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 ،المعاليو السمو أصحاب

 ،أصحاب السعادة

  ،السيدات والسادة

لجامعة الدول  العامة ةنامفي األ بحضراتكمرحب أن أ في البداية يسعدني

 ،اليوم العربي لالستدامةفي شكركم على مشاركتكم معنا أن أو ،"بيت العرب" العربية

المنطقة العربية"،  تحت شعار "رواد االستدامة في ولىوالذي يُعقد في نسخته األ

 ،لعمل العربي المشتركلترسيخ مبادئ الجهود األمانة العامة  تكليالا  ويأتي هذا اليوم

 قراره الدول العربية االجتماعي التابع لجامعةوصدر المجلس االقتصادي أحيث 

والتي بالموافقة على توصيات اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

ا لالحتفال بهذه المناسبةفبراير من كل عام السادس عشر منموعد  حددت  .، يوما

ا كبيراا بملف االستدامة باعتباره المشروع األاألوتولي  كثر مانة العامة اهتماما

ا  عالن عن خطة العالم، حيث سارعت جامعة الدول العربية منذ اإل على مستوىُطموحا

قليمية االدولية والجتماعات االفي توسيع قواعد المشاركة لى إ 2030مم المتحدة األ

لضمان تسريع  ،وتبادل الرؤى والخبرات ،المتعددين الشركاءستفادة من جهود الل

حيث لم يعد ب ،عالمنا فيلتحديات غير المسبوقة مع ازدياد اخاصة ، وتيرة التنمية

 . للدولو اختياراا أملف االستدامة رفاهية ا 

  السيدات والسادة
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 أبرز للتعرف أكثر على واحدٍة من يفتح المجالل اليوم العربي لالستدامة إن

 الجامعةركز من خالله تُ  حدث   ،في ذاتهحيث أنه  ،عربي بثوبٍ  ،األولويات الدولية

نجازات الدول إتسليط الضوء على بعض و ،العربية على التوعية بمفاهيم االستدامة

 العالميةتحقيق األهداف  في من شركاء التنمية العربية وأصحاب المصلحة المختلفين

  .الشعوب العربية تقدمو ازدهارمن أجل  ،المتعددة غاياتالاألبعاد وذات 

لى الدول إ والتقدير خالص الشكرب تتقدمن األمانة العامة ، فإاإلطاروفي هذا 

القطاع الخاص والمجتمع المدني  منالشركاء و الدوليين، ءشركاوالعضاء األ

على  ،هذا التعاون الوثيق والممتد يؤكدحيث  ...في مجاالت االستدامة الفاعلين

الشراكات من خالل الهدف تنشيط لتنفيذ القائم على لضرورة وضع إطار متكامل 

 مواتية لمستقبلٍ  إيجاد ظروفٍ بهدف ، 2030مم المتحدة خطة األ من السابع عشر

الحكومات والمؤسسات اإلقليمية والدولية والقطاع بين مشترك  تعاونو ،مستدام

 .المجتمعات المحليةصوال إلى و ،والمجتمع المدني الخاص

  السيدات والسادة،

 تعقدس، وتكريم رواد االستدامةفعاليات الجلسة االفتتاحية االنتهاء من  بعد

كيفية  حولوتدور عمال في عصر االستدامة" عنوان "ريادة األاألولى تحت  ،جلستان

عمال، وأثر ذلك على تحول المجتمعات تعزيز المجتمع العربي الناشئ لريادة األ

جهات عربية  5وستقوم ، راعي أبعاد االستدامةالذي يُ  ،خضرالعربية إلى االقتصاد األ

هاكاثون " حت عنوانعقد تالثانية فتالجلسة أما ... باستعراض جهودها في هذا الشأن

 إطالقإلى تشجيع رواد األعمال والشركات الناشئة على يهدف الذي و ،"الستدامةا
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تهدف منصة  وإقامةمنتجات وخدمات جديدة تستجيب لالحتياجات الحالية للسوق، 

  .في المجتمعات العربيةبمفاهيم االستدامة لزيادة الوعي 

باستعراض كيانات من الشركات الناشئة  ثمانية تقوم، اإلطاروفي هذا 

 ،ومواكبة التحول الرقمي ،تحدي تغير المناخ مجابهة تتمحور حولالتي  مشروعاتها

 جراءات االستدامة.إوتعزيز 

 السيدات والسادة،

ا،  كل من شارك في هذه الفعالية بالتحضير لشكر وال التحيةب أتوجه ود انأختاما

 واالتحادات والمنظمات الدائمة والمندوبياتالعربية  ممثلي الحكومات المشاركة منو

 ، قليميةواإل الدولية والهيئاتجنبية السفارات األ، كذلك للسادة ممثلي العربية

عن تمنياتي  أعربال يسعني في األخير إال أن والقطاع الخاص والمجتمع المدني... و

 .بأن تكلل أعمال اليوم بالنجاح والتوفيق

 وشكراا لكم،،


