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  قطربدولة المالية  زيرعلي شريف العمادي و  معالي السيد 
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي الحاليةرئيس الدورة   

 أصحاب السمو والمعالي السادة الوزراء،

 أصحاب السعادة رؤساء الوفود،

 السيدات والسادة،
ه بخـــالل التقـــدلر لدولـــة فلســـطين علـــ  جـــأتو بدايـــة أ  الفـــي أود 

 واإلدارة الحكيمــة ألعمالــها أمــا أتوجــه الســابقة للمجلــسرئاســت ا الــدورة 
ـــ   ـــة  ل ـــة بالت نئ ـــ   قطـــردول ـــدورة عل ـــة تولي ـــا رئاســـة ال ( 105)العادي

 التوفيقا أل متمنيًا ل ا للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 

 السيد الرئيس،
أدعوأم للوقـو   اليوم، أ  الشروع في أعمال اجتماعاسمحوا لي قبل 
فقيد األمة العربية السلطا  قابوس بن سعيد رحمـه    دقيقة حدادًا عل 

  عز وّجل أ  لتغمده بواسع رحمتـه ويشـمله بعمـيم  اا نسألوطّيب ثراه
 ة قيـــــــــادمـــــــــاني تحـــــــــ  ، وأ  ُيســـــــــّدد  طـــــــــ  الشـــــــــعب العُ غفرانـــــــــه

 ا حفمه  ، السلطا  هيثم بن طارق بن تيمور

 )وقو  دقيقة حداداااااا(
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 السيد الرئيس،

جدول أعمال اجتماع اليوم عددًا من الملفـات ال امـة، لعـل فـي لبحث 
 ااامقدمت ا الملف االقتصادي واالجتماعي المرفوع للقمة العربيـة القادمـة

وأود فــي هــإلا اإلطــار أ  أتحــدن بشــيء مــن التفصــيل حــول أهميــة هــإلا 
الموضــــوع، ف ــــإلا الملــــف جــــدلرا بــــه أ  لت ــــمن مبــــادرات ومشــــروعات 
اقتصادية واجتماعية وتنموية تعود بـاألثر والنفـع المباشـر علـ  المـواطن 
العربـــي الـــإلي أثقلتـــه أعبـــاء الحيـــاة وســـط أـــمّ  مـــن الصـــراعات متعـــددة 

 وأمنيًا واقتصاديًا وحت  فكريـًااا هـإلا المـواطن العـادي المنطلقات، سياسياً 
لالحترابـات  اً باهمـ اً الإلي بات لدفع ثمنـو التّواق لحياة مستقرة وغد  أف ل، 

 الجارية في منطقتنا العربيةا
لقــد    األوا  أ  ننمــر نمــرًة فاحصــة للعمــل االقتصــادي واالجتمــاعي 

ه في تحقيق النتائج المرجـّوة العربي المشترك، أي ُنقّيم أثره ومدى فاعليت
فـي    اجتماعاُتنـا مجـرد حلقـة روتينيـةمنه، فليس من الُمفتـر  أ  تكـو

زاويـة ورأنـًا أصـياًل فـي  حجر لتعين أ  تكو   بل اامنمومة العمل العربي
  وإ راج ا عل  النحو الإلي ُأنشئ  من أجلهامنمومة هإله التفعيل 

ـــة فـــي ضـــرورة اإلوأحســـب أ  جمـــيعفكم متفقـــو  معـــي  صـــالأ وأهمي
األحـدان المتالحقـة التـي  ثبتـ ا ولقـد أاااالتطوير المستمر في  لية عمِلن

ـــــادرات شـــــ دت ا المنط ـــــة  ـــــالل األعـــــوام الماضـــــية، أ  المب قـــــة العربي
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فـي   ذا بق  عل  حالت ا التقليديـة ثمارها ؤتيلن ت والمشروعات التقليدية
 هإلا العصر سريع التغّيراا 

 السيد الرئيس، 
حيويـــة مشـــروعات تنمويـــة رائـــدة اا ابتكـــار فـــر  علينـــا الواقـــع ي   
نعالن ــا فــي التــي  المتالحقــةاالنتبــاه  لــ  التحــديات بــالتوازي مــع ومــؤثرة، 

ة هــإله مواج ــأفيلــة ببلــورة  طــط وبــرامج ف ــاًل عــن  ااا األجــل المنمــور
 ا وتبعات ا الخطيرة والحّد من تأثيرات االتحديات 

الج ود الُمكّثفة التي لبـإلل ا الخبـراء العـرب وأشير في هإلا الصدد  ل  
من أجل تإلليل العقبات أمـام  طـالق منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى 

ــي ف ــاًل عــن صــياغة اتفاقيــة عربيــة  اااوإقامــة االتحــاد الجمرأــي العرب
فـــي البلـــدا  الفـــرال االســـتثمارية جدلـــدة لالســـتثمار تعمـــل علـــ  تعزيـــز 

 العربيةا
المنطقة العربية بثـروات طبيييـة وإمكانـات تز ر ، جميعاً تعلمو  أما و 

، بشـــريًا وماديـــًاااا علـــ  أ  هـــإله اإلمكانـــات لـــم توضـــع موضـــع ضـــخمة
وال شك أ  أحد أسباب هدر اإلمكانية يكمـن فـي   االستغالل الكامل بعداا

اا فـال وتناسـق ا تكامل الج ود المبإلولةتجزئة العمل االقتصادي اااوعدم 
العربية  ل  اليوم مـن أقـل منـاطق العـالم مـن حيـث التكامـل زال  المنطقة 

االقتصــادي ااا وهــو وضــعا لــؤثر علــ  النمــو اإلجمــالي للــدول العربيــةاا 
وُي يف من مكانة االقتصاد العربي عل  الصعيد العـالميااا وال شـك أ  
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للتعـــاو  االقتصـــادي والتنمـــوي بـــين شـــاملة و ة لـــعافاســـتراتيجية  غيـــاب
 التنمية المنشودةا  لتحقيق عوائدقد أضاع فرصًا متعددة البلدا  العربية 

 السيد الرئيس، 
 ّ  المســار نحــو البنــاء والتعميــر لتطلــب ت ــافر الج ــود فــي شــت  

أمــا أنــه وفــي بــل تشــابك التحــديات المختلفــة التــي تواجــه  ااا الميــادلن
 يفـيمكـن أ  يسـاهم الترأيز عل  الق ـايا التنمويـة  إ دولفنا األع اء، ف

تعزيز التعـاو  العربـي فـي المجـاالت األ ـرى السياسـية واألمنيـة وغيرهـا، 
 منطلقًا هامًا لتفعيل التعاو  العربي والتكاتف البينيا وُيشّكل بدوره 

ــا يــأتي دور مؤسســات العمــل العربــي المشــترك، باعتبارهــا األذرع  وهن
يـة أ  وأؤأد في هإلا الصدد، عل  أهم اااالتنفيإلية لمنمومة العمل العربي

وأ  تعمــل علــ  تنســيق  اات ــطلع هــإله المؤسســات بالــدور المنــو  ب ــا
سياســات عمل ــا وبرامج ــا مــن أجــل تكامــل الج ــود وشــموليت ا، ب ــد  
تحقيق األهدا  المنشودة في األجل المطلوب ومواكبة سرعة تغّيـر العـالم 

 من حولناا 
كمـــا أ  األمـــر يســـتلزم  يجـــاد  ليـــة متخصصـــة لتقيـــيم مـــدى التقـــّدم 

قـــق الُمحـــرز فالصـــعوبات التـــي تواجـــه ج ـــود  ااا وأفـــاءة اإلنجـــاز الُمتحف
التوقف ومعالجت ا، وليس مجرد المرور علـ  بواهرهـا   يالتنمية تستدع

 ااا فالتشخيل السليم والموضوعي للداء ال شـك أنـه لـؤدي  لـ  الشـفاء



 

 

5 

ــة األجــل،  ــة طويل ــ  حســاب التنمي ــول ســريعة األثــر عل كمــا أ   يجــاد حل
   التبدلد الفعلي لفرال التنميةاسيؤدي  ل

 السيد الرئيس،
التحــديات  أمــر  أراه مــن أ طــر اإلشــارة  لــ  دقبــل أ  أ ــتم ألمتــي، أو 

ــا علــ  الصــعيد االجتمــاعي واإلنســاني فــي المســتقبلاا  التــي تواجــه أمتن
األوضاع اإلنسانية الصيبة التي تقاسي ا مجتمعـات الالجئـين أعني بإللك 

اا بسـبب بـرو  النزاعـات المنطقـة العربيـةعدة بلـدا  مـن والنازحين في 
   قلوبنــا يعتصــرها األلــم والحــز  ونحــن نتــابع  والحــروب المســتعرة ااا

مشاهد الالجئين والنازحين بالماللين في سوريا، وبلـدا  أ ـرى اا ييـي  
هؤالء الالجئو  والنازحو  بروفًا بالغة الصعوبة اا لتعإلر في ا الحصـول 

الصحية والخدمة االجتماعيةاا وينشأ جيل أامل مـن أبنائنـا  عل  الرعاية
العــرب محرومــًا مــن فــرال التعلــيم اا وبالتــالي التشــغيل والعمــلاا  ن ــا 
مأساة سنعاني من ا لسنوات قادمة، ولربما عقوداا وأناشد أـل مؤسسـات 
ــــدت ا  ــــي أ  ت ــــع هــــإلا الموضــــوع ال ــــام فــــي صــــدارة أجن العمــــل العرب

  ية واإلنسانيةااالجتماعية واالقتصاد
لتقــديم أافــة  بكــل ســبيلاألمانــة التــي تحّملناهــا ُتحــّتم علينــا العمــل    ّ 

علـ  عـودت م  والعمـل ااالقـاطني مخيمـات اللجـوءأوجه الرعايـة الممكنـة 
تـوفير أوجـه الحيـاة الكريمـة ل ـم وألسـرهم اآلمنة  لـ  ديـارهم، ف ـاًل عـن 

مًا ل ـإله النزاعـات التـي مـا ثمنًا باهالإللن لدفعو   ضحايا الحروبكافة ول
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بـال تعلـيم  أزال  لألسف ت رب بعض الـدول فـي منطقتنـااا    جـياًل لنشـ
أو رعاية اجتماعية أو  دمات   نسـانية وصـحية سـيمثل ت دلـدًا لمسـتقبل 

  المنطقة العربية بأسرهاا 

 شكرًا لكما
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