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 السيد الدكتور بندر بن فهد آل فهيد 
 رئيس املنظمة العربية للسياحة 

 نظمات العربية املتصصصة وممثلي املالعامون  ءواملدراالسيدات والسادة الرؤساء 

 لتنسيق العليا للعمل العربي املشرتكاأعضاء جلنة 
  

 السيدات والسادة احلضور الكريم،

( للجنة التنسيق العليا 47في اجتماع الدورة الــ)بكم يسعدني أن أرحب 
ة العربية بمقر المنظم تنعقد للمرة الثانيةللعمل العربي المشترك، والتي 

للسياحة في جدة بالمملكة العربية السعودية، واسمحوا لي أن أنتهز هذه 
من صاحب السمو األمير سلطان بن  بجزيل الشكر لكل  المناسبة ألتوجه 

سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس 
ية، والدكتور بندر بن الهيئة العامة للسياحة واآلثار بالمملكة العربية السعود

تقديم و  ا االجتماعألعمال هذ افهد آل فهيد رئيس المنظمة على استضافتهم
 التسهيالت الالزمة إلنجاحه.

 ةدقيق مرحلةفي  يأتي انعقاد اللجنة هذا العام أن توقيتيقال والحق 
تاريخه الطويل  فى تمثل عالمة فارقة الوطن العربي ايمر به ةوحساس
شهدت  ،وألسباب عديدة ال مجال للخوض فيها هنا ،ة العربيةفالمنطق .الممتد
خالل  والقطاعات الحيوية المجاالت العديد منفي  ،، بل تدهورا  ملموسا  تراجعا  

من  العمل بشكل جاد وقوىيحتم علينا  السنوات األخيرة، وهو األمر الذي
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ة في الثقبين مؤسسات العمل العربي وتدعيم التضافر والتكاتف أجل تعزيز 
واألخطار تجاوز التحديات  من أجل ضمانمنظومة العمل العربي بشكل عام 
واالنطالق نحو آفاق جديدة أكثر استقرارا  والتهديدات المحرقة بأمتنا العربية 

 وازدهارا . وأمنا  

وعلى  ،العمل العربي المشتركومنظمات ن مؤسسات أمما ال شك فيه، و 
مزيد من التطوير آلليات الإلى  ملح تحتاج بشكل ،الرغم من زخم أنشطتها

، وخاصة التحديات القائمةالتحديات  مواجهةعملها حتى تتمكن من 
المختلفة والمتنوعة نمية المستدامة بأبعادها تأن تحقيق ال وأقدرالتنموية، 

االقتصادية واالجتماعية، هي السبيل  والمتداخلة، وعلى رأسها األبعاد
وقد  فى المجتمعات والدول العربية.الستقرار األمن وا الحقيقى للوصول إلى

، بأن والواعدةبما فيها التجارب العربية الناجحة  ،التجارب المختلفة أكدت
تحقيق التنمية واالزدهار االقتصادي واالجتماعي يزيد من مناعة المجتمعات 

 اإلرهاب والتطرف والفوضى.إلى حد كبير من أخطار وتهديدات ويحصنها 

المبادرة بإدراج موضوع "دور منظمات العمل العربي من هنا جاءت 
في المنطقة العربية"  2030مية المستدامة نالمشترك في تحقيق أهداف الت

 فعلى مداركمحور رئيسي ألعمال الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا. 
في والتمحيص يعيد التفكير  ،شرقه وغربه ،السنوات األخيرة وجدنا العالم كله

ج التنموي األمثل، حيث رأينا أن البحث في هذا األمر صار عنوانا  النموذ
للكثير من الندوات األكاديمية والمناقشات الفكرية والمجادالت السياسية، 
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على مجموعة من األهداف والغايات  الزخم الدولي توافق   تمخض عنحتى 
 .2030أجندة أهداف التنمية المستدامة  تمثل فى مجملهاالمترابطة 

 لسيدات والسادة، ا
إن مؤسسات العمل العربي المشترك تمثل رقما  هاما  في معادلة تحقيق 

في واقع األمر تقوم التنمية المستدامة في الوطن العربي، فتلك المؤسسات 
باحتياجات بدور محوري وهام في كافة المجاالت ذات الصالت المباشرة 

لمهنية وبيوت الخبرة العربية فهي األذرع الفنية وا .المواطن العربيوألويات 
تطلق المبادرات هى و ، كل فى مجاله، المتخصصةالفنية التي تقدم التوصيات 

وتوفر البيانات والدراسات والبحوث  ،وتدعم وتنسق الروابط بين أعضائها
الالزمة لبناء القدرات، وتعقد المؤتمرات والندوات وغيرها من الفعاليات التي 
تسهم في إثراء العمل العربي المشترك باألفكار والمبادرات الخالقة، وهي 
أيضا  التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا واألنشطة 

إال أنه ولألسف فإن حجم هذا الدور  .تماعية والثقافيةاالقتصادية واالج
 الكبير والهام ال يتناسب مع المردود الذى تحصل عليه. 

التي تواجه منظومة العمل  والمشكالتإنني أعلم تماما  حجم الصعوبات 
األمانة العامة لجامعة الدول  والتى أقصد بها بالطبعالعربي المشترك، 

 ،والمنظمات العربية المتخصصة ،رية المتخصصةوالمجالس الوزا ،العربية
مجموعة األطر الخاصة بو  ،ومؤسسات المجتمع المدني ،واالتحادات العربية

هذه عن  تصدرالتي  كبيرة من االتفاقيات والبروتوكوالت والقرارات ذات الصلة
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إزكاء منظومة العمل  تقتضي المرحلة الحالية  وبالتأكيد فإن. المنظومة
 اإلبداع والفكر الخالق والتجديدم بمزيد من سترك بروح جديدة تتالعربي المش

من اإلمكانيات والقدرات ما بالفعل تمتلك  المنظومة هذهفعناصر  .والحيوية
نموذجا  فعاال  نعيد ، غير أن هذا يحتاج إلى تبني واالستمراريةللنجاح يؤهلها 

المشترك بالشكل  بين مكونات منظومة العمل العربي ةترتيب العالق من خالله
الذي يالئم ظروفنا ويلبي حاجاتنا وال يخاصم في الوقت ذاته المستجدات 

لن يتحقق إال  هو ما، و متطلبات العصر الحالي تستدعيهاوالتحديات التي 
 بشكل جدىإعادة التفكير باألفكار التقليدية والنمطية، و  بالتفكير خارج دائرة
بين مكونات منظومة العمل تفاعل والالتنسيق  بشبكةفي كيفية االرتقاء 

وتدفق تبادل آليات تحسين بو  ،العربي المشترك على المستوى االستراتيجي
فضال  عن مراجعة خطط  ،المعلومات والبيانات بين هذه المكونات
وموضوعية لضمان عدم وعملية واستراتيجيات تلك المكونات بطريقة شفافة 
عمل مشتركة وبرامج مجموعات االزدواجية في عملها، والنظر في تكوين 

ر الجهد واألموال في اهدإبدال  من  المؤسساتتضمن التكامل بين عمل 
 أو متشابهة.  أنشطة مكررة

 السيدات والسادة، 
بحتمية تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي  لدى إيمان راسخ وعميق

 الواسعة التى تشهدهاالتغيرات والتحوالت  فى ضوءالمشترك وآلياتها، 
تنامي المجتمعات العربية، ومن بينها زيادة معدالت الفقر والبطالة، و 
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الصحة والتعليم والتجارة والسياحة، باإلضافة إلى بالتحديات المرتبطة 
 تواجههاالتي  التحدياتمن  ، وغيرهامشكالت األمن الغذائي واألمن المائي

 منطقتنا العربية. دول 

 اتإلى بلورة مبادر يوم الأن يخلص نقاشنا  من هنا أتطلع إلى
سهامات معتبرة وبناءة  فاعلية العمل  تكون لها قيمتها المضافة فى تعزيزوا 
السادة أعضاء اللجنة لعقد فى هذا اإلطار أدعو و العربي المشترك وتكامله، 

نهاية هذا العام لمواصلة النقاش حول كيفية تطوير عمل مع اجتماع آخر 
عاون والتنسيق فيما بين المنظمات اللجنة كآلية رئيسية وأساسية للت

 ومؤسسات العمل العربي المشترك وبين األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الشكر والتقدير للمنظمة العربية ، ال يفوتني اإلعراب مجددا  عن ختاما  
للسياحة على استضافة هذا االجتماع الهام، ولكل من ساهم فى اإلعداد 

 أتمنى لها كل التوفيق والنجاح والسداد. والتحضير ألعماله التى 

 وشكــــــــــرا . 
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