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سعادة رئيس المؤتمر .......

أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة
حضرات السيدات و السادة

يشرفني أن أنقل إليكم تحيات القيادة الحكيمة لمملكة البحرين وتمنياتها ألعمال هذه
الدورة بالتوفيق والنجاح.

ويسعدني أن أضم صوتي إلى من سبقوني في تقديم التهنئة لسعادتكم على الثقة
الغالية التي أوالها لكم المشاركون بانتخابكم رئيسا للمؤتمر.
األخوة و األخوات

يكتسببت تقريببر المببدير العببام المعببرو

علببى هببذه الببدورة أهميببة خاصببة لكونببن يتنبباول

موضببوعا بببالا األهميببة فببي هببذا الوتببت بالببذاتر أال و هببو دور منلمببة العمببل الدوليببة
في القضاء على الفقر تحت مللبة أجنبدة  2030و تحقيبق أهبدا

التي تسعى األسرة الدولية الى بلوغها.
و تتالتى أهبدا

التنميبة المسبتدامة

أجنبدة التنميبة المسبتدامة لعبام 2030ر والتبي تبم اعتمادهبا بااجمبا

خببالل تمببة تببادة دول العببالم فببي نيويببور فببي سبببتمبر 2015ر مببه أهببدا

العمل الدولية في الكثير من المجاالتر و خاصبة فبي الهبد
العمببل الالئببق للجميببهر و الببذا يببنعكع ايجابيببا علببى الهببد

منلمببة

الثبامن المتعلبق بتحقيبق

األول المتعلببق بالقضبباء

على الفقر .و تد ساهمت مملكة البحرين في الخطوات الفاعلة التبي أدت البى اعتمباد
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أجنببدة  2030و وضببه مقومببات االلت باام بهببار و خاصببة عنببدما استضببافت فببي مببايو

 2015المنتبد العربببي رفيببه المسبتو حببول التنميببة المسبتدامةر و برعايببة سببامية مببن
صبباحت السببمو الملك ببي األميببر خليف ببة بببن س ببلمان مل خليفببةر رئ ببيع مجلببع ال ببواراء
المببوترر حفلببن ار و رعبباهر و مشبباركة واسببعة مببن واراء التنميببة االجتماعيببة و البيئببة

فببي الببدول العربيببة والعديببد مببن المنلمببات العربيببة و الدوليببة المتخصصببة مثببل لجنببة
األمم المتحدة االتتصادية و االجتماعية لغربي مسبيا (إسبكوا) و برنبام األمبم المتحبدة

للبيئب ببةر اضب ببافة الب ببى هيئب ببات المجتمب ببه المب ببدني المعنيب ببة بقضب ببايا التنميب ببة المسب ببتدامة

والجامعات و معاهد البحوث و القطا الخاص .و خرج المنتد بوثيقة البحرين التبي

تتضمن ( )19هدفا تؤكد جميعها على شمولية أجندة التنمية لما بعد عام  2015وفقا

لمبدأ المسئولية المشتركةر مه مراعاة االحترام الكامل للسيادة الوطنية و احتبرام جميبه

حقببوق االنسببان بمببا فيهببا الحببق فببي التنميببةر فببي اطببار دعببم جهببود الببدول العربيببة فببي
تنفيذ أهدا

التنمية المستدامة.

و بمناس بببة ت ببرؤع مملك ببة البحب برين لل ببدورة ( )35لمجل ببع واراء الش ببئون االجتماعي ببة

العببرتر فقببد ت أرسببت كببذل أعمببال المببؤتمر الببواارا حببول أهببدا

التنميببة المسببتدامة

 2030فبي الببدول العربيبة و أبعادهببا االجتماعيبةر التببي عقبدت فببي القباهرة فببي أبريببل
الماضببير وتببم فيببن اعتمبباد خطببة عمببل عربيببة طموحببة لتنفيببذ أجنببدة التنميببة المسببتدامة

2030ر تقببوم علببى تعايببا الش براكة مببه منلمببات المجتمببه المببدني و القطببا الخبباص
سببعيا الببى بلببو مرحلببة جديببدة تشببهد المايببد مببن السببالم و األمببن و االسببتقرار لكافببة

الشعوت العربيةر و ذل من خالل تكثي

الجهبود لبدعم الفئبات الضبعيفةر والمحافلبة

على حقوق األشخاص ذوا ااعاتةر وتمكبين الشببات والمبرأةر وخلبق جيبل تبادر علبى

مواجه ب ببة التحب ب ببديات والص ب ببعوباتر و مب ب ببتمكن م ب ببن اسب ب ببتخدام تكنولوجي ب ببا المعلومب ب ببات

واسببتثمارها لتطببوير مجتمعببنر ليق ببوم بببدور فاعببل فببي العملي ببة التنمويببة وتحقيببق مم ببال

وتطلعات الدول العربية كافة.
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حضرات السيدات و السادة ...

تشببكل العدالببة االجتماعيببةر و تحسببين مسببتو المعيشببة و تعايببا الح بوار االجتمبباعير
جاءا ال يتج أا من المشرو االصالحي البذا أطلقبن صباحت الجاللبة الملب حمبد ببن

عيسببى مل خليفببةر مل ب مملكببة البح برين المفببد ر حفلببن ار و رعبباهر فببي بببدايات هببذه

األلفية.

و يعكع دستور مملكبة البحبرين المبباداء السبامية للعدالبة االجتماعيبة و الهادفبة البى
تحقي ببق أرت ببى مس ببتويات التكاف ببل االجتم بباعي و المس بباواة و ت ببوفير المس ببتو المعيش ببي
الالئببق للم بواطنينر و خاصببة فببي المببادة الخامسببة التببي تلببام الدولببة بتحقيببق الضببمان

االجتماعي الالام للمواطنين في حالة الشبيخوخة او المبر

او العجبا عبن العمبل او

اليببتم او الترمببل او البطالببةر هببذا عببالوة علببى خببدمات التببومين االجتمبباعي و الرعايببة
الصحية و الوتاية من الفاتة.

و ترجمببة لتل ب المببباداءر تنفببذ الحكومببة سلسببلة مببن السياسببات و الب برام المدروسببة
الموجهة على نحو خاص الى الفئات األتبل دخبال و األكثبر حاجبة للبدعمر مبن أبراهبا

نلببام التببومين ضببد التعطببل ال ارئببد فببي المنطقببة العربيببةر برنببام تحسببين األجببورر دعببم
السله و الخدمات و تبوفير الضبمان االجتمباعي و بطاتبة تخفبي

الرسبوم علبى كببار

السنر و الدعم المالي للفئات المحتاجبةر عبالوة علبى المشبرو البوطني لبدعم و تنميبة

األسببر المنتجببة الهبباد

الببى احببداث تغييببر كمببي و نببوعي ف بي أوضببا هببذه الفئببة مببن

خالل مشرو المنال المنت ر و توفير التمويل المتناهي الصغر مبن تببل بنب األسبرةر

و برنببام خطببوة للمشببروعات المناليببة .و تببد أثمببرت تل ب الجهببود عببن تب بوأ البح برين
م اركبا متقدمببة فببي مؤشبرات التنميبة البشبريةر فضببال عببن اشبادة العديببد مببن المنلمببات

الدوليبة بمبا حققتببن البحبرين فببي المحافلبة علبى معببدالت البطالبة فببي الحبدود الطبيعيببة

واآلمنب ببةر مؤكب ببدين ان المحافلب ببة علب ببى التقب ببدم المحب ببرا يسب ببتلام تعايب ببا دور الح ب بوار
االجتماعي و الشراكة المجتمعية في تحقيق أهدا

التنمية المستدامة.

ان نج بباح مملك ببة البحب برين ف ببي تحقي ببق تلب ب المنجب باات يع ببود بالفض ببل ال ببى الفلس ببفة
االجتماعيببة التببي يقببوم عليهببا المشببرو االصببالحي فببي المملكببةر و مببا يتضببمنن مببن
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مببباداء انسببانية نبيلببةر أثمببرت عببن ارس بباء شبببكة متكاملببة مببن الضببمان االجتم بباعي
والحماية االجتماعية المدعومة بمنلومة تشبريعية متطبورة فبي ضبوء المعبايير الدوليبةر
وذلب تجسببيدا للرؤيببة الثاتبببة لصبباحت الجاللببة المل ب

حمببد بببن عيسببى مل خليفببةر

مل ب مملكببة البح برين المفببد ر والمتابعببة الدائمببة مببن صبباحت السببمو الملكببي األميببر

خليفة بن سبلمان مل خليفبةر رئبيع مجلبع البواراء المبوترر ومبؤاارة صباحت السبمو
الملكببي األميببر سببلمان بببن حمببد مل خليفببةر و لببي العهببد األمببين النائبت األول ل برئيع

مجلع الواراء المبوترر حفلهبم ار و رعباهمر هبذا فضبال عبن حبرص القيبادة الرشبيدة
علببى تطببوير الح بوار االجتمبباعي البنبباء بببين أط ب ار

االنتبباج الثالثببة و ترسببي الش براكة

المجتمعي ببة م ببه منلم ببات المجتم ببه الم ببدنير ايمان ببا منه ببا بوهمي ببة تحقي ببق التكام ببل ب ببين

الجهود الحكومية و األهلية في المسيرة التنموية لهذا العهد الااهر.

أخيب ب ار أود أن أؤك ببد أن مملك ببة البحب برين تجب ببدد دعمه ببا وتويي ببدها للش ببعت الفلسب ببطيني

الشببقيق و تق ب

معببن فببي مطالبببن العادلببة لنيببل حقوتببن المشببروعةر شبباك ار المببدير العببام

على تقريره بشون أوضا العمال في األراضي العربية المحتلة.

ختاماً أشكركم على حسن إصغاؤكم والسالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته،،
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