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&قتصا!

مبا:)&9 للق$ا8 &لخا6 &لع)بى بقمة &ل)4ا3 لح1 مشكلتى &لفق) '&لب$الة
&لجمعة* 11 يناير 2013 - 17:05

&لريا2 0 1 0

يسعى -لقطا1 -لخا. -لعربى لترس#خ حق#قة
Aجو5< -لمتنامى على -لساحة -القتصا5ية
-لعرب#ة من خالI مباF-G5 عمل#ة لحل مشكلتى
IAا كل -لدOلبطالة -لتى تعانى من-A لفقر-
-لعرب#ة بنسب متفاAتة تتر-TA ب#ن S 20لى

 .%30

Aتتضمن -لمباVW F-G5رAحاF عمل#ة لمشاGكة
فاعلة فى كافة مشرAعاF -لتنم#ة بما ف#Oا
-لبن#ة -الساس#ة A-لصناعاF -لثق#لة
A-لمشرAعاV Fويلة -ألجل كث#فة -لعمالة بعد
-لنجاT -لذ^ حققه -لقطا1 -لخا. على صع#د
-لمشرAعاF -لصغ#رa -لخدم#ة Aقص#رa -ألجل

A-لتى صاFG تسOم بأكثر من 50% من Sجمالى -لناتج -لقومى لبعض من -القتصا5ياF -لعرب#ة. 

:g-بعنو hعبر منتد^ -لقطا1 -لخا. -لعربى -لذ^ تستض#فه -لريا aG5ذ< -لمباi jالVيستعد -لقطا1 -لخا. -لعربى إلA
^Gلك يومى 12-13 يناير -لجاmA nلتكامل -القتصا5^ -لعربى-A لتنم#ة- F-G5كة فاعلة للقطا1 -لخا. فى مباGنحو مشا
بتنس#ق مشترr ب#ن -ألمانة -لعامة لجامعة -لدIA -لعرب#ة A-التحا5 -لعاq لغرp -لتجاA aG-لصناعة A-لزG-عة بالدIA -لعرب#ة

Aمجلس -لغرp -لسعو5ية.

AيتناIA -لمنتد^ عدa محاGA من ب#نOا متابعة تنف#ذ iWم -لقر-F-G -لصاaG5 عن قمتى -لكويت Aشرq -لش#خ -القتصا5يت#ن
من منظوG -لقطا1 -لخا. -لعربىiWA nم -لتحدياF -لتى تو-جه -لتجاaG -لعرب#ة -لب#ن#ة Aمنطقة -لتجاaG -لحرa -لعرب#ة
Fم -لتحدياiW لتنقل ب#ن -لبال5 -لعرب#ة -لتى تعتبر من-A لنقل- Fلتغلب على مشكال- FمتطلباA سبل تفع#لA n^لكبر-

-لتى تو-جه -لتجاA aG-الستثماF-G -لعرب#ة -لب#ن#ة.

Aمن -لمقرgW G يعقد على iامش -لمنتد^ yGA 10 عمل حوI عد5 من -لموضوعاF -القتصا5ية -لح#وية F-m -لصلة -لتى
قدمتOا بعض -لمنظماF -لعرب#ة -لمتخصصةn مثل مشر1A -لبوGصة -لعرب#ة -لمشتركةA nمباaG5 -لمساعدa من Wجل
-لتجاaG للدIA -لعرب#ة Aمشر1A -الستثماG فى -لسكن -الجتماعى بالدIA -لعرب#ةn على gW يتم 5عمOا AتمويلOا من

خالI -لقطا1 -لخا. -لعربى.

AيشاrG فى منتد^ -لقطا1 -لخا. -لعربى -لذ^ تستض#فه -لرياW hكثر من 500 شخص#ة Gسم#ة من G|A-ءA nسفر-ء
F-س#دA nمستثمرينA nتنموية rساء بنو}GA nصنا5يق تمويل عرب#ةA nاOتحا5-ت-A عرب#ة pساء غر}GA n5بلوماس##نA

GAجاW IعماGA nI{ساء شركاF تجاGية Aصناع#ة G|A-ع#ة A-ستثماGية.

Aيعكف فريق من -لخبر-ء -لمتخصص#ن فى مجاI -لتنم#ة -لصناع#ة A-لتقن#ة فى منتد^ -لقطا1 -لخا. -لعربى على بحث
aلصغ#ر- Fتطوير -لصناعاA لعرب#ة للسلع -لغذ-ئ#ة- Fلى توح#د -لمو-صفاS ية ترمىGيع -ستثماGقامة مشاS F4 مقترحا

A-لمتوسطة فى تلك -لبلد-A g-لترAيج للصناعاF -لخضر-ء Sضافة Sلى -لتوع#ة بأiم#ة تقن#اF -لنانو.

Aتشمل تلك -لمقترحاF -لمقدمة من -لمنظمة -لعرب#ة للتنم#ة -لصناع#ة A-لتعدين تنف#ذ مشر1A يتعلق بسالمة -لغذ-ء
pدOلسالمة -لغذ-ئ#ة ب- Iعد-5 برنامج حوSA لغذ-ئ#ة- Fلق#اس#ة -لعرب#ة -لخاصة بالمنتجا- Fيعتمد على تطب#ق -لمو-صفا
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تسO#ل -لتجاaG -لعرب#ة -لب#ن#ة A-لتكامل -إلقل#مى من خالI تعزيز Éل#اF -لتنس#ق A-لمو-ءمة فى مجاI -لسالمة -لغذ-ئ#ة
بما يتو-فق مع -لمماGساF -لدAل#ة.

Aيركز -القتر-T -لثانى على تنم#ة Aتطوير جملة من -لمؤشر-F -لعرب#ة -لخاصة بالمؤسساF -لصغ#رA a-لمتوسطة Aمن
nل#ةAلد-A إلقل#م#ة- aGحجم -لتجا a5يا|A لتنافس#ة- aGتحس#ن -لقدA nلق#مة -لمضافة- G5لتنو1 فى مصا- a5ا |ياOب#ن

AتسO#ل -الندماÖ -القتصاA ^5-الجتماعى.

AيOدp -القتر-T -لثالث لرفع -لقدaG -لتنافس#ة للصناعة عن Vريق -اللتز-q بالمعاي#ر -لب#ئ#ة A-لترAيج إلنشاء شبكة من
-لصناعاF -لخضر-ء Aمر-كز -لبحوá -لعاملة بالتنس#ق ب#ن -لجامعاA Fجمع#اF -لصناع##ن من Wجل -البتكاF-G -لتكنولوج#ة

5Aعم Éل#اA Fتقن#اF -إلنتاÖ -آلمن A-ألنظف A-الستخد-q -ألنظف A-ألكفأ للطاقة A-لم#ا< فى -لعمل#اF -لصناع#ة.

Aيتضمن -القتر-T -لر-بع Aضع خطط Aبر-مج علم#ة Aعمل#ة لزياa5 -لتوع#ة بأiم#ة علوq تقن#ة -لنانو A-لعمل على نقل
nم -لمشاكل -لقائمةiW لحل FخدماA Fتقن#اA Fلى منتجاS اOن -لعربى عبر تحويلVا فى -لوOن#VتوA اOتقن#اتA اOفGمعا
nاOلوقاية من-A h-لقضاء على -ألمر-A لصحى-A توف#ر -لغذ-ء -آلمنA لتكلفة- aGم#سوA مثل توفر -لم#ا< -لصح#ة -آلمنة

Aتوف#ر -لطاقة -لجديدa -لمتجدA na5-لقضاء على تلوá -لب#ئة AحمايتOا.

Aمن -لمقرgW G يرفع -تحا5 -لغرp -لعرب#ة مباA F-G5توص#اF منتد^ -لقطا1 -لخا. Sلى -لقمة -القتصا5ية -لعرب#ة -لثالثة
.^G22 يناير -لجاA 21 يومى hا فى -لرياiعقد Gلتى من -لمقر-

Aكانت مصر قد -ستضافت -لقمة -لثان#ة فى شرq -لش#خ A 2011عقدF -لقمة -ألAلى فى 
-لكويت 2008.
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