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  &قتصا!

&لقمة &لعرب0ة &لتنموية &القتصا7ية 6&الجتماع0ة &لثالثة تبد+ غد& في &لريا!
[20/يناير/2013] "لريا--سبأ:عبد"لله حز"!

تبدA غد" "الثن3ن في "لعاصمة "لسعو9ية "لريا- A Bعما@ "لقمة "لعرب3ة "لتنموية "القتصا9ية 8"الجتماع3ة
"لثالثة .

8تناقش "لقمة تقرير متابعة قر"L"P "لقمة "لعرب3ة "القتصا9ية 8"الجتماع3ة في P89تOا "أل8لى "لتي عقدL في
89لة "لكويت P898 B !2009تOا "لثان3ة في شر! "لش3خ بجمOوPية مصر "لعرب3ة U B!2011ضافة Uلى بحث
موضوb "الستثماP في "لد8@ "لعرب3ة B 8"التفاق3ة "لموحد` الستثماP P_8^ "ألمو"@ "لعرب3ة في "لد8@ "لعرب3ة.

B!2030 لىU !2010 `9لطاقة "لمتجد" Lإلستر"ت3ج3ة "لعرب3ة لتطوير "ستخد"ما" bكما يناقش "الجتما
8"ألjد"i "لتنموية لأللف3ة U 2000لى 2015! 8ما بعدB 8 موضوb "لتصدh لألمر"- غ3ر "لمعدية.

8يتوقع "n يعتمد "لقا9` "لعرm في jذk "لقمة "التفاق3ة "لموحد` الستثماP P_8^ "ألمو"@ "لعرب3ة في "لد8@
"لعرب3ة 8كذلك "عتما9 "الستر"ت3ج3ة "لعرب3ة لتطوير "ستخد"ماL "لطاقة "لمتجد9` خال@ "لفتر` من U 2010لى

2030 8"ألjد"i "لتنموية لأللف3ة 8ما بعدjا "لتصدh لألمر"- غ3ر "لمعدية ("ألمر"- غ3ر "لساPية).

8تحتوh "التفاق3ة "لموحد` الستثماP P_8^ "ألمو"@ "لعرب3ة في "لد8@ "لعرب3ة على ضماناL للمستثمر
m88"لحر Lمن "لد8لة "لمض3فة جر"ء "إلخال@ بااللتز"ما Pلعربي "لتي تمثل تعويضا عا9ال عما يص3به من ضر"
8"لطو"xP 8كذلك "لسماw للد8@ "ألvر"i في "التفاق3ة 8في vUاA PحكامOا بانتقا@ P_8^ "ألمو"@ "لعرب3ة ف3ما
ب3نOا بحرية 8تشجع 8تسOل "ستثماjPا مع مر"عا` "لتشريعاL 8"ألنظمة "لمتعلقة بالنشاvاL "لمقننة

8حماية "لب3ئة.

n"9ع3ة في "لسو"Pضي "لز"Pأل" Pالستثما n"9ية "لسوPوOا جمOتقدمت ب `P98ستناقش "لقمة مبا
للمساjمة في سد "لفجو` "لغذ"ئ3ة 8"إلسOا! في تحق3ق "المن "لغذ"ئي "لعربي .
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8تكتسب قمة "لريا- "القتصا9ية j8ي "لثالثة من نوعOا بعد قمتي "لكويت 2009 8مدينة شر! "لش3خ
Lا "لعالم "لعربي في "لمجاالjدOية يشPجذ L"8تغ3ر Lا تأتي بعد تحوالOم3ة خاصة لكونjA 2011 لمصرية"
"لس3اس3ة 8"القتصا9ية 8"الجتماع3ة تتطلب UيجاÄ 9ل3اA Lكثر فاعل3ة لدعم مس3ر` "لتكامل "القتصاh9 "لعربي

.

8من "لمتوقع "n يؤكد "عالn "لريا- "لذh س3صدP في ختا! "عما@ "لقمة B على "jم3ة مو"صلة 9عم
B سلب3ة على "القتصا9 "ل3مني P8"لقرصنة 8ما تسببه من "ثا mاjPة "عما@ "الOية "ل3من3ة في مو"جPوOلجم"

8"لمساjمة في تحمل "ألعباء "لناجمة عن تدفق "لالجئ3ن من "لقرn "الفريقي "لى "ل3من .

`Pلعرب3ة 8"لمقد" nلريا- "لد8@ "لعرب3ة "لى "اللتز"! بتوف3ر شبكة "ألما" nيدعو "عال nA 8من "لمتوقع "يضا
. !2012 ^Pقمة بغد"9 في ما P"8تنف3ذ لقر B ريا لد8لة فلسط3نOمريكي شA P89ال nبمبلغ مائة مل3و

8كذ" 9عو` "لد8@ "العضاء "لى "اليفاء بالتز"ماتOا "لسابقة لدعم "لشعب "لصومالي B 8 مو"صلة 9عم جOو9
"لحكومة "لصومال3ة في Uعا9` "العماU8 Pقامة "لبن3ة "لتح3ة 8منظومة "لتشريعاL 8"لقو"ن3ن "لتي من شأنOا

جذm "الستثماL"P "لعرب3ة.

كما يتوقع nA يدعو "عالn "لريا- "لى مباPكة جOو9 "لقطاb "لخاÑ في vUالÉ مباP9` "لبوPصة "لعرب3ة
"لمشتركة في مملكة "لبحرين B 8"الشا9` بنشاv صندÉ8 9عم "لمشر8عاL "لصغ3ر` 8"لمتوسطة .


