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 لدكتورة مهريناز العوضيسعادة ا

والتنمية الشاملة رئيس جمموعة السكان والعدالة بني اجلنسني  

 يف االسكوا

 

 صاحبات وأصحاب السعادة ممثلي الدول العربية 

 

 السيدات والسادة

بداية أود أن أتوجه بالشكر إىل اللجنة االقتصادية واالجتماعية  

العوضي، على اجلهود  لغربي آسيا، ممثلة يف سعادة الدكتورة مهريناز

والشراكة الفاعلة على مدى سنوات وسنوات لتعزيز العمل االجتماعي 

واليوم  ،التنموي العربي املشرتك، يف كافة جماالته وأبعاده اهلامة

وحنن جنتمع حول أحد أهم املوضوعات اليت متس حياة املواطن 

العربية  اليومية، أال وهي احلماية االجتماعية، فإن ما تشهده املنطقة

من ظروف خاصة جدًا وحتديات جسام، متثلت يف موجات اإلرهاب 

والصراعات املسلحة، واستمرار املمارسات اإلسرائيلية على الشعب 

، هذا الفريوس املستجد 19الفلسطيين، ناهيكم عن جائحة كوفيد 

 الذي غري شكل احلياة وأعاد ترتيب األولويات.

آلليات املستخدمة واليت كل ذلك أدى إىل إعادة النظر يف ا 

تقوم بها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الشركاء ويف مقدمتهم 

االسكوا، لتعزيز جهود الدول العربية الرامية إىل تنفيذ األبعاد 
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، والقضاء على الفقر مبختلف أبعاده، 2030االجتماعية التنموية خلطة 

اإلطار االسرتاتيجي  فكما تعلمون أننا بالتعاون مع االسكوا قد انتجنا

العربي للقضاء على الفقر يف الدول العربية، والذي أخذ يف االعتبار 

حينها كافة املستجدات، والبد هنا أن أتوجه جبزيل الشكر والعرفان 

مسؤول اقتصادي  –إمساعيل  إىل األخ والصديق الدكتور خالد أبو

اعلة على ر والشراكة الفأول يف االسكوا، على الدعم الفين املقّد

واحلرص على  بالدؤومن العمل  ًامدى أكثر من مخسة عشر عام

فتلك الشراكة نتج عنها فعاليات املقدرات التنموية للدول العربية، 

األهداف  ما يتعلق بتنفيذسواء في ،متخصصةوورش عمل وتقارير 

وترسيخ هذا املفهوم  أو حول الفقر مبختلف أبعاده، ،لأللفيةالتنموية 

من املوضوعات  ذلك وغري لدى الدول العربية ملا فيه من نفع كبري،

، واليت أرى أنها أسهمت بشكل فاعل يف بناء اهلامةاملتخصصة 

 .القدرات يف الدول العربية

وحنن هنا اليوم مع احلضور والتمثيل رفيع املستوى للدول 

نأمل أن حنقق  معها، كثريًا العربية، ومن شخصيات نعرفها جيدًا وتعاونا

إىل وضع والوصول اهلدف املنشود من هذا االجتماع الفين اهلام، 

أسس لنموذج للحماية االجتماعية يف الدول العربية، يسهم بشكل 

فاعل يف ضمان حياة أفضل لكافة فئات اجملتمع وخاصة الضعيفة 

 وبالطبع أؤكد على حقوق األشخاص ذويواألوىل بالرعاية منها، 
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اإلعاقة وتقدير وتعظيم كبار السن يف اجملتمعات العربية، وبناء قدرات 

 الشباب.

والبد أن اشري هنا إىل التجربة اهلامة حول إعداد دليل 

املسؤولية االجتماعية باملشاركة، والذي كان مبساهمة فاعلة مع السيد 

مسؤول شؤون اجتماعية أول باإلسكوا، وغريها من  –أسامة صفا 

 ت املتخصصة أيضا يف هذا اجملال، فالشكر له أيضًا.الفعاليا

 

 السيدات والسادة 

الوقت ضيق وكنا نأمل أن نعقد  فلألسفال أود أن اطيل عليكم  

اجتماعنا هذا حضوريا وملدة يومان على األقل، إال أننا نؤكد على 

التواصل واالستمرار يف العمل سويا بكافة الوسائل املتاحة، وإىل أن 

، مبا ميكن من حتقيق النتائج يف املرة القادمة جنتمع حضوريًا

 ي.املرجوة وانعكاسها اإلجيابي على املواطن العرب

 ،،،وشكرًا

 


