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مبـنـاسـبة افتتاح أشغال اجلمعية العامة االستثنائية
لرابطة املجالس االقتصادية واالجتماعية العربية والهيئات املماثلة لها
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على نبيه الكرمي،
عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم

§ السادة مستشارو رئيس اجلمهورية؛
§ السيدات والسادة أعضاء احلكومة؛
§ السيد وسيط اجلمهورية؛
§ السيدات والسادة إطارات الدولة ومسؤولي هيئات ومؤسسات الدولة.

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
استسمحكم في البداية للترحيب بالسيد املدير العام ملنظمة العمل العربية والسادة الوزراء ورؤساء
املجالس اإلقتصادية واإلجتماعية ورؤساء الوفود وكل ضيوفنا الكرام من الدول العربية ،كل بإسمه
ومقامه ،احلاضرين للمشاركة في هذا اللقاء الهام ،الذي خصه رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد
تبـــون ،برعايته السامية.

أيتها السيدات الفضليات ،أيها السادة األفاضل؛
إن حضوري بينكم اليوم يأتي انطالقا من أهمية هذا احلدث واملستمدة من األهمية البالغة للمجالس
اإلقتصادية واالجتماعية والهيئات املماثلة ودورها املحوري ضمن البنية املؤسساتية للدول ،وكذا الدور
املنوط بها من أجل تنشيط احلياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية كذلك ،إن على الصعيد املحلي أو
اإلقليمي أو الدولي ،من خالل إقامة فضاءات لترقية التشاور واحلوار والتعاون بني مختلف مكونات املجتمع
وكذا باعتبارها همزة وصل مع الهيئات النظيرة واملماثلة بهدف إنشاء فضاءات إقليمية ودولية تسعى إلى
ترقية التشاور واملبادالت في مختلف مناحي احلياة خدمة للشعوب العربية.
إن الرابطة ،تعتبر من بني اآلليات التي ميكن االعتماد عليها ،في مساعي بعث العمل العربي املشترك في
املجال االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،من أجل حتقيق النهضة املنشودة في أقطارنا العربية.
أيتها السيدات الفضليات ،أيها السادة األفاضل؛
يأتي تنظيم هذه اجلمعية العامة االستثنائية في وقت تستعد فيه اجلزائر إلى تنظيم القمة العربية والتي تندرج
ضمن املساعي التي يبذلها رئيس اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية السيد عبد املجيد تبون في سبيل
لم الشمل العربي حول قضاياه املصيرية املشتركة في شتى املجاالت السياسية واألمنية خدمة لإلستقرار في
الوطن العربي وكذا قضايا التنمية االقتصادية واإلجتماعية أو تلك املرتبطة بالتغيرات املناخية والبيئية.
ومن هذا املنطلق ،فإن تطوير العمل العربي املشترك واإلرتقاء به إلى مستوى التحديات الّراهنة التي باتت
تفرضها الظروف اإلقليمية والدولية املتقلبة ،يستوجب التكاتف من أجل مجابهتها ،وال سبيل إلى ذلك
سوى باالعتماد على توحيد اجلهود وحشد القدرات البشرية واملادية واإلستثمار في الطاقات الشبانية التي
تزخر بها بلداننا وتعظيم االستفادة منها إلثبات الوجود العربي ككتلة واحدة متضامنة.
أيتها السيدات الفضليات ،أيها السادة األفاضل؛
إنني على يقني بأن لقاءكم هذا سيعزز مساعيكم جميعا من أجل إعادة بعث هذه الرابطة ،بعد الركود الذي
عرفته نتيجة األزمة الصحية الغير مسبوقة التي عرفها العالم ،وهذا حتقيقا لألهداف التي أنشأت من أجلها
سنة  ،2015ال سيما ما تعلق ،بتشجيع ثقافة احلوار بكل أشكاله والعمل على حتقيق تنمية إقتصادية
وإجتماعية متوازنة قادرة على جتسيد العدالة اإلجتماعية والتماسك اإلجتماعي املنشود.

كما أن املشاركة النوعية للمجالس االقتصادية واالجتماعية والهيئات املماثلة لها في الوطن العربي ،ستجعل
من هذا اللقاء مبثابة االنطالقة الفعلية واملتجددة لهذه الهيئة ،خاصة بعد رفع القيود التي فرضتها جائحة
كورونا على مدار السنتني املاضيتني.
وأدعوكم بهذه املناسبة إلى اإلستلهام من التجربة اجلزائرية الرائدة في مجال تشجيع ثقافة احلوار والتواصل
وهو ما يعمل السيد رئيس اجلمهورية على حتقيقه منذ توليه سدة احلكم في اجلزائر ،ال سيما فيما له عالقة
باألهداف التي تصبو إلى حتقيقها الرابطة املجالس اإلقتصادية واإلجتماعية العربية من تشجيع لثقافة احلوار
بكل أشكاله وتعميق الدميقراطية التشاركية وحتقيق السلم واإلستقرار اإلجتماعي.
ضمن هذا املنظور ،جتدر اإلشارة بأن اجلزائر كانت من الدول السّباقة في الوطن العربي في مجال ترقية املجتمع
املدني ،وأذكر هنا ،على سبيل املثال ،ال احلصر ،إنشاء هيئة دستورية ممثلة في "املرصد الوطني للمجتمع
املدني" نعمل على أن جنعل منه شريكا فاعال يساهم في إدارة الشأن العام ويساهم كقوة إقتراح في صياغة
السياسيات العمومية ،كما يهدف إلى ترسيخ قيم املواطنة الفاعلة خدمة حتقيق أهداف التنمية الوطنية
والتماسك االجتماعي".
فضال عن ذلك ،شهد صباح هذا اليوم إشراف السيد رئيس اجلمهورية على تنصيب املجلس األعلى
للشباب ،وهي هيئة دستورية أخرى تعمل على تقدمي آراء وتوصيات وإقتراحات حول املسائل املتعلقة
بحاجات الشباب وطموحاته في املجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والرياضية كما يساهم في ترقية
احلس املدني والتضامن اإلجتماعي في أوساط الشباب ،باعتباره رأس مال األمة ومصدر مناءها و ثروتها.
أيتها السيدات الفضليات ،أيها السادة األفاضل؛
إنني على يقني بأن لقائكم هذا سيشكل فضاء مناسبا للتشاور ولتبادل التجارب واخلبرات ،ومحطة لتوحيد
الرؤى حول كل ما يتعلق بشؤون التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة ،االقتصادية واإلجتماعية والبيئية،
القائمة على االستغالل األمثل والرشيد للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها بلداننا العربية.
كما أغتنم هذه السانحة ألحث القيادة اجلديدة لهذه الهيئة على ضرورة السعي من أجل توسيع التمثيل
فيها لتشمل كل الدول العربية الغير ممثلة حاليا ،وهذا حتى يتسنى لها حتقيق الغاية واألهداف النبيلة التي
ُأنشئت من أجلها.

نحن متأكدون أن أشغال لقاءكم هذا ،ستكون متميزة ومثمرة ،هي فرصة كذلك ،لتبادل الرؤى واألفكار
وتقريب التصورات بخصوص املسائل اجلوهرية املشتركة ،وفي مقدمتها املسائل التي أصبحت تفرض نفسها
كأولويات في الوقت الراهن ،كمسائل األمن الغذائي ،األمن الغذائي ،األمن الطاقوي ومعاجلة املخلفات
االقتصادية واالجتماعية املترتبة عن جائحة كورونا ،دون نسيان مسألة التغيرات املناخية والبيئية وآثارها
املحتملة على العالم العربي في احلاضر واملستقبل.
كما ،ال يفوتني التأكيد للسيدات والسادة أعضاء الرابطة ،الذين اختاروا اجلزائر العاصمة لتكون مقرا لها،
عن إلتزام الدولة اجلزائرية بتقدمي الدعم واملرافقة للرابطة لتصبح هيئة فاعلة تضاهي املنظمات اإلقليمية
والدولية املماثلة ،من أجل أن تلعب دورها باقتدار لتحقيق أهدافها النبيلة في كل ما يصب في مصلحة
شعوبنا التّواقة إلى العيش في كنف األمن واإلستقرار والّرفاهية واالزدهار.
في اخلتام ،أمتنى للقائكم هذا كامل النجاح والتوفيق من أجل اخلروج بنتائج ملموسة وواقعية ،وبتوصيات
عملية مدعومة باقتراح لآلليات الكفيلة بتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع.
مرة أخرى ،أجدد الترحيب باجلميع ،في أرض الشهداء وقبلة الثوار واألحرار ،وباسمكم جميعا أعلن عن
االفتتاح الرسمي ألشغال اجلمعية العامة االستثنائية لرابطة املجالس االقتصادية واالجتماعية العربية والهيئات
املماثلة باجلزائر.
وفقكم اهلل جميعا ملا فيه اخلير والصالح خدمة لألوطان العربية وشعوبها.
شكرا لكم جميعا على كرم االصغاء،
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

