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 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 على المستوى الوزاري

 (100الدورة العادية )
 م 24/8/2017هـ الموافق   1438ذو الحجة   2

 
 والقراراترير لتقا

 

 أواًل: االفتتاح:

بشفأن ( 16/2/2017 - 99د.ع  - 2136)ق تذ يذًا لقفرار المجلفس اصاتيفادت واصجتمفااي رافم  .1
( للمجلفس 100( للمجلفس اصاتيفادت واصجتمفاايق اقفدل الفدور  )100مواد ومكان اذعقفاد الفدور  )
ق 23/8/2017 فؤولين بتفاريخ ق وال  م تو  كبفار الم 24/8/2017ال  الم تو  الوزارت بتاريخ 

 20/8/2017ق واجتماع اللجذم اصجتماايفم بتفاريخ 21/8/2017واجتماع اللجذم اصاتياديم بتاريخ 
 بمقر األماذم العامم.

شفففففار   فففففي اجتمفففففاع المجلفففففس الففففف  الم فففففتو  الفففففوزارت ممثلفففففون افففففن الفففففدوي العربيفففففم األاضفففففا ق  .2
خييففففففم واصت ففففففادال العربيففففففمق واألماذفففففففم والمؤ  ففففففال الماليففففففم العربيففففففم والمذجمففففففال العربيففففففم المت

 العامم. )مر   اوائم المشاركين(.

ال فففففففف ير والمذففففففففدوب الففففففففدائم للجم وريففففففففم   -ا تففففففففتع اصجتمففففففففاع  ففففففففعاد  ال فففففففف ير ذففففففففذير العربففففففففاوت  .3
( للمجلففففففس اصاتيففففففادت 99الففففففذت تولففففففل دولتففففففه رئا ففففففم الففففففدور  ) الجزائريففففففم الديمقراقيففففففم الشففففففعبيم 

افففففدم  فففففي بفففففدايت ا التعفففففازت لعفففففائلتي المر فففففومين ال فففففيد أ مفففففد واصجتمفففففااي. وألقففففف   فففففعادته كلمفففففم 
المففففففدير العففففففام للمذجمففففففم العربيففففففم  –ذائففففففب اصمففففففين العففففففامق وال ففففففيد ابففففففد ا  م ففففففارب –بففففففن  لففففففي 

للتربيففففم والثقا ففففم والعلففففوم )اصلك ففففو(ق كمففففا اففففدم الشففففكر لمماذففففم العامففففم الفففف  تعاوذ ففففا  ففففي متابعففففم 
تقففففففففوير مؤ  ففففففففال العمفففففففي العربففففففففي المشففففففففتر   ففففففففي  تذ يفففففففذ اففففففففرارال الففففففففدور  ال فففففففابقمق وأشففففففففار أن

المجفففففففالين اصاتيفففففففادت واصجتمفففففففااي أيفففففففبع ضفففففففرور  مل فففففففم ولفففففففذا مفففففففا  فففففففعل لفففففففه الجم وريفففففففم 
الجزائريففففففم الديمقراقيففففففم الشففففففعبيم خففففففني  تففففففر  رئا ففففففت ا للففففففدور  ال ففففففابقم. كمففففففا أشففففففار إلفففففف  الج ففففففود 

ر  العربيفففففم الكبفففففر ق ومشفففففروع التفففففي بفففففذلت ا الجزائفففففر لتذ يفففففذ القفففففرارال المتعلقفففففم بمذققفففففم التجفففففار  ال ففففف
اصت فففففاد الجمركفففففي العربفففففيق وت ريفففففر تجفففففار  الخفففففدمالق باهضفففففا م إلففففف  الموضفففففواال اصجتماايفففففم 

( ومذ فففففففا:  اص ففففففتراتيجيم العربيفففففففم 28التففففففي يففففففدرل افففففففن القمففففففم العربيفففففففم  ففففففي دورت فففففففا العاديففففففم )
تذميفففففففففم للب فففففففففو العلمفففففففففي والتقذفففففففففي واصبتكفففففففففارق وذتفففففففففائج المفففففففففؤتمر الفففففففففوزارت  فففففففففوي  اصرلفففففففففاب وال

اصجتماايففففففم: أ ففففففباب ومعالجففففففال ق وخقففففففم العمففففففي اص ففففففتراتيجيم التذ يذيففففففم  أجذففففففد  تذميففففففم المففففففرأ  
  .)مر   ذص الكلمم(.2015 ي المذققم العربيم لما بعد 
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( للمجلفففففففس اصاتيفففففففادت واصجتمفففففففاايق 100تولفففففففل المملكفففففففم العربيفففففففم ال فففففففعوديم رئا فففففففم الفففففففدور  ) .4
ذائفففففب وزيفففففر الماليفففففم كلمفففففم شفففففكر خنل فففففا  –زاي وألقففففف  معفففففالي الفففففدكتور  مفففففد بفففففن  فففففليمان البفففففا

الجم وريفففففم الجزائريفففففم الديمقراقيفففففم الشفففففعبيم الففففف  ج ودلفففففا أثذفففففا  رئا فففففم الفففففدور  ال فففففابقم للمجلفففففس 
ألماذفففففم العامفففففم الففففف  الت ضفففففير واصافففففداد الجيفففففد ل فففففذا اصجتمفففففاع. وأافففففرب افففففن  فففففعادته اوكفففففذل  

( والتففففففي يكمففففففي ب ففففففا لففففففذا المجلففففففس 100أن تتففففففول  المملكففففففم العربيففففففم ال ففففففعوديم رئا ففففففم الففففففدور   )
ذجففففففازال  ففففففي إاففففففرار العديففففففد مففففففن اصت اايففففففال  ففففففي المجففففففاصل اصاتيففففففاديم ( اامففففففًا  ا لففففففم باه50)

واصجتماايفففففم. وأشفففففار أن جفففففدوي اامفففففاي المجلفففففس  ا فففففي بالمواضفففففي  التفففففي ت فففففدال للفففففد   بم فففففير  
ق األمففففففر العمففففففي العربففففففي المشففففففتر   ففففففي جففففففي الت ففففففديال التففففففي تواجففففففه ااتيففففففادال الففففففدوي العربيففففففم

 الذت يتقلب التعاون والتذ ي  لمواج ت ا.)مر   ذص الكلمم(.
ألقفففف   ففففعاد  ال فففف ير د. بففففدر الففففدين انلففففي كلمففففم ذيابففففم اففففن معففففالي األمففففين العففففامق واففففدم خنل ففففا  .5

الت ذئففففم إلفففف  المملكففففم العربيففففم ال ففففعوديم الفففف  تولي ففففا رئا ففففم الففففدور  ال اليففففم للمجلففففس متمذيففففًا ل ففففا 
وجففففه الشففففكر إلفففف  الجم وريففففم الجزائريففففم الديمقراقيففففم الشففففعبيم الفففف  رئا ففففم التو يفففف  وال ففففداد. كمففففا 

وأشففففار أن جففففدوي أامففففاي  الففففدور  ال ففففابقم للمجلففففسق موقففففد رًا الج ففففود التففففي بففففذلت ا  ففففي إدار  أامالففففه.
مففففففففن الموضففففففففواال اصاتيففففففففاديم واصجتماايففففففففم ال امففففففففم مذ ففففففففا: داففففففففم  المجلففففففففس يتضففففففففمن اففففففففدداً 
قففففففم التجففففففار  ال ففففففر  العربيففففففم الكبففففففر  واصت ففففففاد الجمركففففففي تقففففففورال مذقو اصاتيففففففادت ال ل ففففففقيذيق 

العربففففففيق والملففففففال اصاتيففففففادت واصجتمففففففااي لمجلففففففس الجامعففففففم الفففففف  م ففففففتو  القمففففففم  ففففففي دورتففففففه 
ر اقففففففدلا  ففففففي المملكففففففم العربيففففففم ال ففففففعوديم  ففففففي مففففففارس القففففففادم29العاديففففففم ) ق باهضففففففا م  ( الموقففففففر 

 فففففي  2030داال التذميفففففم الم فففففتدامم تويفففففيال اجتمفففففااي اللجذفففففم العربيفففففم لمتابعفففففم تذ يفففففذ ألففففف إلففففف 
. وأشفففففار إلففففف  ألميفففففم 2026-2016الفففففدوي العربيفففففمق والعقفففففد العربفففففي لمذجمفففففال المجتمففففف  المفففففدذي 

تقففففوير العمفففففي اصاتيففففادت واصجتمفففففااي العربففففي المشفففففتر ق وأن لففففذا األمفففففر ي ففففتلزم وضففففف  رؤيفففففم 
 قصاتيفففففففادتايق تعميفففففف  التكامفففففففي اا ففففففتراتيجيم ترتكفففففففز الفففففف  ثنثفففففففم أركففففففان ولفففففففي التعففففففاون ال عففففففف

 اصينل الثقا ي والتربوت. )مر   ذص الكلمم(.
وزيفففر الماليفففم والتخقفففيق اصاتيفففادت  –ألقففف  معفففالي ال ريففف  أوي د. م مفففد اثمفففان  فففليمان الركفففابي  .6

بجم وريفففففم ال فففففودان كلمفففففم أافففففرب خنل فففففا افففففن تضفففففامن جم وريفففففم ال فففففودان الكامفففففي مففففف  الشفففففعب 
داذت ففا للممار ففال العدواذيففم تجفف ا  األايفف  والشففعب ال ل ففقيذي األاففزي. وأاففرب اففن ال ل ففقيذيق واا

الشكر والتقدير للدوي الشفقيقم واليفديقم ق وكفذل  لجامعفم الفدوي العربيفم ل فعي ا الفدؤوب لفدام م فير  
التذميفم اصاتيففاديم  ففي الففدوي العربيفم الفف  اليففعيد العففامق وم فاذد  وداففم جم وريففم ال ففودان خايففًم 

قفرار اصمريكفي ب فرا اقوبفال الفف  جم وريفم ال فودان. كمفا أشففار  يمفا يتيفي ب فعي ا الفدائم لر فف  ال
 يفففو ر بفففل امفففم امفففان  قإلففف  اقفففد المفففؤتمر العربفففي هافففاد  اهامفففار ودافففم التذميفففم  فففي ال فففودان

أن يخففرج لففذا اصجتمففاع بففبالترتيبففال الجاريففم لعقففد لففذا المففؤتمر. و ففي ذ ايففم كلمتففه أاففرب اففن أملففه 
عربيم لت قيف  التذميفم اصاتيفاديم واصجتماايفم  في كامفي المذققفم بمقررال امليم تدام  عي الدوي ال

 العربيم لما  يه خير شعوب ا.
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وكيفففففففي األمفففففففين العفففففففام لممفففففففم المت فففففففد  واألمفففففففين  –ألقففففففف   فففففففعاد  ال فففففففيد م مفففففففد الفففففففي ال كفففففففيم  .7
كلمففففففم أاففففففرب خنل ففففففا اففففففن اصاتيففففففاديم واصجتماايففففففم لاربففففففي آ ففففففيا )اص ففففففكوا(ق التذ يففففففذت للجذففففففم 
لفففففدي ا أ كفففففار  لفففففذ  اللجذفففففماص فففففكوا  فففففي أامفففففاي لفففففذ  الفففففدور ق مشفففففيرًا أن لجذفففففم ر   فففففعادته أن تشفففففا

قمو ففففم لففففدام الففففدوي العربيفففففم  بالشففففراكم مفففف  جامعفففففم الففففدوي العربيففففم  فففففي التعامففففي مفففف  الت فففففديال 
التذمويفففففففم الج فففففففيمم التفففففففي تواجفففففففه الفففففففدوي العربيفففففففم ودوي المذققفففففففم بشفففففففكي افففففففام ومذ فففففففا: م اربفففففففم 

ق وايجففففففاد  ففففففرص امففففففي صئقففففففم للشففففففبابق وتمكففففففين المففففففرأ  وبلففففففور   ال قففففففرق وتعزيففففففز األمففففففن الاففففففذائي
 يا فففففال اجتماايفففففم متكاملفففففم. واوضفففففع أن تلففففف  اص كفففففار تركفففففز الففففف  الم فففففاور التاليفففففم : ت  يفففففز 
الج فففففود هافففففاد  إ يفففففا  التكامفففففي اصاتيفففففادت العربفففففيق العمفففففي بجديفففففم لقفففففرل ذمفففففوذج تذمفففففوت جديفففففد 

العربيفففففم  فففففي تذ يفففففذ التزامات فففففا الدوليفففففم  فففففي  أمفففففام الفففففدوي العربيفففففمق ال فففففعي إلففففف  دافففففم ج فففففود الفففففدوي
مجففففاي التذميففففمق إيففففن  أولويففففم لقضففففايا تمويففففي التذميففففمق اصلتمففففام بففففأثر الذزااففففال الفففف  التذميففففم  ففففي 
المذققففففففففم العربيففففففففمق العمففففففففي بشففففففففكي  عففففففففاي مفففففففف  اج ففففففففز  الجامعففففففففم العربيففففففففم ومجال فففففففف ا الوزاريففففففففم 

 المتخييم لدام ج ودلا  ي المجاصل التذمويم المختل م.

ذائففففففففففب األمففففففففففين التذ يففففففففففذت وكبيففففففففففر الخبففففففففففرا   –  و دلقفففففففففف   ففففففففففعاد  ال ففففففففففيد د. ابففففففففففد ا   مففففففففففأ .8
كلمففففم شففففكر  ففففي بففففدايت ا اصماذففففم  التابعففففم لممففففم المت ففففد  اصاتيففففاديين للجذففففم اصاتيففففاديم أل ريقيففففا

العامفففففم للجامعفففففم العربيفففففم الففففف  اشفففففراك ا للجذفففففم اصاتيفففففاديم أل ريقيفففففا  فففففي لفففففذا اصجتمفففففاع. وأشفففففار 
صل لامففففم ولفففففي : اصثففففار اصاليميففففم للتقفففففورال الرئي ففففيم التفففففي شفففف دلا اصاتيفففففاد إلفففف  أربعففففم مجفففففا

العففففففففففالميق اصدا  اصاتيففففففففففادت  ففففففففففي أ ريقيففففففففففا وآ ااففففففففففهق التكامففففففففففي اصاتيففففففففففادت داخففففففففففي المذققففففففففففم 
اه ريقيففففمق العناففففال التجاريففففم بففففين اصاتيففففادال العربيففففم واص ريقيففففم. وأكففففد  ففففي ذ ايففففم الكلمففففم إلفففف  

عربفففففي وأ ريقيفففففا يجفففففب أن توايفففففي ج فففففدلا  فففففي موايفففففلم ا فففففتجن  ال فففففبي أن ااتيفففففادال العفففففالم ال
الكثيففففر  هيجففففاد ال لففففوي الممكذففففم بايففففم ت  ففففين اففففدرت ا الفففف  جذففففي ثمففففار التجففففار  وت قيفففف  التكامففففي 

 اصاليمي المذشود. 

 ثانيًا:  إقرار جدول أعمال المجلس: 

 :وأقره على النحو التالي استعرض المجلس بنود مشروع جدول أعماله،

 :البند األول: تقرير األمين العام 

 ( للمجلس اصاتيادت واصجتمااي.99متابعم تذ يذ ارارال الدور  ) -1

( 99 يما بين دورتي المجلس ) والتذميم الم تدامم واصجتمااي اصاتيادت ينذشاق الققاا -2
 (.100و)

  الثانيالبند: 

( 29) ي دورتففففه العاديففففم ففففالملففففال اصاتيففففادت واصجتمففففااي لمجلففففس الجامعففففم الفففف  م ففففتو  القمففففم 
 .(2018)المملكم العربيم ال عوديم: مارس/ آذار 
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  الثالثالبند: 

ذيففففا اص ففففتوائيم : يغ –متابعففففم تذ يففففذ اففففرارال القمففففم العربيففففم اه ريقيففففم  ففففي دورت ففففا الرابعففففم )مففففاصبو 
 .  واصجتماايم الجواذب اصاتياديم -(23/11/2016

  الرابعالبند: 
اليففففادر اففففن القمففففم الرابعففففم للففففدوي العربيففففم ودوي أمريكففففا الجذوبيففففم  متابعففففم تذ يففففذ إاففففنن الريففففاا

 -(2018الخام ففم )جم وريففم  ذففزوين: ففي دورت ففا ( واهاففداد للقمففم 11/11/2015-10 )الريففاا:
 .واصجتماايم الجواذب اصاتياديم

 :البند الخامس 

 

 .واصجتماايم اتياديمالجواذب اص -التعاون بين مذجومتي جامعم الدوي العربيم واألمم المت د  

 :البند السادس 

 .الت ضير واهاداد لمؤتمر اهامار والتذميم  ي ال ودان

  السابعالبند: 

 م ور أاماي الدور : مذققم التجار  ال ر  العربيم الكبر  وتقورال اصت اد الجمركي العربي.

 الثامن البند: 

 اص تثمار  ي الدوي العربيم.

  التاسعالبند: 

 .مج العربي للتذا  يممشروع البرذا

  العاشرالبند: 

دام مواال الجم وريم اليمذيم  ي ر   ا م ا من اائمم الدوي االيم المخاقر الوارد  ي تيذيال 
 (.FATFمجموام العمي المالي )

  عشر:الحادي البند 

 التقرير الدورت لمشاركم األماذم العامم  ي اجتمااال المذجمال العربيم المتخييم.

  عشر: موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الثانيالبند 
اصت اايفففففففم العربيفففففففم لتبفففففففادي المفففففففوارد الوراثيفففففففم الذباتيفففففففم ومعار  فففففففا التراثيفففففففم وتقا فففففففم المذفففففففا    -1

 الذاشئم ان ا تخدام ا. 
 (.2037-2017) متابعم تذ يذ اص تراتيجيم العربيم لتربيم األ يا  المائيم -2
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–قاريففففففم للبرذففففففامج القففففففار  لممففففففن الاففففففذائي العربففففففي الخقففففففم التذ يذيففففففم اهمتابعففففففم تذ يففففففذ  -3
 (.2021-2017المر لم الثاذيم )

ت فففففففففري  تذ يفففففففففذ بفففففففففرامج ومكوذفففففففففال ا فففففففففتراتيجيم التذميفففففففففم الزراايفففففففففم الم فففففففففتدامم للعقفففففففففدين  -4
( والبرذفففففففففامج القفففففففففار  لممفففففففففن الافففففففففذائي العربفففففففففي واص فففففففففتراتيجيم العربيفففففففففم 2005-2025)

 (.2037-2017لتربيم األ يا  المائيم )

 عشر: الثالث ندالب 

 مشروع ات اايم تذجيم الذقي الب رت للركاب والبضائ  بين الدوي العربيم.

  عشر: الموضوعات الدورية االقتصادية: الرابعالبند 

 دام اصاتياد ال ل قيذي. -1
 .2017التقرير اصاتيادت العربي المو د لعام  -2
والبذ  الدوليين لعام الخقاب العربي المو د لنجتماع ال ذوت المشتر  ليذدو  الذقد  -3

2017. 

 .2016تقرير األمن الاذائي العربي لعام  -4

  عشر: الخامسالبند  

قلب الجم وريم اليمذيم الم ااد   ي مواج م األوبئم واألمراا المت شيم وال  رأ  ا مرا 
ذجرًا لجروال اليمن الي يم المترديم   وريم اليمذيم  ي ال تر  األخير الكوليرا الذت اجتال الجم
 وضعال الققاع الي ي.

  عشر السادسالبند: 

اصاتياد اصجتمااي والتضامذي ك ليم لل د من العمي ال   ولدام اصذدماج اصجتمااي  ي الدوي 
 العربيم.

  عشر: السابعالبند 

 .2026 - 2016العقد العربي لمذجمال المجتم  المدذي 

  عشر: الثامنالبند 

 جتماايم والتذمويم.التعاون العربي الدولي  ي المجاصل اص

  التاسع عشر:البند 

 . ي الدوي العربيم 2030توييال اجتمااي اللجذم العربيم لمتابعم تذ يذ ألداال التذميم الم تدامم 
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  وقرارات المجالس الوزارية واللجان: : تقاريرالعشرونالبند 

 المجالس الوزارية: :أوالً 
 (.1/3/2017لعرب )األماذم العامم: ( لمجلس وزرا  الي م ا47ارارال الدور  العاديم ) -

 :( )األماذفففم العامفففم 12) تقريفففر وافففرارال المجلفففس الفففوزارت العربفففي للك ربفففا   فففي دورتفففه العاديفففم -
6/4/2017.) 

( لمجلفففففففس وزرا  الشفففففففباب والرياضفففففففم العفففففففرب )األماذفففففففم العامفففففففم: 40افففففففرارال الفففففففدور  العاديفففففففم ) -
10/4/2017.) 

 (.22/5/2017  الي م العرب )جذيال: ( لمجلس وزرا48ارارال الدور  العاديم ) -

 (.6/7/2017( للمجلس الوزارت العربي للميا  )األماذم العامم: 9تقرير وارارال الدور  ) -

 ثانيًا: اللجان:

علفوم ( )األكاديميفم العربيفم لل46لجذم التذ ي  العليا للعمي العربي المشتر  الدور  )تقرير وارارال  -
 (.23/4/2017-21 كذدريم: اه –والتكذولوجيا والذقي الب رت

لجذففففففم المذجمففففففال للتذ ففففففي  والمتابعففففففم المذبثقففففففم اففففففن المجلففففففس اصاتيففففففادت تقريففففففر وتويففففففيال  -
 (.14/7/2017-10 ( )األماذم العامم:26واصجتمااي  ي دورت ا العاديم )

)األماذفففففففم العامفففففففم:  ( للجذفففففففم مؤ  فففففففال المجتمففففففف  المفففففففدذي23اصجتمفففففففاع ) تويفففففففيالتقريفففففففر و  -
17/8/2017.) 

  والعشرون:الحادي البند 

( للمجلس اصاتيادت واصجتمااي وت ديد مواد ومكان اقد 101تأكيد مواد ومكان اقد الدور  )
 ( للمجلس.102الدور  )
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 ثانيًا: القرارات
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 البند األول:
 رارــــــــــق

 بشأن
 (100( و)99تقريـر األميـن العـام بين دورتي المجلس ) 

 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100صادي واالجتماعي في دورته العادية )إن المجلس االقت

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 (  للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 99تقريفففففففففر األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي متابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففدور )
 واصجتماايق

 مم تقريففففففر األمففففففين العففففففام  ففففففوي ذشففففففاق الققففففففااين اصاتيففففففادت واصجتمففففففااي والتذميففففففم الم ففففففتدا
 (ق100( و)99بين دورتي المجلس )

 أاماي اجتمااال اللجذتين اصاتياديم واصجتماايم وكبار الم ؤولينق ذتائج 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

   
 ررــــــُيقــــ

شفففففاق الققفففففااين ( للمجلفففففسق وذ99اه اقفففففم المفففففًا بتقريفففففر األمفففففين العفففففام  فففففوي تذ يفففففذ افففففرارال الفففففدور  )
 (.100( و)99اصاتيادت واصجتمااي والتذميم الم تدامم بين دورتي المجلس )

 
 (24/8/2017 – 100د.ع  -2137)ق 

 



15 

 

 البند الثاني:
 رارــــــــــق

 بشأن
 (29الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية )

 2018رس/ آذار المملكة العربية السعودية: ما
 ـــــــــــــــــــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

   قاألماذم العامممذكر 

  تقريفففففر األمفففففين العفففففام  فففففوي ذشفففففاق الققفففففااين اصاتيفففففادت واصجتمفففففااي بفففففين دورتفففففي المجلفففففس
 (ق100( و)99)

  ق26/3/2014بتاريخ  25د.ع  605ال  م تو  القمم رام ارار مجلس الجامعم 

  ق14/2/2001بتاريخ  67د.ع  1406ارار المجلس اصاتيادت واصجتمااي رام 

 ذتائج أاماي اجتمااال اللجذتين اصاتياديم واصجتماايم وكبار الم ؤولينق 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ــــررُيقــــــ

داففو  الففدوي األاضففا  والمجففالس الوزاريففم المتخييففم والمذجمففال العربيففم المتخييففم إلفف  موا ففا   .1
التفففي ترغفففب  فففي إدراج فففا ضفففمن واصجتماايفففم والتذمويفففم األماذفففم العامفففم بالموضفففواال اصاتيفففاديم 

 ففففي  ق( لمجلفففس الجامعففففم الففف  م فففتو  القمففففم29الملفففال اصاتيفففادت واصجتمفففااي للففففدور  العاديفففم )
و قفففًا اليفففال افففرا الموضفففواال اصاتيفففاديم ق 2017موافففد أايففففا  آخفففر دي فففمبر/ كفففاذون أوي 

 .واصجتماايم ال  القمم العربيم

 ( لمجلفففففس الجامعفففففم الففففف  م فففففتو  القمفففففم 29يتضفففففمن الملفففففال اصاتيفففففادت واصجتمفففففااي للفففففدور  ) .2
 الموضواال التاليم:

  عربفي المشتر  بين دورتي المجلس.الواصجتمااي والتذموت تقريفر ان العمي اصاتيادت 

 (  لمجلس الجامعم ال  م تو  القمم.28متابعم تذ يذ ارارال الدور ) 

  متابعففففم تذ يففففذ اففففرارال القمففففم العربيففففم التذمويففففم: اصاتيففففاديم واصجتماايففففم  ففففي دورت ففففا الثالثففففم 
 (.22/1/2013-21)الرياا: 

  2030الخريقم اهانميم العربيم للتذميم الم تدامم. 

 الففدوي األاضففا  والمجففالس والمذجمففال العربيففم المتخييففم و فف   تقتر  ففالموضففواال التففي ا
 .معايير ارا الموضواال اصاتياديم واصجتماايم ال  القمم

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2138)ق 
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 البند الثالث: 
 رارــــــــــق

 بشأن
 عة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية اإلفريقية في دورتها الراب

 23/11/2016غينيا االستوائية:  –ماالبو 
 )الجوانب االقتصادية واالجتماعية(

 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

   قاألماذم العامممذكر 

 ( للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 99ور  )تقريفففففففففر األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي متابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففد
 واصجتماايق

  صجتمفففففااي بفففففين دورتفففففي المجلفففففس يفففففر األمفففففين العفففففام  فففففوي ذشفففففاق الققفففففااين اصاتيفففففادت واتقر
 (ق100( و)99)

  األ ريقيفففففم  فففففي دورت فففففا الرابعفففففم ) الجواذفففففب اصاتيفففففاديم واصجتماايفففففم(  -افففففرارال القمفففففم العربيفففففم
 ق23/11/2016بتاريخ 

 ق16/2/2017بتاريخ  99د.ع  2119جتمااي رام ارار المجلس اصاتيادت واص 

  ق25/7/2017بتاريخ  3127مذكر  المذجمم العربيم للتذميم الزراايم رام 

 اجتمااال اللجذتين اصاتياديم واصجتماايم وكبار الم ؤولينق أاماي ذتائج 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ()ُيقــــــــــرر

 :الجوانب االقتصادية: أوالً 

لعقففففد اجتمااففففال  ففففر  العمففففي تكليففففال األماذففففم العامففففم بالتذ ففففي  مفففف  م وضففففيم اصت ففففاد األ ريقففففي  .1
 2019/2021-2017ص فففففففتكماي الجواذفففففففب اصاتيفففففففاديم  فففففففي خقفففففففم العمفففففففي العربيفففففففم اه ريقيفففففففم 

 اصاتيادت واصجتمااي. و قًا لتوجي ال المجلس

هجفففففرا  اصتيفففففاصل مففففف  المذجمفففففم العربيفففففم للتذميفففففم الزراايفففففم  تكليفففففال األماذفففففم العامفففففم بالتذ فففففي  .2

                                                 

(  )ر كي من: المملكفم الماربيفمق المملكفم األردذيفم ال اشفميمق دولفم اهمفارال العربيفم المت فد ق مملكفم الب فرينق المملكفم العربيفم تذك
 ال عوديمق دولم اقرق الجم وريم اليمذيم اذ  اب ا من أشااي لذ  القمم.
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لت ديففففففد الدولففففففم المضففففففي م للمففففففؤتمر الففففففوزارت األ ريقففففففي العربففففففي   النزمففففففم مفففففف  الففففففدوي األاضففففففا
ق 2018المشفففففتر  الرابففففف   فففففوي التذميفففففم الزراايفففففم  واألمفففففن الافففففذائي المقفففففرر اقفففففد  خفففففني افففففام 

قففففففي الففففففذت  ييففففففا ب اصجتمففففففاع الففففففوزارت وداوت ففففففا للاففففففداد للمعففففففرا الزرااففففففي العربففففففي األ ري
 المشتر .

داففففففو  الففففففدوي العربيففففففم لتكثيففففففال ج ودلففففففا  ففففففي إقففففففار اللجذففففففم التوجي يففففففم لخقففففففم العمففففففي العربيففففففم  .3
اه ريقيفففففم المشفففففتركم  فففففوي التذميفففففم الزراايفففففم واألمفففففن الافففففذائي لتذ يفففففذ المشفففففرواال المقتر فففففم  فففففي 

تقففففففديم  تقففففففارير دوريففففففم بالتعففففففاون مفففففف  الجاذففففففب اه ريقففففففيق و   2019/2021-2017خقففففففم امففففففي 
  وي التقدم الم رز  ي لذا الخيوص.

الخففففففاص تيففففففور داففففففو  الففففففدوي العربيففففففم إلفففففف  موا ففففففا  األماذففففففم العامففففففم بأيففففففم من جففففففال  ففففففوي ال .4
 ق تم يففففففدًا هاففففففداد اليففففففيام الذ ائيففففففمتذ ففففففي  تمويففففففي المشففففففرواال العربيففففففم واص ريقيففففففم المشففففففتركمب

 .  دورته القادمم ي ال  المجلس اصاتيادت واصجتمااي الذتائج وارا 

 لعقد: بالتذ ي  م  م وضيم اصت اد اص ريقيتكليال األماذم العامم  .5

 مفففففنخفففففني الربففففف  األخيفففففر  فففففي دولفففففم توجفففففو  المعفففففرا التجفففففارت الثفففففامن العربفففففي اص ريقفففففي  -أ 
 .2017اام 

 فففففففي الربففففففف  األوي مفففففففن لمؤ  فففففففال التمويفففففففي العربيفففففففم واه ريقيفففففففم اصجتمفففففففاع الفففففففدورت األوي  -ب 
   .2018اام 

اصاتيففففففففففاد  لففففففففففوزارالالم ففففففففففؤولين العففففففففففرب واأل ارافففففففففم كبفففففففففار ل األويالمشففففففففففتر  مفففففففففاع اصجت -ج 
 .2018خني الذيال الثاذي من اام  والتجار  والماليم

التر يفففففب بمبفففففادر  المؤ  فففففم الدوليفففففم اص فففففنميم لتمويفففففي التجفففففار  بشفففففأن برذفففففامج ج فففففور التجفففففار   .6
 العربيم اص ريقيم الخاص بدام اليادرال العربيم إل  أ ريقيا.

 :الجوانب االجتماعية: ثانياً 

األماذفففففففم العامفففففففم لموايفففففففلم التذ فففففففي  مففففففف  م وضفففففففيم اصت فففففففاد األ ريقفففففففيق لنت فففففففا  بشفففففففكي  داففففففو  .7
العربيففففففففم  القمففففففففمذ ففففففففائي الفففففففف  الموضففففففففواال اصجتماايففففففففم والتذمويففففففففم المقتففففففففرل ارضفففففففف ا الفففففففف  

 (ق و قًا للجرا ال المتبعم  ي لذا الشأن.2018اص ريقيم القادمم )الرياا: 

 :ثالثاً 

القمفففففم  مقفففففررالاألماذفففففم العامفففففم بتقفففففديم تقفففففارير دوريفففففم إلففففف  المجلفففففس افففففن متابعفففففم تذ يفففففذ  تكليفففففال .8
 العربيم اص ريقيم.

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2139)ق  
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 البند الرابع:
 رارــــــــــق

 بشأن
 متابعة تنفيذ إعالن الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية 

 ( 11/11/2015-10الرياض: ودول أمريكا الجنوبية )
 (2018 الخامسة )جمهورية فنزويال: في دورتها واإلعداد للقمة

 )الجوانب االقتصادية واالجتماعية(
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

  مذكر  األماذم العاممق 

  ( للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 99األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي متابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففدور  )تقريفففففففففر
 واصجتماايق

 اصجتمفففففااي بفففففين دورتفففففي المجلفففففس ين اصاتيفففففادت و تقريفففففر األمفففففين العفففففام  فففففوي ذشفففففاق الققفففففاا
 (ق100( و)99)

  ق16/2/2017بتاريخ  99د.ع  2120ارار المجلس اصاتيادت واصجتمااي رام 

 ق25/7/2017بتاريخ  3126لتذميم الزراايم رام مذكر  المذجمم العربيم ل 

 اجتمااال اللجذتين اصاتياديم واصجتماايم وكبار الم ؤولينق أاماي ذتائج 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

 :الجوانب االقتصادية: أوالً 
 األمريكي الجذوبي لعقد اصجتمااال التاليم: تكليال األماذم العامم بالتذ ي  م  الجاذب .1

اصجتماع األوي للجذم ال رايم للتعاون الزرااي بين الدوي العربيم ودوي أمريكا الجذوبيمق الذت  -أ 
  ت تضي ه جم وريم ال ودان. 

اصجتمااال الققاايم اصاتياديم )اصاتيادق الذقيق القاامق البيئمق ال يا مق اصتياصلق  -ب 
 اليذاام(.

ارا الذتائج والم تجدال التي تم التويي إلي ا ال  المجلسق  ت  يت ذ  ت ديد اذاير الملال و 
 (.2018اصاتيادت المر وع للقمم الخام م للدوي العربيم ودوي أمريكا الجذوبيم ) ذزوين: 
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 :الجوانب االجتماعية: ثانياً 

 ي اقد  عاليم مشتركم تذاا  كا م  األماذم العامم بالتوايي م  دوي أمريكا الجذوبيمق للذجر تكليال .2
اقاايمق وبما يو ر  اجتمااالجواذب التعاون اصجتمااي المشتر ق وذل   ي ضو  يعوبم اقد 

 .2018الوال والماي للجاذبينق ال  أن تعقد ابي القمم الخام م المقرر اقدلا  ي  ذزوين اام 

 
 : ثالثاً 

ان متابعم تذ يذ مقررال امم الدوي العربيم ودوي  المجلس تكليال األماذم العامم بتقديم تقارير دوريم إل  .3
 أمريكا الجذوبيم.

 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2140)ق 
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 البند الخامس:
 رارــــــــــق

 بشأن
 التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية واألمم المتحدة

 )الجوانب االقتصادية واالجتماعية(
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية ) إن المجلس

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 (  للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 99تقريفففففففففر األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي متابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففدور )
 واصجتماايق

 المجلفففففس اصجتمفففففااي بفففففين دورتفففففي ين اصاتيفففففادت و تقريفففففر األمفففففين العفففففام  فففففوي ذشفففففاق الققفففففاا
 (ق100( و)99)

  ق16/2/2017بتاريخ  99د.ع  2121ارار المجلس اصاتيادت واصجتمااي رام 

  ميففففف و م البفففففرامج واألذشفففففقم اليفففففادر  افففففن اصجتمفففففاع الثالفففففو اشفففففر للتعفففففاون بفففففين مذجفففففومتي
 (ق19/5/2016-17جامعم الدوي العربيم واألمم المت د  )جذيال: 

 ديم واصجتماايم وكبار الم ؤولينقاجتمااال اللجذتين اصاتيا أاماي ذتائج 

ذ يؤكــــد علــــى ضــــرورة تعزيــــز التعــــاون مــــع وكــــاالت األمــــم المتحــــدة المتخصصــــة بمــــا يــــدعم  - وا 
 االجتماعي التنموي العربي المشترك،االقتصادي و العمل 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

 :صاديةالجوانب االقت: أوالً 

المذجمففففم العربيففففم للتذميففففم الزراايففففمق المركففففز اه اقففففم المففففًا بففففاهجرا ال المتخففففذ  مففففن كففففي مففففن:  .1
للتذميففففففم اليففففففذاايم ألراضففففففي القا لففففففمق المذجمففففففم العربيففففففم درا ففففففال المذففففففاق  الجا ففففففم وال العربففففففي

اون ق لمتابعففففم تذ يففففذ ذتففففائج اصجتمففففاع الثالففففو اشففففر للتعففففوالتعففففدينق ال يئففففم العربيففففم للقااففففم الذريففففم
 (.2016)جذيال:   بين مذجومتي جامعم الدوي العربيم واألمم المت د

داو  المذجمال العربيم المتخييم التي لم تواال األماذم العامم باهجرا ال المتخذ  لمتابعم تذ يذ  .2
ق إل   رام  ذتائج اصجتماع الثالو اشر للتعاون بين مذجومتي الجامعم العربيم واألمم المت د
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ق  ت  يت ذ  ت ديو مي و م 15/11/2017ذم العامم ب اق وذل   ي مواد أايا  موا ا  األما
 األذشقم المشتركم اليادر  ان لذا اصجتماع.

اه اقم المًا بالبرامج واألذشقم المقترل مذااشت ا  ي اصجتماع الراب  اشر للتعاون بين مذجومتي  .3
ري  العمي الثالو المعذي بالقضايا   ضمن( 2018جامعم الدوي العربيم واألمم المت د  )جذيال: 

 اصاتياديم والبيئيمق والمقدمم من:

o  :جم وريم العرا ق جم وريم مير العربيمالدوي األاضا  التاليم. 

o  :المذجمم العربيم للتذميم الزراايمق ال يئم العربيم المذجمال العربيم المتخييم التاليم
درا ال المركز العرب  لق تياي والمعلومالللقاام الذريمق المذجمم العربيم لتكذولوجيال اص

 .ألراضي القا لمالمذاق  الجا م وا

دافففففو  الفففففدوي األاضفففففا  ومؤ  فففففال العمفففففي العربفففففي المشفففففتر  والمجفففففالس الوزاريفففففم المتخييفففففم  .4
العامففففففففم بففففففففالبرامج واألذشففففففففقم اصاتيففففففففاديم المقتففففففففرل مذااشففففففففت ا  ففففففففي  األماذففففففففمالتففففففففي لففففففففم تففففففففواال 

)جذيففففففال:   مذجففففففومتي الجامعففففففم العربيففففففم واألمففففففم المت ففففففد اصجتمففففففاع الرابفففففف  اشففففففر للتعففففففاون بففففففين
 .30/11/2017( إل   رام موا ات ا ب اق وذل   ي مواد أايا  2018

تكليفففففففال األماذفففففففم العامفففففففم بعقفففففففد اصجتمفففففففاع التذ فففففففيقي الثفففففففاذي بفففففففين األماذفففففففال ال ذيفففففففم للمجفففففففالس  .5
يم  فففففففي الوزاريفففففففم المتخييفففففففم والمذجمفففففففال العربيفففففففم المتخييفففففففم لبلفففففففور  المقتر فففففففال اصاتيفففففففاد

يففففورت ا الذ ائيففففمق تم يففففدًا لمذااشففففت ا  ففففي اصجتمففففاع الرابفففف  اشففففر للتعففففاونق وذلفففف  الفففف  لففففام  
المففففففففؤتمر اهانمففففففففي ال ففففففففذوت األوي للتففففففففرويج هذجففففففففازال وأذشففففففففقم مؤ  ففففففففال العمففففففففي العربففففففففي 

 .  2018 /كاذون ثانالمشتر  المزم  اقد  خني األ بوع األوي من ش ر يذاير

 :الجوانب االجتماعية: ثانياً 

اه اقفففففم المفففففًا بج ففففففود األماذفففففم العامفففففم  ففففففي تذ يفففففذ األذشفففففقم واأللففففففداال اصجتماايفففففم والتذمويففففففم  .6
واألذشفففففقم اليفففففادر  افففففن اصجتمفففففاع الثالفففففو اشفففففر للتعفففففاون بفففففين  البفففففرامجالفففففوارد   فففففي ميففففف و م 
 (.2016واألمم المت د  )جذيال:  العربيممذجومتي جامعم الدوي 

 :  ثالثاً 

لتذ يفففففففذ  الم فففففففرزتقفففففففارير دوريفففففففم إلففففففف  المجلفففففففس  فففففففوي التقفففففففدم العامفففففففم بتقفففففففديم  األماذفففففففمتكليفففففففال  .7
 األذشقم واأللداال الوارد   ي مي و م البرامج واألذشقم.

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2141)ق 
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 :السادسالبند 
 

 رارــــــــــق
 أنشب

 التحضير واإلعداد لمؤتمر اإلعمار والتنمية في السودان
 ـــــــــــــــــــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،100قتصادي واالجتماعي في دورته العادية )إن المجلس اال

 بعد اطالعه على: -

  بتفففففففففاريخ  25مفففففففففذكر  الم تشفففففففففاريم اصاتيفففففففففاديم ب ففففففففف ار  جم وريفففففففففم ال فففففففففودان بالقفففففففففالر  رافففففففففم
 ق17/8/2017

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم اجتمااال اللج أاماي ذتائج 

 ،فد جمهورية السودانمداخلة سعادة رئيس و إلى  وبعد االستماع -

  وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــــــــرر

اه اقفففففم المفففففًا بالترتيبفففففال واهجفففففرا ال التفففففي اامفففففل ب فففففا  كومفففففم جم وريفففففم ال فففففودان واألماذفففففم العامفففففم 
 للجامعم لعقد المؤتمر العربي هااد  اهامار ودام التذميم  ي ال ودان.

 
 (24/8/2017 – 100د.ع  -2142)ق 
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 :السابعالبند 
 رارــــــــــق

 بشأن
 محور أعمال الدورة:

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 ( للمجلس اصاتيادت واصجتماايق99لعام  وي متابعم تذ يذ ارارال الدور  )تقرير األمين ا 

 ( ق100( و)99تقرير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصاتيادت بين دورتي المجلس) 

 (  ق5/4/2017-4 :األماذم العامم( )37تقرير وتوييال اجتماع ال اد  مدرا  اامي الجمار) 

 ( 9تقريفففر وتويفففيال اصجتمفففاع )ات اايفففم تذجفففيم الذقفففي بفففالعبور تذ يفففذ جذفففم ال ذيفففم المشفففر م الففف  لل
 (ق18/4/2017-16)اصماذم العامم:  بين الدوي العربيم التراذزيل  

 ( 21 :األماذفففففم العامفففففم( للجذفففففم اصت فففففاد الجمركفففففي العربفففففي )32تقريفففففر وتويفففففيال اصجتمفففففاع -

 (ق22/5/2017
  (ق31/5/2017-29 :األماذم العامم) ابعمالتذ يذ والمت ( للجذم43اصجتماع )تقرير وتوييال 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم أاماي اجتمااال اللج ذتائج 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

 :: مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"التنفيذ والمتابعة والمتطلبات"أوالً 

   :ير التجارة السلعية بين الدول العربيةتحر   -1

-29 التذ يفففففذ والمتابعفففففم )األماذفففففم العامفففففم:( للجذفففففم 43اصجتمفففففاع )تقريفففففر وتويفففففيال الففففف   الموا قفففففم  -أ

31/5/2017). 

 :المنشأ اللجنة الفنية لقواعد  -ب

   تكليففففففال األماذففففففم العامفففففففم بباففففففداد جفففففففداوي مذق ففففففم لبذفففففففود اوااففففففد المذشفففففففأ الت يففففففيليم العربيفففففففم
  الي ففففففففاق ومراجعت ففففففففا مفففففففن ابففففففففي لجذففففففففم التو يفففففففف  بفففففففين الترجمففففففففالق لعرضفففففففف ا الفففففففف  المت ففففففف

 .  ولجذم اوااد المذشأ كبار الم ؤولينلاصجتماع القادم المشتر  
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  القلفففففب مفففففن األماذفففففم العامفففففم تعمفففففيم الدرا فففففتين المعوفففففدتين مفففففن ابفففففي المذجمفففففم العربيفففففم للتذميفففففم
ن  ففففففففوي ال ففففففففل  المودرجففففففففم  ففففففففي الزراايففففففففم والمذجمففففففففم العربيففففففففم للتذميففففففففم اليففففففففذاايم والتعففففففففدي

( مفففففن اواافففففد المذشفففففأ الت يفففففيليم العربيفففففمق الففففف  الفففففدوي العربيفففففم األاضفففففا  3( و)2القفففففائمتين )
 ففففففففففففففي مواففففففففففففففد أايففففففففففففففا  الي مففففففففففففففا ق هبففففففففففففففدا  من جات ففففففففففففففا 30/8/2017وذلفففففففففففففف  ابففففففففففففففي 

 .ولجذم اوااد المذشأ كبار الم ؤولينلق تم يدًا لعقد اجتماع مشتر  30/10/2017

الفففففف  المشففففففاركم  ففففففي الملتقفففففف  العربففففففي األوي للتقيففففففيس و مايففففففم الم ففففففت ل   ففففففو الففففففدوي العربيففففففم  -ج
بففففففالخرقوم بجم وريففففففم ال ففففففودانق بالتعففففففاون مفففففف   17/10/2017-16الففففففذت  ففففففيعقد خففففففني ال تففففففر  

والمذجمففففففففم العربيففففففففم للتذميففففففففم اليففففففففذاايم ( ادار  التكامففففففففي اصاتيففففففففادت العربففففففففياألماذففففففففم العامففففففففم )
 شتر  اي مجاي التقييس و مايم الم ت ل .والتعدينق ب دال ت عيي العمي العربي الم

 تجارة الخدمات:تحرير  -2

من خفني مفا ادمتفه  -بذاً  ال  ما أوض ته وأكدته األماذم العامم من أن المملكم األردذيم ال اشميم  -أ 
اد ا تو ل المن جال التفي افدمت ا كفي مفن: جم وريفم ميفر العربيفم والمملكفم العربيفم  -من وثائ  

قلففب اذضفففمام المملكففم األردذيفففم ال اشفففميم صت اايففم تجفففار  الخففدمالق  قفففد وا ففف   ال ففعوديم بخيفففوص
 المجلس ال  قلب اصذضمام.

تففففم الموا قففففم الفففف  جففففداوي التزامات ففففا الذ ائيففففم كجففففز  مففففن ات اايففففم ت ريففففر  الففففدوي العربيففففم التففففي  ففففو -ب 
ومن ق ففففا  التجففففار   ففففي الخففففدمال بففففين الففففدوي العربيففففمق الفففف   ففففرام التوايفففف  الفففف  أ كففففام اصت اايففففم

وجفففففداوي التزامات فففففاق بموجفففففب وثيقفففففم الت فففففويا اليفففففادر  مفففففن الج فففففال المختيفففففمق وكفففففذل   فففففرام 
إذ فففففا  اصجفففففرا ال القاذوذيفففففم المعتمفففففد  لفففففد  كفففففي دولفففففم للميفففففادام الي فففففاق وذلففففف  تم يفففففدًا لفففففدخوي 
اصت اايففففم  يففففز الذ ففففاذ بعففففد إيففففداع وثففففائ  الميففففادام الي ففففا مففففن ابففففي ثففففنو دوي الفففف  األاففففي لففففد  

 ذم العامم.  األما

لففففففف  اصت اايفففففففم العربيفففففففم لت ريفففففففر التجفففففففار   فففففففي الخفففففففدمال إ فففففففو الفففففففدوي العربيفففففففم غيفففففففر المذضفففففففمم  -ج 
 ل  اصت اايم.إا تكماي اروض ا الذ ائيم لنذضمام 

اص ففففت اد  مففففن اصلتزامففففال المقدمففففم القلففففب مففففن الففففدوي العربيففففم متابعففففم  ففففير العمليففففم الت اوضففففيم و   -د 
التجفففففففار   فففففففي الخفففففففدمالق لتعميففففففف  التكامفففففففي اصاتيفففففففادت   فففففففي إقفففففففار اصت اايفففففففم العربيفففففففم لت ريفففففففر

 ففففففي جولففففففم ت ففففففاوا جديففففففد  تعكففففففس م ففففففتويال أالفففففف  مففففففن الت ريففففففر  العربففففففيق ا ففففففتعدادًا للففففففدخوي
 لتجار  الخدمال.

 التعاون الجمركي العربي: -3

اجتمففففففاع ال ففففففاد  مففففففدرا  اففففففامي الجمففففففار   ففففففي الففففففدوي العربيففففففم تقريففففففر وتويففففففيال الموا قففففففم الفففففف   -أ 
 .(5/4/2017-4 عامم:)األماذم ال( 37)
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ات اايففففم تذجففففيم تذ يففففذ للجذففففم ال ذيففففم المشففففر م الفففف  ( 9)جتمففففاع تقريففففر وتويففففيال اصالموا قففففم الفففف   -ب 
 (.18/4/2017-16)األماذم العامم:  بين الدوي العربيم التراذزيل  الذقي بالعبور 

تذجففففففيم ل عدلففففففمالم العربيففففففمتكليففففففال األماذففففففم العامففففففم بففففففبجرا  المراجعففففففم القاذوذيففففففم النزمففففففم لنت اايففففففم  -ج 
افففففاد  إر فففففال ا للفففففدوي العربيفففففم ق بفففففين الفففففدوي العربيفففففم التراذزيفففففل  الذقفففففي بفففففالعبور  لمراجعت فففففا مفففففن واا
  ي دورته القادمم.واصجتمااي المجلس اصاتيادت  لعرض ا ال تم يدًا الذا يم القاذوذيم 

رام  ففففو الففففدوي العربيففففم التففففي لففففم تيففففد  بعففففد الفففف  ات اايففففم التعففففاون الجمركففففي العربففففي الفففف   فففف -د 
 96د.ع  2058التيفففففدي  الففففف  اصت اايفففففمق تذ يفففففذًا لقفففففرار المجلفففففس اصاتيفففففادت واصجتمفففففااي رافففففم 

 .3/9/2015بتاريخ 

 :: متابعة مرحلة االتحاد الجمركي العربينياً ثا

األماذففففففففم للجذففففففففم اصت ففففففففاد الجمركففففففففي العربففففففففي )  (32)  اصجتمففففففففاعتقريفففففففففر وتويففففففففيال الموا قفففففففم الفففففففف  
 () (.22/5/2017-21العامم: 

 

 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2143)ق  
 

                                                 
(      ) يفففم الجزائريفففم الديمقراقيفففم الشفففعبيم ت  ج فففم الففف  تقريفففر تؤكفففد مجفففددًا كفففي مفففن: المملكفففم الماربيفففم والجم وريفففم التوذ فففيم والجم ور

( للجذم اصت فاد الجمركفي العربفي  في الشف  المتعلف  بالموا قفم الف  تويفيال لجذفم التعري فم الجمركيفم 32وتوييال اجتماع الدور  )
ا فال المرجعيفم واهقفار المرجعفي العربيم المو د  بالبد   ي م اوضفال لفوائع التعري فم الجمركيفم العربيفم المو فد  ابفي ا فتكماي الدر 

( لمجلففس الجامعففم الفف  م ففتو  القمففم 28( و)27( و )26لنت ففاد الجمركففي العربففيق كمففا لففو مذيففوص اليففه  ففي اففرارال الففدور  )
 وارارال المجلس اصاتيادت واصجتمااي ب ذا الخيوص.



26 

 

 :الثامنالبند 
 رارــــــــــق
 أنشب

 االستثمار في الدول العربية
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 ( للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 99ابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففدور  )تقريفففففففففر األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي مت
 واصجتماايق

 ( ق100( و)99تقرير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصاتيادت بين دورتي المجلس) 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم أاماي اجتمااال اللج ذتائج 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ــــــــررُيقــ

ــة : أوالً  ــة المعدل ــدول العربي ــي ال ــة ف ــة الموحــدة الســتثمار رؤوس األمــوال العربي ــى االتفاقي التصــديق عل
 :لوضعها موضع التنفيذ

الف  اصت اايفم المو فد  ص فتثمار رؤوس األمفواي العربيفم المعدلفم  و الدوي العربيم غير الميادام  -أ 
المجلفس اصاتيفادت واصجتمفااي العربيم و قرارال القمم ل وذل  تذ يذاً  ق رام التيدي  الي اصت اايم

 .ب ذا الخيوص
تكليال األماذم العامم بداو  لجذم خبرا  من الج ال المعذيم باص فتثمار  في الفدوي العربيفم لمراجعفم  -ب 

افففداد المفففذكر  الت  فففيريم  فففي يفففيات ا الذ ائيفففم تم يفففدًا  المن جفففال الفففوارد  مفففن الفففدوي األاضفففا  واا
 .مجلس اصاتيادت واصجتماايهارارلا من ال

 :في الدول العربية مناخ االستثمار تطوير :ثانياً 
ب فا ماذم العامم بال رص اص تثماريم لدي ا  رام موا ات فا لم تواال األ يالتالقلب من الدوي العربيم  -أ 

 وتعميم ا ال  الدوي األاضا  لن ت اد  مذ ا. صتخاذ النزم
اامفففم المشفففرواال  فففو الققفففاع الخفففاص الففف  زيفففاد   جفففم ا -ب  ص فففتثمارال  فففي اقفففاع إذتفففاج الافففذا  واا

 .اص تثماريم العربيم المشتركم  ي إقار المبادرال العربيم  وي األمن الاذائي العربي
 :: تعديل النظام االساسي لمحكمة االستثمار العربيةثالثاً 

 ففتثمار العربيففمق لمذااشففم داففو  األماذففم العامففم إلفف  اقففد اصجتمففاع الثالففو للخبففرا  والمختيففين لم كمففم اص
 .الييام الذ ائيم الموعد لم للذجام األ ا ي للم كممق ومن ثم ارض ا ال  المجلس  ي دورته القادمم

   :: مؤتمر رجال األعمال والمستثمرين العربرابعاً 
ن ت ففاد الاففرال العربيففم والمؤ  ففم العربيففم لضففمان اص ففتثمار وائتمففاتكليففال األماذففم العامففم بالتذ ففي  مفف  ا

 .أي اب األاماي والم تثمرين العرباليادرال لبد  الت ضير الموبك ر لعقد الدور  القادمم لمؤتمر 
 (24/8/2017 – 100د.ع  -2144)ق 
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 :التاسعالبند 
 رارــــــــــق
 أنشب

 مشروع البرنامج العربي للتنافسية
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100دية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العا

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 مشروع البرذامج العربي للتذا  يمق 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم اجتمااال اللج أاماي ذتائج 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

برذففففففامج العربفففففف  بعقففففففد اجتمففففففاع لجذففففففم الخبففففففرا  المعذيففففففم بيففففففياغم مشففففففروع التكليففففففال األماذففففففم العامففففففم 
ر فففففاي مشفففففروع ق بعفففففد تضفففففمين من جفففففال الفففففدوي األاضفففففا  للتذا  فففففيم لبلورتفففففه  فففففي يفففففيات ا الذ ائيفففففم واا

ق 2017ق الففففف  أن يعقفففففد اجتمفففففاع لجذفففففم الخبفففففرا   فففففي دي فففففمبر/ كفففففاذون أوي البرذفففففامج للفففففدوي األاضفففففا 
 اادمم صاتماد .   ي دور اصاتيادت واصجتمااي س وذل  تم يدًا لعرضه ال  المجل

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2145)ق 
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 : العاشرالبند 
 رارــــــــــق
 أنشب

 دعم موقف الجمهورية اليمنية في رفع اسمها من قائمة الدول عالية المخاطر
 (FATFالوارد في تصنيف مجموعة العمل المالي )

 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية ) إن المجلس

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

   ق21/6/2017بتاريخ  1651لمملكم األردذيم ال اشميم رام المذدوبيم الدائمم لمذكر 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم ذتائج أاماي اجتمااال اللج 

 ،داخلة سعادة رئيس وفد الجمهورية اليمنيةموبعد االستماع إلى  -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

داففففففم مواففففففال الجم وريففففففم اليمذيففففففم  ففففففي ر فففففف  ا ففففففم ا مففففففن اائمففففففم الففففففدوي االيففففففم المخففففففاقر الففففففوارد  ففففففي 
ق ور فففففف  تويففففففيم إلفففففف  مجلففففففس الجامعففففففم الفففففف  الم ففففففتو  (FATFتيففففففذيال مجمواففففففم العمففففففي المففففففالي )

دام لففففففذا التوجففففففهق وداففففففو  البذففففففو  المركزيففففففم العربيففففففم لتقففففففديم بفففففف( 148الففففففوزارت  ففففففي دورتففففففه العاديففففففم )
 الدام النزم إل  الجم وريم اليمذيم لر   ا م ا من لذ  القائمم  ي أارب وال ممكن. 

 
 (24/8/2017 – 100د.ع  -2146)ق 
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 عشر:  الحاديالبند  
 رارــــــــــق

 بشأن
 في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة التقرير الدوري لمشاركة األمانة العامة

 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 (  للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 99تقريفففففففففر األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي متابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففدور )
 قواصجتمااي

 ( ق100( و)99تقرير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصاتيادت بين دورتي المجلس) 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم اللج اجتمااالأاماي  ذتائج 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

العامففم  ففي اجتمااففال المذجمففال العربيففم المتخييففمق ماذففم  اقففم المففًا بففالتقرير الففدورت لمشففاركم األاه
والقلب مذ ا اصكت ا  بعفرا التقريفر الفدورت ذت اليفلم الف  لجذفم المذجمفال للتذ في  والمتابعفم المذبثقفم 

 ان المجلس اصاتيادت واصجتمااي.

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2147)ق  
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 : 1عشر/ الثانيالبند 

 رارــــــــــق
 بشأن

 العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها التراثيةاالتفاقية 
 وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها 

 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 ( للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 99ابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففدور  )تقريفففففففففر األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي مت
 واصجتماايق

 ( ق100( و)99تقرير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصاتيادت بين دورتي المجلس) 

  ق3/7/2017بتاريخ  2818مذكر  المذجمم العربيم للتذميم الزراايم رام 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم اجتمااال اللج أاماي ذتائج 

 ،المنظمة العربية للتنمية الزراعيةبعد االستماع إلى إيضاحات و  -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

القلففففففب مففففففن الففففففدوي األاضففففففا   ففففففرام موا ففففففا  األماذففففففم العامففففففم بمن جات ففففففا  ففففففوي مشففففففروع اصت اايففففففم 
افففففن ا فففففتخدام اق  العربيفففففم لتبفففففادي المفففففوارد الوراثيفففففم الذباتيفففففم ومعار  فففففا التراثيفففففم وتقا فففففم المذفففففا   الذاشفففففئم

تم يففففدًا لعرضففففف ا الفففف  الفففففدور  القادمففففم للمجلفففففس لتضففففميذ ا  فففففي بذففففود الملفففففال اصاتيففففادت واصجتمفففففااي 
 (.29المعروا ال  مجلس الجامعم ال  م تو  القمم  ي دورت ا )

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2148)ق 
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 :    2عشر/  الثانيالبند 
 رارــــــــــق

 بشأن
 (2037 -2017اتيجية العربية لتربية األحياء المائية )متابعة تنفيذ االستر 

 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 (  للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففاد99تقريفففففففففر األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي متابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففدور ) ت
 واصجتماايق

 ( ق100( و)99تقرير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصاتيادت بين دورتي المجلس) 

  ق3/7/2017بتاريخ  2819مذكر  المذجمم العربيم للتذميم الزراايم رام 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم أاماي اجتمااال اللج ذتائج 

 ،مية الزراعيةالمنظمة العربية للتنوبعد االستماع إلى إيضاحات  -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

الخقفففففففم التذ يذيفففففففم  دافففففففو  المذجمفففففففم العربيفففففففم للتذميفففففففم الزراايفففففففم للتذ فففففففي  مففففففف  الفففففففدوي العربيفففففففم هافففففففداد
 .  (2037 -2017العربيم لتربيم األ يا  المائيم )اهقاريم لن تراتيجيم 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2149)ق 
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   :  3عشر/  الثانيالبند 
 رارــــــــــق

 بشأن
 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية اإلطارية للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

 (2021- 2017المرحلة الثانية )
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 عاممقمذكر  األماذم ال 

 (  للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 99تقريفففففففففر األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي متابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففدور )
 واصجتماايق

 ( ق100( و)99تقرير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصاتيادت بين دورتي المجلس) 

  ق3/7/2017بتاريخ  2819مذكر  المذجمم العربيم للتذميم الزراايم رام 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقم ذأاماي اجتمااال اللج ذتائج 

 ،المنظمة العربية للتنمية الزراعيةوبعد االستماع إلى إيضاحات  -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

القلفففففففب مفففففففن المذجمفففففففم العربيفففففففم للتذميفففففففم الزراايفففففففم موايفففففففلم متابعت فففففففا لتذ يفففففففذ مكوذفففففففال البرذفففففففامج  .1
المر لفففففففم الثاذيفففففففم مفففففففن الخقفففففففم القفففففففار  لممفففففففن الافففففففذائي العربفففففففي  فففففففي الفففففففدوي األاضفففففففا  خفففففففني 

التذ يذيففففم اصقاريففففم للبرذففففامجق وموا ففففا  المجلففففس بتقفففففارير دوريففففم  ففففوي التقففففورال والم ففففتجدال  فففففي 
 لذا اليدد.

القلففففففب مففففففن المذجمفففففففم العربيففففففم للتذميففففففم الزراايفففففففم تقففففففديم اه ففففففذاد ال ذفففففففي الففففففنزم للففففففدوي العربيفففففففم  .2
لففففف  إافففففداد وتذ يفففففذ المشفففففرواال األاضفففففا  لم فففففاادت ا الففففف  تذ يفففففذ مكوذفففففال البرذفففففامجق ويشفففففمي ذ

الرياديففففم  ففففي إقففففار مكوذففففال البرذففففامجق وتذميففففم الم ففففارال وبذففففا  القففففدرال والم ففففااد   ففففي التففففرويج 
 لن تثمار الزرااي وال مكي.

دافففففففو  الفففففففدوي العربيفففففففم إلففففففف  موا فففففففا  المذجمفففففففم بالبياذفففففففال والمعلومفففففففال المقلوبفففففففم هافففففففداد تقفففففففارير  .3
 المقلوب و ي المواايد الم دد .متابعم تذ يذ مكوذال البرذامج بالشكي 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2150)ق 
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 :    4عشر/  الثانيالبند 
 رارــــــــــق

 بشأن
 تسريع تنفيذ برامج ومكونات

 (2025 – 2005استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين )
 والبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

 ( 2037 -2017بية األحياء المائية )واالستراتيجية العربية لتر  
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 (  للمجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 99تقريفففففففففر األمفففففففففين العفففففففففام  فففففففففوي متابعفففففففففم تذ يفففففففففذ افففففففففرارال الفففففففففدور )
 واصجتماايق

  (ق100( و)99ير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصاتيادت بين دورتي المجلس )تقر 

  ق3/7/2017بتاريخ  2819مذكر  المذجمم العربيم للتذميم الزراايم رام 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم اجتمااال اللج أاماي ذتائج 

 ،المنظمة العربية للتنمية الزراعيةوبعد االستماع إلى إيضاحات  -

 ضوء المناقشات، وفي -
 ُيقــــــــــرر

اصشفففففففاد  بفففففففالج ود التفففففففي تبفففففففذل ا المذجمفففففففم العربيفففففففم للتذميفففففففم الزراايفففففففم للم فففففففالمم  فففففففي اه فففففففراع  -1
بتذ يفففففففذ بفففففففرامج ومكوذفففففففال ا فففففففتراتيجيم التذميفففففففم الزراايفففففففم الم فففففففتدامم والبرذفففففففامج القفففففففار  لممفففففففن 

(ق وخايفففففففم 2037 -2017الافففففففذائي العربفففففففي واص فففففففتراتيجيم العربيفففففففم لتربيفففففففم األ يفففففففا  المائيفففففففم )
مفففففففا يتعلففففففف  بال فففففففعي لبذفففففففا  شفففففففراكال وا فففففففعم مففففففف  المذجمفففففففال ومؤ  فففففففال التمويفففففففي اهاليميفففففففم 

 والدوليم والققاع الخاص.

 ففففففو مؤ  ففففففال ويففففففذادي  التمويففففففي العربيففففففم واهاليميففففففم والدوليففففففم الفففففف  داففففففم ج ففففففود المذجمففففففم  -2
راتيجيتين والبرذفففففففامج العربيفففففففم للتذميفففففففم الزراايفففففففم الراميفففففففم لت فففففففري  تذ يفففففففذ بفففففففرامج ومكوذفففففففال اص فففففففت

القففففففار  لممففففففن الاففففففذائي العربففففففيق وذلفففففف  مففففففن خففففففني تففففففو ير التمويففففففي الففففففنزم لم ففففففاادت ا  ففففففي 
 تقديم الدام واه ذاد ال ذيق وبذا  القدرال ال ذيم والمؤ  يم للدوي األاضا .

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2151)ق 
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 عشر: الثالثالبند 

 رارــــــــــق
 بشأن

 يم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربيةمشروع اتفاقية تنظ
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

  قالذقي الب رت للركاب والبضائ  بين الدوي العربيمتذجيم ات اايم مشروع 

 ق7/3/2017بتاريخ  147د.ع  8146ر مجلس الجامعم رام ارا 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم أاماي اجتمااال اللج ذتائج 

 ،األمانة العامةوبعد االستماع إلى إيضاحات  -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

لفففف  مجلففففس وزرا  الذقففففي الب ففففرت للركففففاب والبضففففائ  بففففين الففففدوي العربيففففم إتذجففففيم ات اايففففم مشففففروع إ الففففم 
 ففففراد ات اايفففم للتعفففاون  ففففي مجفففاي الذقففففي الب فففرت بفففين الففففدوي العربيفففمق وأخففففر  للذجففففر  فففي إالذقفففي العفففربق 

اصت اايفففففال  تماشفففففيًا مففففف لتذجفففففيم اهجفففففرا ال ال ذيفففففم لذقفففففي الركفففففاب والبضفففففائ  ب فففففرًا بفففففين الفففففدوي العربيفففففمق 
بتففففففاريخ  147د.ع  8146ق وذلفففففف   ففففففي ضففففففو  اففففففرار مجلففففففس الجامعففففففم راففففففم الدوليففففففم  ففففففي لففففففذا المجففففففاي

7/3/2017. 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2152)ق 
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 : 1عشر/ الرابعالبند 

 رارــــــــــق
 أنشب

 دعم االقتصاد الفلسطيني
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 ( ق100( و)99تقرير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصاتيادت بين دورتي المجلس) 

  تقريففففففر اصاتيففففففاد ال ل ففففففقيذي  ففففففوي  اذعكا ففففففال  يا ففففففال وممار ففففففال اص ففففففتني اه ففففففرائيلي
 ال  اصاتياد ال ل قيذي ومؤشرال أدا   ق

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم أاماي اجتمااال اللج ذتائج 

ذ  - لشــــكر إلــــى الــــدول العربيــــة التــــي تقــــدم كافــــة أشــــكال الــــدعم والمســــاعدة لمواجهــــة ا يوجــــهوا 
ــــف مــــن حــــدة األزمــــة  ــــة فلســــطين والمســــاعدة فــــي التخفي ــــى دول آثــــار العــــدوان اإلســــرائيلي عل

 المالية ودعم صموده، 

يضاحات األمانة العامة،مداخلة سعادة رئيس وفد دولة فلسطين و إلى  وبعد االستماع -  ا 

 ات،وفي ضوء المناقش -

 ُيقــــــــــرر

دافففففو  الفففففدوي األاضفففففا  إلففففف  ا فففففتمرار تقفففففديم الفففففدام الفففففنزم لناتيفففففاد ال ل فففففقيذي مفففففن أجفففففي تعزيفففففز  .1
 يمود الشعب ال ل قيذي  ي مواج م اص تني اه رائيلي. 

دافففففو  المجفففففالس الوزاريفففففم المتخييفففففم كفففففي  فففففي مجفففففاي تخييفففففه إلففففف  زيفففففاد  الفففففدام الموقفففففد م إلففففف   .2
مفففففن برامج فففففا لتذ يفففففذ مشفففففاري  إغاثيفففففم وتذمويفففففم مفففففن شفففففأذ ا تخ يفففففال دولفففففم  ل فففففقينق وتوجيفففففه جفففففز  

 آثار العدوان وتأليي ما دمر  اص تني وم ااد  دولم  ل قين للتالب ال  أزمت ا الماليم.

دافففففو  المذجمفففففال العربيفففففم المتخييفففففم كفففففي  فففففي مجفففففاي تخييفففففه إلففففف  تقفففففديم كا فففففم أذفففففواع الفففففدام  .3
لتأليففففي مففففا يففففدمر  اففففدوان اص ففففتني اه ففففرائيليق  الممكذففففم مففففن خففففني تذ يففففذ بففففرامج ومشففففاري  تذمويففففم

 وتقديم تقرير  ذوت يوعرا ال  دور  المجلس  ي ش ر  بتمبر/أيلوي.

بالتذ فففففي  مففففف  أج فففففز  العمفففففي العربفففففي  النزمفففففمالقلفففففب مفففففن األماذفففففم العامفففففم اتخفففففاذ كا فففففم اهجفففففرا ال  .4
ان مديذففففم القففففدس المشففففتر  لتذ يففففذ اففففرار امففففم الريففففاا الخففففاص بالمشففففاري  العربيففففم لففففدام يففففمود  ففففك

 ب بب خقور  ما ويلل إليه األمور  ي المديذم المقد م.  
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داففففو  األماذففففم العامففففم إلفففف  زيففففاد  بففففرامج الففففدام ال ذففففي الموقد مففففم للففففدوي األاففففي ذمففففوًا والتففففي تذففففدرج دولففففم  .5
  ل قين من ضمذ ا.

 فففففو  الققفففففاع الخفففففاص العربفففففي الففففف  توجيفففففه جاذفففففب مفففففن ا فففففتثماراته لفففففدام اصاتيفففففاد ال ل فففففقيذيق  .6
 بالتعاون م  الج ال ذال العنام والمذجمال واصت ادال المتخييم.

إ فففففرائيي هافففففداد اائمفففففم بالشفففففركال مقاقعفففففم الرئي فففففي لمكتفففففب الدافففففو  األماذفففففم العامفففففم بالتذ فففففي  مففففف   .7
معففففه ببذففففا  مشففففاري  تففففدام بذيتففففه اص ففففتعماريم وتج ففففد  أمفففف  اص ففففتني وتتواقففففالدوليففففم التففففي تتعامففففي 

وتعميم فففففففا الفففففففف  الففففففففدوي ت ففففففففا   قواففففففففه واذت فففففففا  القففففففففاذون الففففففففدوليق امففففففف  الشففففففففعب ال ل فففففففقيذي واذ
 العربيم.

القلففففب مففففن األماذففففم العامففففم موا ففففا  الففففدوي األاضففففا  بففففاهجرا ال المتخففففذ  لتذ يففففذ ال قففففر  الرابعففففم مففففن  .8
 .29/3/2017بتاريخ  28د.ع  676ارار امم امان رام 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2153)ق 
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 :  2عشر/  الرابعالبند 

 رارــــــــــق
 أنشب

 2017التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

  مذكر  األماذم العاممق 

 ق2017 ود  األوليم للتقرير اصاتيادت العربي المو د لعام الم 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم اجتمااال اللج أاماي ائجذت 

ذ  - ـــــه  شـــــيديوا  بـــــالجهود التـــــي تبـــــذلها المؤسســـــات الُمعـــــدخة للتقريـــــر، وكـــــذا إصـــــدار ملخـــــ  ل
 باللغتين العربية واالنجليزية،

 إلى إيضاحات األمانة العامة، وبعد االستماع -

  وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــــــــرر

دافففففففو  الفففففففدوي األاضفففففففا  إلففففففف  تقفففففففديم من جات فففففففا  فففففففوي م فففففففود  التقريفففففففر اصاتيفففففففادت العربفففففففي  .1
واه يففففا ال الففففوارد   يففففهق إلفففف  يففففذدو  الذقففففد العربففففي  ففففي مواففففد أايففففا   2017المو ففففد لعففففام 

 ق وذل  هاداد التقرير  ي يياته الذ ائيم. 2017ذ ايم أكتوبر/ تشرين أوي 

تين العربيفففففم ن فففففتمرار  فففففي إيفففففدار الملخفففففص بفففففاللار لقريفففففت  للعفففففد  دافففففو  المؤ  فففففال العربيفففففم المو  .2
 اصذجليزيم أللميته.و 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2154)ق 
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 :  3عشر/  الرابعالبند 

 رارــــــــــق
 أنشب

 الخطاب العربي الموحد لالجتماع السنوي المشترك 
 2017لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 

 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100لمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )إن ا

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

  المقتففرل القضففايا بشففأن 11/6/2017بتففاريخ  10/41راففم  الذقففد العربففي يففذدو  مففذكر 

 ق 2017 لعام المو د العربي الخقاب ضمن إدراج ا

 صاتياديم وكبار الم ؤولينقاذم أاماي اجتمااال اللج ذتائج 

 إلى إيضاحات األمانة العامة، وبعد االستماع -

 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــــــــرر

 الذقفد ليفذدو  المشفتر  لنجتمفاع المو فد العربفي الخقفاب لتقفديم من جات فا الف  األاضفا  دافو  الفدوي

 .2017 لعام الدوليين والبذ 
 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2155)ق 
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 :  4عشر/  الرابعالبند 

 رارــــــــــق
 أنشب

 2016تقرير األمن الغذائي العربي لعام 
 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 ق6/7/2017بتاريخ  2873م رام جمم العربيم للتذميم الزراايمذكر  المذ 

 اصاتياديم وكبار الم ؤولينقذم أاماي اجتمااال اللج ذتائج 

 إلى إيضاحات المنظمة العربية للتنمية الزراعية،وبعد االستماع  -

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــــــــرر

وضففففاع القلففففب مففففن المذجمففففم العربيففففم للتذميففففم الزراايففففم اص ففففتمرار  ففففي تقففففوير إيففففدارال تقريففففر أ .1
األمفففففففن الافففففففذائي العربفففففففي وتضفففففففميذه ت لفففففففيًن  فففففففوي أوضفففففففاع الافففففففذا  والتاذيفففففففم ومؤشفففففففرال األمفففففففن 
الاففففففذائي والتذميففففففم الزراايففففففمق و ففففففنمم الاففففففذا ق وذتففففففائج تذ يففففففذ مكوذففففففال البرذففففففامج القففففففار  لممففففففن 

 (.2021-2017الاذائي العربي خني المر لم الثاذيم من الخقم التذ يذيم اهقاريم )

اضفففففففا  لموا فففففففا  المذجمفففففففم بالبياذفففففففال والمعلومفففففففال المقلوبفففففففم هافففففففداد البياذفففففففال دافففففففو  الفففففففدوي األ .2
اه يفففففائيم الخايفففففم بأوضفففففاع األمفففففن الافففففذائي العربفففففي  فففففي مواايفففففدلا الم فففففدد ق وت فففففميم ضفففففباق 
اتيففففاي مففففن المختيففففين والعففففاملين  ففففي مجففففاي األمففففن الاففففذائي واه يففففا ال الزراايففففم وال ففففمكيم 

 م بالبياذال والمعلومال المقلوبم. يكوذوا م ؤولين ان موا ا  المذجم
 (24/8/2017 – 100د.ع  -2156)ق 
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 عشر:  الخامسالبند 
 رارــــــــــق

 بشأن
 طلب الجمهورية اليمنية المساعدة في مواجهة األوبئة واألمراض المتفشية وعلى رأسها مرض الكوليرا

 الذي اجتاح الجمهورية اليمنية في الفترة األخيرة 
 ليمن الصحية المتردية وضعف القطاع الصحينظرًا لظروف ا

 ـــــــــــــــــــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

   ق9/8/2017بتاريخ  150الدائمم للجم وريم اليمذيم رام  المذدوبيممذكر 

 وكبار الم ؤولينقيم م اصجتماااجتمااال اللجذ ذتائج أاماي 

 ،رئيس وفد الجمهورية اليمنيةسعادة مداخلة وبعد االستماع إلى  -

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــــــــرر

توجيففه الشففكر للففدوي العربيففم التففي اففدمل م ففاادات ا للجم وريففم اليمذيففم لمكا  ففم األوبئففم واألمففراا  .1
العربيفففم والمجففالس الوزاريفففم المتخييفففم  المت شففيمق ودافففو  بقيففم الفففدوي العربيفففم والمؤ  ففال الماليفففم

 والمذجمال العربيم المتخييم كي  ي مجاي تخييه لتقديم الدام النزم  ي لذا الشأن.

مجلس وزرا  الي م العرب اقد اجتماع قفار   في أافرب وافل ممكفن لمذااشفم الوضف   القلب من .2
 الشأن. الي ي  ي اليمن و بي تقديم الدام العاجي للجم وريم اليمذيم  ي لذا

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2157)ق 
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 عشر: السادسالبند 
 رارــــــــــق

 بشأن
 االقتصاد االجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهشخ 

 ولدعم االندماج االجتماعي في الدول العربية
 ـــــــــــــــــــــ

 المستوى الوزاري، ( على100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 ( بتاريخ 532مذكر  المذدوبيم الدائمم للجم وريم التوذ يم رام )ق5/7/2017 

 وكبار الم ؤولينقم اصجتماايم اجتمااال اللجذ ذتائج أاماي 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ررُيقــــــــــ

إ الفففففم مقتفففففرل وزار  الشفففففؤون اصجتماايفففففم بالجم وريفففففم التوذ فففففيم إلففففف  كفففففي مفففففن مجلفففففس وزرا  الشفففففؤون 
اصجتماايفففففففم العفففففففربق ومذجمفففففففم العمفففففففي العربيفففففففمق لدرا فففففففته ومفففففففن ثفففففففم إافففففففاد  ارضفففففففه الففففففف  المجلفففففففس 

 اصاتيادت واصجتمااي  ي دور  اادمم.

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2158)ق 
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 عشر: السابعالبند 
 رارــــــــــق

 بشأن
 2026 - 2016العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 

 ـــــــــــــــــــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

 (ق100( و)99لس )تقرير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصجتمااي بين دورتي المج 

  ق13/12/2015بتاريخ  793ارار مجلس وزرا  الشؤون اصجتماايم العرب رام 

 وكبار الم ؤولينقم اصجتماايم اجتمااال اللجذ ذتائج أاماي 

 592( رقـــــم 25وتنفيــــذًا لقــــرار مجلـــــس الجامعــــة علـــــى مســــتوى القمـــــة فــــي دورتـــــه العاديــــة ) -
 ،26/3/2014بتاريخ 

 األمانة العامة، وبعد االستماع إلى إيضاحات -

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــــــــرر

(ق والج فففففففود المتخفففففففذ  2026 – 2016اه اقففففففم المفففففففًا بالعقففففففد العربفففففففي لمذجمففففففال المجتمففففففف  المففففففدذي )
 لتذ يذ .

 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2159)ق 
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 عشر: الثامنالبند 
 رارــــــــــق

 بشأن
 اعية والتنموية التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتم

 ـــــــــــــــــــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

   األماذم العاممقمذكر 

 ( ق100( و)99تقرير األمين العام  وي ذشاق الققاع اصجتمااي بين دورتي المجلس) 

 وكبار الم ؤولينقصجتماايم م ااجتمااال اللجذ ذتائج أاماي 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــــــــرر

اصجتماايففم  المجفاصل  في الفدولي العربفي التعفاون العامفم  فوي األماذفم بتقريفر المفاً  اه اقفم -1
 .والتذمويم

 فففففي  2017مقففففرر  خففففني اففففام القلففففب مففففن األماذففففم العامفففففم موايففففلم ج ودلففففا لعقففففد ال عاليفففففال ال -2
 إقار التعاون العربي الدولي.

  
 (24/8/2017 – 100د.ع  -2160)ق 
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 :التاسع عشرالبند 
 رارــــــــــق

 بشأن
 العربية لمتابعة تنفيذ  توصيات اجتماعي اللجنة
 في الدول العربية 2030أهداف التنمية المستدامة 

 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100االجتماعي في دورته العادية )إن المجلس االقتصادي و 

 بعد اطالعه على: -

 مذكر  األماذم العاممق 

  تقريفففففففر األمفففففففين العفففففففام افففففففن ذشفففففففاق إدار  التذميفففففففم الم فففففففتدامم والتعفففففففاون الفففففففدولي بفففففففين دورتفففففففي
 (ق100( و)99المجلس )

  ألفففففداال التذميفففففم  تويفففففيال اصجتمفففففااين األوي والثفففففاذي للجذفففففم العربيفففففم لمتابعفففففم تذ يفففففذتقريفففففرت و
 ق12/6/2017و 17/5/2017الم تدامم بتاريخ 

  اجتماع المجلس ال  م تو  كبار الم ؤولينق أامايذتائج 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

تابعففم تذ يففذ ألففداال مففا جففا   ففي تقريففرت اصجتمففااين اصوي والثففاذي للجذففم العربيففم لماه اقففم المففًا ب .1
 التذميم الم تدامم.

ااتبار بذد التذميم الم تدامم بذدًا دائمًا ال  جدوي أاماي المجلسق ه اقته المفًا بكا فم التقفورال  .2
 والم تجدال  ي لذا الشأن. 

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2161)ق 
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 البند العشرون:
 رارــــــــــق

 بشأن
 واللجان تقارير وقرارات المجالس الوزارية

 ـــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

  (ق1/3/2017( لمجلس وزرا  الي م العربق )األماذم العامم: 47الدور  العاديم )ارارال 

  األماذففففم العامففففم: 12العاديففففم )تقريففففر واففففرارال المجلففففس الففففوزارت العربففففي للك ربففففا   ففففي دورتففففه( )
 (ق6/4/2017

 ( لم40افففففففرارال الفففففففدور  العاديفففففففم )األماذفففففففم العامفففففففم:  جلفففففففس وزرا  الشفففففففباب والرياضفففففففم العفففففففرب(
 (ق10/4/2017

  األكاديميفففم العربيفففم 46الفففدور  ) قتقريفففر وافففرارال لجذفففم التذ فففي  العليفففا للعمفففي العربفففي المشفففتر( )
 (ق  23/4/2017-21 كذدريم: اه –للعلوم والتكذولوجيا والذقي الب رت

 (ق22/5/2017)جذيال:  ( لمجلس وزرا  الي م العرب48يم )ارارال الدور  العاد 

 (  ق6/7/2017( للمجلس الوزارت العربي للميا  )األماذم العامم: 9تقرير وارارال الدور) 

 صجتمفااي تقرير وتوييال لجذم المذجمال للتذ ي  والمتابعم المذبثقم ان المجلفس اصاتيفادت وا
 (ق14/7/2017-10( )األماذم العامم: 26 ي دورت ا العاديم )

 ( ( للجذفففففففم مؤ  ففففففففال المجتمففففففف  المفففففففدذي )األماذفففففففم العامففففففففم: 23تقريفففففففر وتويفففففففيال اصجتمفففففففاع
 (ق17/8/2017

 اللجذتين اصاتياديم واصجتماايم وكبار الم ؤولينق ذتائج أاماي اجتمااال 
ذ يشير إلى قراراته السابقة الخاصة ب -  تعديل اتفاقيات اإلنشاء للمنظمات العربية المتخصصة،وا 

ذ يشير كذلك إلى محضر الدورة ) - ( للجمعية العمومية للمنظمة العربيـة لتكنولوجيـات االتصـال 13وا 
 ،27/4/2017والمعلومات التي عقدت في مدينة بغداد بتاريخ 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ــــــــــررُيق

 :المجالس الوزارية :أوالً 
 حاطة علمًا بـ:اإل -1

 (1/3/2017)األماذم العامم:  ( لمجلس وزرا  الي م العرب47يم )رارال الدور  العادا. 

  األماذفففم العامفففم: 12) العاديفففمتقريفففر وافففرارال المجلفففس الفففوزارت العربفففي للك ربفففا   فففي دورتفففه( )
6/4/2017). 

 ( 40افففففرارال الفففففدور  العاديفففففم) األماذفففففم العامفففففم:  جلفففففس وزرا  الشفففففباب والرياضفففففم العفففففربلم(
10/4/2017). 

 ( 22/5/2017( لمجلس وزرا  الي م العرب )جذيال: 48ارارال الدور  العاديم.) 

 (  6/7/2017( للمجلس الوزارت العربي للميا  )األماذم العامم: 9تقرير وارارال الدور). 
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 :  اللجان: ثانياً 
 الموافقة على: -2

  األكاديميففم العربيففم  (46) الففدور  ففي  العليففا للعمففي العربففي المشففتر ق ارال لجذففم التذتقريففر واففر(
   .(23/4/2017-21اه كذدريم:  –للعلوم والتكذولوجيا والذقي الب رت 

  تقريففففر وتويفففففيال لجذفففففم المذجمفففففال للتذ فففففي  والمتابعففففم المذبثقفففففم افففففن المجلفففففس اصاتيفففففادت
 .(14/7/2017-10ماذم العامم: ( )األ26واصجتمااي  ي دورت ا العاديم )

 ( ( للجذففففففم مؤ  ففففففال المجتمفففففف  المففففففدذي )األماذففففففم العامففففففم: 23تقريففففففر وتويففففففيال اصجتمففففففاع
17/8/2017.) 

إجرا ال وذموذج الت ليم والت لم بين المدير العام المذت يفم وصيتفه والمفدير العفام  صئ مالموا قم ال   -3
 قم.الجديد للمذجمال العربيم المتخييم بالييام المر 

ال  المذجمال العربيفم المتخييفم أن الج فم األ ا فيم المعذيفم بدرا فم ومذااشفم تقفارير ليئفال الراابفم  التأكيد -4
الماليفففم واهداريففففم وتقريفففر المرااففففب الفففداخلي للمذجمففففم لفففو المجلففففس اصاتيفففادت واصجتمففففااي مفففن خففففني لجذففففم 

 المذجمال للتذ ي  والمتابعم. 

م الففف  الذجفففام األ ا فففي والنئ فففم التذ يذيفففم لمفففوج ي المذجمفففال الففف  التعفففدينل المقتر ففف الموا قفففم -5
و ففف   العربيفففم المتخييفففم والنئ فففم التذ يذيفففم الخايفففم بالتعاافففد مففف  الخبفففرا   فففي لفففذ  المذجمفففال

 .(26الييام الوارد   ي تقرير وتوييال لجذم المذجمال للتذ ي  والمتابعم الدور  )

م األ ا يم للمذجمال العربيفم المتخييفم لعقفد اجتماا فا داو  اللجذم ال ذيم المعذيم بدرا م األذجم -6
  ي ال تر  القادمم لدرا م المواضي  المكل م ب ا من ابي لجذم المذجمال للتذ ي  والمتابعم.

خييففم بدرا ففم تاللجذففم المعذيففم بدرا ففم األذجمففم األ ا ففيم المو ففد  للمذجمففال العربيففم الم تكليففال -7
لعربيفففففم للعلففففوم والتكذولوجيفففففا والذقففففي الب فففففرت  ففففوي أذجمت فففففا التعففففدينل المقدمففففم مفففففن األكاديميففففم ا

 األ ا يم.

القلب من المذجمال العربيم المتخييم افدم اهافنن افن شفاور مذيفب المفدير العفام الم فااد  -8
يمكففن للجمعيففم العامففم للمذجمففم  لاق وبعففدالقففادمتين  ففذتينالواففدم التعيففين  ففي لففذا المذيففب خففني 

العام الم فااد تقفديم مبفررال وا يفم ب اجت فا ل فذا المذيفب لمماذفم  الراغبم  ي شاي مذيب المدير
 العامم للجامعمق تم يدًا لعرض ا ال  لجذم المذجمال للتذ ي  والمتابعم.

دافو  رؤ فا  ليئفال الراابفم الماليفم )إدار  المذجمال واصت فادال العربيفم( قلب من األماذم العامم لا -9
يذفففاير/   فففيللمذجمفففال العربيفففم المتخييفففم لنجتمفففاع داخليفففم ورؤ فففا  و فففدال الراابفففم الداريفففم واه

العربيففم  مففن كففي اففام وابففي بدايففم اجتمااففال ليئففال الراابففم الماليففم واهداريففم للمذجمففال كففاذون ثففان
المتخييففمق لمذااشففم كففي األمففور المتعلقففم بم ففام امففي لففذ  ال يئففال واا ففاقت م بقففرارال المجلففس 

 وتوييال لجذم المذجمال.
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ل  المذجمال العربيفم المتخييفم تذميفم مواردلفا الذاتيفم مفن خفني تقفديم خفدمات ا بمقابفي ا التأكيد -10
 كبيول خبر  اربيم تقدم الخدمال واألذشقم التي تعود بال ائد  ال  الدوي األاضا .

 3/9/2015بتفففففاريخ  96د.ع  2075التأكيفففففد الففففف  افففففرار المجلفففففس اصاتيفففففادت واصجتمفففففااي رافففففم  -11
 جفففداوي الففف  مواضفففي  إدراج افففدم المتخييفففم العربيفففم للمذجمفففال مينالعفففا المفففدرا  مفففن لقلفففببا

 للمجلفففففس  فففففب  يكفففففون المتخييفففففم العربيفففففم للمذجمفففففال والتذ يذيفففففم التشفففففريعيم المجفففففالس أامفففففاي
 المجفففالس لفففذ  مفففن افففرارالوافففدم إيفففدار  قاً ذ ائيففف اً افففرار  بشفففأذ ا أيفففدر أن واصجتمفففااي اصاتيففادت
 جتمااي.واص اصاتيادت المجلس ارارال م  تتعارا

( مففففن النئ ففففم التذ يذيففففم الخايففففم بالتعااففففد مفففف  الخبففففرا  1( ال قففففر  )4اهبقففففا  الفففف  ذففففص المففففاد  ) -12
والمذجمففال العربيففم المتخييففمق والتففي تففذص الفف :  مفف  مرااففا  أ كففام الذجففام األ ا ففي وصئ تففه 

مفف   التذ يذيففم ب ففذا الخيففوص ص يجففوز بففأت  ففاي مففن األ ففواي أن تزيففد مففد  التعااففد  ففي المذجمففم
 الخبير أكثر من خمس  ذوال بذاً  ال  اقد  ذوت ص يتم تجديد  بي م تلقائيم .

( من النئ م التذ يذيم الخايم بالتعااد م  الخبفرا   في المذجمفال العربيفم 2(  قر  )4تعديي الماد  ) -13
المتخييففم الفف  الذ ففو التففالي:  يجففوز للمذجمففم اص ففت اد  مففن بعففا المففوج ين الففذين  ففب  ل ففم 

% من ادد الموج ين بالمن  الفوجي ي للمذجمفمق وذلف  5ي  ي المذجمم كخبرا  ب ا  ي  دود العم
ال  اقد  ذوت ص يتم تجديد  بي م تلقائيفم و  فب  اجفم المذجمفم وبفااترال مفن المفدير العفام  بذا ً 

 ول تر  أايالا  ذتين .

ل غيفر مذيفوص الي فا  في و بفدصأمكا ف ل  التأكيد ال  المذجمال العربيم المتخييم ادم يفرال أيفم -14
و صئ ته التذ يذيفم المعتمفد  مفن المجلفس أ ا ي المو د لموج ي المذجمال العربيم المتخييم الذجام األ

 اصاتيادت واصجتمااي.

يفففم أيترتفففب اليفففه  صأداريفففم الففف  التذجيمفففي المقتفففرل مفففن المذجمفففم العربيفففم للتذميفففم اه ال يكفففيالميفففادام الففف   -15
 التزامال ماليم إضا يم. 

جففور والبففدصل المعتمففد مففن اصلتزام ب ففلم الرواتففب واألبففالعربيففم المتخييففم  المذجمففال التأكيففد الفف  -16
 ا فففي المو فففد لمفففوج ي المذجمفففال العربيفففم الذجفففام األبالمجلفففس اصاتيفففادت واصجتمفففااي والمر ففف  

 المتخييم.

واصجتمفااي الفذت يفذص التأكيد ال  ال يئم العربيم للقاام الذريم اصلتزام بقرار المجلس اصاتيفادت  -17
 ال  ادم اليرال ال  ممثلي الدوي المشاركين  ي الدورال التدريبيم التي تذجم ا ال يئم.  

المفففدير العفففام للمذجمفففم )ب فففبب  شفففاور مذيفففبالمذجمفففال العربيفففم المتخييفففم  فففي  الفففم  الففف التأكيفففد  -18
يفتم تكليفال المففدير بفأن  قالعجفز الكلففي افن القيفام بواجباتفه الوجي يفم ...الففخ( -المفرا العضفاي –الو فا  

امفففاي أالففف  المفففن  الفففوجي ي للقيفففام بت فففيير  دار إافففدم مفففدير أو أ -ن وجفففدإ -للمذجمفففم العفففام الم فففااد 
جديففدق وذلفف  مففن  مففدير اففاماذتخففاب ل ففين ق شفف ر وص تقففي اففن ثنثففمأ مالمذجمففم ل تففر  ص تزيففد اففن  ففت
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( 9للمفففاد  )ن الفففدوي العربيفففم و قفففًا ور وجي فففم المفففدير العفففام وتقفففديم ترشفففي ال مفففخفففني اهافففنن افففن شفففا
 ا فففففي المعتمففففد مففففن المجلففففس اصاتيفففففادت واصجتمففففااي وو قففففًا للشفففففروق ( مففففن الذجففففام األ11والمففففاد  )

 والمعايير لشاي مذيب المدير العام  المعتمد  من المؤتمر العام/الجمعيم العامم للمذجمم.

لشففاي مذيففب المففدير العففام لل يئففم  الفف  الشففروق والموايفف ال والمعففايير الواجففب توا رلففا الموا قففم -19
العربيفففم للقيفففران المفففدذي مففف  مراافففا  أ كفففام الذجفففام األ ا فففي المو فففد لمفففوج ي المذجمفففال العربيفففم 

 .ق ال  أن يكون لديه خبر   ي مجاصل القيران المدذي ص تقي ان اشر  ذوالالمتخييم

 2م ع/ 31لوجيفا والذقفي الب فرت رافم بقرار الجمعيم العامم لمكاديميم العربيم للعلفوم والتكذو  التر يب -20
مفارال العربيففم ذشفا   فرع لمكاديميففم ببمفار  اجمفان بدولفم اهإبالموا قفم الف   25/10/2016بتفاريخ 
 .المت د 

( 13( مففن المففاد  )5الفف  ات اايففم إذشففا  ال يئففم العربيففم للقيففران المففدذيق مفف  تعففديي البذففد ) الموا قففم -21
 صاتيادت واصجتمااي.المجلس ا من اصت اايم و قًا لقرار

اففففرا ات اايففففم إذشففففا  المذجمففففم العربيففففم لتكذولوجيففففال اصتيففففاي والمعلومففففال الفففف  الففففدور  القادمففففم  -22
 للمجلس للبل  ي ا و قًا لقرارال المجلس  ي لذا الخيوص.

 (24/8/2017 – 100د.ع  -2162)ق 
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 والعشرون: الحاديالبند 

 رارــــــــــق
 بشأن

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 101ورة )تأكيد موعد ومكان عقد الد
 (102وتحديد موعد ومكان عقد الدورة )

 ـــــــــــــــــــــ   

 
 

 ( على المستوى الوزاري،100إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 ( د.ع 2136ارار المجلس اصاتيادت واصجتمااي رام )ق16/2/2017بتاريخ  99 

 ذتائج أاماي اجتماع المجلس ال  م تو  كبار الم ؤولينق 

 ،وعماًل بأحكام النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي -

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

ر  فلمتابعم بمقر األماذم العامم خني ال تال التجاريم ولجذم التذ يذ وافففم الم اوضفد اجتمااي لجذفاق :أوالً 
 لف.1439ربي  الثاذي  10-8الموا    2017دي مبر/ كاذون أوي  26-28

 ( بمقر األمانة العامة على النحو التالي:101تأكيد موعد عقد الدورة العادية ) :ثانياً 
ق 2018شباق  براير/  1اجتماع لجذم مؤ  ال المجتم  المدذي الراب  والعشرون يوم الخميس  -1

 .لف1439جماد  اصخر  15الموا   
 .لفف 1439جماد  اصخر  18ق الموا   2018 براير/ شباق  4اجتماع اللجذم اصجتماايم يوم األ د  -2

 20-19ق الموا قين 2018 براير/ شباق  6-5اجتماع اللجذم اصاتياديم يومي اصثذين والثنثا   -3
 .لففف 1439جماد  اصخر 

 براير/ شباق  7صاتيادت واصجتمااي ال  م تو  كبار الم ئوليفن يفوم األربعا  اجتماع المجلس ا -4
 .لفف 1439جماد  اصخر  21ق الموا   2018

 براير/ شباق  8اجتماع المجلس اصاتيادت واصجتمااي ال  الم تو  الوزارت يوم الخميس  -5
 لففف. 1439جماد  اصخر  22ق الموا   2018
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ر  فجذم الم اوضال التجاريم ولجذم التذ يذ والمتابعم بمقر األماذم العامم خني ال ت: اقد اجتمااي لثالثاً 
 لففف. 1439رمضان 17 – 15مق الموا    2018مايو/آيار  29-31

 ( بمقر األمانة العامة على النحو التالي:102تحديد موعد عقد الدورة العادية ) رابعًا:
ق 2018أغ قس/آب  30مس والعشرون يوم الخميس اجتماع لجذم مؤ  ال المجتم  المدذي الخا -1

 لفففففف. 1439ذو ال جم  19الموا   
 لففف. 1439ذو ال جم  22ق الموا   2018 بتمبر/ أيلوي  2اجتماع اللجذم اصجتماايم يوم األ د  -2

 24 -23ق الموا قين 2018 بتمبر/أيلوي  4- 3اجتماع اللجذم اصاتياديم يومي اصثذين والثنثا   -3
 لفففف. 1439ل جم ذو ا

 بتمبر/أيلوي  5اجتماع المجلس اصاتيادت واصجتمااي ال  م تو  كبار الم ئوليفن يوم األربعا   -4
 لففف. 1439ذو ال جم  25ق الموا   2018

 بتمبر/أيلوي  6اجتماع المجلس اصاتيادت واصجتمااي ال  الم تو  الوزارت يوم الخميس  -5
 ففف.ل 1439ذو ال جم  26ق الموا   2018

 
 (24/8/2017 – 100د.ع  -2163)ق 
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 كلمـة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 )رئيس الدورة السابقة(

 
 
 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (100الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 2017أغسطس/ آب  24األمانة العامة:  

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0422خ ) -27(/ 17/08) 03/100ج 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم عليه نتوكل وبه نستعين،

 أصحاب المعالي والسعادة السادة الوزراء ورؤساء الوفود،

 معالي السيد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية،

 منظمات والمؤسسات العربية،السيدات والسادة رؤساء ومدراء ال

 حضرات السيدات والسادة،

 

( للمجلففففففففس اصاتيففففففففادت واصجتمففففففففااي 100ذ تففففففففتع الفففففففف  بركففففففففم ا  أامففففففففاي الففففففففدور  العاديففففففففم )
 ( لمجل ذا الموار.99لجامعم الدوي العربيم بعد أن تشر ل بندت برئا م الدور  )

ازت وأيفففففففد  الموا فففففففا  وا فففففففم وا لفففففففي  فففففففي البدايفففففففمق أن أتقفففففففدم با فففففففمكم جميعفففففففًا بفففففففأخلص التعففففففف
لعففففففائلتي المر ففففففومين ال ففففففيد أ مففففففد بففففففن  لففففففي ذائففففففب األمففففففين العففففففامق وال ففففففيد ابففففففد ا  م ففففففارب 

 المدير العام ال اب  للمذجمم العربيم للتربيم والثقا م والعلوم.

كمفففففا أتوجفففففه بخفففففالص ابفففففارال الشفففففكر والتقفففففدير لمعفففففالي األمفففففين العفففففام ال فففففيد أ مفففففد أبفففففو الافففففيق 
عففففففففامين الم ففففففففاادين للشففففففففئون اصاتيففففففففاديم واصجتماايففففففففم والعففففففففاملين  ففففففففي لل ففففففففاد  األمذففففففففا  ال و

األماذففففم العامففففم الفففف  مففففا لقيذففففا  مففففن تعففففاون  ففففي متابعففففم تذ يففففذ اففففرارال الففففدور  ال ففففابقم للمجلففففس 
و ففففففي اهاففففففداد والتذ ففففففي  ل عاليففففففال التعففففففاون الفففففف  الم ففففففتويين العربففففففي والففففففدولي قيلففففففم رئا ففففففم 

 تيادت واصجتمااي.( للمجلس اصا99بندت ألشااي الدور  )
 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السيدات والسادة،

إن تقفففففففففففوير مؤ  فففففففففففال العمفففففففففففي العربفففففففففففي المشفففففففففففتر  ص  فففففففففففيما  فففففففففففي المجفففففففففففاي اصاتيفففففففففففادت 
واصجتمففففااي أيففففبع ضففففرور  مل ففففم مفففف  التأكيففففد الفففف  دامذففففا الكامففففي للج ففففود الجففففاد  المبذولففففم 

ل وال يئفففففففال والمذجمفففففففال العربيفففففففم هيفففففففنل وتقفففففففوير الجامعفففففففم العربيفففففففم  يمفففففففا يتعلففففففف  بااليفففففففا
 المتخييم باهضا م إل  المجالس واللجان الققاايم.

لفففففففففذا مفففففففففا  فففففففففعيذا إليفففففففففه قيلفففففففففم  تفففففففففر  رئا فففففففففم الجزائفففففففففر ألشفففففففففااي دور  المجلفففففففففس اصاتيفففففففففادت 
( بمختلفففففال جواذب فففففا اصاتيفففففاديم 99واصجتمفففففااي  فففففوا  تعلففففف  األمفففففر بتج فففففيد افففففرارال الفففففدور  )

الففففففففف  الم فففففففففتويين العربفففففففففي والفففففففففدوليق مففففففففف  اهشفففففففففار  إلففففففففف  واصجتماايفففففففففم أو م فففففففففير  التعفففففففففاون 
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المج ففففففففودال المبذولففففففففم لتذ يففففففففذ القففففففففرارال المتعلقففففففففم بمذققففففففففم التجففففففففار  العربيففففففففم ال ففففففففر  الكبففففففففر ق 
ومشففففففروع اصت ففففففاد الجمركففففففي العربففففففي وت ريففففففر تجففففففار  الخففففففدمال مفففففف  إ ففففففراز خقففففففوال إيجابيففففففم 

إاامففففففففم مذققففففففففم ملمو ففففففففم  يمففففففففا يخففففففففص بعففففففففا المجففففففففاصلق كا ففففففففتكماي إجففففففففرا ال ومتقلبففففففففال 
التجفففففار  ال ففففففر  العربيفففففم الكبففففففر ق  يفففففو لففففففم يتبففففف   ففففففو  بعفففففا الم ففففففائي ذال العنافففففم بقوااففففففد 
المذشفففففأق والتشفففففريعال و يا فففففال المذا  فففففم و مايفففففم الم فففففت ل ق مففففف  اهشفففففار  إلففففف  إشفففففكاليم مففففففا 

 يمثله موضوع القيود غير الجمركيم من إااام للمبادصل التجاريم العربيم البيذيم.

رتيفففففال الذتفففففائج اهيجابيفففففم التفففففي تمخضفففففل افففففن التئفففففام العديفففففد مفففففن اص فففففت قااال كمفففففا ذ فففففجي با
والفففففف  رأ فففففف ا القففففففرارال اصاتيففففففاديم واصجتماايففففففم اليففففففادر  اففففففن القمففففففم العربيففففففم المذعقففففففد   ففففففي 

 امان بالمملكم األردذيم ال اشميم الشقيقمق

اجتمفففففاع العمفففففي الففففف  وضففففف  م فففففاور رئي فففففيم ص فففففتراتيجيم التعفففففاون الجمركفففففي العربفففففيق خفففففني 
 رؤ ا  الجمار   ي الدوي العربيمق

( للجذففففففم التذ يففففففذ والمتابعففففففم لمذققففففففم التجففففففار  ال ففففففر  43الذتففففففائج التففففففي أ فففففف رل اففففففن اصجتمففففففاع )
العربيففففففم الكبففففففر ق واففففففن الذففففففدو  المذجمففففففم مففففففن قففففففرال البرلمففففففان العربففففففي المخييففففففم للتكامففففففي 

األامفففففففففاي اصاتيففففففففادت العربفففففففففي وكففففففففذل  افففففففففن اصجتمففففففففاع الت ضفففففففففيرت األوي لمففففففففؤتمر رجفففففففففاي 
( للجذففففففففم 26والم ففففففففتثمرين العففففففففرب مفففففففف  دوي آ ففففففففيا الو ففففففففق  وأذربيجففففففففانق واففففففففن اصجتمففففففففاع )

 المذجمال العربيم المتخييم.

كمففففففا تجففففففدر اهشففففففار  إلفففففف  اصذقناففففففم ال عليففففففم للتج ففففففيد الميففففففداذي لنت اايففففففم المو ففففففد  ص ففففففتثمار 
األاضففففا .  رؤوس األمففففواي العربيففففم وذلفففف  مففففن خففففني التوايفففف  الي ففففا مففففن مجمواففففم مففففن الففففدوي

وبالذ فففففبم لموضفففففوع التجفففففار  العربيفففففم البيذيفففففم وقمو فففففال اص فففففتثمارق تفففففم التذ فففففي  مففففف  الج فففففال 
األخففففر  المعذيففففم كات ففففاد الم ففففتثمرين العففففرب ص ففففتكماي الدرا ففففم وذلفففف  الفففف  ضففففو  المتايففففرال 
العربيففففففم واهاليميففففففم. وكففففففذل  األمففففففر بالذ ففففففبم لمواضففففففي  الملففففففال اصجتمففففففااي التففففففي تففففففم تذاول ففففففا 

(ق والتففففففففي أخففففففففذل م ففففففففارلا ال ففففففففليم بتذ يففففففففذ 28و  القمففففففففم العربيففففففففم  ففففففففي دورت ففففففففا )الفففففففف  م ففففففففت
مخرجات فففففاق والمتمثلففففففم  ففففففي: اص فففففتراتيجيم العربيففففففم للب ففففففو العلمفففففي والتقذففففففي واصبتكففففففارق وذتففففففائج 
المففففففؤتمر الففففففوزارت  ففففففوي  اهرلففففففاب والتذميففففففم اصجتماايففففففم: أ ففففففباب ومعالجففففففال  المذعقففففففد بشففففففرم 

وخقففففم العمففففي اص ففففتراتيجيم التذ يذيففففم  أجذففففد  تذميففففم المففففرأ   الشففففيخ  ففففي شفففف ر  برايففففر المذيففففرمق
  .2015 ي المذققم العربيم لما بعد 

كمففففففففا تففففففففم التك ففففففففيق بالتذ ففففففففي  مفففففففف  األماذففففففففم العامففففففففم للجامعففففففففم بالموضففففففففوع المتعلفففففففف  بت ففففففففديال 
دار  اص ففففففتدامم  اصذتعففففففا  اصاتيففففففادت  ففففففي مر لففففففم مففففففا بعففففففد الذزااففففففال  ففففففي الففففففدوي العربيففففففم واا
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مفففففل مخاقبففففم البذفففف  اه فففففنمي للتذميففففمق ص ففففتكماي لفففففذا الموضففففوع مفففف  إبفففففراز الماليففففمق  يففففو ت
 العذاير الخايم بت ديد المشاكيق آليال المعالجم وميادر التمويي.

 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السيدات والسادة،

غيففففففر أذففففففه بففففففالرغم مففففففن كففففففي الج ففففففود المبذولففففففم مففففففن ابففففففي المجلففففففس اصاتيففففففادت واصجتمففففففاايق 
إلفففف  كتلفففففم اربيففففم ااتيفففففاديم واجتماايففففمق إص أن موايفففففلم العمففففي الففففف  تقفففففوير  ايففففد الويفففففوي

آليففففففال ومؤ  ففففففال المجلففففففس تبقفففففف  مففففففن ألففففففم الرلاذففففففال والت ففففففديال الواجففففففب ر ع ففففففا هضفففففف ا  
 الذجاام المقلوبم ال  املذا العربي المشتر .

ذ أجففففدد لكففففم الشففففكر الفففف  مففففا لم ففففذا  مففففذكم جميعففففًا مففففن تعففففاون وتذ ففففي  خففففني رئ ا ففففم ختامففففًا واا
( للمجلفففففففس اصاتيفففففففادت واصجتمفففففففاايق أتشفففففففرال بفففففففداو  معفففففففالي الفففففففدكتور 99الجزائفففففففر للدولفففففففم )

بفففففن  فففففليمان البفففففازايق ذائفففففب وزيفففففر الماليفففففم بالمملكفففففم العربيفففففم ال فففففعوديم الشفففففقيقم لتفففففولي   مفففففد
الرئا فففففم الدوريفففففم للمجلفففففس متمذيفففففًا لمعاليفففففه التو يففففف  والذجفففففال  فففففي رئا فففففته ل فففففذ  الفففففدور ق و فففففائًن 

 جنله أن يو قذا لما  يه خير شعوبذا العربيم.المول  جي 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل
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 كلمـة 

 المملكة العربية السعودية
 )رئيس الدورة الحالية(

 
 
 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (100الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 2017أغسطس/ آب  24األمانة العامة:  

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0423خ ) -28(/ 17/08) 03/100ج 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين 

 األمين العام لجامعة الدول العربية-معالي األخ / أحمد ابو الغيط 

 اصحاب المعالي والسعادة ،،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

 

 ي البدايم أن أتر م ال  معالي ذائب األمين العام األ تاذ أ مد بن  ل ي وال  مدير  ا م وا لي
اام المذجمم العربيم للتربيم والثقا م والعلوم اللذين وا  ما األجي و لم يعملون بجد  ي  بيي 

 تعزيز العمي العربي المشتر . 

  رئا ت ا للدور  ال ابقم للمجلس كما أتقدم بالشكر لجم وريم الجزائر الديمقراقيم لج ودلا اثذا
ممثلم  ي معالي الوزير األوي اص تاذ/ ابد المجيد تبون )وزير التجار   ابقًا(ق كما أتقدم بالشكر 
لمعالي األمين العام لجامعم الدوي العربيم وألي اب ال عاد  األمذا  الم اادين للققااين 

اصجتمااي ال  الج ود التي يبذلوذ ا  ي اصاتيادت واصجتمااي وألماذم المجلس اصاتيادت و 
 الت ضير واصاداد ل ذ ه اصجتمااال.

 

 أصحاب المعالي والسعادة ،،

إذه لمن دوااي ال رور  أن ترأس المملكم العربيم ال عوديم اجتماع لذ  الدور  )المائم( التي 
ر العديد من اامًا من امر  المديد  ا لًم باصذجازال  ي إارا 50يكمي ب ا لذا المجلس 

اصت اايال  ي العديد من المجاصل اصاتياديم واصجتماايمق والعديد من المبادرال التي تيب 
 ي ت عيي  تل  اصت اايالق ومن ذل  إارار مذققم التجار  ال ر  العربيم الكبر  والموضي  ادمًا  ي 

وايي لذا المجلس ببذن الت ضير لقيام اصت اد الجمركي العربيق وغير ذل  من اصذجازال. و ي
 ا  ت قي  المزيد من تل  اصذجازالق بما يذعكس ال  تعزيز العمي العربي المشتر . 
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 أصحاب المعالي والسعادة ،،

ي  ي  اجتمااذا اليوم  بالعديد من المواضي   التي ت دال للد   بم ير   العمي العربي المشتر  ق 
ن ااتيادال دولذا اصمر الذت يتقلب التعاون والتذ ي  وص يخ    الت ديال التي تواجه العديد م

ومن ذل  التذ يذ الكامي لمذققم التجار  ال ر  العربيم الكبر  وال عي الجاد لنذتقاي  لمواج ت ا
بدا  المروذال النزمم لت قي  ذل ق والقيام باهين ال الضروريم لتذميم اا لمرا ي تكامي اوث ق و 
 لبلدان العربيم. التجار  واص تثمار بين ا

   ي الختامق ارجو أن ذو   جميعا لما ي ق  قمو ال دولذا  ي ت قي  الذما  واصزدلار
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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 كلمـة 

 لجامعة الدول العربية األمين العام
 
 
 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (100الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 

 2017أغسطس/ آب  24األمانة العامة:  

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0421خ ) -26(/ 17/08) 03/100ج 



65 

 

 معالي السيد حمد بن سليمان البازعي
 نائب وزير المالية بالمملكة العربية السعودية

 
 أصحاب المعالي والسعادة،

 السيدات والسادة،

ا الموار إل  ابي أن ذ تتع أاماي اجتمااذا اليومق ا م وا لي  ياد  الرئيس أن أداو مجلَ ذ
الواوال دايقم  دادًا ال  رول  قيد الدبلوما يم العربيم ال  ير أ مد بن  ل ي ذائب األمين العامق 
وال يد الدكتور ابد ا  م ارب المدير العام ال اب  للمذجمم العربيم للتربيم والثقا م والعلومق 

ذاته وأن ي بغ الي ما جزا  ما دااين ا  از  وج ي أن يتامدلما بوا   ر مته وي كذ ما   يع ج
 اد ما من أاماي يال م خدمًم لديذ ما ووقذ ما وأمت ما.

 السيد الرئيس، 

أود  ي البدايم أن أتوجه بالت ذئم إل  المملكم العربيم ال عوديم ال  تولي ا رئا م الدور  العاديم 
اد. كما أتوجه بالت يم إل  المائم للمجلس اصاتيادت واصجتماايق متمذيًا ل ا كامي التو ي  وال د

الجم وريم الجزائريم الديمقراقيم الشعبيم ال  رئا م الدور  ال ابقم للمجلسق موقد رًا الج ود 
 الخاليم التي بذلت ا  ي إدار  أاماله.

كما أتوجه بالت يم أيضًا إل  معالي وزرا  كي من جم وريم ال ودان وجم وريم اليوماي 
ذين يشاركوذذا ألوي مر  اجتماع لذا المجلسق متمذيًا ل م ولكم خالص ال يدراليم ودولم ليبيا ال

 التو ي .

 السيد الرئيس،

يذاا  مجل وذا اليوم اددًا من الموضواال اصاتياديم واصجتماايم ال امم التي جر  اهاداد 
زاي والت ضير ل ا خني ال تر  الماضيمق يأتي  ي مقدمت ا دام اصاتيادت ال ل قيذي الذت ص ي

يرزل ت ل وقأ  اص تني اص رائيليق و ي جي يعوبال يوميم يعاذي مذ ا المواقن ال ل قيذي 
 ي شت  جواذب ال يا . وص يخ   اليكم أن اصاتياد ال ل قيذي يعاذي من تباقؤ شديد  ي 
معدصل الذموق ويعي   الم اذكما  ذجرًا للعديد من العوامي؛ ألم ا القيود التي ي رض ا 

ني اه رائيلي ال   ركم اص راد والذشاق اصاتيادت  ي الض م الاربيمق وتراج   جم اص ت
الم اادال لل لقم ال ل قيذيم. ولقد أكد تقرير يادر ان مؤتمر األمم المت د  للتجار  والتذميم 

مليون دوصر من  اصيرادال  305) ي العام الماضي( أن  ل قين تخ ر  ذويًا ما ص يقي ان 
كيم والضريبيم جر ا  ااتمادلا ال  إ رائيي )القو  القائمم باص تني(  ي اص تيراد  واً  من الجمر 
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األ وا  اه رائيليم أو األجذبيم. وأداو مجلَ كم الموار إل  الخروج بتوييال مو د د  بشأن كي يم 
 دام اصاتياد الوقذي لدولم  ل قين.

قم التجار  ال ر  العربيم الكبر  واصت اد الجمركي كما تشمي أجذد  اجتماِاذا اليوم تقورال مذق
العربيق وتقارير متابعم بشأن ألم اصجرا ال الموتخذ  لتذ يذ ارارال القمم العربيم اص ريقيم الرابعم 
والقمم الرابعم للدوي العربيم ودوي أمريكا الجذوبيمق وأوقر التعاون بين الجامعم العربيم واألمم 

اتيادت واصجتمااي لمجلس الجامعم ال  م تو  القمم  ي دورته العاديم المت د ق والملال اص
ر اقدلا  ي المملكم العربيم ال عوديم  ي مارس القادم.29)  ( الموقر 

 ي  2030كما أذو   إل  توييال اجتمااي اللجذم العربيم لمتابعم تذ يذ ألداال التذميم الم تدامم 
ال  إذشائ ا مجل وكم الموار  ي دورته ال ابقمق وتض  الدوي العربيمق ولي اللجذم التي وا   

ضمن أولويات ا تذ ي  الج ود العربيم وت عيي اهقار اص ترشادت لتذ يذ خقم التذميم الم تدامم 
ق الذت من شأذه أن يومك ن الدوي العربيم من اص ت اد  القيو  من  رص التذميم التي 2030

لعامم خني ال تر  القادمم تكثيال مشاورات ا م  العديد من تقر  ا لذ  الخقم. وتعتزم األماذم ا
  ي المذققم العربيم. 2030المذجمال اصاليميم والدوليم لتذجيم  عاليال مشتركم لتذ يذ خقم 

 السيد الرئيس، 

عبم التي تمر ب ا المذققم العربيم وما تش د  من ذزااال م ل م وموجال  إن األوضاع الي 
ا ج وٌد  ثيثم من مذجومم جامعم الدوي العربيم  ي مختلال الم تويال إرلاب وتقرالق اابلت 

والتوج الق ولعي من ألم ا المجاصل اصاتياديم واصجتماايم والتذمويمق التي ت ت دال الذ وا 
ب يا  المواقن العربي واذتشاله من براثن ال قر والتقرال. وا م وا لي أن أشير إل  اصجتماع 

الذت اذعقد خني اليومين الماضيين لمتابعم تذ يذ ارار امم امان األخير العربي ر ي  الم تو  
 وي اهرلاب والتذميم اصجتماايمق والذت ركز ال  تج يال األ باب اصجتماايم للرلاب وشك ي 
 ر  امي  ي مختلال المجاصل ذال اليلم. ومن لذا المذبرق أداو مجل كم الموار إل  تبذي 

ل كر المتقرالق تقوم ال  تق ير المذالج التعليميم والتربويم من كا م برامج امليم لمكا  م ا
الم اليم الخاقئمق وتبذي  يا م إانميم تذبذ الخقاب الت ريضيق  ضًن ان وض   يا ال 
ك يلم بت عيي اص تراتيجيال العربيم التي  ب  إارارلا  ي لذا الشأنق ودام ج ود المجالس 

 الوزاريم المتخييم.  

س ال يا ق أود اهشار  إل  أن  ال قر متعدد األبعاد  ص يزاي من أكبر الت ديال التي ص و ي ذ 
تواجه دولذا العربيم    ب بي العالم أجم ق ولو ما أكد اليه إانن األمم المت د  لخقم التذميم 

عاد  . ومن المذتجر أن يوقل  التقرير اصاليمي العربي  وي  ال قر متعدد األب2030الم تدامم 
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ر  ي  بتمبر  ق ليمثي أوي تقرير إاليمي  ي العالم ييدر  وي ال قر بعد ااتماد 2017الموقر 
 .2030خقم 

كما يذباي اهشار  إل  اصذعكا ال ال لبيم للتقورال الجاريم  ي المذققم العربيم ال  معدصل 
صل اص تثمارال التبادي البيذي وتذميم مذاخ اص تثمار  ي الدوي العربيمق  يو تراجعل معد

العربيم البيذيم ال  ذ و مل وج. ولقد التمل جامعم الدوي العربيم ب ذا األمرق وأيدر مجل وكم 
الموار اددًا من القرارال بشأن  و الدوي العربيم غير الميادام ال  اصت اايم المو د  

دي  الي اق وذل  ص تثمار رؤوس األمواي العربيم  ي الدوي العربيم )المعدلم( ال   رام التي
بااتبارلا أ د ألم ات اايال اص تثمار التي ت دال إلي تعزيز التذميم العربيم الشاملمق  ضًن ان 

 تقوير مذاخ اص تثمار  ي الدوي العربيم. 

الذت ياغته  2026 – 2016كما أود اهشار  إل  الِعقد العربي لمذجمال المجتم  المدذي 
جمال المجتم  المدذي المعذيم بالتذميم ووكاصل األمم المت د ق األماذم العامم بالتعاون م  مذ

وبادر مجلس وزرا  الشؤون اصجتماايم العرب بااتماد ق ويمثي التزامًا من مذجمال المجتم  
. وأداو مجل كم الموار إل  ااتماد 2030المدذي العربيم بدام ج ود ال كومال  ي تذ يذ خقم 

ارال القمم العربيم التي أكدل ال  تعزيز دور مذجمال المجتم  لذا الِعقد وبما يتماش  م  ار 
 المدذي كشري   ي م ير  التذميم.

 السيد الرئيس،

يلتئم لذا المجلس  ي دورته العاديم المائمق والتي تومث ي مر لًم  رجم  ي م ير  العمي اصاتيادت 
و تون اامًا مذذ اذعقاد  واصجتمااي العربي المشتر . لقد مر  ال  إذشا  لذا المجلس أربعم

جلِ ته األول   ي بدايم خم يذال القرن الماضي؛ خق  خنل ا العمي اصاتيادت واصجتمااي 
العربي المشتر  خقوال لاممق وأذجز مرا ي اد  ذ و إر ا  أ س التكامي العربي واذدماج 

 اصاتياديال العربيم. 

صاتيادت كانق وبن ش ق بوعدًا أ ا يًا وشاي وبذجرٍ   ريعم ال  لذ  الم ير ق يتضع أن البوعد ا
مكاذم م وريم  ي مشرواال ت قي  التكامي العربيق كما أذه ا تي ألميم ايو  خني مرا ي 
برام اصت اايال المؤ ِّ م للعمي العربي المشتر . ولقد تعددل  إذشا  جامعم الدوي العربيم واا

مرال القمم العربيم العاديم والتذمويم وا تمد مذ ا اصت اايال والقرارال التي اتخذت ا وأارت ا مؤت
 العمي اصاتيادت العربي المشتر  مرجعيته ال  مدار ذيال القرن الماضي. 

ولم تر   خني مرا ي تقور ق كاذل م دود  العربي اصاتيادت التعاون إذجازال غير أن
ذما ا ذكم  إل  تعاون جي بدور  م اوصل لذا التعاون إل   لم الو د  اصاتياديم العربيمق واا
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يتراج   ت   وير  ي ذقا  تي ير التبادي التجارتق بيذما بقيل العراايي تعترا م ير  إذشا  
 و  امي اربيم وا د  وت وي دون تذ يذ اصت ااال القائمم. واد اذعكس لذا األمر ال  األبعاد 

صجتماايم والثقا يم وغيرلاق وذل  األخر  للتعاون العربي؛ بما  ي ا األبعاد ال يا يم واألمذيم وا
 ال  الرغم أيضًا من الخقوال ال امم التي أوذجزل  ي لذ  المجاصل. 

 السيد الرئيس،

لقد شرال جامعم الدوي العربيمق مذذ اقود  ي التخقيق هاامم اد  مشرواال اوميم كوبر . 
أو تأتي بذتائج ا  غير أن لذ  المشرواال ايقدمل بمعواال التقبي ق ولم تجن ثمارلا بعد

المذَتَجر . ومن لذا المذقل ق أداو مجلَ كم الموار إل  إجرا  تقييم املي لم يرته؛  تقوير 
العمي اصاتيادت واصجتمااي العربي أيبع ضرور  وجزً  ص يتجزأ من تقوير مذجومم العمي 

قن العربي والد   العربي المشتر ق بي لعله يكون الجز  األكبر تأثيرًا  ي اصاتراب من الموا
بم ير  التقوير والت ديو التي بدأت ا جامعم الدوي العربيم مذذ اد   ذوال. واد يكون ذل  من 

ذشا  مشاري  تذمويم كبر .   خني اذت اج أ اليب جديد   ي الت كير ور م اص تراتيجيال واا

التعاون ال ع ايق إن األمر ي تلزم وض  رؤيم ا تراتيجيم ترتكز ال  ثنثم أركانق أول ا لو: 
لتادو الدوي العربيم كتلم مو د  تعمي بشكي متجاذس  ي الم ا ي الدوليم وتتمكن من ال  اج 
ال  ال قو  والميالع العربيم. أم ا الركن الثاذي  يكمن  ي تعمي  التكامي اصاتيادت؛ من 

الشاملم التي كاذل خني ا تكماي تذ يذ اصت اايال القائمم وا ترجاع مشروع الو د  اصاتياديم 
ضمن أوي ألداال التعاون العربيق و قًا لذو ج وم اليم تذمويم معاير .  يما يتمثي الركن الثالوق 
ولو األلمق  ي اهينل الثقا ي والتربوت الذت يومك ن العرب من ا تعاد  رول المبادر  التاريخيم 

 المعر م وااتيادات ا.  وي  م  ي بذا  األشخاص المبداين والقادرين ال  بذا  مجتمعال

وصش  أن الويوي إل  لذ  األلداال يتقلب تضا ر كا م الج ود وتجاذ  ا. كما ي تاج هراد  
  يا يم تض  ألداال التعاون اصاتيادت  ي مقدمم األولويال الوقذيم.

إن المر لم القادمم لي مر لم إااد  البذا  لما لدمته  روب ال ذوال الماضيمق ولي أيضًا 
م التذميم الشاملم كو يلم  عالم لضمان تما   المجتمعال وادم اذزصا ا مجددًا لدائر  مر ل

 العذال والدمار والتق يم.

 أشكركم جزياًل والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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 ب م ا  الر من الر يم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين )سيدنا( محمد صلى 

 اهلل عليه وسلم وعلى آله وصبه أجمعين ,,,
 السيد/ الرئيس  -
 اإلخوة أصحاب المعالي / السادة الوزراء . -
 معالي السيد/ االمين العام األخ الكريم أحمد ابو الغيط  -
 السادة / رؤساء الوفود والسفراء والمندوبون الدائمون  -
 السيدات والسادة الحضور الكريم  -
 ’’’’’السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  -

ال أن التقي بجمعكم الكريم لذا  الت يم من اذد ا  قيبم مباركم ي عدذي ويشر ذي  ي لذا اليب
قوأ م وا لي  ي م ت ي كلمت  لذ  بب مي وبا م ال ودان  كومم وشعبًا أن ذتر م ال  

ذائب األمين العام والدكتور/ابد ا  م ارب مدير  –الما ور ل ما  عاد  ال  ير أ مد بن  لي 
لثقا م والعلوم وذ أي ا  ل ما الر مم والما ر  ق مثمذين دورلما اام المذجمم العربيم للتربيم وا

التعازت إل  األخ األمين العام بأحر واا  امات ما الكبير   ي العمي العربي المشتر   ق كما ذتقدم 
 وم ااديه وجمي  العاملين بالجامعم العربيم وأل رتي ال قيدين .

 ال يد/ الرئيس 

لرئا تكم لذ  الدور  ولو تشريال وتكليال لكم وللمملكم العربيم  أتقدم لكم بالت ذئم الخاليم
ال عوديم الشقيقم ق وذث  تمامًا  ي أذكم  تؤدون األماذم كأ ضي ما يكون ...والشكر مويوي 

كللل بالذجال  يورة السابقة التللجم وريم الجزائريم الديمقراقيم الشعبيم الشقيقم لرئا ت ا المتميز  للد
ي شكرذا وتقديرذا أيضًا ال  األمين العام واألمين العام الم ااد للشؤون اصاتياديم كما يتي التامق

جتماايم وجمي  العاملين بالجامعم العربيم لما بذلو  وجلوا اواألمين العام الم ااد للشؤون اي
 يبذلوذه من ج ود للت ضير ل ذا اصجتماع ال ام..... 

 السيد/الرئيس 

 ,,,,السيدات والسادة الحضور ,

ص ي وتذ  وذ ن ذجتم  اان أن ذعرب ان تضامذذا الكامي م  الشعب ال ل قيذي قوذدين 
الممار ال العدواذيم تجا  األاي  والشعب ال ل قيذي األازي مما يشكي اذت اكًا لجمي  األاراال 
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الدوليم ويمثي ت ديدًا يارخًا للمقد ال اه نميم ق واد وجدل لذ  الممار ال اص تذكار 
هداذم من جمي  الدوي العربيم وال كومال والشعوب الم بم لل نم  ي العالم ق ولي ممار ال وا

تقوا    الشعب ال ل قيذي  ي ااامم دولته الم تقلم و قه  ي التذميم وت قي  الدا ه 
 اصاتياديم واصجتماايم .

 السيد/ الرئيس 

 السيدات والسادة الحضور ،،،،،

كر والتقدير للدوي الشقيقم واليديقم ق وكذل  لجامعم الدوي العربيم أود ايضًا اهاراب ان الش
ل عي ا الدؤوب لدام م ير  التذميم اصاتياديم  ي الدوي العربيم ال  اليعيد العام ق وم اذد  
ودام بندذا خايًم  يما يتيي ب عي ا الدائم لر   ارار العقوبال اصمريكيم األ ادت الجائر 

ااام التذميم اصاتياديم  ي البند.... والذت كان له األثر  ال لبي ال  ااتيادذا واا

 المل  ي الر   الجزئي ل ذا ال يار خايًم اليذادي  العربيم  يويتيي شكرذا للمؤ  ال الت
والبذ  اه نمي للتذميم الذين ادموا لذا الدام والم اذد  ق ويعد لذا الر   الجزئي  ات م خيٍر 

لر عه ذ ائيًا ببذن ا   ب اذه وتعال   ي أكتوبر القادم  ت  تذقل  مج ودال ال  بندذا وامتدادًا 
 جمعا . التذميم اصاتياديم بيورٍ  أكبر وأ رع لتعود ال ائد  ال  شعبذا ومذققتذا العربيم

 

 السيد/ الرئيس 

 السيدات والسادة الحضور ،،،،،

م واص تقرار تتعزز باضراد قوأن أذت ز لذ  ال اذ م ص قمئن جمعكم الكريم بأن م ير  ال ن
  يذم ال وار الوقذي الشامي  ي ال ودان اد ا تول ال  الجودت بعد  واٍر امي  ويريع 
ت ل شعار ) ودان ي   الجمي ( ق وذث   ي أن  كومم الو ا  الوقذي ال اليم  وال ت ق  

أن أوكد ال  جالزيم  تقلعال شعبذا ذ و ت قي  التذميم الم تدامم ق وأود  ي لذا اهقار ايضاً 
ال كومم ال وداذيم هذ اذ مبادر  ال ودان لممن الاذائي العربي ق  يو شراذا بال عي  ي تذ يذ 
ارارال القمم العربيم المتيلم ببذزاي لذ  المبادر  ال  أرا الواا  ال  لد  االيم الت  أارت ا 

 امم اَمان  ي لذا اهقار ..
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 السيد/ الرئيس 

 ادة الحضور ،،،،،السيدات والس

ص يخ   اليكم ايضًا تبذي امم ذواكشوق لعقد المؤتمر العربي هااد  اهامار ودام التذميم  ي 
ويتمثي ذل   ي تشكيي  ال ودان .. لقد ر بل امم اَمان بالترتيبال الجاريم لعقد لذا المؤتمرق
المؤتمر ال ام قكما أيدر ال يد/األمين العام للجامعم العربيم للجذم الت ضيريم للاداد ل ذا 

ال يد/ رئيس الجم وريم  ي بندذا ارارًا بتشكيي لجذم ت ضيريم اليا برئا م ال يد/ الذائب األوي 
واد اقدل اللجذتان المشكلتان من  كومم ال ودان واألماذم  رئيس مجلس الوزرا  القوميق –

كم الموار إيدار اراراته العامم للجامعم العربيم اد  اجتماااٍل تذ يقيم قوذأمي من مجل 
الم اذد  لقيام لذا المؤتمر ودامه من خني المجالس الوزاريم المتخييم ق كما ذأمي أن تو  م 

ذجا ه ال  الذ و المرتج  .  الدوي العربيم الشقيقم  ي   ن ايامه واا

 

 السيد/ الرئيس

 السيدات والسادة الحضور....

العمي العربي المشتر  ق ي تضيال ال ودان الملتق  إ  امًا من  كومم ال ودان  ي توقيد أركان 
العربي األوي للتقييس و مايم الم ت ل  ت ل شعار )التقييس يعزز  مايم الم ت ل  ( خني 

م بالتذ ي  بين ليئم المواي ال والمقاييس والجامعم العربيم 2017/أكتوبر 17-16ال تر  
رئيس مجلس  –يم وتشريال ال يد/ الذائب اصوي والمذجمم العربيم للتذميم اليذاايم والتعدين براا

الوزرا  القوميق وي دال لذا الملتق  لتعزيز ذشر ثقا م التقييس و مايم الم ت ل   ي الوقن 
العربي وتبادي الخبرال والتجارب بين ليئال التقييس وأج ز   مايم الم ت ل  ق  الداو  موج م 

 لكم جميعًا للمشاركم ال االم  ي لذا الملتق .

و ي ختام  ديثي آمي أن يخرج اجتمااذا لذا بمقررال امليم تدام  عيذا المشتر  لت قي  
 التذميم اصاتياديم واصجتماايم  ي كامي مذققتذا العربيم لما  يه خير شعوب ا .

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,,,
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 خامسًا: قوائم املشاركني
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 وفود الدول العربية قائمة بأسماء السادة رؤساء
 

 

 الوظيفي المسمى االسـم الدولة
 أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. عطوفة السيد يوسف الشمالي   المملكة األردنية الهاشمية

 وزير االقتصاد. معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري دولة اإلمارات العربية المتحدة
 السفير والمندوب الدائم. ير الشيخ راشد بن عبد الرحمن ال خليفةسعادة السف مملكة البحرين

 
 الجمهورية التونسية

 
 السيد العيد الطرابلسي

 

 رئيس ديوان وزير الشئون االجتماعية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 الشعبية
 المندوب الدائم.و السفير  سعادة السفير نذير العرباوي

 السفير والمندوب الدائم. لسفير محمد ظهر حرسيسعادة ا جمهورية جيبوتي
 نائب وزير المالية. معالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي المملكة العربية السعودية

 وزير المالية والتخطيط االقتصادي. الفريق أول الدكتور محمد عثمان سليمان الركابى جمهورية السودان
   الجمهورية العربية السورية

 السفير والمندوب الدائم. الغني محمد وعيسعبد  سعادة السفير ة الصومال الفيدراليةجمهوري
 .وكالة وزير التجارة معالي الدكتور سلمان علي الجميلي جمهورية العراق
 العام للمجلس االعلى للتخطيط.األمين  معالي الدكتور سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي سلطنة عمان
 وزير االقتصاد الوطني. السيدة عبير عودةمعالي  دولة فلسطين

 السفير والمندوب الدائم. سعادة السفير سيف بن مقدم البوعنين دولة قطر
 .بالمندوبية الدائمة القائم باألعمال سعادة السيد أحمد صالح معين جمهورية القمر المتحدة

 شؤون االقتصادية بوزارة المالية.وكيل مساعد لل معالي السيد نبيل سليمان العبد الجليل دولة الكويت
 مدير عام االقتصاد والتجارة. السيدة عليا عباس الجمهورية اللبنانية

 وزير االقتصاد والصناعة. معالي السيد ناصر فضل اهلل عوض دولة ليبيا
 وزير التجارة والصناعة. معالي المهندس طارق قابيل جمهورية مصر العربية

رئيس قسم العالقات مع العالم العربي واإلسالمي  محمد عبد الصمد الحمراوي السيد المملكة المغربية
 .وبلدان إفريقيا واسيا بوزارة االقتصاد والمالية

 .فني في وزارة المالية واالقتصادمستشار  السيد محمدي أحمد الني الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 وزير الصناعة والتجارة. احد الميتميمعالي الدكتور محمد عبد الو  الجمهورية اليمنية

 
 

 

 األمانة العامة
 

 ادي واالجتماعيأمانة المجلس االقتص
 

 اعيـــادي واالجتمـــس االقتصـــالمجل 
 (100في دورته العادية ) 

 المستـــوى الـــوزاريى ـــعل 
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 السادة رؤساء وفود المنظمات العربية  قائمة بأسماء 

 

 

 المسمي الوظيفي االسـم المنظمة
المناطق الجافة المركز العربي لدراسات 

 )أكساد(واألراضي القاحلة 
 .المدير العام الدكتور رفيق علي صالح

 .المدير العام ابراهيم ادم احمد الدخيري الدكتور زراعيةمنظمة العربية للتنمية الال
 .المدير العام الدكتور  ناصر القحطاني المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 .المدير العام فايز علي المطيري  السيد  منظمة العمل العربية
 المدير العام. السفيرة مرفت التالويسعادة  منظمة المرأة العربية

 المدير العام. المهندس عادل الصقر العربية للتنمية الصناعية والتعدين المنظمة
للعلوم والتكنولوجيا  ةاألكاديمية العربي

 والنقل البحري
 .رئيس األكاديمية إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرجالدكتور 

المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل 
 والكوارث الطبيعية األخرى

 المدير العام المساعد. عبد الجواد زكيالدكتور محمد 

 المدير العام. اللواء المهندس محمد إبراهيم شريف الهيئة العربية للطيران المدني
 .األمين العام السيد عبد الخالق رؤوف خليل االتحاد العام العربي للتأمين

 .األمين العام فيالسيد عبد العزيز عثمان المخال غرفة التجارة والصناعة العربية االلمانية
 .األمين العام بكور يىالدكتور يح اتحاد المهندسين الزراعيين العرب

 .المدير العام المهندس عبد الرحيم سليمان اتحاد إذاعات الدول العربية
المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال 

 والمعلومات
 .األمين العام المهندس محمد بن عمر

 تحاد.اال رئيس  ا الكباريتيسيد نائل رجال اتحاد الغرف العربية 
 .األمين العام جمال الدين البيومي محمد سعادة السفير اتحاد المستثمرين العرب 

مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء 
الشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون 

 المكتب التنفيذي -لدول الخليج العربية

 .المدير العام الدكتور عامر بن محمد الحجري

تربية والثقافة والعلوم المنظمة العربية لل
 كسو()االل

 مساعد.العام المدير ال الدكتور محمد عبد الباري القدسي

 المدير العام. الدكتور سالم حامدي الهيئة العربية للطاقة الذرية
 مدير المكتب العربي لإلعالم األمني. السيد اللواء صالح حجازي مجلس وزراء الداخلية العرب

 وزير مفوض. عبد الملك بن صالح ال الشيخالسيد  مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في 

 إفريقيا
 رئيس قسم الدراسات االستراتيجية. السيد محمد العيشوني 

 األمين العام. سعادة السفير محمد محمد الربيع مجلس الوحدة االقتصادية العربية
واالجتماعية لغربي أسيا جنة االقتصادية الل

 )اإلسكوا(التابعة لألمم المتحدة 
 .وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي علي الحكيمالدكتور محمد 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم 
 المتحدة

 نائب األمين العام التنفيذي. الدكتور عبد اهلل حمدوك

 

 

 

 األمانة العامة
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 اعيـــادي واالجتمـــس االقتصـــالمجل
 ( 100) في دورته العادية 

 وزاري ـــوى الـــى المستـــعل

 


