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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ــــ

  

   ،عبد العزيز آل سعودالملك عبد اهللا بن خادم الحرمين الشريفين 

  رئيس القمة العربية التنموية 

   آل سعود صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز

  ،ولي عهد المملكة العربية السعودية

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

  ، والسعادةأصحاب المعالي

  السيدات والسادة،

ير للمملكة العربية السعودية    عن بالغ الشكر والتقد    أعرب أن   في البداية  ييسعدن
أهنئ  القمة العربية التنموية الثالثة، و      إلنجاح وإمكانيات مقدرة رعاية  على ما وفرته من     

علـى  الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سـعود،          بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين      
معيـشة  حـسين   توليه رئاسة القمة وقيادة مسيرة العمل العربى التنموى والدفع به نحو ت           

  .المواطن العربي
وزميالتي في الجامعة   باسمي وباسم جميع زمالئي     بجزيل الشكر والتقدير    وأتقدم  

من جهـود مقـدرة أثنـاء       محمد مرسي على كل ما قدمته مصر        . دفخامة الرئيس   إلى  
  .الثانيةللقمة رئاستها 

   ة والفخامة والسمو،لأصحاب الجال

كبرى و تتطلـع    تحوالت  ها المنطقة العربية     مرحلة تشهد في   فيهذه القمة   تنعقد  
  وتطوير مجتماعتها، وتحقيق التنمية المستدامة،     ،أوضاعها الى اصالح    الشعوب العربية 

ومن هذا المنظور تسعى جامعة الدول العربية جاهدة الـى وضـع    .والعدالة االجتماعية 
ك، وتأخـذ فـى     البرامج والمشروعات التى تمثل اولوية للعمل التنموى العربى المشتر        

  . الذى تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربيةاسباب الحراك االعتبار

طـوير الجامعـة العربيـة       شرعت االمانة العامة فى عمليـة ت       وفي هذا السياق  
دولـة  منظماتها المتخصصة، وسوف اعرض على القمة العادية المقبلة فى          واجهزتها و 

يات لعملية التطوير، آمل أن تنظر فيها القمة وتتخـذ          قطر بعض االفكار التى تمثل أولو     
ومن جانب أخـر    .  في هذا اإلطار الزمني المحدد      التنفيذ القرارات المناسبة للشروع فى   
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بحيث تكون قادرة علـى مواكبـة       لتنظيمي لألمانة العامة وأنظمتها     الهيكل ا تطوير   بدأ
بما يحقق  ،   المجتمعات العربية   التغيرات داخل  تهاالمهام والمسؤوليات الجديدة التي فرض    

  .بهدف تحسين األداء ورفع الكفاءةوطموحات المواطن العربي، 

ن المنطقة العربية في حاجة إلى مزيد من المبادرات التي تسهم بـشكل فاعـل               إ
ومباشر في تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وأود هنا اإلشادة بمبادرة حضرة           

ويت حول المشروعات المتوسـطة والـصغيرة وحـضرة         صاحب السمو أمير دولة الك    
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين باحتـضان مملكـة               

    . البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة
  

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

 بتغييـر   هامـا  ا قرار 17/11/2012أصدر مجلس وزراء الخارجية العرب في       
ج معالجة القضية الفلسطينية تغييرا شامال، بحيث يركز المجتمع الدولي ممثال فـي             منه

مجلس األمن على إنهاء النزاع برمته عن طريق إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي             
أكثر مـن     منذ بدال من أسلوب ادارة األزمة المتبع     وذلك  المحتلة في إطار زمني محدد،      

األمر يتطلب تحركا دبلوماسيا عربيا واسـع       دواه وهذا    والذي ثبت عدم ج    عشرين عاماً 
النطاق وخاصة مع المجموعات السياسية والجغرافية والدول الفاعلة لمـساندة الموقـف            

وإلى أن يتحقق ما يسفر عنـه هـذا التوجـه           .  العربي في مجلس األمن لمتابعة التنفيذ     
 اآلثـار االجتماعيـة     مواجهة ، فالبد من   وكلنا نعلم أن هذا لن يكون أمراً سهالً        ،الجديد

 أحـد   ، وهو والصحية الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة        
األهداف الرئيسية التي تعمل عليها أجهزة الجامعة ومجالـسها الوزاريـة ومنظماتهـا             

 وهنا أطالب كافة الشركاء اإلقليميـين والـدوليين بمواصـلة           .الصلةالمتخصصة ذات   
لـى األراضـي     الغاشـم ع   اإلسـرائيلي وطأة االحتالل والعدوان    من  لتخفيف  لهم  جهود

 وفي مقدمتها   ،لشعب الفلسطيني ا من آثار بالغة الخطورة على       الفلسطينية، وما ينتج عنه   
 ازدياد نسب الفقر    لىععالوة   الرئيسة واالحتياجات الضرورية،  صعوبة تقديم الخدمات    

سـرائيل لحجبهـا    الدوليـة إل  دانة   اإل فإنإلطار،  ي هذا ا  ــف و .اقةــوالبطالة واإلع 
ال تكفي، فالبد من اتخاذ اجراءات عملية تجـاه      األموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب     

 ،التي تشكل ركنا أساسياً في االقتصاد الفلسطيني       المستحقةاألموال  هذه  إسرائيل لتحويل   
  .فلسطينيال لمواطنلمباشراً على القوت اليومي  بالغاً ووحجزها يلحق ضرراً
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 المملكة  مساهمةوأود بهذه المناسبة توجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على          
 بقية الـدول العربيـة بالوفـاء      إلى استكمال ونتطلع  ة،  الفلسطينيالمالية  شبكة األمان   في  

  .بالتزاماتها في هذا الشأن

  ،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

، أجد نفسي مضطرا إلى أن أقـر بـأن          ة السورية  لألزم وعلى صعيد البحث عن حل    
جميع االتصاالت التي اجراها الممثل الخاص السيد األخضر اإلبراهيمي لم تثمر حتـى اآلن              

وبدء المرحلة االنتقاليـة التـي       عن أية بارقة أمل في وضع هذه األزمة على طريق االنفراج          
يين، وقصف تراثهم وأبنيـتهم،     سورمام هذا النزيف اليومي لدماء ال     وأ. تقررت منذ ستة أشهر   

 وتشريد اآلالف منهم، أسمحوا لي بمناسبة هذا التجمع للقادة العرب أن أضع أمام هذا                ونزوح
:  ويتلخص في نقطتـين    ،المحفل رفيع المستوى طرحا ضروريا في ظل استمرار هذا الجمود         

إلطالق النـار    ملزما بوقف فوري     امجلس األمن بأن يجتمع فورا ويصدر قرار      دعوة  األولى  
لية إنشاء قوة مراقبة دو   :  الثانية وهي مرتبطة لزاما باألولى     في سوريا، حتى يتوقف شالل الدم     

 طموحات ومطالب الشعب السورى الذى       حتى يمكن أن تتحقق    للتحقق من أن القتال قد توقف،     
  .انتفض من اجلها

 حـدا   تردي األوضاع اإلنـسانية،   ، و تفاقم المأساة السورية  إن  ومن جهة أخرى ف   
بمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته االستثنائية التي عقدت أعمالها            

للوقـوف علـى    ةفي األسبوع الماضي الى اتخاذ قرار إيفاد بعثة إلى دول الجوار لسوري    
 تمهيداً بوع، البعثة خالل هذا األس  هذه   وسوف تبدأ مهمة     احتياجاتهم،تحديد  أوضاع النازحين و  
دعا إليه سمو أمير     الذي   "مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري     "لعرض األمر على    

وذلك التخاذ اإلجراءات المناسبة لتلبيـة تلـك    في نهاية شهر يناير الجـاري   دولة الكويت 
  .االحتياجات العاجلة والملحة

ية الجزائر اآلن كما    اإلشارة إلى ما تتعرض له جمهور     من  وفي هذا اإلطار البد     
لجزائر الـشقيقة   في كلمة فخامة الرئيس محمد مرسي، واإلعراب عن تضامننا مع ا    جاء
  .مواجهة األعمال االرهابيةفي 

   الجاللة والفخامة والسمو،أصحاب

ـ   على تدفق  أثرت سلباً  التطورات السياسية في المنطقة      أنفي  ال شك     تثمار االس
تعديل االتفاقيـة الموحـدة السـتثمار     النظر في األهميةإلى الدول العربية، لذا كان من       
بحيث ،   المعدلة اه في صيغت  االمرفوعة للقمة العتماده  ورؤوس األموال بالدول العربية،     
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لتوفير المناخ المالئـم    و،   والدولية اإلقليميةالساحتين  على  تتواءم مع المتغيرات الجديدة     
بهـدف  ،  يها إلى داخل المنطقة العربيـة     توجلزيادة االستثمارات العربية والمساهمة في      

  . الحد من البطالة والفقر

، تعمـل األمانـة     1996منذ إطالق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام         و
العامة للجامعة مع المجلس االقتصادي واالجتماعي على متابعة ووضع األطر واآلليات           

وعلـى الـرغم مـن      . حددة لذلك  الم التوقيتاتالالزمة الستكمال متطلبات المنطقة وفق      
التزال هناك بعض المعوقات التى يتعين على الدول العربية األعضاء          ف ،الجهود المبذولة 

مـة  ئتهيئة البنيـة المال   ، و  ومن أهمها عدم االنتهاء من قواعد المنشأ العربية        ،معالجتها
ة االجراءات  متابعة تنفيذ كاف   حاليا يجرى   والذيلعربي،   االتحاد الجمركي ا   إلىلالنتقال  

  . بعد عامينتمهيدا إلطالقه  هالستكمال متطلبات
 الهامة المعروضـة علـى      وعاترأحد المش  المتجددة طاقةا يمثل موضوع ال   مك

رؤية مستقبلية للوطن العربي في مجـال       التي ترسم    االستراتيجية القمة من خالل وثيقة   
إقليمية تساهم في تهيئـة     باعتماد سياسات وطنية و    2030إلى آفاق عام    الطاقة المتجددة   
تقنيات وتعزيز آليات التعاون اإلقليمي والدولي وتشجيع القطاع الخاص         الالمناخ لتطوير   
  . في تطور استخدامات الطاقة المتجددةعلى المشاركة

   الجاللة والفخامة والسمو،أصحاب

 بعد إجراء تقييم لمدى تنفيذ األهـداف التنمويـة          هناك حوار عالمي سوف يبدأ    
 .2015تنمية المستدامة ما بعـد عـام        وضع األولويات العالمية لتحقيق ال    فية بهدف   لألل

الحوار العالمي  هذا  وانطالقاً من ضرورة وضع رؤية عربية تمثل أولويات المنطقة في           
المؤتمر "معروض على جدول أعمال القمة نتائج أعمال        المنتظر نحو التنمية المستدامة،     
 والتي تضمنت تصوراً للتحرك المطلـوب       " لتنموية لأللفية العربي حول تنفيذ األهداف ا    

هـذا   المنطقـة فـي      وما بعدها، وأولويات  ،  2015لبلوغ األهداف التنموية لأللفية لعام      
الحوار العالمي للتنمية، وآمل أن يتم اعتمادها من القمة والتوجيه برفعها إلى المـؤتمر              

 الرؤيـة   فـي  المساهمة العربية   لتأكيد دةالعام رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتح      
  .العالمية للتنمية المستدامة

القضايا الحيوية  يعد من   تحسين صحة المواطن العربى والتصدي لألمراض       إن  
ومن هنا تبرز أهمية خطة العمل التى تم اعتمادها فى الرياض فـى             ،  ي العرب العالمفى  
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غير السارية فـي العـالم العربـي        المؤتمر الدولي ألنماط الحياة الصحية واألمراض       "
 المؤتمر للنظر فـي      هذا مرفوع إلى مقامكم نتائج   ،  2012سبتمبر  في    "والشرق األوسط 

وبما يسهم في تعزيز الـصحة    توجيه كافة األجهزة ذات العالقة بتنفيذ هذه الخطة الهامة          
  . للتنميةكمحور

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

 نظمت األمانـة العامـة      ،فاعل للقطاع الخاص العربي   الأخذا في االعتبار الدور     
للجامعة بالتعاون مع االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربيـة،            

،  بالريـاض   الذي عقد  ، منتدى القطاع الخاص العربي     مؤخرا ومجلس الغرف السعودية  
ت التنميـة   فـي مجـاال   تطرح مشروعا و ،رجال األعمال حوالي ألف من    شارك فيه   و

االقتصاد المعرفـي  و،  اعد المعلومات، والثقافة والتعليم   تنمية االتصاالت وقو  والزراعية،  
  .تسهيل التجارةو ،مكافحة البطالةو ،وتنمية االبتكار واإلبداع

أعمال منتدى الشباب العربي الثالث      نفس الفترة بالقاهرة     في الجامعة نظمت   كما
، ومنتدى المجتمع المـدني العربـي       "نمية مستدامة نحو ت : الشباب العربي "تحت عنوان   

 منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنميـة االجتماعيـة وعمليـات         "الثالث تحت عنوان    
  ". اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية

لتبنيها وتأكيد الحـرص علـى      معروضة اآلن على القمة     نتائج هذه المنتديات    و
بوصفهم شركاء رئيـسيين    ات المجتمع المدنى    االهتمام بالقطاع الخاص والشباب ومنظم    

  . المنطقةفيلتنمية الشاملة ا ل تحقيقالعربي المشترك منظومة العمل في

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

لتعزيز العمـل    بارزة إضافةستشكل  أن مقررات قمة الرياض     فى  إنني على ثقة    
ـ  المنشود الذى ت   تغييرالاث  حدآمال أن تساهم نتائج هذه القمة فى إ       ،  العربي التنموي وق ت
مة وبنـاء المـستقبل     فى التنميـة المـستدا    شعوبها   تحقيق طموحات  العربية ل  الدولاليه  

  .لألجيال القادمةاالفضل 

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته


