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        طالل بن سليمان الرحبي طالل بن سليمان الرحبي طالل بن سليمان الرحبي طالل بن سليمان الرحبي     معايل السيدمعايل السيدمعايل السيدمعايل السيد
        نائب األمني العام للمجلس األعلىنائب األمني العام للمجلس األعلىنائب األمني العام للمجلس األعلىنائب األمني العام للمجلس األعلى

        للتخطيط بسلطنة عمان،للتخطيط بسلطنة عمان،للتخطيط بسلطنة عمان،للتخطيط بسلطنة عمان،

        أصحاب املعايل والسعادة السادة الوزراء،أصحاب املعايل والسعادة السادة الوزراء،أصحاب املعايل والسعادة السادة الوزراء،أصحاب املعايل والسعادة السادة الوزراء،
        السيدات والسادة، السيدات والسادة، السيدات والسادة، السيدات والسادة، 

أود فــي البدايــة أن أتوجــه بالتهنئــة إلــى ســلطنة عمــان علــى 
واالجتمــــاعي، ) للمجلــــس االقتصــــادي 103تــــولي رئاســــة الــــدورة (

كمـــا أتوجـــه بالتقـــدير إلـــى  ..متمنيـــًا لهـــا خـــالص التوفيـــق والنجـــاح.
جمهوريـــة العـــراق ومعـــالي الســـيد محمـــد هاشـــم عبـــد المجيـــد وزيـــر 
ــــدورة الســــابقة للمجلــــس واإلدارة الحكيمــــة  التجــــارة علــــى رئاســــة ال

  لمداوالته وأعماله. 

        السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس، 
مــن انعقــاد القمــة يــأتي اجتمــاُع اليــوم بعــد أقــل مــن أســبوعين 

العربيــة التنمويــة الرابعــة فــي الجمهوريــة اللبنانيــة، والتــي أصــدرت 
ـــة فـــي المجـــاالت ا ـــرارات والمقـــررات الهام القتصـــادية عـــددًا مـــن الق

التوقيـــت الـــذي انعقـــدت  تخفـــى داللـــةوال  واالجتماعيـــة والتنمويـــة...
خالله القمة التنموية مــن حيــث التطــورات واألحــداث المتالحقــة التــي 

علــى تواجهــه مــن تحــديات جســام  ... ومــا المنطقــة العربيــة اتمر به
والحــق أن المقــررات الصــادرة  الصــعيدين االقتصــادي واالجتمــاعي..
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 تتفاعل بشــكل مباشــرُتعد على جانب كبير من األهمية، و عن القمة 
ــا ــي تواجهن ــب التحــديات الت ــي مقدمــة هــذه التحــديات .مــع أغل .. وف

ــين الســوريين، وااللتزامــات  ــى استضــافة الالجئ ــة عل ــاء المترتب األعب
ـــة القضـــايا  ـــدعم االقتصـــاد الفلســـطيني، فضـــًال عـــن كاف المرتبطـــة ب
ـــر  ـــى الفق ـــة والقضـــاء عل ـــة والمـــوارد المائي المتعلقـــة بالغـــذاء والطاق

رقمــي... إلــي غيــر ذلــك مــن الموضــوعات والتحــول إلــي االقتصــاد ال
   االقتصادية واالجتماعية التي تزدحم بها األجندة العربية.

يقظــــة المتابعــــة، أخــــذًا فــــي التنفيــــذ و  إرادة إن األمــــر يتطلــــب
االعتبــار أن أغلــب المبــادرات واالســتراتيجيات التــي أقّرتهــا القمــة قــد 

ت القمــة اشــتملت علــى آليــات عمليــة وخطــوات تنفيذيــة.. ولقــد أناطــ
ومن خالله بالمجــالس الوزاريــة  - العربية التنموية بمجلَسكم الموقر

مسؤولية التنفيذ، وتقيــيم مســتوى  - والمنظمات العربية المتخصصة
اإلنجـــاز الحاصـــل والصـــعوبات التـــي تعتـــرض ذلـــك، فـــي إطـــاٍر مـــن 
الشراكة والتنسيق وتكامل الجهود.. ولــن تكــون مخرجــات القمــة ذات 

لـــم يـــتم متابعـــة تنفيـــذها علـــى النحـــو الواجـــب  إنتـــأثير ملمـــوس 
أعاود التأكيد على أن مسألة تطوير  .. وفي هذا اإلطار،. والمطلوب

اداء المجلس االقتصادي واالجتماعي وتعزيز آلياتــه تعتبــر أحــد أهــم 
ــة تطــوير  ــي معادل ــام الرئيســية والهامــة ف ــه أحــد االرق ــاتي لكون أولوي

  منظومة العمل العربي المشترك.
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        السيد الرئيس،السيد الرئيس،السيد الرئيس،السيد الرئيس،
لعلكـــم تتفقـــون معـــي فـــي أن الُبعـــدين االقتصـــادي واالجتمـــاعي 

ات علــى الســاحة الدوليــة، يأصــبحا القــّوة الُمحرّكــة لكثيــر مــن الــديناميك
وباتا األكثر تأثيرًا في توجيه سياسات القوى العالمية ورسم ُمحــّدداتها. 

يــات، أخــذًا وال شــك أن المنطقــة العربيــة ُتعــّد شــديدة التــأثر بتلــك المجر 
  الجغرافية والديمغرافية.  طبيعتهافي االعتبار 

ــة  ــورة سياســات اقتصــادية واجتماعي ــأتي أهميــة بل ومــن هنــا ت
ــة وأمنهــا  ــام وتصــون ســالمة األمــة العربي ــة تخــدم الصــالح الع عربي

وغيــره مــن  أمــن الطاقــةبكافــة جوانبــه؛ السياســي والغــذائي والمــائي و 
  العربي.حيوية لألمن القومي البعاد األ

ــإنني ــرًا، ف ــد علــى ضــرورة أن ُتضــّمن كافــة موضــوعات  وأخي أؤك
الملـــف االقتصـــادي واالجتمـــاعي المرفـــوع للقمـــة العربيـــة فـــي دورتهـــا 

األهــداف واآلليــات واإلطــار  بخارطــة طريــق واضــحة العاديــة فــي تــونس
 تشــهدها التــي الراهنــة لظــروفللمعطيــات وا فقاً ، و للتنفيذ ةقابلالزمني و 
المطلــوب  التنمــوي واألثــر المباشــر بــالنفع يعــود وبمــا العربيــة، المنطقة

  . وشعوبنا دولنا على

  أشكركم جزيًال والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
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