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 ملـك المملكـة      آل سعود  الملك سلمان بن عبد العزيز    جاللة  خادم الحرمين الشريفين    

  ،أمريكا الجنوبيةدول  العربية و الرابعة للدولرئيس القمةة العربية السعودي

   ،، رئيس القمة العربيةرئيس جمهورية مصر العربيةفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

  ،سعادة السيد بان كيمون سكرتير عام األمم المتحدة

  ،راؤل سيندك نائب رئيس جمهورية االوروغواي الشرقية سعادة السيد

، معالي السيد ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل االتحاديـة          الوزيرمعالي  

  منسق دول أمريكا الجنوبية،

  والسمو،أصحاب الجاللة والفخامة 

  ،السعادةالمعالي وأصحاب 

 ا����ات وا���دة،

 واالمتنـان لخـادم الحـرمين       التقـدير  أن أتوجه بخالص      ذي بدء  بادئاسمحوا لي     
ـ   ،على كرم الضيافة  عبد العزيزالشريفين الملك سلمان بن     ه وحسن الوفـادة، وعلـى حرص

العربيـة  كل الـشكر للمملكـة      سن الظروف وأيسرها، و    أن تنعقد هذه القمة في أح      علىبالغ  ال
 القمـة هـذه   نجاح أعمـال     إل فعالةمن دعم ومساندة     حكومة وشعبا على ما قدمته    السعودية  

  . الجنوبيةاأمريكدول و العربية الرابعة للدول

  وا������ وا����،����ب ا���أ

 أ���ب ا����،

 ا����ات وا���دة،

 األمريكـي  –مع بدء أعمال القمة الرابعة، تستكمل مـسيرة التعـاون العربـي               
 طموحات وآمال شعوب دول     يعكس من العمل الجاد والمثمر الذي       كامالًاً  الجنوبي، عقد 

خلـق  ول النامية المتطلعة إلى     الد وفي تعزيز موقف     ،في التعاون المشترك   المجموعتين
 ويقوم على أساس التكافؤ والمساواة، ويرسي       ،نظام دولي جديد يسوده العدل واإلنصاف     

 بما في ذلك مراجعة وإصالح نظام األمن الجمـاعي الـذي            ، في عالمنا  السالم واألمن 
   .ينص عليه ميثاق األمم المتحدة
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عالقات العالم العربي   سخة بأن   على حقيقة را   أيضاليؤكد   القمةهذه  انعقاد  يأتي  و
، وإنما تمتد جذورها إلى أعماق التـاريخ،        ول أمريكا الجنوبية ليست وليدة اللحظة     دمع  

 وقـد  ،حضارة األنـدلس  مالمحه  رسمت  الذي  المشترك  الموروث الثقافي   ترتكز إلى   و
األصول العربيـة، الـذين هـاجر       من  لمواطنين الالتينيين   افي إسهامات   عراها  توثقت  

 ا بحضورهم يجسدول ، بالد الشام   من السيما ،الجنوبيةأمريكا  دول  إلى  وأجدادهم  اؤهم  آب
  .اإلقليميندول وشعوب قاسماً مشتركاً بين حضارتينا وجسراً للتواصل بين المميز 

 ا����؛و����� ��� وا�أ���ب ا�

 يمثل خير دليل   ،المجموعتيندول  وانتظامها بين   القطاعية  االجتماعات  تواصل  إن    
 والذي يغطي مجاالت واسعة تشمل الجوانـب        ،على جدية اإلطار المؤسسي للتعاون القائم     

وتعظـيم   التنسيق السياسي الوثيق،  االجتماعية والثقافية والبيئية، عالوة عن      االقتصادية و 
  .حقيقيةاستراتيجية كة اربناء شلمشتركة التي تؤسس المصالح التعزيز المنافع، و

 في العالقات االقتصادية حيـث       أشير إلى التطور الكبير     أود أن  ،ا الصدد وفي هذ 
 مجـال   شـهد  كما   ،2005 عام    منذ انطالق قمة برازيليا     حجم التبادل التجاري   تضاعف

مكافحـة  ل حيث تم التوصل إلى إطـار للتعـاون      يمجال البيئ الوكذلك  ،  تطوراً هاماً النقل  
تتطور علـى   التعليمية والعلمية   التصحر وتخفيف آثار الجفاف، كما أن العالقات الثقافية و        

لـصالت  لتكـريس ا   مـشتركة الوزاريـة   الجتماعات  نحو متنامي ومتصل من خالل اال     
   .الحضارية العميقة التي تربط شعوب اإلقليمين

مـع أصـدقائنا فـي دول أمريكـا     تام النا ن تضام، علىكما أؤكد في هذا الصدد    
  .معات مزدهرة ومستقرةالجنوبية في قضاياهم العادلة وفي جهودهم لبناء مجت

 ،وا���دة اتا����
في عـدد   تحديات غير مسبوقة    تترافق مع    ،يشهد العالم العربي تحوالت كبرى    

ـ    خطورة  من الدول العربية، كان أكثرها       وانهيـار مؤسـساتها     ،ةتداعي سـلطة الدول
ديدات من ته تمثله  ما  مع   ، ظاهرة اإلرهاب  تفشي و ،وهياكلها، وتمزق النسيج االجتماعي   

اتخذ مجلس جامعة الـدول      ،التهديداتهذه  كل   ولمواجهة   .اشرة لألمن والسلم الدولي   مب
 2014سـبتمبر    الـصادر فـي      قرارالمن ضمنها   الهامة و  من القرارات    ا عدد العربية
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على الجوانب األمنيـة    ال تقتصر فقط    مواجهة اإلرهاب   أكد فيه المجلس على أن      والذي  
لثقافيـة  االنواحي  االعتبار  تأخذ في   ع اإلرهاب،    م مواجهة شاملة إنما هي   ، و والعسكرية

برامج فعالة  إطالق   ، وهو ما يتطلب أيضا    واإلعالميةوالتعليمية  والفكرية واأليديولوجية   
مام األجيـال   وبدائل إيجابية أ  عمل   وخلق فرص    ،معيشةلخفض الفقر ورفع مستويات ال    

تجارب مريكا الجنوبية   أ دولليكون لها أمل في غد أفضل، ومما ال شك فيه إن            لالشابة  
تنميـة مجتمعاتهـا     و ،والوحـدة الوطنيـة   تحقيق العدالة االجتماعيـة      في   راءالثبالغة  

   . والبناء عليهاوهي تجارب يمكن االستفادة منها ،وتطويرها

 ا����ات وا���دة،

القضية المركزيـة   تُشكل   ،كذلكدائما  وسوف تظل   ،  ال تزال القضية الفلسطينية   
ـ لـن   للدول والشعوب العربية، فالمنطقة العربية على اتساعها، بل والعالم بأسره،            نعم ي

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلـسطينية،     في ظل استمرار    بالسلم واالستقرار واألمن    
األمر يتطلـب   فإن  تزال تراوح مكانها،    ال  وطالما أن الجهود الدولية المبذولة لمعالجتها       

رارات لى ق إ تهدف إلى تحقيق الحل الشامل والدائم والعادل، المستند          ،تبني مقاربة جديدة  
 إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي،    ، وذلك مبادرة السالم العربية  الشرعية الدولية ذات الصلة و    

وإقرار حل الدولتين، وإعالن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حـدود الرابـع مـن               
 وآلية ، وفق جدول زمني محدد   ، وذلك  وعاصمتها القدس الشرقية   1967 رانحزي/ يونيو

اإلشراف المباشر لمجلـس    ضمن تنفيذ االلتزامات المترتبة على الطرفين، وذلك تحت         ت
  .السلم واألمن الدولي على ظالحفا بالمعنيةالجهة األمن، باعتباره 

 ينية المحتلة، وفي ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها القدس واألراضي الفلسط        
لحماية الدولية للشعب الفلـسطيني بـات أمـرا ملحـا     نظام خاص لفإن موضوع توفير   

واستحقاقا قانونيا تمليه مقتضيات الحالة الراهنة والتي تشهد تصاعدا في حدة االنتهاكات            
وهذا النظـام   واالعتداءات التي تقوم بها سلطات االحتالل والمستوطنون اإلسرائيليون،         

يتفق مع السوابق الدولية التي تضمنتها الدراسة التـي         اية الشعب الفلسطيني    الخاص لحم 
القرار الصادر عـن    هذا األمر   أهمية  أعدتها األمم المتحدة في هذا الشأن، ولقد أكد على          

  .مجلس الجامعة الوزاري يوم أمس في اجتماعه الطارئ في الرياض

 ،وا���دة اتا����
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 ،زمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين     أأكبر   ،األزمة السورية المتفاقمة  تمثل  
جامعة الـدول    التي بدأتها    يع المحاوالت والمبادرات والجهود   لم تفلح وبكل أسف، جم    و

علـى  والـدمار   الـدماء   نزيف  وقف  التي تهدف إلى    ومنذ اندالع هذه األزمة،      العربية
وفقا لما جرى     ووضع هذه األزمة على مسار الحل السياسي السلمي،        ،األرض السورية 

   .30/6/2012االتفاق في جنيف بتاريخ عليه 

 في إطار اجتماعات فيينا عن تحرك جدي         حاليا ونتطلع أن تسفر الجهود المبذولة    
ما نتج عنهـا مـن    سياسي لهذه األزمة، و   الحل  إقرار خطوات ال  يؤدي إلى التوصل إلى     

لـدحر   هاماً   ا يشكل مدخال  وهذالسورييين،   الالجئينمآسٍ إنسانية قاسية بما فيها أزمة       
تحقيق التطلعات التي ينشدها    منابعه وبيئته الحاضنة، وبما يفضي إلى       تجفيف  اإلرهاب و 

في هذا الـصدد،  و . في التغيير وإرساء أسس الدولة الديمقراطية  الشعب السوري الشقيق  
منهم داد  ألعواستقبالها  الجئين السوريين   لدول أمريكا الجنوبية    أنوه بما قدمته العديد من      

  .على أراضيها

 تـوفير   المواجهة الشاملة لإلرهاب تتطلب   وفي هذا اإلطار، أود أن أشير إلى أن         
حربها على اإلرهاب ومـا     جهود الحكومة العراقية في     الدعم والتعبير عن التضامن مع      

  .أراضيها من آفة تنظيم داعش اإلرهابيتبذله من جهود لتطهير 

،��� ا���� ا��

ليمن ال تزال تثير قلقاً متزايداً، وأود هنا أن أؤكد مجدداً علـى             إن األوضاع في ا   
قرارات قمة شرم الشيخ الذي عبر وبكل وضوح عن دعم عملية عاصفة الحزم وإعادة              

 اليمن، التي تنفذها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربيـة الـسعودية،             إلياألمل  
  .د ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنيةوالتي جاءت تلبية لطلب من فخامة الرئيس عب

أن تفضي الجهود المبذولة، إلى إقرار الحل السياسي المنشود         في  وال نزال نأمل    
لألزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها المتمثلة في قرارات مجلس األمن وآخرها            

ذا اإلطار تواصل   ، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وفي ه       2216القرار  
 وعلى نحو مستمر مشاوراتها في هذا الشأن مع األمـم المتحـدة             جامعة الدول العربية  
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 إلـى حـل سـلمي لألزمـة يعيـد           للوصولومبعوثها السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد       
  . ربوع اليمنإلىاالستقرار والسلم 

بـذلها  ت التي إننا ال نزال نتطلع أن تفضي الجهود   وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، ف     
إقرار التوافق الوطني الليبي حول خطة الحـل الـسياسي وخطـوات    إلى ألمم المتحدة  ا

 ويحقق تطلعات شعبها في الحرية      االمرحلة االنتقالية، وبما يحفظ وحدة ليبيا واستقراره      
  .ستقراروالتغيير الديمقراطي وعودة األمن واال

 ا������ وا����؛ا���� وأ���ب 

بعميق الشكر والتقدير للمملكـة العربيـة الـسعودية علـى            مجدداً   أتقدم،  اوختام
 تـشكل   وإنني على ثقة بأن القمة الرابعة      لهذا الحدث الكبير والهام،      تها الكريمة استضاف

لتعاون العربي األمريكـي    امسيرة  تعزيز الشراكة االستراتيجية وإثراء     فرصة إضافية ل  
شـعوب دول    تطلُعات وآمال    تحقيق في   نحو مزيد من اإلنجازات التي تسهم      ،الجنوبي

  . التقدم واالزدهارفي اإلقليمين 
          

  ..والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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