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 صاحبي السعادة الرئاسة المشتركة،

 صاحبات وأصحاب السعادة رؤساء الوفود،

 الحضور الكريم،،،

رئيسًا وحكومتًا اسمحوا لي بدًء أن أتوجه بالشكر إلى الجمهورية اللبنانية 
وشعبًا على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وعلى التنظيم الجيد المحكم ألعمال القمة 
العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة، والذي نثق أنه سوف 

ضاء الوفود والشكر موصول إلى رؤساء وأع فاعل في نجاح أعمالها، ليسهم بشك
لمشاركة على مستوى عالي في االجتماعات التحضيرية للقمة، لحرصهم لالعربية 

 بما يؤكد العزم للمضي قدمًا في مسيرة التنمية العربية رغم كل التحديات.

 ،وأصحاب السعادةصاحبات 

بتحديات غير مصحوبة  ،تنعقُد القمة التنموية الرابعة في ظروف استثنائية
ثورة  باإلضافة إلىوتطورات إقليمية ودولية من جانب آخر،  ،مسبوقة من جانب

بعد في الجمهورية اللبنانية علمية وتكنولوجية هائلة، كما تنعقد الدورة الرابعة 
في الرياض عام مرور خمس سنوات على انعقاد القمة التنموية في دورتها الثالثة 

ة العالم حول فضاًل عن انعقاد هذه القمة قبل أشهر معدودة من قم ،2013
 .التنمية المستدامة

 ،انطالقًا مما تقدم، حرصت األمانة العامة بالتنسيق مع الدول األعضاء
لإلعداد لهذه القمة موضوعيًا بشكل ومن خالل كافة أجهزة جامعة الدول العربية، 

عتبار كل التطورات والتحديات التي أشرُت يختلف عن القمم السابقة، أخذًا في اال
إليها، وفي إطار التوجه العالمي الجديد نحو اإلنسان، والذي تنعقد القمة حوله 
تحت شعار "اإلنسان العربي محول التنمية"، وعليه فتقدم منظومة جامعة الدول 
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لتحديد أولويات  اتخاذ القرار، العربية الدعم السياسي على أعلى مستويات
تثمارات التي من شأنها إحداث تحول كيفي في رأس المال البشري من خالل االس

فئات المجتمع جميع  ،وأقصد هنا - إحراز تقدم سريع نحو عالم يصل فيه الجميع
إلى كل الخدمات األساسية بما فيها التغذية السليمة والصحة والتعليم عالي 

دماج  ،الجودة وحياة أفضل لكبار السن، وبما  ،ي اإلعاقةكامل لألشخاص ذو وا 
يسهم في بناء الكوادر العربية الشابة الواعدة القادرة على دخول سوق العمل 

 ولديهم قدرة على اإلنتاج وقيادة مستقبل.

ولذلك ُتشكل القمة التنموية فرصة هامة وحقيقية للتقدم والنجاح في دفع 
فة والشباب والثروة، فهذه العملية التنموية في الدول العربية بالجمع بين المعر 

الثالثية تعني أن فرصة العالم العربي إلحداث انطالقة جديدة قوية ممكنة ومتاحة 
لالنتقال إلى اقتصاديات المعرفة وهو األمر الذي نسعى إليه معًا لتبني نموذجًا 
تنموي يقوم على أسس وركائز بناء مجتمع المعرفة بما يمكن من تحويل 

والموارد الطبيعية والطاقات اإلنسانية في المنطقة وفرص الثروة  اإلمكانيات الهائلة
المعرفية، إلى قاعدة لتنمية االندماج والتماسك االجتماعي، ونقل وتوطين المعرفة 

فقد أصبح وصواًل إلى التنمية المستدامة التي تزيد من عزة ورفاه اإلنسان العربي، 
قاء في عالم اليوم، فال توجد غاية االرتقاء باإلنسان العربي ضرورة للصمود والب

في الوطن العربي المعارف أهم من الوجود اإلنساني الكريم إلكساب البشر 
والقدرات التي تتناسب ومقتضيات هذا العصر واستغاللها بكفاءة لتحقيق أعلى 
مستوى رفاه إنساني لكل مواطن عربي دون تمييز، فخيار االستثمار في البشر هو 

 ل النجاح في المستقبل.األهم، وهو سبي

وأخذًا في االعتبار التزام الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 
فقد حرصنا أن ُتشكل بأبعادها الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية،  2030

الموضوعات االقتصادية واالجتماعية المعروضة على القمة نموذجًا عربيًا يعزز من 
لرامية إلى تنفيذ هذه الخطة الطموحة لما فيها من مصلحة ُعليا الجهود العربية ا
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للمواطن العربي، والتي سوف نعرض لها تفصياًل خالل أعمال اجتماعنا الهام هذا، 
والذي ُيعد انطالقة أعمال القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في 

بعد انعقاد المنتديات التحضيرية للقمة للمجتمع المدني والشباب  دورتها الرابعة،
ما سوف نتوصل إليه من نتائجها، و والتي نأمل أن ُتشكل  والقطاع الخاص،

توصيات ُترفع إلى الوزراء وللقمة العربية، نقلة حقيقية للعمل التنموي العربي 
 حياته.ًا على المشترك يشعر بها بشكل مباشر المواطن العربي وتنعكس إيجاب

  لما فيه الخير لشعوب امتنا العربية.وفقنا ووفقكم اهلل

 وشكرا
  

    

 

 


