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 انطالق أعمال الدورة الثانية للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية في شرم الشيخ

 سموه دعا في كلمته بافتتاح القمة إلى حل المشاكل االقتصادية العربية واتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب أي اهتزازات مستقبلية

 األمير: خروج الصندوق العربي لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة 
  إلى الواقع دليل على إرادتنا القوية في دعم العمل العربي المشترك 

 موسى: الصندوق العربي لدعم المشاريع
  الصغيرة والمتوسطة تلقى ٦٠٪ من موارده 

 شرم الشــــيخ ـ أ.ش.أ: قال األمني 
العام جلامعة الــــدول العربية عمرو 
موســــى ان الصنــــدوق العربي لدعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة تلقى 
٦٠٪ من موارده التــــي تبلغ ملياري 
دوالر، موضحا ان ليبيا ساهمت مببلغ 
١٠٠ مليون دوالر في موازنة الصندوق 

الذي دخل حيز التنفيذ.
  وأكد موسى في كلمته التي ألقاها 
في افتتاح القمة االقتصادية على املنحى 
اجلديد للعمل العربي املشــــترك الذي 
أعطى العمل العربي التنموي بعدا جديدا 
بعد انشغاله بالعمل السياسي لسنوات 
طويلة، موضحا ان مفهوم األمن القومي 
العربي تطور ليشــــمل األمن الغذائي 
واملائي والبيئي وأمن الفرد في احلياة 
واحلرية والتنمية والعيش بال خوف. 
كما أكد ان تنفيذ قرارات القمم العربية 
ودورات انعقادها يعطي إشارة تفاؤل 
في هذا اجلو املضطرب وحالة التشاؤم 

التي تسود املنطقة العربية.
  وبني موسى ان هناك تنفيذا للقرارات، 

محذرا من «النظر الى سياسة نصف 
الكوب الفارغ الذي يطحن شــــريحة 
كبيــــرة من املواطنــــني العرب» ولهذا 
جاءت مبادرة صاحب الســــمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لتعبر خير تعبير 
عن العمل العربي املشــــترك حملاربة 
الفقر والبطالة». ورحب مببادرة البنك 
الدولي مع العالم العربي التي تغطي 
٣ مجاالت هي دعم البنية األساســــية 
وخلق فرص عمل للشباب من خالل 
دعم املشــــاريع الصغيرة واملتوسطة 
والتنمية البشــــرية وربط مخرجات 

التعليم بسوق العمل.
  وأكد موسى ان ما يحدث في تونس 
من ثورة ال يختلف عن اهتمامات القمة 
العربية االقتصادية من مكافحة الفقر 
والبطالــــة و«هذا ليــــس بعيدا عن ما 
يدور في األذهان بأن النفس العربية 
منكسرة بسبب مشكلة الفقر والبطالة 
وغيرها»، وكذلك املشاكل السياسية 
التي لم تستطع حلها القوى الكبرى 
بل ساهمت في تعقيدها، مؤكدا أهمية 

حتقيق جناح حقيقي يلمسه املواطن 
العربي على صعيد العمل التنموي.

  وفي السياق ذاته، أكد األمني العام ان 
انعقاد هذه الدورة الثانية للقمة العربية 
االقتصادية واالجتماعية والتنموية 
بشرم الشيخ يأتي ليؤكد املنحى اجلديد 
للعمل العربي املشترك في إطار اجلامعة 
العربية والذي أصبح يعطى أولوية 
موازية لشؤون التنمية بعد أن شغلت 
السياســــة وحدها دون منافسة مقعد 
األولوية في العمل العربي املشــــترك 
لعقود طويلة. وقال في كلمته إنه يتم 
مالحظة أمرين، أولهما: أن مفهوم األمن 
القومي قد جتــــاوز املفهوم التقليدي 
وتطور ليشمل األمن الغذائي واألمن 
املائي واألمن البيئــــي بل وأمن الفرد 
من حيث حقه فــــي احلياة وحقه في 
التنمية وحقه في احلرية وفي العيش 
بكرامة وبال خوف وفي بيئة سليمة، 
وثانيهما: أن العمل العربي املشــــترك 
قد حترك بالفعــــل نحو ضمان تنفيذ 
املقررات التي تتخذ ومتابعتها خطوة 

  سموه دعا إلى الوحدة الوطنية في تونس وأدان االعتداء اإلرهابي على كنيسة القديسين باإلسكندرية 

  االقتصاد العالمي بدأ يتعافى من أزمة غير مسبوقة تاريخيًا في حجمها وشموليتها ووقعها

  مطالبون بمراجعة لما تم إنجازه من المشروعات لنباركه والتعرف على التحديات والصعوبات لتذليلها لتنفيذ المشروعات المشتركة 

  مبارك: التنمية العربية الشاملة آتية ال محالة مهما كانت الصعاب والتحديات
  ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة التقليدية ومصادرها الجديدة والمتجددة  

 الرئيس املصري محمد حسني مبارك متوسطا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد واألمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى في انطالق أعمال القمة 

مببادرة صاحب الســـمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمـــد اجلابر 
املهمة بإنشاء صندوق  الصباح 
لدعم ومتويل مشـــاريع القطاع 
اخلاص الصغيرة واملتوســـطة 
في الوطن العربي برأسمال قدره 

مليارا دوالر.
   واشـــار الى ان قمة الكويت 
جاءت فـــي وقت عصيـــب بعد 
العدوان االســـرائيلي على غزة 
وما احدثه من شرخ في العالقات 
العربية لكن «حكمة  العربية - 
القادة العرب وحكمة اخي سمو 
امير دولة الكويت الشيخ صباح 
االحمد اجلابر الصباح رئيس القمة 
اسهمت في جناح اعمالها فاعتمدنا 

عددا من القرارات املهمة».
الرئيـــس املصري     واوضح 
ان عقد القمم االقتصادية جاءت 
مببادرة تقدمت بها مصر والكويت 
عـــام ٢٠٠٧ تخصص ملناقشـــة 
القضايا االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية لتفعيل العمل العربي 

املشترك.
  وقال «اننا نلتقي اليوم لنبني 
على مـــا حققناه منذ انعقاد قمة 
الكويت مدركني اننا وضعنا اقدامنا 
على الطريـــق الصحيح عاقدين 
العزم على تدعيم العمل العربي 

املشترك».
  واضاف ان قرارات قمة الكويت 
دعت احلكومات العربية لتذليل 
العقبات امام تنفيذ مشـــروعات 
البنيـــة االساســـية االقليميـــة 
ولتحقيـــق مواءمة تشـــريعية 
مناسبة لفتح الطريق امام القطاع 
اخلاص العربي من املؤسســـات 
والصناديق العربية للمشـــاركة 

في اقامة هذه املشروعات.
   واكـــد الرئيـــس مبـــارك ان 
مشـــروعات البنى التحتية على 
مستوى الوطن العربي من شبكات 
الطرق والكهرباء واالتصاالت هي 
متطلب رئيسي لتعزيز التعاون 
فيما بني الدول العربية لتحقيق 

التنمية الشاملة.
   ودعا الرئيس املصري االمني 
العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى الى دعوة ممثلي مؤسسات 
الى  العربية  التمويل  وصناديق 
اجتماع لوضع األسلوب األمثل 
لتحقيق املساهمة الفعالة في متويل 

مشروعات البنى التحتية.
   وقال ان الشباب العربي ميثل 
اكثر من ٢٥٪ من ســـكان الوطن 
العربي لذلك البد من اعطاء اهمية 
خللق فرص عمل لهؤالء الشباب 
مبينا ان قضية اتاحة فرص العمل 
التحديات  اهـــم  تعد واحدة من 
التي تواجهها الدول العربية وما 
نتطلع الى حتقيقـــه من اهداف 

وأولويات. 

 شرم الشيخ ـ خديجة حمودة ووكاالت
القمـــة االقتصادية    افتتحت 
العربية والتنموية واالجتماعية 
في دورتها الثانية مبدينة شرم 
الشـــيخ املصرية وتـــرأس وفد 
الكويت الى القمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد الذي 
سلم رئاســـة القمة الى الرئيس 
محمد حســـني مبارك، وبحثت 
القمـــة تفعيل وتنفيـــذ قرارات 
التي  القمة االقتصاديـــة االولى 
عقدت في الكويت في يناير ٢٠٠٩ 
والتي مـــن ابرزها تنفيذ مبادرة 
الداعية  الســـمو األمير  صاحب 
النشـــاء صندوق لدعم ومتويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
برأسمال قدره مليارا دوالر ملا لهذا 
الصندوق من اهمية لدى املواطن 
الطموح الساعي الضافة لبنة في 
بنـــاء الوطن العربي، كما بحثت 
تأكيد اهمية دور املجتمع املدني في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وتعزيز التعاون العربي الدولي 
وتدعيم جامعـــة الدول العربية 

ومؤسساتها.
  وفي البداية القى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد الكلمة 
االفتتاحية للقمة جاء فيها: اسمحوا 
لي أن ابدا كلمتي بإدانة العملية 
االجرامية التي قامت بها عناصر 
ارهابيـــة باالعتـــداء على احدى 
الكنائس في مدينة االسكندرية 
وراح ضحيتها عشـــرات القتلى 
واجلرحى من األبرياء مستهدفة 
متاسك النسيج االجتماعي للشعب 
املصري الشقيق وبث روح الفرقة 
والشقاق بني أفراده مؤكدا أن وعي 
وادراك األشقاء في مصر حلقيقة 
ودوافع هذه احملاوالت سيفوت 
الفرصة على هـــؤالء االرهابيني 
لتبقى مصر دائما آمنة مطمئنة 
تنعم باالستقرار والرخاء كما أننا 
نؤكد في هذا الصدد على مشاركتنا 
املجتمع الدولي في سعيه الدؤوب 
ملكافحة االرهاب بكافة أشـــكاله 

وصوره وأيا كان مصدره.
الكويت    واضاف ســـموه أن 
تابعت باهتمـــام بالغ األوضاع 
االخيرة التي شهدتها اجلمهورية 
التونســـية الشـــقيقة وانها في 
الوقت الذي حتترم فيه خيارات 
الشعب التونسي الشقيق لتؤكد 
على عالقاتها املتميزة مع تونس 
الشـــقيقة متطلعة الـــى تكاتف 
جهود األشقاء فيها لتجاوز هذه 
املرحلة الدقيقـــة لتحقيق األمن 
واالستقرار في ربوعها والوصول 
الى توافق وطني يحفظ املصالح 

العليا لها. 
  وقال األمير ان االجتماع يأتي 
بعد مرور عامني على انعقاد قمة 
االنطالق االقتصادي والتنموي 

واالجتماعي فـــي دورتها األولى 
والتي عقدت في الكويت ووضعت 
اللبنة األولى لتعاون اقتصادي 
تنموي فعال مبا صدر عنها من 
قرارات جادة المست الواقع وعملت 
على تهيئة الظروف ملناخ اقتصادي 

تنموي اجتماعي أفضل.
  واشـــار إلى املبادرة التي مت 
تقدميها خـــالل تلك القمة والتي 
تعمل على توفيـــر موارد مالية 
لتمويل ودعم مشـــاريع القطاع 
اخلـــاص واألعمـــال الصغيرة 
واملتوســـطة في الوطن العربي 
عبر الصندوق الذي أنشـــئ لهذا 
الغرض برأسمال قدره مليارا دوالر 
وقد كان ملساهمتكم السخية الدور 
الفاعل في بلـــورة هذه املبادرة 
وانطالقها اذ مت اتخاذ اخلطوات 
العمليـــة واالجرائية لتنفيذ هذا 
املشـــروع العربـــي الطموح من 
العربي  خالل تكليف الصندوق 
لالمناء االقتصادي واالجتماعي 
لوضع الالئحة التنفيذية الطالق 

مراجعة شاملة ملا مت اجنازه من 
هذه املشروعات لنباركه والتعرف 
على التحديات والصعوبات التي 
واجهت البعض منها والبحث في 
االجراءات التي تكفل تذليل هذه 
الصعوبـــات لضمان وضع هذه 

املشروعات موضع التنفيذ.

  قرارات مهمة 

الرئيس    من جانبـــه أشـــاد 
املصري حسني مبارك في كلمة 
افتتاحية بحكمة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد اجلابر 
التي اسهمت في جناح  الصباح 
اعمال القمة العربية االقتصادية 
االولى التي عقدت في الكويت في 

يناير ٢٠٠٩.
   وقـــال الرئيس املصري بعد 
تسلمه رئاسة القمة من حضرة 
صاحب الســـمو االميـــر ان قمة 
الكويت اعتمدت عددا من القرارات 
املهمة دعمـــا للعمل االقتصادي 
العربي املشـــترك والتي توجت 

األولى التي شـــهد خاللها العالم 
ظروفا مناخية صعبة تســـببت 
في العديد من الفيضانات وحاالت 
اجلفـــاف والـــزالزل واألعاصير 
وكانت لها آثار سلبية بالغة متثلت 
في النقص احلاد بإنتاج احملاصيل 
الزراعية وارتفاع حاد في أسعارها 
الفئـــات محدودة  عانت معهـــا 
الدخل األمر الذي يشـــكل حتديا 
اضافيا يعزز من قناعتنا بحتمية 
انعقاد قمم تنموية واقتصادية 
واجتماعية ميكـــن معها تطوير 
آليـــات عملنا واتخـــاذ القرارات 
املطلوبة في الوقت املالئم ملواجهة 

تلك التحديات واألزمات.
  واضاف: أمامنا اليوم العديد 
مـــن القرارات التـــي مت اتخاذها 
في قمتنـــا األولى الكويت والتي 
نتج عنها العديد من املشروعات 
االقتصادية ذات األبعاد التنموية 
الهادفة الى تعزيز  واالجتماعية 
التكامل االقتصـــادي بني دولنا 
ونحن مطالبون بالتوقف في عملية 

مبا ميكننا من التعامل األمثل مع 
املشاكل األساسية التي تعاني منها 

األمة العربية.
  وذكر ان االقتصاد العاملي بدأ 
يتعافى من أزمة غير مســـبوقة 
تاريخيا في حجمها وشموليتها 
ووقعها األمـــر الذي يدعونا الى 
التفاؤل بإمكانية استغالل هذه 
األجواء االيجابية للعمل معا في 
االستفادة من ذلك التعافي النسبي 
في حتقيق ما نصبو اليه من منو 
اقتصادي وايجاد السبل الكفيلة 
بالتخلص من اآلثار السلبية لتلك 
األزمة واتخاذ االحتياطات الالزمة 
لتجنب أي اهتزازات مستقبلية 
واالســـهام في اجلهـــود الدولية 
لصياغة  نظام عاملي اقتصادي قائم 
على أسس راسخة توفر الضمان 
واالطمئنان ملساعي املجتمع الدولي 
في حتقيق معدالت النمو املطلوبة 

في اقتصادات العالم.
   وتابع قائال: تنعقد هذه القمة 
الثانية بعد مضي عامني على قمتنا 

االبتعاد عن نقاط االختالف في 
قضايانا السياسية والتركيز على 
الفرص والتحديات واملتغيرات 
االقتصادية في عاملنا العربي مما 
يسهم في اجناح مقاصد وأهداف 
قمتنا االقتصادية األولى وتكريس 
فكر ونهج جديد للتعاون العربي 
آليـــات عملنا  يســـعى لتطوير 
التنموي املشترك لتعود بالنفع في 
املقام األول على االنسان العربي 
املنتج  العمل  وتوفر له فـــرص 
واحلياة الكرمية وتضع اقليمنا 
العربي في مكانـــة متقدمة على 
املســـتوى العاملي، اننا مدعوون 
الى مواصلة اجلهود والعمل معا 
على تقومي اخللل وحل املشاكل 
االقتصاديـــة التـــي تعاني منها 
دولنـــا والتركيز في اجتماعاتنا 
املقبلة على جتسيد هذه الرؤية 
والتي تعد عالجا ناجعا لكثير من 
املشاكل واالحتقانات التي يعاني 
منها عاملنا العربي اليوم ودفعا 
لعملنا االقتصادي واالجتماعي 

احلســـاب اخلاص بهذه املبادرة 
حيث مت اقرارها خالل االجتماع 
األول لوزراء مالية الدول العربية 
املســـاهمة فيها خـــالل انعقاده 

بالكويت.
  وتابع قائـــال «ان خروج هذا 
الواقع واعتماد  الـــى  الصندوق 
الئحته التنفيذية يعد دليال على 
ارادتنـــا القوية فـــي دعم العمل 
العربي املشـــترك كما أنه يجسد 
حرصنا على متكني القطاع اخلاص 
واألعمال الصغيرة واملتوسطة من 
القيام بالدور املطلوب في منظومة 
العمل التنموي على مستوى عاملنا 
العربي واإلسهام في خلق فرص 
عمـــل جديدة للشـــباب العربي 
القادم الى سوق العمل مبا يحقق 
تطلعاتهم وآمالهم املشروعة في 

العيش الكرمي. 
  واضـــاف: أن االجتماع يؤكد 
التي انطلقت  متسكنا بالفلسفة 
وفق رؤانا اجلديـــدة في عملنا 
العربي املشترك والتي متثلت في 

 ممثلو المنتديات المصاحبة للقمة 
يشيدون بمبادرة سمو األمير

 شرم الشــــيخ  ـ كونا: اشاد 
املنتديــــات املصاحبة  ممثلــــو 
العربيــــة االقتصادية  للقمــــة 
التنموية الثانية في شرم الشيخ 
مببادرة صاحب السمو االمير 
الشــــيخ صباح االحمد بانشاء 
صندوق لدعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في الوطن العربي.

فــــي كلمــــات    واوضحــــوا 
متفرقــــة القوهــــا امــــام القادة 
العرب فــــي افتتــــاح القمة ان 
مثل هذه املبادرة ســــيكون لها 
عظيم االثر في معاجلة مشكلة 
البطالة وتداعياتها وتعزيز االمن 
االجتماعــــي وحتقيق تطلعات 
الشــــعوب العربية في العيش 
الكــــرمي عبر توفير فرص عمل 
من خالل املشــــاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
  واكــــد ممثل منتــــدى رجال 
االعمال ياسر امللواني استعداد 

رجــــال االعمال العــــرب الكامل 
لتحقيــــق املطلــــوب منهم في 
التنمية وتعزيز  مجال حتقيق 
االقتصاد واالمــــن االجتماعي، 
مبينا ان تفعيل دور رجال االعمال 
يحتاج الى حل بعض املشاكل 
القطاع. وافاد  التي تواجه هذا 
بأن التجارة العربية من السلع 
غير النفطية بالنسبة للتجارة 
العاملية تبلغ فقط ١٪ على الرغم 
من االمكانات الكبيرة املتاحة في 
الدول العربية من رؤوس اموال 
وأيد عاملة وثــــروات طبيعية 
وموقع مميز. بدوره دعا ممثل 
القطاع اخلاص عدنان  منتدى 
القصار الى تذليل العقبات التي 
تواجه القطاع اخلاص وتعوقه 
عن القيام بدوره كشــــريك في 
التنمية االجتماعية واالقتصادية 
في الوطن العربــــي منبها الى 
ضرورة تنفيذ االستراتيجيات 

واخلطط اخلاصة بهذا الشأن.
  وقال ان القطاع اخلاص في 
مختلف دول العالم املتقدم يعد 
محورا رئيسيا في عملية التنمية 
لتعزيز االمكانات املتاحة للدول 
للخروج بنموذج تنموي يعزز 
االقتصــــاد ويرفع من االوضاع 
املعيشــــية في بلدانهم منوها 
باشــــراك القادة العرب للقطاع 
اخلاص في هذه القمة عبر هذا 
املنتدى للتعبير عن تصوراته 
حــــول دوره في عملية التنمية 

العربية.
  مــــن جانبها بينــــت ممثلة 
منتدى منظمات املجتمع املدني 
فوزية االرياني ان منظمة املجتمع 
املدني حتتــــل مكانة كبيرة في 
مختلف الدول والتكتالت العاملية 
التي ترغب في حتقيق نهضة 
تنموية شاملة تطول مختلف 

قطاعات الدولة. 

 اتحاد غرف التجارة العربية يناشد 
  اعتماد سياسات اقتصادية جديدة 

ــد االحتاد العام لغرف التجارة  ــيخ ـ أ.ش.أ: ناش ــرم الش  ش
والصناعة والزراعة العربية، الرؤساء وامللوك العرب املوافقة على 
ــات اقتصادية يتم من خاللها متكني القطاع اخلاص  اعتماد سياس
ــاء الطرق البرية  من لعب دور متكامل في عدة مجاالت منها إنش
ــرق القائمة لفترة طويلة  ــكك احلديدية وبعض الط وخطوط الس
ــتثمارات في مجاالت الكهرباء والطاقة وإتاحة  والتوسع في االس
الفرصة للقطاع اخلاص إلنشاء شركة ضخمة للمالحة تربط بني 
ــد االحتادـ  في الكلمة التي ألقاها عدنان  املوانئ العربية. كما ناش
ــة االفتتاحية للقمة العربية  ــار رئيس االحتاد خالل اجللس القص
ــيخـ  تبني خطة  ــرم الش االقتصادية والتنموية واالجتماعية بش
مشتركة بني احلكومات العربية والقطاع اخلاص في الدول العربية 
ــة والقطاعات الداجنة  ــات الزراعية العربي ــتثمار في القطاع لالس
ــد فجوة األمن  وتوفير حوافز للقطاع اخلاص في هذا املجال لس
الغذائي العربي، مقترحا خطة لتوفير مشروعات املياه والترشيد 

الزراعي مع برامج تدريب للمزارعني تتوالها معاهد التدريب.
ــاركة القطاع اخلاص العربي  ــار إلى ضرورة توسيع مش   وأش
في عملية رسم السياسات واإلجراءات واتخاذ القرارات اخلاصة 
ــراكه في  بتعزيز التكامل االقتصادي العربي وذلك من خالل إش
ــترك املختلفة وذلك  ــان العمل االقتصادي العربي املش جميع جل
ــلبا أو إيجابا بهذه  ــو أول املتأثرين س ــاع اخلاص ه ــون القط لك
ــر البالد  ــطته االقتصادية عب ــراءات على أنش ــرارات واإلج الق

العربية. 


