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 السيدات والسادة ممثلي الدول والمنظمات، 

 الحضور الكريم، 
افتتعععام تمعععؤممر المشعععرق  عععول  فعععييسععععدني بدايعععةش رن رععععار  مع عععم  

التم عي  اقتتاعادي للمعررةت فععر تبيعروتت الحبيلعة، وةلععك عشعية انعقعاد الععدورة 
 الرابعة للقمة العربية التنموية: اقتتاادية واقجتماعية. 

فر هذا الادد إلر رن جدول رعمال القمعة تتضعم  بالفععل  رنوهورود رن  
المععععررة ومعحيععععح  قوت ععععا بتم ععععي  منععععاول عععععدد معععع  الموطععععوعات المرملطععععة 

المتنوععة  بالتحعديات إطعار العوعي فعياقجتماعية واقتتاادية، وهو ما يعتمي 
مواج  ععا المععررة العربيععة، سععوال  انععت ملععك المرملطععة بظععرو  ومورو ععات  التععي

غيعا  العوعي ، خاصعة بسعبب المجتمععات بعع متجذرة فعي ماريخية رصلحت 
الفقععر ونقععخ الخععدمات األساسععية الاععحية ومراجععل معععدقت التعلععيم ومفشععي 

وغيرهععا معع  العناصععر السععلبية، رو ملععك المسععتجدة نتيجععة النحاعععات المسععلحة 
ر عرت بالسعلب علعر  والتعيع دم ا المنطقة علعر معدار السعنوات األخيعرة  التي

سععتمرار قدول  سععوريا وليبيععا والعععراق والععيم ، إطععافة  فععيالنسععال وطععةية 
ظععععل اقنت اوععععات والممارسععععات  فععععيلمعانععععاة التاريخيععععة للمععععررة الفلسععععطينية ا

  التعسفية لال تالل اإلسرائيلي.
الجامعععة  فععي افععة هععذه األوطععاا محععل انشععمال واهتمععا   بيععري   ممثععل

ةات الوتت ر د المحاور الرئيسية لتعاون األمانعة العامعة  في ممثلالعربية،  ما 
، مجعال التم عي  اقتتاعادي فعيللجامعة مل الج ات اإلتليمية والدولية المعنية 

إطار إدرا  محورية العمل م  رجل مخفيع  وطعتة التعداعيات السعلبية  فيوةلك 
 ت مم  . ل ذه التحديات علر المررة العربية ب ل السبل المتا ة وفر رسرا وت

 السيدات والسادة، 
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 التعيتتضم  برنامج عمل هذا المؤممر ال ا  عدداش م  المحعاور ال امعة  
القطعععاا الخعععاك  محعععر   حقيعععت الحعععرا  اقجتمعععاعي ومحفيعععح دورمتعلعععت بت

المجتمعععات، وهععو األمععر الععذ  ي تسععب  فععيرساسععي لتم ععي  النسععال والفتيععات 
 فععيالعملععي إلدمععاج المععررة  اق تيععاجظععل منععامي  فععيرهميععة خاصععة ومتحاتععدة 

 فععيالحيععاة اقتتاععادية وةيععادة وعععي المجتمععل العربععي بتهميععة انخععرا  النسععال 
سوق العمل، سوال علر مسعتو  التشعميل رو علعر مسعتو  صعا لات العمعل، 
مععل ارملععا  تضععية التم ععي  اقتتاععادي للمععررة بقضععايا رخععر  هامععة معع  بين ععا 

إلعععر الخعععدمات والنفعععاة لعععر الفقعععر، الحمايعععة اقجتماعيعععة للنسعععال، والقضعععال ع
صعميم رهعدا  رجنعدة  فعيالاحية وتضايا التعليم، وهر جميع ا تضايا معدخل 

 علر الاعيدت  الدولي واإلتليمي.  2030األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
مجعال العمعل  فعيإن ما يشع ده الععالم مع  مطعورات متسعارعة ومتال قعة  

اقتتاادي يجعل م  األهمية بم ان رن مضل الجامعة العربية تضية التم عي  
طعععم  تضعععاياها الرئيسعععية فعععي مجعععال العمعععل اقجتمعععاعي  اقتتاعععادي للمعععررة

، وبحيعععأ معععتمي الج عععود المبذولعععة مععع  األمانعععة العامعععة والعععدول واقتتاعععادي
مضععععمنت ا  تععععيالاألعضععععال  تتويععععد علععععر جملععععة الهععععيم والملععععاد  واألهععععدا  

اقمفاقيات والموا يت اإلتليمية والدولية المعنية بحقوق المعررة عامعة والتم عي  
رهعععدا  التنميعععة المسعععتدامة  فعععيمعععل معععا ورد  متسعععقةاقتتاعععادي خاصعععة، و 

، ومحدتععداش ال ععد  الخععامس 2030إطععار رجنععدة األمععم المتحععدة  فععيالمدرجععة 
 الحياة العامة.  في الذ  تؤ د علر  فالة المشار ة اقتتاادية للمررة

مضطلل ب عا األمانعة  التيالحثيثة هذا اإلطار بالج ود  فيويسعدني رن رنوه  
إطعار منفيعذ و يقعة إععالن القعاهرة وخطعة العمعل  فعيالعامة لجامععة العدول العربيعة 

معم اعتمادهمعا  واللتعي ت 2030اقستراميجية التنفيذية ترجندة منميعة المعررة العربيعة 
انعقعدت  ة والتعي( علعر مسعتو  القمع28دورمع  العع   فعيم  تبل مجلس الجامععة 

اقسعتراميجية وممثعل خطعة العمعل  .2017معار   فعيبالمملكة األردنية ال اعمية 
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والمجتمععل والمتخااعون وطعع ا الخبععرال  التعيوالمواقعع  واارال خالصعة العر   
مضعمنت محعوراش خاصعاش وتعد الجامعة،  يفالمدني العربي وطر ت ا الدول األعضال 

بالتنسععيت مععل  ،بتعحيععح المشععار ة اقتتاععادية للمععررة. ومعمععل  اليععاش األمانععة العامععة
علر متابعة معا معم امخعاةه مع  إجعرالات لتنفيعذ هعذه الخطعة مع   ،الدول األعضال

 فعيخالل وطعل مؤععرات للهيعا  علعر المسعتو  العربعي لمتابععة التقعد  المحعرة 
د خطعة العمعل اقسعتراميجية، وبمعا يسعمد ب ععداد مقعارير مر ليعة لهيعا  منفيذ بنعو 
 المنطقة العربية.  فيوطةية المررة  فيالتطور 

 السيدات والسادة، 
إن جامعععة الععدول العربيععة معمععل بشعع ل مسععتمر، وبالتعععاون مععل مختلعع   

 ،العدول األعضعال والمنظمعات اإلتليميعة والدوليعة المعنيعة فعيااليات الح وميعة 
المنطقة  فيمتعامل مل عئون المررة وتضاياها  التيم  رجل مطوير السياسات 

 فعيالعربية، وةلك لضعمان قيعا  منسعيت فععال وجعاد بعي  هعذه االيعات والبعرامج 
إطعععار  فعععيإطعععار منظومعععة عمعععل متناسعععقة مسعععت د  اقرمقعععال بوطعععةية المعععررة 

وبحيععأ ي ععون  السعععي لتحقيععت التنميععة المسععتدامة الشععاملة بمف وم ععا الواسععل،
ر ععد األهععدا  الرئيسععية لعمععل هععذه المنظومععة هععو خلععت وعععي مجتمعععي  امععل 

المجتمل، ومرسيخ تاعدة مكافؤ الفرك والمسعاواة بعي   فيبمحورية دور المررة 
 الرجل والمررة، ومم ي  المررة سياسياش واتتاادياش واجتماعياش. 

بعع طالق  العربيععةجامعععة الععدول قيععا  إلععر  رن رنععوه فععي هععذا اإلطععار ورود
الشععل ة العربيععة للتم ععي  اقتتاععادي للمععررة تخديجععةت بالتعععاون مععل اقمحععاد 

فععي  األوروبععي والم تععب اإلتليمععي ل يئععة األمععم المتحععدة للمععررة للععدول العربيععة
 التم ععععي  معحيععععحت  ععععول اإلتليمععععي خععععالل رعمععععال المنتععععد  2015سععععبتمبر 
 عربيعة ملعادرة رولذه الشعل ة ومععد هع ت.العربيعة المنطقعة في للمررة اقتتاادي

لتعحيععح  متخااععة  مناععة ومعمععل للمععررة، اقتتاععادي للتم ععي  منبععرلخلععت 
التم ععي  اقتتاععادي للمععررة معع  خععالل مععوفير بيئععة عمععل روثععر رمانععاش للنسععال، 
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وطمان مكافؤ الفرك فيمعا تتعلعت بوصعول   إلعر المناصعب الهياديعة ومواتعل 
بعمعل قواني  والتشريعات الخاصة الوطل ومحفيح بنال القدرات، و صنل القرار، 

دعععم لتلععادل المعرفععة و  اش منبععر  فضععالش ععع   ون ععا المععررة فععي المجععال اقتتاععادي،
، بتم ععي  المععررة فععي الحيععاة اقتتاععادية فععي المنطقععة العربيععة المعنيععةااليععات 

فعععي مجعععال معحيعععح   افعععة القطاععععات العاملعععةبعععي  للمشعععار ة إما عععة الفرصعععة و 
 التم ي  اقتتاادي للمررة علر المستو  اإلتليمي.

 السيدات والسادة،
ختععا   لمتععي، رجععدد ععع ري للجم وريععة اللبنانيععة علععر الج ععود المقععدرة  فععي 

المبذولة م  رجل الدفل تدماش بالعمل العربي المشتر ، ريضاش لكل م  البنعك العدولي 
والح ومة الكندية علر دعم ما منظيم هذا المؤممر ال ا ، متمنيعاش رن مكلعل رعمالع  

عربيععة بتهميععة تضععية معحيععح التم ععي  بالنجععام والتوفيععت، مؤ ععداش إيمععان الجامعععة ال
اقتتاادي للنسال والفتيات وموفير فرك العمل الالئت ل   باعتلعار رن ع  يمعثل  

 اش رساسي اش نا  المجتمل وعري 
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ق غنععر ععع  دوره فععر محقيععت ن ضععة المجتمعععات ورتي ععا وفععر طععمان مسععتقبل  
 رفضل و ياة  ريمة لألجيال م  ربنائ ا. 

 وع عععععععراش،
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