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  16/10/2017 ،دوشنبيه

  
  
  

  برجاء المراجعة عند اإللقاء
  
  

            فخامة الرئيس إمام علي رمحونفخامة الرئيس إمام علي رمحونفخامة الرئيس إمام علي رمحونفخامة الرئيس إمام علي رمحون
        رئيس مجهورية طاجيكستانرئيس مجهورية طاجيكستانرئيس مجهورية طاجيكستانرئيس مجهورية طاجيكستان                                                                                            

        يوسفيوسفيوسفيوسفمعايل السيد حممود علي معايل السيد حممود علي معايل السيد حممود علي معايل السيد حممود علي 
اجلانــب اجلانــب اجلانــب اجلانــب وزيــر خارجيــة مجهوريــة جيبــوتي (رئاســة وزيــر خارجيــة مجهوريــة جيبــوتي (رئاســة وزيــر خارجيــة مجهوريــة جيبــوتي (رئاســة وزيــر خارجيــة مجهوريــة جيبــوتي (رئاســة         

        ))))العربيالعربيالعربيالعربي

        ،،،،والسعادةوالسعادةوالسعادةوالسعادة    املعايلاملعايلاملعايلاملعايل    أصحابأصحابأصحابأصحاب

        احلضور،احلضور،احلضور،احلضور،    السادةالسادةالسادةالسادة
جمهورية ة إلى التحيخالص أود بداية أن أتوجه ب

، وذلك بمناسبة استضافة قيادة وحكومة وشعباً ، طاجيكستان
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منتدى االقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الثانية ل الدورة
تلك المدينة  ،في العاصمة دوشنبيه ،أذربيجانجمهورية الوسطى و 

   .لساحرة الغنية بحضارتها العريقة وطبيعتها الخالبةا

 رحاب فياليوم  نجتمعأن  أيضاً  يسرور  يٕانه لمن دواعو 
ة والعراقة التي ونستذكر هنا الحضارة والثقاف ،دول آسيا الوسطى

 سمرقند وبخارى وطشقند تشكلها تلك المنقطة ومدنها التاريخية،
أنجبت عبر  هذهوغيرها،  ختالنخوجند و و  وخوارزموُخرسان 

 الترمذيو  ، أمثال ابن سينا والخوارزميأفذاذاً  تاريخها علماءً 
شكلوا ممن وغيرهم  ،والبخاري والنسائي والزمخشريرابي اوالف

  ا العربية واإلسالمية.نبراسًا لحضارتن

 خطوةيعتبر ، 2014المنتدى، والذي تأسس عام  هذاوٕان 
 خلق إطار مؤسساتي ناظم للعالقة بيننا، من أجل تنمية نحو هامة

 ومسارٍ  مستمرٍ  لعمل ضمانة بما يشكل المشترك، التعاون وتعزيز
  التعاون المستقبلي. لمسيرة مستقرٍ 

عالقات أن اليؤكد على ، لعقد الدورة الثانية للمنتدىيأتي و 
التي تجمع  والمصلحية والمشتركات التاريخية والثقافية والحضارية

تشكل قواسم  ،العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان
في شتى المجاالت لتطوير التعاون أرضية صلبة مشتركة و 

  .ة واالجتماعية والثقافيةواالقتصادي ةالسياسي
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        املعايل،املعايل،املعايل،املعايل،    أصحابأصحابأصحابأصحاب
، كبرىواألزمات التحوالت اليوم بالعديد من اليموج العالم 

ولية تاريخية تحتم علينا تعميق ئضعنا جميعًا أمام مسوالتي ت
استنادًا  ،حلول سلمية إيجادآليات التشاور والتعاون من أجل 

لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق األمم المتحدة، وبما يمكننا 
إلى مرحلة جديدة من  والعبور بشعوبنا ،من تجاوز تلك المرحلة

  .االستقراراألمن و االزدهار والتنمية و 

  
 

  

من  يواجههإن ما يمر به العالم اليوم من تغييرات، وما 
  عرب المركزية، القضية يجعلنا نغفل عن قضية اليجب أال تحديات، 

فالحقوق الفلسطينية ال تزال مهدرة ومستباحة،  ؛الفلسطينية
بعيد المنال، نتيجة الستمرار و  والسالم المنشود اليزال مفقوداً 

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، واستمرار سياسة 
مبادئ تحد سافر لالتهويد واالستيطان التي تنتهجها إسرائيل في 

لقانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة، وحقوِق اإلنسان، دون ا
  ردع أو عقاب من قبل المجتمع الدولي.
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        ،،،،السادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراء

دون حل واضح في  مها السابعلقد دخلت األزمة السورية عا
من خالل عملية  لن يتحقق إالألزمة ا لهذة الحل الوحيدو ، االفق..

لعام  2254قرار األمم المتحدة  تستند الىسياسية شاملة ً 
وحدتها وسيادتها واستقاللها  ا)، وبما يحفظ لسوري2015(

ذين اضطرتهم ظروف ويعيد اليها السوريين ال وسالمة أراضيها
جهود من أجل دحر اإلرهاب وأن تتحد ال، الحرب الى مغادرة ديارهم

  ، واقتالعه من جذوره.في سوريا

  

  

ال و ، التزال تنتظر الحلاألزمات في ليبيا واليمن  إنكما 
يفوتنا اإلشارة إلى تنامي ظاهرة اإلرهاب التي استشرت في مناطق 

دد األمن واالستقرار بشكل جلي، هعديدة حول العالم، وأضحت ت
تطلب تضافر الجهود اإلقليمية والدولية من أجل األمر الذي ي

  مكافحتها واجتثاثها من منابعها. 

        
        السادة احلضور،السادة احلضور،السادة احلضور،السادة احلضور،
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إن نجاح منتدانا هذا ال يأتي فقط من توافق الرؤى والمواقف 
ولكن البد أن نعطي أهمية قصوى للتبادل التجاري  ،السياسية

ي ، فمستوى التبادل التجار المشتركرحب لالستثمار وفتح آفاق أ
بعيدًا عن  مليار دوالر، يظل 3.1بنحو  2016، والمقدر عام اآلن

. إمكانيات وقدراتمن  مجتمعة وما تملكه دولنا مستوى طموحاتنا
صل بهذا التبادل والتعاون نأن ونأمل من خالل هذا المنتدى 

فرص مع ما يتوافر من تتوافق  ،أعلى بكثير معدالتالتجاري إلى 
  .وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ،واعدة

ينطلق بالضرورة بلداننا إن التأسيس لعالقات استراتيجية بين 
دولنا من تطوير شراكات اقتصادية تتيح دورًا تنمويًا تتطلع إليه 

  اقتصاديًا واستراتيجيًا.  ي، وذات عائد مباشر ومجدوشعوبنا

  

حافزًا لنا يجب أن يشكل ن إمكانيات وقدرات ما تملكه دولنا مف
جميعا نحو تعميق تعاوننا المشترك في مختلف المجاالت 

ما تزخر به دول آسيا  كما أناالقتصادية والتجارية واالستثمارية. 
طبيعية واحتياطي ضخم من المعادن، فضًال الوسطى من موارد 

الت وما تقدمه من تسهيعن الثروات الزراعية والحيوانية، 
ات رحبة لالستثمار  اً فرصًا وآفاق تمثل ،للمستثمرين األجانب
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 يفالتعاون المشترك ، ولتطوير عالقات يةالعرب والمشروعات
  على أساس من الشراكة والمنفعة المتبادلة. يالمجال االقتصاد

إن اجتماعنا اليوم على مستوى وزراء الخارجية ووزراء 
طوير التعاون المشترك إلى تتمامنا بلخير دليل على اه، االقتصاد

على أهمية عقد  وٕانني إذ أعيد التأكيد هنا .أبعد الحدود الممكنة
مؤتمر رجال األعمال والمستثمرين العرب مع دول الدورة األولى ل

 الف ،2015، المؤجل منذ عام آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان
 من الطرفيناألعمال والمستثمرين  ورجال شك أن القطاع الخاص

من  ،تقوم به حكوماتناواالنخراط فيما  الجهدبذل مدعوون إلى 
 المصالحوتعميق  عزيز التعاون االقتصادي والتجاريأجل ت

  المشتركة.

  

  

دخر جهدًا إلعطاء شراكتنا تلن  جامعة الدول العربية إن
وٕانني . المنشودة نامضمونًا ملموسًا، وتطوير آلياتها لبلوغ طموحات

المضي قدمًا في هذا المحفل الرفيع، إلى  دولنا جميعا في أدعو
، وتذليل العقبات في مختلف المجاالتالمشترك تعزيز التعاون 

تنظم عمل لآلية وضع  التعاون، وكذلكهذا التي تؤثر على مسار 
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وخلق آليات تعاون جديدة في ، أصحاب األعمال والقطاع الخاص
يعود و المجاالت األخرى، بما يعمق مسيرة التعاون المشترك، 

  .بالنفع على الجانبين

 ..مرة اخرى، خالص التحية واإلحترام لكم سيادة الرئيس
على االستضافة  طاجيكستانبالغ الشكر والتقدير لجمهورية و 

الدورة،  لهذهحفاوة وحسن االستقبال والتنظيم المحكم الالكريمة و 
والتطلع إلى عقد الدورة الثالثة للمنتدى في إحدى الدول العربية 

   .2019م عا

  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
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