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 ىند براك الصبيحالسيدة 
 العمل والشؤون االجتماعية بدولة الكويت  ةوزير 

 جتماعية العرب،لمجمس وزراء الشؤون اال 73رئيس الدورة 

 غادة واليالسيدة الدكتورة 
 وزير التضامن االجتماعي بجميورية مصر العربية 

 رئيس المكتب التنفيذي لمجمس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، 

 السادة الوزراء ورؤساء الوفود 

 السادة مديري المنظمات المتخصصة

  السيدات والسادة الحضور الكرام،

 الدورة يوم معكم في افتتاح أعمال أشارك اليسعدني أن 
( لمجمس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، الذي يمثل أحد 73)

تقدم أاآلليات الرئيسية لمعمل العربي التنموي المشترك، وأود بداية أن 
العمل والشؤون  ةوزير  -ىند براك الصبيح السيدة الوزيرة لى إبالتينئة 

لمجمس  (73رأسيا أعمال الدورة )تبمناسبة  ،االجتماعية بدولة الكويت
أثق في أن خبرتيا تمثل إضافة وزراء الشؤون االجتماعية العرب والتي 

دمحم الطرابمسي السيد ، والشكر موصول الى ثرية ألعمال مجمسكم الموقر
وزير الشؤون االجتماعية في الجميورية التونسية، عمى جيوده 

 الموقر. لممجمس 73خالل ترأسو أعمال الدورة المخمصة 
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 السيدات والسادة،
المحظة التي تمر بيا المنطقة العربية ىي لحظة تغيير.. تغييٍر إن 

التحوالت التي تشيدىا المنطقة ال تخفى عمى أحد.. و عميق ومتسارع.. 
ليست تحوالٍت ىامشية أو سطحية، بل ىيكمية وذات آثار ممتدة .. إنيا 

شكل تحديات بعضيا ي  و تحوالٌت تضرب المجتمعات العربية في العمق،
خطيرة ألمنيا واستقرارىا ورفاىتيا .. ولعمنا جميعًا قد شيدنا ما حممتو 
عواصف االضطراب لممنطقة من آثار مزلزلة خالل األعوام السابقة.. 
فرأينا مجتمعاٍت تتفسخ.. وحواضر ت خَرب.. وسكانًا ي شردون بالماليين .. 

 الدامي.ودواًل تنحدر إلى ىوة االحتراب األىمي 

وكثيٌر منيا غير مسبوق في طبيعتو -وبرغم صعوبة ىذه التحديات 
إال أن الشك لم يداخمني لحظة واحدة في قدرة مجتمعاتنا عمى  -أو مداه

ضعيفًا نبتًا ليست األمة العربية فتجاوزىا والعبور إلى أفق أفضل.. 
قل تعصف بو ريٌح ميما اشتدت .. وال ىي بيتًا ىشًا يتداعى بنيانو أل

الكبوات واالنكسارات واردة في حياة الشعوب واألمم.. منيا يتعمم فىزة.. 
وفي مواجيتيا َتشَحذ المجتمعات طاقة الصمود والتحدي  ... الناس
 لدييا.

شارات  لى ذلك التحدي.. لقد إاليوم ألمح بوادر ىذا الصمود وا 
 احتشدت المجتمعات العربية في مواجية اليجمة الداعشية البربرية..
ربت المدن ولكن مجتمعاتنا تخرج من ىذه الكبوة أكثر  سقط الضحايا وخ 
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تماسكًا وأشد تالحمًا وأمضى عزمًا عمى انتشال العالم العربي من ىوة 
 الحروب الدينية الدامية، والصراعات الطائفية المقيتة. 

ألمح اليوم إرادة تغيير نراىا ونممسيا ونستشعر زخميا لدى أىل 
أن فالكل بات يدرك لمجتمع المدني عمى حد سواء .. الحكم وممثمي ا

يقاعو ووفقًا  -ينخرط الجميع االصالح فرض  عين ..  كٌل بطريقتو وا 
في جيود إصالحية وتنموية تيدف إلى تغيير المجتمعات  - لقناعتو

العربية.. تسعى إلى بناء اإلنسان العربي القادر عمى التعاطي مع ىذا 
أن الحفاظ  الجميعاقتصادًا وصحة.. لقد أدرك العصر، تعميمًا وثقافة و 

عمى االستقرار يتطمب االنخراط في التغيير..  إن االستقرار ليس، وال 
ينبغي أن يكون، مرادفًا لمركود والتكمس.. االستقرار ىو فعل حركة .. فعل 

 تكيف دائم مع المتغيرات.

إن المتغيرات التي تواجييا المجتمعات العربية، عمى الصعيد 
الديموغرافي والبيئي واالقتصادي واالجتماعي، تستدعي حشد جيود جبارة 
من أجل مواكبتيا واستيعاب تبعاتيا الخطيرة عمى حياة الناس، واآلثار 
االجتماعية واإلنسانية اليائمة التي تصاحبيا.. لحظات التغير ىي أخطر 
 ما يواجو مجتمع من المجتمعات، ذلك أنيا تكون مصحوبة بقدٍر ىائل
من التوتر والقمق وانعدام اليقين.. ويقع عمى عاتق مجمسكم الموقر 

نتم الوزراء المعنيون بحياة المواطن العربي أالكثير في ىذا المجال، ف
اليومية، وضمان أن يعيش في أمن ووئام مجتمعيين، وأنتم المسؤولون 

ت جيال قادرة عمى مواجية التحدياأعداد ا  أيضًا عن حياة األسرة والطفل و 
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ومواكبة التطورات التي تسير في الداخل والخارج .. وأنتم المعنيون كذلك 
بمراقبة حال المجتمع ورصد ما يعتريو من ظواىر التغيير، ومعالجة ىذه 
الظواىر باألسموب العممي الذي يضمن انسجام حركة المجتمع من دون 

 توترات أو صراعات.

اد يكون األخطر في وأقول لكم بعبارة واضحة أن نشاطكم وعممكم يك
حظة الدقيقة.. فالتنمية واالزدىار منظومة العمل العربي في ىذه الم

االقتصادي البد وأن تصحبيما يقظة وتخطيط عمى صعيد العمل 
االجتماعي، ومراقبة دقيقة ألوضاع المجتمع والتغيرات التي تعتمل فيو 
وقدرتو عمى استيعاب سياسات اإلصالح والتجاوب معيا... وبغير ذلك 

يدة والحميدة تصير وبااًل فإن نعمة اإلصالح تنقمب إلى نقمة، وآثاره الج
 عمى المجتمع وسببًا من أسباب توتره واضطراب مسيرتو.   

ومن خالل متابعتي لجيود مجمسكم المقدرة، وفي ضوء التطورات 
واألحداث األخيرة، أود التأكيد عمى عدد من الموضوعات التي قد ترون 

ا في اطار التركيز عمييا بشكل أكثر خالل الفترة القادمة والتي تأتي أيض
 (:7170 -7103الخطة الخمسية لمجمسكم )

بتنظيم "المؤتمر الوزاري حول االرىاب  المجمساستكمال مبادرة  :أوال
والتنمية االجتماعية: أسباب ومعالجات"، من خالل تنفيذ توصيات 

في األردن األخيرة االعالن الصادر عنو الذي أقرتو القمة العربية 
في ضوء ما طرحتو معالي الوزيرة (، وذلك 366بموجب قرارىا )

رئيس المكتب التنفيذي لممجمس في كممتيا.. وأتطمع  -غادة والي 
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في ىذا الصدد الى التقرير الذي سيرفع لمقمة العربية في الرياض 
والتي يتطمب  (، وكذا مقترح خطة التحرك7102ار )مارس/آذ

حًا تنفيذىا تنسيقًا مع مختمف الجيات ذات الصمة، وتحديدًا واض
لألدوار بما يمكن من العمل في إطار منظومة متكاممة متناغمة، 
ويحقق األىداف المرجوة... وأشير ىنا إلى أن مجمسكم الموقر 
يتعامل مع أخطر الجوانب المتعمقة بظاىرة اإلرىاب، أي الجانب 
المجتمعي الذي ال ي عنى فقط باإلجابة عمى سؤال: "كيف نواجو 

نما أيضًا  ظير يبسؤال: "لماذا  -وربما بدرجة أكبر–اإلرىاب؟" وا 
اإلرىاب من األصل؟ وكيف ترعرعت بذوره الشيطانية في 

 ؟".مجتمعاتنا

: يمثل الفقر المتعدد األبعاد أحد األىداف الرئيسية لتحقيق التنمية ثانياً 
الشاممة في الدول العربية، وأحد المحاور الرئيسة لخطة التنمية 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وعميو فان 0202المستدامة 
بما لدييا من شراكات فاعمة مع االمم المتحدة والمنظمات الدولية -

سوف تسعى لدعم جيود مجمس  -والتجمعات االقميمية والجيوية
 0202وزراء الشؤون االجتماعية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 

ط .. و في نواكش )االبعاد االجتماعية(، الذي اقرتو القمة العربية
وذلك بالتركيز عمى دعم الكوادر العربية في مجاالت التخطيط 
عداد المؤشرات العربية التي تتواءم والمعايير الدولية.  والسياسات، وا 

ال يقتصر عمى ما حققتو لفئاتيا  لألمم : إن مقياس التقدم الحقيقيثالثاً 
نما بحال فئاتيا الضعيفة وال ميمشة األكثر قدرة وتمكينًا، وا 
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واليشة.. وىذه الفئات، كما ىو معروف، تكون األكثر معاناة جراء 
برامج اإلصالح االقتصادي والييكمي وىو ما يتطمب عماًل متواصاًل 

إن التعامل مع الفئات  ...من أجل اسناد ىذه الفئات ورعايتيا
كامنة، يمثل في نظري إيجابية ، ال بوصفيا عبء بل طاقة الضعيفة

لنجاح الدول العربية في عبور األزمات الحالية من  المحك الحقيقي
دون اضطرابات اجتماعية تعصف بجيود التنمية واإلصالح 

 والعمران. 

: ان لمجمسكم جيودًا مقدرة أسيمت في التخفيف من اآلثار رابعاً 
االجتماعية الناجمة عن األزمة السورية في دول الجوار، وأدعوكم 

يمكن من زيادة تحسين أوضاع لمواصمة تقديم ىذا الدعم بما 
االخوة السوريين في تمك الدول وبما يخفف األعباء عمى الدول 

نتمنى جميعًا أن تزول الظروف التي أدت إلى إننا المضيفة .. 
خروجيم من األصل عبر تسوية سياسية ت نيي الحرب السورية، 

سيادتو واستقراره، وتمبي طموحات شعبو وحدتو و وتحفع ليذا البمد 
 مشروعة.ال

 أصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،

في ضوء ما تقدم وحتى يتمكن مجمس وزراء الشؤون االجتماعية 
العرب من تنفيذ خطتو الخمسية وتحقيق الميام الجسام الممقاة عمى 
عاتقو، فإنني أدعو الدول األعضاء الى االستمرار في دعم الصندوق 

لممجمس .. وبما ينعكس ايجابا عمى العربي لمعمل االجتماعي التابع 
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المواطن العربي وأيضا بما يعزز كوادر وزاراتكم الموقرة لمقيام بمياميم 
 عمى أكمِل وجو.

ميرًا أوفي نياية كممتي ال يسعني اال أن اتقدم مجددا لدولة الكويت، 
وشعبًا، بالشكر عمى كرم الضيافة وحسن الوفادة، موجيًا تحية  وحكومةً 

السمو أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق... وال  تقدير لصاحب
رؤساء والوزراء و أصحاب المعالي والسعادة إليكم يفوتني أن أتوجو 

الوفود عمى ما تقومون بو من جيود ىامة لدعم العمل التنموي العربي 
 وفقكم هللا إلى ما فيو خير شعوبنا ومجتمعاتنا. ..المشترك

 ،والسالم عميكم ورحمة هللا
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