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  إعالن الرياض 

  ادية واالجتماعيةاالقتص: الصادر عن القمة العربية التنموية

   م2013 يناير 22- 21 المملكة العربية السعودية –الرياض 

  

:  قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية      نحن
 و  9االقتصادية واالجتماعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يـومي           

م ، إذ   2013) كانون ثـان  ( يناير   22 و   21هـ الموافقين   1434 ربيع األول    10
نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين اللتـين             

 19: م ، و شـرم الـشيخ      2009ن  كانون ثـا  /  يناير   20-19: عقدتا في الكويت  
  .م2011كانون ثان /يناير

قـرارات والتقـدم     عن ارتياحنا لإلجراءات المتخذة لتنفيذ تلـك ال        وإذ نعبر 
االقتصادية واالجتماعية التي أقرتها القمتـان      : المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية    

السابقتان، ونؤكد على  ضرورة اإلسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة            
  .كافة العوائق التي تقف أمام انجازها

الحـساب الخـاص      بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل          كما ننوه 
بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة           

: الكويـت   (االقتصادية واالجتماعيـة فـي دورتهـا األولـى          : العربية التنموية 
  ). م2009كانون ثاني /يناير

 منا بأهمية المضي قدما في اتخاذ ما من شأنه تطـوير العمـل              واستشعارا
ك بما يخدم المواطن العربي واالرتقاء بمستوى معيـشته وتـوفير           العربي المشتر 

  : اتفقنا على ما يلي  الرعاية الصحية الكاملة له فلقد 
  :تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربي المشترك

 الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز           
الية العربية المشتركة وبنسبة ال تقـل       الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات الم     

ألهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلـك المؤسـسات لمواجهـة            %  50عن  



الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية االقتصادية           
واالجتماعية في بلداننا العربية ، والعمل على تطـوير آليـات عملهـا وتيـسير               

.  تمويالتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة االستفادة من مواردها          إجراءات
% 50وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة ال تقل عـن            

أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربيـة مـشتركة        
اع الخاص العربي مـن     جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القط       

أجل تلبية االحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي           
والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات     

  .، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي
  : تشجيع االستثمار البيني

همية االستثمار ودوره في االرتقاء بمستوى التكامل االقتصادي         منا بأ  إيمانا
العربي وتنمية التجارة العربية البينية وايجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفـض          
معدالت البطالة وزيادة مستوى التشغيل، وخفض مـستويات الفقـر، واسـتثمار            

ميـة وتطـوير    رؤوس األموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التن        
اقتصادات بلداننا العربية ، ومن أجل تشجيع تدفق االستثمارات العربية البينيـة ،             

) المعدلـة (فقد اعتمدنا االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال بالدول العربية          
لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية واإلقليمية والدولية ، وتوفير المنـاخ            

دفق االستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية         المالئم لزيادة ت  
منطقة جاذبة لهذه االستثمارات ، مؤكدين التزامنا بالعمل على وضـعها موضـع             
التنفيذ، وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة باالستفادة ممـا             

ذلك رجـال االعمـال العـرب       توفره هذه االتفاقية من مزايا وضمانات ، بما في          
المهاجرين الستغالل الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية االقتـصادية العربيـة           

  .الشاملة
 التزامنا بتهيئة المناخ االستثماري في بلـداننا وسـن القـوانين            كما نؤكد  

والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من االسـتثمارات واسـتغالل            
  .   ية والميزات النسبية التي تتميز بها دولناالثروات الطبيع



  :الطاقة استخدامات تطوير

 من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة فـي اسـتخدام       وانطالقـاً 
مصادر الطاقة المختلفة ،  فقد اعتمدنا االستراتيجية العربية لتطوير اسـتخدامات            

طلب المتزايد على الطاقة،    بهدف مواجهة ال  ) م  2030 – 2010( الطاقة المتجددة   
وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة ، وفتح المجال أمام إقامـة            
سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلـة             
من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفـة            

ات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خالل تهيئة البيئة التشريعية          لتطوير استخدام 
  . والمؤسسية والتنظيمية الالزمة لنشر استخداماتها

  :تنفيذ األهداف التنموية لأللفية 

 على التزامنا بالوفاء بتحقيق األهداف التنموية لأللفية والعمل علـى           وتأكيدا
قيق تلك األهداف، بالتركيز علـى الغايـة       دعم جهود الدول العربية األقل نمواً لتح      

الثالثة من الهدف األول المتعلقة بمكافحة الجوع والسيما التدخل السريع لمواجهـة            
اآلثار الناجمة عن األزمات الطارئة في مجال األمن الغذائي، فقد اعتمدنا توصيات           

طلوب حتى  المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية للتحرك العربي الم         
م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية ألهداف التنميـة            2015عام  

م، وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية  2015المستدامة الجديدة ما بعد عام      
الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الـشاملة           

قضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئـة ذوي الحاجـات         وإيالء مزيد من االهتمام بال    
الخاصة وخلق فرص العمل الالئق كهدفين محوريين من األهداف العربيـة فـي             

  .إطار ما سيتم االتفاق عليه مستقبالً
كما نوجه بتعزيز جهود األجهزة العربية ذات العالقـة بتنفيـذ األهـداف             

المتخصصة وبالتعاون مـع كافـة      التنموية لأللفية مثل المجالس الوزارية العربية       
  .الشركاء اإلقليميين والدوليين واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة

  :تحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة االمراض 



 من التزامنا بتحسين مستوى الرعاية الصحية ، وإيالء مزيد مـن            وانطالقا
بير لرفاهية المجتمع   االهتمام بقضايا األمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد ك         

واإلسـراع بوضـع ودعـم الـسياسات     . وجهود التنميـة فـي دولنـا العربيـة     
واالستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ بشأن المحـددات االجتماعيـة           
للصحة، وإشراك كافة القوى المجتمعية في ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجـة            

سياً لبلوغ األهداف التنموية لأللفيـة، واإليفـاء        هذه المحددات باعتبارها عامالً أسا    
بالتعهدات الخاصة بصحة األم والطفل واستئصال األمراض المعديـة والتـصدي           

واستمرارا للجهود المبذولة في مجـال مكافحـة األمـراض          . لألمراض السارية 
والقضاء عليها ، ولدعم ما صدر عن القمة العربية االقتصادية في دورتها األولى             

" الـصادر عـن   " إعالن الريـاض "م  فقد رحبنا بــ     2009لة الكويت يناير    بدو
المؤتمر الدولي ألنماط الحياة الصحية واألمراض غير السارية في العالم العربـي            

الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة  " والشرق األوسط 
  م 12/12/2012-9من 

  :اد الجمركي العربي التجارة البينية واالتح

لحرصنا على دعم  مسيرة التكامل االقتصادي العربي، وزيادة حجم وتأكيدا 
التجارة العربية البينية ، وتشكيل تجمع اقتصادي عربي متين ، فإننا نؤكد تصميمنا            
على  استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبـل نهايـة عـام               

هود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك ، كما          م ، و بذل كافة الج     2013
نثمن الجهود التي تبذلها المنظمات المتخصصة العربيـة واالتحـادات النوعيـة            

 فـي   معربينوالهيئات االقليمية والدولية من أجل تعزيز التجارة البينية العربية ،           
السالمي التـي   هذا المجال عن دعمنا لقرارات القمه االستثنائية لمنظمة التعاون ا         

م بدعوة مجلس محافظي البنـك االسـالمي للتنميـة          2012انعقدت بمكة المكرمة    
العتماد آلية عمليه لزيادة رأس مال البنك بما يساهم بتنمية التجارة واالستثمارات            
البينية ، وتعزيز صندوق التضامن االسالمي للتنمية ، ومرحبين في نفس الوقـت             

جارة للدول العربية التي اطلقتها المؤسسة اإلسـالمية  بمبادرة المساعدة من أجل الت   
  . الدولية لتنمية التجارة مع الـتأكيد على أهمية مساندتها ودعهما 



 الخطوات التي تمت حتى اآلن في طريق بناء االتحاد الجمركي           وإذ نبارك 
العربي، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل على  إتمام باقي متطلبـات إطـالق االتحـاد               

ركي العربي وفق اإلطار الزمني الذي تم االتفاق عليـه، وصـوال للتطبيـق              الجم
  .م 2015الكامل له في عام 

  :القطاع الخاص العربي ودوره في العمل العربي المشترك

 منا بالدور الحيوي للقطاع الخاص العربي كشريك في مسيرة التنمية           وإيمانا
وتحريك عجلة االنتاج  ، فإننا      العربية ودوره في زيادة معدالت النمو االقتصادي        

نؤكد استمرارنا في دعم هذا القطاع من خالل  االستمرار في توفير المناخ المالئم              
له لممارسة نشاطه  وتشجيع قيام المشروعات االستثمارية المنتجـة والمـشتركة             
وازالة العقبات التي تقف في طريق تدفق االستثمارات البينية العربيـة وتـسهيل             

جال االعمال والمستثمرين  وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطـاع الخـاص             انتقال ر 
بدوره على الوجه المأمول ، كما نؤكد على أهمية أن يقوم القطاع الخاص العربي              
بمسئولياته في دعم العمل العربـي المـشترك وتعزيـز مـشاركته االقتـصادية              

  .واالجتماعية في هذا المجال 

نتائج منتدى القطاع الخاص العربـي الـذي    ب - في هذا الصدد   –كما نرحب   
عقد في الرياض في إطار هذه القمة ، وجهود توثيق عرى التعاون بـين رجـال                
االعمال والمستثمرين العرب وسعيهم نحو قيام مشروعات عربية مشتركة بيـنهم           

   .   تعود بالنفع على الشعوب العربية 

  

  :األمن الغذائي العربي 

وفير األمن الغذائي لمنطقتنا العربية فقد وجهنـا         على حرصنا على ت    وتأكيدا
الهيئات والمنظمات المعنية للعمل على سرعة تنفيذ البرنـامج الطـارئ  لألمـن              
الغذائي العربي والتنسيق في ذلك مع الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج            

ربـي الـذي    والمؤسسات المالية العربية واالقليمية والدولية والقطاع الخـاص الع        
  .ندعوه للمساهمة في تنفيذ البرنامج عبر االستثمار في مشروعاته 



  :األمن المائي العربي 

 من إدراكنا لألهمية القصوى لألمن المائي في المنطقـة العربيـة            وانطالقا
باعتباره جزءا من األمن القومي العربي، آخذين  في االعتبار حقيقة الشح المائي             

استراتيجية األمن المائي في " ،  فإننا سنتابع عن كثب تنفيذ الذي تعاني منه منطقتنا
، لمواجهة التحـديات    "مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية    "و" المنطقة العربية 

والمتطلبات المستقبلية للموارد المائية بهدف تحقيق التنميـة المـستدامة، وتـوفير     
  .االحتياجات الحالية والمستقبلية من الماء

  :ئة والتنمية المستدامةالبي

 أهمية المحافظة على البيئة وما تحظى به قضاياها من اهتمام على      وأخذا باالعتبار 
المستوى العالمي فإننا نؤكد التزامنا  بوضع قضية االهتمام بالبيئـة فـي صـدر               

 :أولوياتنا من خالل

ـ              أ ا اإلسراع في تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربيـة ومخططه
 ،  20+التنفيذي على ضوء نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المـستدامة ريـو           

ومخرجات المؤتمر الثامن عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي          
 .الذي عقد بالدوحة

متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، واإلسـراع فـي               ب
 . دمجها في الخطط التنموية

ج   حث دول المنطقة التي لديها محطات نووية باإلفصاح عن تقـارير الـسالمة                
المتبعة ، ودعوتها لالنضمام الى اتفاقية األمان النووي لتجنيب المنطقة اآلثار           

 .ةالسلبية على البيئة جراء ما قد يترتب من حوادث خطير

قة العربيـة مـن   تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ خاصة وأن المنط  د    
أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وأن يكون ذلك على أساس اتفاقية األمـم              

 .المتحدة اإلطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها



هـ  الحفاظ على الموارد الطبيعية واإلسراع في تنفيذ االستراتيجية الدولية الجديدة            
 .م2020للتنوع البيولوجي 

  :م والبحث العلميالتعلي

 على مواصلة سعينا لتحسين جودة التعليم واالرتقاء به وتوفيره كحق           التأكيد
من حقوق اإلنسان، والمضي قدماً في دعم تنفيذ خطة تطوير التعليم فـي الـوطن          
العربي بما يحقق أهدافها، وااللتزام بتشجيع البحث العلمـي وزيـادة الموازنـات             

باحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث       الخاصة به، وتشجيع ورعاية ال    
العلمي والتقني، وتعزيز تقنية المعلومات واالتصاالت باعتبارها أداة للتنمية الشاملة 

  .وركيزة لنظام تعليمي يستوعب الجميع

  :الشــــباب 

الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة ، وتعزيز قدراتهم          تمكين  
لداعمة لتمكينهم من خالل التعلـيم النـوعي وتـوفير المعلومـات            وتوفير البيئة ا  

والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة عبر سياسات واستراتيجيات متعددة         
األبعاد وضمن رؤية موحدة ومتكاملة تستوعب الـشباب كـشركاء ولـيس فقـط              

دى الثالـث   عن ارتياحنا لما توصل إليه المنت      وفي هذا اإلطار نعرب    ،   كمستفيدين
لعقد منتدى للشباب العربـي فـي المملكـة العربيـة            كما ندعو    للشباب العربي ،  

السعودية خالل ستة أشهر من تاريخه لمناقشة أولويات الشباب في المرحلة الراهنة 
وطرح القضايا األساسية التي تمس مستقبل وتطلعات الشباب العربي من خـالل            

رص توظيف الشباب وإتاحة فـرص      محور رئيس يركز على بحث آليات خلق ف       
العمل الالئق لهم ومكافحة البطالة ، وإتاحـة مـشاركته الـسياسية واالقتـصادية            

  .واالجتماعية 

  :المرأة

للدور الهام للمرأة في التنمية فإننا نؤكد عزمنا على مواصـلة           وإدراكا منا   
ة قـدراتها  الجهود الرامية الى تطوير النظم والتشريعات التي تمكن المرأة من تنمي         



ومهاراتها والقضاء على أميتها ،  والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص         
  .لها وعلى قدم المساواة لمزيد من المشاركة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

  :المجتمع المدني 

 إيماننا بأهمية دور منظمات ومؤسـسات المجتمـع المـدني           وانطالقا من   
لتنموية واالقتصادية واالجتماعية والذي أكدنا عليه في القمـم         كشركاء في العملية ا   

السابقة ، نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالـث للمجتمـع المـدني               
العربي للقمة التنموية من اطر لمزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومنظمات            

  .المجتمع المدني لتحقيق التنمية االجتماعية المنشودة 

،، نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الرياض قررنا عقد القمـة          وختاما
 م  2015االقتصادية واالجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلـع         : العربية التنموية 

في تونس بناء على دعوة كريمة من الجمهورية التونسية لمتابعة ما تم إنجازه من              
لمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي      مقررات وما جاء في هذا اإلعالن، وتكليف ا       

واألمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دوريـة بالتقـدم             
االقتصادية : المحرز إلى القمم العربية، وعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية

  . م 2017واالجتماعية في الجمهورية اللبنانية عام 

قدير إلى المملكة العربيـة الـسعودية حكومـة          بخالص الشكر والت   ونتوجه
وشعبا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود على              

االقتصادية واالجتماعيـة فـي     : استضافتها الكريمة ألعمال القمة العربية التنموية     
بـن  سلمان  الملكي االمير   دورتها الثالثة، ونشيد باإلدارة الحكيمة لصاحب السمو        

 ولي العهد نائب رئـيس مجلـس الـوزراء وزيـر الـدفاع                آل سعود  عبدالعزيز
مة ستعزز مـسيرة العمـل العربـي        مهلجلساتها، وتتويج نتائج اعمالها بقرارات      

المشترك وتسهم في تحقيق الرخاء والتنمية لدولنا وفي تجسيد تطلعات شعوبنا في            
  . تحقيق التكامل االقتصادي العربي المنشود

 عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتهـا للتحـضير           كما نعرب 
 . وتوفير عوامل النجاح لهذه القمة


