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   الشقيقة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية

   مين عام الجامعة العربيةأ معالي

    اصحاب الفخامة والسيادة والسمو والمعالي

  الحضور الكريم

 السالم عليكم جميعا  

 

الزمان المدينة العربية التي تحتضن الجميع  مر  لتي كانت وستبقى على انكون في بيروت أن  يسعدنا     
 واألشقاء العرب جميعًا. أهلها الى تحية من بغداد و زهوها وتتباهى بجمالها و 

 

  السيدات والسادة الحضور 

ل العربي بجميع للتعاون والتكام مشرعة  افتراق وابوابه  الان العراق اليوم اصبح نقطة التقاء         
عربية في دعم االمن واالستقرار في المنطقة وفي بناء منظومة عالقات  محورياً  لعب دوراً ي، وسصوره

عن المحاور وان يكون تطوير االقتصاد هو الهم االول والهدف  قائمة على تبادل المصالح بعيداً مشتركة 
 . االسمى

ان سياسة العراق منصبة على االنفتاح االقتصادي ومد يد الصداقة والتعاون لجميع الدول         
لشعوبنا ان قد آن فاالجنبية،  الشقيقة والصديقة وبناء شبكة عالقات اقتصادية واسعة وجذب االستثمارات

ن للجيوش والمجهود العسكري والطاقات البشرية ان تتحول آ، و األقتصادية تعيش بخيراتها وتتنعم بثرواتها
ونحن ماضون نحو تحقيق اهدافنا بالنمو االقتصادي ر. الى عامل مساعد في حمالت البناء واالعما

من تعطل فرص النمو نتيجة الحروب  انوا طويالً والعمراني وتوفير خدمات تليق بمواطنينا الذين ع
نتيجة الحروب والسياسات الخاطئة التي بددت ثروات البالد،  غالياً  لقد دفع الشعب العراقي ثمناً . واالهمال

 . الى داعش ثم اكملت هذا التخريب عصابات االرهاب بمختلف مسمياتها وصوالً 
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بتوقيتات زمنية معلنة يشمل تطوير جميع  طموحاً  حكومياً  ومن هذه المنطلقات وضعنا برنامجاً      
قطاعات العمل واالنتاج وتعظيم الموارد وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وصادق عليه مجلس النواب ، 
وانطلقنا به على بركة هللا بشكل مدروس وحسب االولويات ونتطلع الى ان يقطف الشعب العراقي ثمار 

مامنا ب. إن أالغالية التي قدمها على طريق الدفاع عن الوطن والتصدي لالرها صبره وتضحياته والدماء
الكثير من العمل لتهيئة ارضية مشجعة لالستثمار وتبسيط االجراءات ومحاربة البيروقراطية  جميعاً 

عن الدولة الريعية، وتقليل االعتماد على النفط كمصدر للدخل الوطني وتنويع مصادر  واالنتقال بعيداً 
 .الدخل والتوجه نحو القطاع الخاص والقطاعات الحقيقية المنتجة

المستدامة ان اهم رسالة نبعثها عبر مؤتمرنا هذا هي عزمنا على توجه دولنا وحكوماتنا نحو التنمية      
وتحقيق االزدهار واالستقرار وطي صفحات االختالفات والمنازعات، ففرص الحياة لدينا واسعة وثروات 

وامكاناتها هائلة لكن الواقع مؤلم وشعوبنا تعاني من الفقر واالمية والبطالة ومثقلة بالديون  هذه األمة
 .   واالزمات

وتحويل الحدود بين دولنا كبرى ندعو الى التكامل االقتصادي وتأسيس مناطق اقتصادية مشتركة        
وقابلة للتطبيق   جاد آليات فاعلةوالبد من العمل على إي،  الى مناطق استثمار وورش عمل تنفع الجميع

 .ل للقضاء على البطالة في مجال التعاون االقتصادي بتشجيع االستثمار المشترك للمشاريع المدرة للدخ

 

  السيدات والسادة

بسبب التطورات المتالحقة والمتمثلة بتسارع  تواجه تحديات كبيرة تمس االمن والسيادة  مازالت دولنا     
االرهاب وماتبعه من موجات نزوح ولجوء وازدياد نسب البطالة بين اوساط الشباب وتردي الخدمات وتيرة 

االساسية على المستوى االجتماعي والصحي واالقتصادي، فضاًل عن مشكالت اآلمن الغذائي والتغير 
 . المناخي

في تعزيز العمل العربي  ان توفير منطلقات االمن الغذائي لبلداننا العربية يعد ركيزة اساسية       
المشترك بما يخدم المواطن العربي ويرتقي بمستوى معيشته من خالل تكريس سياسات امنية غذائية، 
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اعتماد  علىوااللتزام بتنفيذ البرامج واالتفاقات. ومن هذا المنطلق نرى ان تركز القمة العربية التنموية 
من الفقر والجوع واالمراض تتوافر فيه كل مقومات  لوصول الى عالم عربي خال  ل آليات وسياسات مالئمة

 .الحياة الكريمة ومستوى الئق يؤهله لمواكبة مستجدات العصر

العربية من  مجتمعاتوتمكين الوايمانًا منا بمحورية الطاقة المستدامة في تحقيق التنمية المستدامة         
علينا ان نعي كيفية الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتنميتها، وهنا  ، فإناقتصادياً  التمتع بطاقة مناسبة

 . العربية ومؤسساتها المتخصصةالدول جامعة المحوري لدور الياتي 

دعم فالبد من  2030 التنمية المستدامةعلى التزامنا بتحقيق اهداف  كيداً أوفي نفس السياق، وت        
ارساء اطار تشريعي مؤسسي لسوق عربي متكامل و التكاملية،  جهود الدول العربية في تنفيذ المشروعات

 ،همية الدور الحيوي لقطاع الكهرباء في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةالادراكًا منا  للكهرباء
توفير فرص عمل للشباب تحريك االقتصاد و في  تسهمنه توفير مزايا اقتصادية واجتماعية أوالذي من ش

 .طالة بين هذه الشريحةوتخفيض نسبة الب

 

 السادة الكرامالسيدات و 

بالحرية وبالثقافة التي البد من  عضوياً  مما الشك فيه ان نهوض اي امة وتنميتها يرتبط ارتباطاً         
رعايتها وارساء دعائمها في المجتمع المدني العصري. من هنا ياتي دور السياحة في التعريف بالتراث 

بكونها فريدة على  العربي واالهتمام بمواقع التاريخ والتراث والحضارة العربية التي تتميزالثقافي المعرفي 
تي دور حكوماتنا في المحافظة على تراثنا الثقافي امام المخاطر التي تهدده وما أكما يالمستوى العالمي. 

لعربية التي تعد الحاضن ينجم عنها من تغيير في التركيبة االجتماعية وتأثيرها بشكل اساسي على لغتنا ا
يؤكد  ثقافياً  لهويتنا الثقافية. لذا نجد من الضروري تبني برامج وسياسات للترويج الي منتج يحمل طابعاً 

 .على هويتنا وثقافتنا العربية

ة في استضافة االجتماع المشترك القادم لوزراء السياحة سيومن هذا المنبر ندعم الجمهورية التون     
لمتابعة تنفيذ مبادرة )التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في  2019فة خالل عام ووزراء الثقا

 . الدول العربية(
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 السيدات والسادة الحضور 

  انتجت مجتمعات غير مستقرة وغير آمنة وتحوالت خطيرة لقد شهدت منطقتنا العربية ظروفاً          
 اً الفآبسبب اعمال العنف واالرهاب التي خلفت  والنازحة قسرياً ف االسر المهجرة آالألقت بظاللها على 

تماسك وإنعدام في ال تفكك ُأسري  من االرامل واليتامى والمعاقين. هذا المشهد المؤلم والمؤسف نتج عنه 
من هنا تأتي مسؤوليتنا كدول وحكومات لصياغة سياسات وتبني آليات لدعم ادراج و  .االجتماعي

ضمن اولويات التنمية المستدامة، وضرورة متابعة تنفيذ وثيقة منهاج العمل لعربية ااحتياجات االسرة 
فضاًل عن  .ذات العالقة الدولية لالسرة في المنطقة العربية بالتعاون مع المنظمات االقليمية والمنظمات

وتمكينها اقتصاديًا في مسيرة التنمية   حماية النساء واالطفال اثناء النزاعات المسلحة وضرورة ادماج المرأة 
 . المجتمعات المحليةفي 

يخفى على احد تأثير النزاعات والحروب على ظاهرة عمل االطفال، والذين كانوا عرضة  وال        
بشكل مباشر الزمات التهجير القسري والنزوح او اولئك الذين تم تجنيدهم او استخدامهم من جانب 

 لها عالقة بالنزاعات، وهذا يتطلب منا عماًل جماعيًا تشاركياً الجماعات المسلحة لالنخراط في انشطة 
 .من االندماج في مجتماعاتهم المحلية الحماية هذه الشرائح وتمكين اكبر قدر منه

وأخيرًا، اتوجه الى رئاسة القمة والسادة المسؤولين الى ضرورة ان تركز هذه القمة على اتخاذ         
ل واضحة وذات اهداف محددة وضمن اطار زمني محدد لمواجهة قرارات مصيرية وتتبنى خطة عم

التحديات التي تعصف بمنطقتنا العربية وتضع نصب عينها االرتقاء بالمواطن العربي الذي هو اساس 
التنمية وركيزتها واداتها في نفس الوقت ومعالجة كل التهديدات التي تعيق تقدمه ومواكبته لمستجدات 

 .عات خالية من العنف والفقر والمرض ومبنية على اسس العدالة وتكافؤ الفرصالعصر وصواًل الى مجتم

تتحول به منطقتنا العربية لنتطلع معكم الى عهد جديد نرسي به اسس االمن واالستقرار الدائمين و         
ار طقة تنافس اقتصادي ونقطة جذب لرؤوس االموال واالستثمارات وتحقيق االزدهنمن ساحة اقتتال الى م

 . ومن هللا التوفيق …والرخاء االقتصادي الذي طال انتظاره

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                             

 


