المستدامة في دول منطقة االسكوا

 والسالم عليكم.


