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  متابعة تنفيذ تقرير األمين العام حول
والتنموية واالجتماعية  ةالعربية االقتصادي نتائج وقرارات القمة

  )2009(الكويت: يناير/ كانون ثان 
  2010 - 2001والقمم العربية العادية خالل الفترة 

  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

  :على بعد اطالعه -
تقريــــر األمــــين العــــام بشــــأن متابعــــة تنفيــــذ نتــــائج وقــــرارات القمــــة العربيــــة االقتصــــادية  �

)، وبشـــأن متابعـــة تنفيـــذ 2009ة واالجتماعيـــة (الكويـــت: ينـــاير/ كـــانون ثـــان والتنمويـــ
ـــة فـــي دوراتهـــا العاديـــة  ـــة الصـــادرة عـــن القمـــم العربي القـــرارات االقتصـــادية واالجتماعي

  ،2010-2001خالل الفترة 
وٕاذ أحــــيط علمــــًا بالتقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ نتــــائج اإلعــــالن وبرنــــامج العمــــل والقــــرارات  -

كــانون  مــة العربيــة االقتصــادية والتنمويــة واالجتماعيــة (الكويــت: ينــاير/الصــادرة عــن الق
)، وبـــــالجهود التـــــي بـــــذلتها وتبـــــذلها الـــــدول األعضـــــاء والمجـــــالس الوزاريـــــة 2009 ثـــــان

والمنظمــــــات العربيــــــة المتخصصــــــة فــــــي متابعــــــة تنفيــــــذ نتــــــائج وقــــــرارات القمــــــة العربيــــــة 
) والقمــم العربيــة 2009كــانون ثــان  /االقتصــادية والتنمويــة واالجتماعيــة (الكويــت: ينــاير

  )،2010-2001العادية (
وٕاذ يؤكــد علــى ضــرورة مواصــلة الجهــود لتــذليل العقبــات التــي حالــت دون التنفيــذ الفعلــي  -

  والكامل لقرارات القمة،
وٕاذ أحـــيط علمـــًاَ◌ بمـــا تضـــمنه تقريـــر األمـــين العـــام مـــن تقيـــيم لمـــا تـــم تنفيـــذه ومقترحـــات  -

  دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة، لتذليل المعوقات التي حالت
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وبعــد االســتماع إلــى العــرض المقــدم مــن األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة عــن مــدى  -
التقـــــدم المحـــــرز فـــــي تنفيـــــذ قـــــرارات القمـــــة العربيـــــة االقتصـــــادية والتنمويـــــة واالجتماعيـــــة 

)، 2010-2001( ) وقــرارات القمــم العربيــة العاديــة2009كــانون ثــان  (الكويــت: ينــاير/
  ،ومشاكل التمويل التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات

  وفي ضوء المناقشات، -

  ر ُيقــــر

ـــة   أوًال: ـــة العربي ـــة الصـــادرة عـــن القم ـــرارات االقتصـــادية واالجتماعي ـــذ الق ـــة تنفي متابع
 ):2009االقتصادية والتنموية واالجتماعية (الكويت: يناير/ كانون ثان 

أميـر  –سـمو الشـيخ صـباح األحمـد الجـابر الصـباح مبادرة حضرة صـاحب ال -1
دولــة الكويــت بشــأن تــوفير المــوارد الماليــة الالزمــة لــدعم وتمويــل مشــاريع 

  :القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي
اإلحاطــــة علمــــًا بــــالخطوات التنفيذيــــة التــــي تــــم إنجازهــــا فــــي هــــذا الشـــــأن،   -أ 

ـــة وال ـــدول العربي ـــار وواإلعـــالن عـــن مســـاهمة ال ـــي بلغـــت ملي مليـــون  393ت
  .دوالر من إجمالي رأس مال الحساب الذي يبلغ ملياري دوالر أمريكي

  التأكيد على أهمية مبادرة الدول التي لم تساهم بعد بالمساهمة.  -ب 
الطلـــب مـــن الصـــندوق العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي واالجتمـــاعي ســـرعة   -ج 

ة في الـوطن البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسط
  العربي، وفقًا لالئحة التنظيمية إلدارة حساب المبادرة.

ــــــدول العربيــــــة تطــــــوير القــــــوانين والتشــــــريعات الخاصــــــة   - د  ــــــب مــــــن ال الطل
بالمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة، وتبـــادل الخبـــرات والتعـــاون فـــي هـــذا 

  الشأن.
الطلــب مــن األمــين العــام تقــديم تقــارير دوريــة حــول هــذا الموضــوع إلــى   -هـ

  جلس االقتصادي واالجتماعي تمهيدًا لعرضها على القمة.الم
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  :األوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة -2
اإلحاطة علمًا بالدعم والمساندة التي قدمتها الدول األعضاء في المجـال   -أ 

  الصحي إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة قطاع غزة.
وضــــاع اإلحاطــــة علمــــًا بجهــــود مجلــــس وزراء الصــــحة العــــرب لــــدعم األ  -ب 

  غزة وٕاعادة تأهيله.قطاع الصحية للشعب الفلسطيني في 
الطلــب مــن الــدول العربيــة االســتمرار فــي تقــديم الــدعم والمســاندة للقطــاع   -ج 

  غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب.قطاع الصحي في 
الطلب من مجلس وزراء الصحة العرب وضع خطة للتعامل مع حـاالت   - د 

الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، بالتنسيق  الطوارئ الصحية في األراضي
  مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.

اســــتمرار التحــــرك العربــــي فــــي األمــــم المتحــــدة ومنظماتهــــا ذات الصــــلة   -هـ
لتفعيـــل االتفاقيـــات الدوليـــة المتعلقـــة بحمايـــة المـــدنيين فـــي وقـــت الحـــرب 

نســــاني والــــواقعين تحــــت االحــــتالل العســــكري، بهــــدف تســــهيل العمــــل اإل
وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني، والعمـل علـى رفـع الحصـار 

  اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
  :األزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصاديات العربية -3

التأكيـد علــى أهميــة اســتمرار الجهــود التـي تبــذلها الــدول العربيــة للتخفيــف   -أ 
مشــــاركتها الفاعلــــة فـــي الجهــــود الدوليــــة مـــن تــــداعيات األزمــــة الماليـــة، و 

  لضمان االستقرار المالي العالمي.
اإلحاطــة علمــًا باجتماعــات مجلــس وزراء الماليــة العــرب، التــي تعقــد فــي   -ب 

إطـــار اجتماعـــات المؤسســـات الماليـــة العربيـــة، مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة 
رار استمرار التنسيق بينهم وفقًا للقواعد اإلجرائية للمجلس لضـمان االسـتق

  المالي في الدول العربية.
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  :مشروعات الربط الكهربائي العربي -4
  اإلحاطة علمًا بـ:  -أ 

الخطــوات اإليجابيـــة التــي اتخـــذتها الــدول العربيـــة فيمــا بينهـــا لتســـهيل  -
  عمليات الربط الكهربائي القائمة:

، )∗(، العـــراق، فلســـطينةالـــربط الكهربـــائي الثمـــاني (األردن، ســـوري �
  ا).لبنان، ليبيا، مصر، تركي

الربط الكهربائي لدول المغـرب العربـي (تـونس، الجزائـر، المغـرب،  �
  ليبيا، مصر).

الـــــربط الكهربـــــائي لـــــدول مجلـــــس التعـــــاون لـــــدول الخلـــــيج العربيـــــة  �
  (اإلمارات، البحرين، السعودية، ُعمان، قطر، الكويت).

مشـروعات الــربط الكهربـائي العربــي المزمــع إقامتهـا (الــربط الكهربــائي  -
  ومصر). بين السعودية

الخطـــوات التنفيذيـــة التـــي تـــم إنجازهـــا بشـــأن تمويـــل "دراســـة الـــربط الكهربـــائي  -
العربــي الشــامل وتقيــيم اســتغالل الغــاز الطبيعــي لتصــدير الكهربــاء" مــن قبــل 

  .الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبنك الدولي
ـــــــي لإلنمـــــــاء االقتصـــــــادي  -ب   اإلحاطـــــــة علمـــــــًا بمســـــــاهمة الصـــــــندوق العرب

واالجتمــــــاعي فــــــي تمويــــــل الجــــــزئين األول والثــــــاني مــــــن دراســــــة الــــــربط 
ــــائي العربــــي الشــــامل وتقيــــيم اســــتغالل الغــــاز الطبيعــــي لتصــــدير  الكهرب
الكهربـــاء، وكـــذلك بموافقـــة البنـــك الـــدولي علـــى تمويـــل الجـــزء الثالـــث مـــن 

  الدراسة (األطر المؤسسية التشريعية).
                                                 

إن برنـــامج الـــربط الكهربـــائي الفلســـطيني مـــع العـــالم العربـــي منفصـــل تمامـــاً عـــن الجانـــب اإلســـرائيلي، فشـــبكة   )∗∗∗∗(
مــن الضــفة الغربيــة (أريحــا ووســط الضــفة) وتتجــه نحــو الشــمال وكــذلك تــم ربــط  اً الكهربــاء األردنيــة تغطــي جــزء

جنــوب قطــاع غــزة بتمويــل مــن الصــناديق العربيــة، كمــا أن وســط قطــاع غــزة تغذيــه محطــة  الشــبكة المصــرية مــع
 توليد كهربائية تمول بشكل كامل من اإلتحاد األوروبي وتدار بالكامل من سلطة الطاقة الفلسطينية.
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والدوليــة للمســاهمة فــي تمويــل دعــوة صــناديق التمويــل العربيــة واإلقليميــة   -ج 
وتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية للدول العربية األقـل نمـوًا لتتـواءم مـع 

 مستلزمات الربط الكهربائي العربي.

  :مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية -5
اإلحاطــة علمــًا بــالخطوات التــي اتخــذها مجلــس وزراء النقــل العــرب لتنفيــذ   -أ 

ـــربط المخطـــط، والبـــدء الف ـــذ الدراســـة المستفيضـــة لمخطـــط ال علـــي فـــي تنفي
البـــري العربـــي بالســـكك الحديديـــة التـــي يتوالهـــا الصـــندوق العربـــي لإلنمـــاء 
ــــوت خبــــرة  ــــتالف مــــن بي االقتصــــادي واالجتمــــاعي مــــن خــــالل تكليــــف ائ

  متخصصة.
البنــك اإلســالمي للتنميــة التــي تعطــى األولويــة  بإســتراتيجيةاإلحاطــة علمــًا   -ب 

  ات الطابع اإلقليمي.لتمويل المشاريع ذ
اإلحاطــة علمــًا بــالجهود الجاريــة فـــي الــدول العربيــة لتنفيــذ مشــروع الـــربط   -ج 

  البري بالسكك الحديدية:
االنتهــاء مــن إعــداد دراســة الجــدوى االقتصــادية لمشــروع شــبكة الســكك  -

  الحديدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تطـوير السـكك  إسـتراتيجيةاد انتهاء المملكة األردنية الهاشمية مـن إعـد -

  الحديدية األردنية.
ــــة لمشــــروع الســــكك  - ــــت مــــن إعــــداد الدراســــة المبدئي ــــة الكوي انتهــــاء دول

الحديدية الذي يربط دولة الكويت بالدول المجاورة واعتماد مسـار سـكة 
  حديد دولة الكويت في المخطط الهيكلي للدولة.

ربط الســـــككي الخطـــــوات التـــــي اتخـــــذتها الجمهوريـــــة اليمنيـــــة بشـــــأن الـــــ -
وتوقيعها على اتفاقية إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع الخـط 

  الدولي بين اليمن والسعودية وُعمان.
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الخطوات التـي اتخـذتها الجمهوريـة العربيـة السـورية بشـأن موقـف تنفيـذ  -
األجــــزاء الواقعــــة فــــي أراضــــيها علــــى محــــاور شــــبكة الســــكك الحديديــــة 

  العربية.
ـــــــة مصـــــــر  - ـــــــام جمهوري ـــــــذ قي ـــــــة بتنفي % مـــــــن مشـــــــروع خـــــــط 50العربي

كــم)، وتخطــيط 235رفــح علــى حــدود فلســطين وطولــه ( –اإلســماعيلية 
كــم)،  170طبــرق الليبيــة علــى الطبيعــة وطولــه ( –الســلوم  مســار خــط

وادي حلفــــا بشــــمال الســــودان وطولــــه  –وٕاعــــداد دراســــات لخــــط أســــوان 
  كم).500(

يـــدي القياســـي إلـــى قيـــام الجمهوريـــة التونســـية ببرمجـــة تنفيـــذ الخـــط الحد -
كـم) الـذي يصـل بـين رأس جـدير  592بطول ( LGVالسرعة العالمية 

علــى الحــدود التونســية الليبيــة وبــين تــونس العاصــمة، وٕاعــداد الشــروط 
ــــل الخــــط  ــــة لهــــذا الخــــط. وكــــذلك برمجــــة تأهي المرجعيــــة للدراســــة الفني
الحديــــــدي القــــــائم بــــــين تــــــونس العاصــــــمة والحــــــدود الجزائريــــــة وطولــــــه 

  .LGVلى غرار الخط األول كم) ع215(
البـدء فــي إنشــاء مشـروع الخطــوط الحديديــة فــي دولـة قطــر اعتبــارًا مــن  -

ويشـمل خطوطـًا لنقـل البضـائع  2026ويسـتمر حتـى عـام  2012عام 
ولنقل الركاب باإلضافة إلى وصلة إلى مملكـة البحـرين ووصـلة أخـرى 

  إلى المملكة العربية السعودية.
ة المتحـــدة خطـــوات أوليـــة لتأســـيس شـــركة اتخـــاذ دولـــة اإلمـــارات العربيـــ -

كلـم  1100االتحاد للخطوط الحديدية التي ستكون مسؤولة عن إنشـاء 
مليــار دوالر وتســاهم فــي ربــط اإلمــارات  8.2و 6.8بتكلفــة تتــراوح بــين 

  العربية المتحدة بالكويت وسلطنة عمان.
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المملكـــة العربيـــة الســـعودية بصـــدد االنتهـــاء مـــن دراســـة إنشـــاء الجســـر  -
ري ضـــمن برنـــامج شـــبكة الخطـــوط الحديديـــة الســـعودية للـــربط بـــين البـــ

مــدينتي الــدمام والجبيــل علــى الخلــيج العربــي شــرقًا ومدينــة جــدة علــى 
  كلم. 1150البحر األحمر غربًا وطوله 

اعتمــاد الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية خطــة طموحــة حتــى  -
والمخصـص لهـا  لتطوير شـبكة السـكك الحديديـة الجزائريـة 2025عام 

وتشــــمل  –مليــــار دينــــار جزائــــري  500اســــتثمارات بتمويــــل وطنــــي بـــــ 
  محورين عرضيين من الشرق إلى الغرب.

إنشــاء الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية االشــتراكية العظمــى للجهــاز  -
مشــــروعات الســــكك الحديديــــة لــــربط المشــــرق العربــــي  وٕادارةالتنفيــــذي 
) والشــمال بــالجنوب (الهيشــة مســاعدا –(رأس أجــدير  العربــيبــالمغرب 

 أمريكـــــيمليـــــار دوالر  8ســـــبها)، تمهيـــــدًا لربطـــــه بنجامينـــــا بتكلفـــــة  –
  كم. 2006تحت التنفيذ وبطول  هي التيلألجزاء 

الــدار البيضــاء  –إنشــاء المملكــة المغربيــة خــط الســرعة العاليــة طنجــة  -
  .2015مليار دوالر الذي سيتم تشغيله في عام  2.5بتمويل مقداره 

الجهــود التــي تبــذلها ســلطنة عمــان إلنشــاء خــط للســكك الحديديــة يــربط  -
  بين مناطق مختلفة من ُعمان.

دعوة الدول العربية االستمرار فـي دعـم تنفيـذ مشـروع الـربط البـري العربـي    - د 
  بالسكك الحديدية.

دعوة الدول العربية إلى تقديم تقـارير دوريـة لألمانـة العامـة لجامعـة الـدول   -هـ
ل المشاريع التي نفذتها أو تم التخطـيط لتنفيـذها، وخاصـة تلـك العربية حو 

المتعلقــة بــالربط بــين الــدول العربيــة لرفعهــا إلــى القمــة العربيــة االقتصــادية 
  والتنموية واالجتماعية القادمة.
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  :البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي -6
التنفيذيـة  الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعـة تنفيـذ الخطـة  -أ 

اإلطاريــــة للبرنــــامج الطــــارئ لألمــــن الغــــذائي العربــــي وأن تكــــون المرحلــــة 
  .2016-2011األولى للبرنامج خالل الفترة 

ج  –) 1د.ع ( 6التأكيــد علــى الفقــرة الثانيــة مــن قــرار قمــة الكويــت (ق.ق:  -ب 
)، بشأن تكليف حكومات الدول العربيـة المسـتفيدة مـن 19/1/2009 – 4

مــنح مزايــا تفضــيلية خاصــة لالســتثمار فــي المجــاالت مكونــات البرنــامج ب
  المحددة في البرنامج.

دعوة الدول العربية ذات العالقة إلـى مـنح مزايـا تفضـيلية للقطـاع الخـاص   -ج 
لتوسيع مشـاركته فـي االسـتثمار فـي المجـاالت المحـددة بالبرنـامج الطـارئ 

  لألمن الغذائي العربي.
افــــاة المنظمــــة العربيــــة للتنميــــة دعــــوة الــــدول العربيــــة ذات العالقــــة إلــــى مو   - د 

الزراعية بكافة دراسات الجدوى الجاهزة للمشروعات التي تدخل في إطار 
) للبرنـــامج 2016 – 2011تنفيـــذ المرحلـــة األولـــى مـــن الخطـــة التنفيذيـــة (

  الطارئ لألمن الغذائي العربي.
 الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية تكثيف جهودها بالتنسيق مـع  -هـ

كافـــة الجهـــات المعنيـــة للمســـاهمة فـــي التـــرويج للبرنـــامج لـــدى المؤسســـات 
) 6الماليــة وصــناديق التمويــل العربيــة واإلقليميــة، وذلــك وفقــًا للقــرار رقــم (

 الصــادر عـــن القمـــة العربيـــة االقتصـــادية والتنمويـــة واالجتماعيـــة) 1د.ع (
  ).2009 يناير/ كانون ثان 19(الكويت: 

  :االتحاد الجمركي العربي -7
بــذل مزيــد مــن الجهــود الســتكمال توحيــد جــداول التصــنيفات للتعرفــة الجمركيــة 

، تمهيـدًا للـدخول فـي التفـاوض علـى فئـات 2012للدول العربية قبل نهاية عام 
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التعرفــة الجمركيــة واالنتهــاء منهــا ضــمن الوقــت المحــدد لإلعــالن عــن االتحــاد 
  .2015الجمركي العربي 

  :األمن المائي العربي -8
علمـــًا بجهـــود المجلـــس الـــوزاري العربـــي للميـــاه والمركـــز العربـــي اإلحاطـــة   - أ

لدراســـات المنـــاطق الجافـــة واألراضـــي القاحلـــة، فـــي إعـــداد مشـــروع اإلدارة 
المتكاملــــة للمــــوارد المائيــــة، وتكليــــف المركــــز العربــــي لدراســــات المنــــاطق 
الجافـــة واألراضـــي القاحلـــة عقـــد جلســـات تنســـيقية مـــع مؤسســـات التمويـــل 

  سبل مساهمتها في تنفيذ المشروع. العربية لبحث
األمـن  إسـتراتيجيةالطلب مـن المجلـس الـوزاري العربـي للميـاه سـرعة اسـتكمال "  - ب

المـائي فـي المنطقــة العربيـة لمواجهـة التحــديات والمتطلبـات المسـتقبلية للتنميــة 
المســـتدامة" وعرضــــها علــــى المجلــــس االقتصـــادي واالجتمــــاعي، لرفعهــــا إلــــى 

  .ية: االقتصادية واالجتماعيةالقمة العربية التنمو 
  :البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية -9

التأكيـــد علـــى ضــــرورة إعطـــاء التشـــغيل وخاصــــة تشـــغيل الشـــباب أولويــــة   -أ 
وأهميــــة كبــــرى لمواجهــــة تحــــدي البطالــــة وأخطارهــــا علــــى األمــــن الــــوطني 

  والقومي، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
الطلب من الدول األعضاء زيـادة االهتمـام بـالتعليم التقنـي والتـدريب ورفـع   -ب 

النســـب المخصصـــة لـــه فـــي موازناتهـــا، وتفعيـــل اتفاقيـــات العمـــل العربيـــة 
  الخاصة بتيسير تنقل األيدي العاملة العربية بين الدول العربية.

الطلــب مــن الــدول األعضــاء دعــم مبــادرات القطــاع الخــاص لتنفيــذ بــرامج   -ج 
غيل وخفــض معــدالت البطالــة علــى المســتويين الــوطني والعربــي مــن التشــ

خالل منح ميزات ضريبية وتأمينيـة ألصـحاب األعمـال، وٕاعطـاء أفضـلية 
  للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني.
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  :البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية -10
لــى المســتوى التأكيــد علــى أهميــة اســتمرار الــدول األعضــاء فــي جهودهــا ع  -أ 

الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الـدول العربيـة 
من خالل تحديث أو تطوير سياساتها االجتماعية واسـتراتيجياتها الوطنيـة 

  .للحد من الفقر
اإلحاطة علمًا بجهـود مجلـس وزراء الشـؤون االجتماعيـة العـرب فـي تنفيـذ   -ب 

الــدول العربيــة بالتنســيق مــع الــدول  البرنــامج العربــي للحــد مــن الفقــر فــي
األعضــاء، وٕاعــداده للخطــة التنفيذيــة للبرنــامج، وتنظــيم أنشــطة وفعاليــات 
حــول سياســات خفــض الفقــر فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، وكــذلك جهــوده 
في وضـع البـرامج الخاصـة بسياسـات خفـض الفقـر بالتنسـيق مـع وكـاالت 

  األمم المتحدة المتخصصة.
عضـاء اإلسـراع فـي تنفيـذ البرنـامج العربـي للحـد مـن الطلب مـن الـدول األ  -ج 

  الفقر في الدول العربية.
تكليــــف األمانــــة العامـــــة بالتنســــيق مــــع الـــــدول األعضــــاء ومجلـــــس وزراء   - د 

الشــــــؤون االجتماعيــــــة العــــــرب بالعمــــــل مــــــع مؤسســــــات التمويــــــل العربيــــــة 
  واإلقليمية والدولية إليجاد اآلليات الالزمة لتمويل وتنفيذ البرنامج.

االســتفادة مــن خبــرات منظمــات ووكــاالت األمــم المتحــدة المتخصصــة فــي   -هـ
  تنفيذ البرنامج.

  :البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية -11
التأكيد على أهمية استمرار جهود الدول األعضاء على المسـتوى الـوطني   -أ 

وتهـا في إطار تنفيذ البرنـامج العربـي لتنفيـذ األهـداف التنمويـة لأللفيـة ودع
ـــة  ـــامج العربـــي لتنفيـــذ األهـــداف التنموي إلـــى مواصـــلة جهودهـــا لتنفيـــذ البرن

  لأللفية.
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اإلحاطة علمـًا بجهـود مجلـس وزراء الشـؤون االجتماعيـة العـرب فـي تنفيـذ   -ب 
البرنـــامج العربـــي لتنفيـــذ األهـــداف التنمويــــة لأللفيـــة، وفـــي وضـــع الخطــــة 

ة المتخصصــة فــي التنفيذيــة للبرنــامج، وكــذلك فــي إصــدار التقــارير العربيــ
هــــذا الشــــأن، وتنظــــيم فعاليــــات تدريبيــــة وورش عمــــل متخصصــــة، وذلــــك 
بالتنســيق مــع الــدول األعضــاء والمنظمــات العربيــة المتخصصــة ووكــاالت 

  األمم المتحدة ذات الصلة.
تكليــــف األمانــــة العامــــة، بالتنســــيق مــــع الــــدول األعضــــاء ومجلــــس وزراء   -ج 

التمويــــــل العربيــــــة  الشـــــؤون االجتماعيــــــة العـــــرب، العمــــــل مــــــع مؤسســـــات
  واإلقليمية والدولية إليجاد اآلليات الالزمة لتمويل وتنفيذ البرنامج.

الطلب من الدول األعضاء العمل على تعزيز قـدراتها اإلحصـائية ووضـع   - د 
آليات واضحة لقياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف التنموية 

  وفقًا للمعايير الدولية.بما في ذلك إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ 
  :تطوير التعليم في الوطن العربي -12

اإلحاطــة علمــًا بــالخطوات التنفيذيــة التــي تــم إنجازهــا خــالل ســنتي إطــالق   -أ 
  ).2010 – 2009خطة تطوير التعليم في الوطن العربي (

اإلحاطــة علمــًا بالمســاعي التــي تقــوم بهــا المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة   -ب 
دعم الفنــــي للمتطلبــــات العاجلــــة للــــدول ذات األوضــــاع والعلــــوم لتقــــديم الــــ

الخاصــة (العــراق وفلســطين والصــومال وجيبــوتي والقمــر) مــن أجــل تنفيــذ 
  البرامج والمشروعات ذات األولوية لهذه الدول.

الطلب من المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم اسـتكمال جهودهـا فـي   -ج 
  مية في الدول العربية.تطوير بنية المعلومات التربوية والتعلي
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الطلــب مــن المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، بالتعــاون والتنســيق   - د 
مـــع الــــدول األعضـــاء، اســــتكمال الدراســــات والبحــــوث التشخيصــــية لواقــــع 

  التعليم في الوطن العربي.
الطلب من الدول األعضاء اعتماد آليات تنفيذ خطـة تطـوير التعلـيم التـي   -هـ

نظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم للشــروع فــي تنفيــذها مــع أعــّدتها الم
  مراعاة المرونة وفق إمكانات الدول وسياساتها المعتمدة.

  :تحسين مستوى الرعاية الصحية -13
العربيــــة لتطــــوير الرعايــــة الصــــحية  اإلســــتراتيجيةاإلحاطــــة علمــــًا بالخطــــة   -أ 

  ).2016 – 2011األولية وطب األسرة في الدول العربية (
إلحاطــة علمــًا بتوقيــع األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة مــذكرة تفــاهم ا  -ب 

مــع منظمــة الصــحة العالميــة (المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط) بتــاريخ 
، المتضـــمنة تقـــديم الـــدعم التقنـــي الـــالزم لتحســـين مســـتوى 13/12/2009

الرعايــة الصــحية، وٕاعــداد بــرامج وتنظــيم أنشــطة مشــتركة، واالســتفادة مــن 
  خبرات الدولية في هذا اإلطار.ال

التأكيــــد علــــى أهميــــة مواصــــلة الــــدول األعضــــاء ومجلــــس وزراء الصــــحة   -ج 
العــــرب جهــــودهم لتحســــين مســــتوى الرعايــــة الصــــحية مــــن خــــالل تطــــوير 
وتحـديث وحـدات الرعايـة الصـحية وتطبيـق نظـام طـب األسـرة خاصـة فـي 
 الريـــــف والمنـــــاطق العشـــــوائية والمحرومـــــة، وتحســـــين الخـــــدمات الصـــــحية
المقدمة لألمهات واألطفال والمسنين، والتركيز علـى تنميـة القـدرات الفنيـة 

  للفرق الصحية.
الطلــب مــن الــدول األعضــاء اإلســراع فــي تحقيــق االكتفــاء فــي تخصــص   - د 

صــــحة األســــرة ووضــــع الحــــوافز المشــــجعة ألطبــــاء األســــرة، وزيــــادة عــــدد 
  المراكز التدريبية في هذا المجال.



-17-  

  :العمل العربي المشتركدور القطاع الخاص في دعم  -14
دعــــوة الــــدول العربيــــة إلــــى تهيئــــة البيئــــة االســــتثمارية عــــن طريــــق تطــــوير   -أ 

وتحــــــديث التشــــــريعات الخاصــــــة باالســــــتثمار فــــــي القطاعــــــات اإلنتاجيــــــة 
والخدميـــة، وتطـــوير بنيـــة وكفـــاءة األســـواق الماليـــة األوليـــة والثانويـــة التـــي 

  .توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة
القطـــاع الخـــاص إلـــى إقامـــة شـــركات المخـــاطرة (المبـــادرة)، ووضـــع دعـــوة   -ب 

  اآلليات المناسبة لتشجيع االستثمار بها.
دعوة القطاع الخاص إلى المساهمة بـالطرق المناسـبة فـي تنفيـذ المشـاريع   -ج 

(الكويـت:  التي اعتمدتها القمـة العربيـة االقتصـادية والتنمويـة واالجتماعيـة
  ).2009 يناير/ كانون ثان 19

  :تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي -15
دعــوة الــدول العربيــة إلــى دعــم وتوســيع مجــاالت عمــل منظمــات ومؤسســات   - أ

المجتمــع المــدني العربــي كشــركاء فــي عمليــة التنميــة وتفعيــل أدوارهــا وتيســير 
  .مشاركتها في فعاليات منظومة العمل العربي المشترك

بــي إلــى تنســيق جهودهــا دعــوة منظمــات ومؤسســات المجتمــع المــدني العر   - ب
  والمساهمة بفاعلية في الجهود التنموية في الدول العربية.

متابعــة تنفيــذ القــرارات االقتصــادية واالجتماعيــة الصــادرة عــن القمــم العربيــة فــي   :ثانياً 
  :2010-2001دوراتها العادية خالل الفترة 

القتصــادية واالجتماعيــة اإلحاطــة علمــًا بتقريــر األمــين العــام حــول متابعــة تنفيــذ القــرارات ا  - أ
  .2010-2001الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية خالل الفترة 

دعوة الدول العربية ومؤسسـات العمـل العربـي المشـترك إلـى العمـل علـى تـذليل   - ب
  كافة العقبات التي تواجه تنفيذ بعض تلك القرارات.

  

 )19/1/2011 – 3ج  –) 2د.ع ( 18(ق.ق: 
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  البحري بين الدول العربية مشروع الربط
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  بعد اطالعه على: -
 مذكرة األمانة العامة، �

وتقريــر األمــين العــام حــول العمــل العربــي المشــترك، ومــا تــم انجــازه فــي ســبيل تعزيــز  �
 وتقوية الربط البري العربي بالطرق والسكك الحديدية،

ـــك الجهـــود فيمـــ - ـــى اســـتكمال تل ـــة الـــربط البحـــري العربـــي كعنصـــر وعمـــًال عل ـــق بتقوي ا يتعل
 ،رئيسي للربط العضوي بين الدول العربية، ولدوره في تشجيع التجارة العربية البينية

وٕاذ ُأحــيط علمــًا بــالجهود الجاريــة فــي إطــار مجلــس وزراء النقــل العــرب لتطــوير منظومــة  -
التكنولوجيـا والنقـل البحـري النقل البحري العربـي بالتعـاون مـع األكاديميـة العربيـة للعلـوم و 

 واالتحادات العربية المعنية بالنقل البحري واللوجيستيات،

وفـــي ضـــوء إعـــالن الكويـــت وبرنـــامج العمـــل الصـــادرين عـــن القمـــة العربيـــة االقتصـــادية  -
 ،19/1/2009والتنموية واالجتماعية األولى المنعقدة بالكويت 

در خـــالل دورتـــه االســـتثنائية التـــي واســـتنادًا إلـــى قـــرار مجلـــس وزراء النقـــل العـــرب الصـــا -
، فــي 14/12/2010-13ُعقــدت فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية (البحــر الميــت) بتــاريخ 

 هذا الشأن،

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

  ر ُيقــــر

 تدعيم الربط البحري العربي من خالل ما يلي: -1
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موانئهـا الرئيسـية وتطويرهـا لتتـوافر فيهـا عوامـل األمـن قيام الدول العربيـة بتحديـد   -أ 
ـــة المعمـــول بهـــا،  ـــًا للقواعـــد والمعـــايير الدولي ـــى البيئـــة طبق والســـالمة والحفـــاظ عل
وتبنــي نظــم اإلدارة الحديثــة وربــط تلــك المــوانئ بوســائل النقــل المختلفــة والمنــاطق 

 اللوجيستية.

ئ العربية الرئيسية وعلـى دعم وتشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموان  -ب 
أســـس اقتصـــادية وتـــوفير كافـــة التســـهيالت للناقـــل البحـــري العربـــي لتشـــغيل هـــذه 
  الخطـــــــــــــــوط وٕامكانيـــــــــــــــة تطبيـــــــــــــــق منظومـــــــــــــــة الطـــــــــــــــرق البحريـــــــــــــــة الســـــــــــــــريعة

Motor Ways of the Sea وShort Sea Shipping  ،على بعض هذه الخطوط
بالسـالمة البحريـة وحمايـة مع مراعـاة تطبيـق القواعـد واالتفاقيـات الدوليـة المعنيـة 

 البيئة البحرية واألمن البحري.

إنشــاء قواعــد بيانــات وطنيــة لبنــاء شــبكة معلومــات مشــتركة لقطــاع النقــل البحــري   -ج 
 العربي بما يكفل الربط وسرعة األداء وتوفير وتبادل المعلومات.

راســـة إصـــدار التشـــريعات الالزمـــة لتقنـــين عمـــل شـــركات النقـــل متعـــدد الوســـائط العربيـــة، ود  - د 
  .إمكانية توحيد النماذج التي تنظم عملية نقل البضائع فيما يتعلق بالنقل البحري

دعــوة صــناديق ومؤسســات التمويــل العربيــة واإلقليميــة للمســاهمة فــي تمويــل الدراســات  -2
 واالستشارات الالزمة لتنفيذ القرار أعاله بالتنسيق مع مجلس وزراء النقل العرب.

عــرب بمتابعــة تنفيــذ هــذا القــرار وتقــديم تقــارير دوريــة إلــى تكليــف مجلــس وزراء النقــل ال -3
المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي فـــي هـــذا الشـــأن، تمهيـــدًا لرفعهـــا إلـــى القمـــة العربيـــة 

  التنموية: االقتصادية واالجتماعية القادمة.
التأكيـــد علـــى أهميـــة الدراســـة التـــي تقـــدمت بهـــا دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بشـــأن  -4

رة المــوانئ العربيــة" ومــا تضــمنته مــن مواضــيع تهــدف إلــى تطــوير منظومــة "تطــوير إدا
 النقل البحري بين الدول العربية لدعم التجارة البينية العربية.
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  مشروع ربط شبكات االنترنت العربية
  
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :على بعد اطالعه -

 مانة العامة،مذكرة األ �

بنـــــاء  –العربيـــــة العامـــــة لتكنولوجيــــا المعلومـــــات واالتصـــــاالت  اإلســـــتراتيجيةووثيقــــة " �
  "،2012مجتمع المعلومات حتى 

  ،تقرير المكتب اإلقليمي العربي بشأن مشروع ربط شبكات االنترنت العربيةعلى و  �
ت الـــدول وٕادراكــا منـــه ألهميــة دور االتصـــاالت وتقنيــة المعلومـــات فــي تطـــوير اقتصــاديا -

  وتحقيق الرخاء للمواطنين والوصول إلى التنمية المستدامة،
وانطالقــا مــن رغبتــه فــي تفعيــل التعــاون التقنــي بــين الــدول العربيــة وتحقيــق التالقــي بــين  -

  المؤسسات العربية المقدمة لخدمات االتصاالت واالنترنت،
العربيــــة العامــــة  يةاإلســــتراتيجخــــذا باالعتبــــار األهــــداف والمحــــاور الــــواردة فــــي وثيقــــة "أو  -

  "،2012بناء مجتمع المعلومات حتى  –لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

  ر ُيقــــر

  الترحيب بمشروع ربط شبكات اإلنترنت العربية. -1
يـــذ مشـــروع ربـــط تكليـــف مجلـــس الـــوزراء العـــرب لالتصـــاالت والمعلومـــات بمتابعـــة تنف -2

شـــبكات اإلنترنـــت العربيـــة وعـــرض النتـــائج علـــى المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، 
 تمهيدًا لرفعها إلى القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية القادمة.
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  مبادرة البنك الدولي في العالم العربي
  

  
  مستوى القمة،إن مجلس الجامعة على 

  :على بعد اطالعه -
 مذكرة األمانة العامة، �

 ومبادرة البنك الدولي للعالم العربي، �

وتقريــر وتوصــيات المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي علــى مســتوى كبــار المســؤولين  �
 )،21/12/2010(مقر األمانة العامة للجامعة: 

كـــانون  /نـــايري 17:وتقريــر وقـــرارات المجلـــس االقتصـــادي واالجتمــاعي (شـــرم الشـــيخ  �
 )،2011ثان 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

  ر ُيقــــر

 تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والبنك الدولي. -1

 البنك الدولي للعالم العربي. ةالترحيب بمبادر  -2

ت العالقــة بتكثيــف تكليــف المؤسســات الماليــة والتنمويــة العربيــة والمنظمــات العربيــة ذا -3
 التعاون مع البنك الدولي بشأن هذه المبادرة.

  الطلب من األمين العام للجامعة العربية تقديم تقارير متابعة حول مسار المبادرة. -4
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  ةداف التنموية لأللفياألهتعزيز جهود تنفيذ 
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :على د اطالعهبع -
 مذكرة األمانة العامة، �

تقريـــر األمـــين العـــام بشـــأن متابعـــة تنفيـــذ نتـــائج وقـــرارات القمـــة العربيـــة االقتصـــادية و  �
 )،2009والتنموية واالجتماعية (الكويت: يناير/ كانون ثان 

 ،2015وٕاذ يؤكد على االلتزام بتنفيذ األهداف التنموية لأللفية بحلول عام  -
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي الفلسـطينية والعربيـة وٕاحـالل  وٕاذ يشدد على ضرورة -

 السالم وتوطيد االستقرار للمضي قدمًا في تنفيذ األهداف التنموية لأللفية،

وٕاذ أحــــيط علمــــًا بــــدور األمــــم المتحــــدة ووكاالتهــــا المتخصصــــة فــــي التعــــاون مــــع الــــدول  -
 األعضاء في مجال تحقيق أهداف األلفية،

 إلى إيضاحات األمانة العامة، وبعد االستماع -

 وفي ضوء المناقشات، -

  ر ُيقــــر

 اإلحاطة علمًا بـ: -1

اإلنجازات التي حققتها الدول العربية لبلوغ األهداف التنموية لأللفيـة بحلـول عـام   -أ 
2015. 

جهــود مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب بالتنســيق مــع الــدول األعضــاء   -ب 
إلعـــداد تقـــارير عربيـــة متخصصـــة ترصـــد  ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة المتخصصـــة

 االنجازات والتحديات في تنفيذ األهداف التنموية لأللفية.
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جهـــود مجلـــس وزراء الشـــؤون الصـــحة العـــرب، بالتنســـيق مـــع الـــدول األعضـــاء،   -ج 
لتنفيــذ الهــدف الرابــع حــول خفــض معــدل وفيــات األطفــال والهــدف الخــامس حــول 

حــة األمــراض الســارية مــن تحســين صــحة األمهــات والهــدف الســادس حــول مكاف
 األهداف التنموية لأللفية، واالنجازات التي تحققت في الدول العربية.

لين عـــــن شـــــؤون البيئـــــة بالتنســـــيق مـــــع الـــــدول ؤو جهـــــود مجلـــــس الـــــوزراء العـــــرب المســـــ  - د 
األعضاء لتنفيذ الغايات األولـى والثانيـة مـن الهـدف السـابع لألهـداف التنمويـة لأللفيـة، 

التنميــة المســـتدامة فــي المنطقــة العربيـــة ومخططهــا التنفيـــذي،  مــن خــالل تنفيـــذ مبــادرة
 .وكذلك جهوده في مجال إحداث مرفق البيئة العربي، وفي مجال تغير المناخ

جهود المجلس الـوزاري العربـي للميـاه، بالتنسـيق مـع الـدول األعضـاء، فـي إطـار   -هـ
فية، الستكمال إعداد تنفيذ الغاية الثالثة من الهدف السابع لألهداف التنموية لألل

النمــوذج الموحــد للمؤشــرات والمعــايير الخاصــة بإمــداد الميــاه والصــرف الصــحي 
 بالتعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية.

جهــود مجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب، بالتنســيق مــع الــدول األعضــاء،   - و 
ف التنمويـــة لأللفيـــة، فـــي إطـــار تنفيـــذ الغايـــة الرابعـــة مـــن الهـــدف الســـابع لألهـــدا

خاصــة فيمــا يتعلــق بتطــوير العشــوائيات والقضــاء عليهــا مــن خــالل العمــل علــى 
 توفير السكن االجتماعي المنخفض التكاليف، وبناء مدن جديدة.

مواصـــــلة مجلـــــس وزراء الشـــــؤون االجتماعيـــــة العـــــرب جهـــــوده بالتنســـــيق مـــــع الـــــدول  -2
مميـة المتخصصـة لتنفيـذ ومتابعـة األعضاء والمجالس الوزاريـة والمنظمـات العربيـة واأل

تحقيق األهداف التنموية لأللفية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الهدف األول للقضـاء علـى 
  الفقر المدقع والجوع.

 الطلب من الدول األعضاء: -3

 2015تســريع الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق تنفيــذ األهــداف التنمويــة لأللفيــة بحلــول عــام   -أ 
  .ط الوطنية التنموية لتحقيق هذه األهداف واستدامتهاوالعمل وفق األولويات والخط
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اإلســراع فــي معالجــة التفاوتــات فــي تنفيــذ األهــداف التنمويــة لأللفيــة داخــل الدولــة   -ب 
 الواحدة.

 قيـــاسل وفقـــًا للمعـــايير الدوليـــة وٕانشـــاء قواعـــد بيانـــات اإلحصـــائية هاقـــدراتتعزيـــز   -ج 
الوطنيـــــة  فاوتـــــاتالتنمويـــــة والتالتقـــــدم المحـــــرز نحـــــو تحقيـــــق األهـــــداف  ورصـــــد

 واإلقليمية.

دعم مبـادرة مجلـس وزراء الصـحة العـرب لتحسـين صـحة األمهـات فـي الـدول العربيـة،  -4
فـــي إطـــار تنفيـــذ الغايـــة األولـــى والثانيـــة مـــن الهـــدف الخـــامس مـــن األهـــداف التنمويـــة 
لأللفية لخفض معدل وفيـات األمهـات وٕاتاحـة خـدمات الصـحة اإلنجابيـة، والطلـب مـن 

المشـــاركة الواســـعة والمتخصصـــة فـــي المـــؤتمر العربـــي حـــول صـــحة  الـــدول األعضـــاء
بالتنســيق مـــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليـــة  2011األمهــات الــذي ســيعقد خـــالل عــام 

  ذات الصلة.
دعــوة الجهــات المانحــة ومؤسســات التمويــل العربيــة والدوليــة واألمــم المتحــدة ووكاالتهــا  -5

الزمــة لتحقيــق تنفيــذ األهــداف التنمويــة المتخصصــة إلــى إيجــاد اآلليــات والتمــويالت ال
لأللفية، وتقدم الدعم للدول العربيـة األقـل نمـوًا لمسـاعدتها نحـو بلـوغ األهـداف التنمويـة 

  .2015بحلول عام  لأللفية
دعوة المجتمع المدني العربي والقطاع الخاص إلـى المسـاهمة فـي دعـم وتمويـل وتنفيـذ  -6

نها أن تسـاهم فـي تحقيـق األهـداف التنمويـة البرامج والمشروعات التنموية التـي مـن شـأ
  لأللفية.

 2012الـدعوة إلــى عقـد مــؤتمر عربـي حــول تنفيـذ األهــداف التنمويـة لأللفيــة فـي نهايــة  -7
  .2013ترفع نتائجه إلى القمة التنموية القادمة عام 
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  المشاريع العربية لدعم صمود القدس
  

  
  لجامعة على مستوى القمة،إن مجلس ا

  :على بعد اطالعه -
 مذكرة األمانة العامة، �

رئـيس دولـة فلسـطين والمرفـق بهـا  –أبـو مـازن  ،محمود عبـاس رسالة فخامة الرئيسو  �
 المشاريع العربية لدعم صمود القدس،

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

  ر ُيقــــر

لعامــة، بالتنســيق مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والمنظمــات العربيــة تكليــف األمانــة ا  
المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، بدراسة المشاريع التـي قـدمتها دولـة فلسـطين لـدعم 
صـــمود القـــدس فـــي مواجهـــة اإلجـــراءات اإلســـرائيلية لتهويـــدها، وذلـــك لتمويلهـــا مـــن خـــالل 

  صندوقي القدس واألقصى وفقًا ألنظمتهما.
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  تعديل مسمى القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :على بعد اطالعه -
 مذكرة األمانة العامة، �

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمين العام في هذا الشأن، -

 وفي ضوء المناقشات، -

  ر ُيقــــر

  االقتصادية واالجتماعية". يصبح "القمة العربية التنموية:يل مسمى القمة لتعد -1
) مـــن هـــذا القـــرار لجميـــع القمـــم 1اعتمــاد مســـمى القمـــة الـــوارد فـــي الفقـــرة العاملـــة رقـــم ( -2

 التنموية القادمة.

 تكليف األمانة العامة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن. -3
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موعد ومكان عقد القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية 
  (الدورة الثالثة)

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :على بعد اطالعه -
 مذكرة األمانة العامة، �

 )19( د.ع 365(ق.قرقــم قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة و  �
ن االقتصــادية ؤو قمــة عربيــة تخصــص فقــط للشــبعقــد  )29/3/2007الريــاض بتــاريخ 

 ،والتنموية واالجتماعية
وبيـــان القمـــة العربيـــة االقتصـــادية والتنمويـــة واالجتماعيـــة األولـــى فـــي دولـــة الكويــــت  �

 ،19/1/2009بتاريخ 
ومــــذكرة الوفــــد الــــدائم للمملكــــة العربيــــة الســــعودية لــــدى جامعــــة الــــدول العربيــــة رقــــم  �

طلـــــب استضـــــافة المملكـــــة للقمـــــة العربيـــــة  ، بشـــــأن13/1/2011بتـــــاريخ  324/524
 التنموية: االقتصادية واالجتماعية القادمة،

  ر ُيقــــر

الترحيـــب بـــدعوة المملكـــة العربيـــة الســـعودية الستضـــافة القمـــة العربيـــة التنمويـــة: االقتصـــادية  -1
  .في العاصمة الرياض 2013واالجتماعية (الدورة الثالثة) خالل شهر يناير/ كانون ثان 

األمــــين العــــام لجامعــــة الــــدول العربيــــة بــــإجراء االتصــــاالت الالزمــــة لإلعــــداد تكليــــف  -2
 والتحضير للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية القادمة.
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  توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية الستضافتها
 تماعية (الدورة الثانية)للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالج

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

تقـــديرًا لجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الستضـــافتها الكريمـــة ألعمـــال القمـــة العربيـــة التنمويـــة:  -
  االقتصادية واالجتماعية (الدورة الثانية) ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم هذه القمة،

  يقــــرر

المتنــان إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة رئيســًا وحكومــًة توجيــه خــالص التحيــة ووافــر ا -1
وشــعبًا، علــى حفــاوة االســتقبال وكــرم الضــيافة التــي أحــيط بهــا الوفــود المشــاركة فــي 
القمة العربية التنموية: االقتصـادية واالجتماعيـة (الـدورة الثانيـة) فـي جمهوريـة مصـر 

 العربية.

مــــد حســــنى مبــــارك رئــــيس اإلعــــراب عــــن بــــالغ الشــــكر والعرفــــان لفخامــــة الــــرئيس مح -2
جمهورية مصر العربية، للجهد الكبيـر الـذي بذلـه لتوفــير فـرص انعقـاد القمـة وٕانجـاح 

  أعمالها.
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  دعــم جمهوريــة الســودان
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، �

بتــــاريخ  2/5مندوبيــــة الدائمــــة لجمهوريــــة الســــودان رقــــم س ســــم/ج ع/مــــذكرة الوعلــــى  �
17/1/2011،  

توصـــيات المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي علـــى مســـتوى كبـــار المســـؤولين وعلـــى  �
  )،2011كانون ثان  /يناير 17(شرم الشيخ: 

  بشأن دعم السودان، 9/10/2010وٕاذ يؤكد على قرارات قمة سرت االستثنائية بتاريخ  -

  ر ُيقــــر

قيام الدول األعضاء بتقديم دعم مالي واقتصادي لجمهورية السودان وتشـجيع جهودهـا  -1
لــدعم االســتقرار وتثبيــت الســالم فــي المرحلــة القادمــة، ودعــم جهــود التنميــة فــي إطــار 

  تكاملي يضمن االستقرار وسالم في ربوع السودان كافة.
بتــاريخ د.غ.ع  545رقــم دعــوة الــدول األعضــاء إلــى تنفيــذ قــرار قمــة ســرت االســتثنائية  -2

بشــأن الســودان والــذي قــرر تقــديم دعــم فــوري قيمتــه مليــار دوالر أمريكــي  9/10/2010
  لجمهورية السودان لدعم االستقرار والتنمية والسالم.

حــث الــدول األعضــاء علــى المشــاركة بفاعليــة فــي جهــود دعــم التنميــة واالســتقرار فــي  -3
ألساسـية التـي تمكـن مـن ربـط السـودان جمهورية السودان وخاصة في مجـاالت البنيـة ا

  شماًال وجنوبًا وفي إطار محيطه العربي.
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مناشـــدة الـــدول األعضـــاء ومؤسســـات العمـــل العربـــي المشـــترك التمويليـــة والفنيـــة تقـــديم  -4
مشــروعات التــي تســتهدف الالــدعم المــادي والفنــي للســودان والعمــل علــى توجيهــه لــدعم 

  اليات التعايش الحدودية.التكامل بين الجنوب والشمال وبخاصة في و 
ـــى  -5 مناشـــدة الـــدول األعضـــاء ومؤسســـات التمويـــل العربيـــة معالجـــة الـــديون المترتبـــة عل

الســودان لــديها والســعي فــي إطــار المبــادرات الدوليــة لمعالجــة ديــون الســودان الخارجيــة 
التي أصبحت تلقي أعباًء كبيرة علـى االقتصـاد السـوداني وتـؤثر سـلبًا علـى مجهـودات 

 التنمية.
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  دعــم جمهوريــة الصــومال
  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

مذكرة الحكومة الصومالية بشأن تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمـة وعلى  �
بالجماهيرية العربية الليبية الشـعبية في سرت  9/10/2010في دورة استثنائية بتاريخ 

  االشتراكية العظمى،
توصـــيات المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي علـــى مســـتوى كبـــار المســـؤولين وعلـــى  �

  )،2011كانون ثان  /يناير 17(شرم الشيخ: 
  ،بشأن دعم الصومال 9/10/2010وٕاذ يؤكد على قرارات قمة سرت االستثنائية بتاريخ  -

  ر ُيقــــر

األعضـــاء بتقـــديم الـــدعم المـــالي إلـــى الحكومـــة الصـــومالية وفقـــًا لقـــرار قمـــة قيـــام الـــدول  -1
  بشأن دعم الصومال. 9/10/2010سرت االستثنائية بتاريخ 

قيام األمانة العامة بتمويل خطـة الحكومـة الصـومالية علـى المـدى القصـير فـي مجـاالت  -2
ه الـــدول تفعيـــل وبنـــاء مؤسســـات الدولـــة وجهـــود المصـــالحة الوطنيـــة فـــي ضـــوء مـــا تســـدد

  .تنفيذًا لقرار قمة سرت االستثنائية في هذا الخصوص ،األعضاء من أموال
حــث الــدول األعضــاء علــى المشــاركة بفاعليــة فــي جهــود دعــم التنميــة واالســتقرار فــي  -3

جمهوريـــــة الصـــــومال وخاصـــــة فـــــي مجـــــاالت دعـــــم وبنـــــاء مؤسســـــات الدولـــــة وتعزيـــــز 
 المصالحة الصومالية.
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  :ثانيــاً 

  
  إعـــــ&ن شــــــرم الشيـــــــخ

  الصادر عن القمة العربية ا�قتصادية والتنموية وا�جتماعية

  )19/1/2011(شرم الشيخ 
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  إعالن شرم الشيخ
  الصادر عن القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

  )19/1/2011خ (شرم الشي

  ـــ
  

نحـــن قـــادة الـــدول العربيـــة المجتمعـــين فـــي الـــدورة الثانيـــة للقمـــة العربيـــة االقتصــــادية 
ينــاير/ كــانون  19والتنمويــة واالجتماعيــة بمدينــة شــرم الشــيخ بجمهوريــة مصــر العربيــة يــوم 

يـت ، نجدد التزامنا الكامل باإلسـتراتيجيات التنمويـة التـي تـم إقرارهـا فـي قمـة الكو 2011ثان 
، ونؤكد على المضي قدمًا فـي تنميـة مجتمعاتنـا العربيـة 2009يناير/ كانون ثان  20 -19

بشــريًا، واقتصــاديًا، واجتماعيــًا، وتكنولوجيــًا، وتفعيــل وتطــوير آليــات عملنــا العربــي المشــترك 
فـــي إطـــار جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى نحـــو يضـــمن المســـتقبل األفضـــل لشـــعوبنا وأجيالنـــا 

  القادمة.

ًال بأولويات العمل العربي المشـترك فـي المجـالين االقتصـادي واالجتمـاعي، تـم واتصا
تقيـــيم التقــــدم المحـــرز بشــــأن االنــــدماج والتكامـــل بــــين االقتصــــاديات العربيـــة وبخاصــــة فــــي 
مجــــاالت البنيــــة األساســــية اإلقليميــــة، وعلــــى رأســــها مخطــــط الــــربط البــــري ومشــــروع الــــربط 

ت طفرة تستحق اإلشـادة وتملـى ضـرورة االسـتمرار الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهد
فيها وصوًال لألهداف المرجوة منها. كما تم تناول آفاق الربط البحري بـين بلـداننا ومـا يمثلـه 
ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، وتطوير التواصل المعلومـاتي عـن طريـق ربـط 

تحقــق مــن تقــدم فـي مســار التنميــة فــي شـبكات اإلنترنــت العربيــة. كمـا تــم اإلطــالع علــى مـا 
مختلــف المجــاالت فــي العديــد مــن الــدول العربيــة وكــذلك فــي منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة 
الكبرى والتحرك نحو إقامة االتحاد الجمركي العربي وما تـم إقـراره مـن سياسـات تهـدف إلـى 

المدني من اإلسـهام تعزيز االستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع 
  بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.
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ويمثل األمن الغذائي أولوية قصوى للدول العربية، والبد من التعامل معه بفكر جديـد 
ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية. كما يعد األمن المائي العربي أحد أولويـات 

ل تـداعيات تغيـر المنـاخ التـي مـن شـأنها العمل العربي في السنوات القادمة، خاصـة فـي ظـ
أن تــؤثر علــى المــوارد المائيــة وأن تزيــد مــن نــدرة تلــك المــوارد، لــذا فســوف نعمــل علــى تنفيــذ 

  إستراتيجية األمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها.

كـوارث ونظرًا ألن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل تدهور النظم البيئية وال
ــــرات الجيولوجيــــة  ــــت تحــــدث بشــــكل متكــــرر نتيجــــة هــــذه التغي ــــة، الســــيما وأنهــــا بات الطبيعي
والمناخيــة المتزايــدة ومــا لهــا مــن أثــر مباشــر علــى األرواح والبنيــة التحتيــة وســبل المعيشــة 
والتنميــة المســتدامة فإننــا نؤكــد علــى تنفيــذ "اإلســتراتيجية العربيــة للحــد مــن مخــاطر الكــوارث 

نؤكـــد علـــى االلتـــزام بـــاإلعالن والبيـــان العـــربيين حـــول تغيـــر المنـــاخ وكـــذلك  "، كمـــا2020
القــرارات المتصــلة بــذلك ونؤكــد علــى التزامنــا بوضــع خطــة عربيــة للتعامــل مــع قضــايا تغيــر 

  المناخ.

وانطالقًا من حرصنا على االرتقاء بمعيشة المواطن العربي ومستقبله فقد تـم التشـاور 
ي تحـول دون تحقيـق األهـداف التنمويـة لأللفيـة وأهميـة تطـوير حول سبل تذليل العقبات التـ

القدرات البشرية وتفعيلها، واالرتقاء بالتعليم والبحث العلمي والتقني وتشـجيع ودعـم االبتكـار 
ــــر  ــــة والحــــد مــــن الفق وتمكــــين المــــرأة مــــن أداء دور فعــــال وأساســــي فــــي المجتمعــــات العربي

ايـة الصـحية باعتبارهـا مكونـات رئيسـية لتطـور ومكافحة البطالة، وتوفير أعلـى درجـات الرع
  ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة.

وتأكيـــدًا علـــى التزامنـــا بإتاحـــة الفـــرص أمـــام الشـــباب العربـــي لتمكيـــنهم مـــن المشـــاركة 
الفاعلــة فــي المجتمــع، وتــوفير فــرص العمــل لهــم، واســتكماال للمبــادرة التــي أطلقهــا صــاحب 

اء صـندوق لتمويـل الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة للقطـاع السمو أمير دولـة الكويـت إلنشـ
دوالر، واقتناعـا منـا بمـا تمثلـه هـذا المبـادرة مـن إضـافة قيمـة  مليار 2الخاص برأسمال قدره 
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لالقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدالت الفقر ومسـتويات البطالـة 
% مــــن مجمــــوع تعــــداد  25وتــــوفير فــــرص العمــــل وبخاصــــة للشــــباب الــــذين يمثلــــون نحــــو 

عمل علــــى المســــاهمة فــــي مجتمعاتنــــا، فإننــــا نعــــرب عــــن ترحيبنــــا بــــإطالق الصــــندوق وســــن
الحســــــاب الخــــــاص بــــــه والــــــذي ســــــيتولى إدارتــــــه الصــــــندوق العربــــــي لإلنمــــــاء االقتصــــــادي 

  واالجتماعي.

وٕادراكــــًا لقــــدرات منطقتنــــا العربيــــة فــــي مجــــاالت الطاقــــة وفــــى مقــــدمتها الــــنفط والغــــاز 
ا الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهميـة عالميـة كمعبـر دولـي إلمـداداتها، فـإن دولنـ

مسـتمرة فـي تطـوير سـبل التوظيــف األمثـل لهـذه القـدرات واالســتثمار فيهـا علـى نحـو يعكــس 
إســهام المنطقــة العربيــة الفاعــل فــي ضــمان أمــن الطاقــة العــالمي الــذي يمكــن أن يســهم فــي 

  تعافي االقتصاد العالمي من أزمته الراهنة.

ت الطاقــة، فقــد ومــع مــا تملكــه بعــض بلــداننا العربيــة مــن إمكانيــات هائلــة فــي مجــاال
اتفقنـــا علـــى ضـــرورة اســـتغالل إمكانيـــات وطاقـــات أخـــرى تملكهـــا بلـــداننا فـــي مجـــال الطاقـــة 
الجديـــدة والمتجـــددة وعبـــر طاقـــات الريـــاح واالســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة النوويـــة، وكـــذلك 
مصــادر الطاقــة الشمســية التــي تتمتــع بهــا الــدول العربيــة، ومــا يتيحــه كــل ذلــك مــن فــرص 

ات حديثــة وخلـــق فــرص عمـــل تحــافظ علـــى البيئــة وتنميهـــا، عــالوة علـــى مـــا الكتســاب تقنيـــ
تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجهـا منطقتنـا، إضـافة لمـا تحققـه 

  تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.

وفيمـــا يتعلـــق بإقامـــة االتحـــاد الجمركـــي العربـــي، فقـــد استعرضـــنا جهـــود االنتهـــاء مـــن 
قــانون الجمركــي العربــي الموحــد، والعمــل الجــاري الســتكمال توحيــد جــداول التعرفــة إعــداد ال

، ومن ثـم خطـوات االتفـاق عليهـا تمهيـدا لإلعـالن 2012الجمركية للدول العربية قبل نهاية 
، وانتهــاًء بتحقيــق الســوق العربيــة المشــتركة عــام 2015عــن االتحــاد الجمركــي العربــي عــام 

2020.  
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لعالميـة فـي التعـاون االقتصـادي، فقـد رحبنـا بمبـادرة البنـك الـدولي ومواكبة للتطـورات ا
للعالم العربي، وبتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والبنك، وكذلك بتكثيـف التعـاون 
بين المؤسسات المالية والتنمويـة العربيـة والمنظمـات العربيـة ذات العالقـة مـع البنـك الـدولي 

  بشأن هذه المبادرة.

  قيقــة التــي ال شــك فيهــا هــي أن العــالم العربــي جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام العــالمي، والح
ـــا، كمـــا أنـــه ال يمكـــن اليـــوم ألي مجتمـــع أن يخطـــو  ـــة ســـلبا وٕايجاب ـــالتطورات العالمي يتـــأثر ب
بخطى ثابتة علـى طريـق التنميـة والتطـور بـدون فهـم عميـق لمـا يـدور حولـه فـي العـالم، فـال 

الميـة أدت إلـى تحـوالت حـادة فـي خريطـة االقتصـاد العـالمي وهـو شك أن األزمة الماليـة الع
مــا حــتم علينــا تنســيق سياســاتنا الماليــة واالقتصــادية والمشــاركة فــي الجهــود الدوليــة الراميــة 

بقـدر اإلمكـان،  الضمان االستقرار المالي العالمي لتالفي تداعياتها السلبية على اقتصادياتن
الجانب المفروضة على بعض الدول العربية لما لهـا مـن  كما نؤكد رفضنا للعقوبات أحادية

  آثار سلبية على جهود التنمية في تلك الدول.

مـــن ناحيـــة أخـــرى نؤكـــد عزمنـــا مواصـــلة جهودنـــا لتنفيـــذ األهـــداف التنمويـــة لأللفيـــة، 
  .2015وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول عام 

عمــل العربــي المشــترك واالنتقــال بــه إلــى مرحلــة بنــاء وقــد تــم االتفــاق علــى وجــوب تطــوير ال
الهنــــد، و شــــراكات جديــــدة مــــع مختلــــف الــــدول والتكــــتالت الدوليــــة واإلقليميــــة ومنهــــا مــــع الصــــين، 

روســيا، والــدول األفريقيــة ودول أمريكــا الجنوبيــة وجــزر المحــيط الهــادي، وذلــك و تركيــا، و اليابــان، و 
طــوير العمــل المشــترك مــع مختلــف دول العــالم مــن للتفاعــل مــع آثــار العولمــة مــن أجــل تعزيــز وت

خـــالل منتـــديات وبـــرامج وسياســـات التعـــاون مـــع تلـــك الـــدول والتجمعـــات. كمـــا نؤكـــد علـــى التزامنـــا 
بتفعيـــل إســـتراتيجية الشـــراكة األفريقيـــة العربيـــة وخطـــة عملهـــا بجانبيهـــا االقتصـــادي واالجتمـــاعي، 

ل أمريكـــا الجنوبيـــة فـــي إطـــار انعقـــاد القمـــة وكـــذلك التزامنـــا باالســـتمرار فـــي دفـــع التعـــاون مـــع دو 
  في بيرو. 2011العربية مع دول أمريكا الجنوبية الثالثة في فبراير/ شباط 
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وٕادراكــا منـــا بأهميــة مواصـــلة تقيــيم مســـيرة العمـــل العربــي المشـــترك ومــا يواجههـــا مـــن 
العربيــة  تحــديات، وٕايمانــا منــا بالــدور الــذي تقــوم بــه جامعــة الــدول العربيــة لتحقيــق المصــالح

ــــى  ــــا عل ــــا نؤكــــد عزمن ــــة، فإنن ــــات الدولي ــــى صــــعيد العالق ومواكبــــة األحــــداث والتطــــورات عل
ـــه التنمويـــة بصـــفة  االســـتمرار فـــي تطـــوير وتفعيـــل منظومـــة العمـــل العربـــي المشـــترك وأدوات
خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلـة القادمـة، مـع التركيـز علـى أهميـة تعزيـز التكـتالت 

كركيـزة أساسـية لبنـاء فضـاء اقتصـادي عربـي منـدمج لالرتقـاء بمسـتوى  االقتصادية الجهويـة
أدائهــــا وتمكينهــــا مــــن أداء عملهــــا وتنفيــــذ المشــــاريع العربيــــة فــــي المجــــاالت التنمويــــة التــــي 
أصــبحت تحتــل مكــان الصــدارة علــى أجنــدة العمــل العربــي المشــترك وتتــابع مــن قبــل القمــم 

  النوعية.

المشـــاريع التـــي قـــدمتها دولـــة فلســـطين لـــدعم صـــمود كمـــا أننـــا نـــذكر بالتزامنـــا بتمويـــل 
القدس في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إلى تهويدها، وذلك من خالل آليات عمـل 
صندوقي القدس واألقصى، ونؤكد على توفير سبل الدعم المناسـبة التـي تمكـن أهـل القـدس 

  إلسرائيلية.من الثبات على أراضيهم ودعم صمودهم في مواجهة المخططات ا

وختامًا نقـرر نحـن قـادة الـدول العربيـة المجتمعـين فـي شـرم الشـيخ بعقـد القمـة العربيـة 
التنموية القادمة بعد عـامين لمتابعـة مـا تـم إنجـازه مـن مقـررات قمتـي الكويـت وشـرم الشـيخ، 
وبحـــث مـــا يســـتجد مـــن موضـــوعات تهـــم العمـــل االقتصـــادي واالجتمـــاعي والتنمـــوي العربـــي 

لــف المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة المشــترك، ويك
بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية. كما نعرب عن ارتياحنـا 
لنتائج منتديات رجال األعمال والمجتمع المدني والشباب التي عقدت في إطـار هـذه القمـة، 

في دعـم دورهـم كشـركاء فـي مسـيرة التنميـة العربيـة وتواصـلنا معهـم  مؤكدين على االستمرار
 لما فيه صالح دولنا وشعوبنا.
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ونتوجــه بالشــكر إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة حكومــة وشــعبًا، وٕالــى صــاحب الفخامــة 
الـــــرئيس محمـــــد حســـــني مبـــــارك علــــــى استضـــــافته ألعمـــــال القمـــــة االقتصـــــادية والتنمويــــــة 

الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعـة الـدول  واالجتماعية الثانية، وٕادارته
العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامـل نجـاح هـذه القمـة. ونتطلـع جميعـًا إلـى عقـد قمتنـا 

ثـــان التنمويـــة القادمـــة فـــي مدينـــة الريـــاض بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي ينـــاير/ كـــانون 
2013.  
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  :ثالثـــاً 
  

  انــــبي
  

  ني بعض الدول العربيةظمكافحة ا.رھاب المستھدف لفئات من موا بشأن
  لدول العربيةلورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية 

  

  )19/1/2011(شرم الشيخ 
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  انــبي
  ني بعض الدول العربيةطبشأن مكافحة اإلرهاب المستهدف لفئات من موا

  رجي في الشؤون الداخلية للدول العربيةورفض التدخل الخا
  )19/1/2011(شرم الشيخ 

  ـــ
  

إن القــــادة العــــرب المجتمعــــين فــــي القمــــة االقتصــــادية والتنمويــــة واالجتماعيــــة، وبعــــد 
استعراضهم للوضع العربي العـام والتطـورات والتحـديات المختلفـة التـي تواجههـا المجتمعـات 

دانتهم الكاملة ألعمال اإلرهـاب التـي شـهدتها مختلـف العربية داخليًا وخارجيًا، يعربون عن إ
مناطق العالم مؤخرًا، بما في ذلـك فـي منطقتنـا العربيـة، والتـي اتخـذت لنفسـها ذرائـع طائفيـة 
أو مذهبية أو عرقية، حيث أن حدوث بعض هذه األعمال في منطقتنا يتنـاقض مـع التـراث 

ومهبطــًا لجميــع الرســاالت الســماوية األصــيل للمنطقــة العربيــة التــي كانــت مهــدًا للحضــارات 
  كما كانت رائدة في إرساء ثقافة التعايش بين أتباع الديانات السماوية لقروٍن طويلة.

يعرب القادة عن إدانتهم الشديدة لما حدث في كنيسـة سـيدة النجـاة فـي بغـداد وكنيسـة 
اطنين، يرمــى القديسـين فـي اإلسـكندرية ويؤكــدون أن اسـتهداف اإلرهـاب لهـذه الفئــة مـن المـو 

إلــى زرع الفتنــة والتحــريض والتمييــز بــين مكونــات شــعوبنا العربيــة بهــدف إضــعافها وتفكيــك 
نســيجها االجتمــاعي لتقــويض اســتقرار هــذه األمــة التــي عــاش فيهــا أتبــاع الــديانات الســماوية 
عيشـــًا مشـــتركًا، فـــي بيئـــة ســـادها الســـالم والوئـــام وكـــذلك التماســـك والتضـــامن فـــي مواجهـــة 

والتحــــديات، وفــــي تــــآلف وطمأنينــــة وصــــالت وطيــــدة، وتمــــازج روحــــي كمــــؤمنين األزمــــات 
بـدياناتهم وقــيمهم السـامية التــي تمثـل فــي جوهرهـا قيمــًا إنسـانية واحــدة. كمـا يؤكــدون وقــوفهم 
إلـــى جانـــب الجمهوريـــة اليمنيـــة إزاء األعمـــال اإلرهابيـــة التـــي تتعـــرض لهـــا وتســـتهدف أمنهـــا 

  البالد.واستقرارها وتنال من أمن وسالمة 
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إن إدراك القادة ألبعاد ومرامـي هـذه المحـاوالت المريبـة، قـد عـزز إصـرارهم علـى بـذل 
الجهـــــود وطـــــرح مبـــــادرات لترســـــيخ روح التســـــامح الـــــديني والحـــــوار بـــــين مختلـــــف المـــــذاهب 
والديانات والحضارات، والتي كان مـن بينهـا مبـادرة خـادم الحـرمين الشـريفين الملـك عبـد اهللا 

ومبـــادرة "كلمـــة ســـواء" لجاللـــة الملـــك عبـــد اهللا الثـــاني بـــن وار األديـــان، بـــن عبـــد العزيـــز لحـــ
  واللتان القتا ترحيبًا دوليًا واسعًا.الحسين، 

وفـــي الوقـــت الـــذي يجـــدد فيـــه القـــادة إدانـــتهم لإلرهـــاب بكـــل صـــوره وأشـــكاله وذرائعـــه، 
فـــع والتـــزامهم بالقضـــاء علـــى أي بـــؤر إرهابيـــة فـــي أي موقـــع مـــن الـــوطن العربـــي، وتجـــريم د

الفدية إلى أشخاص أو مجموعات أو تنظيمات إرهابيـة، فـإنهم يعربـون عـن رفضـهم الكامـل 
لمحــــاوالت بعــــض الــــدول واألطــــراف الخارجيــــة، وبشــــكٍل خــــاص بعــــض األوســــاط الغربيــــة، 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، تحـت ذرائـع شـتى بمـا فـي ذلـك االدعـاء بحمايـة 

تجـاهًال لطبيعـة األعمـال اإلرهابيـة التـي لـم تسـتثن أي منطقـة  األقليات، األمر الـذي يعكـس
  في العالم ولدوافعها وأهدافها.

إن القــادة يــدركون أبعــاد ومرامــي هــذه التحركــات المريبــة، ويرفضــون اتخــاذ األحــداث 
التـــي تجــــري كذريعــــة لتشــــويه صــــورة اإلســــالم والمســــلمين، أو إلثــــارة الفتنــــة بــــين المســــلمين 

يمثلــون نســيجًا واحــدًا صــهرته تجربــة تعــايش لقــرون طويلــة فــي المنطقــة  والمســيحيين، الــذين
  العربية.

ومــن هنــا، فــإن القــادة يؤكــدون أن الــدول العربيــة هــي المســؤولة عــن حمايــة مواطنيهــا 
جميعـًا، وأنهـا قـادرة علـى ذلـك. ويجـددون مطـالبتهم المجتمـع الـدولي تجديـد التزامـه بمحاربــة 

انتماءاتهـا وخلفياتهـا، وينبهـون إلـى خطـورة بـث الُفرقـة بـين اإلرهاب وقوى التطرف بمختلف 
مــواطني الدولــة الواحــدة علــى أســاس دينــي أو عرقــي، ويهيبــون بــدول العــالم أن تنضــم إلــيهم 
في االستجابة للنـداء المصـري بالـدعوة لمـؤتمر دولـي لمكافحـة اإلرهـاب الـذي طـال األبريـاء 

  أو جنٍس أو دين. في كافة أنحاء العالم دون أن يفرق بين لونٍ 



-47-  

وُيعبر القادة عن عزمهم العمل على مواجهـة الفـتن التـي تهـدد المنطقـة وتـوفير البيئـة 
الكفيلــة بالتعــايش الســلمي بــين المــواطنين فــي جــٍو مــن الحريــة والمســاواة وااللتــزام بــالحقوق 

وية والواجبــات وبالضــوابط الســلوكية واألخالقيــة والتعامــل علــى أســاس مبــدأ المواطنــة المتســا
دون تمييــز بــين المــواطنين بغــض النظــر عــن عــرقهم أو ديــنهم، ويؤكــدون أن التنــوع الــديني 

  والثقافي هو مصدر ثراء للمجتمعات العربية وأحد عناصر قوتها وتقدمها.
  

  )19/1/2011 – 3ج  –)2د.ع ( 2(بيان قمة رقم 



-48-  



-49-  

  )0081خ( -26)/11/01/(032-ق

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :رابعـــاً 

  

  لسمو الشيخ صباح ا9حمد الجابر الصباححضرة صاحب اخطاب 
  أميـــر دولــة الكويـــت

  فى الجلسة ا�فتتاحية

  للقمة العربية ا�قتصادية والتنموية وا�جتماعية

  )19/1/2011(شرم الشيخ 
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  خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
  ر دولة الكويتأمي

  فى الجلسة االفتتاحية
  ة االقتصادية والتنموية واالجتماعيةللقمة العربي

  )19/1/2011(شرم الشيخ 

  ـــ
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الحمد هللا رب العالمين،
  والصالة والسالم على أشرف المرسلين،

  يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينس 

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة،
رئــيس القمــة العربيــة االقتصــادية والتنمويــة  –د حســني مبــارك فخامــة األخ الــرئيس محمــ

  واالجتماعية في دورتها الثانية،
  معالي عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية،

  معالي ممثل األمين العام لألمم المتحدة،
  معالي مفوض االتحاد األفريقي،

  نظمة المؤتمر اإلسالمي،ممعالي أمين عام 
  ي والسعادة، السيدات والسادة، الضيوف الكرام،أصحاب المعال

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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أحييكم تحية أخويـة صـادقة، ويسـرني أن أتقـدم أوًال بجزيـل الشـكر والتقـدير لجمهوريـة 
مصــر العربيــة الشــقيقة، قيــادة وشــعبا، الستضــافتها قمتنــا االقتصــادية المباركــة فــي دورتهــا 

يد بــالجهود المتميــزة التــي بــذلها ويبــذلها فخامــة األخ الــرئيس محمــد الثانيــة، كمــا أود أن أشــ
حسني مبارك، لتوفير سبل النجاح لهذه القمة، ومساهمته معنا فـي تبنـي فكـرة انعقادهـا منـذ 

  الدورة األولى التي عقدت في بلدي الكويت.

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو..

يـــة اإلجراميـــة التـــي قامـــت بهـــا عناصـــر اســـمحوا لـــي أن أبـــدأ كلمتـــي هـــذه بإدانـــة العمل
إرهابية باالعتداء على إحدى الكنائس في مدينة اإلسكندرية، وراح ضحيتها عشـرات القتلـى 
والجرحى من األبرياء، مستهدفة تماسك النسيج االجتماعي للشعب المصري الشـقيق، وبـث 

لحقيقــة ودوافــع  روح الفرقــة والشــقاق بــين أفــراده، مؤكــدا أن وعــي وٕادراك األشــقاء فــي مصــر
 آمنـة، مطمئنـة،  ت الفرصة على هؤالء اإلرهابيين، لتبقي مصـر دائمـاً هذه المحاوالت، سيفو

تنعم باالستقرار والرخاء، كما أننا نؤكد في هذا الصدد على مشاركتنا المجتمـع الـدولي، فـي 
  سعيه الدؤوب لمكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره.

دولـــة الكويـــت باهتمـــام بـــالغ األوضـــاع األخيـــرة التـــي شـــهدتها الجمهوريـــة لقـــد تابعـــت 
وٕانها في الوقت الذي تحترم فيه خيـارات الشـعب التونسـي الشـقيق، لتؤكـد  .التونسية الشقيقة

تها المتميزة مع تـونس الشـقيقة، متطلعـة إلـى تكـاتف جهـود األشـقاء فيهـا لتجـاوز اعلى عالق
ألمــن واالســتقرار فــي ربوعهــا، والوصــول إلــى توافــق وطنــي هــذه المرحلــة الدقيقــة، لتحقيــق ا

  يحفظ المصالح العليا لها.

سائلين المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمـن علـى المصـابين بسـرعة 
  الشفاء والعافية.

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو..
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ـــى انعقـــاد قمـــة االنطـــالق االقتصـــا دي والتنمـــوي نجتمـــع اليـــوم بعـــد مـــرور عـــامين عل
واالجتمــاعي فــي دورتهــا األولــى، والتــي عقـــدت فــي بلــدكم الثــاني دولــة الكويــت، ووضـــعت 
اللبنــة األولــى لتعــاون اقتصــادي تنمــوي فعــال، بمــا صــدر عنهــا مــن قــرارات جــادة، المســت 

  الواقع وعملت على تهيئة الظروف لمناخ اقتصادي تنموي اجتماعي أفضل.

لقمـــة، تعمــل علـــى تـــوفير مـــوارد ماليـــة لتمويـــل ودعـــم لقــد تقـــدمنا بمبـــادرة خـــالل تلـــك ا
مشاريع القطاع الخاص، واألعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، عبـر الصـندوق 
الذي أنشـئ لهـذا الغـرض برأسـمال قـدره مليـاري دوالر، وقـد كـان لمسـاهمتكم السـخية، والتـي 

إذ تـــم اتخـــاذ الخطـــوات العمليـــة كـــان لهـــا الـــدور الفاعـــل فـــي بلـــورة هـــذه المبـــادرة وانطالقهـــا، 
واإلجرائية لتنفيذ هذا المشروع العربي الطموح، من خـالل تكليـف الصـندوق العربـي لإلنمـاء 
االقتصادي واالجتمـاعي لوضـع الالئحـة التنفيذيـة إلطـالق الحسـاب الخـاص بهـذه المبـادرة، 

همة فيهــا، خــالل حيــث تــم إقرارهــا خــالل االجتمــاع األول لــوزراء ماليــة الــدول العربيــة المســا
  انعقاده بدولة الكويت.

علــى إرادتنــا  إن خــروج هــذا الصــندوق إلــى الواقــع، واعتمــاد الئحتــه التنفيذيــة، يعــد دلــيالً 
القوية في دعم العمل العربي المشترك، كما أنه يجسد حرصـنا علـى تمكـين القطـاع الخـاص، 

مــة العمــل التنمــوي علــى واألعمــال الصــغيرة والمتوســطة مــن القيــام بالــدور المطلــوب فــي منظو 
مســـتوى عالمنـــا العربـــي، واإلســـهام فـــي خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة للشـــباب العربـــي القـــادم إلـــى 

  سوق العمل، بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم المشروعة في العيش الكريم.

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو..

الجديـــدة فـــي يـــأتي اجتماعنـــا اليـــوم ليؤكـــد تمســـكنا بالفلســـفة التـــي انطلقـــت وفـــق رؤانـــا 
عملنا العربي المشترك، والتي تمثلت باالبتعـاد عـن نقـاط االخـتالف فـي قضـايانا السياسـية، 
والتركيز على الفرص والتحديات والمتغيرات االقتصادية فـي عالمنـا العربـي، ممـا يسـهم فـي 

للتعــــاون  جديــــدٍ  ونهــــجٍ  إنجــــاح مقاصــــد وأهــــداف قمتنــــا االقتصــــادية األولــــى، وتكــــريس فكــــرٍ 
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، يسعى لتطوير آليـات عملنـا التنمـوي المشـترك، لتعـود بـالنفع فـي المقـام األول علـى العربي
اإلنسان العربي، وتوفر له فرص العمل المنتج، والحياة الكريمة، وتضـع إقليمنـا العربـي فـي 

  مكانة متقدمة على المستوى العالمي.

وحــل المشــاكل إننــا مــدعوون إلــى مواصــلة الجهــود، والعمــل َســِويا علــى تقــويم الخلــل 
ـــة علـــى تجســـيد هـــذه  االقتصـــادية التـــي تعـــاني منهـــا دولنـــا، والتركيـــز فـــي اجتماعاتنـــا المقبل

لكثيــر مــن المشــاكل واالحتقانــات التــي يعــاني منهــا عالمنــا  ناجعــاً  الرؤيــة، والتــي تعــد عالجــاً 
لعملنـــا االقتصـــادي واالجتمـــاعي بمـــا يمكننـــا مـــن التعامـــل األمثـــل مـــع  العربـــي اليـــوم، ودفعـــاً 

  المشاكل األساسية التي تعاني منها األمة العربية.

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو..

فـــــي حجمهـــــا  إن االقتصــــاد العـــــالمي بـــــدأ يتعـــــافى مـــــن أزمــــة غيـــــر مســـــبوقة تاريخيـــــاً 
وشــــموليتها ووقعهــــا، األمــــر الــــذي يــــدعونا إلــــى التفــــاؤل بإمكانيــــة اســــتغالل هــــذه األجــــواء 

تحقيق ما نصبوا إليـه مـن في ستفادة من ذلك التعافي النسبي، اإليجابية للعمل َسِويا في اال
نمو اقتصـادي، وٕايجـاد السـبل الكفيلـة فـي الـتخلص مـن اآلثـار السـلبية لتلـك األزمـة، واتخـاذ 
االحتياطـات الالزمـة لتجنــب أيـة اهتــزازات مسـتقبلية، واإلســهام فـي الجهــود الدوليـة لصــياغة 

خة تــــوفر الضــــمان واالطمئنــــان لمســــاعي نظــــام عــــالمي اقتصــــادي، قــــائم علــــى أســــس راســــ
  في اقتصاديات العالم. ةالمجتمع الدولي، في تحقيق معدالت النمو المطلوب

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو..

كمــا تنعقــد هــذه القمــة الثانيــة بعــد مضــي عــامين علــى قمتنــا األولــى، شــهد خاللهــا العــالم 
ات وحـاالت الجفـاف والـزالزل واألعاصـير، مناخية صـعبة تسـببت فـي العديـد مـن الفيضـان ظروفاً 

 وكانت لها آثـار سـلبية بالغـة تمثلـت فـي الـنقص الحـاد بإنتـاج المحاصـيل الزراعيـة وارتفاعـًا حـاداً 
ــات محــدودة الــدخل، األمــر الــذي يشــكل تحــدياً  يعــزز مــن  إضــافياً  فــي أســعارها عانــت معهــا الفئ
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ماعيـــة يمكـــن معهـــا تطـــوير آليـــات عملنـــا تنمويـــة واقتصـــادية واجت قناعتنـــا بحتميـــة انعقـــاد قممـــاً 
  واتخاذ القرارات المطلوبة في الوقت المالئم لمواجهة تلك التحديات واألزمات.

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو..

أمامنــا اليــوم العديــد مــن القــرارات التــي تــم اتخاذهــا فــي قمتنــا األولــى بدولــة الكويــت، 
تصـــادية ذات األبعـــاد التنمويـــة واالجتماعيـــة والتـــي نـــتج عنهـــا العديـــد مـــن المشـــروعات االق

الهادفـــة إلـــى تعزيـــز التكامـــل االقتصـــادي بـــين دولنـــا، ونحـــن مطـــالبون بـــالتوقف فـــي عمليـــة 
مراجعــــة شــــاملة لمــــا تــــم إنجــــازه مــــن هــــذه المشــــروعات لنباركــــه، والتعــــرف علــــى التحــــديات 

ـــذل ـــبعض منهـــا والبحـــث فـــي اإلجـــراءات التـــي تكفـــل ت يل هـــذه والصـــعوبات التـــي واجهـــت ال
  الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ.

  إخواني أصحاب الجاللة والفخامة والسمو..

أجـــدد الشـــكر لفخامـــة األخ العزيـــز محمـــد حســـني مبـــارك علـــى مـــا وفـــره مـــن أســـباب 
بـأن رعايـة فخامتـه ألعمـال دورتنـا،  اً في إنجـاح أعمـال دورتنـا هـذه، مؤكـد، للمساهمة مواتيةٍ 

ناء سيدفع بعملنا المشترك إلى آفاق أرحب، ومجاالت أشمل مـن شـأنها االرتقـاء وتعاوننا الب
  بعملنا، وتحقيق ما نصبوا إليه من آمال وتطلعات.

عـز وجـل أن يكلـل أعمالنـا بـالتوفيق والنجـاح، لمـا فيـه ئ وفي الختـام نتوجـه إلـى البـار 
سـني مبـارك رئـيس خير ورفعـة وازدهـار أمتنـا العربيـة، وأدعـو أخـي فخامـة الـرئيس محمـد ح

جمهورية مصر العربيـة الشـقيقة لتـرؤس الـدورة الحاليـة، مؤكـدا علـى دعمنـا الكامـل لفخامتـه 
  خالل ترؤسه الجتماعاتنا.

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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  :خامســاً 

  
  الرئيس محمد حسنى مباركخطاب فخامة 

  ربيةجمھورية مصر الع  رئيس

  فى الجلسة ا�فتتاحية

  للقمة العربية ا�قتصادية والتنموية وا�جتماعية

  )19/1/2011(شرم الشيخ 
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  خطاب فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك
  رئيس  جمهورية مصر العربية

  فى الجلسة االفتتاحية
  للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

  )19/1/2011(شرم الشيخ 

  ـــ
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  أصحاب الفخامة والسمو..
  الوفود الموقرة.. والضيوف األعزاء..

  السيد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية..
  اإلخوة واألخوات..

أرحــب بكــم فــي مصــر.. بلــدكم الثــاني.. هنــا فــي شــرم الشــيخ.. رمــز الســالم والتنميــة، أرحــب 
قــع العزيــز مــن أرض ســيناء.. معبــر الرســل واألنبيــاء.. وجســر فــي هــذا المو  –إخــوة أشــقاء  –بكــم 

  الوطن العربي.. بين دول المشرق والمغرب.. وجناحيه األفريقي واألسيوي.

لقــد التقــت رؤانــا..على األهميــة البالغــة للعمــل العربــي االقتصــادي المشــترك.. دعمــا 
ا. وبـرغم مـا نواجهـه مـن لجهودنا من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعيـة والبشـرية لشـعوبن

التحـديات السياسـية فـي منطقتنـا.. والعـالم مـن حولنـا.. وبـالرغم مـن اسـتمرار معانـاة الشـعب 
الفلســطيني.. وتعثــر جهــود الســالم العــادل والشــامل..وما يحــدق بالعــالم العربــي مــن أزمــات 

. لــم تعــد وأطمــاع ومحــاوالت للتــدخل.. فقــد أدركنــا أن أولويــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.
غايتهـــا تحقيـــق التقـــدم لشـــعوبنا فحســـب.. وٕانمـــا أصـــبحت قضـــية مســـتقبل وبقـــاء ومصـــير.. 

  ومتطلبا أساسيا من متطلبات األمن القومي العربي.
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 2007وانطالقــا مــن ذلــك.. فقــد تقــدمت مصــر ودولــة الكويــت الشــقيقة.. بمبــادرة عــام 
والتنمويــة واالجتماعيــة.. لعقــد قمــم دوريــة عربيــة.. تخصــص لمناقشــة القضــايا االقتصــادية 

ـــداعم لتحقيـــق معـــدالت مرتفعـــة للنمـــو االقتصـــادي..  ولتفعيـــل العمـــل العربـــي المشـــترك.. ال
  ولدفع جهود التنمية العربية الشاملة إلى األمام.

جــــاءت قمتنــــا األولــــى.. علــــى أرض الكويــــت الشــــقيقة.. فــــي توقيــــت عصــــيب.. بعــــد 
أضـرار بأهاليهـا.. ومـا أحدثـه مـن شـرخ فـي  العدوان اإلسرائيلي على (غزة).. بما ألحقه مـن

لكـــن حكمـــة القـــادة العـــرب.. وحكمـــة أخـــي ســـمو األميـــر صـــباح  .العالقـــات العربيـــة العربيـــة
أســهمت فــي نجــاح أعمالهــا.. فاعتمــدنا عــددا مــن  ..األحمــد الجــابر الصــباح.. رئــيس القمــة

مجــال تحــديث  القــرارات الهامــة.. تــدعيما للعمــل العربــي االقتصــادي المشــترك.. خاصــة فــي
البنيــة األساســية.. مــن طــرق وكهربــاء واتصــاالت.. كمــا تــوج أخــي ســمو أميــر الكويــت هــذا 

) مليار دوالر.. يخصص لـدعم 2النجاح.. بمبادرته الهامة بإنشاء صندوق عربي.. بقيمة (
  الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عالمنا العربي.

نـــذ انعقـــاد قمتنـــا االقتصـــادية فـــي إننـــا نلتقـــي اليـــوم.. كـــي نبنـــي علـــى مـــا حققنـــاه.. م
الكويت.. مدركين أننا وضعنا أقدامنا على الطريق الصـحيح.. ومؤكـدين العـزم علـى تـدعيم 
العمــل العربــي المشــترك.. فــي مجاالتــه االقتصــادية والتنمويــة واالجتماعيــة.. باعتبــاره جــزءا 

في.. رئــيس الــدورة أصــيال مــن  الحــوار الــدائر حاليــا.. الــذي يقــوده أخــي القائــد معمــر القــذا
الحالية للقمـة العربيـة العاديـة.. وباعتبـاره السـبيل األمثـل لتـدعيم عملنـا المشـترك.. بمفهومـه 
الشــــامل واألعــــم.. وباعتبــــاره الســــبيل األمثــــل لتــــدعيم عملنــــا المشــــترك.. بمفهومــــه الشــــامل 

انا.. واألعــم.. تحقيقــًا لتطلعــات شــعوبنا للمســتقبل األفضــل.. ودفاعــًا عــن مصــالحنا وقضــاي
  في عالم نواجه أزماته وتحدياته.. وال يعترف إال باألقوياء.
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  اإلخوة القادة والزعماء العرب..

مـــن أزمـــة غـــذاء حـــادة..  –بالكـــاد  –لقـــد انعقـــدت قمتنـــا بالكويـــت.. وقـــد خـــرج العـــالم 
وارتفــــاع غيــــر مســــبوق فــــي أســــعار الســــلع الغذائيــــة األساســــية.. ووســــط بــــوادر أزمــــة ماليــــة 

ـــدولي مرحلـــة ركـــود.. هـــو واقتصـــادية طاح نـــة.. ســـرعان مـــا تفاقمـــت ودخلـــت باالقتصـــاد ال
األكثــر خطــرًا منــذ بــدايات القــرن الماضــي.. ال تــزال تداعياتــه تتــوالى علــى اتســاع العــالم.. 

  بدوله المتقدمة والنامية على السواء.

ا كان ألزمات النظام الدولي الراهن.. منذ قمة الكويت.. األثر األكبر في تأكيد رؤيتنـ
نحــن العــرب.. لألزمــات االقتصــادية العالميــة.. وتــداعياتها العــابرة للحــدود. أكــدت لنــا مـــن 
جديــد.. أننــا لســنا بمعــزل عــن العــالم.. بمشــاكله وتحدياتــه وأزماتــه.. وأن جهودنــا مــن أجــل 

ات مجتمعاتنـــا.. اإلصـــالح والتحـــديث والتنميـــة فـــي بالدنـــا.. البـــد أن تعـــي أوضـــاع ومعطيـــ
كــي نمضــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين.. بمجتمعــات عربيــة منفتحــة  .والعــالم مــن حولنــا

علــى تقنيــات العصــر وعلومــه.. وقيمــه ومبادئــه.. تعلــي قــيم الحريــة والعــدل.. وتحتــرم إرادة 
  الشعوب وحقها في الحياة الكريمة.

إننا نلتقي اليوم.. قادة وزعماء.. ولـدينا خبـرات عـامين قاسـيين علـى دولنـا وشـعوبنا.. 
 –اللهمــا ثمنــا باهظــا ألزمــة ماليــة واقتصــادية.. لــم نكــن المتســببين عنهــا.. وتحملنــا دفعنــا خ

الكثير من أضرارها وخسائرها وتداعياتها. وانطالقا من ذلك.. فإنني أدعـو هـذه  –رغم ذلك 
القمة إلى بلورة رؤية عربيـة مشـتركة.. لسـبل التعامـل مـع األزمـات العالميـة المماثلة..وسـبل 

  والتخفيف من تداعياتها.التوقي منها.. 

لقد تعددت االتفاقات وأطر العمل العربي المشـترك.. فـي مجـاالت االقتصـاد والتجـارة 
والتنميـة.. وتشـتد حاجتنــا لتفعيلهـا بمــا يرقـي لتطلعـات شــعوبنا. وتحقيقـا لــذلك.. فـإنني أدعــو 
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اد حصــر اإلخــوة والزعمــاء العــرب.. لتكليــف األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة.. بإعــد
  لكافة هذه األطر واالتفاقات.. وتقييم لمدى نجاحها.. مع طرح مقترحات تفعيلها.

وفضــــال عــــن ذلــــك.. فقــــد دعــــت قــــرارات قمــــة الكويــــت الحكومــــات العربيــــة.. لتــــذليل 
العقبـــات أمـــام تنفيـــذ مشـــروعات البنيـــة األساســـية اإلقليميـــة.. ولتحقيـــق المواءمـــة التشـــريعية 

القطـــاع الخـــاص العربـــي والمؤسســـات والصـــناديق العربيـــة..  الالزمـــة لفـــتح الطريـــق.. أمـــام
  للمشاركة في إقامة هذه المشروعات.

إن مشــروعات البنــى التحتيــة علــى المســتوى العربــي.. مــن شــبكات الطــرق والكهربــاء 
واالتصــــاالت.. هــــي متطلــــب رئيســــي لتعزيــــز التعــــاون فيمــــا بيننــــا.. وللتنميــــة الشــــاملة فــــي 

سوى تشـجيع القطـاع الخـاص.. ومنحـه دورا رئيسـيا فـي تنفيـذ هـذه  بلداننا.. وال سبيل أمامنا
المشــروعات.. فــي إطــار شــراكة فاعلــة ال غنــي عنهــا مــع الــدول والحكومــات.. تغطــى كافــة 
مجـــاالت التنميـــة.. تصـــل بهـــا آلفـــاق أرحـــب.. وتعطـــي جهودهـــا زخمـــا جديـــدا واســـتثمارات 

  جديدة.

فــــتح الطريــــق لمشــــاركة القطــــاع لقــــد حققنــــا فــــي مصــــر هــــذه المواءمــــة التشــــريعية.. لن
الخاص مع الدولـة.. فـي تنفيـذ مشـروعات البنيـة األساسـية.. وٕاننـي علـى ثقـة كاملـة مـن أن 
القطاع الخاص العربي.. على استعداد لتحمـل مسـؤوليته.. واإلسـهام فـي تنفيـذ المشـروعات 

نـا اليـوم. كمــا اإلقليميـة التـي أقرتهـا قمـة الكويــت.. وتلـك التـي نتطلـع للتوافـق بشــأنها فـي قمت
ـــة.. ســـترحب بالمســـاهمة  ـــى يقـــين.. مـــن أن الصـــناديق ومؤسســـات التمويـــل العربي إننـــي عل

  الفاعلة في تمويل هذه المشروعات.

وتحقيقا لهذا االحتياج الهام.. فإنني أطلب من األمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة.. 
األمثــل لتحقيــق هــذه دعــوة ممثلــي هــذه  المؤسســات والصــناديق.. الجتمــاع حــول األســلوب 

المســــاهمة.. وإلرســــاء وتفعيــــل هــــذه الشــــراكة الضــــرورية.. كــــي نرقــــي علــــى أرض الواقــــع.. 
  لمستوى طموحنا للمستقبل.
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  اإلخوة األعزاء..

إن الشــباب العربــي هــم أغلــى مــا نمتلكــه مــن ثــروات ومــوارد.. فهــم يمثلــون أكثــر مــن 
ا.. ونضـع عالماتـه.. ونبنـي %) من سـكاننا.. وبفكـرهم وسـواعدهم نصـنع مسـتقبل أمتنـ25(

  قواعده.

ســــتظل قضــــية التشــــغيل وٕاتاحــــة فــــرص العمــــل... واحــــدة مــــن أهــــم مــــا نواجهــــه مــــن 
تحديات.. وما نتطلع لتحقيقه من أهداف وأولويات. كما ستبقى هذه القضـية جـزءا ال يتجـزأ 
 مــن جهودنــا.. لتطــوير التعلــيم والبحــث العلمــي.. علــى طريــق النمــو االقتصــادي.. والتنميــة
االقتصـادية واالجتماعيــة والبشــرية الشــاملة.. وهــدفا رئيســيا لســعينا لتعزيــز االســتثمارات فيمــا 

  بيننا.. وللمشروعات المطروحة أمام قمتنا اليوم.

إننـــا فـــي عالمنـــا العربـــي.. نقبـــل علـــى المســـتقبل بآمـــال كبـــار.. وأمامنـــا العديـــد مــــن 
ق األمـــن الغـــذائي.. ومواجهـــة يـــقالقضـــايا الهامـــة.. علـــى محـــاور عديـــدة. لـــدينا أولويـــات تح

تــداعيات تغيــر المنــاخ. نتطلــع لتعزيــز التعــاون فــي مجــاالت الطاقــة التقليديــة.. ومصــادرها 
الجديــدة والمتجــددة.. بمــا فــي ذلــك االســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة. أمامنــا اســتكمال 

غــــاز العربــــي.. البنيـــة األساســــية اإلقليميــــة.. ومشـــروعات الــــربط البــــري والكهربـــائي وخــــط ال
وشــبكات المعلومــات واالتصــاالت. نســعى للمزيــد مــن تعزيــز االســتثمارات والتجــارة البينيــة.. 
ولتفعيــل منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة.. ونتطلــع لالرتقــاء بهــا إلــى (اتحــاد جمركــي عربــي).. 

  منتصف العقد الحالي.. ولنصل معا في نهايته إلى (السوق العربية المشتركة).

لقضــايا واألولويــات والتطلعــات.. هــي جــزء مــن الحلــم العربــي الكبيــر.. وهــي إن هــذه ا
حاضـــرة بقـــوة علـــى جـــدول أعمـــال هـــذه القمـــة.. وســـتكون فـــي قلـــب مـــداوالتها.. ونتائجهـــا.. 

  واإلعالن الصادر عنها.
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لــتكن رســالتنا لشــعوبنا العربيــة اليــوم.. مــن شــرم الشــيخ.. رمــز الســالم والتنميــة.. أن 
لــة.. مهمــا كانــت مراوغــات االحــتالل.. وأن التنميــة العربيــة الشــاملة آتيــة الســالم آت ال محا

ال محالــة.. مهمــا كانــت الصــعاب والتحــديات. لــتكن رســالتنا لكــل أخ عربــي وأخــت عربيــة.. 
أننــا ســنبني المســتقبل األفضــل بالمزيــد مــن التعــاون فيمــا بيننــا.. والمزيــد مــن العمــل العربــي 

  ا.المشترك.. من أجل دولنا وشعوبن

نمضي في ذلك.. واثقـين فيمـا يمتلكـه أكثـر مـن ثالثمائـة مليـون عربـي.. مـن طاقـات 
مـــــن اإلرادة والعـــــزم  –شـــــعوبا وقـــــادة وزعمـــــاء  –وٕامكانـــــات ومـــــوارد.. ومـــــا نمتلكـــــه جميعـــــا 

  والتصميم.

  أرحب بكم مجددا على أرض مصر.. لكم جميعا تقديري وتمنياتي.

  ته..والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركا أشكركم..
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  )8006(خ -13)/11/01/(032-ق

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :سادســاً 

  
  السيد عمرو موسىخطاب 

   ا9مين العام لجامعة الدول العربية

  فى الجلسة ا�فتتاحية

  للقمة العربية ا�قتصادية والتنموية وا�جتماعية

  )19/1/2011(شرم الشيخ 
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  خطاب السيد عمرو موسى
  األمين العام لجامعة الدول العربية 

  فى الجلسة االفتتاحية
  للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

  )19/1/2011(شرم الشيخ 

  ـــ
  

  السيد الرئيس محمد حسنى مبارك
  ،رئيس جمهورية مصر العربية

  رئيس القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية الثانية،

  صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
  ،ير دولة الكويتأم

  رئيس القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية األولى،

  أصحاب الفخامة والسمو،
  أصحاب المعالي،
  السيدات والسادة،

يأتي انعقاد هذه الـدورة الثانيـة للقمـة العربيـة التنمويـة، وفـي ذات التـاريخ الـذي عقـدت 
يـــد للعمـــل العربـــي المشـــترك فـــي إطـــار فيـــه القمـــة األولـــى منـــذ ســـنتين، ليؤكـــد المنحـــى الجد

ن التنميــة بعــد أن شــغلت ؤو جامعــة الــدول العربيــة، والــذي أصــبح يعطــي أولويــة موازيــة لشــ
مقعد األولويـة فـي العمـل العربـي المشـترك لعقـود طويلـة.  -دون منافسة  –السياسة وحدها 

  وفي هذا قد تالحظون أمرين: 
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لمفهــوم التقليــدي وتطــور ليشــمل األمــن أولهمــا: أن مفهــوم األمــن القــومي قــد تجــاوز ا
الغـذائي واألمـن المـائي واألمـن البيئــي، بـل وأمـن الفـرد مـن حيــث حقـه فـي الحيـاة وحقـه فــي 

  التنمية وحقه في الحرية وفي العيش بكرامة وبال خوف وفي بيئة سليمة.

وثانيهمــا: أن العمــل العربــي المشــترك قــد تحــرك بالفعــل نحــو ضــمان تنفيــذ المقــررات 
أن تعطـى  2004وتذكرون أنكم قررتم فـي تـونس عـام  ،تُتخذ، ومتابعتها خطوة بخطوة التي

األولويــة لبنــود التنميــة فــي إطــار تحــديث وتطــوير العمــل العربــي، وقــد كــان، وعقــدت قمتــان 
حتــى اآلن بمبــادرة مــن الكويــت ومصــر والثالثــة قادمــة، ونراجــع اآلن فــي هــذه الــدورة مــدى 

ذ الــذي تــم بشــأن القــرارات الصــادرة، بــل إن القمــة الثالثــة التنمويــة اإلنجــاز والتقــدم فــي التنفيــ
حتـى قبـل أن تنعقـد  -2013 / كـانون ثـانيفـي الريـاض فـي ينـاير - تقرر مكانها وموعـدها

وأرى فــي هــذا مصــدرا للتفــاؤل تجــدر اإلشــارة إليــه، خاصــة فــي هــذا الجــو  ...القمــة الثانيــة
  العالم العربي كله في المرحلة الحالية. المتوتر والمضطرب ومزاج التشاؤم الذي يعم

 -أي الوضــع التنفيــذي التطبيقــي لمقــررات القمــم العربيــة  -وقــد رأيــت أن أوثــق كــل ذلــك 
ـــذ لمقـــررات قمـــة  ـــيكم اليـــوم أشـــرح فيـــه درجـــة التنفي ـــى هـــذه القمـــة، أقدمـــه إل فـــي تقريـــر أرفعـــه إل

الل العشـر سـنوات الماضـية الكويت من ناحيـة، ومقـررات القمـم العاديـة فـي المجـال التنمـوي خـ
مــن ناحيــة أخــرى، أي فــي العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وهــو العقــد الــذي تشــرفت 

لية إدارة العمــل العربــي المشــترك كــأمين عــام للجامعــة العربيــة. وســوف أعمــم ؤو فيــه بحمــل مســ
تم وٕانجــــازا ي أن هنــــاك عمــــال يــــهــــذا التقريــــر رســــميا وٕالكترونيــــا حتــــى يعلــــم الــــرأي العــــام العربــــ

  على سبيل التأكيد في المجال التنموي..... يحدث

وأنــا وٕان كنـــت أركـــز علـــى الجـــزء الممتلـــئ مــن الكـــوب، فلســـت أتجاهـــل وال أقلـــل مـــن 
خطــورة الجــزء الفــارغ منــه، وخاصــة بالنســبة لمصــالح األغلبيــة التــي تطحنهــا عجــالت الفقــر 

  والبطالة والتهميش.

  السيد الرئيس...
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  سمو...أصحاب الفخامة وال

أتـــت مبــــادرة ســــمو أميــــر الكويــــت بشــــأن إنشــــاء صــــندوق دعــــم الصــــناعات الصــــغيرة 
والمتوســـطة لتعبـــر خيـــر تعبيـــر عـــن العمـــل العربـــي المشـــترك فـــي أفضـــل صـــوره، إذ تـــأتي 
المبـــادرة لتطـــرح تكـــافال وشـــراكة ومحاربـــة للفقـــر والبطالـــة فـــي آن واحـــد.. ومـــن ثـــم تعاملـــت 

ة الكويـــت مـــع هـــدفين وربمـــا ثالثـــة مـــن األهـــداف المبـــادرة التـــي صـــدرت باإلجمـــاع فـــي قمـــ
الرئيسية الثمانية التي تبنتها وثيقة األلفية، إذ هي تحارب الفقر وتعالج البطالة وتدعم عمل 

  المرأة حيث ال تفرق بينها وبين الرجل في االنتفاع من الدعم المقدم من هذا الصندوق.

ررات القمـم العربيـة، إذ بلغـت يضاف إلى ذلك أنها أسهمت في ارتفاع نسـبة تنفيـذ مقـ
% مــن رأس المــال، وشــارك فــي ســداده 60نســبة المســاهمات والتعهــدات الرســمية أكثــر مــن 

عشر دول عربية بنسب مختلفة، وعليه دخل الصندوق حيـز النفـاذ، وقـام الصـندوق العربـي 
لإلنمــــــاء االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي باعتمــــــاد الئحتــــــه التنفيذيــــــة وفــــــتح الحســــــاب الخــــــاص 

وباألمس أعلنت ليبيا مساهمتها في ميزانية الصندوق بمبلغ مائة مليـون دوالر  ...وقللصند
  لتتزايد قدرته وتتسع دائرة االنتفاع به.

ولســـت أقتـــرح هنـــا أن أعطـــي تقريـــرا تفصـــيليا عـــن درجـــات التقـــدم الجـــاري فـــي تنفيـــذ 
ي للتعريـف بهـا. القرارات االقتصادية واالجتماعية، وٕانما أريد فقط أن أقدم مؤشـرات لهـا تكفـ

ويهمني أيضا أن أقدم باختصار كشف حساب يتعلق بالشق االجتماعي من التنميـة. حيـث 
تعرض هذا الشق إلى مسائل تتعلق بدعم التشغيل والحد من البطالة وكذلك الحد من الفقر 
وتطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية. وفي هذين األمرين األخيرين تحدثت فـي تقريـري 

تطـوير التعلـيم داعيـا الـدول العربيـة العتمـاد اآلليـات الخاصـة بتنفيـذ هـذه الخطـة  عن خطـة
من خالل المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم، خاصـة وأنهـا تـدعو إلـى مراعـاة المرونـة 
ــــة للــــدول  ــــا لإلمكانيــــات المتفاوت ــــي التنفيــــذ طبق أو تأخــــذ فــــي اعتبارهــــا عناصــــر المرونــــة ف

لصـــحة، حقـــق مســـتوى الرعايـــة الصـــحية تقـــدما فـــي معظـــم الـــدول األعضـــاء. وفـــي مجـــال ا
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 لإلســــتراتيجيةالعربيـــة فـــي الريــــف والحضـــر، والعمـــل جــــار حاليـــا لوضـــع الخطــــة التنفيذيـــة 
  العربية لتطوير الرعاية الصحية األولية.

أدعــو المؤسســات العربيــة المتخصصــة الرســمية وفــي القطــاع األهلــي والخــاص إلــى 
يـــر لإلحاطـــة بـــالتطورات المتعلقــــة بالتوصـــيات الخاصـــة بالنقــــل مراجعـــة مـــا جـــاء فــــي التقر 

والكهرباء واإلسكان واألمنين المائي والغذائي والتعامل مع األزمة االقتصادية العالميـة التـي 
لـم يصـل إلـى االقتصـاديات الناميـة كمـا ذكـر  االنفـراج، إال أن تـأثير االنفـراجوٕان بدأت في 

ن تقريــرا عــن الحركــة نحــو إقامــة االتحــاد الجمركــي بحــق ســمو أميــر الكويــت، وكــذلك تجــدو 
، وغير ذلك من األمور التي دعت إليها قرارات القمـم العربيـة خـالل 2015العربي في عام 

العقـــد الماضـــي، وربمـــا أركـــز فـــي اإلشـــارة علـــى االســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة النوويـــة فـــي 
  عملية التنمية والتي تحدث عنها اآلن الرئيس حسني مبارك.

  السيد الرئيس...
  السيدات والسادة...

ـــي المجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص،  ممـــا يميـــز مثـــل هـــذه القمـــم النوعيـــة أن ممثل
والمــرأة والشــباب حاضــرون ومشــاركون، بــل ومتحــدثون أمــام القمــة. وهــذا تطــور كبيــر أرجــو 

ر جامعـــة أن نثبتـــه كتقليـــد ُيتبـــع فـــي القمـــم النوعيـــة اقتصـــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة وفـــي إطـــا
الـــدول العربيـــة، فـــنالحظ الحضـــور المتزايـــد للقطـــاع المـــدني فـــي اجتماعـــات لجـــان المجلـــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي وكـــذلك قطـــاع االســـتثمار والتجـــارة وغيرهـــا. وهـــذا تطـــور آخـــر قـــد 
حدث بالفعل، أثق في أنكم ترون أهميته وفاعليته بالنسبة لتحديث العمل في جامعـة الـدول 

خطـوات تتخـذ  قتـراحافـي ة إلى الجهود المبذولة حاليا تحـت الرئاسـة الليبيـة العربية باإلضاف
  في مختلف االتجاهات لدعم منظومة العمل العربي المشترك.

نعــــم إن جهــــودا عربيــــة، جماعيــــة وجــــادة تمضــــي نحــــو تحقيــــق التنميــــة الشــــاملة فــــي 
ربطهـا ربطـا كافيـا  المنطقة، إال أن الفكر السائد ال يـزال يتمركـز حـول التنميـة الوطنيـة دون
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التكـتالت االقتصـادية فـي شـتى منـاطق العـالم  بالمستوى العربـي واإلقليمـي، رغـم أن خبـرات
قد أثبتت ارتباط النمو الوطني بعالقات الجوار، أي بالعالقات اإلقليمية ثم الدولية، وهو مـا 

والتكـتالت يحتم علينا تطوير عملنا المشترك لبناء شراكات عربية جديدة مع مختلـف الـدول 
اإلقليميــة وأيضــًا الدوليــة. ويهمنــي هنــا أن أؤكــد أهميــة العالقــات التجاريــة واالقتصــادية فــي 
إطار تجمع دول الجوار، وخاصة بعد اإلنجاز الذي حققناه من خالل إقامـة منتـديات لـدعم 

  وتنمية العالقات مع أمريكا الجنوبية والصين واليابان والهند وروسيا وتركيا.

طــار رحبنــا بمبــادرة البنــك الــدولي للعــالم العربــي والتــي ترتكــز علــى ثالثــة وفــي هــذا اإل
خلــق فــرص العمــل مــن خــالل  ،دعــم مشــاريع البنيــة التحتيــة، وثانيهــا ،أولهــا :أســس رئيســية

التنميـــة البشـــرية وربـــط مخرجـــات التعلـــيم  ،دعـــم الصـــناعات الصـــغيرة والمتوســـطة، وثالثهـــا
داف عملنــا فــي المرحلــة الحاليــة. ونحــن بصــدد بســوق العمــل، وهــي أهــداف تتوافــق مــع أهــ

وبـالطبع مـع  -التنسيق مع المؤسسات المالية والتنموية العربية والمنظمات العربيـة المعنيـة 
لتنفيـــذ األنشـــطة ذات االهتمـــام المشـــترك فـــي إطـــار هـــذه المبـــادرة  -األمانـــة العامـــة أيضـــا 
  ونتائج القمم التنموية. 

يــر المــوجز، فأشــير إلــى الجــو العــام الــذي نعمــل فــي واآلن أصــل إلــى ختــام هــذا التقر 
إطــاره والــذي تفضــل الــرئيس مبــارك وســمو أميــر الكويــت إلــى اإلشــارة إليــه، هــذا الجــو العــام 
الــذي نعمــل فــي إطــاره يحكــم الكثيــر مــن تصــرفاتنا ويحــدد أيضــا احتياجاتنــا، أشــير هنــا إلــى 

فلــيس مــا يحــدث فــي  ...ربيــةالهــزات المجتمعيــة الكبــرى التــي تتعــرض لهــا المجتمعــات الع
تـــونس مـــن ثـــورة أمـــر بعيـــد عـــن موضـــوع هـــذه القمـــة، أي التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة 
ودرجــة توازنهــا وتصــاعدها وشــموليتها وحســن توزيعهــا، كمــا أنــه لــيس بعيــدا عمــا يــدور فــي 

لــة أذهــان الجميــع مــن أن الــنفس العربيــة منكســرة.. إن الــنفس العربيــة منكســرة بــالفقر والبطا
والتراجــع العــام فــي المؤشــرات الحقيقيــة للتنميــة والتــي تزخــر بهــا باإلشــارة إليهــا تقــارير دوليــة 
وتقارير األمم المتحدة بصفة خاصة، هذا باإلضافة إلى المشاكل السياسية التي لـم نسـتطع 
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إن لـم تكـن قـد زادتهـا تعقيـدا  ..حل أغلبها، ولم تتمكن القوى الكبرى حتى من حسـن إدارتهـا
ردتهــا مــوارد الفشــل، فأدخلــت المــواطن العربــي فــي حالــة غضــب وٕاحبــاط غيــر مســبوقة. وأو 

ويقينــي أن تحقيــق نجــاح حقيقــي يلمســه المــواطن العربــي فــي مســتوى معيشــته وفــي التعامــل 
معه سوف يريح مجتمعاتنا ويرفع من شأن مواطنينـا، خاصـة إذا اقتـرن ذلـك بعـودة الـروح.. 

لعب الدور القيادي في منطقتهم كما كـانوا عبـر التـاريخ أي عودة العرب في مجموعهم إلى 
  كله.

إن مــا نحتــاج إليــه بكــل قـــوة هــو أن نحــدد عنــوان المرحلـــة، ونحــن علــى أبــواب عقـــد 
جديــد، هــو العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشــرين، والعنــوان فــي رأيــي يــأتي فــي كلمـــة 

  .Renaissanceواحدة هي النهضة 

اســتدعيت واســتوعبت وعبئـت مــع مختلـف المصــادر المتاحــة إن لـدينا مــن العقـول إذا 
فـي خطــط ســهلة وواضـحة وقابلــة للتحقيــق، إن فـي هــذا مــا يمكـن أن يطلــق مرحلــة النهضــة 
مــرة أخــرى، وأثــق فــي أن هــذه القمــة بجــدول أعمــال وبمناقشــاتها ســوف تشــكل خطــوة واثقــة 

  نحو هذا الهدف.

بـارك وللحكومـة المصـرية لكـل مـا أختم بأن أقدم الشكر للسيد الرئيس محمد حسـني م
قدمتــه لهــذا االنعقــاد مــن كــرم الوفــادة وحســن اإلدارة، كمــا أحيــي مــرة أخــرى مــا قدمتــه دولــة 
الكويــت ورعايتهــا للعمــل االقتصــادي المشــترك فــي العــامين الماضــيين، أتمنــى لهــذا المــؤتمر 

  كل التوفيق.

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،



-71-  

  )0066ث(ن-11)/11/01/(032-ق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :سابعــاً 

  
  اءــأسمة ـقائم

  رؤساء وفود الدول العربية
  المشاركة في القمة العربية ا�قتصادية والتنموية وا�جتماعية

  ُمرتبة حسب الحروف الھجائية 9سماء الدول ا9عضاء



-72-  



-73-  

  رؤساء وفود الدول العربية قائمة أسماء
  نموية واالجتماعيةالمشاركة في القمة العربية االقتصادية والت

  ُمرتبة حسب الحروف الهجائية ألسماء الدول األعضاء
  ـــ

 المملكة األردنية الهاشمية -رئيس الوزراء   .......................................  دولة السيد سمير الرفاعي -

نائــــب رئــــيس دولــــة اإلمــــارات رئــــيس مجلــــس الــــوزراء   ..............  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم -
 دولة اإلمارات العربية المتحدة -حاكم دبي 

  البحرينولي عهد مملكة     .......................  بن حمد آل خليفةاألمير سلمان سمو  -
المنـدوب الــدائم لــدى جامعــة الــدول   .....................................  سعادة السفير منجي البدوي -

  الجمهورية التونسية -العربية 
  رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ............................  فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -
  هورية جيبوتيرئيس جم  ...........................  فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة -
  وزير خارجية المملكة العربية السعودية  ...............  صاحب السمو الملكي األمير سعود الفيصل -
  رئيس جمهورية السودان  ......................  فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير -
الجمهوريــــة  -مجلــــس الــــوزراء رئــــيس   ..................  معالي السيد المهندس محمد ناجي عطري -

  العربية السورية
  هورية الصومالرئيس جم  ..............................  فخامة الرئيس شريف شيخ أحمد -
  جمهورية العراقرئيس   ...................................  فخامة الرئيس جالل طالباني -
  سلطنة عمان -ممثل جاللة السلطان   ....................  آل سعيدأسعد بن طارق صاحب السمو  -
  دولة فلسطين –مجلس الوزراء رئيس   ........................................  دولة الرئيس سالم فياض -
  أمير دولة قطر  ....  حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -
  رئيس جمهورية القمر المتحدة  ..................  اهللا محمد سامبي فخامة الرئيس أحمد عبد -
  أمير دولة الكويت  .......  حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح -
 -وزيــــــــــــــر االقتصــــــــــــــاد والتجــــــــــــــارة   ....................................  معالي السيد محمد الصفدي -

 الجمهورية اللبنانية

أمـــــين اللجنـــــة الشـــــعبية العامـــــة   ................................  معالي األخ محمد علي الحويج -
 -ة والتجـار  واإلحصاءللصناعة 

الجماهيريــــــــــة العربيــــــــــة الليبيــــــــــة 
  الشعبية االشتراكية العظمى

  رئيس جمهورية مصر العربية  ............................  فخامة الرئيس محمد حسني مبارك -
  لمملكة المغربيةابالوزير األول   .....................................  معالي السيد عباس الفاسي -
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةالوزير األول ب  ..................  معالي الدكتور موالي ولد محمد األغظف -

  رئيس الجمهورية اليمنية  ...........................  رئيس علي عبد اهللا صالحفخامة ال -


