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رئیس مجلس الوزراء في افتتاح المنتدى االقتصادي واالجتماعيكلمة سمو
للقمة العربیة االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة

دولة الكویت) 2009ینایر 19-20(

2009ینایر17

معالي األخ األمین العام لجامعة الدول العربیة
أصحاب المعالي األخوة الوزراء 

المحترمینالضیوف األخوات واألخوة
...الحضور الكرام 

وبعد ،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 
یشرفني بالنیابة عن حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح ، أمیر دولة الكویت حفظھ اهللا 

قاء األخوي كل ما نصبو ورعاه ، أن أنقل إلیكم خالص ترحیبھ بكم جمیعا ، وتمنیاتھ الصادقة بأن یحقق ھذا الل
.إلیھ من تقدم ورفعة وازدھار لبالدنا وشعوبنا العربیة جمعاء 

و یسرني أن أرحب بكم جمیعا على أرض دولة الكویت ، والتي یسعدھا أن تستضیف فعالیات ھذا المنتدى 
تماعیة ، التي االقتصادي واالجتماعي، الذي یعقد ضمن فعالیات القمة العربیة االقتصادیة والتنمویة واالج

.ینایر الجاري 20–19تتشرف دولة الكویت باستضافتھا خالل الفترة من 

األخوات واإلخوة الكرام

إن األنظار تتطلع إلى لقاء أصحاب الجاللة والفخامة والسمو  قادة األمة العربیة الذي یكتسب أھمیة كبیرة في 
اصة مع استمرار العدوان اإلسرائیلي الوحشي على ظل الظروف والتحدیات التي تمر بھا األمة العربیة خ

.أشقائنا الفلسطینیین في قطاع غزة 
وإذ نعرب عن بالغ األسف الستمرار الوضع المأساوي الذي یشھده قطاع غزه والمعاناة الشدیدة التي یتعرض 

لذلك العدوان الھمجي  ، لھا األشقاء الفلسطینیون ، فإننا نؤكد مجددا مطالبتنا للمجتمع الدولي بالوقف الفوري 
والتحرك العاجل لتحقیق سالم عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق األوسط بما یضمن حق الشعب الفلسطیني 

.في إقامة دولتھ المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف 
لذي یوفر لنا إننا وأمام ھذه الظروف وتلك التحدیات مطالبون بالعمل الجاد والفعال لتحقیق التكامل االقتصادي ا
.أسباب القوة ومواجھة التحدیات ضمانا لمستقبل أفضل في عالم لم یعد فیھ مكان للضعف أو التفكك 

....األخوات واألخوة الكرام 

ال شك أن السنوات العشر الماضیة ، قد شھدت سعي العدید من الدول العربیة للمزید من سیاسات اإلصالح 
لموازنات العامة ، وتحریر التجارة واألسعار ، وتحسین البیئة التشریعیة بما االقتصادي التي تھدف إلى ضبط ا

.یواكب التطورات والمستجدات المرتبطة بثورة المعلومات واالتصاالت وتحریر األسواق 
كما بذلت العدید من الدول العربیة جھودا ملموسة لتشجیع االستثمار المحلي واألجنبي للقیام بدوره المنشود 

.ع مسیرة عجلة التنمیة وتوفیر فرص العمل المنتج للمواطنین في دف
.وال یخفى علیكم أن التحدیات مازالت كبیرة والعقبات متداخلة في الوقت الذي تتزاید فیھ الطموحات 

.لذلك فإن الرغبة في تجاوز الصعاب باتت مطلبا ضروریا ال بدیل عنھ ،  وأصبحت ھاجسا یراود الجمیع 
رص دولة الكویت على تعزیز وتطویر أواصر التعاون العربي المشترك في كافة المجاالت ، وانطالقا من ح

خاصة االقتصادیة منھا، كانت الدعوة السامیة لحضرة صاحب السمو أمیر البالد ، حفظھ اهللا ورعاه ، إلى عقد 
.القمة العربیة االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة 
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ویت بأن بحث األمور االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة یعتبر وسیلة أكثر فاعلیة ویأتي ذلك إیمانا من دولة الك
لتعمیق الروابط بین الدول العربیة ، وتحقیق التكامل المنشود بینھا ، وإحداث نقلة نوعیة في مختلف مجاالت 

.االعمل االقتصادي العربي المشترك لخدمة المصالح العلیا ألمتنا العربیة وتطلعات شعوبھ
وأود اإلشارة إلى الجھود المبذولة سواء من جانب كل من األجھزة المعنیة في األمانة العامة لجامعة الدول 
العربیة بالقاھرة واألجھزة المعنیة بدولة الكویت منذ اإلعالن عن الدعوة لھذه القمة في عاصمة المملكة 

، وعلى وجھ 2007خالل القمة العربیة التي عقدت في مارس عام )الریاض ( العربیة السعودیة الشقیقة  
الخصوص أود أن أشید بحرص تلك األجھزة على ضرورة أن تصاحب فعالیات ھذه القمة اجتماعات ولقاءات 
ومشاورات تھدف إلى تفعیل وإبراز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، باعتبارھم شركاء 

راح وتنفیذ الخطط والبرامج الالزمة لتعزیز مسیرة التنمیة في دولنا العربیة على أسس أساسیین في مجال اقت
.راسخة ومستدامة  

إن انعقاد ھذا المنتدى االقتصادي واالجتماعي یمثل ثمرة للجھود المخلصة الرامیة إلى توسیع مشاركة القطاع 
التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة التي الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في بحث السبل الكفیلة لمواجھة 

.تواجھ دولنا العربیة

...األخوات واألخوة الحضور 

كما تعلمون ، فإن دولنا العربیة تواجھ في الوقت الحاضر مجموعة متنوعة من التحدیات االقتصادیة 
سعى جمیعا إلى تطبیقھا واالجتماعیة ، تؤكد الحاجة إلى ترتیب األولویات وتطویر األسالیب واإلجراءات التي ن

وتعكس الموضوعات والمحاور المطروحة على جدول أعمال ھذا المنتدى االقتصادي . لمواجھة تلك التحدیات 
واالجتماعي أبرز التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة التي تواجھ دولنا العربیة ، ویأتي في مقدمة تلك 

دراسة جوانب األزمة المالیة العالمیة وآثارھا على جلسات ھذا المنتدىالموضوعات المطروحة للبحث في
، والدور المنشود لمتطلبات التنسیق والتعاون بین صرفیة والمالیة في الدول العربیةأوضاع القطاعات الم

األجھزة المعنیة لمواجھة ھذه األوضاع، وسبل تعزیز جوانب الكفاءة في أداء الوحدات المصرفیة والمالیة في 
.لعربیة لنتمكن من تجاوز تحدیات المرحلة الراھنة بكفاءة واقتدار مختلف دولنا ا

كما یتضمن جدول أعمال المنتدى العدید من الموضوعات التي تعكس الرغبة في تعزیز أواصر العمل العربي 
حث المشترك في القضایا المرتبطة بتنمیة الطاقات والھیاكل اإلنتاجیة العربیة وتنویعھا ، ویأتي في مقدمتھا ب

سبل توسیع التجارة واالستثمارات العربیة البینیة، وكذلك جوانب األمن الغذائي العربي والسیاسات الزراعیة ، 
. والطاقة والنقل والمیاه وتغیرات المناخ والبیئة 

اسیة للتنمیة ویتناول المنتدى أیضا  بحث القضایا المرتبطة بالتعلیم والبحث العلمي وھما من المحاور األس
. ، والركیزة األساسیة لمستقبل مشرق نسعى لبلوغھ وصیاغة مقوماتھ القویة والثابتة شاملة والمستدامةال

كما تم تخصیص جلسة خاصة ضمن جلسات ھذا المنتدى  لمناقشة أوضاع الشباب والبطالة والھجرة 
.ا السلبیة والمخدرات باعتبارھا قضایا ھامة یدرك صانعو القرار في دولنا العربیة خطورة آثارھ

....األخوات واألخوة المحترمین  

أملنا كبیر في أن تتوصل أعمال ھذا المنتدى ، الذي تشارك فیھ كفاءات وخبرات متنوعة ومتعددة ، إلى 
توصیات ومقترحات عملیة حول سبل تحقیق النقلة النوعیة المستھدفة في مسیرة العمل العربي المشترك نحو 

.البعیدبلوغ أھدافھ على المدى 
.مرة أخرى أرحب بكم على أرض دولة الكویت بلدكم الثاني، متمنیا لكم التوفیق والسداد 

"وقل اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسولھ والمؤمنون " 
صدق اهللا العظیم

،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ


