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  أصحاب المعالي،
  والسادة،السيدات 

أود فــي مســتهل كلمتــي أن أتوجــه بالشــكر والتقــدير إلــى كــل مــن 
ــك الصــورة المشــرفة،  ســاهم فــي اإلعــداد ألعمــال هــذه القمــة لتخــرج بتل
ـــع الجهـــات،  ـــين جمي ـــًا روح التعـــاون والتنســـيق المســـتمر ب ـــثمن عالي ون
وقناعاتنـــا بـــأن العمـــل المشـــترك هـــو الســـبيل الوحيـــد إلنجـــاح مثـــل هـــذه 

يق أهدافها بالصورة المرجوة منها ... خاصة وأن محاور الملتقيات وتحق
القمة االقتصادية العربية البريطانية تتطرق إلى موضوعات هامــة تتعلــق 

والتنميــة المســتدامة، ومســائل األمــن  تعزيــز االســتثمار واألعمــال بفــرص
المــائي، والتحــوالت الدراماتيكيــة فــي قطــاع المصــارف واألســواق الماليــة، 

الموضوعات العامة ذات األولوية التي تتناولها أعمال هــذه إلى آخره من 
  .القمة

  السيدات والسادة، 
ــة لالقتصــاد  ــى الصــورة الكلي ــيس ســهًال أن ننظــر إل ــي ل ــة ف والتنمي

الصــورة متداخلــة ومركبــة ... وهــي تتضــمن مــن  المنطقــة العربيــة، فهــذه
المخاطر ونقاط الضعف بقدر ما تنطوي علــى اإلمكانــات وعوامــل النجــاح 

تجـــري فـــي عـــدد مـــن دول  –واالزدهـــار ... والحـــق أن ثمـــة محـــاوالت 
لتحويــل اإلمكانيــات العربيــة، وهــي كبيــرة وواعــدة إلــى "معادلــة  –المنطقة 

تصـــاعد اإلدراك، لـــدى الحكومـــات  نجـــاح" ... واألهـــم أننـــا نلمـــس جميعـــاً 
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والشعوب، بأن التنمية والنجاح االقتصــادي همــا قضــية بالدنــا وامتنــا فــي 
  هذا العصر.

ومن هنا تأتي أهمية قمة اليوم لمــا تمثلــه مــن منصــة هامــة تجمــع 
المعنيين بالجانبين البريطــاني والعربــي للتفكيــر ســويًا فــي كيفيــة مواجهــة 

ا علــى الصــعيد االقتصــادي والســيم اليــوم... لتحديات التي تجابــه عالمنــاا
وكــذلك لتبــادل الخبــرات والمعلومــات فــي عــدد مــن المجــاالت  والتنمــوي...

ــــدى الجــــانبين  ــــي بالتأكيــــد تمثــــل أولويــــة ل والموضــــوعات الحيويــــة والت
(البريطــــاني والعربــــي) مثــــل التكنولوجيــــا الماليــــة والمصــــرفية، والتنميــــة 

بــــل الطاقــــة غيــــر المتجــــددة، ريــــادة المتجــــددة مقاالمســــتدامة، والطاقــــة 
األعمــال وتمكــين الشــباب ... خاصــة وأن الجانــب البريطــاني يعــد شــريكًا 

  العربية.لدول المنطقة  هاماً اقتصاديًا 

  السيدات والسادة، 
الشك أن مؤتمر اليوم ُيعد فرصة هامة للحديث عن شــراكة حقيقيــة 

بيل أمــام تبــادل بــين الجــانبين العربــي والبريطــاني ... بهــدف تمهيــد الســ
الخبرات وأفضــل الممارســات ... وبمــا يضــع أساســًا لتعــاون وثيــق وممتــد 
على صعيد المشروعات االقتصادية والتنموية المختلفــة والمتنوعــة والتــي 

 تــزالتحقق أهداف الجــانبين، العربــي والبريطــاني ... فالمنطقــة العربيــة ال 
مــن المجــاالت فــي عــدد  إليهــا تحتــاج إلــى اكتســاب ونقــل خبــرات جديــدة

بأبعادهــا الثالثــة االقتصــادية  المرتبطة بكيفيــة تحقيــق التنميــة المســتدامة
  .واالجتماعية والبيئية
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كما أن الجانب البريطاني يحتاج دون شك لضخ حيوية جديــدة فــي 
الواعــد اقتصاده خالل تلك المرحلة الدقيقــة ... وأظــن أن الســوق العربــي 

البريطــاني ... لــيس فقــط كســوق  بإمكانياتــه يعــد وجهــة مثاليــة للشــريك
اســــتهالكي ضــــخم ... وٕانمــــا باألســــاس، كوجهــــة لالســــتثمار والشــــراكة 
والتوظيـــف فـــي العديـــد مـــن والمشـــروعات الناشـــئة والقطاعـــات الواعـــدة 

  كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وفـــي هـــذا الســـياق، يجـــدر بـــي اإلشـــارة إلـــى التقريـــر الصـــادر عـــن 
ــة لضــمان االســتثمار وائتمــان الصــادرات بشــأن تحســن  المؤسســة العربي

جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر "ضمان لجاذبية االستثمار لعام 
ــة بمؤشــر عــام بال . وذلــك"2018 مجموعــة  –، واســتقرارها 2017مقارن

فــي المرتبــة الرابعــة مــن بــين ســبع مجموعــات جغرافيــة  –الــدول العربيــة 
ر منــاخ اســتثماري جــاذب يســاعد للعــام الخــامس علــى التــوالي، ممــا يــوف

  المباشر إليها.على زيادة تدفق االستثمار األجنبي 

وفــي هــذا الســياق أيضــًا، ال يفــوتني التأكيــد علــى أن جامعــة الــدول 
العربيــة تســعى وتعمــل دائمــًا علــى تهيئــة البيئــة الخصــبة لالســتثمار فــي 

ديــدة المنطقــة العربيــة ... حيــث يجــري اآلن العمــل علــى إعــداد اتفاقيــة ج
لالســتثمار فــي الــدول العربيــة مــن أجــل اســتيعاب التطــورات االقتصــادية 
علــى المســتوى الــدولي، بمــا فــي ذلــك اســتيعاب المفــاهيم الحديثــة، مثــل 
مفــاهيم التنميــة المســتدامة والثــورة الصــناعية الرابعــة، واقتصــاد المعرفــة 

ة كافــة علــى إزالــ ةاالتفاقية الجديــد تلك واالقتصاد الرقمي ... كما ستعمل
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المعوقات التي تواجه المستثمرين العرب واألجانب وتشجعهم علــى زيــادة 
  استثماراتهم في المنطقة العربية.

  السيدات والسادة، 
وجلســـات العمـــل الفنيـــة  إن جـــدول أعمـــال اجتماعـــات قمـــة اليـــوم

عــددًا هامــًا مــن الموضــوعات، ولكــن اســمحوا لــي أن  تتنــاول المتخصصة
لما يمثله مــن أهميــة وأولويــة لــدول المنطقــة  أركز على موضوع هام جداً 
موضـــوع األمـــن المـــائي ... حيـــث تضـــع هـــو خـــالل الفتـــرة الحاليـــة ... و 

جامعــة الــدول العربيــة دائمــًا الموضــوعات ذات الصــلة بمواجهــة تحــديات 
وأن المنطقــة العربيــة تواجــه  األمــن المــائي فــي مقدمــة أولوياتهــا، خاصــةً 

صــعوبات حقيقيــة نتيجــة لشــح الميــاه الــذي تعــاني منــه المنطقــة، والــذي 
تولد نتيجة لصــعوبات وتراكمــات مرتبطــة بعوامــل كثيــرة، يــأتي مــن بينهــا، 

% وهــي أعلــى نســبة عالميــًا)، وتحــديات تغيــر 2تسارع النمــو الســكاني (
  مسبوقة . صعوبة الوضع بصورة غيرالمناخ والتي تضاعف من 

فــي منــع  –القــوة القائمــة بــاالحتالل  –ممارســات إســرائيل  كمــا إن
الفلسطينيين من االستخدام المباشــر والحــر لمــواردهم الطبيعيــة بمــا فيهــا 

ــاه ...  الحــال بــالجوالن الســوري المحتــل لــيس بأفضــل حيــث  وكــذلكالمي
اه تحرم السلطات اإلسرائيلية المزارعين السوريين من الحصول علــى الميــ

تضــع دائمــًا موضــوعات  الالزمــة للزراعــة ... كــل تلــك األمــور والتحــديات
  األمن المائي في مقدمة أولويات عمل منظومة العمل العربي المشترك.
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 بــادرتالجامعة العربيــة  وفي هذا االطار، تجدر بي اإلشارة إلي إن 
 4باحتضان أول اجتمــاع عربــي مشــترك بــين وزراء الميــاه والزراعــة يــوم 

، بهــدف تنســيق الجهــود بــين قطــاعي الزراعــة والميــاه بمــا 2019يــل أبر 
يساعد على تحقيق األمن المائي واألمن الغذائي والمســاهمة فــي تحقيــق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ذات الصـــلة بتلـــك الموضـــوعات مـــن خـــالل 

ووضــع آليــات فعالــة  بــين القطــاعين فيمــا مأسسة آليــة إقليميــة للتنســيق
  .ات ذات الصلة بتلك الموضوعاتلمواجهة كل التحدي

  السيدات والسادة، 
إنني على ثقة من أن ما سيسفر عن أعمال هــذه القمــة مــن نتــائج 
ســتكون علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة، وأن هــذا الجمــع مــن المســئولين 
والخبـــراء قـــادر علـــى إيجـــاد آليـــة فعالـــة تســـتطيع تنفيـــذ مـــا ســـيخرج بـــه 

إليــه جميعــًا مــن تقــدم ورخــاء  المؤتمر من توصيات كي نحقــق مــا نصــبو
ــي والبريطــاني ... كمــا أود  ــة بــين الجــانبين العرب وشــراكة إيجابيــة وفعال
التأكيد أيضًا على أن الجامعة العربية مستعدة الحتضان كل مبادرة تعــزز 
التنســـيق بـــين السياســـات والتكامـــل بينهـــا فـــي المجـــال التنمـــوي بأبعـــاده 

  المختلفة.
  وبركاته،والسالم عليكم ورحمة اهللا 
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