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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

    آل سعودالعزيز خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبد
  ،رئيس الدورة احلالية و ملك اململكة العربية السعودية

  فخامة الدكتور حممد مرسى 
   ،رئيس مجهورية مصر العربية ورئيس الدورة السابقة

   ،أصحاب اجلاللة و الفخامة و السمو
  ايل األمني العام جلامعة الدول العربية،ـمع

  الضيوف الكرام،

    د بالدي جبزيـل الـشكر     يف البداية أتقدم بامسى الشخصي وباسم وف      
 ملا لقينـاه مـن حـسن        ا وشعب مةًوا وحك  ملكً ،والعرفان لألشقاء يف اململكة   

وهذا ليس   التارخييةالرياضمدينة اإلستقبال وكرم الضيافة منذ أن وصلنا إىل 
  . يف تارخيهالكرمتأصل  ببغريب على شع

ـ          ا وأغتنم هذه الفرصة ألرحب بالسادة الرؤساء الذين يشاركون معن
اللقاء اهلام يعترب قيمة مضافة للعمـل العـريب          هذا    يف مشاركتهموألول مرة   
 من أي وقت     أكثر  يف الوقت الراهن    اجلهود  إىل تظافر  ا الذي حيتاج من   املشترك
  .مضى

   أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو،،سيد الرئيس
 مضي ثالث سنوات على انطالقة الدورة األوىل للقمة         جنتمع اليوم بعد  

ـ علـى س  قرارات هامةب  مدينة الكويت والىت توجتقتصادية مناإل بيل ــ
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 احلساب اخلاص الذى مت إنشاؤه مببادرة صاحب السمو أمري          ، احلصر املثال ال 
  واعتمدت دولة الكويت لدعم مشروعات القطاع اخلاص الصغرية واملتوسطة       

  .مة الثانية يف شرم الشيخ قرارات استراتيجية آن اآلوان لتنفيذهاالق

يف غاية األمهيـة    حافل مبوضوعاتإن جدول األعمال املعروض علينا
تتعلق باإلستثمار يف الدول العربية واإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات         

  . إىل التصدى لألمراض غري املعديةالطاقة املتجددة إضافةً

 ىإن حجم  اإلستثمارات البينية اليرقـى إىل مـستو         يف واقع األمر،    
ا عن آثـار  بعيديف منطقتنا  جيد استثماري شعوبنا رغم توفر مناخطموحات 

 تعصف بإقتصاديات بعض الدول الغربية ونأمل أن يكـون          األزمة املالية اليت  
 العربيـة    الدول  العربية يف  إعتماد اإلتفاقية املوحدة إلستثمار رؤوس األموال     

حافزا للقطاع اخلاص العريبا جديد.   

ملتجددة، إننا يف مجهورية جيبويت رغـم إمكانياتنـا         فيما يتعلق بالطاقة ا   
 سـواء كانـت   تجددة باختالف مصادرهااحملدودة قررنا اللجوء إىل الطاقة امل 

ميكن   أنه ال   ولدينا قناعة   اجلوفية الطاقة الشمسية أو الرياح أو الطاقة احلرارية      
 التنموية إال عن طريق الوصـول إىل طاقـة          لنا تنفيذ مشاريعنا اإلستراتيجية   

 وندعو املؤسسات    يسفيد منها املواطن البسيط واملستثمر يف آن واحد        رخيصة
 الىت تندرج   ة يف متويل هذه املشاريع احليوية     سامهموصناديق التمويل العربية لل   

  . حنن بصددهاىت إهتمامات القمة الحتت

  سيد الرئيس،
 إذ يتمتع برعاية صحية جيـدة      جمتمع ال  ميكن احلديث عن التنمية يف     ال
ا يهدد جمتمعاتنا حيـث تعـد       مراض غري املعدية أصبحت تشكل خطر     أن األ 
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 وجيب اختـاذ كافـة       على اإلقتصاد الوطين لدولنا     وعبئاً السبب األول للوفاة  
والتعاون املستوى الوطين    علىية  توع بري الالزمة للتصدى هلا عرب محالت     التدا

  .ة يف الوسائل العالجية اجلديدةبني الدول العربي

وة الدول  ي، نرحب مببادرة السودان املتعلقة بدع     ويف إطار األمن الغذائ   
  الـسودان  واإلستفادة من الفرص املوجودة ليكون    العربية إلستزراع أراضيه    

جمـال   مـع الـسودان يف        ناجحـة  ن لدينا جتربة  وحنلغذاء العامل العريب    سلة ا 
     .اإلستثمار الزراعي

   الرئيس، أصحاب الفخامة والسمو،سيد
ن هنـاك   ال أ إن إجتماعاتنا يغلب عليها الطابع اإلقتصادي والتنموي إ       

 األجندة، ويف مقدمتها قـضيتنا املركزيـة،        على اسية تفرض نفسها  يقضايا س 
 الىت حققت مكاسب ولو جزئية وذه املناسبة نئ أنفسنا          القضية الفلسطينية 

ذى حتقق بعد حصول فلسطني على عضوية دولة    والشعب الفلسطيين للنصر ال   
تنـضم  أن  غري دائمة بصفة مراقب وجبهودنا املوحدة سيكتمل النصر بعـد           

استقالهلا على كامـل     بعضوية كاملة وحتصل على       املتحدة فلسطني إىل األمم  
  .تراا وعاصمتها القدس الشرقية

مـن  أما األوضاع يف الصومال بدأت تتجه إىل األحسن بعد إنتقالـه            
 مرحلة املؤسسات الدستورية الدائمة ىلمرحلة مؤسسات الدستورية اإلنتقالية إ    

 من بناء مرافق    ديدةًج اوهذه املرحلة تلقى على عاتق احلكومة الصومالية أعباءً       
 إىل دعـم عـريب ودويل وحنـن يف        ذلك حيتاجمن و الدولة احليوية وإعادة األ   

يف الصومال حىت يتعاىف هذا     جيبويت نضع كل إمكانياتنا حتت تصرف األشقاء        
البلد الذى مزقته احلروب أكثر من عقدين من الزمن، ويف هذا اإلطار سامهنا             
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 بكتيبة تتمركـز يف مدينـة       AMISOMيف قوات حفظ السالم اإلفريقية      
ـ  بعيدة عن مركز القيادة يف العاصمة مقد       بلدوين قرب احلدود اإلثيوبية     شوي

  .وتقوم بدور أمين وإنساين

يسعىن إال أن أشكر كل من ساهم يف اإلعداد الرائع هلـذا             م ال يف اخلتا 
ل أعمالنا بالنجاح ملا فيه خـري       ك ونسأل اهللا العلي القدير أن تكل      اللقاء املبار 

  .أمتنا
  

اءعلى حسن اإلصغا             وشكر  
   
  
  

 


