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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 أصحاب السعادة   
 دات والسادة السي  

 الضيوف الكرام 
 

بلقااككم فاي الدو،اة  ر لكم عن بالغ سروري في البداية أن أعب   أود  

وهاو فاي  هااا المامتمرأعماا  هتمامكم بالمشااركة فاي وأشكركم على ا

قتصااادي بالجانااا اا ُيعَنااى نسااهتا ال،اديااة عشاار  وهااو منااا  نشاااكا

وال،لااااو  رات تصااااو  الوضاااا  ببمنطقااااة الشاااارو ايوسااااط و ساااايا  و

ايمااور المتعلقااة بيااا فااي رات تطااو  ات المنطقااة وقتصااادي  اوالمباادرات 

الفرياو   وسابيل  /البروفيساورشاكر الفرصاة ي أنتيز هاا   والمستقب 

لاو   –مركاز تنمياة الشارو ايوساط بجامعاة كاليفورنياا بمعا العام  

 ما  اللجناة في تنظيم هاا الملتقاى الياامالفاعلة نجلو  على المشاركة أ

 . الداكمة لتنظيم الممتمرات بوزارة الهارجي ة

وورش العم  العدياد مان القضاايا لقد ناقش الممتمر هال  جلساتا 

ات قتصاادي  ا تاداعيات هباوط أساعار الانفط علاى امنية اليامة قتصادي  اا

قتصاااادي  تااارهير الت،الفاااات منطقاااة وترهيرهاااا علاااى فااار  النماااو ااال

رة على ااستقرار السياسي فاي المنطقاة  والتواجاد ة المتلي  الجيوسياسي  

ايوروبااي وايمريكااي والروسااي فااي منطقااة الشاارو ايوسااط اليااوم  

ااوالساالبي   قتصااادي ااسااتقرار ااات وتااداعيات الااى علااى ات واإليجابي 

رمى ،ااو  أماان الشاارو طاار    بجانااا وايمنااي بالمنطقااةوالسياسااي 
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قت الاورش لموضاوا المادن  بوصافيا وسايلة جديادة ايوسط. كما تطر 

 . للنمو ااقتصادي

وأيضااااك شاااكلت الجلساااات وورش العمااا  دوراك كبياااراك فاااي بلاااورة 

ي طمو،اات الشاعوا بشارن القضاايا الراهناة الرمى وايفكار التاي ُتلب ا

ة  ،يث تناولت الم،اور المطرو،ة أيضاك قضاايا وموضاوعات ،  لوالم

 ايوسااط  قضاااياات الشاارو ي  دقتصااافاار  الماارأة فااي ا :هامااة مهاا 

هاار والتاداعيات   نشاال الوظااك  فاي الالجكين في المنطقة وأوروبا اآل

ى ااقتصاااد الشاارو ايوسااط وشااما  أفريقيااا  تاارهير تنظاايم داعااش علاا

واضاا،اك وهاصااة فااي سااوريا والعااراو ماان هااال   اإلقليمااي والاااي باادا

تهدام  يراداتااا لتموياا  ساايطرة علااى بعااو ،قااو  الاانفط وبيعااا واالساا

 ة.العسكري   يم وهططاالتنظ

 ،،دات والسادةالسي  

اا ة علااى لقااد استهلصاانا ماان طرو،ااات المشاااركين ونقاشاااتيم الهري 

اا اهتمااام الجمياا   ماان  ام بااروز موضااوعات كاناات م،اا   ماادى هالهااة أي 

يات الجسااام التااي تواجييااا دو  أبرزهااا  جماااعيم التااام علااى أن الت،ااد  

د ايماان دة وتيااد  متعااد    العااالم  ومنطقااة الشاارو ايوسااط علااى ايهاا   

ساانا توافقاااك قتصااادي ومشاااري  التنميااة  وقااد تلم  الاادولي وااسااتقرار اا

ي ورغبااة صااادقة بضاارورة العماا  علااى بلااورة رميااة مشااتركة للتصااد  

ب،زم للمشاك  وايزمات الناجمة عن هاا الوض   وهاا ا شاى ُيعتبار 

فرصة  قتصادي بوصفا يمه ميم دور ممتمر  هرال المستقب  اامن ص

قتصاديين يز من القادة والهبرال اافريدة تجم  هاا العدد الكبير والمتم  
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ي لألزمااااات يات والتصااااد  والعلمااااال للتفكياااار بعمااااو لمجابيااااة الت،ااااد  

 . شال هللا والمصاعا والوصو  لل،لو  الناجعة والمهمرة  ن

 الحضور الكرام،،

التي طر،ت رة والرمى الني  من ايفكار أن نكون قد استفدنا  أتمنى

نماااال واازدهاااار و اإليااات،قن لناااا تااامم  التاااي هاااال  جلساااات المااامتمر 

 . وااستقرار في المنطقة والتطل   لى مستقب  أفض  لدولنا

  المامتمرم لماداوات ي هراكضيوفنا الكرام على وفي الهتام أشكر 

جميعااك يااتي لكام وتمن    شودنراجياك أن يكون الممتمر قد ،قو النجا  الم

 .  شال هللا وعوداك ،ميداك  ن بالتوفيو والسداد

 

 ،،،وبركاته والسالم عليكم ورحمة هللا


