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  مداخلة

  

  بدر الدين عاللي / السيد السفير د.

  لجامعة الدول العربيةالمساعد األمين العام 

  رئيس قطاع الشئون االجتماعية

  

  في

  

  كبار المسؤوليناجتماع  

  التحضيري لمجلس االقتصادي واالجتماعيل

  )28لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د.ع (

  

  23/3/2017 –المملكة األردنية الهاشمية 
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المملكة األردنية ب زارة الصناعة والتجارة والتموينو  أمين عام  يوسف الشماليالسيد/  عطوفة
  )28رئاسة القمة العربية في دورتها العادية ( – الهاشمية

  أصحاب المعالي والسعادة،      
  ،السيدات والسادة      

األردنية الهاشمية على توليها رئاسة القمة يسرني في بداية االجتماع أن أتوجه بالتهنئة إلى المملكة   
، مؤكدًا على تعاوننا التام نيًا لها خالص التوفيق والسدادالعربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين، متم

تقدير إلى الجمهورية االسالمية وال يستوجب توجيه الشكر. كما معها لما فيه صالح األمة العربية
  . وإدارتها الحكيمة ألعمالها السابقة للقمةخالل ترؤوسها للدورة الُمقّدرة جهودها الموريتانية على 

سعادة السفير أحمد بن حّلي نائب األمين العام لجامعة الدول العربية أنقل لكم تحيات واسمحوا لي أن 
حالت دون تواجده معنا، ، وذلك لظروف صحية طارئة الهام عن مشاركتكم في هذا االجتماعواعتذاره 

  .منين له الشفاء العاجلمت

  السيد الرئيس،

يُمّثل اجتماُعنا اليوم أولى فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على 
مستوى القمة، وينعقد تحضيرًا الجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري 

  التحضيري للقمة العربية.

وكما تعلمون، يبحث اجتماُعنا اليوم الملف االقتصادي واالجتماعي المرفوع للقمة العربية، والذي 
ُتمّثل أولوية في العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك، يتناول عددًا من الموضوعات الهامة التي 

منذ  ودراستهاوضوعات هذه المتم اإلعداد لوالتي تنعكس على المواطن العربي بصورة مباشرة. وقد 
  .الشهر الماضياالقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة ) للمجلس 99(اجتماع الدورة 
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  السيد الرئيس،

للدفع قُدمًا بمسيرة  دة ومبتكرةلعلكم تتفقون معي في أهمية أن يُفضي عملُنا إلى بلورة آليات مُحدّ 
نظومة العمل العربي المشترك، فهو يُعّد بمثابة الدافع العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي في إطار م

  الرئيسي والُمحّفز األساسي للنهوض بهذه المنظومة والتماس آثارها.

للتفّضل بالنظر في مشروع جدول األعمال تمهيداً وانطالقًا من ذلك، أدعو مجلسكم الموقر 
الوزاري ومن ثم إلى القمة، المستوى على مشاريع قرارات يتم رفعها إلى المجلس القراره، وصوًال إلى 

  .تسيير عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربيةسهم في بما يو 

  وشكراً سيادة الرئيس،

  

 


