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  صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد للمملكة العربية السعودية،،

لسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات الـدول العربيـة           أصحاب الجاللة وا  

  الشقيقة،،

  األخوة واألخوات،،

  السالم عليكم ورحمة اهللا تعالي وبركاته،،

يطيب لي بدءاً أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين، الملك         
عربية على حـسن االسـتقبال، وكـريم        عبد اهللا بن عبد العزيز، ولحكومته وشعب المملكة ال        

الضيافة العربية األصيلة، والتسهيالت التي وضعت تحت تصرفنا منذ وصـولنا إلـى أرض              
 عام الجامعـة العربيـة، علـى    أمينوالشكر موصول لألخ نبيل العربي،    . الحرمين الشريفين 

محمد مرسـي،   . س د كما نشكر فخامة الرئي   . اإلعداد الجيد، والتنظيم الدقيق لهذه القمة الهامة      
رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، على ما قامت به بالده في قيادة العمـل االقتـصادي                

  .العربي، بمتابعة تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ بحكمة ودراية

 اإلرادة  امتالكنـا  مؤتمرات قمة عربية خاصة بقضايا االقتصاد، يدل علـى           انعقادإن  
 شعوبنا العربية في التنمية االقتـصادية       وآمالد، لتحقيق تطلعات    السياسية القوية والعزم األكي   

وحضارتها وإمكانياتها البـشرية    واالجتماعية ولتحتل المكانة التي يؤهلها لها إرثها التاريخي         
  .والطبيعية والمالية، لذلك فإننا نثمن جهود الجامعة العربية في تنظيم هذه المؤتمرات

تي يجب أن تحظى باألولوية القصوى، في أجندة أعمال         إن من أهم القضايا العاجلة ال     
، وذلك نسبة لما يواجه العالم مـن        قمتنا االقتصادية، هي تحقيق األمن الغذائي لشعوبنا العربية       

مخاطر ومهددات أزمة غذائية خطيرة، نابعة من التحوالت البيئية التي تعيق قدرة دول العالم              
ان العالم، المتوسع بمعدالت غير مسبوقة، هـذا إلـى          على مواجهة متطلبات توفير الغذاء لسك     

جانب توقعات العالم في نقص مصادر الطاقة، مما دفع بعض الدول المنتجة لمـواد غذائيـة                
أساسية، مثل السكر والحبوب، تحويلها إلى الطاقة، مما يؤدي إلى تعميق مشكلة الغـذاء فـي                

  .العالم
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جه مخاطر أزمة الغذاء، خاصة فـي ظـل   هذا وإن األمة العربية كجزء من العالم توا  
رتفـاع   عدد الـسكان، وا    لعربي يوماً بعد يوم، بسبب زيادة     تزايد حجم فجوة الغذاء في العالم ا      

 أسعار المواد الغذائية، حتى باتت تشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل التنميـة            مستوى الدخل وارتفاع  
 مليار 20جوة الغذاء في عالمنا العربي من االقتصادية واالجتماعية في بلداننا، ولقد زاد حجم ف

  . مليار دوالر في العام40 إلى نحو 2000دوالر في عام 

  أصحاب الجاللة والسمو والفخامة

لألمـة  لك عبد اهللا، بحجم مشكلة الغـذاء  إدراكاً من جاللة خادم الحرمين الشريفين الم   
  .ج والتصنيع الزراعيالعربية، فقد قدم مبادرته الحكيمة إلنشاء شركة كبرى لإلنتا

أما نحن في السودان، فقد بدأنا برامج تنموية كبرى، بعون كريم من الـدول العربيـة        
  .الشقيقة تهدف إلى تحقيق األمن الغذائي العربي

إن السودان يحفظ للدول العربية ما قدمته من عون اقتصادي، أسهم في إكمال العديـد               
الغذائي العربي، وعلى وجه الخـصوص تلـك        من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق األمن        

المرتبطة بالبنيات التحتية، مثل مشروع سد مروي وتعلية خزان الروصـيرص، ومـشروع             
ريع ساهمت في زيـادة المـساحات المرويـة         مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، وهي مشا      

 مليون فدان، بجانب رفـع معـدالت توليـد الطاقـة            8 مليون فدان إلى نحو      4للزراعة من   
ولما كان السودان بلداً زراعياً بصورة أساسية، ويرتكز تطوره على تطور القطاع            . الكهربائية

وعات األمن الغذائي، فـي     الزراعي والحيواني، فقد تبنى إستراتيجية تستند على تشجيع مشر        
  .المجال الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية

وكما تعلمون أصحاب الجاللة والسمو والفخامة، فإن السودان بما حباه اهللا من موارد             
واألمطار    زراعية خصبة، ومياه متوفرة بصورة مستدامة من األنهارأراضيطبيعية هائلة من 

ى ثروة حيوانية متزايدة فإن السودان مؤهل تماماً لإلسهام األكبر          والمياه الجوفية، باإلضافة إل   
  .في سد الفجوة الغذائية في عالمنا العربي

  أصحاب الجاللة والسمو والفخامة،

يشرفني أن أعلن أمامكم اليوم بتبنينا مبادرة جديدة بدأناها بإعداد مشروعات مدروسة            
حيواني والصناعات الغذائية، تُلبى احتياجـات    لألمن الغذائي، في مجاالت اإلنتاج الزراعي وال      

، واللحوم، وزيوت )كالقمح واألرز(إخوتنا العرب في مجاالت إنتاج وتصنيع وتصدير الحبوب 
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مع كامل استعدادنا لمنح أي ميـزات يطلبهـا اإلخـوة           . الطعام، والسكر واألعالف الخضراء   
  .العرب

رطوم تنظمه الجامعة العربيـة،  خولتحقيق ذلك، فإنني أدعو إلى عقد اجتماع خاص بال  
 وزراء االقتصاد والمال والمستثمرين العرب، والصناديق ومؤسسات التمويـل العربيـة            يضم

اإلقليمية والقطرية، والبنك اإلسالمي للتنمية والمصارف العربية، للتفاكر واالستماع إلى مـا            
لغذائي العربي إلى واقع    يرونه حول أنجع السبل، التي تترجم مشروع السودان لتحقيق األمن ا          

 ترحيبنـا ملموس، وأؤكد أننا في السودان سوف نتبنى ما يخرج به هذا اللقاء العربي، ونعلن               
باستضافة هذا االجتماع خالل شهر مايو القادم، ونقترح إصدار قرار من قمتكم الموقرة بهـذا               

  .الشأن

  اإلخوة الكرام قادة الدول العربية،

مملكة العربية برفع قدرات الصناديق العربية لتمكينها من        يسعدني أن أرحب بمبادرة ال    
الوفاء بالتزامات تمويل المشاريع مع رفع قدرات الشركات المشتركة للقيام بواجباتها تجاه تنفيذ 

  .المشروعات مع االهتمام بدعم قدرات بعض دولنا العربية

اد الوثائق الخاصـة    بيرة في إعد  كلقد بذل الفنيون وكبار المسؤولين والوزراء جهوداً        
بهذه القمة وأدعوكم إخوتي الكرام إلجازة تلك الوثائق لما تُشكله من توافق إرادة حول جميـع                

  .الموضوعات المطروحة على هذه القمة

وال يسعني في الختام إال أن أتقدم بجزيل شكري وتقديري لجاللة الملك عبد اهللا بـن                
رته السباقة حول األمن الغذائي وحرصه علـى        عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين على مباد      

متابعتها وتوفير التمويل الالزم إلنفاذها وتوجيهاته الصريحة للمستثمرين ورجـال األعمـال            
للتركيز على االستثمار في مجال توفير الغذاء صوناً ألمن األمة وحرصـاً علـى مـستقبلها                

السودان مع مراد خـادم الحـرمين   وتشكل مبادرتنا التي طرحناها عليكم تجاوباً من        . وعزتها
وال يفوتني أن أعلن عن دعم السودان لإلخوة في الجزائر والشكر موصول لحكومة      . الشريفين

وشعب المملكة العربية السعودية الستضافتهم، بكرمهم الفياض لهذه القمة مع ثقتنا في قيادتهم             
  .الحكيمة ألعمالها ومتابعتهم لتنفيذ قراراتها

   ورحمة اهللا وبركاته،والسالم عليكم

  


