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 ل عون اميشالعماد فخامة الرئيس 
 رئيس الجمهورية اللبنانية 

 حي السيد الوزير توفيق الراج
 (30وزير اإلصالحات الكبرى بالجمهورية التونسية )رئيس الدورة  

 الحكيم علي محمد السفير د. السيد 
 العام لألمم المتحدة  السكرتيروكيل    

 المتحدة االقتصادية واالجتماعية  األممللجنة  التنفيذي األمين
 )االسكوا( لغربي آسيا

 أصحاب المعالي والسعادة،
 ،السيدات والسادة

الثالثين للجنة الوزارية الدورة أشارك فى افتتاح أعمال يسعدني أن  
للسيد السفير محمد علي بالشكر لالسكوا، واسمحوا لي بدايًة أن أتوجه 

الحكيم على دعوته الكريمة للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الوزاري الهام، 
منطقة العربية كما أتقدم بالتحية لالسكوا على الجهود التي تقوم بها في ال

بالمشاركة مع جامعة الدول العربية من أجل دعم جهود الدول العربية في 
ال كما  .تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى العديد من مجاالت العمل الهامة

( وأتقدم 29لدولة قطر على رئاستها للدورة )بالشكر أتوجه يفوتني أن 
  لدورة الحالية. بخالص التهنئة إلى دولة تونس على رئاستها ل

حقبووة  سووكوا إلووىالاو التعوواون بووين جامعووة الوودول العربيووة  تعووود بوودايات  
حيو  توم إبورام ، االسوكوا والتوى شوهدت إطوالق السبعينات مون القورن الما وي
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لتطووير وذلوك  2013توم تحوديثها عوام  1983مذكرة تفواهم بينهموا فوي عوام 
نمية المستدامة؛ ومكافحوة أولويات مختلفة كالتبينهما ليشمل وتعزيز التعاون 

تعزيوز الفقر؛ وتعزيز التكامل التجاري واالقتصوادي؛ وتحقيوق األمون الغوذائي؛ و 
ليكوون و  ،وغيرهوا ؛المورأة االرتقوا  بحقووقتكنولوجيا المعلومات واالتصواالت؛ و 

والتحوووديات المسوووتجدة فوووي  االحتياجووواتالعمووول المشوووترك أكثووور انسوووجامًا موووع 
طوووار للحووووار والتعووواون بوووين المن متوووين يعموووق المنطقوووة العربيوووة، ولتووووفير إ

ودورهما في و وع السياسوات العاموة  ،التكامل اإلقليميب للدفع قدماجهودهما 
 أصوبحتنطاق أنشطتها التوي االسكوا فى توسع وأخذًا فى االعتبار  ،بالمنطقة

 .تشمل غالبية الدول العربية

 السيدات والسادة،
ة المستدامة محورية مفهوم للتنمي 2030أكدت خطة األمم المتحدة  

التكامل والترابط بين األهداف، ومن هنا أرى أن التعاون والتنسيق القائم بين 
جامعة الدول العربية واالسكوا البد وأن يتسم مع هذا المفهوم، أي أن يكون 
مترابطا ومتكامال بشكل وثيق لتالفى االزدواجية في العمل وقيام التوازن 

 وي أواصر التعاون والمشاركة بينهما.المطلوب بما يعزز ويق

واسمحوا لي أن أهنئ االسكوا على نجاح فعاليات المنتدى العربي  
للتنمية المستدامة لهذا العام وأن أثمن فى هذا اإلطار الجهود التي تقوم بها 
اإلسكوا بالتعاون مع الجامعة العربية والشركا  الدوليين إليصال رسائل 

إلى المنتدى السياسي رفيع  2030بية في تنفيذ خطة وأولويات المنطقة العر 
 المستوى عامًا بعد عام.
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ألوجه التعاون وتفعيل المشاركات تست يف األمانة  وتعزيزاً  واستكماالً  
خالل شهر أكتوبر  ن آللية التنسيق اإلقليمييوالعشر  الرابعاالجتماع العامة 

ن مات العربية المقبل، وسيشهد هذا االجتماع عقد اجتماعات بين الم
المتخصصة ون يراتها من من مات ووكاالت األمم المتحدة للوقوف على أهم 
الق ايا التي تهم المنطقة ولتجديد األولويات المشتركة. كما تقوم األمانة 
العامة حاليا باإلعداد والتح ير لعقد فعاليات األسبوع العربي للتنمية 

مبر المقبل تحت رعاية السيد المستدامة في نسخته الثانية خالل شهر نوف
عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهى الفعالية التى 

 تحرص على أن تكون االسكوا شريكًا رئيسيًا فيها. 

 السيدات والسادة،
، بادر 2030لتنمية المستدامة لمع اإلعالن عن خطة األمم المتحدة  

القادة العرب خالل القمة العربية السابعة والعشرين بنواكشوط فى عام 
 أهدافتنفيذ  تتولى متابعة عربية آليةباتخاذ قرار يق ي بإنشا   2016

كون من  من مهامها تعزيز ي في الدول العربية 2030التنمية المستدامة 
ا المتخصصة. وقد تمخض عن هذا القرار التعاون مع األمم المتحدة ووكاالته

إنشا  اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم 
للدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية والتي ترفع توصياتها إلى المجلس 
االقتصادي واالجتماعي للجامعة العربية. وأود أن أنوه هنا إلى أن جامعة 

صالح المجلس االقتصادي واالجتماعي، والذى  الدول العربية بصدد تطوير وا 
سكوا في اجتماعاته بصفة دورية، وذلك من أجل  مان اتساق التشارك ا

 الجهود العربية مع المستجدات التى تشهدها الساحة الدولية.
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 السيدات والسادة،
في  ل ال روف والتحديات الكبيرة والمتالحقة التي تشهدها المنطقة  

الذي والهائل التطور التكنولوجي السريع ربية خالل المرحلة الحالية و الع
، يمثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة فى مجالي شهده العالمي

 المستدامة التنمية أجل من مو وع نقاش هذه الدورة الوزارية "التكنولوجيا
لعمل فى من ركائز ا ركيزة أساسيةالعربية" أهمية محورية و  المنطقة في

 البح  العلمي واالبتكارو يا التكنولوجحي  تساهم  مجال التنمية المستدامة،
كوسيلة  تستخدمخاصة عندما  المنشودة،المستدامة في تحقيق التنمية 

 توفيراإلنسان، وكعنصر جوهري لتغيير المجتمعات عن طريق لتنمية قدرات 
 . دوات والوسائل ال رورية لو ع األطر الوطنيةاأل

الدول العربية  أتي هذا التوجه متماشيًا مع االهتمام الذى توليهوي 
عملية  رورية لتأمين بيئة  فى  و  كونها ،التكنولوجياونقل توطين لل

لتعزيز وأي ا  للعمل ولتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة،صحية 
االحتياجات الخاصة  ةوتلبي، 2030وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة 

، ومع األخذ فى االعتبار أن الهدف نمواً  الدول األقل، وخاصة الدولختلف لم
على تعزيز وتطوير يركز  2030السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة 

 التكنولوجيا ونقلها ونشرها. 
ويتطلب األمر العمل فى هذا الصدد بجدية من أجل إيجاد طرق جديدة  

ر فلسفة الفكر المالي والمصرفي، ومبتكرة للتمويل المستدام، مع تغيي
والتشبيك فى هذا الخصوص بين المال والمجتمع والبيئة، وتعزيز المشاركة 
بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والتكنولوجيا والموارد المالية 
وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع الدول، 

مية والدول األقل نموا. وهذا ما تقوم األمانة العامة وال سيما فى الدول النا
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بدراسته في الوقت الحالي تمهيدًا للخروج بمبادرة تطرح على القمة التنموية 
 التي ستعقد هنا في بيروت أوائل العام القادم.

وفى هذا االطار، يسرني أن ألفت الن ر إلى أن جامعة الدول العربية  
ربية للتنمية المستدامة، بتقديم مقترح إلنشا  بادرت، ومن خالل اللجنة الع

 "، والتي تهدفجل التنمية المستدامةأالشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من "
 والتكنولوجيا لمساهمة في تعزيز آليات التعاون في مجاالت العلوم والمعرفةل

، وذلك بالتعاون مع المن مات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
 قليمية والدولية المعنية.اإل

ختامووًا، يسووعدني أن أتوجووه بالشووكر والتقوودير إلووى الجمهوريووة اللبنانيووة  
على احت انها لهوذا االجتمواع الووزاري الهوام، موع التطلوع الست وافتها للقموة 

النجواح ألعمالهوا،  ى، والتوى نتمنو2019العربية التنمويوة القادموة أوائول عوام 
كمووا أتقوودم بجزيوول الشووكر  ،المووواطن العربووي وأن تخوورج بنتووائب تلبووي طموحووات

محموود علووي الحكوويم وكيوول األمووين العووام لألموووم الوودكتور إلووى السوويد السووفير 
جتموواع الأن يكلوول ا ، متمنيوواً ولسووكرتارية اللجنووة علووى حسوون التن وويمالمتحوودة 
 لهذا العام بكل النجاح والتوفيق.الوزاري 

 وشكوووووووووووورًا،


