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5-11-2015 
مسودة 

توصيات المنتدى  
الرابع لرجال األعمال لمدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  

لمقمة الرابعة لمدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 
( 9/11/2015-8:  مجمس الغرف السعودية–الرياض )

نحن رجال األعمال في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المشاركون في الممتقى الرابع 
 بالرياض 9/11/2015-8  ألصحاب األعمال في الدول العربية وأمريكا الجنوبية المنعقد يومي

نتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان إلى صحاب السمو الممكي بالمممكة العربية السعودية 
الممك سممان بن عبد العزيز آل سعود، ممك المممكة العربية السعودية عمى المبادرة باحتضان 

. فعاليات ىذا المنتدى اليام
فمنذ لقاءنا األول والثاني والثالث عمى ىامش القمة االولى والقمة الثانية لمدول العربية 

، والقمة الثالثة فى 2009 والدوحة فى عام 2005ودول أمريكا الجنوبية في برازيميا عام 
 شيدت العالقات بين دول االقميمين نقمة نوعية في مجاالت 2012جميورية البيرو عام 

التعاون المختمفة وخاصة مجال التعاون االقتصادي حيث انعقد اجتماعين لوزراء االقتصاد 
الذي أكد عمى ضرورة تشجيع التجارة واالستثمار بين " اعالن كيتو"االول في كيتو وصدر عنو 

، والذي أكد عمى "إعالن الرباط"كما انعقد االجتماع الثاني في الرباط وصدر عنو . المنطقتين
تعزيز اإلطار المؤسسى لتنمية التعاون االقتصادي بين المجموعتين وذلك بإحداث آليات 

مشتركة لبمورة مشاريع تجسد عمى أرض الواقع أىداف التعاون فى العديد من القطاعات ذات 
. 2016 وسينعقد االجتماع الثالث في جميورية بوليفيا متعددة القوميات في عام األولوية،

وينعقد المنتدى الرابع لرجال األعمال وسط األزمة المالية واالقتصادية العالمية، وأزمة 
وعمى الرغم من أنيا نشأت خارج إقميمينا، لكنيا . الغذاء وأزمة الطاقة وأزمة التغير المناخي

.  تؤثر سمبا عمى اقتصاداتنا ويتطمب معالجتيا تعزيز الجيود بين االقميمين لمواجيتيا
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وتناول جدول أعمال المنتدى عدد من الموضوعات اليامة حول العالقات االقتصادية بين 
استراتيجيات التعاون ( 1: الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ألقت الضوء عمى ما يمي

نقل،  )  االنشطة االقتصادية المختمفةفيمريكا الجنوبية أوالتكامل بين الدول العربية ودول 
 مع استعراض  والخدمات الموجستيةالبحريدور النقل ( 2;(الخ  ....زراعةتجارة، سياحة، 

التجارب الناجحة في مجال  (4;السياحة والخدمات المالية( 3;"الصعوبات والمقترحات
.  المشروعات المشتركة

كما رحب المنتدى الرابع لرجال األعمال لمدول العربية ودول امريكا الجنوبية بدراسات 
الجدوى االقتصادية المبدئية التي أعدتيا االكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري 

بشأن انشاء شركة قطاع خاص مشتركة لمنقل البحري بين الدول العربية ودول امريكا 
مريكا أ لمخدمات الموجستية بين الدول العربية ودول مشتركةنشاء شركة وكذلك إ الجنوبية،
. الجنوبية

إن إقامة ىذه المنتديات ستدعم العالقات االقتصادية والتجارية بين أصحاب األعمال في 
اإلقميمين من خالل تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب األعمال في المجاالت ذات االىتمام 
المشترك، واستكشاف الفرص االستثمارية وعقد اتفاقيات تجارية من شأنيا تعزيز التجارة 

. واالستثمار في اإلقميمين

 :وأوصى المشاركون بما يمي 
اىتزحُة تإّشاء شزمح قطاع خاص ٍشتزمح ىيْقو اىثحزي تُِ اىذوه اىؼزتُح ودوه  .1

 اٍزَنا اىجْىتُح

ىتيؼة دور اىىسُظ  (Logist Broker)خذٍاخ ّقو ىىجستُح إّشاء شزمح ب اىتزحُة .2

تزؤوص أٍىاه خاصح ػزتُح ) اىَثاشز تُِ اىَىاّا اىثحزَح وشزماخ اىْقو اىثحزٌ

 ؛(وأٍزَنُح جْىتُح

خذٍاخ اىْقو فً اىَجَىػتُِ وتىفُز اىخذٍاخ اىَالحُح ٍغ تحسُِ ٍْظىٍح تطىَز  .3

 ئ تحسُِ وسَادج  مفاءج اىَىاََُا َسهٌ فً اىثحزٌاىْقو وخاصح  ٓاىْقو وشثناخ

 .اىثحزَح

ضزورج اَجاد آىُح ىيتْسُق تُِ دوه االقيَُُِ ػْذ االّضَاً إىً االتفاقُاخ اىذوىُح،  .4

واىؼَو ػيً إَجاد آىُح ىتثاده اىىثابق واىثُاّاخ اىَتؼيقح تاالتفاقُاخ اىَثزٍح تُِ دوه 

 .االقيَُُِ

ّح  .5 أهَُح أُ تقىً اىذوه غُز اىَْضَح ٍِ االقيَُُِ تاىَسارػح تاالّضَاً إىً ٍذوَّ

اىسيىك، ومذىل اىتصذَق ػيُها، حتً تصثح اىَذوّح إطاًرا تْظًَُُا ىيزتظ اىثحزٌ 

 .اىَستهذف تُِ االقيَُُِ
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سَادج رحالخ اىخطىط اىجىَح اىَثاشزج تُِ اىذوه اىؼزتُح واألٍزَنُح اىجْىتُح ٍغ  .6

 تسهُو ٍْح تأشُزاخ اىذخىه ىيسُاحح واألػَاه؛

تفؼُو اىتؼاوُ تُِ االتحاد اىؼاً ىغزف اىتجارج واىصْاػح واىشراػح ىيثالد اىؼزتُح ٍغ  .7

 .االتحاد اىؼاً ىغزف اىتجارج االٍزَنٍ اىجْىتٍ

 


