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*الب مجلس 'ألمن بقر'# ملز1 بوقف فو#, إل*ال) 'لنا# في
سو#ية بعد فشل ج@و? 'إلبر'<=مي

22/01/2013

IضاKلتحس=ن 'ال P'#?لى مزيد من 'لمباS لعربي: 'لمنطقة بحاجة'
'القتصا?ية K'الجتماع=ة

%ال;ضا9 %لمال8ة %ثر$ سلباً على تدفق %الستثما&%$ #لى
%لبلد%< %لعرب8ة

 
 %التفاق8ة %لعرب8ة %لموحدK الستثما& &I;J %ألمو%H %لعرب8ة %ألFم في مو%ج@ة %لمتغ8ر%$

 
%لريا]- X :Y.Z.Yالب %لدكتو& نب8ل %لعربي %ألم8ن %لعاS للجامعة %لعرب8ة بالتوجه #لى مجلس %ألمن
%لد;لي الستصد%& قر%& ملزS بوقف #Xالb %لنا& فى سو&ية على ضوء فشل ج@و^ %لمبعو[ %ألممي

%لعربي %لمشترl %ألخضر %البر%8Fمي في %لتوصل #لى ;قف نزيف %لدS %لسو&h %لمستمر.
كما ^عا نب8ل %لعربي فى كلمة YماS %لجلسة %الفتتاح8ة للقمة %لعرب8ة %القتصا^ية %لثالثة مساء %مس

بالريا], #لى #نشاء بعثة مر%قبة ^;ل8ة للتحقق من %لوقف %لفعلي إلXالb %لنا& فى سو&ية.
;قدS نب8ل %لعربي %لشكر للرئ8س محمد مرسي على ما قدمته مصر من ج@و^ إلنجاp %لعمل %لعربي
%القتصا^h %لمشترl خالH &ئاست@ا %لماض8ة للقمة %لعرب8ة %القتصا^ية, الفتا #لى Y< %لقمة %لحال8ة
pلعرب8ة #لى #صال% H;تنعقد فى مرحلة تش@د ف8@ا %لمنطقة %لعرب8ة تحوال$ جذ&ية ;تتطلع ف8@ا %لد

Y;ضاع@ا ;تنم8ة مجتمعات@ا ;تحق8ق %لعد%لة %الجتماع8ة.
;YضاY w< %لجامعة %لعرب8ة تسعى من ناح8ت@ا جاFدK #لى ;ضع %لبر%مج ;%لمبا^&%$ %لتى تعطي %أل;ل8ة

للعمل %لعربي %لمشترl ;%الستجابة للمطالب %لمشر;عة للشعوy %لعرب8ة ;%لتى كانت بمثابة
%لشر%&K للحر%l %لعربي %الخ8ر.

;قاH %ألم8ن %لعاS لجامعة %لد;H %لعرب8ة نب8ل %لعربي #< %ألمانة %لعامة للجامعة %لعرب8ة ستعر] تقرير%
عن تطوير %لجامعة ;Yج@زت@ا ;منظمات@ا %لمتخصصة, مض8فا Yنه س8عر] خالH %لقمة %لعرب8ة %لمقبلة

فى قطر بعض %ألفكا& %لتى تمثل Y;لويا$ عمل %لجامعة لتحس8ن Y^%ئ@ا ;&فع كفاءت@ا.
;Yضاw نب8ل %لعربي Y< %لمنطقة %لعرب8ة فى حاجة #لى مزيد من %لمبا^&%$ لتحس8ن %أل;ضا9

%القتصا^ية ;%الجتماع8ة للمجتمعا$ %لعرب8ة.
;Yشا^ نب8ل %لعربي بالمبا^&K %لسعو^ية بالدعوK #لى ~يا^IY& K ماH %لمؤسسا$ %لمال8ة ;%لشركا$
%لعرب8ة %لمشتركة, كما Yشا^ بمبا^&K %لملك حمد بن خل8فة ملك %لبحرين الحتضا< بال^Ä لمشر;9

%لبو&صة %لعرب8ة %لمشتركة.
Çتخا% K&;كد %لدكتو& نب8ل %لعربي ضرY ,ف8ما يتعلق باأل;ضا9 %القتصا^ية فى %أل&%ضي %لفلسط8ن8ة;

#جر%ء%$ عمل8ة تجاÄ %سر%ئ8ل لحمل@ا على تحويل %المو%H %لمستحقة للسلطة %لفلسط8ن8ة ال< حجز
%سر%ئ8ل لألمو%H %لفلسط8ن8ة يلحق %لضر& %لبالغ بالفلسط8ن88ن.

;;جه نب8ل %لعربي %لشكر لخا^S %لحرم8ن %لشريف8ن على مساFمة %لمملكة %لسعو^ية فى شبكة
%ألما< %لمال8ة %لفلسط8ن8ة, معربا عن تطلعه %لى %ستكماH بق8ة %لد;H %لعرب8ة للوفاء بالتز%مات@ا فى
Fذ% %لشأ<, كما Yعرy %لعربي عن تأي8دÄ لدعوK %لرئ8س محمد مرسي لدعم %لجز%ئر ف8ما تتعر] له

من YعماF&# Hاب8ة.
;قاH #< %أل;ضا9 %لتي تتعر] ل@ا %لد;H %لعرب8ة Yثر$ سلبا على تدفق %الستثما&%$ على %لبلد%<
%لعرب8ة, ;من Fنا تأتي FYم8ة %التفاق8ة %لعرب8ة %لموحدK الستثما& &I;J %المو%H %لعرب8ة ;%عتما^Fا
Üعلى %لساحت8ن %إلقل8م8ة ;%لد;ل8ة ;توف8ر %لمنا Kمع %لمتغ8ر%$ %لجديد Sفي ص8غت@ا %لمعدلة لتتو%ء

%لمالئم لزيا^K %الستثما&%$ %لعرب8ة ;توج8@@ا %لى ^%خل %لمنطقة %لعرب8ة للحد من %لبطالة ;%لفقر.
;قاH "#نه ال تز%F Hناl %لعديد من %لمعوقا$ %لتي تعوb ;ق8اS منطقة %لتجا&K %لعرب8ة %لحرK ;من %Fم@ا

عدS %النت@اء من قو%عد %لمنشأ %لعربي ;عدS #تماS %التحا^ %لجمركي %لعربي". 
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