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  / مجا  اجلباح / مجا  اجلباح   يديدالسالسمعايل معايل 
  اجلمهورية اللبنانية اجلمهورية اللبنانية بب  لزيب االتصاالتلزيب االتصاالت                        

  أصحاب املعايل لالسعادةأصحاب املعايل لالسعادة

  ،،،،،،،،السادةالسادةالسيدات لالسيدات ل
  

اسمحوا لي بداية أن ارحب بكم في أولى الفعاليات المرتبطة اسمحوا لي بداية أن ارحب بكم في أولى الفعاليات المرتبطة 
في العاصمة في العاصمة   مقرر عقدهامقرر عقدهاالتنموية االقتصادية واالجتماعية الالتنموية االقتصادية واالجتماعية ال  بالقمةبالقمة

وهي الفعاليات التي ستشهد عقد وهي الفعاليات التي ستشهد عقد   ....  مقبلمقبلفي يناير الفي يناير الاللبنانية بيروت اللبنانية بيروت 
المجتمع المدني المجتمع المدني ندشنها اليوم بانعقاد منتديي ندشنها اليوم بانعقاد منتديي     ثالثة منتدياتثالثة منتديات
فيما سيعقد المنتدى الثالث الخاص فيما سيعقد المنتدى الثالث الخاص   في القاهرة،في القاهرة،  والشباب العربيوالشباب العربي

في األيام القليلة السابقة على انعقاد في األيام القليلة السابقة على انعقاد   في بيروتفي بيروتبالقطاع الخاص بالقطاع الخاص 
  القمة.القمة.
  

ما ما     في إطار السعي لتفعيلفي إطار السعي لتفعيلويأتي انعقاد هذه المنتديات الثالث ويأتي انعقاد هذه المنتديات الثالث 
عن القمم العربية التنموية: عن القمم العربية التنموية: سواء سواء   ،،لقرارات الصادرةلقرارات الصادرةاا  جاء فيجاء في

شرم شرم و و الكويت الكويت   في كل منفي كل منالسابقة السابقة   الثالثالثالث  االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعية
فيما يخص دعم فيما يخص دعم   ......  ، أو عن القمم العربية الدورية، أو عن القمم العربية الدوريةالرياضالرياضو و الشيخ الشيخ 

  لتنمويلتنمويالجهود التي تقوم بها الحكومات العربية في مجاالت العمل االجهود التي تقوم بها الحكومات العربية في مجاالت العمل ا
على غرار الشباب والمجتمع على غرار الشباب والمجتمع   ؛؛من جانب قطاعات حيوية في المجتمعمن جانب قطاعات حيوية في المجتمع

  عمل االقتصادي واالجتماعي الخاصة ...عمل االقتصادي واالجتماعي الخاصة ...المدني ومؤسسات الالمدني ومؤسسات ال
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والسعي لالستفادة من آراء ومقترحات ممثلي هذه القطاعات في والسعي لالستفادة من آراء ومقترحات ممثلي هذه القطاعات في 
  ..صياغة السياسات التنموية التي تتبناها الدول العربيةصياغة السياسات التنموية التي تتبناها الدول العربية

ملموس من الدول العربية ملموس من الدول العربية مسيرة التنمية في عدد مسيرة التنمية في عدد   لقد حققتلقد حققت
تقدمًا ملموسًا على مدى العقود األخيرة في مواجهة الكثير من تقدمًا ملموسًا على مدى العقود األخيرة في مواجهة الكثير من 
التحديات اإلنمائية في مجاالت حيوية كالتعليم والصحة ومكافحة التحديات اإلنمائية في مجاالت حيوية كالتعليم والصحة ومكافحة 

تزال هناك العديد من التحديات المحورية التي تزال هناك العديد من التحديات المحورية التي ومع ذلك فال ومع ذلك فال   ......الفقر الفقر 
المواطن على المستوى األمني واالقتصادي المواطن على المستوى األمني واالقتصادي   معيشةمعيشةتمس تمس 

  واستقرار الدول ...واستقرار الدول ...  جتماعي، وتمس في بعض األحيان أمن وسلمجتماعي، وتمس في بعض األحيان أمن وسلمواالواال
  ذاته.ذاته.  وهي جميعها تحديات ترتبط بمنظومة االرتقاء باإلنسان العربيوهي جميعها تحديات ترتبط بمنظومة االرتقاء باإلنسان العربي

وليس بخاٍف عليكم أن هناك العديد من التطورات والمؤثرات وليس بخاٍف عليكم أن هناك العديد من التطورات والمؤثرات 
التي أثرت سلبًا  خالل السنوات األخيرة على المكتسبات التنموية التي أثرت سلبًا  خالل السنوات األخيرة على المكتسبات التنموية 

موجات نزوح ولجوء وارتفاع في معدالت موجات نزوح ولجوء وارتفاع في معدالت   العربية مع ما خلفته منالعربية مع ما خلفته من
خاصة في أوساط الشباب، وكذلك الزيادة في أعداد خاصة في أوساط الشباب، وكذلك الزيادة في أعداد   الفقر والبطالة ..الفقر والبطالة ..

األشخاص ذوي اإلعاقة، وتردي األوضاع االجتماعية والصحية األشخاص ذوي اإلعاقة، وتردي األوضاع االجتماعية والصحية 
  التي تواجه صراعات ونزاعات مسلحة ...التي تواجه صراعات ونزاعات مسلحة ...واالقتصادية في الدول واالقتصادية في الدول 

يلية ضد أبناء يلية ضد أبناء فضاًل عن استمرار الممارسات واالنتهاكات االسرائفضاًل عن استمرار الممارسات واالنتهاكات االسرائ
عناصر تؤثر بال شك على مسيرة عناصر تؤثر بال شك على مسيرة جميعها جميعها و و   ....  الشعب الفلسطينيالشعب الفلسطيني

  التنمية في الوطن العربي.التنمية في الوطن العربي.

لقد حالت ظروف وتحديات مختلفة دون عقد القمم التنموية لقد حالت ظروف وتحديات مختلفة دون عقد القمم التنموية 
... وهي ... وهي   20132013بالرياض في بالرياض في  العربية منذ ُعقدت القمة األخيرة العربية منذ ُعقدت القمة األخيرة 
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لى العمل لى العمل البد من التعامل معها، فالمنطقة أحوج ما تكون إالبد من التعامل معها، فالمنطقة أحوج ما تكون إكان كان ثغرة ثغرة 
المتضافر على الصعيد التنموي .. غير أن التحدي أمامنا اليوم هو المتضافر على الصعيد التنموي .. غير أن التحدي أمامنا اليوم هو 
إحداث نقلة نوعية في فلسفة هذه القمم، ومنهجية عملها .. نحتاج إحداث نقلة نوعية في فلسفة هذه القمم، ومنهجية عملها .. نحتاج 
إلى االنتقال من تركيز االستثمار في استراتيجيات النمو  االقتصادي إلى االنتقال من تركيز االستثمار في استراتيجيات النمو  االقتصادي 

إلى إلى   والبنى التحتية، على ما في هذا النوع من االستثمار من أهمية،والبنى التحتية، على ما في هذا النوع من االستثمار من أهمية،
االستثمار في البشر .. بمعنى الرهان على اإلنسان ..  على العنصر االستثمار في البشر .. بمعنى الرهان على اإلنسان ..  على العنصر 

رأس مالها الحقيقي رأس مالها الحقيقي   البشري الذي هو  أداة التنمية وغايتها .. البشري الذي هو  أداة التنمية وغايتها .. 
  وهدفها النهائي في الوقت ذاته.وهدفها النهائي في الوقت ذاته.

  في إطار قناعةفي إطار قناعة  نساننساناطالق مبادرة االستثمار في اإل اطالق مبادرة االستثمار في اإل   يأتييأتيو و 
رسختها التجارب رسختها التجارب و و   ولدتها الظروف والتحديات التي مرت بها منطقتنا،ولدتها الظروف والتحديات التي مرت بها منطقتنا،

هذا النوع من هذا النوع من   أنأن  ، تتأسس على، تتأسس علىالعملية في مختلف أنحاء العالمالعملية في مختلف أنحاء العالم
  واالجتماعيواالجتماعي  لتحقيق النمو االقتصاديلتحقيق النمو االقتصادي  السبلالسبلنجح نجح هو أهو أ  االستثماراالستثمار

...بل وأكثر هذه السبل فاعلية واستدامة.. االستثمار في ...بل وأكثر هذه السبل فاعلية واستدامة.. االستثمار في   نشودنشودالمالم
البشر، تعليمًا وصحًة وتدريبًا وتثقيفا، ال يضيع .. بل إن األثر البشر، تعليمًا وصحًة وتدريبًا وتثقيفا، ال يضيع .. بل إن األثر 

تراكمي لهذا النوع من االستثمار هو ما يحدث الطفرة الكبرى في تراكمي لهذا النوع من االستثمار هو ما يحدث الطفرة الكبرى في الال
  الشبابالشباب  منتدىمنتدى  عنعن  تخرجتخرج  أنأن  إلىإلى  نتطلعنتطلع  ونحنونحن ......  حياة المجتمعاتحياة المجتمعات

  طرحهاطرحها  ليتمليتم  الحاليةالحالية  التنمويةالتنموية  التحدياتالتحديات  تخاطبتخاطب  شاملةشاملة  رسائلرسائل  العربيالعربي
  ..بيروتبيروت  قمةقمة  خاللخالل  العربالعرب  القادةالقادة  أمامأمام
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  ات لالسادة،ات لالسادة،السيدالسيد
  في ظل التنامي الملحوظفي ظل التنامي الملحوظالمدني المدني   لمجتمعلمجتمعاامنتدى منتدى   انعقادانعقاديأتي يأتي 

المجتمع المدني في عملية التطوير المجتمع المدني في عملية التطوير   ومؤسساتومؤسسات  دور منظماتدور منظماتفي في 
قد قد و و     ....والتنمية في مختلف المجتمعات وفي مستويات عدةوالتنمية في مختلف المجتمعات وفي مستويات عدة  والتحديثوالتحديث

وات لتعزيز العمل وات لتعزيز العمل األمانة العامة للجامعة العربية منذ عدة سناألمانة العامة للجامعة العربية منذ عدة سن  سعتسعت
  جتمع المدني "جتمع المدني ""العقد العربي لمنظمات الم"العقد العربي لمنظمات الم  عبر إطالقعبر إطالقفي هذا االتجاه في هذا االتجاه 

  الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العربالذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
ثيقة "العقد العربي لمنظمات ثيقة "العقد العربي لمنظمات و و   أعقبه إقرارأعقبه إقرارو و   ....    20152015عام عام   فيفي

دعم تنفيذ أهداف التنمية دعم تنفيذ أهداف التنمية   ––المجتمع المدني العربية ومناهج العمل المجتمع المدني العربية ومناهج العمل 
إلى تعزيز إلى تعزيز   تي تهدفتي تهدفتلك الوثيقة التلك الوثيقة ال  ".."..20262026  ––  20120166المستدامة المستدامة 
مشاركته الفاعلة مع مشاركته الفاعلة مع دعم دعم المؤسسية للمجتمع المدني و المؤسسية للمجتمع المدني و القدرات القدرات 

ننا لعلى و و   ......  22003300الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ننا لعلى ا  ا 
تنقل تنقل   توصيات هامةتوصيات هامة  ستخرج عنهستخرج عنه  منتدى المجتمع المدنيمنتدى المجتمع المدني  ثقة في أنثقة في أن

إلى القادة العرب فيما يتعلق بكيفية تحقيق المساهمة المجتمعية في إلى القادة العرب فيما يتعلق بكيفية تحقيق المساهمة المجتمعية في 
خاصًة في خاصًة في   ،،ستثمار في رأس المال البشريستثمار في رأس المال البشريتعزيز االتعزيز االللالجهود الرامية الجهود الرامية 

  التعليم والصحة ومحاربة الفقر.التعليم والصحة ومحاربة الفقر.مجاالت األولوية على غرار مجاالت األولوية على غرار 

  السيدات لالسادة،السيدات لالسادة،
نظيم جامعة الدول نظيم جامعة الدول ختامًا، ال يسعني سوى التأكيد على أن تختامًا، ال يسعني سوى التأكيد على أن ت

انما يتأسس على انما يتأسس على والشباب العربي والشباب العربي المجتمع المدني المجتمع المدني   ييالعربية لمنتديالعربية لمنتدي



 

-5- 

كونان من مسؤولية تجاه كونان من مسؤولية تجاه بما يضطلع به هذان المبما يضطلع به هذان الم  إيمان عميقإيمان عميق
لتعزيز مسيرة العمل لتعزيز مسيرة العمل وما يمكن أن يقدماه وما يمكن أن يقدماه   ......  المجتمعات العربيةالمجتمعات العربية

ننا نتطلع إلى  نموي والحضاري لألمة العربية ككل..نموي والحضاري لألمة العربية ككل..التالت ننا نتطلع إلىوا  مساهماتكم مساهماتكم   وا 
بما تحمله من رؤى وأفكار تدعم مشاركة بما تحمله من رؤى وأفكار تدعم مشاركة العرب العرب القادة القادة لى لى إإورسائلكم ورسائلكم 

االقتصادية االقتصادية في مسيرة التنمية في مسيرة التنمية هذين القطاعين المجتمعين الهامين هذين القطاعين المجتمعين الهامين 
  ..واالجتماعيةواالجتماعية

  شكبًا لكم،،شكبًا لكم،،
  


