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االرتقــــاء بمســــتوى معيشــــة المــــواطن العربــــي :إعــــالن الكويــــت   أوال:
  5   ----------  الصادر عن القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

برنامج العمل الصادر عن القمة العربية واالقتصــادية والتنمويــة    :اثانيـ
  13   ------- --------------------------------   واالجتماعية

االقتصـــــادية القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن القمـــــة العربيـــــة البيـــــان و     :اثالثـ
  :ةوالتنموية واالجتماعي

بيـــان بشـــأن العـــدوان اإلســـرائيلي علـــى الشـــعب الفلســـطيني فـــي  �
  27   ------- --------------------------------   قطاع غزة

  28   -------------------------------  إعادة إعمار قطاع غزة �
  29   ---------------  األوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة �
  31   -----------  األزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصادات العربية �
  33   -------------------------  العربي مشروعات الربط الكهربائي �
  35   --------------------  مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية �
  37   -----------------------  البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي �
  39   -------------------------------  االتحاد الجمركي العربي �
  40   ---------------------------------   األمن المائي العربي �
البرنــامج المتكامــل لــدعم التشــغيل والحــد مــن البطالــة فــي الــدول  �

  42   -------- --------------------------------   العربية
  44   -----------------  العربيةالبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول  �
  46   -----------------  البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية �
  47   --------------------------  تطوير التعليم في الوطن العربي �
  48   --------------------------  تحسين مستوى الرعاية الصحية �
  49   --------------- دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك �
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  50   --------------------تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية �
ــــة اال � ــــة التنموي ــــة التحضــــير للقمــــة العربي قتصــــادية واالجتماعي

  51   -------- --------------------------------   القادمة
توجيه الشكر والتقدير لدولة الكويــت الستضــافتها للقمــة العربيــة  �

  52   -------------------------  االقتصادية والتنموية واالجتماعية

  53   -------------------------------------   بيان قمة الكويت    :اـرابع
ســـمو الشـــيخ صـــباح األحمـــد الجـــابر صـــاحب ال حضـــرة خطـــاب    :خامسا

للقمة العربيــة  ولة الكويت في الجلسة االفتتاحيةالصباح أمير د
  57   --------------------------  االقتصادية والتنموية واالجتماعية

ول العربيــة خطاب السيد عمرو موسى األمين العــام لجامعــة الــد    :سادسا
 للقمـــة العربيـــة االقتصـــادية والتنمويـــة فـــي الجلســـة االفتتاحيـــة

  69   ------- --------------------------------   واالجتماعية
قائمــة أســماء رؤســاء وفــود الــدول العربيــة المشــاركة فــي القمــة    :ابعاس

 77   ----------------------  القتصادية والتنموية واالجتماعيةا العربية
< <



 

  
-6 -

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

V÷æ_< <
Âc{{{{{{èçÓÖ]<áø{{{{{k< <

Ïi…÷]{{{Š²<ð^{{�éÃÚ<ïçj{{�]ç¹]<í{{{ÃÖ]<à{{{{êe†< <
< <

àÂ<…�^’Ö]< <
<íÛÏÖ]<íée†ÃÖ]íéÂ^Ûjq÷]æ<íèçÛßjÖ]æ<íè�^’jÎ÷]< <

  2009 / كانون الثانييناير 20 - الكويتدولة 

 )0745ع (-03)/ 09/01/(032 - ق



 

  
-7 -



 

  
-8 -

kèçÓÖ]<áøÂc< <

ð^Ïi…÷]<êe†ÃÖ]<à�]ç¹]<í�éÃÚ<ïçjŠ²< <
àÂ<…�^’Ö]< <

<íÛÏÖ]<íée†ÃÖ]íéÂ^Ûjq÷]æ<íèçÛßjÖ]æ<íè�^’jÎ÷]< <
  2009 / كانون الثانييناير 20 – الكويتدولة 

  ــــ

االقتصـــادية والتنمويـــة العربيـــة ن فـــي مـــؤتمر القمـــة ينحـــن قـــادة الـــدول العربيـــة المجتمعـــ
ينــاير (كــانون الثــاني)  20و 19 ينالمــوافق 1430محــرم  23و 22الكويت يــومي دولة واالجتماعية ب

علــى  عمــل، والالــوطن العربــيالتــي تــربط واألهــداف المشــتركة الوثيقــة  تنؤكــد علــى الصــال ،2009
صــالح أحوالهــا وتــأمين إ و  ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبــة،وتدعيمها وتوجيهها إلى  هاتوطيد

ما ورد في ميثاق جامعــة التزاما ب، ري وجديدتنموي عربي عصقتصادي افكر ق من منطل مستقبلها،
  تيجيات.استر ما اعتمد من اومواثيق و  اتفاقاتمن في إطار الجامعة الدول العربية، وما أبرم 

المصـــرية التـــي أكـــدت علـــى العالقـــة بـــين األمـــن والســـلم  -وٕاذ نشـــيد بالمبـــادرة الكويتيـــة 
قمــة الريــاض  يقــرار تــي تــم تفعيلهــا بصــدور االجتماعي العربي والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وال

  لدفع عملية التنمية في العالم العربي.بعقد قمة ُتخصص  2008وقمة دمشق  2007

ــمقــد ف ــي تضــمن االرتقــاء  اتخــاذ القــرارات الالزمــة ت ــي،  بمســتوى معيشــة المــواطنالت العرب
لقطــاع الخــاص الفــرص ل وٕاعطاء األولوية لالستثمارات العربية المشتركة، وٕافساح المجال للمزيد مــن

وكــذلك فــي تــدعيم ، واالجتماعيــة قتصــاديةعمليــة النمــو والتنميــة االللمشــاركة فــي والمجتمع المــدني 
مشــــروعات البنيــــة األساســــية، وتنميــــة قطاعــــات اإلنتــــاج، والتجــــارة، والخــــدمات، والمشــــروعات 

الــربط البــري العربــي االجتماعية، وحماية البيئة باإلضــافة إلــى مشــروعات الــربط الكهربــائي ومخطــط 
  . وبرامج األمن المائي والغذائي، بهدف تحقيق التكامل االقتصادي العربي

وتأكيــدًا منــا العتبــار التنميــة االجتماعيــة بكافــة عناصــرها وعلــى رأســها التعلــيم والتنميــة 
  البشرية عامالن أساسيان في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. 

ديد من الدول العربية في معــدالت التنميــة البشــرية، وعلــى وٕاذ نراقب التقدم الذي حققته الع
األخص في مجاالت التعليم، وتحسين الخــدمات الصــحية، ومكافحــة الفقــر واألميــة. وٕاذ نتــابع التقــدم 

ة الكبــرى، ومــا حققتــه ـرة العربيـــفي مجال التنمية االقتصادية، وخاصة في إنجاز منطقــة التجــارة الحــ
  ليمية العربية، والتقدم في جهود التعاون مع الدول والتجمعات الدولية.التجمعات االقتصادية اإلق
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محليــة ودوليــة تحــديات يواجــه الــوطن العربــي وبــالرغم مــن اإلنجــازات المحققــة، فــال  يــزال 
الفقــر والبطالــة على المســتوى المحلــي ومنها  وسلمه االجتماعي، ستقالل دولهامن وسالمة و أ تمس

البينيــة، وهجــرة األمــوال والكفــاءات واالســتثمارات التجــارة  دني معــدالتوتــالمعيشــة،  ىمســتو  وتواضع
وعــدم مواكبــة المخرجــات التعليميــة  ومســتوى التعلــيم، العربيــة إلــى الخــارج، وضــعف البنيــة التحتيــة

ـــة، عـــالوة علـــى مشـــكالت األمـــن الغـــذائي والمـــائيل ـــر ، متطلبـــات التنميـــة والمنافســـة العالمي والتغي
، وعلــى المســتوى الــدولي ونظــرًا لضــخامة حجــم لمــواردلاألمثــل  عــدم االســتخدامو  ،والطاقــة ،المنــاخي

األزمــة الماليــة العالميــة وتشــعباتها واضــطراب األســواق الماليــة العالميــة، وخطــر الركــود واالنكمــاش 
االقتصادي، وتأثيراته السلبية على عملية التنمية فقد تداعت العديد من الدول والتكتالت االقتصادية 

ؤسســات الماليــة الدوليــة إليجــاد الحلــول المناســبة لهــا والحــد مــن تفــاقم أضــرارها، بمــا فــي ذلــك والم
  الجهود التي بذلت من جانب الدول العربية.

  -وانطالقًا مما سبق نعلن اتفاقنا على ما يلي:
<<<ê{e†ÃÖ]<êÂ^{{Ûjq÷]æ<ë�^{’jÎ÷]<Ø{Ú^ÓjÖ]V  مضــاعفة الجهــود لتحقيــق التكامــل االقتصــادي

لعربي، باعتباره هدفًا أساسيًا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية، وركيزة أساســية لــدفع واالجتماعي ا
ــدول  العمــل االقتصــادي واالجتمــاعي العربــي المشــترك، لتحقيــق التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة لل

االنــدماج فــي االقتصــاد يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى و بمــا يحقــق تطلعــات الشــعوب العربيــة، العربيــة، 
   الدولية.التعامل مع التجمعات السياسية واالقتصادية المي، و الع

Ví{{é¹^ÃÖ]<í{{éÖ^¹]<í{{Ú‡ù]  إتبــاع سياســات نقديــة وماليــة تعــزز قــدرة الــدول العربيــة علــى مواجهــة
تداعيات األزمــة الماليــة العالميــة  والمشــاركة الفاعلــة فــي الجهــود الدوليــة لضــمان االســتقرار المــالي 

المؤسسات المالية العربية لزيادة االســتثمارات العربيــة البينيــة ودعــم االقتصــاد العالمي، وتفعيل دور 
> الحقيقي للدول العربية. << << << <

V…^Ûnj{{{{{{{{{{‰÷] العربيــة البينيــة، وتــوفير المنــاخ المالئــم والحمايــة  تالتوجيه بتشجيع االستثمارا
وآليــات  توســيع نطــاقو ، العربــيبــين أقطــار الــوطن العربيــة رؤوس األموال  حركةتسهيل الالزمة لها، و 
  .  الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية الموحدة تنفيذ االتفاقية

æ<Ø{{èçÛjÖ]<í{{éÖ^¹]<l^{{Š‰ö¹]V  العربيــةوالمؤسســات الماليــة دور الصــناديق  التوجيــه بتعزيــز 
ــة، ــذها وتطــوير آلياتهــا  وتســهيل شــروط مــنح قروضــها،وتطــوير مواردهــا،  المشــتركة والوطني ونواف
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التكامــل االقتصــادي لتمويل مشــروعات البنيــة األساســية لتــتمكن مــن المســاهمة فــي تمويــل مشــاريع 
، وتوفير التسهيالت االئتمانيــة للمشــاريع المتوســطة والصــغيرة طاع الخاصــمع الق باالشتراكالعربي 

  ومتناهية الصغر بما يسهم في مواجهة التحديات االجتماعية. 

  

{{{’uý]{{{ð^{{V لعمليات التخطــيط ورســم  يةضرور ال ،توفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية الدقيقة
وتعزيــز تطــوير ، و السياسات واتخاذ القــرارات المناســبة فــي مجــاالت التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة

>أجهزتها اإلحصائية.قدرات  << << << <

”^¤]<Å^ŞÏÖ]V ة لعمــل القطــاع الخــاص، توفير المقومــات االقتصــادية والبيئــة القانونيــة المالئمــ
الــدول وٕازالــة العقبــات التــي تحــد مــن ممارســة دوره الفاعــل فــي التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة فــي 

ل ارجــ خاصــة ،انتقــال األفــراد العربيــة، وتعزيــز دوره فــي بنــاء التكامــل االقتصــادي واالجتمــاعي العربــي، وتســهيل
>.  بين الدول العربيةل العربي رأس الماانتقال  تعترضعقبات  ةٕازالة أي، و األعمال << << << <

íè†�fÖ]<íéÛßjÖ]V  العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي، ضمن جهود بلوغ األهــداف
، ومجموعة األهداف المتفق عليها دوليا للحد من الفقر، وتوسيع نطــاق 2015التنموية لأللفية عام 

بالصــحة والتعلــيم، وزيــادة الــدخول  تمكين المــرأة والشــباب وتوســيع فــرص العمــل أمــامهم، والنهــوض
>الحقيقية. << << << <

é×ÃjÖ]{{{vfÖ]æ<Ü<{{{{<{Û×ÃÖ]<o{êV  العلــم التطــورات المتســارعة فــي  ةواكبــمالتعلــيم لالتربيــة و تطــوير
. واقتــدار فاعليــةالتعليمية، وتأهيلها بما يكفل أداء رســالتها بكفــاءة و  اتاالرتقاء بالمؤسسو ، والتقنية

، 2008ودمشق  2006والبحث العلمي المعتمدة من قمتي الخرطوم ودعم تنفيذ خطة تطوير التعليم 
وصــول إلــى المعرفــة، وتوثيــق الصــلة بــين مراكــز الوتيسير واالهتمام بالبحث العلمي ودعم ميزانيته، 

  .، وتشجيع ورعاية الباحثين والعلماء واالستفادة منهمالحديثةتوطين التقنية البحوث العربية، و 

év’Ö]<l^Ú‚¤]Ví  في الدول العربية األساسيةالصحية التوسع في مشروعات الرعاية تحقيق ،
ــل دور المؤسســات الصــحية العربيــة المشــتركة، لرفــع مســتوى الخــدمات الصــحية، وتقــديمها  وتفعي
بصورة مالئمة للمواطن العربــي، وٕايــالء العنايــة بــاألمراض غيــر المعديــة وعلــى نحــو خــاص مكافحــة 

بمــا يحقــق األمــن  ، وتيســير إجــراءات تســجيلها،لدواء والمــواد الفعالــةاالهتمام بإنتاج اداء السكري، و 
  الدوائي العربي. 
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VíÖ^ŞfÖ]<àÚ<‚£] التعلــيمالعنصر البشري باعتباره الثــروة األساســية، ورفــع مســتوى  قدرات رفع، 
في بما يحد من البطالة ، والتدريب والتشغيل للعمالة برامج التأهيل ودعم ،وربطه باحتياجات التنمية

ــة كفــاءة و رفــع و  ،االقتصــادات العربيــة العربيــة لتفــي بمتطلبــات أســواق العمــل ٕانتاجيــة القــوى العامل
>وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات االقتصادية المختلفة.، العربية <

Vì_†{{{{{{{{{{{{{{{{{{¹]  تمكــين المــرأة واالرتقــاء بأوضــاعها االقتصــادية واالجتماعيــة والقانونيــة، وتعزيــز
  دورها في الحياة العامة، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتأكيدًا لمبادئ العدل واإلنصاف في المجتمع.

Vh^f{{{{{{{{{{{{{�Ö]  ،التوجيه بوضــع اإلمكانــات الالزمــة للنهــوض بالشــباب العربــي وتمكينــه وتثقيفــه
  ليصبح مؤهال الستكمال مسيرة التنمية، وتفعيل مشاركته في مشاريع التنمية.

r�]{{{{{{{{{{{{{ì†<V  ضــمان حقــوق المهــاجرين، واالهتمــام بالكفــاءات العربيــة المهــاجرة خــارج الــوطن
 المعرفة بما يعــززالعربي، وتقوية صلتها بالوطن األم، والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وٕانتاج 

    .االستفادة من هذه الكفاءات في التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدول العربية

‰ý]{{{{{{{{{{{{{{á^ÓV  ،االهتمــام باإلســكان فــي خطــط التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة للــدول العربيــة
وتعزيز ودعــم الشــراكة بــين الحكومــات والقطــاع الخــاص ومؤسســات التمويــل فــي إطــار برنــامج شــامل لالســتثمار 

  .يف لذوي الدخل المحدودالعقاري في المنطقة العربية، ومن ذلك توفير السكن االجتماعي منخفض التكال

<<Vêñ]„{{ÇÖ]<à{Úù]æ<í{{éÂ]…ˆÖ]<í{éÛßjÖ]  ،العمــل علــى زيــادة اإلنتــاج الزراعــي وتحســين معدالتــه
المالئم  يستثمار االمناخ وتشجيع االستثمار في التنمية الزراعية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير ال

للمســاهمة فــي ، 2007ا قمــة الريــاض التنميــة الزراعيــة التــي أقرتهــ إســتراتيجية لــذلك، وســرعة تنفيــذ
  .من أولويات األمن القومي العربيباعتبارهما كتفاء الذاتي األمن الغذائي واال تحقيق 

<VíéÂ^ß{{’Ö]<í{{éÛßjÖ] تحقيــق التكامــل والتنســيق، وتنويــع اإلنتــاج الصــناعي، وتــدعيم قاعدتــه اإلنتاجيــة 
  . 2005 مقرارها بقمة الجزائر عاواإلسراع في تنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية التي تم إ

rjÖ]{{{{{{{{{{{{ì…^V<<<< التوجيه بالعمل الفوري على إزالــة العقبــات التــي ال زالــت تعتــرض التطبيــق الكامــل
، تمهيــدا إلقامــة االتحــاد الجمركــي العربــي فــي 2010لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 

صول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق ، كخطوة أساسية للو 2015موعد مستهدف عام 
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  .2020زمني مستهدف عام 

Vl^Ú‚¤]<ì…^Ÿ  تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، نظرًا للدور المهم الــذي يلعبــه
  هذا القطاع في التنمية االقتصادية. 

<l^{{Úç×Ã¹]<í{{éßÏiæ<l÷^{{’i÷]V ،ــة المعلومــات ــر قطــاع االتصــاالت وتقني ــزًا للقــدرة  تحري تعزي
تنمية األطر التشريعية التي تغطي جوانب التنافسية لشركات االتصاالت وتقنية المعلومات العربية، و 

    .هفي لالستثمار، وتشجيع القطاع الخاص هذا القطاع

éÓ×¹]{{è†ÓËÖ]<í{{{íV  وضع استراتيجيات وطنية لحماية الملكية الفكرية وتطوير تشــريعاتها، وبمــا
نظــم حمايــة الملكيــة الفكريــة لضــمان التقــدم االقتصــادي تعزيز ضًا مع االلتزامات الدولية، و يتوافق أي

  واالجتماعي والثقافي للمجتمع. 

ŠÖ]{{{{{{{{{{íu^éV  أن تركــز سياســات التنميــة الســياحية العربيــة علــى االســتثمار األمثــل لمــا يمتلكــه
والثقافيــة والتاريخيــة، وذلــك مــن خــالل  الوطن العربي من مقومات ســياحية ومنهــا الثــروات الطبيعيــة

ــة  تــوفير البنيــة األساســية الالزمــة المشــجعة علــى الســياحة واالســتثمار، مــع مراعــاة معــايير التنمي
المشــروعات الســياحية باعتبارهــا إحــدى وســائل تحقيــق التنميــة االقتصــادية  وتطــويرالســياحية المســتدامة، 

  .  واالجتماعية في الدول العربية

Î^ŞÖ]{{{{{{{{{{{{{íV  تعزيــز التعــاون العربــي فــي مجــال الطاقــة، ال ســيما تحســين كفاءتهــا، وترشــيد
اســتخدامها، كوســيلة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. وتعزيــز شــبكات الــربط الكهربــائي العربــي القائمــة 
وتقويتها، وٕانشاء سوق عربية للطاقة الكهربائيــة. وكــذلك تعزيــز شــبكات الغــاز الطبيعــي وتوســيعها، 

دة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وٕادارتها. وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجــددة، وزيا
  والطاقة النووية لألغراض السلمية في عمليات اإلنتاج.

{{ÏßÖ]{{{{{{{{{{{{{{ØV   ،ــدول العربيــة ــين ال ــا ب ــري والبحــري والجــوى فيم ــل الب تحقيــق ربــط شــبكات النق
التجارة والســياحة واالســتثمار والعمالــة داخــل المنطقــة العربيــة، مــع  باعتبارها شرايين أساسية لحركة

ربطها مع محيطها اإلقليمي، والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقــل العربيــة، مــن خــالل التوجــه 
إلــى سياســات تحريــر خــدمات النقــل فيمــا بــين الــدول العربيــة وعلــى األخــص فــي تنفيــذ برنــامج فــتح 

ن خالل تطوير األطر التنظيمية، بهدف جــذب حصــة أكبــر مــن حركــة  النقــل األجواء بينها، وكذلك م
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  العالمية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية.

òéfÖ]Ví{{{{{{{{{{{{{{{{  ،ــة التوجيــه باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للمحافظــة علــى البيئــة والمــوارد الطبيعي
المســتدامة، واعتبــار ذلــك ركنــا أساســيا فــي جميــع المجــاالت  واالستخدام األمثل لهــا لتحقيــق التنميــة

التنموية االقتصادية واالجتماعية، لتحسين نوعية حياة المواطن، والعمل على الحد من أثر التغيــرات 
>المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية. << << << <

ù]Ú{ñ^¹]<à{{êV المســتويين لتحــرك علــى وضــع إســتراتيجية عربيــة لتحقيــق األمــن المــائي العربــي، وا
>.  الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي، باعتبار ندرة المياه إحدى التحديات الكبرى << << << <

êÞ‚¹]<ÄÛj�]V  ،التأكيد على أهميــة دور المجتمــع المــدني فــي التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة
ــوفير التســهيالت لتشــجيع قيــام مؤسســات المجتمــع المــدني بهــذا الــدور، وتعزيــ ز التعــاون بــين وت

  الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.  

Ví{{éÖæ‚Ö]<í{{ée†ÃÖ]<l^{{ÎøÃÖ]  تعزيــز التعــاون العربــي الــدولي، وتعزيــز دور الــدول العربيــة فــي
  المؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية. 

<{{Š‰ö¹]<ð^{{ßfÖ]Vê  ــام بالمهــام ــة ومؤسســاتها، مــن أجــل القي ــدول العربي ــدعيم جامعــة ال ــز وت تعزي
منوطة بها لتحقيــق التكامــل االقتصــادي واالجتمــاعي العربــي، وتمكينهــا مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات ال

  التي تصدر عن القمم العربية والمجالس الوزارية للجامعة.
  

  وفي ختام أعمالنا..
ونؤكد  ،نحن قادة الدول العربية قررنا الموافقة على برنامج العمل الصادر عن قمة الكويت

  تنفيذ ما ورد في هذا اإلعالن ومالحقه. تصميمنا على
ـــة الكويــت حكومــة وشــعبًا، وٕالــى بالشــكر إلــى ونتوجــه  خ صــباح ـو الشيـــصــاحب السمــدول

علــى استضــافة المــؤتمر، وٕادارتــه الحكيمــة لجلســاته، كمــا  األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت 
 بهــا جامعــة الــدول العربيــة تتــي قامــالمتصــلة والمشــاورات المكثفــة النعــرب عــن اعتزازنــا بــالجهود  

  .القمةهذه نجاح  للتحضير وتوفير عوامل وأجهزتها،
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V^éÞ^m< <
àÂ<…�^’Ö]<ØÛÃÖ]<sÚ^Þ†e< <

<<íéÂ^Ûjq÷]æ<íèçÛßjÖ]æ<íè�^’jÎ÷]<íée†ÃÖ]<íÛÏÖ]< <

   2009يناير / كانون الثاني  20الكويت: 

 )0746و ( - 04)/ 09/01/(032- ق
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àÂ<…�^’Ö]<ØÛÃÖ]<sÚ^Þ†e< <
’jÎ÷]<íée†ÃÖ]<íÛÏÖ]<<íéÂ^Ûjq÷]æ<íèçÛßjÖ]æ<íè�^< <

   2009يناير / كانون الثاني  20الكويت: 
ــــ   ـــــ

مستقبلية موجهة للدول طة طريق يخر يمثل برنامج العمل خطوات تنفيذية إلعالن الكويت، و 
ون في مؤتمر ــادة الدول العربية المجتمعــأجل بلوغ الغايات واألهداف التي تبناها ق ، منالعربية
 20-19الموافقين  1430 محرم 23- 22القتصادية والتنموية واالجتماعية بالكويت يومي القمة ا

رمي إلى تحقيق االزدهار االقتصادي واالرتقاء االجتماعي تي ت، وال2009يناير (كانون الثاني) 
ا ، ويقوم القطاع الخاص بدور رئيسي داعم في تنفيذ هذوالتنمية المستدامة لجميع الدول العربية

  ، ويكلف المجلس  االقتصادي واالجتماعي بمتابعة التنفيذ. نامج التنموي للوطن العربيالبر 
  

Víé¹^ÃÖ]<íéÖ^¹]<íÚ‡ù]< <
المؤسسات المالية والمصرفية الوطنية لتحقيق االستقرار في القطاع  ةاستمرار مساند �

 .المالي للدول األعضاء
والمصرفي والتنسيق فيما بين تعزيز الجهود الرقابية واإلشرافية على النظام المالي  �

الجهات الرقابية، وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لمؤسسات القطاع المصرفي والمالي 
مع توفير الرقابة واإلشراف الضروريين عليهما، وزيادة التعاون والتنسيق بين القطاعات 

 المالية في الدول األعضاء.

نسيق بين السياسات المالية للدول العربية تعزيز دور المؤسسات المالية العربية في الت �
 األعضاء. 

<íéÂ]…ˆÖ]<íéÛßjÖ]Vêe†ÃÖ]<êñ]„ÇÖ]<àÚù]æ< <
  األمن الغذائي العربي يتطلب:ق يتحقإن 

خــاص  وعلى نحو ،الحبوبالسلع الغذائية، السيما إنتاج في مشروعات االستثمار  تشجيع �
ــدول العربيــة "ذات المزايــا النســبية اإلنتــاج الزراعــي، والمشــروعات  " فــيوالتنافســية فــي ال

 المرتبطة بها.

بينها على نحو يعــزز فيما تطوير السياسات الزراعية والغذائية لألقطار العربية، والتنسيق  �
 التكامل االقتصادي العربي.التنمية الزراعية و 

وتوفير  ،تعزيز البحوث الزراعية والهندسة الحيوية للوصول لنوعيات وفيرة المحصول �
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وتوثيق الصلة بين مؤسسات البحوث العربية، وربطها بالمؤسسات  ،لذلكلالزمة الموارد ا
 البحثية العالمية.

Víè†�fÖ]<l]…‚ÏÖ]<íéÛßi< <
 إن تنمية القدرات البشرية تتطلب:

قادر على تحقيق الرخاء  بما في ذلك تمكين المرأة، اإلنتاجية عاليبناء مجتمع   �
 . ، متسلح بالعلم والتقنية الحديثةيدولال والمنافسة على المستوى ،للمواطنين

المستويين الحكومي واألهلي، ورفع  ىعلوالمهنية للعاملين النهوض بالمهارات اإلدارية  �
التخطيط اإلستراتيجي، واكتساب القدرة التنافسية محليًا وعربيًا  ات العربية في مجالقدر ال

 ودوليًا لمنشآتهم.

 .األساليب العلمية وفقًا ألحدث دارة المنشآت العربيةإ تطوير �

éÛßjÖ]{{{{{’Ö]<í{{{{{{íéÂ^ßV< <
  - إن تطوير القطاع الصناعي العربي يتطلب:

ثمارات العربية للتنمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتهيئة المناخ المالئم لجذب االست �
 .الصناعية

التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة، واالستفادة من تشجيع القطاع الخاص على  �
 .المزايا النسبية بين الدول العربية تنوع

برامج التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجاالت الصناعة بشقيها اإلداري تطوير  �
 والفني.

{Î^ŞÖ]{{{{{{í{{V< <
من أجل تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية، ولتلبية الطلب 

  اذ ما يلي:المتزايد على الطاقة بمختلف صورها، يتعين اتخ
 .استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي �
 توسيع شبكات الغاز الطبيعي. �

لألغراض  تنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنها: الطاقة المتجددة، الطاقة النووية �
 السلمية.

 كفاءة استخدام الطاقة في اإلنتاج واالستهالك. �
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 .هاالزمة لتطوير البحوث التنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم  �
 اإلطار التشريعي إلنشاء السوق العربية للطاقة الكهربائية. وضع �

{{{ÏßÖ]{{{{{{{{ØV< <
  يقتضي تحقيق أهداف استكمال وتقوية الربط بين شبكات النقل العربية ما يلي:

إعداد مخططات عامة لربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك الحديدية  �
  اسات فنية.استنادًا إلى در 

بالطرق والسكك الحديدية، وتوحيد استكمال البنية األساسية لشبكات الربط البري  �
 مواصفاتها الفنية.

 وبرنامج فتح األجواء العربية. ،تنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية �

 ية.والمطارات، وكافة مرافق النقل العربية، لزيادة قدرتها التنافس الموانئتطوير  �

وضع آليات لتمويل مشروعات الربط على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص  �
 ومؤسسات وصناديق التمويل العربية واإلقليمية.

ê{ñ^¹]<à{Úù]V< <
  إن مواجهة التحديات المائية وتعزيز األمن المائي العربي تتطلب:

ٕاعادة تدوير المياه بما تطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها، و  �
في ذلك تنقية مياه الصرف الصحي كمصدر للري التكميلي، وتنفيذ مشاريع السدود 

 والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها لالحتياجات المختلفة.

 .إجراء البحوث الالزمة لتخفيض كلفة تحلية مياه البحر وجعلها أكثر اقتصادية �
 ين كفاءة توزيعها.ترشيد استخدام المياه لمختلف األغراض وتحس �

على لتشجعيهم لمزارعين لتشجيع إدخال تقنيات الري المتطورة، وتوفير القروض الميسرة  �
 .ذلك

 تقديم العون الفني للدول العربية لدعم مشاريع تطوير وٕادارة المياه. �

{rjÖ]{{{{{{ì…^{V< <
، يتطلب العربية التجارة البينية تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورفع حجم

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة التالية:
اإلسراع في تحقيق التكامل اإلنتاجي، وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في األسواق  �
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 العربية والدولية.

 على حركة السلع العربية البينية. ةالجمركيغير الجمركية و إزالة القيود  �

 .زيادة كفاءة التجارة العربية البينية �
 إعداد مواصفات موحدة للسلع العربية تتوافق مع المواصفات الدولية. �

، وحث كافة الدول على الخدماتاستكمال المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة  �
 المشاركة الفاعلة فيها.

 ويتم ذلك من خالل:

  )2010 – 2009خطة قصيرة األجل الستكمال بناء منطقة التجارة الحرة العربية (
  العقبات التي تواجه تطبيقها.إزالة  -1
 بناء القدرات للدول العربية األقل نموا. -2

 تكثيف متابعة تطبيق المنطقة. -3

 استكمال البنية المؤسسية للمنطقة. -4

Vêe†ÃÖ]<êÒ†Û¢]<�^�÷]< <
  بتنفيذ البرامج التالية: 2015-2010التحرك نحو إقامة االتحاد الجمركي العربي خالل الفترة 

  د والتحضير إلقامة االتحاد الجمركي.برامج اإلعدا  أوال:
  البرامج األساسية لبناء االتحاد الجمركي العربي.  ثانيا:
  برامج البناء المؤسسي لالتحاد الجمركي وآليات عمله.  ثالثا:
  برامج داعمة إلقامة االتحاد الجمركي.  رابعا:

‰÷]{{{{{{…^ÛnjV< <
  تطلب: لجعل السوق العربية أكثر جذبا لالستثمارات العربية ي

 قيام الدول العربية بتهيئة المناخ االستثماري. �

 .الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية ةتعزيز االستفادة من االتفاقي �
 .ة والصناعية، وفي البنية األساسيةالزراعي في المجاالتالخاص االستثمار تشجيع  �
 تعزيز دور محكمة االستثمار العربية.  �

<ØèçÛjÖ]æíéÖ^¹]<l^Š‰ö¹]V< <
  أن تضطلع المؤسسات المالية بدور رئيس في تعزيز إمكانات الدول العربية في مجاالت:
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 .المناسب مناخ االستثمار تهيئة �
تطوير نظم الدفع والتسوية، على أن تتم تلك العملية بقدر من التجانس والتنسيق،  �

 .التدريجي وتسهيل عملية االندماج
اللجوء  رقصبوعات إقليميًا، بما يسهل عملية المقاصة البينية المدف تسويةالتحرك نحو  �

إلى المراكز المالية العالمية فيما يتعلق بالفروق الصافية، بما يمهد الطريق لتسوية 
 التعامالت البينية التجارية بالعمالت المحلية.

ة اع الخاص وتشجيعه على إنشاء آليات تمويليـروعات القطـل مشـات تمويـتفعيل آلي �
 أخرى.

÷]l^Úç×Ã¹]<íéßÏiæ<l÷^’iV< <
  يتطلب توسيع سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في الوطن العربي اتخاذ ما يلي: 

 المعلومات واالتصاالت. لتقنيةعربية الستراتيجية تفعيل اإل �

لكترونية، لألقطار واإل  التقنيةدعم مجال االتصاالت، وتطويره ذاتيا، والنهوض بالقدرات  �
 العربية.

 .ذلك من دعم مراكز البحوث العربية بما فيدعم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات،  �
 قطاع المعلومات واالتصاالت لخدمة التنمية العربية الشاملة. خرجاتتوظيف م �

 ،نات" للبحث والتطوير في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث العربيةضإنشاء "حا �
 على استثمار أفكارهم عمليا. العلماء والمفكرينو  الباحثين لتشجيع

 التقني.تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من استيعاب التقدم  �

êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]æ<Üé×ÃjÖ]V< <
التعليم بوصفه إنماء لشخصية اإلنسان واستثمارًا في بناء القدرات البشرية، وأساسًا لنهضة 

  حقق:المجتمع والتنمية البشرية المستدامة يتطلب إتباع السياسات التي ت
 .التعليم على رأس أولويات الدول العربيةو  ةتطوير التربيوضع  �
التعليم في الوطن العربي وآليات تنفيذها" التي اعتمدتها قمة دمشق ر تنفيذ "خطة تطوي �

2008. 
 تكثيف الجهود من أجل القضاء على األمية في الوطن العربي. �

 .ة وسوق العملالتنمية المستدام الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات  �
 التنسيق بين البلدان العربية من أجل تسهيل االعتراف بالمؤهالت العلمية. �
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 والتقنيات الحديثة.توطين المعرفة  �

  المنافسة العالمية.على  البشرية القادرةالطاقات تطوير و  ،بناء مجتمع المعرفة �
 العقول. هجرةاتخاذ التدابير الالزمة للحد من  �

 . اظ على مكانة اللغة العربيةالتأكيد على ضرورة الحف �

l^Ú‚¤]<íév’Ö]V< <
  رفع مستوى الخدمات الصحية في المجتمعات العربية من خالل:

 .، وخاصة التأمين الصحياألساسيةالصحية الرعاية خدمات التوسع في  �
التغطية الكاملة للمناطق الحضرية والريفية والصحراوية بالرعاية الصحية باستخدام نظم  �

 غرافية. المعلومات الج

في إطار إستراتيجية  ،بين الشركات المنتجة للدواء في الوطن العربي والتكاملالتنسيق  �
 واعتباره أحد مقومات األمن القومي. ،واضحة للتصنيع الدوائي العربي

 ء في الدول العربية، واالعتراف المتبادل بها.تسجيل الدوا تيسير إجراءات �

Ö^ŞfÖ]<àÚ<‚£]Ví  
  ة معدالت البطالة في الدول العربية التخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق:يتطلب مواجهة زياد

 توفير قاعدة بيانات عن واقع البطالة في الدول العربية. �

تنفيذ برامج إعادة تأهيل وتدريب العاطلين وفقًا لمتطلبات سوق العمل، بمشاركة القطاع  �
 الخاص. 

 لمتوسطة.توفير مصادر التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة وا �

 .التدريبالتأهيل و تنفيذ برامج في مؤسسات رجال األعمال والغرف الصناعية مشاركة  �
 .في مجال العملتفعيل االتفاقيات الموقعة بين الدول العربية  �
البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من تكليف منظمة العمل العربية لتنفيذ مشروع  �

 من خالل أجهزتها القائمة.  البطالة

Víè†ÓËÖ]<íéÓ×¹]< <
  ما يلي:   إتباعاتساقا مع االتفاقات الدولية، وحفاظًا على الحقوق العربية يتعين 

اتخاذ الخطوات الالزمة على الصعيد الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين  �
 والمبتكرين.



 

  
-22-

ات، توفير الموارد المالية والدعم الفني لتشجيع المخترعين على مزيد من االختراع �
 واستكمال وتطبيق اختراعاتهم.

زيادة االهتمام بحقوق الملكية الفكرية وتوظيفها للتقدم االقتصادي والتنموي للدول  �
 العربية.

 تطوير التشريعات الوطنية بما يتواءم مع االلتزامات الدولية. �

وضع اآلليات المالئمة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمحاربة التقليد  �
واالستغالل غير المشروع  وتبادل التشريعات والتجارب والتطبيقات القضائية، بما في ذلك 

 اإلجراءات والتدابير المتخذة، لحماية حقوق المبتكرين والمبدعين العرب.

Vì†{{{{{{{{{{{{{{r�]< <
  يتطلب التعامل مع الهجرة ما يلي:

 .تنظيم هجرة العمال العرب إلى الخارج �
 .خارج الوطن العربيل المهاجرين صيانة حقوق العما �
  فوائد الهجرة لصالح التنمية والتكامل اإلقليمي العربي. تعزيز �
 .وعربياً  زيادة مساهمة الكفاءات بالمهجر في جهود التنمية وطنياً  �
لرعاية المهاجرين  ،التأكيد على مبدأ المسئولية المشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة �

 حاربة الهجرة غير الشرعية.وم ،واستيعاب العائدين

وتنسيق  ،التفاوض العربي الجماعي مع األطراف األجنبية لحماية حقوق المهاجرين �
 .همقضايا لخدمةالمواقف العربية 

�Ö]{{{{{{h^fV<< <
 تعزيز دور الشباب يتطلب:

تمكين الشباب العربي وضمان مشاركته الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجاالتها،  �
 المبادرة لديه.وتشجيع روح 

تنمية قدرات الشباب بشكل متكامل وٕايالء رعايتهم صحيًا ومعنويًا باهتمام كبير وعلى وجه  �
 خاص زيادة الوعي لديهم بمخاطر التدخين والمخدرات.

 .بناء قاعدة معلومات لرصد الواقع االجتماعي واالقتصادي للشباب العربي �

Vá^Ó{{{{{{‰ý]<< <
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 توفير السكن المناسب يتطلب:

 .قيام الدولة بإنشاء إسكان مناسب منخفض التكلفة �
 تنظيم التخطيط العمراني في المدن الجديدة. �

 تشجيع الحركة التعاونية في بناء إسكان مناسب. �

 الحد من انتشار العشوائيات. �

تعزيز ودعم الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، في إطار  �
 اري في المنطقة العربية.برنامج شامل لالستثمار العق

†ÏËÖ]<àÚ<‚£]V< <
 إن الحد من الفقر يتطلب:

فرص العمل للشباب، وزيادة النمو وٕايجاد والحد من وطأة الفقر،  ،أهداف األلفية تحقيق  �
  .مرونة سوق العمل ورفع مستوىاالقتصادي في المنطقة 

الكفيلة التي  لالسب هدف إيجادب األهداف التنموية لأللفية لتحقيقالعربي اإلعالن تنفيذ  �
األهداف التنموية لأللفية برسم  تحقيقتمكن الدول العربية األقل نموا من متابعة 

السياسات المالئمة ووضع اإلطار الزمني لها، والبحث في العقبات واقتراح المنهجيات 
 .التي تكفل لخطط التنمية النجاح المطلوب

{{{òéfÖ]{{{{{{{{íV< <
  تطلب:استدامة البيئة العربية ت

 اإلعالن الوزاري العربي حول التغير المناخي. تفعيل �

 بناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحاالت الطوارئ.  �

تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية، وتطبيق اإلدارة  �
 المتكاملة للنفايات.

 ئة بما في ذلك مرفق البيئة العربي.تعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبي �

توعية المواطنين ومتخذي القرار  ووسائل اإلعالم فيالجمعيات غير الحكومية  تشجيع �
 بمختلف قضايا البيئة.

ŠÖ]{{{{{{{íu^éV< <
   رفع نسبة مساهمة السياحة العربية في االقتصادات العربية عن طريق:

 تشجيع السياحة العربية البينية. �
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 .بها الدول العربيةحماية المقومات السياحية التي تتمتع لالسياحة المستدامة مراعاة مفاهيم  �
على القطاع الخاص العربي توفير المناخ المالئم لالستثمار في القطاع السياحي لتشجيع  �

 زيادة استثماراته في هذا القطاع.

 السياحة.في صناعة المشتغلة  تنمية وتأهيل الكوادر العربية �

”^¤]<Å^ŞÏÖ]V< <
  يتطلب: هشجيع، وتوالتنموي المشترك االقتصاديلعمل للقطاع الخاص ركيزة ا

 .ةالعربيبالدول النشاط االقتصادي  فيقيام القطاع الخاص العربي بمسئوليات متزايدة  �
 تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى القطاع الخاص. �

 تسهيل إجراءات انتقال رجال األعمال والمستثمرين العرب. �

 العربي الخاص في الدول العربية.االستثمار  تشجيع وتسهيل �

êÞ‚¹]<ÄÛj�]V< <
يضطلع المجتمع المدني بأدوار مكملة للجهود الحكومية وموازية لها، لتحقيق المزيد من 

  التنمية، مما يتطلب:
  .ها تجاه المجتمعضطلع بمسئولياتتالمجتمع المدني لتعزيز دور مؤسسات  �
لتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع في الدول العربية  اتتشريعال تطوير �

 المدني. 

 المجتمع المدني. ن مؤسساتيبالتجارب الناجحة  تبادل �

íéÖæ‚Ö]<íée†ÃÖ]<l^ÎøÃÖ]V< <
الدفع بالعالقات العربية مع مختلف الدول والتجمعات الدولية بما يحقق المصالح المتبادلة من 

  خالل:
الدول والتجمعات والتكتالت اإلقليمية مع الت التعاون في مختلف المجاعالقات تعزيز  �

 والدولية.

 .بين العالم العربي والمنظمات الدوليةوتطوير العالقة  ،األمم المتحدة ظومةزيادة التعاون مع من �
دعم المواقف العربية في المنظمات الدولية واإلقليمية، بما في ذلك دعم جهود الدول  �

 ة التجارة العالمية.العربية الساعية إلى االنضمام لمنظم

VØÛÃÖ]<sÚ^Þ†e<„éËßi< <
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دعوة الدول العربية إلى وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل بالتعاون مع 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة، 

 ص ومؤسسات المجتمع المدني. ومؤسسات التمويل العربية، وبمشاركة القطاع الخا

Ví{{{{{{{{{Ãe^j¹]<í{{{{{{{éÖa< <
يكلف المجلس االقتصادي واالجتماعي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ 
اإلعالن، وبرنامج العمل، وقرارات القمة، وتقديم تقارير متابعة حول التقدم المحرز في التنفيذ 

  .يةبشكل دوري إلى القمم العرب
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  ــــ

إن مجلس جامعة  الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دولة الكويت 
، وبعد أن تدارس مستجدات الوضع الخطير الناجم عن العدوان 20/1/2009-19بتاريخ 

  اإلسرائيلي على قطاع غزة والخطوات الواجب اتخاذها،

يتوجه المجلس بتحية إكبار وٕاجالل للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة 
لمواجهة العدوان اإلسرائيلي، ويدين هذا العدوان الهمجي الذي أوقع اآلالف من الشهداء 

جرحى واحدث دمارًا هائًال، ويطالب بوقف العدوان اإلسرائيلي واالنسحاب فوريًا من قطاع وال
غزة، وتثبيت وقف إطالق النار ورفع الحصار الجائر، ويحمل إسرائيل المسؤولية القانونية 

  عما ارتكبته من جرائم حرب واتخاذ ما يلزم نحو مالحقة مرتكبي هذه الجرائم.

على تقديم كافة أشكال الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني كما أكد القادة عزمهم 
  وٕاعادة إعمار غزة، ورحبوا بالمساهمات التي تم اإلعالن عنها في هذا اإلطار.

كما كلف القادة وزراء الخارجية واألمين العام بمتابعة التشاور حول مستجدات هذا 
لفلسطينية، وتنقيـة األجواء الموضوع، والدفع بالجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية ا

العربية بالبناء على مبادرة خـادم الحـرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل 
سعود وما تم تحقيقه في قمة الكويت في هذا المجال. كما يتوجهون بالشكر والتقدير إلى 

ا قام به من صاحب السمو األمير صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على م
  مساٍع حميدة وجهود مقدرة إلنجاح أعمال القمة.

  

  )20/1/2009 – 4ج  –)1د.ع ( 1(بيان قمة رقم 
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  إعـادة إعمار قطـاع غـزة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 نموية واالجتماعية،وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والت �

  وٕاذ يشيد بصمود أهالي قطاع غزة، -
  وٕاذ يشير إلى بشاعة ما ارتكبته إسرائيل من تدمير وحشي لقطاع غزة، -
وٕاذ يحمل إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، مسؤولية تدمير قطاع غزة وااللتزامات المترتبة  -

 سطيني، على إعادة إعمار ما دمره عدوانها على قطاع غزة والشعب الفل

 وٕاذ يؤكد على أهمية مساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة آثار هذا التدمير الوحشي،  -

  ،وٕاذ يؤكد أهمية وضع آلية عملية مناسبة لدعم صمود أهالي قطاع غزة وتأهيل اقتصاد القطاع -
ـــدعم المقـــدم لصـــمود الشـــعب الفلســـطيني، وللســـلطة الوطنيـــة  - وٕاذ يؤكـــد علـــى اســـتمرار ال

  برها،الفلسطينية وع

…†{{{{Ïè 

إعادة إعمار قطاع غزة من خالل برامج إعادة تأهيل وبناء، بالتنسيق مع السلطة الوطنية  -1
  الفلسطينية، وفق اآلليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني. 

 االستمرار في  تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثة ألهالي قطاع غزة.   -2

لإلنمــاء االقتصــادي واالجتمــاعي وبالتعــاون مــع البنــك اإلســالمي  دعــوة الصــندوق العربــي   -3
للتنميــة، والبنــك الــدولي لإلنشــاء والتعميــر لســرعة حصــر وتقيــيم لحجــم الــدمار الــذي لحــق 

 بقطاع غزة.

الترحيــب بــدعوة جمهوريــة مصــر العربيــة بتنظــيم مــؤتمر دولــي للمــانحين بهــدف تــوفير    -4
، ووضــع اآلليــة المناســبة لــذلك، واالســتفادة مــن التمويــل الــالزم إلعــادة إعمــار قطــاع غــزة

 اإلمكانيات المتوفرة للمنظمات اإلقليمية والدولية. 

  

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 1(ق.ق: 
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 األوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، وعلى تقرير �

وعلى قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر عــن اجتماعــه الطــارئ الــذي عقــد فــي  �
ــاريخ  ــاني  13الريــاض بت بشــأن األوضــاع الصــحية واإلنســانية  2009يناير/كــانون ث

  للشعب الفلسطيني في قطاع غزة،
  والمواثيق الدولية لحماية حقوق اإلنسان ومنها الحماية الصحية، ٕاذ يؤكد على القراراتو  -
وٕاذ يعرب عن إدانته للعدوان اإلسرائيلي على قطــاع غــزة وممارســات العنــف والقتــل والقمــع  -

والحصار التي تتفاقم حدتها على المدنيين العزل، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى وآالف 
 السن،الجرحى السيما األطفال والنساء وكبار 

وٕاذ يشـــير إلـــى التـــدهور الشـــديد لألوضـــاع الصـــحية والـــنقص الحـــاد فـــي المـــوارد الماليـــة  -
 والطبية والبشرية في قطاع غزة،

وٕاذ يؤكــد علــى حــق المرضــى والعــاملين الطبيــين وغيــرهم فــي الوصــول إلــى المؤسســات  -
 الصحية في قطاع غزة،

ســعاف الفلســطينية والعــاملين وٕاذ يدين عدم احترام جــيش االحــتالل اإلســرائيلي لســيارات اإل -
الطبيين وعدم ضمان الحماية لهم مما أدى إلى وقوع ضــحايا بــين أولئــك العــاملين والقيــود 

  التي تفرضها قوات االحتالل على حركتهم مما يعد انتهاكًا للقانون اإلنساني الدولي،

…†{{{{Ïè 

للخــدمات الصــحية وتحســين تقديم الدعم المادي والفني الالزم إلعادة تأهيل البنيــة التحتيــة  -1
ــــس وزراء الصــــحة العــــرب بإنشــــاء  ــــف مجل األوضــــاع المعيشــــية لســــكان القطــــاع، وتكلي
المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، وتوفير الطواقم الطبية والكوادر الصحية القــادرة علــى 

  توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية.
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كليــف المــديرة العامــة لمنظمــة الصــحة العالميــة الطلــب مــن األمــين العــام لألمــم المتحــدة، ت -2
إرســال لجنــة لتقصــي الحقــائق بشــأن األوضــاع الصــحية واالجتماعيــة والمعيشــية فــي قطــاع 
غزة ورفع تقرير عن اآلثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة الســتخدام إســرائيل لألســلحة المحرمــة 

 نها.دوليًا على الصحة العامة للشعب الفلسطيني واألضرار الناجمة ع

تكليف األمين العام لجامعة الــدول العربيــة، بمطالبــة اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر تقــديم  -3
كافة أشكال الدعم المادي والصحي للشعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك إقامــة 
المستشـــفيات الميدانيـــة، وتفعيـــل االتفاقيـــات الدوليـــة فيمـــا يخـــص حمايـــة الطـــواقم الطبيـــة 

 عاف ومنع االعتداءات عليهم.وسيارات اإلس

دعوة لعقــد اجتمــاع عاجــل للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المعنيــة بحمايــة الــ -4
األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب والــواقعين تحــت االحــتالل العســكري، إلعمــال مبــادئ 

يهم االتفاقية وتطبيق بنودها لحماية المدنيين في قطاع غــزة مــن االعتــداءات العســكرية علــ
 وعلى ممتلكاتهم.

  

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 2(ق.ق: 



 

  
-32-

 

 األزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصادات العربية

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 واالجتماعية،وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية  �

 -1756وعلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتـه غـير العـادية رقـم (ق  �
 )،4/12/2008-د.غ.ع 

وعلى دراسة صندوق النقد العربي حول " األزمة المالية العالمية وتداعياتها على  �
 االقتصادات العربية"،

 ابك"،وعلى دراسة منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أو  �

وعلى نتائج االجتماع المشترك لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية  �
ومؤسسات النقد العربية ورؤساء صناديق التمويل العربية لبحث تداعيات األزمة 

  ،1/2009/ 14المالية العالمية على االقتصادات العربية الذي عقد بالكويت يوم 
…†{{{{Ïè 

ندة الــدول العربيــة لمؤسســاتها الماليــة الوطنيــة وتعزيــز الرقابــة التأكيــد علــى اســتمرار مســا -1
 واإلشراف عليها.

ممارسة الدول العربيــة دورًا أكثــر فاعليــة فــي العالقــات االقتصــادية الدوليــة والمشــاركة فــي    -2
 الجهود الدولية لضمان االستقرار المالي العالمي.

ــة ومؤسســات النقــد ا   -3 ــام محــافظي البنــوك المركزي ــين قي ــادة التنســيق والتــرابط ب ــة بزي لعربي
 األجهزة الرقابية في الدول العربية.

التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعــل  فــي زيــادة    -4
التدفقات الماليــة العربيــة واالســتثمارات العربيــة البينيــة وعلــى األخــص المشــاريع التكامليــة 

  دة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ االستثمار.العربية، ومساع
ـــة الستشـــراف أي تطـــورات   -5 ـــة العربي ـــل المؤسســـات المالي اتخـــاذ التـــدابير الالزمـــة مـــن قب

مستقبلية لتداعيات األزمة الماليــة العالميــة علــى االقتصــادات العربيــة وتقــديم بــدائل لســبل 
  مواجهة ذلك.
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ر الـــنفط  فــي الســـوق العالميــة بمـــا يراعــي المصـــالح التأكيــد علـــى أهميــة اســـتقرار أســعا   -6
  االقتصادية للمنتجين والمستهلكين.

ي الــدول العربيــة وتكلــيفهم ببحــث األســلوب األمثــل ـة فـــيق بــين وزراء الماليـــزيــادة التنســ    -7
  لذلك.

  

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 3(ق.ق:  
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  مشروعات الربط الكهربائي العربي

  ة على مستوى القمة،إن مجلس الجامع
  بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، �

وعلى وثيقة مشروع "تعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي" المقدمة من المكتب  �
 باء،التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهر 

 4-2وعلى تقرير وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته غير العادية ( �
 )،2008ديسمبر/كانون األول 

(الفقرة ثالثًا)  212وٕاذ يستذكر قرارات القمم العربية المتعاقبة في هذا الصدد: القرار رقم  -
عن القمة الصادر  236)، والقرار رقم 2001الصادر عن القمة الثالثة عشرة (عمان 

الصادر عن القمة العربية السابعة عشرة  311)، والقرار رقم 2002الرابعة عشرة (بيروت 
 )، 2005(الجزائر 

الصادر عن القمة العربية التاسعة عشرة (الرياض  399وٕاذ يؤكد على أهمية القرار رقم  -
از الطبيعي ) حول إنجاز دراسة "الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغالل الغ2007

 لتصدير الكهرباء" ودورها في إنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية،

…†{{{{Ïè 

في االنتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي وفقــًا لوثيقــة المشــروع "تعزيــز  اإلسراع  أوًال:  
مشروعات الربط الكهربائي العربي"، والعمل علــى اســتكمال مــا تبقــى وفقــًا لألولويــات التــي 

  رها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء.يق
أن تقوم الدول العربية باتخاذ الخطوات الالزمة لوضع مشــروعات الــربط الكهربــائي العربــي   ثانيًا: 

موضع التنفيذ دون عوائق، بما في ذلــك تعــديل ومواءمــة واســتحداث التشــريعات الوطنيــة، 
  واألطر التنظيمية ذات الصلة. 

ب من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي مواصلة توفير التمويل الــالزم الطل  ثالثًا:
لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي العربي، ووضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات على 
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فــي نقــل  عأســس تجاريــة بمشــاركة القطــاع الخــاص، والتأكيــد علــى أهميــة دور ذلــك القطــا
   وتوطين التقنية الحديثة.  

  إشـراك القطاع الخاص في المشاريع الخاصـة بإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية.  رابعًا: 
تكليف مجلس الــوزراء العــرب المعنيــين بشــؤون الكهربــاء بالتعــاون مــع الصــندوق العربــي   خامسًا:

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بوضع البرنامج الزمني وآلية التنفيذ الستكمال مشــروعات 
  ط الكهربائي العربي، وٕاعداد تقرير دوري للقمة حول التقدم المحرز في هذا الشأن.الرب

  

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 4(ق.ق: 
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  مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 قمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية،وعلى تقرير األمين العام إلى ال �

وعلى وثيقة مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية التي وافق عليها مجلس  �
) بتاريخ 21) الصادر في دورته (308وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (

29/10/2008، 
 4-2ير العادية (وعلى تقرير وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتـه غ �

 )،2008ديسمبر/كانون األول 
وٕاذ يستذكر القرارات المتعاقبة للقمة العربية بشأن تعزيز قطاع النقل العربي وتقوية شبكة  -

 الربط العربية برًا وبحرًا وجوًا،

وٕاذ يستذكر االتفاقين اإلقليميين المعتمدين في إطار لجنة األمم المتحدة االقتصادية  -
وكذلك ي آسيا بشأن الطرق والسكك الحديدية الدولية في المشرق العربي واالجتماعية لغرب

 ،البرامج والمشاريع في هذين المجالين والمتفق عليها في إطار اتحاد المغرب العربي
وٕادراكًا ألهمية تحقيق الربط بين الدول العربية بشبكات متكاملة من البنى األساسية  -

 لعربي،الالزمة لتيسير التكامل االقتصادي ا

وفي إطار رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير قطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة برًا وبحرًا  -
 وجوًا،

 ونظرًا للمزايا المؤكدة للسكك الحديدية من حيث كلفة النقل وسالمته وتوفير الطاقة، -

ز وٕاذ يشكر الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي على التزامه بتمويل إنجا -
 دراسة فنية واقتصادية مستفيضة للمخطط المذكور،

…†{{{{Ïè 

مشــروع الــربط البــري العربــي بالســكك الحديديــة، طبقــًا لوثيقــة المخطــط التــي وافــق  إطــالق  أوًال:
عليها مجلس وزراء النقل العرب، وقيام الــدول األعضــاء باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتعــديل 
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ــة واألطــر ال ــة ذات الصــلة لوضــع مشــروعات المخطــط ومواءمــة التشــريعات الوطني تنظيمي
  موضع التنفيذ دون معوقات.

آليــة لتمويــل تنفيــذ هــذه المشــروعات علــى أســس تجاريــة، تكــون المســاهمة فيهــا  وضــع  ثانيا:
مفتوحـــة أمـــام القطـــاع الخـــاص ومؤسســـات التمويـــل العربيـــة وصـــناديق التمويـــل العربيـــة 

ـــ ـــة. ودعـــوة القطـــاع الخـــاص إل ـــك واإلقليميـــة والدولي ـــذ وتشـــغيل تل ـــي تنفي ى االســـتثمار ف
  المشروعات.

من مؤسسات التمويل العربية واإلقليمية والدوليـــة المســاهمة فــي تمويــل تنفيــذ هــذه  الطلب  ثالثًا:
  المشروعات.

مجلــس وزراء النقــل العــرب بمتابعــة تنفيــذ مشــروعات مخطــط الــربط البــري العربــي  تكليــف رابعــًا:  
ذلــك مــن إعــداد اتفاقيــة لهــذا الغــرض. وتقــديم تقريــر دوري بالسكك الحديدية، ومــا يتطلبــه 

  حول التقدم المحرز في التنفيذ إلى القمة.
  

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 5(ق.ق: 
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  البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية،وعلى تقرير األمين  �

وعلى اإلستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة المعتمدة من قمة الرياض  �
2007، 

 ،2008وعلى إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية  �
المقدمة من  2008غذائي العربي وعلى وثيقة مشروع البرنامج الطارئ لألمن ال �

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الموافق عليها من قبل الجمعية العمومية للمنظمة 
 )،30/4/2008بتاريخ  23) بالقرار رقم (ق 30العربية للتنمية الزراعية في دورتها (

المعني وعلى إعالن المؤتمر رفيع المستوى لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  �
 )، 5/6/2008باألمن الغذائي العالمي: تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية ( روما 

 4-2وعلى تقرير وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته غير العاديـة ( �
 )،2008ديسمبر/كانون األول 

غذائية وتذبذب وٕادراكًا بأن حالة عدم االستقرار التي تتسم بها األسواق العالمية للسلع ال -
أسعارها وتزايد استخدام المحاصيل الغذائية من قبل بعض الدول المتقدمة إلنتاج الوقود 
الحيوي، تعرض المنطقة العربية للمخاطر، ولها تداعياتها على األمن الغذائي العربي على 
المديين القصير والطويل، خصوصًا في ظل تزايد الفجوة الغذائية العربية ومحدودية 

  ستثمار في المشروعات التكاملية الزراعية العربية، اال
وٕايمانًا بقدرة المنطقة العربية على االعتماد على الذات إلنتاج الجزء األكبر من احتياجاتها  -

الغذائية، وتوفير وٕاتاحة إمدادات غذائية كافية للشعوب العربية، خاصة من السلع الغذائية 
 األساسية،

غذائي العربي، باعتباره سياسة وطنية وعربية دائمة لتحقيق األمن والتزامًا بتحقيق األمن ال -
 القومي العربي، 
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وٕاذ يرحب باقتراح منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  عقد مؤتمر عالمي لرؤساء  -
  حول حوكمة األمن الغذائي العالمي، 2009الدول والحكومات في عام 

…†{{{{Ïè 

   لألمن الغذائي العربي.إطالق البرنامج الطارئ   أوًال:  

تكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية   ثانيًا: 
  خاصة لالستثمار في المجاالت المحددة بالبرنامج.

الطلب من المؤسسات والصناديق اإلنمائية العربية واإلقليمية والدولية المساهمة في   ثالثًا: 
  المالية الالزمة في تنفيذ البرنامج.توفير المتطلبات 

  دعوة القطاع الخاص إلى االستثمار في تنفيذ البرنامج.  رابعًا: 

تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة التنفيذ، بالتنسيق مع كافة الجهات   خامسًا: 
  المعنية وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز إلى القمة.

  
  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 6(ق.ق: 
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  االتحـاد الجمـركي العـربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، �

 4-2لعاديــة (وعلى تقرير وقرارات المجلس االقتصــادي واالجتمــاعي فــي دورتــه غيــر ا �
 )،2008ديسمبر/كانون األول 

وآخرها قرار  ،وٕاذ يستذكر المجلس قراراته السابقة بشأن إقامة االتحاد الجمركي العربي -
بشأن الموافقة على الهيكل العام للبرنامج التنفيذي لالتحاد  392رقم  2007قمة الرياض 

  الجمركي العربي،
ة والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل التي تعيق والتزامًا بإنهاء كافة القيود غير الجمركي -

 تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

الخطوات وتأكيدًا لرغبة القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية في البدء باتخاذ  -
  ، العملية نحو إقامة االتحاد الجمركي العربي وصوال إلى السوق العربية المشتركة

{{{Ïè…†{ 

االنتهاء من استكمـال كافة متطلبـات إقامة االتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامـل له   أوًال:  
. واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة من قبل الدول المؤهلة، تمهيدًا للوصول 2015عام 

 إلى السوق العربية المشتركة. 

كافة اإلجراءات الالزمة لذلك، وفق  تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي بإنجاز  ثانيا: 
  التوقيتات المحددة في برنامج العمل إلقامة االتحاد الجمركي العربي. 

  أن يقدم المجلس االقتصادي واالجتماعي تقريرًا دوريًا عن التقدم المحرز إلى القمة.  ثالثا:

   
  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 7(ق.ق: 
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  األمــن المائــي العـربي

  لس الجامعة على مستوى القمة،إن مج
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، �

ات المناطق الجافة واألراضي ـي لدراسـلمركز العربوعلى قرار الجمعيـة العموميـة ل �
الذي  2008مايو/أيار  22-21تاريخ ب 9) رقم 29في دورته ( القاحلة (أكساد)

اعتمد وثيقة مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي المنطقة العربية، المقدم من 

  ،القاحلة (أكساد)
 4-2ر العادية (وعلى تقرير وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته غي �

  )،2008ديسمبر/كانون األول 
% فقط من موارد المياه 1% من سكان العالم و5وٕاذ يستذكر أن المنطقة العربية بها  -

% من موارد المنطقة العربية المائية تأتي من خارج المنطقة وهو ما 60العالمية وأن 
ا تواجهها تحديات تؤثر يجعل المنطقة العربية من أفقر مناطق العالم في موارد المياه، كم

  على األمن القومي العربي،
وفي ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وزيادة حرارة األرض وما ينتج عنها من آثار  -

سلبية على الموارد المائية المحدودة في الوطن العربي التي تعاني من عجز يتوقع أن 
  سياسية واقتصادية واجتماعية،  يزداد في المستقبل، وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات

وٕايمانًا بأهمية اعتماد النهج المتكامل في إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استعمال  -
المياه في المنطقة العربية، وتوطين التقنيات المناسبة في إدارة تلك الموارد، وضرورة 

  التوسع في استعمال الموارد المائية غير التقليدية، 
…†{{{{Ïè 

ــاه بوضــع إســتراتيجية لألمــن المــائي فــي المنطقــة   : أوالً  ــوزاري العربــي للمي تكليــف المجلــس ال
  العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.  
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الموافقة على مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في   -1  ثانيا:
  المنطقة العربية.

 دعوة صناديـق ومؤسسات التمويـل العربية للمساهمة في تمويـل تنفيذ المشروع.   -2  

تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق   -3  
الجافة واألراضي القاحلة في متابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية 

  المعنية بالدول العربية.

الثًا : أن يقدم المجلس الوزاري العربي للمياه تقريرًا دوريًا حول التقدم المحرز في تنفيذ القرار إلى ث
  القمة.

  
  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 8(ق.ق: 
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  البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 لى مذكرة األمانة العامة،ع �

 وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، �

 ،1/3/2008بتاريخ  1369وعلى قرار مؤتمر العمل العربي رقم  �
 وعلى وثيقة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، �

 4-2لس االقتصادي واالجتماعي في دورته غير العادية (وعلى تقرير وقرارات المج �
 )،2008ديسمبر/كانون األول 

) 16/11/2008-15وعلى نتائج المنتدى العربي للتنمية والتشغيل (الدوحة :  �
 وٕاعالن الدوحة الصادر عنه،

وٕاذ يؤكد على أن العمل قيمة إنسانية وحضارية، وأن العمل حق وواجب يجب توفيره  -
 بكفاية وعدل،

 وٕاذ يؤكد مجددًا على أن التشغيل المنتج من أهم مضامين التنمية،  -

 وٕاذ يشير إلى أن البطالة أصبحت ظاهرة عامة تهدد السلم االجتماعي، -

…†{{{{Ïè 

تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خالل   أوال:
  ة والجهات المعنية في الدول العربية. منظمة العمل العربية وأجهزتها  القائم

عقدًا عربيًا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف  2020 – 2010اعتماد الفترة من   ثانيا:
، وٕاعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم 2020بحلول عام 

سين ظروف حياة التشغيل المجزي والمنتج وٕايجاد فرص العمل، والحد من البطالة، وتح
  وعمل المشتغلين.

تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع   ثالثا:
احتياجات سوق العمل، ورفع الكفاءة اإلنتاجية للعامل العربي، والسعي لتطوير ثالثة 

  من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية.



 

  
-44-

الدول العربية اإلجراءات الالزمة لتيسير تنقل األيدي العاملة العربية بين تتخذ حكومات   رابعا:
 الدول األعضاء وفقًا لمتطلباتها.

دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتنفيذ برامج التشغيل   خامسًا:
  وخفض معدالت البطالة على المستويين الوطني والعربي.

مة العمل العربية واألمانة العامة للجامعة بتقديم تقرير دوري حول التقدم تكليف منظ  سادسًا:
  المحرز إلى القمة.

  
  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 9(ق.ق: 
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  البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية،وعلى تقرير  �

وعلى وثيقة البرنامج العربي لتنفيذ اإلستراتيجية العربية للحد من الفقر في الدول  �
 العربية،

 4-2اعي في دورته غير العادية (ـوعلى تقرير وقرارات المجلس االقتصادي واالجتم �
 )،2008ديسمبر/كانون األول 

المتعلقة بسياسات خفض الفقر في الوطن العربي وقرار قمة  هيؤكد على كافة قراراتوٕاذ  -
 بشأن معالجة الفقر في الوطن العربي،  28/3/2002بتاريخ  240) رقم 14بيروت د.ع (

 وٕاذ يشيد بما حققته الدول العربية في مجال خفض الفقر، -

 لدول العربية،وحرصًا على تحسين مستوى الحياة وزيادة الرفاه لمواطني ا -

وٕاذ يؤكد من جديد على عزم القادة العرب، على تحقيق التقدم االجتماعي، وٕانهاء كافة  -
مظاهر التهميش واإلقصاء، والحفاظ على تماسك النسيج االجتماعي في المجتمعات 

 العربية،

وٕاذ يؤكد على أهمية مواصلة البرامج الخاصة بسياسات خفض الفقر وتوفير التمويل  -
 شبكات األمن االجتماعي،الالزم ل

وٕاذ يشدد على االلتزام بإنجاز األهداف التنموية لأللفية وتعزيز مساراتها وفقا لقرار  -
 ،8/9/2000بتاريخ  2/55الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

…†{{{{Ïè 

سنوات وتمويل  4تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية لمدة   أوال:
  ، ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله.مشروعاتـه

وضع سياسات اقتصادية اجتماعية تتيح خفض معدالت الفقر إلى النصف في فترة   ثانيا: 
  .2015أقصاها 

االلتزام بتمويل شبكات األمن االجتماعي، وتوفير التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة   ثالثًا: 
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  والمتوسطة.

ف مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بمتابعة تنفيذ البرنامج، وتقديم تقرير تكلي  رابعا: 
  حول التقدم المحرز في هذا الشأن إلى القمة.

  
  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 10(ق.ق: 
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 البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 رة األمانة العامة،على مذك �

 وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، �

وعلى وثيقة البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية في الدول العربية األقل  �
 نموًا،

 4-2ر وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته غير العادية (ـوعلى تقري �
 )،2008ديسمبر/كانون األول 

بتاريخ  356) رقم 18السابقة وآخرها قرار قمة الخرطوم د.ع ( هوٕاذ يؤكد على قرارات -
  بشأن اإلعالن العربي لألهداف التنموية لأللفية، 29/3/2006

وٕاذ يقر باألهمية القصوى إلنجاز برامج التنمية البشرية واستدامتها من أجل توسيع  -
 خيارات الناس،

يشدد على االلتزام بإنجاز األهداف التنموية لأللفية وتعزيز مساراتها وفقا لقرار وٕاذ  -
 ،8/9/2000بتاريخ  2/55الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

…†{{{{Ïè 

مع  2015-2009تنفيذ اإلعالن العربي لتحقيق األهداف التنموية لأللفية خالل الفترة   أوال:
  نموًا. التركيز على الدول العربية األقل

تقوم الدول العربية األقل نموًا بتقديم تقرير سنوي إلى األمانة العامة للجامعة حول ما   ثانيا:
أحرزته من تقدم في تنفيذ األهداف التنموية لأللفية، ويتم تحديد المساعدات وفقًا لما 

  يتم إحرازه من تقدم في هذا الشأن.
عربية المتخصصة بالتنسيق مع األمانة العامة تكليف المجالس الوزارية، والمنظمات ال  ثالثا: 

  بمتابعة تنفيذ البرنامج وتقديم تقرير حول التقدم المحرز إلى القمة.

  

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 11(ق.ق: 
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  تطوير التعليم في الوطن العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 رير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية،وعلى تق �

 وعلى قرارات القمة العربية ذات الصلة بتطوير التعليم في الوطن العربي، �

 4-2ر وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته غير العادية (ـوعلى تقري �
 )،2008ديسمبر/كانون األول 

، ودمشق 2007، والرياض 2006القمة العربية في الخرطوم  وٕاذ يؤكد على قرارات -
  ، بشأن تطوير التعليم في الوطن العربي،2008

وٕاذ يؤكد على أهمية تطوير التعليم في الوطن العربي بوصفه مكونًا رئيسًا للتنمية الشاملة  -
 في الدول العربية، واالرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي،

الهتمام بتنفيذ ما ورد من أهداف ووسائل وبرامج في خطة تطوير وٕاذ يشير إلى ضرورة ا -
  التعليم في الوطن العربي،

…†{{{{Ïè 

- 2009قيام الدول العربية بتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خالل الفترة   أوال:
، وتعمل كل دولة على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها، وتخصيص كافة الموارد 2019

  زمة لها.الال 

دعم جهود األمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتنفيذ الخطة   ثانيا:
وبرامجها ومشاريعها، وتكليفهما بإعداد تقارير دورية عما يتم إحرازه في هذا الشأن، 

  ترفع إلى القمة.

  

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 12(ق.ق: 
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  تحسين مستوى الرعاية الصحية

  مجلس الجامعة على مستوى القمة،  إن
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، �

 ،وعلى القرارات الصادرة عن القمة العربية ذات الصلة بتطوير وتحسين الرعاية الصحية �
 4-2االقتصادي واالجتماعي في دورته غير العادية (ر وقرارات المجلس ـوعلى تقري �

 )،2008ديسمبر/كانون األول 
وٕاذ يؤكد على تحسين مستوى الصحة العامة لمواطني الدول العربية، وتوحيد الجهود  -

العربية في مختلف المجاالت الصحية، وااللتزام باإلستراتيجية العالمية للنظام الغذائي 
  والنشاط البدني والصحي،

راكا ألهمية تطوير المؤسسات الصحية في الدول األعضاء، والعمل على تحسين األداء وٕاد -
  وفقا لمعايير الجودة المعتمدة،

وٕاذ يشيد باإلنجازات التي حققتها الدول األعضاء في الحد من انتشار األمراض المعدية،  -
تزايدت  وٕادراكًا ألهمية مكافحة األمراض غير المعدية وعلى رأسها داء السكري الذي

  معدالت المصابين به في الدول العربية، 
…†{{{{Ïè 

مواصلة حكومات الدول العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية األولية وتطبيق   أوًال: 
نموذج طب األسرة في دولها، ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة 

  روع عربي متكامل بهذا الشأن.العربية، وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مش
تخصيص الموارد المالية الالزمة لوزارة الصحة في كل دولة وفقًا للمعايير الدولية   ثانيًا:

  لمنظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.
  تكليف مجلس وزراء الصحة العرب بتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز إلى القمة.  ثالثًا:

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 13(ق.ق: 
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  دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، �

ناعة للبالد العربية حول رؤية وعلى ورقة االتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والص �
 القطاع الخاص ومطالبه لتحقيق التكامل االقتصادي العربي،

وتثمينًا لجهود القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في اإلعداد والتحضير للقمة االقتصادية  -
 والتنموية واالجتماعية،

…†{{{{Ïè 

ودعوتـــه إلـــى  مباركـــة جهـــود القطـــاع الخـــاص العربـــي فـــي دعـــم العمـــل العربـــي المشـــترك -1
  االستمرار في دعم مسيرة التنمية االقتصادية العربية.

دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية االقتصــادية الوطنيــة وفــي تنفيــذ  -2
 مشروعات عربية مشتركة من أجل تعزيز العمل االقتصادي العربي المشترك.

ت الصــادرة عــن القمــة االقتصــادية تعزيز مشاركة القطاع الخــاص فــي متابعــة تنفيــذ القــرارا -3
 والتنموية واالجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

 

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 14(ق.ق: 
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  تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 عام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية،وعلى تقرير األمين ال �

 وٕاذ يؤكد على دور الشراكة االجتماعية في تحقيق برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، -

وٕاذ يشير إلى الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني العربية في مختلف مجاالت  -
 الحياة العامة،

) بتاريخ 16) د.ع (280ة على مستوى القمة رقم (وٕاذ يستذكر قرار مجلس الجامع -
) 20د.ع ( 433بشأن تطوير المجلس االقتصادي واالجتماعي، والقرار رقم  23/5/2004

 ل دور مؤسسات المجتمع المدني العربية،ــبشأن دعم وتفعي 30/3/2008بتاريخ 

…†{{{{Ïè 

جتماعية والتنموية وتعزيز تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجاالت االقتصادية واال -1
الشراكة مع منظماته ومؤسساته، بما يحقق األهداف التنموية واالقتصادية واالجتماعية في 

 الدول األعضاء.

دعــم جهــود منظمــات المجتمــع المــدني العربيــة، علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدولي وخاصــة  -2
 نشاطاتها الرامية إلبراز الهوية العربية.

 

  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 15(ق.ق: 
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 التحضير للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية القادمة

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، �

 )19د.ع( – 365دول العربية على مستوى القمة (ق.ققرار مجلس جامعة الوعلى  �
) بتكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي واألمانة العامة للجامعة 29/3/2007 –

 التنموية واالجتماعية،و باإلعداد للقمة االقتصادية 

جمهورية مصر العربية بشأن طلب استضافتها للقمة العربية االقتصادية  وعلى مذكرة �
  جتماعية القادمة،والتنموية واال

وعلى تقرير وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته غير العادية (مقر  �
  )، 4/12/2008-2األمانة العامة للجامعة:

< <
…†{{{{Ïè 

الترحيـــب بـــدعوة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الستضـــافة قمـــة عربيـــة تنمويـــة اقتصـــادية  -1
 واجتماعية تعقد بعد عامين.

معة بإجراء االتصاالت الالزمة لتحديد موعــد انعقــاد القمــة العربيــة تكليف األمين العام للجا -2
 التنموية االقتصادية واالجتماعية القادمة والتحضير لها.

  
  )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 16(ق.ق: 
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  توجيه الشكر والتقدير لدولة الكويت
  الستضافتها للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

  
  الجامعة على مستوى القمة، إن مجلس

تقديرًا لدولة الكويت الستضافتها الكريمة ألعمال القمة العربية االقتصادية والتنموية  -
  واالجتماعية ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم هذه القمة،

< <

…†{{{{Ïè 

 توجيه خالص التحية ووافر االمتنان إلى دولة الكويت أميرًا وحكومتــًا وشــعبًا، علــى حفــاوة -1
االستقبال وكــرم الضــيافة التــي أحــيط بهــا الوفــود المشــاركة فــي القمــة العربيــة االقتصــادية 

  والتنموية واالجتماعية في الكويت.

اإلعراب عن بالغ الشــكر والعرفــان لصــاحب الســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح  -2
 وٕانجاح أعمالها.أمير دولة الكويت، للجهد الكبير الذي بذله لتوفـير فرص انعقاد القمة 

  
 )20/1/2009 – 4ج  –) 1د.ع ( 17(ق.ق: 
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{ée<í{{ÛÎ<á^èçÓÖ]{{{k< <
 ـــ

نحـــن قـــادة الـــدول العربيـــة المجتمعـــين فـــي مـــؤتمر القمـــة العربيـــة االقتصـــادية والتنمويـــة 
ينــاير/ كــانون الثــاني  20و 19هـ المــوافقين 1430محرم  23و 22واالجتماعية بدولة الكويت يومي 

م، نؤكــد علــى الصــالت الوثيقــة واألهــداف المشــتركة التــي تــربط الــوطن العربــي، والعمــل علــى 2009
توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبــة، وٕاصــالح أحوالهــا وتــأمين 

عصــري وجديــد، التزامــًا مــع مــا ورد فــي ميثــاق  مستقبلها، من منطلق فكر اقتصادي وتنمــوي عربــي
  جامعة الدول العربية، وما ُأبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات.

المصـــرية التـــي أكـــدت علـــى العالقـــة بـــين األمـــن والســـلم  –وٕاذ نشـــيد بالمبـــادرة الكويتيـــة 
ية، والتــي تــم تفعيلهــا بصــدور قــراري قمــة الريــاض االجتماعي العربي والتنمية االقتصادية واالجتماع

  بعقد قمة ُتخصص لدفع عملية التنمية في العالم العربي. 2008وقمة دمشق  2007

فقــد تــم اتخــاذ القــرارات الالزمــة التــي تضــمن االرتقــاء بمســتوى معيشــة المــواطن العربــي، 
قطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني وٕاعطاء األولوية لالستثمارات العربية المشــتركة، وٕافســاح المجــال لل

للمشاركة فــي عمليــة النمــو والتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، وكــذلك فــي تــدعيم مشــروعات البنيــة 
األساسية وتنمية قطاعات اإلنتاج، والتجارة والخدمات، والمشــروعات االجتماعيــة، واإلصــالح البيئــي 

رى العربي وبرامج األمن المــائي والغــذائي باإلضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط الب
  بهدف تحقيق التكامل العربي.

وتأكيدًا منا العتبار التنمية االجتماعية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعلــيم عــامًال أساســيًا 
  في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

البشــرية، وعلــى  وٕاذ ُنراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول العربية في معدالت التنميــة
األخص في مجال التعليم وتحسين الخــدمات الصــحية ومكافحــة الفقــر واألميــة، وٕاذ نتــابع التقــدم فــي 
التنميــة االقتصــادية وخاصــة فــي انجــاز منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى ومــا حققتــه التجمعــات 

  لتجمعات الدولية.االقتصادية واإلقليمية العربية، والتقدم في جهود التعاون مع الدول وا
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ونظــرًا لمــا لألزمــة الماليــة العالميــة مــن تــداعيات وتشــعبات فقــد تــداعت العديــد مــن الــدول 
والتكــتالت االقتصــادية والمؤسســات الماليــة والدوليــة إليجــاد الحلــول المناســبة لهــا والحــد مــن تفــاقم 

ربيــة علــى مواجهــة أضــرارها ممــا يتوجــب علينــا إتبــاع سياســات نقديــة وماليــة تعــزز قــدرة الــدول الع
تــداعيات األزمــة الماليــة العالميــة والمشــاركة الفعالــة فــي الجهــود الدوليــة لضــمان االســتقرار المــالي 
العالمي، وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة االســتثمارات العربيــة البينيــة ودعــم االقتصــاد 

  الحقيقي للدول العربية.

لرائدة والتي أعلن عنهــا حضــرة صــاحب الســمو والتــي أعلــن أشاد القادة بالمبادرة التنموية ا
عنها في القمة االقتصــادية والتنمويــة واالجتماعيــة والتــي تهــدف إلــى تــوفير المــوارد الماليــة الالزمــة 

  لدعم األعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياري دوالر.

رة والبــالغ خمســمائة مليــون ادة بمســاهمة دولــة الكويــت برأســمال هــذه المبــادـاد القـــكمــا أشــ
  دوالر.

كما تقرر انتظام عقد اجتماعات القمة االقتصادية والتنمويــة واالجتماعيــة بشــكٍل دوري كــل 
  عامين.

وتحقيقًا آللية المتابعة في تنفيذ قرارات القمــة وبرنــامج العمــل ومــا ورد فــي اإلعــالن يكلــف 
الــدول العربيــة بمتابعــة ذلــك وتقــديم تقــارير المجلس االقتصادي واالجتماعي واألمانة العامة لجامعــة 

  متابعة حول التقدم المحرز في التنفيذ بشكٍل دوري إلى القمم العربية.
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ـــ

  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبيه األمين وعلى آله وأصحابه أجمعين 
  قادة الدول العربية الشقيقة  ،الجاللة والفخامة والسمو أصحاب

  ية فخامة األخ الرئيس بشار األسد رئيس القمة العرب
  فخامة الرئيس عبداهللا واد رئيس جمهورية السنغال الصديقة ورئيس منظمة المؤتمر اإلسالمي 

  معالي بان كي مون السكرتير العام لألمم المتحدة 
  معالي عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية 

  الضيوف الكرام  ،أصحاب المعالي والسعادة
  السيدات والسادة 

  ،،،رحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم و 

مبتدئًا بالترحيب الحار بكم  ،وُأعلن افتتاح هذا اللقاء التاريخي ،أحييكم تحيًة أخويًة طيبة  

وُأقرن هذا الترحيب بمشاعر االعتزاز لقبولكم دعوتنا لحضور هذه القمة  ،جميعًا في بلدكم الكويت
نيها فخامة األخ الرئيس محمد حسني العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية التي ساهم في تب

  ة.مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيق

وأنوه بحرصكم على الوصول  ،وُأثمن كثيرًا تقديركم ألهمية ما سنبحثه في هذا االجتماع

ويشاركني في هذا الترحيب شعب الكويت الذي ال  .إلى الهدف الذي نرجوه من هذا اللقاء الخّير

 ،ه نحوكم إال عمق اليقين بأن يخرج هذا المؤتمر التاريخي بحصاد يحقق اآلمالُيداني صدق مشاعر 
ومن خارج هذه القاعة يتابع أبناء األمة العربية إسهاماتنا  .ويمنح المصداقية لمتانة األفعال

ويأملون بأن تنسجم المكاسب مع قوة  ،للوصول إلى ما يتمَنونه من هذا اللقاء غير المسبوق
  ت.التحديا

ا جمعيًا نتطلع إلى هذه القمة كفاتحة خيٍر في نهٍج جديٍد ومنظم في العمل العربي إنن
آملين أن تنصب فيها جهودنا المخلصة على مراجعة القضايا والتحديات االقتصادية  .المشترك

ق ما ـعاقدين العزم بإذن اهللا على تحقي .والتنموية واالجتماعية التي تواجه دولنا وشعوبنا العربية
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غايتها االرتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص  ،وا إليه من مشاريع وبرامج تنموية إستراتيجيةتصب

   .والنهوض باألداء االقتصادي لدولنا كي تلحق بالركب العالمي ،العمل المنتجة لشعوبنا

  ،،،إخواني أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
لشهداء األبطال واألبرياء الذين اسمحوا لي أن أستهل كلمتي هذه بالترحم على أرواح ا  

وأن أحيي نضال وصمود الشعب الفلسطيني وهو يدافع ببسالة عن كرامته  .سقطوا في غزة الباسلة

متمسكًا في حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة كي تتوفر له الحياة اآلمنة والكريمة  ،اإلنسانية

عدوانًا إسرائيليًا بشعًا يستهدف األبرياء ويدمر فأهلنا العزل في غزة يواجهون  .كسائر شعوب العالم
  ة.كل مقومات الحيا

 ،إن حجم هذا العدوان وضراوته واألسلحة والقذائف المحرمة دوليًا التي استخدمت فيها  
والتدمير الكامل  ،وعدم االكتراث بتضخم أعداد القتلى والجرحى والمشردين ،والمواقع التي استهدفها

كل ذلك ال يتفق أبدًا وال يتناسب مع مزاعم إسرائيل التي ساغتها لشنها  ،غزة لكل مرافق الحياة في
  ا.عدوانه

وهو من  ،وجريمة ضد اإلنسانية ،إن هذا العدوان يعتبر بحق جريمة من جرائم الحرب

كما أنه يمثل انتهاكًا صارخًا ألبسط مبادئ حقوق  ،الجرائم التي تدينها وتحرمها القوانين الدولية

  ه.ومحاسبة المسئولين عن ،وبالتالي فإنه يستوجب الوقف الفوري لهذا العدوان ،اإلنسان

وصدى ذلك العدوان اإلسرائيلي ُيخيم علينا، وأّنات  ،إننا ال نستطيع ونحن نجتمع اليوم  

دون أن نتدارس معًا  ،الشعب الفلسطيني وأطفاله في غزة ومشاهد القتل والدمار تغرق ضمائرنا

فواجبنا أن نتفق كقادة مجتمعين على خطوات عملية لتثبيت  .مسئولية وأمانةهذه المأساة بكل 

ورفع المعاناة المستمرة عن الشعب الفلسطيني  ،وقف إطالق النار الذي تم االتفاق عليه وقفًا دائماً 

فمن دون ذلك لن يتحقق األمن والسالم  .واالستجابة ألهدافه المشروعة في إقامة دولته المستقلة
  .قرار في المنطقة الذي ننشده جميعاً واالست
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 - وٕانني أهيب باألخوة القادة بمواصلة الجهود التي بذلتها دولنا في إطار الجامعة العربية 
حتى نطمئن إلى التطبيق الفوري والشامل لقرار مجلس األمن  –وبالتعاون مع المجتمع الدولي 
رائيلي الكامل وغير المشروط ورفع الحصار تمهيدًا لالنسحاب اإلس ،األخير والداعي إلى وقف القتال

  ة.والمعاناة عن شعبنا في غز 

وٕاننا في هذا المقام نشيد بجهود فخامة األخ الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية 
كما نقدر  ،حقنًا لدماء األشقاء في غزة ،مصر العربية الشقيقة ومساعيه الرامية لوقف إطالق النار

والتي أكدت على تثبيت وقف إطالق النار ورفع الحصار عن  ،شيخ الدوليةدعوته لعقد قمة شرم ال
غزة وفتح المعابر، واستكمال انسحاب إسرائيل من قطاع غزة من أجل تقديم المساعدات اإلنسانية، 
والدعوة إلى عقد اجتماع دولي للدول المانحة في منتصف شهر فبراير القادم إلعادة إعمار ما 

  ة.ة اإلسرائيلية في غز دمرته اآللة الحربي

ونثمن التحركات والجهود التي قام بها وقدمها العديد من  ،إننا نقدر األفكار والمقترحات

فلهم جميعًا منا  ،األخوة القادة في جهد مخلص لوقف تلك المأساة التي تعرض لها أشقاؤنا في غزة
  ر.بالغ الشكر والتقدي

وكعهدها في تجاهل قرارات  -ن األخير إن مماطلة إسرائيل في تنفيذ قرار مجلس األم
تبرهن للعالم المرة تلو األخرى حقيقة النوايا  - الشرعية الدولية وااللتزامات الثنائية ومتعددة األطراف 

لكنها بكل تأكيد مخطئة إن ظنت أن  .وتجاهل قوة الحق ،اإلسرائيلية في االعتماد على حق القوة

   ة.ولها في تاريخها شواهد كثيرة ومتتالي .تقرارمنطلق القوة كفيل بتحقيق األمن واالس

فتجارب التاريخ برهنت أن الحوار والمفاوضات والتفاهمات واحترام االلتزامات المبرمة 
وأن القوة العسكرية  ر.هي النهج األمثل لتحقيق األمن والسالم واالستقرا ،وقرارات الشرعية الدولية

.. ليس .تشحن النفوس وتؤجج الكراهية وتغذي التطرف والعدوان وسياسات قضم األراضي والتشريد

وٕانما يتعداهم إلى شعوب العالمين العربي واإلسالمي وسائر دول  ،فحسب نفي أوساط الفلسطينيي

وليذهب ضحيتها مزيد من  ،فتتوسع دائرة العنف وترتد آثارها .العالم الُمحبة للسالم والعدالة
  ء.األبريا
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  ،،،خامة والسموإخواني أصحاب الجاللة والف

وأن  .إننا مطالبون اليوم أن نقف معًا وبكل صالبة مع أشقائنا الفلسطينيين في غزة  

والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة في إطار جهد  ،نواصل تقديم كافة أشكال العون واإلغاثة لهم

  ة.ومن خالل مؤتمر دولي للدول المانح ،دولي مشترك

النداء الذي وجهته وكالة غوث وتشغيل الالجئين  وٕان دولة الكويت يسرها أن تلبي
الفلسطينيين (األنروا) بالتبرع الفوري لتغطية كامل احتياجاتها والمقدرة بأربعة وثالثون مليون 

ولمواجهة الحاجات العاجلة لألشقاء  ،إيمانًا منها بالدور اإلنساني لهذه الوكالة ،دوالر

 ه.لي للدول المانحة وستشارك فيكما أنها ستدعم الجهد الدو  ،الفلسطينيين

إن تحقيق هذه الغايات ونجاح كل المساعي النبيلة تستلزم في المقام األول توحيد الصف 
  زالة الفرقة بين األخوة في فلسطين.واتفاق الكلمة وإ 

أدعوا كافة القيادات الفلسطينية إلى الوحدة  -وباسمكم جميعًا  -وأنني من هذا المنبر 
من  -وعلينا جميعًا كذلك  -فما من خطر أعظم على إخوتنا في فلسطين  .ونوالتكاتف والتعا

  ء.الفرقة والتناحر بين األشقا

  ،،،إخواني أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
والموقف العربي من مسلسل العدوان اإلسرائيلي  ،لم تكن القضية الفلسطينية بصفة عامة  

والذي يمثل العدوان المستمر على غزة أحد  ،تلةعلى شعبنا العربي في األراضي العربية المح

ومنبع دعم وتأييد مستمر لنضال  ،إال مصدر توحيد في مواقفنا العربية ،فصوله بصفة خاصة
أشقاءنا وصدهم للعدوان، وال نتصور وال نريد أن يكون ذلك بأي حال من األحوال مصدر انشقاق 

  ة.صيريوفرقة وتمزق في مواقف دولنا تجاه هذه القضية الم

إننا ال نستطيع وال نملك سوى أن نكون متحدين في مواقفنا ومطالبنا وٕان اختلفت 
فكلنا ننشد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في حقه في الحياة  ،اجتهاداتنا وطرائق تعاملنا

  .التي لن تتحقق إال بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ،والحرية والكرامة اإلنسانية
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ولعل المبادرة العربية للسالم والتي اعتمدت وتكرر التأكيد عليها في عدة مؤتمرات قمة 
  ح.تمثل األساس لموقفنا العربي الواضح والصري ،لنا

ويوفقهم  ،ويجمع كلمتهم ،ويحمي إخوتهم ،نسأل اهللا القدير أن يرحم الشهداء األبرار

    ب.إنه سميع مجي .على طريق العزة والسداد

  ،،،أصحاب الجاللة والفخامة والسموإخواني 

وتراجع  ،إن واقع الحال في غالبية دولنا يشهد على تَدّني رهيب في مستويات المعيشة  

وواكب ذلك  .وخاصة بين الشباب ،وارتفاع خطير في معدالت البطالة ،كبير في الدخِل الفعلي للفرد
ة وضيق في القدرات االستيعابية تخلف في نوعية الخدمات التعليِمية الالزمة للتنمية الحديث

وتغذي هذه  .وغالبية شعوبنا ال تنعم إال باليسير من مكونات الرعايِة الصحيِة الحديثة .لمؤسساتها

هجرِة العقوِل  - بكل أسف  –ولقد يسرت هذه الظروف  .االتجاهات السلبية ضغوط النمو السكاني
  ة.العربية ذاِت الخبرِة والكفاءة إلى الدول األجنبي

تخلفت قدرات دولنا  ،ورغم ما حبا اهللا بالدنا من خيرات وطاقات ،وأمام هذا الواقع المؤلم

فتراجعت قيمة الصادرات التجارية للسلع  .على المساهمة في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية

درات بينما ارتفعت في المقابل فواتير الواردات لَتنهش الُمدخرات الوطنية ولتضعف ق ،والخدمات
   ر.اقتصاديات دولنا على النمو والتطو 

  ،،،إخواني أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
لقد تراكمت هذه المعطيات السلبية عبر السنوات الطويلة حتى أصبح العديد من دولنا   

العربية األكثر تهميشًا وتراجعًا على مستوى العالم في كافة معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وأسهمت هذه الظروف الصعبة في تكريس اليأس  ا.تي تقاس بها مكانة الدول ودرجات تقدمهال

وأنتشر  .عند شعوبنا من القدرة على مواجهة التحديات وعلى التطور واللحاق بالركب العالمي

فتولدت البيئة الخصبة للتطرف والغلو  .الشعور الواسع بالتهميش من التقدم الذي يشهده العالم

مما أثر  ،وأندفع الكثيرون من شبابنا إلى أعمال غير مشروعة للتعبير عن هذا الضيق ة.هيوالكرا
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وأنتقل  .وأخذ يهدد أمن المنطقة ككل ،سلبًا على األمن واالستقرار والسلم االجتماعي في مجتمعاتنا

     م.حتى كاد مجتمعنا العربي أن يوصم بُمصدر للتوترات حول العال ،منها إلى بقية دول العالم

فطغى الخالف بيننا على  .فألقت هذه الظروف الصعبة بظاللها السلبية على وطننا العربي

فتعثرت جل مساعي  .وُحبست المصالح المشتركة في ِشراك الشك .والتردد على المبادرة ،التعاون
  ك.دولنا ومنظماتنا العربية المتخصصة الهادفة إلى وضع الخطط وتنفيذ مشاريع العمل المشتر 

لقد أدى ذلك إلى تفويت الفرص المواتية لرفع معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي و 
ففاتت على شعوبنا الفرص الكثيرة والمواتية للحاق بركب الدول  .وتوفير سبل العمل المنتج لشعوبنا

   ة.والمجموعات اإلقليمية والدولية ذات التجارب الناجح

يعود إلى تركيزنا على نقاط االختالف في رؤانا  -باعتقادي  - إن السبب الرئيسي في ذلك 
والتي استنزفت معظم طاقات العمل العربي المشترك خالل العقود  ،ومواقفنا تجاه المشاكل السياسية

وخاصة  ،ولقد تصلبت الخالفات العربية السياسية حتى حجبت ُجل آفاق التعاون األخرى .األخيرة
فانصرفت األنظار واالهتمامات عن التحديات والمتغيرات  ة.في مجاالت التنمية االقتصادية الرحب

 ،وتكسر الجمود ،وتسهم في تخفيف الخالف ،والتي كان بوسعها أن تبدل واقع الحال -االقتصادية 
   ر.وتُفسح المجال آلفاق التعاون اإليجابي والمثم

قتصادية جاءت فكرة عقد هذه القمة اال -والستعادة الفرص الضائعة  -ومن هذا المنطلق 
 ،وٕاننا على األمل أن تسهم هذه القمة المتخصصة في خلق نهج جديد للتعاون العربي .التنموية

تعود بالنفع المباشر على  ،وٕالى تطوير أطر وآليات عمٍل مبتكرة في العمل التنموي المشترك

منا العربي وتعزز من مكانة إقلي ،وتوفر له فرص العمل المنتج والحياة الكريمة ،اإلنسان العربي

كما نتطلع إلى أن تسهم هذه القمة  ،. كشريك فّعال في التنمية واالزدهار.على المستوى العالمي

وأن َتطُلق ما في داخله من طاقات اإلبداع  ،في تحرير اإلنسان العربي من الجوع والفقر والمرض

لتحقيق ما ينشده  ،وتكون منطلقًا للتركيز على هذه القضايا الحيوية ،والنبوغ والفكر الكامنة
  ء.المواطن العربي من ازدهار وارتقا
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  ،،،إخواني أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

فاالقتصاد العالمي يمر بأزمة  .إن قمتنا هذه تنعقد في ظل ظروف اقتصادية غير عادية  

 بدأت تهز أركان الفلسفة والمبادئ واألسس .غير مسبوقة تاريخيًا في حجمها وشموليتها ووقعها

وامتدت آثارها السلبية على المؤسسات المالية  .التي يقوم عليها النظام االقتصادي العالمي الحديث

وتراجعت معها معدالت النمو االقتصادي بشكل كبير،  .واالقتصادية حول العالم وبمختلف نشاطاتها
   ش.مما سيقود اقتصاديات الدول الكبيرة إلى مرحلة من االنكما

 .عليه عواقبه خطيرة على بقية دول العالم مهما تواضعت اقتصادياتها األمر الذي سيترتب
  ة.فال يبدو أن أحدًا في مأمن من مخاطر هذه األزمة الطاحن

إال أنه من أخطر تداعيات هذه األزمة هو ارتفاع معدالت البطالة وازدياد نسبة من هم 
مما ُينذر بكارثة قد تهدد  -ة خاصة في الدول النامي -تحت خط الفقر إلى مستويات غير مسبوقة 

  ة.وما قد تسببه من مخاطر وخيم ،النسيج االجتماعي واألمن الداخلي للدول المتضررة

حيث لن َتّسلم أية دولة من  ،ولقد ألقت تلك األزمة بظاللها على اقتصاديات دولنا العربية

   ة.وٕان بدرجات متفاوت ،تأثيراتها السلبية

دعوتنا لهذه القمة كانت قبل بدء األزمة االقتصادية العالمية  وكما تعلمون أيها األخوة أن
وفي ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية أفضل. وكنا نطمح إلى استغالل تلك الظروف  ،الراهنة

 .المواتية لتحقيق ما نصبوا إليه من تطلعات تنموية تعوض عن اإلخفاقات السابقة بنجاحات جديدة
ويسهم في بناء اقتصاد عربي متين  ،طور نظمنا االقتصاديةي ،وتؤسس لفكر تنموي حديث

  ويستند إلى آليات متطورة للعمل العربي االقتصادي المشترك.  ،ومتماسك

أال وهو  ،إال أننا نجد في هذه التطورات االقتصادية الراهنة ما يضع على كاهلنا عبًأ جديداً 

  .ثيثتدارس تداعيات هذه األزمة علينا كدول وشعوب في جهد ح

وأن نتحرك جميعًا  .وعلينا أن نتدارس السبل الكفيلة بتقليص اآلثار السلبية لهذه األزمة

وأن نسعى إلى تحصين  .وبشكل مدروس لتجنيب اقتصاديات دولنا المزيد من االنكماش والتراجع
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أن و  .اقتصادياتنا بسياسات وٕاجراءات توفر درجة مناسبة من النمو االقتصادي في الفترة القادمة

ونواصل جهود المشروعات العربية المشتركة  .نحافظ على تدفق رؤوس األموال العربية واألجنبية
   ة.ونحميها من تداعيات األزمة الراهن

تسهم في  ،كما نجد لزامًا علينا أن نعمل وننسق معًا لطرح رؤية عربية اقتصادية مشتركة

وبما يرعى مصالحنا التنموية  ،ديدالجهود الدولية القادمة لصياغة نظام عالمي اقتصادي ج

فالتخلف عن هذا الركب سيكون له آثارًا سلبية على اقتصادياتنا  .واالقتصادية والتجارية المشروعة
  ة.ولسنوات طويلة قادم

  ،،،إخواني أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
للعمل  إن دولة الكويت تتطلع إلى هذا االجتماع المبارك كي يصبح نقطة انطالق جديدة  

  .بغية تحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية في التنمية واالستقرار والرخاء ،العربي المشترك
والركيزة األولى لهذه االنطالقة مبدأ هام وجديد يقوم على تحييد العمل االقتصادي عن العمل 

مصالح فتضيع  ،فال تذهب فرص التعاون االقتصادي بجريرة االختالفات السياسية .السياسي

  ل.ولنا في تجارب المجموعات اإلقليمية الدولية المختلفة خير مثا .شعوبنا الحيوية

بل  .والركيزة الثانية هي عدم اإلصرار على اإلجماع في تنفيذ المشاريع الحيوية المشتركة
 علينا تشجيع الراغبين والقادرين عليها للمضي فيما بينهم لتعزيز االندماج والتكامل على أن ينضم

   م.إليهم اآلخرون متى ما تبدلت ظروفه
وبهذه اآللية نكون قد فّعلنا االتفاقيات االقتصادية والتجارية وشجعنا مشاريع العمل   

وخاصة المتصل منها بالُبنية التحتية المشتركة التي ستزيد من حركة تبادل  - العربي المشترك 
قتصادية لشعوبنا على المدى المتوسط لتتشابك المصالح وتتعاظم العوائد اال -السلع والخدمات 

ولقد برهنت جميع التجارب أن التشابك االقتصادي أكثر ديمومة ووقعًا من االختالفات  .والطويل
   ة.السياسية العابر 

لما يملكه من قدرات وٕامكانيات فنية  -والركيزة الثالثة تتمثل في إشراك القطاع الخاص 
وعلينا العمل على  .ريع العمل االقتصادي العربي المشتركفي تنفيذ برامج ومشا -ومالية وبشرية 
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وتوفير روافد التمويل الطويل  .تهيئة المناخ المالئم والسياسات الكفيلة في تعزيز فرص نجاحه

كما علينا دعم وتشجيع مبادرات المشروعات الصغيرة  .األجل والالزم لتنفيذ المشاريع الهادفة

نظرًا لما توفره  ،ستغالل الموارد المحلية المتاحة من سلع وخدماتوالمتوسطة الحجم والقائمة على ا
   ة.من فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية في بيئة واثق

ومساهمًة منها في تمكين القطاع الخاص واألعمال الصغيرة  -لذلك فإن دولة الكويت 
ا أن ُتعلن عن مبادرة يسره –والمتوسطة من القيام بدورها في شبكة التنمية االقتصادية العربية 

برأس مال قدره  ،تنموية تهدف إلى توفير الموارد المالية الالزمة لتمويل ودعم مثل هذه المشاريع

على أن ُتوكل إدارة هذه المبادرة التنموية إلى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  ،ملياري دوالر
وذلك من خالل مجلس أمناء  -لمشترك والذي يمثل إضاءة بارزة في العمل العربي ا -واالجتماعي 

وأن يتولى مجلس األمناء المذكور رسم برامج المبادرة  .من الدول المساهمة في هذه المبادرة

  ة.وبما يضمن استدامة عملياتها ويحقق أهدافها المرجو  ،وتوفير أدوات التمويل الالزمة لها

بلغ خمسمائة مليون دوالر ويسرني من هذا المنبر أن أعلن عن مساهمة دولة الكويت بم  
متطلعين إلى دعم أصحاب الجاللة والفخامة  ،من رأس مالها لتفعيل انطالقة هذه المبادرة التنموية

وآملين أن تكون رافدًا حيويًا لتعزيز العمل العربي  ،والسمو لهذه المبادرة والمساهمة في تمويلها

     ي.ربوالنهوض في دور القطاع الخاص الع ،االقتصادي المشترك

  ،،،إخواني أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

وشاكرًا كل من أسهم في  ،متمنيًا لكم طيب اإلقامة في بلدكم الكويت ،أجدد الترحيب بكم  
وآخر دعوانا أن يكلل المولى عز وجل أعمال مؤتمرنا  ه.اإلعداد لهذا المؤتمر وأغنى فرص نجاح

   ة.راتنا الخير لشعوبنا وأمتنا العربيوأن ُتحقق مساعينا وقرا ،بالتوفيق والسداد

  ،،،والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  صاحب السمو أمير دولة الكويت
  صاحب الفخامة رئيس القمة العربية الدورية 

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو 
  

تنعقد قمة التنمية، إعماًال لوثيقة التطوير  -الكويت  -في هذا البلد الناهض المضياف 
بعقد قمة  2007مة الرياض عام ، وتنفيذًا لقرار ق2004والتحديث التي أصدرتموها في تونس عام 

تخصص للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وتهدف إلى تعزيز المصلحة المشتركة بين المجتمعات 
  العربية وتعظيمها وضبطها لتشمل مختلف مجاالت الحياة.

  
وٕاذا كانت الجامعة العربية وآلياتها المختلفة قد أعدت بكل جدية لهذا االنعقاد، فقد اتبعت 

وبًا عصريًا متطورًا، فكان القرار أن يقوم اإلعداد بالكامل اعتمادًا على خبرة مهنية عربية فيه أسل
وجدناها متوفرة، وأن يأخذ اإلعداد الفترة الزمنية الالزمة دون تعجل أو تسرع، وقد أخذ اإلعداد 

يقية في بالفعل عامًا كامًال ونيف، وأن يشارك في اإلعداد للمؤتمر كل من له إسهام ومصلحة حق
عملية التنمية، ومن ثم شارك في عملية اإلعداد الضخمة ممثلو االتحادات المهنية العربية، 
وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية، ومختلف منظمات 

ية القطاع الخاص، باإلضافة إلى مؤسسات العمل الجماعي العربي من المنظمات والمجالس الوزار 
المتخصصة في المجاالت التنموية كافة، وبالطبع كان دور الحكومات العربية نشطًا ورائدًا بالمبادرة 

  والمتابعة وتغطية النفقات التي اقتضتها عملية اإلعداد المكثفة لهذه القمة.
  

وكما تعلمون سبق انعقاد القمة انعقاد منتدى فكري اقتصادي اجتماعي، شارك فيه العديد من 
األعمال واالقتصاد والتنمية االجتماعية، وخبراء االقتصاد السياسي، باإلضافة إلى إعالميين  رجال

ومسؤولين دوليين كثر أرجو أن يصبح انعقاد هذه المنتديات دورياً، ومن هنا أيضًا تأتي الطبيعة 
  الخاصة المتميزة لهذه القمة العتيدة.

  
وجهها أوًال إلى الدولتين اللتين تقدمتا بمبادرة وٕاذا كان لي أن أتوجه بعبارات التقدير فإني أ

عقد قمة ترسم الطريق نحو مستقبل أفضل للشعوب العربية، وأقصد بهما دولة الكويت وجمهورية 
مصر العربية، وأوجهها كذلك إلى الملوك والرؤساء العرب الذين اهتموا بالمبادرة التي أطلقوها في 

يرًا منهم للحاجة إليها للحاق بالعصر ومواكبته، واالنتقال قمة الرياض وأكدوها في قمة دمشق تقد



 

  
-73-

إلى متطلبات القرن الحادي والعشرين ومواجهة متغيراته، وأتوجه بالتقدير كذلك إلى هذا الفريق 
الكبير من المسؤولين العرب في مختلف نواحي العمل التنموي سواء كانوا مسؤولين أو خبراء 

العمل الحر في التجارة والصناعة والزراعة واالستثمار حكوميين، أو مفكرين أو من ذوي 
والمصارف، وكذلك إلى خبرائنا في التعليم والصحة والعمالة والبيئة وغيرها، وأوجه التحية أيضا إلى 
الرأي العام العربي الذي احتفى بالمبادرة وتابع باهتمام عملية اإلعداد، وهو اليوم ينتظر من هذه 

ت تعيد إلى وجهه بعض البسمة وٕالى نفسه بعض االرتياح وٕالى أفقه بعض القمة قرارات ومشروعا
  األمل.

  
أقول ذلك في وقت افتقد فيها العالم العربي كله البسمة والراحة واألمل، بعد ما عاش 

  مأساة غزة، مأساة العدوان الوحشي على أهلها والذي أوقع آالف الضحايا والجرحى والمعاقين. 
تتغول على شعبنا الفلسطيني في غزة، تعيث فيه قتًال وتجويعًا ودمارًا. ولقد رأينا إسرائيل 

فكانت صدمة كبرى للضمير القومي، واختبارًا صعبًا لمدى القدرة العربية، ووضح أن الحال العربي 
يتطلب إعادة نظر، من منطلق أن الفرقة واإلنقسام العربي والفلسطيني أدت إلى التغول والتكبر 

سوف نرى جميعًا أن استمرار حالنا هذا سيؤدي إلى المزيد من التراجع في مواقفنا اإلسرائيلي، و 
  والتصاعد في االستخفاف بنا.

  
وعليه أرجو أن يكون واضحًا أن عالج المعضلة العربية اإلسرائيلية، والفلسطينية 

هنا  اإلسرائيلية يعتمد على إيجاد موقف عربي صحي موحد في جوهره وفي متابعة تحقيقه، ومن
فاألمر يتطلب وبشدة وبسرعة إصالح ذات البين في العالقات العربية العربية فلقد وصلنا إلى مرحلة 

  تهدد بغرق السفينة العربية وقد تعددت ثقوبها.
  

أما عن إسرائيل والموقف إزاءها فهو أمر يتصل بمسئولية الجماعة العربية كلها، األمر 
صريحة ومسئولة، وكذلك يتطلب مقاربة جديدة، وهذا  الذي يتطلب حركة عربية رصينة ومناقشة

  كله ال يتأتى إال في جو أقل توترا وٕاضطرابًا مما نحن عليه اآلن.
  

أن اقتراحًا من هنا أو من هناك قد يستدعي ردود فعل متباينة، وهو أمر ال غبار عليه، 
م أن الناس غاضبون هائجون سواء ما يتعلق بالعالقات مع إسرائيل، أو بمبادرة السالم العربية.. نع

مما فعلته إسرائيل في أهلنا بغزة، ولهم الحق في غضبهم ورفضهم وأندهاشهم.. ومن ثم فإن 
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إغالق المكتب التجاري اإلسرائيلي في الدوحة وٕاغالق السفارة الموريتانية في إسرائيل أمر يستحق 
فالموقف هنا يتعلق بالسياسة العربية التقدير بل يستحق اإلشادة، أما فيما يتعلق بالمبادرة العربية 

في اإلطار الدولي، وبعملنا لكسب التأييد الشامل لمواقفنا، وحاجتنا لطرح موقف محدد نلتزم به 
جميعًا، وقبل أن نعيد النظر في المبادرة يجب أن نصوغ خيارات بديلة .. هذا إذا أردنا أن نطرح 

  عليقا فحسب. موقفًا جديًا، أن األمر ال يحتمل تجميدًا أو ت
  

وسوف أعرض على مقامكم بصفة عاجلة مقترحات محددة لبحثها في الجلسة المغلقة 
  التي ستخصص لغزة والموقف السياسي بشأنها.

  السيد الرئيس
  السيدات والسادة

أعود إلى أعمال مؤتمر القمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وهو الطريق البديل للتوتر 
ربما المعوض عنه أو الداعم إلى عودته إلى الطريق السوي.. ألعرض أمام السياسي و  واالنقسام

حضراتكم وأذكر بأننا ونحن على أعتاب العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ال تزال تحديات 
التنمية ومحاربة التخلف أمامنا كبيرة تهدد أمن المجتمعات ومستقبل األجيال العربية، ال يزال يرزح 

ألمية األبجدية ثلث سكان عالمنا العربي، باإلضافة إلى األمية المعرفية، أما آفة الفقر تحت نير ا
فمازالت تلتهم ثلث سكان عالمنا العربي أي ما يزيد على المائة مليون نسمة يعيش معظمهم على 
 أقل من دوالرين في اليوم، كما أن نصف العشرين مليون العاطلين عن العمل في العالم العربي هم

  من الشباب. 
  

% 70أما عن تحديات البيئة حيث يبلغ حجم المساحة المتصحرة بالوطن العربي أكثر من 
دول عربية فقط يقع  4من إجمالي مساحته، كما أنه وبالرغم من كل ثروات الدول العربية فإن 

 ترتيبها ضمن الخمسين دولة األولى على مقياس التنمية البشرية (ومؤشر التنمية يقاس على
أساس معايير ثالثة هي الصحة والتعليم والدخل)، ويأتي ترتيب ست دول عربية أخرى في 

دولة العربية الباقية أي نصف الدول العربية  12الخمسين دولة التالية على هذا المقياس، أما الـ
  دولة األخيرة. 100فيقع ترتيبها ضمن الـ
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مية وحيوية عن مواجهة تحديات إن مواجهة تحديات التخلف والفقر والبطالة ال تقل أه
االحتالل ورفض التدخل الخارجي السلبي في مصائر األوطان. كلها تؤثر في حاضر ومستقبل العالم 

  العربي وأمنه.

  سمو األمير 
  أصحاب الفخامة والسمو 

إن أمام حضراتكم إعالن قمة الكويت وهو يحمل عنوان "االرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي" 
إلى وضع السياسات االقتصادية واالجتماعية لتحقيق التكامل العربي في إطار االتفاقات والمواثيق ويهدف 

واالستراتيجيات العربية المعتمدة فى مجاالت السياسات المالية والنقدية والصناعة والزراعة والطاقة والنقل واألمن 
  مة. المائي واألمن الغذائي. وبالطبع إلى ما هنالك مجاالت أخرى ها

  
أما الوثيقة الثانية فهي "برنامج العمل" الذي يحدد الخطوات التنفيذية للسياسات الواردة في 

  اإلعالن مع وضع إطر زمانية لتنفيذها.
  

وتأتي الوثيقة الثالثة بمجموعة من القرارات التي ستصدر عن القمة، والتي حرصنا أن 
رة التنمية العربية الشاملة، لتحسين الحياة تكون قليلة العدد، وذات مردود مباشر ومؤثر على مسي

  : منها أساساً اليومية للمواطن العربي، وأذكر 
مشروع الربط البري والربط بالسكك الحديدية والذي يهدف إلى تيسير حركة االنتقال  -

  كخطوة أساسية على طريق تحقيق التكامل االقتصادي العربي.
لى االنتهاء مما تبقى من مشروعات مشروع الربط الكهربائي العربي الذي يهدف إ -

  الربط بهدف الوصول إلى إنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية.
وقرار ثالث هدفه االنتهاء من استكمال كافة متطلبات إقامة اإلتحاد الجمركي العربي  -

وذلك كخطوة أساسية على مسار  2015تمهيدًا للتوصل إلى إطالقه اعتبارًا من عام 
 ق العربية المشتركة. الوصول إلى السو

  
هذا في المجال االقتصادي أما في المجال االجتماعي فهناك عدد من البرامج الهامة 
المقترحة مثل البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية والذي يهدف إلى وضع السياسات 

ية، وكذلك البرنامج التي تؤدي إلى خفض معدالت الفقر إلى النصف تمشيًا مع متطلبات وثيقة األلف



 

  
-76-

المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والذي يهدف إلى خفض البطالة إلى 
، كما يهدف أيضًا إلى وضع اإلجراءات الالزمة للحكومات لتيسير تنقل 2020النصف بحلول عام 

ط يتفق عليها وفي هذا األيدي العاملة العربية بين الدول العربية، وفي هذا اإلطار هناك ضواب
اإلطار لم نغفل ظروف الدول العربية األقل نموًا وذلك بتنفيذ اإلعالن العربي لتحقيق األهداف 

مع التركيز بشكل رئيسي على تلك الفئة من  2015وحتى  2009التنموية لأللفية خالل الفترة 
ير التعليم في الوطن الدول العربية ذات النمو البطيء، هذا إلى جانب تنشيط تنفيذ خطة تطو 

مع مواصلة تحسين خدمات الرعاية  2008العربي التي أقرت في قمم سابقة آخرها قمة دمشق عام 
  الصحية األولية.

  
لقد كنا نطمح بأن تكون هذه القمة محطة انطالق نحو نظام عربي جديد، نظام حلمنا بأن 

لتحديات التنمية الشاملة التي ال يستقيم يكون مبنيًا على رؤية مشتركة للمصالح العربية، رؤية مدركة 
مسارها في ظل ما نشهده من تفاوت بالغ األثر في مستويات الحياة المعيشية والتعليمية والصحية بين 
مجتمعاتنا وداخل مجتمعاتنا ثم إنه ال يمكن أن تتحقق تنمية في ظل تفشي الجهل واألمية، وغياب بنية 

يحميها ويدافع عنها، وجميعنا شهد ويشهد على مدى ما انفقته أساسية راسخة ومنتجة مع أمن قومي 
الحكومات العربية من أموال طائلة في العقود الماضية تبدد مردودها بسبب عوامل سلبية من أهمها عدم 
التقدير الصحيح لما بين بلداننا من مصالح ومصائر للعمل المشترك وٕامكانات المكاسب المشتركة، وهذا 

اعد راسخة لعالقات عربية صحية، تحميها القوانين التي تصون الحقوق، وتضمن يتطلب إرساء قو 
  المسيرة الصحيحة نحو البناء واإلعمار وتحقيق العزة لشعوب والعزة للناس في إطار المصالح المشتركة.  

  
لقد سئم المواطن العربي، من السياسات المبنية على المشاعر الفئوية والعصبيات الهائجة 

عت األبواب أمام التدخالت الخارجية حتى تفاقم العجز عن مواجهة التحديات واستعصت التي شر 
حالته، ومأساة فلسطين ومذبحة غزة أسوأ شاهد على هذا، بل أنه باألمس غير البعيد كانت الكويت 
شاهدة، وكذلك كان العراق ولبنان، كما هو الحال في السودان والصومال، وهذا هو ما يتيح لخصوم 

مة الفرصة للترويج لصورة مهزوزة للعالم العربي، ولالتهام بعدم النضج، وأحيانًا بالالمسؤولية، األ
ثم إلى ابتذال اللقاءات والبيانات كما ذكر بيان مغربي دامع باك صدر مؤخرًا. نعم إن علينا أن 

  ها. نصارح أنفسنا بأن المشكلة تكمن أيضًا في الذات العربية نفسها قبل أن تكمن في غير 
في ظل هذه الظروف غير المؤاتية، وفي الوقت الذي تسعى فيه جامعة الدول العربية بكل 
جهد إلى االنتقال بالعمل العربي المشترك نحو صيغ جديدة من التعامل واالنفتاح، وٕالى االرتقاء 
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.. في بالعمل العربي في مسيرته نحو التطوير والتحديث واإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي
هذه الظروف تتعرض الجامعة لهجمة مركزة ربما كان هدفها تحقيق ما طمع فيه الكثيرون من تدمير 
الكيان العربي الجماعي، وهو ما يجب اليقظة إزاءه والوقوف صفًا واحدًا في مواجهته، نحن نعمل 

دة العمل الدولي على أن تكون جامعة الدول العربية، منظمة إقليمية فعالة ومعاصرة، حاضرة على أجن
كجزء من عمل األمم المتحدة، وأن تعمل على معالجة الملفات والمشاكل اإلقليمية والدولية ناطقة 
باسم العرب مدافعة عن قضاياهم ومصالحهم، وفي هذا حرصت وال أزال على النأي بالجامعة بعيدًا 

ادرة حتى يتوفر الحد األدنى من عن التجاذبات والمشاحنات متدخًال بالعمل اإليجابي مع أخذ زمام المب
التضامن والتوافق ووحدة الموقف.. نعم كم يؤلمني أن تكون جامعة الدول العربية أول من يتعرض 
لسهام التجاذبات فتوجه إليها االتهامات، وتنعت بأوصاف ال تليق برسالتها وال بالمسؤوليات الملقاة 

  على عاتق القائمين عليها، وال بمكانة أعضائها..

  السيد الرئيس
أنني أعلم جيدًا أن رأس مسؤولياتي هو حماية هذا البيت العربي من التصدع، بل وتطويره 
وتحديثه، وفي الوقت الذي اعتقدنا أن ثمة نجاح بدأ يتحقق على هذا الطريق أجد البيت العربي 

جه... أتمنى، أن مهددًا باالنهيار، مرة أخرى الن العيب يكمن داخل أسرة البيت العربي أكثر من خار 
نتمكن وقبل فوات األوان من استعادة الوعي واستعادة الروح واإلرادة والعزم، وأن نبتعد عن 
دبلوماسية التقلصات والقفزات إلى المجهول، حتى نعطي لألجيال العربية الشابة بعضًا من األمل 

من ثم علينا أن نعمل والثقة في مستقبل أفضل  يستحقونه، ولهم الحق في أن يحلموا به وعلينا و 
  على تحقيقه.

   
  وفقنا اهللا إلى ما فيه صالح اإلنسان العربي، ولنعقلها ثم نتوكل على اهللا.

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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