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على =امش %لقمة %لتنموية %لعرب/ة.. %ل/و5 تبد2 فعال/ا. منتد( %لقطا& %لخا!
%لعربي

Gعد%F عبد%لله صقر مركز %لمعلوما. 

OP& خا5F %لحرم/ن %لشريف/ن Iقا&
%لدعوR لحضوI %لقمة %لعرب/ة %لتنموية
%القتصاFية P%الجتماع/ة %لثالثة %لتي
ستعقد في %لرياW يومي 22P 21 من
يناير %لجاP , [Iمن %لمتوقع Y2 يقو5
%لرئ/س محمد مرسي Iئ/س جم[وIية
مصر %لعرب/ة بتسل/م I%ية %لقمة من
جم[وIية مصر %لعرب/ة ( بوصف[ا Iئ/س
%لقمة %لسابقة) %لى %لمملكة %لعرب/ة
%لسعوFية(Iئ/س %لقمة %لحال/ة )
ممثلة بخا5F %لحرم/ن %لشريف/ن
%لملك عبد %لله بن عبد%لعزيز P تعقد
=ذf %لقمة ضمن dGاI سعي جامعة
%لدiP %لعرب/ة لتطوير %لعمل %لعربي
%لمشترP lسد Gحد( %لنو%قص
mلويا. عمل %لجامعةP2 ألساس/ة في%
%لتي %ستنفذ. ج[وF=ا في %لقضايا

%لس/اس/ة Pمعالجة %ألOما. G YPFيالء %ال=تما5 %لمطلوo للقضايا %لتنموية في
%لمجاال. %القتصاFية P%الجتماع/ة GPنجاO مشاIيع تكامل/ة يشعر ب[ا %لمو%dن %لعربي
Rلقمة %ستكماالً لمس/ر% fمنظومت[ا, كما تعد =ذP يتفاعل مع %لجامعة %لعرب/ةP
%لعمل %لتنمو] %القتصاP [F%الجتماعي %لعربي %لمشترP lتعزيز dُ2ر %لتعاFP YPفع

منظومة %لعمل %لعربي %لمشترG lلى مستويا. 2فضل.
P=ناl %لعديد من %لقضايا %لتنموية %لمُلحة تبحث[ا =ذf %لقمة m على 2Iس[ا
vغ/ر=ا ,كما ت[دP لتنموية لأللف/ة% v%تحق/ق %أل=دP في %لمنطقة %لعرب/ة Iالستثما%
iالجتماعي %لعربي في مجا%P [Fالقتصا% YPضافا. 2خر( للتعاG لقمة لتقديم% fذ=
iPيا. %لدFيدعم %قتصا [Fتكتل %قتصا z%حدGP يع عرب/ة تكامل/ةIسع لمشاP2

%لعرب/ةP mيقو] 
مكانة %لمنظومة %لس/اس/ة %لعرب/ة PيعزIPF O=ا كمجموعة متناسقة على %لمستو(

%إلقل/مي P%لدPلي. 
من جانب {خر تركز =ذf %لقمة على %لجو%نب %لتنموية %القتصاFية P%الجتماع/ة %لتي
تعد بد%ية مرحلة جديدR للر�ية %لعرب/ة بشأY مستقبل =ذf %ألمة إلحر%O %لتقد5 في
%لمجاال. %القتصاFية في %لعالم %لعربي Pبالتالي تأم/ن قدRI %ألج/اi %لقاFمة على
مو%ج[ة تحديا. %لمستقبل , Pتسعى =ذf %لقمة %لى %لدفع بقوR لدعم عالقا.
Fل/ا. عمل لدعم %لج[و}P )�I ص/اغةP mلعرب/ة% iPب/ن %لد [Fالقتصا% YPلتعا%

%لتنموية للدiP %لعرب/ة.
%لجدير بالذكر Y2 جدiP 2عماi =ذf %لقمة يبد2 قب/ل %لقمة ح/ث تبد2 %الجتماعا.
F%إلعد%P لتحض/رية للقمة فى يو5 18 يناير 2013 باجتما& %للجنة %لمعن/ة بالمتابعة%

للقمم %لعرب/ة %لتنموية: 
%القتصاFية P%الجتماع/ة على مستو( كباI %لمسئول/ن Pيضم %لدiP "%لجز%ئر –

%لسعوFية - قطر 
– %لكويت - %لجم[وIية %للبنان/ة - ل/ب/ا جم[وIية مصر %لعرب/ة - %لمملكة %لمغرب/ة".

كما يش[د %ل/و5 نفسه %الجتما& %لمشترl للمندPب/ن %لد%ئم/ن PكباI %لمسئول/ن
لإلعد%F الجتما& %لمجلس %القتصاP )F%الجتماعى %لتحض/ر( للقمة %لعرب/ة

%لتنموية: %القتصاFية P%الجتماع/ة – 
%لدRIP %لثالثة %لرياW: 21-22 يناير P , 2013س/عقد فى 19 يناير %جتما& على
[Fلتحض/ر %لملف %القتصا mالجتماعــــي%P )Fللمجلس %القتصا [I%Oلمستو( %لو%
P%الجتماعي %لذ( س/عرW على %لقاP RF%لزعماء %لعرP moفي نفس %ل/و5 س/تم

 oلعر% RFلقا% iصوP 20 5ثم يش[د يو moج/ة %لعرIء %لخا%IOعقد %جتما& لو
للسعوFية للمشاIكة فى %لقمة , Pس/تم Iفع كافة %لتوص/ا. %لتي تم Gعد%F=ا فى
.%I%بالقر Wلريا% YعالG I%صدGP ا=I%22 إلقرP 21 الجتماعا. %لتحض/رية يومي%
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%لعرب/ة.
Pعلى =امش %لقمة %لعرب/ة %لتنموية تبد2 %ل/و5 %لسبت في مدينة %لرياW فعال/ا.
منتد( برعاية صاحب %لسمو %لملكي %ألم/ر سعوF %لف/صل OPير %لخاIج/ة Pبتنس/ق
RIلتجا% vلعا5 لغر% Fالتحا%P لعرب/ة% iPب/ن %ألمانة %لعامة لجامعة %لد lمشتر
P%لصناعة P%لزI%عة بالدiP %لعرب/ة Pمجلس %لغرv %لسعوFية. منتد( %لرياW تعقد
تحت عنو%Y " نحو مشاIكة فاعلة للقطا& %لخا! في مباIF%. %لتنم/ة P%لتكامل
%القتصاF] %لعربي " Pقاi ب/اY صحفى صاIF عن %لجامعة %لعرب/ة : YG %لمنتد(
يبحث عدR محاIP من ب/ن[ا متابعة تنف/ذ %لقر%I%. %لصاRIF عن قمتي %لكويت Pشر5
%لش/خ %القتصاFيت/ن من منظوI %لقطا& %لخا! %لعربيm كما يبحث 2=م %لتحديا.
%لتي تو%جه %لتجاRI %لعرب/ة %لب/ن/ة Pمنطقة %لتجاRI %لحرR %لعرب/ة %لكبر( Pسبل
تفع/ل[ما Pمتطلبا. %لتغلب على %لتحديا. %لتي تو%جه %لتجاP RI%الستثماI%. %لعرب/ة

%لب/ن/ة Pمن ب/ن[ا مشكال. %لنقل P%لتنقل ب/ن %لبالF %لعرب/ة .
Fعد iعمل حو äIP نه على =امش %لمنتد( س/تم عقد عشرG : Yلب/ا% v2ضاP
من %لموضوعا. %القتصاFية %لح/وية å%. %لصلة %لتي قدمت[ا بعض %لمنظما. %لعرب/ة
%لمتخصصة مثل مشرP& %لبوIصة %لعرب/ة %لمشتركة PمباRIF %لمساعدR من 2جل
%لتجاRI للدiP %لعرب/ة PمشرP& %الستثماI في %لسكن %الجتماعي بالدiP %لعرب/ة
على Y2 يتم Fعم[ا Pتمويل[ا من خالi %لقطا& %لخا! %لعربي , مؤكد% 2=م/ة
iPالجتماع/ة بالد%P يةFلقطا& %لخا! في %لتنم/ة %القتصا% IPلمنتد( نظر% لد%

%لعرب/ة.
من ج[ة 2خر( 2كد Iئ/س %تحاF غرiPF v مجلس %لتعاYP %لخل/جيm خل/ل عبد%لله
%لخنجيY2 m %لقطا& %لخا! %لعربي كرé ج[وfF لص/اغة مقترحا. Pتوص/ا. يأمل
Y2 تتم مناقشت[ا خالi 2عماi %لدRIP %لثالثة للقمة %لعرب/ة %لتنموية %القتصاFية
-22 iخال Wبمدينة %لريا mيةFالجتماع/ة %لمزمع عقد=ا في %لمملكة %لعرب/ة %لسعو%

23 يناير 2013.
P2Pضح %لخنجي Y2 %لقطا& %لخا! %لعربي يترقب Y2 تخرè %لقمة بقر%P .%Iتوص/ا.
%قتصاFية من شأن[ا تحق/ق تكامل %قتصاF] عربي قاIF على %لصموF 2ما5 %ألOما.
%القتصاFية %لتي تجتاë كث/رً% من %قتصاFيا. iPF %لعالمm خاصة %القتصاFين %ألمريكي

P%ألPIPبي.
2PشاG Iلى Y2 "منتد( %لقطا& %لخا! %لعربي" خالi %لفترR من 12-13 يناير 2013
RIلتجا% vلعا5 لغر% Fمع %التحا YPبالتعا mيةFلسعو% vبتنظ/م من مجلس %لغر
P%لصناعة P%لزI%عة للبالF %لعرب/ة P%ألمانة %لعامة لجامعة %لدiP %لعرب/ةP m%لذ]
mWية في %لرياFلثالثة للقمة %لعرب/ة %لتنموية %القتصا% RIPلد% iمصاحبًا ألعما Yس/كو
س/بحث عدFً% من %لموضوعا. P%لقضايا %لتي من خالل[ا س/حدF %لقطا& %لخا!
%لعربي تطلعاته P{ماله من قمة %لرياmW لعل 2=م[ا تطوI%. %لمنطقة %لعرب/ة 2Pثر=ا
على تدفقا. %لتجاP RI%الستثماI %لعربي %لب/نيP m%لحاجة لتعزيز Pحماية
mلحكوما. %لعرب/ة%P لموقعة ب/ن %لمستثمرين% Fلعقو%P لعرب/ة% .%Iالستثما%
Rلحر% RIمتطلبا. تفع/ل منطقة %لتجاP لعرب/ة %لب/ن/ة% RIلمعوقا. %لتي تو%جه %لتجا%P
%لعرب/ةm مناقشة Pضع {ل/ة للمعالجا. %لتجاIية في منطقة %لتجاRI %لحرR %لعرب/ة
mلتنقل بتفع/ل %التفاق/ا. %لمبرمة%P لنقل% Rتس[/ل كفاءP ضافة لتعزيزG m)لكبر%
Rجديد .%IFمبا íالdG كما س/عمل %لمنتد( على mمةOعا. %لالPتنف/ذ %لمشرP
للقطا& %لخا! %لعربي تعزO من P fIPFمسؤPل/تهP mتحد من %آلثاI %لسلب/ة لألOما.

%القتصاFية %لعالم/ة P%نعكاسات[ا على %لمو%dن %لعربي. 
2Pكد %لخنجي Y2 %ستضافة %لرياW للقمة %القتصاFية في نسخت[ا %لثالثة تعتبر Fل/الً
P%ضحًا على قناعة %لمملكة %لعرب/ة %لسعوFية بأY مخرجا. %لقمت/ن %ألPلى P%لثان/ة
حققتا نتائج ملموسة سا=مت في Fعم %لقضايا %لعرب/ة %لتنموية P%القتصاFية
P%الجتماع/ةm مش/ر%ً في å%. %لوقت Gلى Y2 %نعقاF %لقمة في %لمملكة يشكل نقلة
نوع/ة للقمم %لعرب/ة P%لتنموية P%القتصاFية %لمقبلةm مب/نًا Y2 %قتصاF %لمملكة يعتبر
محوP %ًIمحركًا 2ساس/ًا للعديد من %قتصاFيا. %لدiP %لعرب/ةm لذ% يتوقع Y2 تخرè قمة
%لرياW بقر%I%. تدعم IPF %لقطا& %لخا! %لعربي في قضايا %لتنم/ة %القتصاFية

P%الجتماع/ة.
فتح %لمنافذ %لحدFPية

Pير( خل/ل %لخنجيY2 m %لقطا& %لخا! %لعربي يتطلع ألY تخطو قمة %لرياW خطو%.
جاRF لفتح %لمنافذ %لحدFPية ب/ن %لدiP %لعرب/ةP mتس[/ل %إلجر%ء{. %لجمرك/ة ب/ن
=ذf %لدiP ب[دv تفع/ل Pتعزيز %لتجاRI %لبن/ة ب/ن %لدiP %لعرب/ةm خاصة Y2 معدال.

.oللمستو( %لمطلو Yلب/ن/ة ال ترتقي حتى %آل% RIلتجا%
.%I%Oلى %لوG .يتبع[ا توج/[ا .%I%قر Wتتمخض عن قمة %لريا Y2 تابع "نأملP
o2ما5 %لمستثمرين %لعر iلمؤسسا. %لعرب/ة %لمعن/ة بفتح %لمجا%P .لج[ا%P
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لالستثماI في %لدiP %لعرب/ة YPF ق/وF مكبلة لحركة %ستثماI%ت[مm حتى يتمكن
%لقطا& %لخا! %لعربي %لمسا=مة جنبًا Gلى جنب مع حكوما. %لدiP %لعرب/ة في
Fعم مشاIيع %لتنم/ة %القتصاFية في %لبلد%Y %لعرب/ةm لذ% فإنه يجب Y2 تقد5
%لمصلحة %القتصاFية ب/ن %لدiP %لعرب/ة على %لمصلحة %لس/اس/ةm حتى تتحقق

%لوحدR %القتصاFية %لعرب/ة. 
PشدI Fئ/س %التحاF على ضرRIP %لدفع بالمشرPعا. P%التفاق/ا. %لمقرR لتعزيز
%لتجاRI %لعرب/ة %لب/ن/ة P%لعمل %القتصاF] %لمشترP l%التحاF %لجمركي %لعربي
P%لسوí %لعرب/ة %لمشتركةP mمنطقة %لتجاRI %لعرب/ة %لحرG mRضافة لتأك/د تلك
.%Iال س/ما %الستثما mلعرب/ة% iPلقطا& %لخا! للد% .%Iلوية توج/ه %ستثماP2 Rألج[ز%
iلك من خالåP mلمنطقة %لعرب/ة% oمصلحة شعوP توج/[[ا لمنفعةP لخل/ج/ة%
mلمتوسطة%P Rعا. %لصغ/رPلمشر%P ألمن %لغذ%ئي% iعا. في مجاPمشرP .%IFمبا
مؤكدً% Y2 %لقطا& %لخا! %لعربي س/بحث خالi %لمنتد( ك/ف/ة مو%ج[ة O2مة %لغذ%ء

%لعالم/ة P%لبرنامج %لطاñI لألمن %لغذ%ئي %لعربي لسد %لفجوR %لتمويل/ة %لزI%ع/ة.
2PشاI =نا Gلى Y2 %لقطا& %لخا! %لعربي يجب Y2 يكوY %لمشاlI %لرئ/س في
عمل/ة %لتنم/ة %القتصاFية P%الجتماع/ة في %لدiP %لعرب/ةY2P m =ذ% %ألمر لن يتحقق
Gال من خالi معالجة OGP%لة كافة %لمعوقا. %لتنظ/م/ة P%إلجر%ئ/ة P%إلI%Fية P%لفن/ة ب/ن
.%Iلمطا% P2 FPسو%ء عبر %لحد mفتح %لمنافذ %لجمرك/ة iلعرب/ة من خال% iPلد%
mناجحة .%Iلذين لدي[م %ستثما% oلعر% YPح/ث يتطلع %لمستثمر mلمو%نئ %لبحرية%P
ل/س في %لوdن %لعربي فقط Gنما في جم/ع iPF %لعالمG mلى معالجة مشكال.
تأش/ر%. %لدخوi للدiP %لعرب/ة حتى تكوY =نالك حرية حركة الستثماI%ت[م ب/ن

.iPلد% fذ=
2PفاI Fئ/س %التحاF بأY %قتصاFيا. %لدiP %لعرب/ة تستط/ع Y2 تنأ( بنفس[ا عن
fذ= Y2 %ًمؤكد mية مت/نة ف/ما ب/ن[اFخلق عالقا. %قتصا iية من خالFما. %القتصاOأل%
zية تحدFما. %قتصاO2 [2 لعرب/ة ضد% iPيا. %لدFستشكل حماية القتصا Rلخطو%
في %لعالمm خاصة %القتصاF %ألمريكي %لذ] يبدP 2نه يو%جه مشكال. %قتصاFية

متالحقة.
خطوd %لسكك %لحديدية

dلعرب/ة بخطو% iPمن %لد Fال=تما5 بربط عد% RIPلى ضرG عا خل/ل %لخنجيFP
%لسكك %لحديديةm خاصة تلك %لدiP %لتي تسمح مو%قع[ا %لجغر%ف/ة بذلكP m%تبا&
&Pلى جانب مشرG mلعرب/ة% iPلب/ن/ة ب/ن %لد% RIللتجا Iتس[/ال. تس[م في عبو
%لتباiF %لك[ربائي حتى يس[م åلك في Fعم %لمشرPعا. %لصناع/ة P%لزI%ع/ة %لتي
تحتاè للطاقة %لك[ربائ/ة كمصدI Iئ/س الستمر%I حركة %إلنتاP è%لتطوmI ما يحقق

2يضًا سوí عمل P%عدR للشباo %لعربي.
Y2 خاصة mلعرب/ة% iPفي %لد fمناقشة مستقبل %لم/ا iغفاG 5ضح 2نه يجب عدP2P
iصر%عا. خال Iتشكل محو Y2 تعتبر من %لقضايا %لتي يمكن fقض/ة من %لم/ا
%لسنو%. %لمقبلةP m%الستفاRF من %لم/اf في مشاIيع تول/د %لطاقة %لك[ربائ/ة
P%لمشرPعا. %لزI%ع/ة P%لح/و%ن/ة لدعم ج[وF %لدiP %لعرب/ة ف/ما يخص تحق/ق

مشرP& %ألمن %لغذ%ئي %لعربي.
2Pكد Y2 =ناl %=تمامًا كب/رً% بنجاë قمة %لرياW ألجل Fفع %لعالقا. %القتصاFية
P%لتعاYP %لعربي في جم/ع %لمجاال.m مش/رً% Gلى نجاë =ذf %لقمم في Pضع d2ر
جديدR للعالقا. تتمثل في صندF íPعم %لمشرPعا. %لصغ/رR %لذ] تمخض عن قمة
%لكويت %ألPلي يناير m2009 ثم ش[د Fعمًا خالi قمة شر5 %لش/خ يناير %لماضي
[Fبموجب %لدعم %لسعو íPلى توف/ر 2كثر من نصف م/ز%ن/ة %لصندG الفتًا m2011
P%لكويتي %لذ] بلغ مل/اPF IالI "نصف مل/اI لكل من[ما". كما Y2 من 2=م
iPبالد RFل[ا %لقمة تطوير %ستخد%ما. %لطاقة %لمتجدPتتنا vعا. %لتي سوPلمشر%

.íسع %لنطا%P ليPF 5ي قض/ة باتت تحظى با=تما=P mلعرب/ة%
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