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 الفهـرس

 

 والجتمــــا   القتصــــا   للمجلــــس( 98) العا يــــة الــــ ور  قــــرارا  تنفيــــ  متابعــــة:  أولا 
 3    ............................................................. ( القتصا   الجزء)

 

ـــــــي  فيمـــــــا القتصـــــــا   القطـــــــا  نشـــــــاط: ثانيـــــــاا  ـــــــس  ورتـــــــ  ب  القتصـــــــا   المجل
 25    ......................................................... (99 -98) والجتما  
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 (98) العا ية الـــ ور  قـــرارا  تنفيـــ  متابعـــة: أولا 
 والجتما   القتصا   للمجلس
 (القتصا   الجزء)

 

 



  4 

 
 

 (98) العا ية الـــ ور  قـــرارا  فيـــ تن متابعـــة: أولا 
 والجتما   القتصا   للمجلس

 )الجزء القتصا  (
 ـــــــــــــــ
 

 :القـــــــــــــــرار رقـــــــــــــــ 
 

(2098.) 

 :القــــــــرار موضــــــــو 
 

 (.98)و( 97) المجلس  ورت  بي  العا  األمي  تقرير

 القرار نص : 

 للمجلةةةةةةةة ( 97) لةةةةةةةة  ر ا قةةةةةةةةرارا  تنفيةةةةةةةة  حةةةةةةةة   العةةةةةةةةا  األمةةةةةةةةي  بتقريةةةةةةةةر علمةةةةةةةةا   اإلحاطةةةةةةةة  .1
   رتةةةةةةة  بةةةةةةةي   االجتمةةةةةةةاع  االقتصةةةةةةةا   القطةةةةةةةاعي   نشةةةةةةةاط  االجتمةةةةةةةاع   االقتصةةةةةةةا  

 (.98) ( 97) المجل 

 الجتماعةةةةةةةا  استضةةةةةةةا تها علةةةةةةة  الم ريتانيةةةةةةة  اإلسةةةةةة مي  الجمه ريةةةةةةة  إلةةةةةةة  الشةةةةةةة ر ت جيةةةةةة  .2
: ن ا شةةةةةةةةةةة ط) –( 27) ع.  القمةةةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةةةةت   علةةةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةة    جامعةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةة 
 األعضةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةة      عةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةة   التحضةةةةةةةةةةيري   االجتماعةةةةةةةةةةا   (2016 تمةةةةةةةةةة  /ي ليةةةةةةةةةة 

 متابعةةةةةةة  إلةةةةةةة  العامةةةةةةة   األمانةةةةةةة  ال  اريةةةةةةة   المجةةةةةةةال  المتخصصةةةةةةة  العربيةةةةةةة   المنظمةةةةةةةا 
 .عن  الصا ر  القرارا  تنفي 

  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا: 

 العامةةةة  مانةةةة األ مةةةة  ر  بم جةةةة  األعضةةةةا  للةةةة    ال ائمةةةة  المنةةةة  بيا  علةةةة  القةةةةرار تعمةةةةي  تةةةة 
 مةةةةةةةة  ر  بم جةةةةةةةة  المتخصصةةةةةةةة  العربيةةةةةةةة   المنظمةةةةةةةةا   5/9/2016 بتةةةةةةةةاري  2655/3 رقةةةةةةةة 

 قطةةةةةةةةةةاع) العامةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةة  قامةةةةةةةةةة   .6/9/2016بتةةةةةةةةةةاري  4860/5  رقةةةةةةةةةة  العامةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةة 
 المتخصصةةةةةةة  العربيةةةةةةة   المنظمةةةةةةةا  األعضةةةةةةةا  الةةةةةةة    مةةةةةةة  بالتنسةةةةةةةي ( االقتصةةةةةةةا ي  الشةةةةةةة   
 .القم  ع  الصا ر  رارا الق تنفي  لمتابع  ال  اري   المجال 
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ــــــــــــــ  ــــــــــــــرار رق  :الق
 

(2099.) 
ــــــــرار موضــــــــو   :الق

 
 الرابعة  ورتها ف  الفريقية العربية للقمة والجتما   القتصا   الملف

 ـ (2016 الثان  تشري / نوفمبر: الستوائية غينيا – مالبو)

 القرار نص: 

 :القتصا ية الجوانب:  أول

 أ ريقيا     التنمي  باالستثمار المعني  ال  ي    ل  أمير السم  ح صا حضر  مبا را  تثمي  -1
 . اال ريق  العرب  االقتصا   التعا    ع    

 للجهةةةةةةةةا  الفنيةةةةةةة   خةةةةةةة ماتها استشةةةةةةةةاراتها لتقةةةةةةة ي  ال راعيةةةةةةة  للتنميةةةةةةةة  العربيةةةةةةة  المنظمةةةةةةة   عةةةةةةة   -2
 نميةةةةةة للت السةةةةةةميط الةةةةةةرحم  عبةةةةةة / الةةةةةة  ت ر جةةةةةةائ   م ضةةةةةة ع بشةةةةةة   ال  يةةةةةة   ب  لةةةةةة  المعنيةةةةةة 
 . الغ ائ  األم  ح   2016 لعا  اإل ريقي 

 بمف ضةةةي  المعنيةةة  الجهةةةا  مةةة  بالتنسةةةي ( االقتصةةةا ي  الشةةة    قطةةةاع) العامةةة  األمانةةة  ت ليةةة  -3
 االقتصةا  لة  را  المشةتر  االجتمةاع لعقة  ا ريقيةا  ة  للتنمية  العرب   المصر  اال ريق  االتحا 
  الرابعةةةةة    رتهةةةةةا  ةةةةة  اال ريقيةةةةة  العربيةةةةة  القمةةةةة  هةةةةةام  علةةةةة   األ ارقةةةةة  العةةةةةر   المةةةةةا   التجةةةةةار 

 (.2016 الثان  تشري / ن  مبر: االست ائي  غينيا – ماالب )
  ةةةةةةةة  2019-2017 اال ريقيةةةةةةة  العربيةةةةةةة  العمةةةةةةة  خطةةةةةةة  مصةةةةةةةف    مشةةةةةةةر ع بحةةةةةةة  اسةةةةةةةت ما  -4

 بةةةةةةةةالبرام  الخاصةةةةةةةة  المشةةةةةةةةر عا    ثةةةةةةةةائ  التحتيةةةةةةةة   البنيةةةةةةةة   االسةةةةةةةةتثمار التجةةةةةةةةار  مجةةةةةةةةاال 
 القطةةةةةةةاع مسةةةةةةةاهم  أهميةةةةةةة  علةةةةةةة  الت  يةةةةةةة  مةةةةةة   المر قةةةةةةة  بالصةةةةةةةيغ   يهةةةةةةةا الم رجةةةةةةة   األنشةةةةةةط 
 الةةةةةةةة    مةةةةةةةة   الطلةةةةةةةة  المشةةةةةةةةاري   تلةةةةةةةة   تنفيةةةةةةةة  تم يةةةةةةةة   ةةةةةةةة   اال ريقةةةةةةةة  العربةةةةةةةة  الخةةةةةةةةا 
 م حظاتهةةةةةا إبةةةةة ا  العربيةةةةة  التم يةةةةة   م سسةةةةةا  المتخصصةةةةة  العربيةةةةة   المنظمةةةةةا  األعضةةةةةا 

 .القرار اه  ص  ر تاري  م  شهر خ   المشاري    ثائ  المصف    ح  
 الرابعةةةةةة  القمةةةةةة  هةةةةةةام  علةةةةةة  اال ريقةةةةةة  العربةةةةةة  الرابةةةةةة  االقتصةةةةةةا   المنتةةةةةة   بعقةةةةةة  الترحيةةةةةة  -5

 األمانةةةةةةةةة   ت ليةةةةةةةةة ( 18/11/2016-17: االسةةةةةةةةةت ائي  غينيةةةةةةةةةا-مةةةةةةةةةاالب ) اال ريقيةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةة 
  الت ن ل جيةةةةةا للعلةةةةة   العربيةةةةة  األ ا يميةةةةة  مةةةةة  بالتنسةةةةةي ( االقتصةةةةةا ي  الشةةةةة    قطةةةةةاع) العامةةةةة 
  ةةةةةة  االقتصةةةةةةا ي  للتنميةةةةةة  العربةةةةةة   المصةةةةةةر  اال ريقةةةةةة  االتحةةةةةةا   مف ضةةةةةةي   البحةةةةةةر   النقةةةةةة 
 للعلةةةةة   العربيةةةةة  األ ا يميةةةةة  مةةةةة   الطلةةةةة  للمنتةةةةة    لإلعةةةةة ا  العربيةةةةة  اتحةةةةةا  الغةةةةةر    ا ريقيةةةةةا

 خةةةةا  قطةةةةاع شةةةةر   إنشةةةةا  حةةةة   مب ئيةةةة  جةةةة     راسةةةة  إعةةةة ا  البحةةةةر   النقةةةة   الت ن ل جيةةةةا
 الل جسةةةةةةتي  للخةةةةةة ما  ا ريقيةةةةةة  عربيةةةةةة  خةةةةةةا  اعقطةةةةةة  شةةةةةةر   البحةةةةةةر  للنقةةةةةة  ا ريقيةةةةةة  عربيةةةةةة 
 .المشر عي  تم ي   مصا ر  ت الي 
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 بخصةةةةةةةة   م حظاتهةةةةةةةةا إبةةةةةةةة ا  العربيةةةةةةةة  التم يةةةةةةةة   صةةةةةةةةنا ي  العربيةةةةةةةة  الةةةةةةةة    مةةةةةةةة  الطلةةةةةةةة  -6
 تمهيةةةةةةةة ا   المشةةةةةةةةتر    اإل ريقيةةةةةةةة  العربيةةةةةةة  المشةةةةةةةةر عا  تم يةةةةةةةة  تنسةةةةةةةي  آليةةةةةةةة  بشةةةةةةةة   التصةةةةةةة ر
 .17/10/2016 ي   عق ه المقرر المسئ لي   بار اجتماع    لمناقشتها

 ج انبهةةةةا  ةةةة  اال ريقيةةةة  العربيةةةة  الشةةةةرا    متابعةةةة  تنفيةةةة  آليةةةةا  بترشةةةةي  الخاصةةةة  ال رقةةةة  إحالةةةة  -7
 إلبةةة ا  المتخصصةةة  العربيةةة   المنظمةةةا  ال  اريةةة   المجةةةال  األعضةةةا  الةةة    إلةةة  االقتصةةةا ي 
  بةةةار اجتمةةةاع علةةة  النتةةةائ   عةةةر  تخصصةةة   مجةةةا   ةةة   ةةة  بشةةة نها  المرئيةةةا  الم حظةةةا 
  ةةة   المتمثلةة  القائمةةة  اآلليةةا  علةة  اإلبقةةةا  مةة   17/10/2016 يةة   عقةةة ه المقةةرر المسةةئ لي 
 الت جيهيةةة  اللجنةةة  اال ريقةةة   العربةةة  التجةةةار  المعةةةر  اال ريقةةة   العربةةة  االقتصةةةا   المنتةةة  
 .الغ ائ   األم  ال راعي  للتنمي  المشتر   العم  لخط 

 مف ضةةةةةةةي  مةةةةةةة  التنسةةةةةةةي  بم اصةةةةةةةل ( االقتصةةةةةةةا ي   الشةةةةةةة    قطةةةةةةةاع) العامةةةةةةة  األمانةةةةةةة  ت ليةةةةةةة  -8
 النظةةةةةةةةا  مشةةةةةةةةر ع السةةةةةةةةت ما  ا ريقيةةةةةةةةا  ةةةةةةةة  للتنميةةةةةةةة  العربةةةةةةةة   المصةةةةةةةةر  اال ريقةةةةةةةة  االتحةةةةةةةةا 
 علةةةةة   عرضةةةةة  ال ةةةةة ار  لم اجهةةةةة  المشةةةةةتر  العربةةةةةة  األ ريقةةةةةة  الصنةةةةةة    إلنشةةةةةةا  األساسةةةةة 

 لر عةةةةة  تمهيةةةةة ا   لةةةة  البيئةةةةة   شةةةةة    عةةةة  المسةةةةة  لي  العةةةةةر  الةةةة  را  لمجلةةةةة  القا مةةةةة  الةةةة  ر 
 .مناسبا   يراه ما التخا ( 99) القا م    رت      االجتماع  االقتصا   المجل  إل 

 ال راعيةةةةةةة  التنميةةةةةةة  مجةةةةةةةا   ةةةةةةة  اال ريقةةةةةةة  االتحةةةةةةةا  مةةةةةةة  المقترحةةةةةةة   األنشةةةةةةةط  البةةةةةةةرام  إحالةةةةةةة  -9
  األمةةةةةة  ال راعيةةةةةة  للتنميةةةةة  المشةةةةةةتر   العمةةةةة  لخطةةةةةة  الت جيهيةةةةة  اللجنةةةةةة  إلةةةةة  الغةةةةةة ائ   األمةةةةة 

 للمجلةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةة  لي   بةةةةةةةةةار اجتمةةةةةةةةةاع علةةةةةةةةة  النتةةةةةةةةةائ   عةةةةةةةةةر  بشةةةةةةةةة نها  للبةةةةةةةةة  الغةةةةةةةةة ائ 
 .2016 األ   تشري /أ ت بر 17 ي   عق ه الم م   االجتماع  االقتصا  

 األمان  بمقر المسئ لي    بار مست   عل   االجتماع  االقتصا   للمجل  اجتماع عق  :ثالثاا 
 االقتصا   المل  الستعرا    ل   2016 األ   تشري /أ ت بر 17 ي   بالقاهر  العام 

: االست ائي  غينيا -ماالب ) الرابع    رتها    اإل ريقي  العربي  للقم  المر  ع  االجتماع 
 لل  را  عرب  تنسيق  اجتماع عل  النتائ  ه ه لعر  تمهي ا    (2016 الثان  تشري / ن  مبر

 يت  أ  عل  القم   انعقا  قب   ماالب    ُيعق   االجتماع  االقتصا   بالمجل  المعنيي 
 أقصاه م ع       ل  للقم   المر  ع  االجتماع  االقتصا   بالمل  األعضا  ال    م ا ا 

 .2016 األ   تشري /أ ت بر 2
   رتها    اال ريقي  العربي  القم  الستضا   السع  ي  العربي  الممل   ب ع   الترحي  :رابعاا 

 التنسي  العام  األمان  م   الطل . ال ريم  ال ع   ه ه عل  مل  للم الش ر  تق ي  الخامس  
 .الش   ه ا    إجرا ا  م  يل   ما التخا  اال ريق  االتحا  م 
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  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا: 
 رقةةة  العامةةة  األمانةةة  مةةة  ر  بم جةةة  األعضةةةا  للةة    ال ائمةةة  المنةةة  بيا  علةةة  القةةةرار تعمةةةي  تةة 

 العامةة  األمانةة  مةة  ر  بم جةة  المتخصصةة  العربيةة   المنظمةةا   5/9/2016 بتةةاري  26553/
  (االقتصةةةةا ي  الشةةةة    قطةةةةاع) العامةةةة  األمانةةةة  قامةةةة   . 6/9/2016 بتةةةةاري  4860/5  رقةةةة 

  أعةة   القةةرار تنفيةة  بمتابعةة  المتخصصةة  العربيةة   المنظمةةا  المتخصصةة  ال  اريةة   المجةةال 
 .ل ل  المخص  البن  ضم  مناقشت  يت س الش   ه ا    م ج ا   تقرير



 

 :القــــــــــــــرار رقـــــــــــــ 
 

(2100.) 
ـــــــرار موضـــــــو   :الق

 
 و ول العربية لل ول الرابعة القمة    الصا ر الرياض إ ال  تنفي  متابعة
 -(2015 الثان  تشري / نوفمبر 11-10: الرياض) الجنوبية أمريكا
 .القتصا ية الجوانب

 القرار نص:  

 تقييمي  عم   رق  بإع ا (  االجتماعي  االقتصا ي  الشئ   قطاع ) عام ال األمان  ت لي  .1
   ل  الجن بي   أمري ا      العربي  ال    بي   االجتماع  االقتصا   التعا   لمجاال 

برا  التعا   ه ا انط   عل  سن ا  عشر مر ر بع   الت   المع قا  الصع با   ا 
 عل  التر ي  م  الصع با   ه ه لمعالج  ال  م   االقتراحا  تق ي  تنفي ه  سب  تعتر 
 المجل  عل   عرضها التعا   ه ا مجاال  مختل      األنشط  البرام  أ ل يا 

 .القا م    رت      االجتماع  االقتصا  
     م  العرب  التعا   تفعي     النظر ال  ار  المست   عل  الجامع  مجل  م  الطل  .2

 م  ع   عق  ت خر ض        ل   االجتماعي   االقتصا ي  لج ان ا    الجن بي  أمري ا
 .المتخصص  الج ان     المشتر    الفعاليا  االجتماعا 

  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا: 
 رقةةة  العامةةة  األمانةةة  مةةة  ر  بم جةةة  األعضةةةا  للةة    ال ائمةةة  المنةةة  بيا  علةةة  القةةةرار تعمةةةي  تةة 

 العامةة  األمانةة  مةة  ر  بم جةة  المتخصصةة  العربيةة   المنظمةةا   5/9/2016 بتةةاري  26553/
  (االقتصةةةةا ي  الشةةةة    قطةةةةاع) العامةةةة  األمانةةةة  قامةةةة   . 6/9/2016 بتةةةةاري  4860/5  رقةةةة 

  أعةة   القةةرار تنفيةة  بمتابعةة  المتخصصةة  العربيةة   المنظمةةا  المتخصصةة  ال  اريةة   المجةةال 
 .ل ل  المخص  البن  م ض مناقشت  سيت  الش   ه ا    م ج ا   تقرير

 



  8 

 

 القرار نص : 

 :القتصا ية الجوانب:  أول

 العم  م سسا  م  تنسي بال(  االجتماعي  االقتصا ي  الشئ   قطاع ) العام  األمان  ت لي  -1
 اإلجرا ا  باتخا  المتخصص   المتح   األم     اال  ال  اري   المجال  المشتر  العرب 
 بي  للتعا   عشر الثال  االجتماع ع  الصا ر   األنشط  البرام  مصف    لتنفي  ال  م 

ع ا  (19/5/2016-17: جني ) المتح    األم  العربي  ال    جامع  منظ مت   تقرير   ا 
 الش    ه ا    الُمحر  التق   ح    االجتماع  االقتصا   المجل  عل  للعر    ر 
 .بالمصف    ال ار   األنشط  بتنفي  الخاص  بالمستج ا  ب    أ ال   األعضا  ال     م ا ا 

 المشتر  االجتماع ع  الصا ر  بال ثائ  األعضا  ال    م ا ا  العام  األمان  م  الطل  -2
 .العربي   باللغ

  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا: 

 رقةة  العامةة  األمانةة  مةة  ر  بم جةة  األعضةةا  للةة    ال ائمةة  المنةة  بيا  علةة  القةةرار تعمةةي  تةة 
 العامة  األمانة  م  ر  بم ج  المتخصص  العربي   المنظما   5/9/2016 بتاري  2655/3

  (االقتصةةةةا ي  الشةةةة    قطةةةةاع) العامةةةة  األمانةةةة   قامةةةة . 6/9/2016 بتةةةةاري  4860/5 رقةةةة 
  أعة   القةرار تنفية  بمتابعة  المتخصصة   العربية   المنظمةا  المتخصصة  ال  اري   المجال 

 .ل ل  المخص  البن     مناقشت  سيت  الش   ه ا    م ج ا   تقريرا  

 



ـــــــــــ  ـــــــــــرار رق  :الق
 

(2101.) 
 :القـــــرار موضـــــو 

 
 الجوانب - المتح   واألم  العربية ال ول جامعة منظومت  بي  التعاو 

 والجتما ية القتصا ية
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 :القــــــــرار رقــــــــ 
 

(2102.) 
 :القـــــرار موضـــــو 

 

 العرب  الجمرك  التحا  وتطورا  كبرىال العربية الحر  التجار  منطقة
 

 القرار نص: 

 ":والمتطلبا  والمتابعة التنفي "الكبرى العربية الحر  التجار  منطقة: أولا 
 :وال اء المتابعة حيث م  العربية ال ول بي  السلعية التجار  تحرير  -1

  ابعةةةةةةةةةةةة  المت التنفيةةةةةةةةةةةة  للجنةةةةةةةةةةةة ( 41) االجتمةةةةةةةةةةةةاع  ت صةةةةةةةةةةةةيا  تقريةةةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةةة  الم ا قةةةةةةةةةةةة   – أ
 (.26/5/2016-24: العام  األمان )

 المنشةةةةةةةةة  ق اعةةةةةةةةة  بشةةةةةةةةة    االجتمةةةةةةةةةاع  االقتصةةةةةةةةةا   المجلةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةرارا  علةةةةةةةةة  الت  يةةةةةةةةة  - 
 بتةةةةةةةاري ( 97) ع. ( 2083) رقةةةةةةة  القةةةةةةةرار آخرهةةةةةةةا  التةةةةةةة  العربيةةةةةةة   للسةةةةةةةل  التفصةةةةةةةيلي 

18/2/2016. 
 العربيةةةةةة  المنظمةةةةةة  مةةةةةة  التعةةةةةةا  ( االقتصةةةةةةا ي  الشةةةةةةئ   قطةةةةةةاع) العامةةةةةة  األمانةةةةةة  ت ليةةةةةة   -ج

 مةةةةة  الراغبةةةةة   الةةةةة     التعةةةةة ي  الصةةةةةناعي  للتنميةةةةة  العربيةةةةة   المنظمةةةةة  ال راعيةةةةة  للتنميةةةةة 
( 3) ( 2) رقةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةائمتي  حةةةةةةةةة   للتفةةةةةةةةةا   مقترحاتهةةةةةةةةةةا بتقةةةةةةةةة ي  األعضةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةة   

 المنشةةةةةةةة  لق اعةةةةةةةة  الفنيةةةةةةةة   اللجنةةةةةةةة  المسةةةةةةةة  لي  ل بةةةةةةةةار الخةةةةةةةةام  باالجتمةةةةةةةةاع الةةةةةةةة ار تي 
 الةةةةةة ع   لت جيةةةةةة  تمهيةةةةةة ا   العربيةةةةةة   للسةةةةةةل  لتفصةةةةةةيلي ا المنشةةةةةة  ق اعةةةةةة  السةةةةةةت ما  العربيةةةةة 
 لق اعةةةةةةة  الفنيةةةةةةة  للجنةةةةةةة   الفنيةةةةةةةي   الخبةةةةةةةرا  المسةةةةةةةئ لي  ل بةةةةةةةار مشةةةةةةةتر  اجتمةةةةةةةاع لعقةةةةةةة 
 االجتمةةةةاع عقةةةة  قبةةةة  األعضةةةةا  للةةةة    المقترحةةةةا  تلةةةة  ترسةةةة  أ  علةةةة  العربيةةةة  المنشةةةة 
 األقةةةة    الةةةة  مراعةةةةا  علةةةة  الت  يةةةة  مةةةة  ح لهةةةةا  م اقفهةةةةا  تح يةةةة  ل راسةةةةتها  ةةةةا    ب قةةةة 
 االقتصةةةةةا    المجلةةةةة  القمةةةةة  مسةةةةةت   علةةةةة  الشةةةةة   بهةةةةة ا الصةةةةةا ر  للقةةةةةرارا    قةةةةةا   نمةةةةة ا  

 . االجتماع 
 للتنميةة  العربيةة  المنظمةة  مةة  التعةةا  ( االقتصةةا ي  الشةةئ   قطةةاع) العامةة  األمانةة  ت ليةة   -  

 السةةل   حةة   تحليليةة   راسة  بإعةة ا   التعةة ي  الصةةناعي  للتنمية  العربيةة   المنظمةة  ال راعية 
 ضةةةة   علةةةة  العربيةةةة   التفصةةةةيلي  المنشةةةة  ق اعةةةة  مةةةة ( 3) ( 2) القةةةةائمتي   ةةةة  الم رجةةةة 

 اسةتقرا   ة  تساع  األعضا  ال    م  تق يمها يت  بيانا   أي   اإلحصائيا  المعل ما 
 األعضا  ال    عل  المقترح  التفصيلي  المنش  ق اع  م  أل    المحتمل  التطبيقي  اآلثار
 اجتمةاع علة  المعتمة   صةيغتها  ة   عرضةها بشة نها الةرأ  إلبة ا  عليهةا ضةهالعر  تمهي ا  
 .التفصيلي  المنش  لق اع  الفني   اللجن  المسئ لي  ل بار مشتر 
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 الجمر يةةةة  بالتعريفةةةة  العمةةةة  مةةةة  اسةةةةتثنائها طلةةةة  بشةةةة   العةةةةرا  جمه ريةةةة  مةةةة  ر  إحالةةةة   – هةةةةة
 بنسةةةةب  العةةةةرا  إلةةةة  تةةةةر  لتةةةة ا العربةةةة  المنشةةةة   ا  البضةةةةائ  علةةةة  التصةةةة يقا   رسةةةة  
 التنفيةةةةة  لجنةةةةة  إلةةةةة  سةةةةةن ا   خمةةةةة   لمةةةةة  %( 15 -% 10) بةةةةةي  مةةةةةا تتةةةةةرا   م حةةةةة  

 االقتصةةةةةةةا   المجلةةةةةةة  علةةةةةةة  إليةةةةةةة  الت صةةةةةةة  يةةةةةةةت  مةةةةةةةا  عةةةةةةةر  ل راسةةةةةةةتها  المتابعةةةةةةة  
 .القا م    رت      االجتماع 

 :العربية ال ول بي  الخ ما  تجار  تحرير -2
 بةةةةةي  الخةةةةة ما   ةةةةة  التجةةةةةار  تحريةةةةةر مفا ضةةةةةا  تمةةةةةاع اج  ت صةةةةةيا  تقريةةةةةر علةةةةة  الم ا قةةةةة 
 : العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )  (21/4/2016-20: العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ) العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

2-3/8/2016 .) 

 :العرب  الجمرك  التعاو -3
الم ا قةةةةة  علةةةةة  تقريةةةةةر  ت صةةةةةيا  االجتمةةةةةاع السةةةةةا   للجنةةةةة  الفنيةةةةة  المشةةةةةر   علةةةةة  تنفيةةةةة   -أ 

-14 يةةةةةة   بةةةةةةي  الةةةةةة    العربيةةةةةة  )األمانةةةةةة  العامةةةةةة : اتفاقيةةةةةة  تنظةةةةةةي  النقةةةةةة  بةةةةةةالعب ر  التران
  مةةةةةةة   عةةةةةةة   الةةةةةةة    العربيةةةةةةة  إلةةةةةةة  م ا ةةةةةةةا  األمانةةةةةةة  العامةةةةةةة  بم حظاتهةةةةةةةا (16/3/2016

 مقترحاتهةةةةةةا بخصةةةةةة   مسةةةةةة    اتفاقيةةةةةة  تنظةةةةةةي  النقةةةةةة  بةةةةةةالعب ر  نمةةةةةة  ج بيةةةةةةا  العبةةةةةة ر 
 .2016سبتمبر/أيل    15 باق  م ح  االتفاقي     م ع  أقصاه 

مةةةةةة را  عةةةةةةامي  الجمةةةةةةار   ةةةةةة  الةةةةةة    العربيةةةةةة   اجتمةةةةةةاعقريةةةةةةر  ت صةةةةةةيا  الم ا قةةةةة  علةةةةةة  ت -  
 . (6/6/2016-5( )األمان  العام  : 36)

 :العرب  الجمرك  التحا  مرحلة متابعة: ثانياا 
-15:  العامة  األمانة ( )30) العربة  الجمر ة  االتحةا  لجنة   ت صةيا  تقرير عل  الم ا ق 

17/5/2016 .) 

  والنتائج القرار  لتنفي المتخ   اإلجراءا: 

 العامةةةة  األمانةةةة  مةةةة  ر  بم جةةةة  األعضةةةةا  للةةةة    ال ائمةةةة  المنةةةة  بيا  علةةةة  القةةةةرار تعمةةةةي  تةةةة 
 مةةةةةةةةة  ر  بم جةةةةةةةة  المتخصصةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةة   المنظمةةةةةةةةةا   5/9/2016 بتةةةةةةةةاري  2655/3 رقةةةةةةةة 

 قطةةةةةةةةةاع) العامةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةة  قامةةةةةةةةة   . 6/9/2016 بتةةةةةةةةةاري  4860/5 رقةةةةةةةةة  العامةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةة 
 البنةةةة   ةةةة  مناقشةةةةت  سةةةةيت  مةةةة ج ا   تقريةةةةرا    أعةةةة   القةةةةرار  تنفيةةةة  بمتابعةةةة   (االقتصةةةةا ي  الشةةةة   

 .ل ل  المخص 
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ــــــــــــــ  ــــــــــــــرار رق  :الق
 

(2103.) 
ــــــــرار موضــــــــو   :الق

 
 العربية ال ول ف  الستثمار

 القرار نص: 

 :المع لة – العربية ال ول ف  العربية الموال رؤوس لستثمار الموح   التفاقية  لى التص يق: أولا 
 الم ح   االتفاقي  عل  المصا ق  غير األعضا  ال    ح  العام  االمان  م  الطل 

 التنفي   م ض  ل ضعها االتفاقي  التص ي  سرع  المع ل  العربي  األم ا  ر    الستثمار
 .الخص   به ا  االجتماع  االقتصا    المجل  العربي  القم  لقرارا   تنفي ا     ل 

 :العربية ال ول ف  لستثمارا مناخ تطوير: ثانياا 
 يتسةةن  حتةة  لةة يها  االسةةتثماري  بةةالفر  العامة  االمانةة  م ا ةةا  األعضةةا  الةة    مةة  الطلة  .1

 لقةرار تنفية ا     لة  االسةتثماري   بةالفر  الخةا  التر يجة  للبرنةام  االعة ا  العام  ل مان 
 .الخص   ه ا     االجتماع  االقتصا   المجل 

 الع قةةةة   ا   ال  ليةةةة  العربيةةةة   المنظمةةةةا  الهيئةةةةا  مةةةة  بالتنسةةةةي   العامةةةة األمانةةةة  ت ليةةةة  .2
 لقةرار تنفية ا     لة  العربية  الة     ة  االسةتثمار أجهة   ق را  بنا  برام  ل ض  باالستثمار 

 .الخص   به ا  االجتماع  االقتصا   المجل 
 :العرب والمستثمري  األ مال صحابأ مؤتمر: ثالثاا 

 لضةما  العربية   المنظمة  العربية   اتحةا  الغةر  مة  بالتنسي  م  العا األمان  م  الطل  -3
 األعمةا  ألصةحا  عشةر الثةام  الم تمر    للمشار   األعضا  ال     ع   االستثمار 

 تحةة  سةةيعق  الةة     المنطقةة   ةة   اعةة  اسةةتثمار  مقصةة : السةة  ا   العةةر   المسةةتثمري 
 . 19/10/2016-18ي م  الس  ا  جمه ري  رئي   خام  رعاي 

 لضةما  العربية   الم سسة  العربية  اتحةا  الغةر  مة  التنسةي ب العام   األمان  م  الطل  -4
 ألصةةةحا  عشةةةر التاسةةة  المةةة تمر باستضةةةا   الراغبةةة  األعضةةةا  الةةة     عةةة   االسةةةتثمار 

 . العر   المستثمري  األعما 
 :العربية الستثمار محكمة: رابعاا 

 تع ي  مشر ع ح    مرئياتها بم حظاتها العام  مان األ م ا ا  األعضا  ال    م  الطل   .1
 الخبةةرا   ريةة  اجتمةةاع علةة  لعرضةةها العربيةة   االسةةتثمار مح مةة ل المعةة   األساسةة  النظةةا 

 .للمجل  قا م    ر  عل  الم ض ع  عر   بالم ض ع المعن  المتخصصي 
 .العربي  االستثمار مح م  لمف ض  القائم  اعتما  .2
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 :العربية ال ول ف  الستثمار اخمن تقرير: خامساا  
 ضةما  م شةر – العربية  الة     ة  االسةتثمار منةا  تقرير تعمي  العام  األمان  م  الطل 
  ائتمةا  االسةتثمار لضةما  العربية  الم سسة  عة  الصةا ر  2016 لعا  االستثمار لجا بي 

 .األعضا  ال    عل  الصا را  
  ائجوالنت القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا: 

 رقةةة  العامةةة  األمانةةة  مةةة  ر  بم جةةة  األعضةةةا  للةةة    ال ائمةةة  المنةةة  بيا  علةةة  القةةةرار تعمةةةي  تةةة 
 العامةة  األمانةة  مةة  ر  بم جةة  المتخصصةة  العربيةة   المنظمةةا   5/9/2016 بتةةاري  2655/3

 بمتابع   (االقتصا ي  الش    قطاع) العام  األمان  قام   . 6/9/2016 بتاري  4860/5 رق 
 .ل ل  المخص  البن     مناقشت  سيت  م ج ا   تقريرا    أع   القرار  تنفي 

 

 

 القرار نص: 
 المنا    تقاس  التراثي   معار ها النباتي  ال راثي  الم ار  لتبا    العربي االتفاقي  مشر ع إحال 

 عل  لعرضها تمهي ا    مرئياتها  م حظاتها إلب ا  األعضا  ال    إل  استخ امها  ع  الناشئ 
 .للمجل  القا م  ال  ر 

  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا : 
 العامةةةة  األمانةةةة  مةةةة  ر  بم جةةةة  األعضةةةةا  للةةةة    ئمةةةة ال ا المنةةةة  بيا  علةةةة  القةةةةرار تعمةةةةي  تةةةة 

 مةةةةةةةةة  ر  بم جةةةةةةةةة  المتخصصةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةة   المنظمةةةةةةةةةا   5/9/2016 بتةةةةةةةةةاري  2655/3 رقةةةةةةةة 
 مةةةةةةةة  ر  العامةةةةةةة  األمانةةةةةةةة  تلقةةةةةةة   قةةةةةةةة . 6/9/2016 بتةةةةةةةاري  4860/5 رقةةةةةةةة  العامةةةةةةة  األمانةةةةةةة 
 تةةةةةة   أنةةةةةة مفا هةةةةةةا   22/12/2016 بتةةةةةةاري  6806 رقةةةةةة  ال راعيةةةةةة  للتنميةةةةةة  العربيةةةةةة  المنظمةةةةةة 

 تعةةةةةر  االتفاقيةةةةةا  هةةةة ه مثةةةةة  بةةةةة   االتفةةةةا   تةةةةة  الةةةة    بعةةةةة  مةةةةة  المةةةة ا ال  بعةةةةة  إجةةةةرا 
 صةةةةةة حيتها مةةةةةة  لةةةةةةي   المنظمةةةةةة  الخارجيةةةةةة     ارا  خةةةةةة   مةةةةةة  التشةةةةةةريعي  الجهةةةةةةا  علةةةةةة 
 .العام  األمان  اختصا  م  ه ا ب  الش   ه ا مث     الخارجي    ارا  متابع 

 



ــــــــــــــ  ــــــــــــــرار رق  :الق
 

(2104.) 
ــــــــرار موضــــــــو   :الق

 
 وتقاس   التراثية ومعارفها النباتية الوراثية الموار  لتبا ل العربية التفاقية
 استخ امها    الناشئة المنافع
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ــــــــــــــ  ــــــــــــــرار رق  :الق

 

(2105.) 
ــــــــرار ضــــــــو مو   :الق

 

 العرب  الوط  أقالي  ف  الخضراء األحزمة مشرو 

 
 القرار نص : 
 الج ائريةةةةةةةةة   الجمه ريةةةةةةةةة  الهاشةةةةةةةةةمي   األر نيةةةةةةةةة  الممل ةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةة   التقةةةةةةةةة ير الشةةةةةةةةة ر ت جيةةةةةةةةة  .1

  جمه ريةةةةةة  السةةةةةة ري   العربيةةةةةة   الجمه ريةةةةةة  السةةةةةة  ا    جمه ريةةةةةة  الشةةةةةةعبي   ال يمقراطيةةةةةة 
 الجا ةةةةةةةةة  المنةةةةةةةةةاط  ل راسةةةةةةةةةا  العربةةةةةةةةة   ةةةةةةةةة  المر  العربيةةةةةةةةة   مصةةةةةةةةةر  جمه ريةةةةةةةةة  العةةةةةةةةةرا  

 مشةةةةةةر ع مةةةةةة  اال لةةةةةة  المرحلةةةةةة  تنفيةةةةةة  حةةةةةة   النهةةةةةةائ  التقريةةةةةةر علةةةةةة  القاحلةةةةةة   األراضةةةةةة 
 .العرب  ال ط  أقالي     الخضرا  األح م 

 األعضا  ال    بمخاطب  القاحل   األراض  الجا   المناط  ل راسا  العرب  المر   ت لي  .2
 بتنفي  المساهم     الراغب  ال    تتحم  أ  عل  ع المشر   م  الثاني  المرحل  بش  

 .المطل ب  الت لف  الثاني   المرحل 
 للمساهم   ال  لي   اإلقليمي  العربي  التم ي  صنا ي  م  بالت اص  العرب  المر   ت لي  .3

 .المشر ع م  الثاني  المرحل  تنفي    
  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا: 

 رقةةة  العامةةة  األمانةةة  مةةة  ر  بم جةةة  األعضةةةا  للةةة    ال ائمةةة  المنةةة  بيا  علةةة  القةةةرار تعمةةةي  تةةة 
 العامةة  األمانةة  مةة  ر  بم جةة  المتخصصةة  العربيةة   المنظمةةا   5/9/2016 بتةةاري  2655/3

  (االقتصةةةةا ي  الشةةة    قطةةةةاع) العامةةة  األمانةةةة  قامةةة   قةةةة . 6/9/2016 بتةةةاري 4860/5 رقةةة 
 المخصةة  البنةة  ضةم  مناقشةةت  سةيت  الشةة   هة ا  ةة  مةة ج ا   تقريةرا    أعةة   القةرار تنفيةة  بمتابعة 
 .ل ل 

 
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــرار رق  :الق
 

(2107.) 
ــــــــرار موضــــــــو   :الق

 

 الفلسطين  القتصا     
 

 القرار نص: 
 تع ي  أج  م  الفلسطين  ل قتصا  ال    ال ع  تق ي  استمرار إل  األعضا  ال     ع   .1

 .اإلسرائيل  االحت    م اجه    الفلسطين  الشع  صم  
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 الةةةةةة ع   يةةةةةةا   إلةةةةةة  تخصصةةةةةة  مجةةةةةةا   ةةةةةة   ةةةةةة  المتخصصةةةةةة  ال  اريةةةةةة  المجةةةةةةال   عةةةةةة   .2
  تنم يةةةةة  إغاثيةةةةة  مشةةةةةاري  لتنفيةةةةة  برامجهةةةةةا مةةةةة  جةةةةة    ت جيةةةةة   لسةةةةةطي    لةةةةة  إلةةةةة  المقةةةةة  
  لسةةةةةطي    لةةةة   مسةةةةةاع   االحةةةةت    مةةةةةره مةةةةا  ت هيةةةة  العةةةةة  ا  أثةةةةار تخفيةةةةة  شةةةة نها مةةةة 

 .ي المال أ متها عل  للتغل 
  ا ةةةةةة  تقةةةةةة ي  إلةةةةةة  تخصصةةةةةة  مجةةةةةةا   ةةةةةة   ةةةةةة  المتخصصةةةةةة  العربيةةةةةة  المنظمةةةةةةا   عةةةةةة   .3

 عةةةة  ا  يةةةة مره مةةةةا لت هيةةةة  تنم يةةةة   مشةةةةاري  بةةةةرام  تنفيةةةة  خةةةة   مةةةة  المم ةةةة  الةةةة ع  أنةةةة اع
 .اإلسرائيل  االحت  

 التخةةةةةةةةةةةا  العامةةةةةةةةةةة   األمانةةةةةةةةةةة   االجتمةةةةةةةةةةةاع  االقتصةةةةةةةةةةةا   المجلةةةةةةةةةةة    ر  رئةةةةةةةةةةةي   عةةةةةةةةةةة   .4
 الةةةةة    التخةةةةةا  المشةةةةةتر  العربةةةةة  العمةةةةة  أجهةةةةة    ا ةةةةة  مةةةةة  للتنسةةةةةي  العاجلةةةةة  اإلجةةةةةرا ا 

 م ينةةةة  سةةةة ا  صةةةةم   لةةةة ع  العربيةةةة  بالمشةةةةاري  الخةةةةا  الريةةةةا  قمةةةة  قةةةةرار تنفيةةةة  بشةةةة  
 .المق س  الم ين     األم ر إلي   صل  ما خط ر  بسب  الق  

   التةةةة نمةةةة ا   األقةةةة  للةةةة    المق مةةةة  الفنةةةة  الةةةة ع  بةةةةرام   يةةةةا   إلةةةة  العامةةةة  األمانةةةة   عةةةة   .5
 .ضمنها م   لسطي    ل  تن رج

 . لسطي  ل  ل  استثمارات  م  جان  ت جي  عل  العرب  الخا  القطاع ح  .6
  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا:  

 مةةةة  ر  بم جةةةة  األعضةةةةا  للةةةة    ال ائمةةةة  المنةةةة  بيا  علةةةة  الصةةةةا ر القةةةةرار تعمةةةةي  تةةةة       
 المشةةةةةةةتر  العربةةةةةةة  العمةةةةةة   م سسةةةةةةةا  5/9/2016 بتةةةةةةةاري  3/2655 رقةةةةةة  العامةةةةةةة  األمانةةةةةة 
 م ا ةةةةةا  اليهةةةةةا  الطلةةةةة   6/9/2016 بتةةةةةاري  5/4860 رقةةةةة  العامةةةةة  األمانةةةةة  مةةةةة  ر  بم جةةةةة 
 .القةةةةةرار لتنفيةةةةة  إجةةةةةرا ا  مةةةةة  اتخةةةةةا ه تةةةةة  بمةةةةةا( االقتصةةةةةا ي  الشةةةةة    قطةةةةةاع) العامةةةةة  األمانةةةةة 

مر ةةةةةة    ةةةةةة  هةةةةةة ا الشةةةةةة     تلقةةةةةة  األمانةةةةةة  العامةةةةةة  )قطةةةةةةاع الشةةةةةة    االقتصةةةةةةا ي ( مةةةةةة  ر  ال
 :العرب  ل راسا  المناط  الجا    األراض  القاحل  )أ سا (  تشير إل  أن 

الةةةةةة    الر  175( بقيمةةةةةة  2014-2013تةةةةةة  إنجةةةةةةا  البرنةةةةةةام  التنفيةةةةةة   لعةةةةةةام  ) (1)
 :ضم  تنفي  ث ث  مشاري  هام   ه امري   بش    ام   المت

 إ ثةةةةةةةةار بةةةةةةةة ار األصةةةةةةةةنا   السةةةةةةةة ال  ال اعةةةةةةةة   مةةةةةةةة  القمةةةةةةةة   الشةةةةةةةةعير   مةةةةةةةة     .أ 
 أصنا  أ سا  المعتم  .
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ت  يةةةةةةة  المر ةةةةةةة  الةةةةةةة طن  الفلسةةةةةةةطين  للبحةةةةةةة   ال راعيةةةةةةة  بعةةةةةةة   مةةةةةةة  قشةةةةةةةا   .  
السةةةةةةةائ  المنةةةةةةة   للغنةةةةةةةا   المةةةةةةةاع  ل سةةةةةةةتفا   منهةةةةةةةا  ةةةةةةة  عمليةةةةةةةا  التلقةةةةةةةي  

 االصطناع   تط ير الثر   الحي اني .
تقةةةة ي  الةةةة ع   الخبةةةةر  ال  مةةةة   ةةةة  مجةةةةا  حصةةةةا  ميةةةةاه االمطةةةةار بإنشةةةةا  آبةةةةار  .ج 

 البير  (. –جني   -   بع  المناط      لسطي  )را  اهلل جم  المياه

  أ سةةةةةا   بالتعةةةةةا   مةةةةة    ار  ال راعةةةةة   ةةةةة    لةةةةة   لسةةةةةطي   العربةةةةة يعمةةةةة  المر ةةةةة   (2)
علةةةةة  إنشةةةةةا  محطةةةةة  بحةةةةة   أ سةةةةةا  لتحسةةةةةي  الثةةةةةر   الحي انيةةةةة   ةةةةة    لةةةةة   لسةةةةةطي  

ألةةةةةةةة    الر أمري ةةةةةةةة    لمةةةةةةةة    150 يسةةةةةةةةاه  المر ةةةةةةةة  بتم يةةةةةةةة  المشةةةةةةةةر ع بمبلةةةةةةةة  
 (.2018-2017-2016سن ا  )ث   

 .تاريخ  حت  ر    أي  العام  األمان  تتل   ل  

 

 



ــــــــــــــ  ــــــــــــــرار رق  :الق
 

(2108.) 
 

ــــــــرار موضــــــــو   :الق
 

 2016 لعا  الموح  العرب  القتصا   التقرير
 

 القرار نص: 

 االقتصةةةةةةةا   التقريةةةةةةةر مسةةةةةةة    حةةةةةةة   م حظاتهةةةةةةةا تقةةةةةةة ي  إلةةةةةةة  األعضةةةةةةةا  الةةةةةةة     عةةةةةةة   .1
  ةةةةةةة  العربةةةةةةة  النقةةةةةةة  صةةةةةةةن    إلةةةةةةة   يةةةةةةة  الةةةةةةة ار    اإلحصةةةةةةةا ا  2016 الم حةةةةةةة  العربةةةةةةة 
 صةةةةة رت   ةةةةة  التقريةةةةةر إلعةةةةة ا    لةةةةة   2016 األ   تشةةةةةري /أ تةةةةة بر نهايةةةةة  أقصةةةةةاه م عةةةةة 
 . النهائي 

 إصةةةةةة ار  ةةةةةة  االسةةةةةةتمرار إلةةةةةة  التقريةةةةةةر إعةةةةةة ا   ةةةةةة  المشةةةةةةار   العربيةةةةةة  الم سسةةةةةةا   عةةةةةة   .2
 .من  االستفا   ل يا   يل التحل الج       الت س  اإلنجلي ي  باللغ  التقرير ملخ 

 



  16 

 
  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا:  

 رقةةة  العامةةة  األمانةةة  مةةة  ر  بم جةةة  األعضةةةا  للةةة    ال ائمةةة  المنةةة  بيا  علةةة  القةةةرار تعمةةةي  تةةة 
 العامةة  األمانةة  مةة  ر  بم جةة  المتخصصةة  العربيةة   المنظمةةا   5/9/2016 بتةةاري  2655/3

 خمسةةة  مةةة  م حظةةةا  للتقريةةةر المعةةة   الجهةةةا  تلقةةة   قةةة . 6/9/2016 بتةةةاري  4860/3 رقةةة 
الم حظةةا   معظةة  ر ةة  . الم حةة  العربةة  االقتصةةا   التقريةةر مسةة    علةة  عربيةة    لةة  عشةةر
 النهائية  النسةخ   ة هةا إ ماج تة قة     األعضةا  بالة    الخاصة  ال لية  اإلحصا ا  عل  ال ار  
 علةة  النهائيةة  النسةةخ  تعمةةي  تةة   قةة . 2016بر يسةةم شةةهر نهايةة   ةة  إصةة ارها تةة التةة   للتقريةةر
 العام  األمان   تق  .  المعاه  البحثي   المرا   المتخصص  العربي  األعضا   المنظما  ال   

   لة  االنجلي ية  باللغة  2016 لعةا  التقريةر ملخة  بإعة ا  حاليةا  (  االقتصةا ي  الش    قطاع)
 .أع ه الم   ر المجل  لقرار تنفي ا  



ــــــــــــــ  ــــــــــــــرار رق  :الق
 

(2109.) 

ــــــــرار موضــــــــو   :الق
 

 النق  لصن وق المشترك السنو  لالجتما  الموح  العرب  طابالخ
 2016 لعا  ال وليي   والبنك

 القرار نص: 

 المشةةتر  ل جتمةةاع الم حةة  العربةة  الخطةةا  علةة  م حظاتهةةا تقةة ي  إلةة  األعضةةا  الةة     عةة  
 .2016 لعا  ال  ليي   البن  النق  لصن   

  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا: 

 رقةةة  العامةةة  األمانةةة  مةةة  ر  بم جةةة  األعضةةةا  للةةة    ال ائمةةة  المنةةة  بيا  علةةة  القةةةرار تعمةةةي  تةةة 
 العامة  األمانة  مة  ر  بم ج  المتخصص  العربي   المنظما   5/9/2016 بتاري  2655/3

 . 6/9/2016 بتاري  4860/3 رق 
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ــــــــــــــ  ــــــــــــــرار رق  :الق
 

(2110.) 
ــــــــرار موضــــــــو   :الق

 

 2015 لعا  العرب  الغ ائ  األم  تقرير

 القرار نص: 

 المعل مةةا   ا ةة  تقةة ي  إلةة  المعنيةة  المتخصصةة  العربيةة   المنظمةةا  األعضةةا  الةة     عةة  
 الغةة ائ  األمةة  أ ضةةاع تقريةةر إلعةة ا  ال راعيةة  للتنميةة  العربيةة  المنظمةة  إلةة  ال  مةة   البيانةةا 
 البرنةةام  م  نةةا  تنفيةة   جهةة   البينيةة  ال راعيةة  التجةةار  بيانةةا  متضةةمن   2016 لعةةا  العربةة 
 .ل ل  المح    الم اعي       ل  الغ ائ   للم  الطارئ

  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا:  

 رقةةة  العامةةة  األمانةةة  مةةة  ر  بم جةةة  األعضةةةا  للةة    ال ائمةةة  المنةةة  بيا  علةةة  القةةةرار تعمةةةي  تةة 
 العامةة  األمانةة  مةة  ر  بم جةة  المتخصصةة  العربيةة   المنظمةةا  5/9/2016 تةةاري ب 2655/3

 م  ر األمان  العام  )قطاع الش    االقتصا ي (  تلق   ق . 6/9/2016 بتاري  4860/5 رق 
 بةةة   مفا هةةةا 25/12/2016 بتةةةاري  6839/ع.أ./ع.   رقةةة  ال راعيةةة  للتنميةةة  العربيةةة  المنظمةةة 

 العربية  سةتق   المنظمة   . 2017 عةا     إص اره يت  2016 لعا  رب الع الغ ائ  األم  تقرير
 البيانةةةا  علةةة  للحصةةة   2017 عةةةا  مطلةةة   ةةة  األعضةةةا  الةةة    بمخاطبةةة  ال راعيةةة  للتنميةةة 

 .2016 عا  بيانا  تشم   الت  التقرير إلع ا  المطل ب   المعل ما 

 
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــرار رق  :الق
 

(2115.) 
ــــــــرار موضــــــــو   :الق

 

 واللجا  الوزارية المجالس ا وقرار  تقارير
 

 القرار نص: 

 :الوزارية المجالس :أولا 
 ةةةةةةةبة علما   اإلحاط 
 المنةةةةةا  الج يةةةةة  األرصةةةةةا  بشةةةةة    المعنيةةةةةي  العةةةةةر  الةةةةة  را  مجلةةةةة   قةةةةةرارا  تقريةةةةةر  

 (. 13/5/2016-12 :ظب  أب ) األ ل    رت    
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 :اللجا  ثانياا 

 :عل  الم ا ق 

 المجلةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةة  المنبثقةةةةةةةةةة   المتابعةةةةةةةةةة  للتنسةةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةةا المنظ لجنةةةةةةةةةة   ت صةةةةةةةةةةيا  تقريةةةةةةةةةةر -
  :العامةةةةةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةةةةةة ( )25) العا يةةةةةةةةةةةةةةةةة    رتهةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةة   االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 :يل  ما عل  الت  ي  م   (10-15/7/2016
 المةةةةةةةةةاليتي  للسةةةةةةةةةنتي  المعنيةةةةةةةةة  المتخصصةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةة  المنظمةةةةةةةةةا  م ا نةةةةةةةةةا  اعتمةةةةةةةةةا  -1

 :التال  النح  عل    األمري   بال  الر  2017-2018

 

 المنظمة اس 

 المنصرف
 الفعل 
 للميزانية
 لعا  المعتم  

2015 

 الميزانية
 لعا  المعتم  

2015 

 اللجنة به أوص  ما المنظمة م  المق مة الموازنة

2017 2018 
 تمويل مصا ر

 2018 2017 الموازنة

 العربية المنظمة
 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.594.044 اإل ارية للتنمية

 400,000 400,000 ال    ما مساه

 3,600,000 3,600,000 ال ات  التم ي 

 4,000,000 4,000,000 اإلجمالـ 

 العربية المنظمة
 والثقافة للتربية

 والعلو 
8.906.937 000 100  11 000 100  11 000 100  11 

 9,000,000 9,000,000 ال    مساهما 

 1,250,000 1,250,000 ال ات  التم ي 

 850,000 850,000 العا  االحتياط  م 

 11,100,000 11,100,000 اإلجمالـ 

 5726575 5619575 4,200,000 3.824.320 العربية العمل منظمـة

 3,900,000 3,900,000 ال    مساهما 

 300,000 300,000 ال ات  التم ي 

 4,200,000 4,200,000 اإلجمالـ 

 العربية لمنظمةا
 7460000.00 7460000.00 6.820.000 6.726.933 الزرا ية للتنمية

 6,200,000 6,200,000 ال    مساهما 

 1,260,000 1,260,000 ال ات  التم ي 

 7,460,000 7,460,000 اإلجمالـ 

 للطاقة العربية الهيئة
 ال رية

 

1.358.383 2.300.000 2,300,000 2,300,000 

 2,000,000 2,000,000 ال    مساهما 

 30,000 30,000 ال ات  التم ي 

 2,030,000 2,030,000 اإلجمالـ 
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 المنظمة اس 

 المنصرف
 الفعل 
 للميزانية
 لعا  المعتم  

2015 

 الميزانية
 لعا  المعتم  

2015 

 اللجنة به أوص  ما المنظمة م  المق مة الموازنة

 تمويل مصا ر 2018 2017
 2018 2017 الموازنة

 العربية المنظمة
 الصنا ية للتنمية

 والتع ي 
3.019.924 4.750.000 000 250 5 000 250 5 

 3,625,000 3,625,000 ال    مساهما 

 125,000 ,1 125,000 ,1 ال ات  التم ي 

 4,750,000 4,750,000 اإلجمالـ 

 العرب  المركز
 المناطق ل راسا 
 واألراض  الجافة

 القاحلة

6.599.423 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

 5,100,000 5,100,000 ال    مساهما 

 1,900,000 1,900,000 ال ات  التم ي 

 7,000,000 7,000,000 اإلجمالـ 

 للطيرا  العربية ئةالهي
 1800000 1800000 1,600,000 1.151.738 الم ن 

 1,200,000 1,200,000 ال    مساهما 

 400,000 400,000 ال ات  التم ي 

 1,600,000 1,600,000 اإلجمالـ 

 

 قابل   أنشط  برام  تشم  خطط  ض  المتخصص  العربي  المنظما  عل  الت  ي  -2
 .اإلنشا  اتفاقيا     المح    األه ا  تحقي  عل   قا ر  للتنفي  

  المحاسب  المال  النظا  ب ح ا  االلت ا  المتخصص  العربي  المنظما  عل  الت  ي  -3
 .م ا ناتها  تنفي  إع ا  عن  المتخصص  العربي  للمنظما  الم ح 

 ي العرب للمنظما  الم ح   األنظم  ب راس  المعني  الفني  للجن  اجتماع عق  -4
 المنظما  لجن  قب  م  بها الم لف  الم اضي  ل راس  القا م  الفتر     المتخصص 

 .   االجتماع  االقتصا   المجل  ع  المنبثق   المتابع  للتنسي 
 اتخا  ع   المتخصصةة  العربي  للمنظما   التنفي ي  التشريعي  المجال  عل  الت  ي  -5

 للمنظما  الم ح    النما ج  الل ائ  م األنظ م  تتعار  إجرا ا  أ  قرارا  أي 
 . االجتماع  االقتصا   المجل   قرارا  المتخصص  العربي 

 بتاري ( 96) ع.  2075 رق   االجتماع  االقتصا   المجل  قرار عل  الت  ي  -6
 ع   المتخصص  العربي  للمنظما  العامي  الم را  م  الطل  بش    13/9/2015

 العربي  للمنظما   التنفي ي  التشريعي  المجال  أعما  ج ا   عل  م اضي  إ راج
 قرار بش نها أص ر أ   االجتماع  االقتصا   للمجل  سب  ي    المتخصص 

 المجل  قرارا  م  تتعار   المجال  ه ه م  قرارا  تص ر ال حت  نهائ  
 . االجتماع  االقتصا  
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  مناقش  ب راس  المعني  ساسي األ الجه  أ  المتخصص  العربي  المنظما  عل  الت  ي  -7
 المجل  ه  للمنظم  ال اخل  المراق   تقرير  اإل اري  المالي  الرقاب  هيئا  تقارير

 ع  المنبثق   المتابع  للتنسي  المنظما  لجن  خ   م   االجتماع  االقتصا  
 . االجتماع  االقتصا   المجل 

 ع   المتخصص  العربي  منظما  ال األعضا   ال    العام  األمان  عل  الت  ي  -8
 العربي  المنظما  بش    خاص   تنظيمي   هي لي   ا  اري  مالي  م اضي  أي  عر 

 جامع  مجل  أ   االجتماع  االقتصا   المجل  أعما  ج    عل  المتخصص 
 ع  المنبثق   المتابع  للتنسي  المنظما  لجن  عل  عرضها بع  إال العربي  ال   

 . االجتماع  صا  االقت المجل 
 الت اما   إنشائها اتفاقيا  بتع ي  تق  ل  الت  المتخصص  العربي  المنظما  عل  الت  ي  -9

 اإلسراع إل  30/9/2010 بتاري  1852 رق   االجتماع  االقتصا   المجل  بقرار
 . 2016 عا  نهاي  قب  ب ل 

  األراض  الجا   ط المنا ل راسا  العرب   المر   العربي   العم  منظم  م  الطل  -10
 اتفاقيا  تع ي  سرع   المعل ما   االتصا  لت ن ل جيا  العربي   المنظم  القاحل  
 العربي  للمنظما  الم ح    النما ج  الل ائ  األنظم  م  يتماش  بما إنشائها

 عل  التع ي   ه ه  عر   االجتماع   االقتصا   المجل   قرارا  المتخصص 
 .   االجتماع  االقتصا   المجل   عل  عرضها قب  عليها للم ا ق  العم مي  جمعياتها

 للهيئ  العا  الم تمر إل  ال ري  للطاق  العربي  الهيئ  إنشا  اتفاقي  تع ي  مشر ع إعا   -11
 العربي  للمنظما  الم ح    النما ج  الل ائ  للنظم    قا   ال راس  م  لم ي 

 . االجتماع  االقتصا   المجل   قرارا  المتخصص 
  األراض  الجا   المناط  ل راسا  العرب  للمر   العم مي  الجمعي  قرار عل  الم ا ق  -12

 الستمرار استثنائ   بش   ج ي    الي  عل  باإلجماع الم ا ق  تضم  ال   القاحل  
 الظر   تحس  حي  إل  العرب  للمر   عاما م يرا   صال  عل  ر ي / ال  ت ر عم 
 . الس ري  العربي  الجمه ري  - المقر   ل    

  األراض  الجا   المناط  ل راسا  العرب  للمر   العم مي  الجمعي  قرار عل  الم ا ق  -13
 الجمه ري  بالت ا  الترحي  م  الت نسي   بالجمه ري  للمر   إقليم  م ت  بفت  القاحل 
 .   ل  عل  المترتب  النفقا   ا   بتحم  الت نسي 

 الم ير الختيار ال ري  للطاق  العربي  للهيئ  التنفي   المجل  ف ي ت عل  الم ا ق  -14
    الت نسي   الجمه ري  الهاشمي  األر ني  الممل   مرشح  بي  م  للهيئ  الج ي  العا 

 .2016 األ    ان  / يسمبر    القا   اجتماع 
 ال    مي ج عل  الت  ي  ال ري  للطاق  العربي  للهيئ  العام  اإل ار  م  الطل  -15

    عق ه  المقرر القا    التنفي   المجل  اجتماعا     المشار   عل  األعضا 
 ج ي  عا  م ير انتخا  م ض ع حس  أج  م   2016 األ    ان  / يسمبر شهر
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 األساس  النظا  يطب   ل   تع ر حا      للهيئ   ال اخلي   النظ  لل ائ    قا   للهيئ 
  ا   االجتماع  االقتصا   المجل   قرارا  المتخصص  العربي  للمنظما  الم ح 
 .الع ق 

 الصناعي  للتنمي  العربي  للمنظم  التنفي   المجل  أعضا  ع   تح ي  عل  الم ا ق  -16
 .ل ل    قا   المنظم  إنشا  اتفاقي   تع ي  عض ا عشر ب ح   التع ي 

 الم اصفا  إقرار بش   الم ن  للطيرا  العربي  للهيئ  العام  الجمعي  قرار إحال  -17
 المنظما  لجن  إل  للهيئ  العا  الم ير منص  لشغ  الخاص   الشر ط  المعايير
 .القا م    رتها     االجتماع  االقتصا   المجل  ع  المنبثق   المتابع  للتنسي 

 االلت ا  الم ن  للطيرا  العربي  للهيئ  التنفي    المجل  العام  الجمعي  م  الطل  -18
 للمنظما  الم ح    النما ج  الل ائ  األنظم  م  يت ا   بما الهيئ  إنشا  اتفاقي   بتع ي

 . االجتماع  االقتصا   المجل   قرارا  المتخصص  العربي 
    األعضا  ال    تمثي  بر    االجتماع  االقتصا   المجل  قرارا  عل  الت  ي  -19

 عنه   ين   م  أ  ال  ار  المست    إل الم ن  للطيرا  العربي  للهيئ  العام  الجمعي 
 م ( 2) الفقر  عل  تحفظها ر   عل  الهاشمي  األر ني  للممل   الش ر ع   اإلعرا 

 . 18/2/2016 بتاري ( 97) ع.  2077 رق   االجتماع  االقتصا   المجل  قرار
  لرئي الم ن  للطيرا  العربي  للهيئ  العا  للم ير اإل اري  التبعي  م ض ع ح   -20

حال  الهيئ   إنشا  اتفاقي  م  للهيئ  التنفي   المجل   إل  اإل اري  التبعي  م ض ع  ا 
 المتخصص  العربي  للمنظما  الم ح   األساسي  األنظم  ب راس  المعني  الفني  اللجن 

 .القا   اجتماعها    ل راستها
 العام   األمان  التنفي   المجل  أعضا  م  ع   م  الُمشّ   العم   ري  عل  الت  ي  -21

 إنشا  اتفاقي  تع ي  ب راس   المعن ( العربي   االتحا ا  المنظما  إ ار ) للجامع 
  الل ائ  للنظم  طبقا   المنظم  إنشا  اتفاقي  مراجع  اإل اري   للتنمي  العربي  المنظم 
 . االجتماع  االقتصا   المجل   قرارا  المتخصص  العربي  للمنظما  الم ح  

 إقليم  م ت  بفت  اإل اري  للتنمي  العربي  للمنظم  العام  الجمعي  قرار عل   ا ق الم -22
 تتحم  أ   عل  ج      راس  عل  مبنيا   ي     أ  المغربي   الممل      للمنظم 

 .الم ت   ت  عل  المترتب  النفقا   ام  المقر   ل 
 :األخرى الطبيعية والكوارث زلالزل  أخطار م  للوقاية العرب  المركز ميزانية: ثالثاا 

 م  للتنسي  األخر  الطبيعي   ال  ار  ال ال   أخطار م  لل قاي  العرب  المر    ع   -1
 المقر اتفاقي  عل  للت قي  الشعبي   ال يمقراطي  الج ائري  بالجمه ري  المعني  الجها 

 .ب  المن ط  المها  تنفي  للمر   يتسن  حت  مم    ق  أسرع   
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 األخر  الطبيعي   ال  ار  ال ال   أخطار م  لل قاي  العرب  المر   عا  م ير  ت لي -2
    المر   باس  خا  حسا  لفت  العربي  ال    لجامع  العام  للمان  بطل  التق  

 للم ا نا  مساهماتها     المر      األعضا  ال    م   الطل  الجامع  حسابا 
 بمبل  2016   2015 الماليي  للعامي  للمر   يسي الت س العام  الجمعي  م  المقرر 
 .الحسا  ه ا    عا        أمري     الر ملي  

  ال ةةةة ار  الةةةة ال   أخطةةةةار مةةةة  لل قايةةةة  العربةةةة  المر ةةةة  م ا نةةةة  اعتمةةةةا  علةةةة  الم ا قةةةة  -3
  لعةةةةةةةةةةةةا  أمري ةةةةةةةةةةةة    الر 2.165.165 بقيمةةةةةةةةةةةة  2017 لعةةةةةةةةةةةةا  األخةةةةةةةةةةةةر  الطبيعيةةةةةةةةةةةة 

 . مري  أ   الر 2.638.430  بمبل  2018
 الطبيعيةةةةةةةة   ال ةةةةةةةة ار  الةةةةةةةة ال   أخطةةةةةةةةار مةةةةةةةة  لل قايةةةةةةةة  العربةةةةةةةة  المر ةةةةةةةة  مةةةةةةةة  الطلةةةةةةةة  -4

 العربيةةةةةةةةةة  للمنظمةةةةةةةةةا  الم حةةةةةةةةة  للحسةةةةةةةةةا  االنضةةةةةةةةةةما  إجةةةةةةةةةرا ا  اسةةةةةةةةةت ما  األخةةةةةةةةةر 
 .ظب  ب ب  العرب  النق  صن       المتخصص 

  والنتائج القرار لتنفي  المتخ   اإلجراءا:  

 األمانةةةةةة  مةةةةةة  ر  بم جةةةةةة  األعضةةةةةةا  للةةةةةة    ئمةةةةةة ال ا المنةةةةةة  بيا  علةةةةةة  القةةةةةةرار تعمةةةةةةي  تةةةةةة  -
 المتخصصةةةةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةةةةة   المنظمةةةةةةةةةةةةا   5/9/2016 بتةةةةةةةةةةةةاري  2655/3 رقةةةةةةةةةةةة  العامةةةةةةةةةةةة 
 . 6/9/2016 بتاري  4860/5 رق  العام  األمان  م  ر  بم ج 

ا ار  )قامةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةة  العامةةةةةةةةة  للجامعةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةرار المةةةةةةةةة   ر أعةةةةةةةةة ه    لفقةةةةةةةةةرا  تنفيةةةةةةةةة ا  -
 بتعمةةةةةي  القةةةةةرار علةةةةة  المنظمةةةةةا  العربيةةةةة  المتخصصةةةةة  (المنظمةةةةةا   االتحةةةةةا ا  العربيةةةةة 
 : متابع  تنفي ه عل  النح  التال 

للجنةةةةةة  الفنيةةةةةة  المعنيةةةةةة  ب راسةةةةةة  األنظمةةةةةة  الم حةةةةةة   : عقةةةةةة  اجتمةةةةةةاع ا (3الفقــــــر  )بشــــــ   
للمنظمةةةةةةةةا  العربيةةةةةةةة  المتخصصةةةةةةةة  ل راسةةةةةةةة  الم اضةةةةةةةةي  الم لفةةةةةةةة  بهةةةةةةةةا مةةةةةةةة  قبةةةةةةةة  لجنةةةةةةةة  

 ةةةةةةة     المجلةةةةةةة  االقتصةةةةةةةا    االجتمةةةةةةةاع المنظمةةةةةةةا  للتنسةةةةةةةي   المتابعةةةةةةة  المنبثقةةةةةةة  عةةةةةةة
.   ةةةةةةةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةةةةةةةة   (1/12/2016-29/11)مقةةةةةةةةةةةةةةةر األمانةةةةةةةةةةةةةةة  العامةةةةةةةةةةةةةةة :  (25  رتهةةةةةةةةةةةةةةةا)

مةةةةةة  أهمهةةةةةةا عقةةةةةة  اجتمةةةةةةاع آخةةةةةةر  مةةةةةة  الت صةةةةةةيا  ا  اتخةةةةةة   اللجنةةةةةة  عةةةةةة  المناقشةةةةةةا    
للجنةةةةةةةة  ل راسةةةةةةةة  بةةةةةةةةاق  الم ضةةةةةةةة عا  التةةةةةةةة  تةةةةةةةة  إحالتهةةةةةةةةا  هةةةةةةةة   م ضةةةةةةةة ع م حظةةةةةةةةا  

م ضةةةةةةة ع التبعيةةةةةةة  اإل اريةةةةةةة  للمةةةةةةة ير العةةةةةةةا   مرئيةةةةةةا  المنظمةةةةةةةا  العربيةةةةةةة  المتخصصةةةةةةة    
للهيئةةةةةة  العربيةةةةةة  للطيةةةةةةرا  المةةةةةة ن  لةةةةةةرئي  المجلةةةةةة  التنفيةةةةةة   للهيئةةةةةة  الةةةةةة  اللجنةةةةةة  الفنيةةةةةة  

علةةةةةة  االجتمةةةةةةاع القةةةةةةا   للجنةةةةةة   للعةةةةةةر المعنيةةةةةة  ب راسةةةةةة  األنظمةةةةةة   ةةةةةة    رتهةةةةةةا القا مةةةةةة  
-10 المقةةةةةةرر عقةةةةةة ها خةةةةةة   الفتةةةةةةر  ( 26)المنظمةةةةةةا  للتنسةةةةةةي   المتابعةةةةةة   ةةةةةة    رتهةةةةةةا 

 الجمه ري  الت نسي . - 14/7/2017
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ا ار  المنظمةةةةةا   )تلقةةةةة  األمانةةةةة  العامةةةةة  للجامعةةةةة   ( :10( و)9( و)8الفقـــــرا  ) بشـــــ  
 م  المنظما  العربي  المتخصص  ال ثائ  التالي :   ( االتحا ا  العربي 

  تقة     مةا لت ن ل جيةا  االتصةا   المعل مةا  اتفاقي  اإلنشا  الخاص  بالمنظم  العربي 
  تفاقي  الهيئ  العربي  للطاق  ال ري .الالقان ني   بمراجع  الصياغ األمان  العام  

   اتفاقي  إنشا  منظم  العم  العربي   المر   العرب  ل راسةا  المنةاط  الجا ة   األراضة
 القاحل . 

    سة   تعةر  علة  اإل ار  العربية  للطيةرا  المة ن  تفاقي  إنشا  الهيئ  المشر ع مع 
حقةةا  علةة  الجمعيةة   نيةة  لمراجعتهةةا مةة  ناحيةة  الصةةياغ  القان نيةة   سةة   تعةةر  الالقان

 . العام  للهيئ 
  الهيئ  العربي  للطاق  ال ري  إعا   مشر ع تع ي  اتفاقية  إنشةا   العام  م  طلب  األمان

الهيئةةة  إلةةة  المةةة تمر العةةةا  للهيئةةة  لم يةةة  مةةة  ال راسةةة    قةةةا  للنظمةةة   اللةةة ائ   النمةةةا ج 
 .را  المجل  االقتصا    االجتماع ح   للمنظما  العربي  المتخصص   قراالم  

   للمجلةة  التنفيةة( 58)شةار   األمانةة  العامةة   ة  االجتمةةاع ( : 14( و)13الفقــرا  )  بشــ  
 بةةي  مةة  للهيئةة  الج يةة  العةةا  المةة ير ختيةةارا م ضةة عللهيئةة  العربيةة  للطاقةة  ال ريةة    تةة  عةةر  

قةةةا  ال  ةةة    علةةة  المجلةةة  التنفيةةة    الت نسةةةي   الجمه ريةةة  الهاشةةةمي  األر نيةةة  الممل ةةة  مرشةةةح 
 تعيةةي  األسةةتا  الةة  ت ر سةةال  حامةة   مرشةة  الجمه ريةة   األر نةة  بسةةح  مرشةةح   تةة  اختيةةار

سةةةةةن ا  اعتبةةةةةارا مةةةةة  تةةةةةاري   أربةةةةة الت نسةةةةةي  مةةةةة يرا عامةةةةةا للهيئةةةةة  العربيةةةةة  للطاقةةةةة  ال ريةةةةة  لمةةةةة   
 رئةةةةي  المجلةةةة   الممل ةةةة  األر نيةةةة  الهاشةةةةمي       تةةةة  تقةةةة ي  الشةةةة ر لةةةةرئي    ةةةة15/2/2017

تقةة ي  الشةة ر إلةة  الممل ةة  األر نيةة  الهاشةةمي  علةة  تةة  .  مةةا سةةح  المرشةة  األر نةة  التنفيةة   ل
حرصها المعه   علة  مسةان   الهيئة  العربية  للطاقة  ال رية   مسةاهمتها الفعالة   ة   عة   تع ية  

  اإلجمةاعالت ا ة   إلة عملها ال     للت ص  العم  العرب  المشتر    أيضا عل  ر   التآ ر   
  العرب     اختيار م ير عا  الهيئ  العربي  للطاق  ال ري  لل  ر  القا م .

الجمعي  العامة  للهيئة  العربية  للطيةرا   س   يعر  م ض ع إحال  قرار ( :17الفقر  )  بش  
نصة  المة ير العةا  للهيئة  الم ن  بشة   إقةرار الم اصةفا   المعةايير  الشةر ط الخاصة  لشةغ  م

علةة  االجتمةةاع القةةا   للجنةة  التنسةةي   المتابعةة  المنبثقةة  عةة  المجلةة  االقتصةةا    االجتمةةاع  
 . 14/7/2017-10 ال   سيعق  خ   الفتر  

( للمجلة  التنفية   للهيئة  54للجامعة   ة  الة  ر  ) شار   األمانة  العامة  ( :18الفقر  ) بش  
 سةة      تلقةة  األمانة  العامةة  مشةر ع معةة   مة  اتفاقيةة  إنشةا  الهيئةة   العربية  للطيةةرا  المة ن 

حقةا  علة  تعر  عل  اإل ار  القان ني  لمراجعتها م  ناحي  الصياغ  القان ني   س   تعر  ال
 . الجمعي  العام  للهيئ 
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حةةة   م ضةةة ع التبعيةة  اإل اريةةة  للمةةة ير العةةةا    م ضةةة ع سةةة   يعةةر   ( :19الفقـــر  ) بشـــ  
علةة    لعربيةة  للطيةةرا  المةة ن  لةةرئي  المجلةة  التنفيةة   للهيئةة  مةة  اتفاقيةة  إنشةةا  الهيئةة للهيئةة  ا

م حةةة   للمنظمةةةا  العربيةةة  االجتمةةةاع القةةةا   للجنةةة  الفنيةةة  المعنيةةة  ب راسةةة  األنظمةةة  األساسةةةي  ال
 .المتخصص  الم   ر أع ه

 (104العا يةةة  ) شةةةار   األمانةةة  العامةةة  للجامعةةة   ةةة  اجتماعةةةا  الةةة  ر  ( :20الفقـــر  ) بشـــ  
 اتخةةةة  ( 19/10/2016-17)القةةةةاهر  :  للمجلةةةة  التنفيةةةة   للمنظمةةةة  العربيةةةة  للتنميةةةة  اإل اريةةةة 

تشةة ي   ريةة  متخصةة  مةة  الةة    األعضةةا   ةة  المجلةة  التنفيةة   : المجلة  الت صةةي  التاليةة  
   ل  بغر  القيا  بالتال : 

 . مراجع  التع ي   عل  اتفاقي  إنشا  المنظم 
 عا   الهي ل  لل ظائ  ال ائم .مراجع  الهي     ال ظيف  للمنظم   ا 
 . مراجع  الر ات   األج ر  الم ا آ   الب ال 

 االتحةةةةا ا  العربيةةةة  ( م قفهةةةةا  ةةةة  اجتماعةةةةا    أ ضةةةةح  األمانةةةة  العامةةةة  ) ا ار  المنظمةةةةا -
 م حظاتهةةةا  المجلةة  التنفيةة   األخيةةر  للمنظمةة  العربيةة  للتنميةة  اإل اريةة   أرسةةل  مةةر  أخةةر 

ل  اإل ار  العام  للمنظم  لعرضها عل   رية  العمة  المشة   مة  المجلة  التنفية   إم ت ب  
      رت  األخير  . 

 ثالثاا: ميزانية المركز العرب  للوقاية م  أخطار الزلزل والكوارث الطبيعية األخرى:
 ( بما يل : ار  المنظما   االتحا ا  العربي  إ )قام  األمان  العام    -

 إبة غ  الطلة  الية  غ صن    النقة  العربة  بقةرار المجلة  االقتصةا    االجتمةاع  بإ .1
مر ةة  العربةة  لل قايةة  مةة  أخطةةار الةة ال   نضةةما  المطل بةة  الخط ا  األمانةة  العامةة  بةةال

النقةة  صةن     بلة .  قة  أللمنظمةا  التابعة  للحسةا  الم حة   ال ة ار  الطبيعية  األخةر 
 .  ت  إب غ المر   العرب     الج ائر    ه ا الش    ب نالعرب  األمان  العام  

العربةة  بةةإب غ المر ةة   ( ار  المنظمةةا   االتحةةا ا  العربيةة )إقامةة  األمانةة  العامةة   مةةا  .2
 قةةا  المر ةة  بمخاطبةة  األمانةة  العامةة  لجامعةة    بقةةرار المجلةة  االقتصةةا    االجتمةةاع 

با  الجامعة    لة  للطلة  مة  ال    العربي  لفت  حسا  خةا  باسة  المر ة   ة  حسةا
الةةة    األعضةةةا   ةةة  المر ةةة    ةةة  مسةةةاهماتها للم ا نةةةا  المقةةةرر  مةةة  الجمعيةةة  العامةةة  

بمبل  ملية     الر أمري ة   ة   ة   2016  2015الت سيسي  للمر   للعامي  الماليي  
ب غ .   ق  ت  عا     ه ا الحسا  الش    المالية  قطاع إب غ صن    النق  العرب   ا 

  .ب ل  اإل اري  بالجامع   
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 :العرب  القتصا   التكامل مجال ف   -1
قةةةةةرارا   تنفيةةةةة  متابعةةةةة  علةةةةة  (العربةةةةة  االقتصةةةةةا   الت امةةةةة  إ ار ) األمانةةةةة  العامةةةةة  عملةةةةة  -

 الحةةةةةةةر  التجةةةةةةةار  منطقةةةةةةة  بم ضةةةةةةة عا  الع قةةةةةةة   ا   االجتمةةةةةةةاع  االقتصةةةةةةةا   المجلةةةةةةة 
  تطةةةةةة را   االسةةةةةةتثمار  الخةةةةةة ما  سةةةةةةل ال تجةةةةةةار  تحريةةةةةةر مسةةةةةةت   علةةةةةة  ال بةةةةةةر  العربيةةةةةة 
 الت اصةةةةةة  خةةةةةة   مةةةةةة      لةةةةةة التجةةةةةةار   تسةةةةةةهي  الجمر ةةةةةة   التعةةةةةةا   الجمر ةةةةةة  االتحةةةةةةا 

 المعنيةةةة  الجهةةةةا    ا ةةةة  ال بةةةةر  العربيةةةة  الحةةةةر  التجةةةةار  منطقةةةة   ةةةة  األعضةةةةا  الةةةة    مةةةة 
 تلةةةةةة  بمتابعةةةةةة  المعنيةةةةةة  العمةةةةةة    ةةةةةةر  اللجةةةةةةا  اجتماعةةةةةةا  عقةةةةةة   اصةةةةةةل   مةةةةةةا. األخةةةةةةر 

 النقةةةةةةة  تنظةةةةةةةي  لجنةةةةةةة  اجتمةةةةةةةاع: التةةةةةةةال  النحةةةةةةة  علةةةةةةة  بشةةةةةةة نها  التفةةةةةةةا   الم ضةةةةةةة عا 
  (4/10/2016-2: العامةةةةةةة  األمانةةةةةةة  مقةةةةةةةر) العربيةةةةةةة  الةةةةةةة    بةةةةةةةي   التران يةةةةةةة “ بةةةةةةةالعب ر
-9: العامةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةةر)  المعل مةةةةةةةةةةةا  الجمر يةةةةةةةةةةة  اإلجةةةةةةةةةةةرا ا  لجنةةةةةةةةةةة  اجتمةةةةةةةةةةةاع

 القةةةةةةان    لجنةةةةةة  الم حةةةةةة   العربيةةةةةة  الجمر يةةةةةة  التعريفةةةةةة  لجنةةةةةة   اجتمةةةةةةاع (12/10/2016
 االجتمةةةةةةةةةةاع  (9/11/2016-6: العامةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةر) الم حةةةةةةةةةة  العربةةةةةةةةةة  الجمر ةةةةةةةةةة 

 اجتمةةةةةةةةةةةاع  (17/11/2016-16: العامةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةر) المسةةةةةةةةةةتهل  لحمايةةةةةةةةةة  األ  
 لجنةةةةةة   اجتمةةةةةةاع (24/11/2016-23: العامةةةةةة  األمانةةةةةة  مقةةةةةةر) الخةةةةةة ما  تجةةةةةةار  تحريةةةةةةر
 عشةةةةةةر الثةةةةةةام  االجتمةةةةةةاع  (8/12/2016-6: العامةةةةةة  األمانةةةةةة  مقةةةةةةر)  المتابعةةةةةة  التنفيةةةةةة 

-12: العامةةةةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةةةةةةةر)  المعل مةةةةةةةةةةةةةةةةا  الجمر يةةةةةةةةةةةةةةةة  اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةرا ا  للجنةةةةةةةةةةةةةةةة 
 مقةةةةةةةر) العربةةةةةةة  الجمر ةةةةةةة  االتحةةةةةةةا  للجنةةةةةةة  اجتمةةةةةةةاع عقةةةةةةة  سةةةةةةةيت   مةةةةةةةا(. 15/12/2016

 اليهةةةةةةا الت صةةةةةة  تةةةةةة  التةةةةةة  النتةةةةةةائ  مناقشةةةةةة   تةةةةةة (. 17/1/2017-16: العامةةةةةة  األمانةةةةةة 
 .ل ل  المخص  البن  ضم 

 - أعمالهةةةةةةةا إ ار  الت امةةةةةةة  االقتصةةةةةةةا   العربةةةةةةة   جهةةةةةةة  الفنةةةةةةة   الةةةةةةة ع  مسةةةةةةةت     علةةةةةةة -
 الت امةةةةةةةة  بنيةةةةةةةة  لةةةةةةةة ع  ال  ليةةةةةةةة  المنظمةةةةةةةةا  مةةةةةةةة  التعةةةةةةةةا   الةةةةةةةة  -المسةةةةةةةةار هةةةةةةةة ا ضةةةةةةةةم 

  جةةةةة    بنيةةةةة  أهمهةةةةةا مةةةةة    ةةةةةا    لةةةةة  تتطلةةةةة  التةةةةة   الم ضةةةةة عا  العربةةةةة  االقتصةةةةةا  
 مشةةةةةر ع ي جةةةةة  حيةةةةة    ال بةةةةةر  العربيةةةةة  الحةةةةةر  التجةةةةةار  منطقةةةةة  إطةةةةةار  ةةةةة  الغةةةةة ا  سةةةةة م 
 ال  ليةةةةةة  الصةةةةةةناعي  التنميةةةةةة  منظمةةةةةة   بتنفيةةةةةة  السةةةةةة ي ي  ال  الةةةةةة  مةةةةةة   عمةةةةةة  تةةةةةة  مت امةةةةةة 

   ةةةةةةة  .للمشةةةةةةةر ع تنفي يةةةةةةة    مانةةةةةةة  العربةةةةةة  االقتصةةةةةةةا   الت امةةةةةةة  إ ار   تعمةةةةةةة (. ينيةةةةةة  )
 التجةةةةار   تسةةةةهي  األغ يةةةة  لسةةةة م  العربيةةةة  للمبةةةةا ر  الثةةةةان  االجتمةةةةاع عقةةةة     لةةةة   سةةةةبي 
 الصةةةةةةةح    ارا  مةةةةةةة  الح ةةةةةةة م  المسةةةةةةةت   علةةةةةةة  الرقابيةةةةةةة  الجهةةةةةةةا    ا ةةةةةةة ضةةةةةةة   الةةةةةةة  

  مةةةةةةا(. 7/9/2016-4: العامةةةةةة  األمانةةةةةة  مقةةةةةةر) الةةةةةة  ا  علةةةةةة  الرقابةةةةةة   أجهةةةةةة    ال راعةةةةةة 
 اتحةةةةةةا  مةةةةة  اجتمةةةةةاع قةةةةة  عُ   المشةةةةةةر ع  ةةةةة  الخةةةةةا  القطةةةةةاع مشةةةةةةار   علةةةةة  الت  يةةةةة  تةةةةة 

  يةةةةةة  تةةةةةة  رخةةةةةةآ  اجتمةةةةةةاع( 11/10/2016-10: العامةةةةةة  األمانةةةةةة  مقةةةةةةر) العربيةةةةةة  الغةةةةةةر 
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  الصةةةةةةناع  التجةةةةةةار  غةةةةةةر  اعضةةةةةةا  مشةةةةةةار   خةةةةةة   مةةةةةة  الخةةةةةةا  القطةةةةةةاع   ر تح يةةةةةة 
 (.20/12/2016-19: العام  األمان  مقر)  ال راع 

 للةةةةةةةة    عمةةةةةةةة   رشةةةةةةةة  عقةةةةةةةة   االحت ةةةةةةةةارا    مراقبةةةةةةةة  المنا سةةةةةةةة  مجةةةةةةةةا  لةةةةةةةة إ  بالنسةةةةةةةةب  -
  ةةةةةة  اإل ار  شةةةةةةار    مةةةةةةا .(1/12/2016-30/11: العامةةةةةة  األمانةةةةةة  مقةةةةةةر) األعضةةةةةةا 

 المعالجةةةةةةا  لةةةةةة إ  بالنسةةةةةةب . تةةةةةة ن   ةةةةةة  المنا سةةةةةة  لسياسةةةةةةا  اإلقليمةةةةةة  المر ةةةةةة   تتةةةةةةا ا
 : العامةةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةةةةر) األعضةةةةةةةةةةةةةا  للةةةةةةةةةةةةة     رشةةةةةةةةةةةةة  نظمةةةةةةةةةةةةة   قةةةةةةةةةةةةة  التجاريةةةةةةةةةةةةة  

 مةةةةةةة  بالتعةةةةةةةا    رشةةةةةةة  عقةةةةةةة   الجمر ةةةةةةة   باالتحةةةةةةةا  يتعلةةةةةةة    يمةةةةةةةا(. 3-5/10/2016
قمةةةةةة  ن ا شةةةةةة ط   تنفيةةةةةة ا  لقةةةةةةرار (.30/11/2016-29: العامةةةةةة  األمانةةةةةة  مقةةةةةةر) االسةةةةةة  ا

بشةةةةة   االتحةةةةةا  الجمر ةةةةة   قامةةةةة  اإل ار  بالتعةةةةةا   مةةةةة  برنةةةةةام  األمةةةةة  المتحةةةةة   اإلنمةةةةةائ  
بإعةةةةةةة ا  الشةةةةةةةر ط المرجعيةةةةةةة  ل ستشةةةةةةةارا  ال  ليةةةةةةة  لةةةةةةة ع  خطةةةةةةة ا  االتحةةةةةةةا  الجمر ةةةةةةةة  
العربةةةةةةة   التغلةةةةةةة  علةةةةةةة  الصةةةةةةةع با  التةةةةةةة  تحةةةةةةةيط بالمفا ضةةةةةةةا    تةةةةةةة  مناقشةةةةةةةتها  ةةةةةةة  

 (.17/1/2017-15رب  )مقر األمان  العام :اجتماع لجن  االتحا  الجمر   الع
 منظمةةةةةةة  م ضةةةةةةة عا  شةةةةةةةمل    ليةةةةةةة   مةةةةةةة تمرا  عمةةةةةةة   ر   ةةةةةةة  اال ار  شةةةةةةةار    مةةةةةةةا -

  االجةةةةةةةةةةرا ا  االقتصةةةةةةةةةةا ي  بالسياسةةةةةةةةةةا  ع قةةةةةةةةةة   ا   م ضةةةةةةةةةة عا  العالميةةةةةةةةةة  التجةةةةةةةةةةار 
  مةةةةةةةةا. العربةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةا   الت امةةةةةةةة   م ضةةةةةةةة عا  االقتصةةةةةةةةا    التخطةةةةةةةةيط الجمر يةةةةةةةة 
-25: العامةةةةةةةة  األمانةةةةةةةة  مقةةةةةةةةر) التجةةةةةةةةار  أجةةةةةةة  مةةةةةةةة  لمبةةةةةةةةا ر ا اجتماعةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  شةةةةةةةار  

 تنفيةةةةةة ها يجةةةةةةر  التةةةةةة  ال  ليةةةةةة   البةةةةةةرام  المبةةةةةةا ر  بحةةةةةة  خ لهةةةةةةا  تةةةةةة   (26/10/2016
 بالتعةةةةةا   ال  ليةةةةة  للمنظمةةةةةا  اجتمةةةةةاع عقةةةةة   مةةةةةا. المبةةةةةا ر  ألعمةةةةةا  المسةةةةةتقبلي   الخطةةةةة 

 اإلنمةةةةةةةائ  المتحةةةةةةة   األمةةةةةةة  برنةةةةةةةام  مةةةةةةة   ةةةةةةة  شةةةةةةةمل  للتنميةةةةةةة  السةةةةةةة ي ي  ال  الةةةةةةة  مةةةةةةة 
 تةةةةةة   (أيةةةةةة  ) ال  ليةةةةةة  المعةةةةةةايير  منظمةةةةةة ( ي نيةةةةةة  ) ال  ليةةةةةة  الصةةةةةةناعي  التنميةةةةةة   منظمةةةةةة 

  تجةةةةة ر. 2017 عةةةةةا  خةةةةة   العربةةةةة  االقتصةةةةةا   الت امةةةةة   عةةةةة  متطلبةةةةةا  تح يةةةةة   يةةةةة 
 عةةةةةةا  منةةةةةة  اإل ار  خطتهةةةةةةا التةةةةةة   التطةةةةةة ير التحةةةةةة ي  مسةةةةةةير  ضةةةةةة   علةةةةةة  أنةةةةةة  اإلشةةةةةةار 
 مسةةةةةةةةار  حةةةةةةةة     التةةةةةةةة  2015 عةةةةةةةةا  9001 األيةةةةةةةة   شةةةةةةةةها   علةةةةةةةة  حصةةةةةةةةل   2015
  المتمثلةةةةةةةة  المسةةةةةةةةتفي   الجهةةةةةةةةا  لخ مةةةةةةةة  مت املةةةةةةةة  جةةةةةةةة    سياسةةةةةةةة    ةةةةةةةة   العمةةةةةةةة  اإل ار 
 . غيرها المتخصص  العربي   المنظما  العربي  بال   
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 :المائية والموار  واإلسكا  البيئة مجال ف  -2
 :الطبيعية الموار  واست امة البيئة: أولا 

 شةةةةةةة    عةةةةةةة  المسةةةةةةة  لي  العةةةةةةةر  الةةةةةةة  را  مجلةةةةةةة  لمجلةةةةةةة  يةةةةةةة الفن األمانةةةةةةة  مةةةةةةة  بةةةةةةة ع   -
 شةةةةةة    عةةةةةة  المسةةةةةة  لي  العةةةةةر  الةةةةةة  را  مجلةةةةةة  لجةةةةةةائ   التح ةةةةةي  هيئةةةةةة  عقةةةةةة   البيئةةةةة  
-3: العامةةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةةةةةر) عشةةةةةةةةةةةةةةر الرابةةةةةةةةةةةةةة  اجتماعهةةةةةةةةةةةةةةا 2016 لعةةةةةةةةةةةةةةا  البيئةةةةةةةةةةةةةة 

 إلةةةةةةةة   ر   التةةةةةةةة  الترشةةةةةةةةي  ملفةةةةةةةةا  علةةةةةةةة  التح ةةةةةةةةي  هيئةةةةةةةة  طلعةةةةةةةة ا    (2016//5/10
 .بالجائ   الث ث  الفائ ي   ترشي  تقييمها  ت  للمجل  الفني  األمان 

 العةةةةةةةةر  الصةةةةةةةةح    را  لمجلةةةةةةةة  االستشةةةةةةةةاري  الفنيةةةةةةةة  للجنةةةةةةةة  المشةةةةةةةةتر  االجتمةةةةةةةةاع عقةةةةةةةة  -
 مقةةةةر) األعضةةةةا  العربيةةةة  الةةةة     ةةةة  البيئةةةة  شةةةة    عةةةة  المسةةةة  لي  ل بةةةةار الفنيةةةة   اللجنةةةة 
 الةةةةةةة   عةةةةةةة  اإل مشةةةةةةةر ع علةةةةةةة  الم ا قةةةةةةة   تةةةةةةة . 18/10/2016-17 : العامةةةةةةة  األمانةةةةةةة 

  الةةةةةةة  را  الصةةةةةةةح    را  لمجلسةةةةةةة  األ   المشةةةةةةةتر  الةةةةةةة  ار  االجتمةةةةةةةاع عةةةةةةة  سيصةةةةةةة ر
 االجتمةةةةاع أعمةةةةا  جةةةة    مشةةةةر ع إعةةةة ا  تةةةة   مةةةةا. العةةةةر  البيئةةةة  شةةةة    عةةةة  المسةةةة  لي 
 شةةةةةةةة    عةةةةةةةة  المسةةةةةةةة  لي   الةةةةةةةة  را  الصةةةةةةةةح    را  لمجلسةةةةةةةة  األ   المشةةةةةةةةتر  الةةةةةةةة  ار 

 (.2/3/2017: العام  األمان  مقر) العر  البيئ 
 منشةةةآ   ةةة  ال يما يةةة   المةةة ا  السةةةائل  للمخلفةةةا  اآلمنةةة  اإل ار  حةةة   العمةةة   رشةةة  عقةةة   -

 بالتنسةةةي   (24/11/2016-23: الممل ةةة  األر نيةةة  الهاشةةةمي -عمةةةا )( الصةةةحي  الرعايةةة 
 لصةةح  اإلقليمةة   المر ةة  ب مشةة  المهنيةة   السةة م  للصةةح  العربةة  المعهةة  بةةي   التعةةا  

 للصةةح  العربيةة  االسةةتراتيجي  بمشةةر ع الترحيةة  عنهةةا الصةةا ر   صةةيا الت أهةة   مةة   البيئةة 
  برنةةام  العالميةة   الصةةح  منظمةة  مةة  بالتعةةا   العربيةة  الةة    جامعةة  أعةة تها التةة   البيئةة 
 المشةةتر  الةة  ار  المجلةة  قبةة  مةة  اعتما هةةا أهميةة  علةة  الت  يةة  مةة  للبيئةة  المتحةة   األمةة 
 العةةر  الصةةح    را   مجلةة  البيئةة  شةة    عةة   المسةة  لي العةةر    را  لمجلةة  األ  

 المعنية  الجها   ا   عل  إقرارها بع  تعميمها ث   م ( 2/3/2017: العام  األمان  مقر)
 .مضم نها م  ل ستفا  

 مقةةةةةةةر) البيئةةةةةةة  شةةةةةةة    عةةةةةةة  المسةةةةةةةئ لي  العةةةةةةةر  الةةةةةةة  را  لمجلةةةةةةة ( 28) الةةةةةةة  ر  عقةةةةةةة   -
 للجنةةةةة ( 18) الةةةةة  ر  عقةةةةة  سةةةةةبقها   قطةةةةةر    لةةةةة  برئاسةةةةة ( 8/12/2016:العامةةةةة  األمانةةةةة 

-3:العامةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةةةر) العربةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةة ط   ةةةةةةةةةةةة   التنميةةةةةةةةةةةة  للبيئةةةةةةةةةةةة  المشةةةةةةةةةةةةتر  
: العامةةةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةةةةةةر) التنفيةةةةةةةةةةةةةةة   للم تةةةةةةةةةةةةةةة ( 53)  االجتمةةةةةةةةةةةةةةةاع( 6/12/2016
 متابعةةةةةة : بن  هةةةةةا أهةةةةة  مةةةةةة    ةةةةةا    السةةةةةع  ي  العربيةةةةةة  الممل ةةةةة  برئاسةةةةة ( 7/12/2016

 مقةةةةةررا  تنفيةةةةة  متابعةةةةة   االجتماعيةةةةة   االقتصةةةةةا ي : نم يةةةةة الت العربيةةةةة  القمةةةةة  قةةةةةرارا  تنفيةةةةة 
 المنطقةةةةةةة   ةةةةةةة  المسةةةةةةةت ام  التنميةةةةةةة   مبةةةةةةةا ر  المسةةةةةةةت ام  للتنميةةةةةةة  العةةةةةةةالم  القمةةةةةةة  مةةةةةةة تمر
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 عمةةةةة   تطةةةةة ير تحةةةةة ي   20+ريةةةةة  المسةةةةةت ام  للتنميةةةةة  المتحةةةةة   األمةةةةة   مةةةةة تمر العربيةةةةة  
 مةةةةة  للحةةةةة  العربيةةةةة  االسةةةةةتراتيجي  البيئةةةةة   شةةةة    عةةةةة  المسةةةةة  لي  العةةةةةر  الةةةةة  را  مجلةةةة 
 للمحميةةةةةةا  العربةةةةةة  االتحةةةةةةا  المسةةةةةةت ام   التنميةةةةةة  أجةةةةةة  مةةةةةة  التربيةةةةةة  ال ةةةةةة ار   مخةةةةةةاطر

 المنةةةةةةةةا   تغيةةةةةةةةر مفا ضةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  العربةةةةةةةة   التحةةةةةةةةر  المنةةةةةةةةا  تغيةةةةةةةةر قضةةةةةةةةايا الطبيعيةةةةةةةة  
 عةةةة  المسةةةةئ لي  العةةةةر  الةةةة  را  مجلةةةة  جةةةةائ   العربيةةةة   الةةةة     ةةةة  األخضةةةةر االقتصةةةةا 

 . البيئ   الصح  2016 لعا  البيئ  ش   
 الخطةةةةةةر    النفايةةةةةا  ال يميائيةةةةة  بةةةةةةالم ا  المعنيةةةةة  ال  ليةةةةة  البيئيةةةةةة  االتفاقيةةةةةا  يخةةةةة   يمةةةةةا -

 : التالي  االجتماعا     اال ار  شار  
 

  الطبيةةةةةةةةة   النفايةةةةةةةةةا  بال يما يةةةةةةةةةا  المعنيةةةةةةةةة  االمنةةةةةةةةة  اال ار   حةةةةةةةةة   الت ريبيةةةةةةةةة  الةةةةةةةةة  ر 
 اجنةةةةة   ضةةةةة    ةةةةة  األطةةةةةرا  متعةةةةة    ال  ليةةةةة  البيئيةةةةة  االتفاقيةةةةةا  اطةةةةةار  ةةةةة   النفطيةةةةة 
 اإلقليمةةةةةةةةةةة  المر ةةةةةةةةةةة  نظمهةةةةةةةةةةةا  التةةةةةةةةةةة    (29/9/2016-25: اإلسةةةةةةةةةةة ن ري )  2030

 الةةةةةة  ر   تطرقةةةةةة   بةةةةةةا   التفاقيةةةةةة  التةةةةةةاب  العربيةةةةةة  للةةةةةة    الت ن ل جيةةةةةةا  نقةةةةةة  للتةةةةةة ري 
  سةةةةةةب  الخطةةةةةةر   النفايةةةةةةا  ال يميا يةةةةةة  بةةةةةةالم ا  المعنيةةةةةة  البيئةةةةةة  االتفاقيةةةةةةا  اهةةةةةة  لةةةةةة إ

 .عليها  القضا  معالجتها
 األعضا  لل    العض ي  مفت   العام  الفري  للطرا   العشر   الثام  االجتماع    

 االجتمةةةاع  يعةةة   (14/10/2016-10:ر انةةة ا- يغةةةال  م ينةةة )  يةةةا رمةةة نت بر ت  ةةة  
  االجتمةاع يةا مة نتر لبرت  ة   العضة ي  المفتة   العام  لفري ل( 38) ل جتماع م م 

 ناق  حي   (23/7/2016-15:  يينا) يا م نتر     برت ألطرا  الثال  االستثنائ 
 مةةةةةا   إ راج  أهمهةةةةةا  األ     لطبقةةةةة  المسةةةةةتنف   المةةةةة ا  بشةةةةة   الم اضةةةةةي  مةةةةة  الع يةةةةة 

 .يا م نتر برت        األ     لطبق  المستنف   الم ا  مرا   ضم  الهي ر  ل ر رب  
   الةةةة     ةةةة  الت نل جيةةةةا  لنقةةةة ال ائمةةةة  البيئةةةة  تع يةةةة   حةةةة   االقليميةةةة  المسةةةةت ير  المائةةةة 

 اإلقليمةةةةةةةة  المر ةةةةةةةة  نظمهةةةةةةةةا  التةةةةةةةة   (12/12/2016-10: الشةةةةةةةةي  شةةةةةةةةر   )العربيةةةةةةةة 
 مناقشةةةةة   تضةةةةةمن  بةةةةةا    التفاقيةةةةة  التةةةةةاب  العربيةةةةة  للةةةةة    الت ن ل جيةةةةةا  نقةةةةة  للتةةةةة ري 
  عةةةةةةر  العربيةةةةةة  بالةةةةة    الحاليةةةةةة  البيئةةةةةةا   ايجابيةةةةةا   سةةةةةةلبيا  الت ن ل جيةةةةةةا مفةةةةةاهي 

 .لنقلها  اعم  بيئ  جا إلي ال  م  المتطلبا 
 : التالي  االجتماعا     اإل ار  شار    المنا   الج ي  األرصا  يخ   يما -

 

    الطيةةةةةةةةةرا  منظ مةةةةةةةةة   ةةةةةةةةة  التحسةةةةةةةةةينا  حةةةةةةةةة    نةةةةةةةةة (ASBU )خةةةةةةةةة ما   يهةةةةةةةةةا بمةةةةةةةةةا 
 بتنسةةةةةةةةةي  ُعِقةةةةةةةةة     التةةةةةةةةة   (6/9/2016-4: الج ائةةةةةةةةةر م ينةةةةةةةةة   )الج يةةةةةةةةة  األرصةةةةةةةةةا 
 م يريةةةةةةةةة ) الج ائريةةةةةةةة  النقةةةةةةةةة     ار   ن المةةةةةةةة للطيةةةةةةةةةرا  العربيةةةةةةةة  الهيئةةةةةةةةة  مةةةةةةةة  مشةةةةةةةةتر 
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 الةةةةةة  را  مجلةةةةةة  لقةةةةةةرارا  تنفيةةةةةة ا( المةةةةةة ن  للطيةةةةةةرا  العامةةةةةة   اإل ار  الج يةةةةةة  األرصةةةةةةا 
: أبةةةةةة ظب ) األ لةةةةةة    رتةةةةةة   ةةةةةة   المنةةةةةةا  الج يةةةةةة  األرصةةةةةةا  بشةةةةةة    المعنيةةةةةةي  العةةةةةةر 

 بةةةةةةةةي  التعةةةةةةةةا   لتفعيةةةةةةةة   الطيةةةةةةةةرا   الج يةةةةةةةة  األرصةةةةةةةةا  بشةةةةةةةة  ( 13/5/2016 - 12
  تبةةةةةا   عربيةةةةة    لةةةةة   ةةةةة   ةةةةة  المةةةةة ن  الطيةةةةةرا   سةةةةةلطا  الج يةةةةة   األرصةةةةةا مرا ةةةةة 

 المق مةةةةة  الج يةةةةة  األرصةةةةةا  خةةةةة ما   فةةةةةا   ر ةةةةة  مجةةةةةا   ةةةةة  الجهتةةةةةي  بةةةةةي  الخبةةةةةرا 
 علةةةةة  للحفةةةةةاظ العربةةةةة   اإلقليمةةةةة  الةةةةة طن  المسةةةةةت   علةةةةة   التنسةةةةةي  المةةةةة ن  للطيةةةةةرا 
 . المشتر   المتبا ل  المصال 

  المتحةةةةةة   األمةةةةة  اتفاقيةةةةة   ةةةةة  األطةةةةةرا  مةةةةة تمرل  العشةةةةةري  الثانيةةةةة  الةةةةة  ر  اجتماعةةةةةا 
  العامةةةةةةة  األطةةةةةةةرا  لمةةةةةةة تمر عشةةةةةةةر  الثانيةةةةةةة   الةةةةةةة  ر  المنةةةةةةةا  تغيةةةةةةةر بشةةةةةةة   اإلطاريةةةةةةة 
-7: مةةةةةةرا  ) الفرعيةةةةةة   هيئاتةةةةةة   ي تةةةةةة  بر ت  ةةةةةة    ةةةةةة  األطةةةةةةرا  اجتمةةةةةةاع ب صةةةةةةف 

  نظةةةةةة  المةةةةةة تمر جلسةةةةةةا   ا ةةةةةة  العامةةةةةة  األمانةةةةةة    ةةةةةة  تةةةةةةاب  حيةةةةةة  ؛(18/11/2016
 العربيةةةةةةةةةة  الممل ةةةةةةةةةة  برئاسةةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةةة  للمجم عةةةةةةةةةة  الي ميةةةةةةةةةة  قي التنسةةةةةةةةةةي االجتماعةةةةةةةةةةا 

 .العر   المفا ضي  الخبرا   بحض ر السع  ي 
 :المائيــــــة المـــوار : ثانياا 

 اللجنةةةةة  مةةةةة   التعةةةةةا   بالتنسةةةةةي  للميةةةةةاه العربةةةةة  الةةةةة  ار  للمجلةةةةة  الفنيةةةةة  األمانةةةةة  عقةةةةة   -
 ال طنيةةةةةةةةة  االتصةةةةةةةةةا  قةةةةةةةةةاطلن اال   االجتمةةةةةةةةةاع آسةةةةةةةةةيا لغربةةةةةةةةة   االجتماعيةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةا ي 

-5: بيةةةةةةةةةةر  ) العربيةةةةةةةةةة  المنطقةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةة   المةةةةةةةةةةائ  الغةةةةةةةةةة ائ  األمةةةةةةةةةة  تع يةةةةةةةةةة  لمشةةةةةةةةةةر ع
 العربةةةةةةةةة  الةةةةةةةةة  ار  للمجلةةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةةة   الم تةةةةةةةةة  لقةةةةةةةةةرار تنفيةةةةةةةةة ا   لةةةةةةةةة   (6/10/2016

 .(2/2017/ 9-7:بيةةةةةةةةةةر  ) للمشةةةةةةةةةةر ع الثةةةةةةةةةةان  االجتمةةةةةةةةةةاع سةةةةةةةةةةيعق    ةةةةةةةةةة ل  للميةةةةةةةةةةاه 
 ظةةةةة   ةةةةة  العربيةةةةة  البلةةةةة ا   ةةةةة  المةةةةةائ    الغةةةةة ائ  األمةةةةة  تع يةةةةة  الةةةةة  المشةةةةةر ع  يهةةةةة  

 المعر ةةةةة  قاعةةةةة   تع يةةةةة  خةةةةة   مةةةةة    لةةةةة  متغيةةةةةر    اجتماعيةةةةة   اقتصةةةةةا ي  طبيعيةةةةة  بيئةةةةة 
 اعةةةةةةةة ا   ةةةةةةةة   التعةةةةةةةةا   التنسةةةةةةةةي  مسةةةةةةةةت    ر ةةةةةةةة  القةةةةةةةة را   تنميةةةةةةةة   االقليميةةةةةةةة  ال طنيةةةةةةةة 

  يتضةةةةةةةةةةم   ال راعيةةةةةةةةة   المائيةةةةةةةةةة  البةةةةةةةةةرام   تنفيةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةتراتيجيا    ضةةةةةةةةةة  السياسةةةةةةةةةا 
 :تشم  رئيسي   م  نا  ع أرب المشر ع

  المنا  تغير نتيج  المياه   ر  تغير ظ     ال راع  االنتاج تقيي. 
  السياسةةةةةا   تنفيةةةةة  إعةةةةة ا   ةةةةة   الميةةةةةاه ال راعةةةةة  قطةةةةةاع  بةةةةةي  التنسةةةةةي  مسةةةةةت   ر ةةةةة 

 .العربي  المنطق      ال راعي  المائي 
  الممارسةةةةةةا  تع يةةةةةة  خةةةةة   مةةةةةة  العربيةةةةة  المنطقةةةةةة   ةةةةة  الغةةةةةة ا  إنتةةةةةاج  فةةةةةةا   تحسةةةةةي 

 .الفضل  ال راعي 
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  الغةةةة ائ  األمةةةة  مسةةةةت يا   رصةةةة  تقيةةةةي  مجةةةةا   ةةةة   االقليميةةةة  ال طنيةةةة  القةةةة را  ر ةةةة 
 .العربي  ال      

 :العامةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةر) للميةةةةةةةةةاه العربةةةةةةةةة  الةةةةةةةةة  ار  للمجلةةةةةةةةة  الثامنةةةةةةةةة  الةةةةةةةةة  ر  عقةةةةةةةةة   -
 بتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري  للمجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   للم تةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبقها  (26/10/2016
 الةةةةةةةةةةة  ار  للمجلةةةةةةةةةةة  االستشةةةةةةةةةةةاري  العلميةةةةةةةةةةة  الفنيةةةةةةةةةةة  اللجنةةةةةةةةةةة   اجتمةةةةةةةةةةةاع  25/10/2016

 الم ضةةةةةة عا  أهةةةةةة   مةةةةةة (. 25/10/2016-23:العامةةةةةة  األمانةةةةةة  مقةةةةةةر) للميةةةةةةاه العربةةةةةة 
 : ه  ال  ر  أعما  ج    عل  طرح  الت 
  المياه يخ   يما 2030 المست ام  التنمي  خط  تنفي  متابع. 
  2030-2010 العرب  المائ  األم  ي الستراتيج التنفي ي  الخط  تنفي  متابع. 
 التحضةةةةةةةيري  اللجنةةةةةةة  مةةةةةةة   الطلةةةةةةة  للميةةةةةةةاه الثةةةةةةةام  العةةةةةةةالم  للمنتةةةةةةة   العربةةةةةةة  التحضةةةةةةةير 

 تحضةةةةةيري  خطةةةةة    ضةةةةة  العربيةةةةة  المنطقةةةةة  أ ل يةةةةةا  لتح يةةةةة  اجتمةةةةةاع أ   بعقةةةةة  المشةةةةة ل 
 .الثام  المنت   انعقا  أ     

   الغ ا   الطاق  المياه طاعا ق بي  للترابط اإلقليمي  المبا ر  تنفي     التق . 
  2016 لعا  المجل  جائ   ت  ي. 
  لمرا ةةةة  العربيةةةة  الجمعيةةةة  قبةةةة  مةةةة  إعةةةة ا ه تةةةة   الةةةة   2016 لعةةةةا  الثةةةةان  التقريةةةةر اعتمةةةةا 

 .آسيا لغرب   االجتماعي  االقتصا ي   اللجن  المياه
   الميةةةةةةاه مشةةةةةةاري   ا  ار   تشةةةةةةغي   بنةةةةةةا  للتم يةةةةةة   العةةةةةةا  الخةةةةةةا  القطةةةةةةاعي  بةةةةةةي  الشةةةةةةرا 

 .الصح   الصر 
 أحمةةةة  السةةةةي   معةةةةال   لسةةةةطي    لةةةة  رئةةةةي  عبةةةةا  محمةةةة   الةةةةرئي   خامةةةة  رعايةةةة  تحةةةة  -

 للمجلةةةةةةة  الفنيةةةةةةة  األمانةةةةةةة  نظمةةةةةةة   العربيةةةةةةة  الةةةةةةة    لجامعةةةةةةة  العةةةةةةةا  األمةةةةةةةي  الغةةةةةةةيط أبةةةةةةة 
 األمانةةةةة  مقةةةةةر  )االحةةةةةت   تحةةةةة  العربيةةةةة  للميةةةةةاه الةةةةة  ل  المةةةةة تمر  للميةةةةةاه العربةةةةة  الةةةةة  ار 
 االقليميةةةةةةةةةةةي  الخبةةةةةةةةةةةرا  مةةةةةةةةةةة  نخبةةةةةةةةةةة  بمشةةةةةةةةةةةار     لةةةةةةةةةةة   (28/10/2016-26: العامةةةةةةةةةةة 
  أشةةةةةغا  ا تتةةةةةا   حضةةةةةر  مشةةةةةار  130 عةةةةة  ي يةةةةة  مةةةةةا المةةةةة تمر  ةةةةة   شةةةةةار .  الةةةةة  ليي 
.   لةةةةة  40  عةةةةة ي يةةةةة  مةةةةةا تمثةةةةة   بل ماسةةةةةي   هيئةةةةةا    ليةةةةة   منظمةةةةةا  بعثةةةةةا  المةةةةة تمر
  المةةةةةة ن  المجتمةةةةةة   البرلمانةةةةةةا  الح  مةةةةةةا    ر تحةةةةةة   ت صةةةةةةيا  المةةةةةة تمر عةةةةةة  صةةةةةة ر

  المةةةة تمر نتةةةةائ  تنفيةةةة  متابعةةةة   ةةةة  العربيةةةة  الةةةة    جامعةةةة    رباإلضةةةةا   إلةةةة     االعةةةة  
  ةةةةةة   ةةةةةة  االحةةةةةةت   تحةةةةةة  العربيةةةةةة  الميةةةةةةاه بقضةةةةةةايا التعريةةةةةة   ةةةةةة  الشةةةةةةر ا    ةةةةةة ل    ر

 .اختصاص  مجا 
 جامعةةةة  ر يةةةة  حةةةة    رقةةةة  بتقةةةة ي  للميةةةةاه العربةةةة  الةةةة  ار  للمجلةةةة  الفنيةةةة  األمانةةةة  شةةةةار   -

 مقةةةةةةةر)  الغةةةةةةة ا   الطاقةةةةةةة  الميةةةةةةةاه بةةةةةةةي  للتةةةةةةةرابط االقليميةةةةةةة  المبةةةةةةةا ر  تنفيةةةةةةة ل العربيةةةةةةة  الةةةةةةة   
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 لخبةةةةةرا   الطاقةةةةة  الميةةةةةاه لجنتةةةةة  اجتمةةةةةاع خةةةةة       لةةةةة (31/10/2016:العامةةةةة  األمانةةةةة 
 آسةةةةيا لغربةةةة   االجتماعيةةةة  االقتصةةةةا ي  اللجنةةةة  نظمتةةةة  الةةةة    الميةةةةاه الطاقةةةة  بةةةةي  التةةةةرابط

 ر يعةةةةة  الخبةةةةةرا  اجتمةةةةةاع  ةةةةة  الةةةةة  ار  جلةةةةة للم الفنيةةةةة  األمانةةةةة  شةةةةةار    مةةةةةا(. األسةةةةة  ا)
الممل ةةةةة  األر نيةةةةة   -عمةةةةةا ) بالميةةةةةاه المتعلقةةةةة  المسةةةةةت ام  التنميةةةةة  أهةةةةة ا  حةةةةة   المسةةةةةت  
 األهةةةةةةةةة ا  مبةةةةةةةةةا ر  إطةةةةةةةةةار  ةةةةةةةةة  االجتمةةةةةةةةةاع عقةةةةةةةةة   قةةةةةةةةة (. 2/11/2016-1: الهاشةةةةةةةةةمي 
 االقتصةةةةةةةةةةةةا ي  اللجنةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةي  للتعةةةةةةةةةةةةا   مبةةةةةةةةةةةةا ر   هةةةةةةةةةةةة  (+MDG) لللفيةةةةةةةةةةةة  االنمائيةةةةةةةةةةةة 

 مةةةةةة   المم لةةةةةة   شةةةةةةر ائه  الميةةةةةةاه لمرا ةةةةةة  العربيةةةةةة   الجمعيةةةةةة  آسةةةةةةيا غربةةةةةة ل  االجتماعيةةةةةة 
 .) SIDA) ال  ل  للتعا   الس ي ي  ال  ال  قب 

 العةةةةةةالم  األمةةةةةة  مةةةةةة تمر  ةةةةةة  للميةةةةةةاه العربةةةةةة  الةةةةةة  ار  للمجلةةةةةة  الفنيةةةةةة  األمانةةةةةة  شةةةةةةار   -
 التةةةةةةةرابط م ضةةةةةةة ع  ةةةةةةة   رقتةةةةةةةي   قةةةةةةة م   (5/12/2016-4: ه لنةةةةةةة ا- الهةةةةةةةا  م ينةةةةةةة )

 المنظمةةةةةةةا     ر  العربيةةةةةةة  المنطقةةةةةةة   ةةةةةةة  الغةةةةةةة ائ   األمةةةةةةة   الطاقةةةةةةة  ميةةةةةةةاهال أمةةةةةةة  بةةةةةةةي 
 . المناخي  التغيرا  مخاطر م  التعام     االقليمي 

 ال راسةةةةةة  اطةةةةةةار  ةةةةةة  عمةةةةةة   رشةةةةةة   ةةةةةة  للميةةةةةةاه العربةةةةةة  للمجلةةةةةة  الفنيةةةةةة  األمانةةةةةة  شةةةةةةار   -
 االسةةةةةةةةتراتيجيا   ةةةةةةةة   الغةةةةةةةة ا   الطاقةةةةةةةة  الميةةةةةةةةاه بةةةةةةةةي  التةةةةةةةةرابط تضةةةةةةةةمي  حةةةةةةةة   االقليميةةةةةةةة 

  ال  الةةةةة  بمصةةةةةر المائيةةةةة   المةةةةة ار  الميةةةةةاه   ار  بةةةةةي  تعةةةةةا  الب نظمةةةةة التةةةةة      قطاعيةةةةة ال
: العامةةةةة  األمانةةةةة  مقةةةةةر) للمجلةةةةة  الفنيةةةةة  األمانةةةةة  مةةةةة   بشةةةةةرا   الةةةةة  ل  للتعةةةةةا   األلمانيةةةةة 

14/12/2016 ) 

 :والتعمير اإلسكا : ثالثا

 :   التالي االجتماعا  العر  االس ا    را  لمجل  الفني  األمان  عق   -
 أل ضةةة  2016 لعةةةا  العةةةر   التعميةةةر اإلسةةة ا    را  مجلةةة  لجةةةائ    تح ةةةي  هيئةةة  اجتمةةةاع -

 ضةةما  العمرانةة  التخطةةيط   م ضةة ع  الحضةةري   التنميةة  اإلسةة ا  مجةةا   ةة  علمةة  بحةة 
 (.8/9/2016  7:  العام  األمان   )الحضري  للمناط  المست ام  التنمي 

 الم حةة   العربيةة  ال ةة  ا   تحةة ي   صةةياغ  إلعةة ا  مةة ال ائ العربيةة  للجنةة  الثةةان  االجتمةةاع -
 (.22/9/2016-20:  العام  األمان ) للبنا 

 العةةةر   التعميةةةر االسةةة ا    را  لمجلةةة  االستشةةةاري  العلميةةة  الفنيةةة  للجنةةة ( 62) االجتمةةةاع -
 (.27/9/2016-25: العام  األمان )

: العامةة  األمانةة ) العةةر  ميةةر التع االسةة ا    را  لمجلةة  التنفيةة   للم تةة ( 81) االجتمةةاع -
28-29/9/2016.) 

 األمةةة  مةةة تمر اجتمةةةاع  ةةة  العةةةر   التعميةةةر االسةةة ا    را  لمجلةةة  الفنيةةة  األمانةةة  شةةةار   -
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 :اال ةةةةةةةةةةةةة ا  ر - يتةةةةةةةةةةةةة  م ينةةةةةةةةةةةةة ) الحضةةةةةةةةةةةةةري   التنميةةةةةةةةةةةةة  لإلسةةةةةةةةةةةةة ا   الثالةةةةةةةةةةةةة  المتحةةةةةةةةةةةةة  
  العربيةةةة  الحضةةةةري  األجنةةةة   تنفيةةةة   عنةةةة ا  تحةةةة  نةةةة     ةةةة    ةةةة ل   (17-20/10/2016 

 .  ل يت  إع   عن   ص ر
 :  ظبةةةةةةةةةةة  أبةةةةةةةةةة ) االسةةةةةةةةةةمن  لصةةةةةةةةةةناع   العشةةةةةةةةةةةري  الحةةةةةةةةةةا   الةةةةةةةةةة  ل  العربةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةة تمر -

 االسةةمن   اسةةته   انتةةاج  ةة  اإلحصةةائيا  آخةةر المةة تمر تةة ار     (16-18/11/2016
 لم ائمة  تسةع  أ  الة  لإلسةمن  مصةان  لة يها التة  العربية  الة      عةا  العرب  ال ط    

 مسةتخ م   التلة   االنبعاثةا   تخفةي  البيئة  علة  الحفةاظ متطلبةا  مة  يعي التصةن العملي 
 .  ل ل  الح يث  التقني 

-29/11: الربةةةةةةاط) االسةةةةةة مي   المةةةةةة   الع اصةةةةةة  لمنظمةةةةةة  عشةةةةةةر الرابةةةةةة  العةةةةةةا  المةةةةةة تمر -
1/12/2016.) 

 عي الصةةنا للتنميةة  العربيةة  المنظمةة  مقةةر) للتقيةةي  العليةةا االستشةةاري  للجنةة ( 47) االجتمةةاع -
 إليةةة  ت صةةةل  مةةةا حةةة   عةةةر  تقةةة ي   تةةة   (2/12/2016-1: المغربيةةة  الممل ةةة ب  التعةةة ي 
 إعةة ا   ةة  للبنةةا  الم حةة   العربيةة  ال ةة  ا   تحةة ي   صةةياغ  إلعةة ا  ال ائمةة  العربيةة  اللجنةة 

 .  ال   ا 
 األ      حةة   ممثةة  للبيئةة   المتحةة   األمةة  برنةةام  مةة  ال ائمةة  للجنةة  الفنيةة  األمانةة  شةةار   -

 االجتمةاع  ة  الهاشةمي  االر نية  بالممل ة  األر نة  الة طن  البنا  مجل   ممث  البيئ   ب  ار 
الممل ةةةة  األر نيةةةة   – عمةةةةا ) الحةةةةرار  للعةةةة   العربةةةة  ال ةةةة   لتحةةةة ي   التحضةةةةير  التنسةةةةيق 
 ال ةةة   تحةةة ي  علةةة  المشةةةار   الجهةةةا  مةةة  االتفةةةا  تةةة    .(13/12/2016-11:الهاشةةةمي 
 .   يا رم نت بر ت    مخرجا  ض      ر الحرا للع   العرب 

 الجمه ريةة  -طةةرابل   ) ا ةا ...ر    التحةة ال  التةاري  عبةةر الم ينةة  طةرابل   العربيةة  النة    -
 .(18/12/2016-16:  اللبناني 

 العربة  االسة ا  مة تمر   ة ل  العةر    التعميةر االس ا    را  لمجل ( 33) ال  ر  عق   -
  اإلسةةة ا  قطةةةاع لتطةةة ير  الخةةةا  العةةةا  القطةةةاعي  بةةةي  ا  الشةةةر  تفعيةةة    م ضةةة ع  الرابةةة 

 العربةةة  اإلسةةة ا  يةةة   شةةةعار ملصةةة  المجلةةة  أقةةةر حيةةة   (22/12/2016-20: الريةةةا )
  راسةةة     ةةة ل    الئةةة  سةةة   أجةةة  مةةة  االجتمةةةاع  الت ا ةةة    هةةة  2018  2017 لعةةةام 
  برنةام  للمجلة  نية الف األمانة   ت لية    المشتر   الس ني  المجمعا   صيان  ا ار  أسل  
 التنفي يةة  الخطةة  بإعةة ا  العربيةة  للةة    االقليمةة  الم تةة  البشةةري  للمسةةت طنا  المتحةة   األمةة 

 علةة  الم ا قةة    القةةا    اجتماعهةةا  ةة  االستشةةاري  الفنيةة  اللجنةة  علةة   عرضةةها ل سةةتراتيجي 
  التعميةةر  ا االسةة   را  مجلةة  قةةرارا  تنفيةة  لمةة   تقيةةي  إلجةةرا  المشةة ل  اللجنةة  ت صةةيا 

 .المجل  قرارا  تنفي  اليا  تع ي  بغر  ي جهها الت   التح يا  االنجا ا  ح   العر 
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 :المعلوما  وتقنية التصال  تنمية مجال ف  -3
  المعل مةةةةا  ل تصةةةةاال  العةةةةر  الةةةة  را  لمجلةةةة  التنفيةةةة   للم تةةةة ( 40) الةةةة  ر  عقةةةة   -

  المعل مةةةا  ل تصةةةاال  العةةةر  الةة  را  لمجلةةة ( 20)  الةةة  ر   (27/9/2016: أبةة ظب )
 نتةةائ  مناقشةة   المجلة  التنفيةة   الم تة  اجتمةةاع  خة    تةة   (2016/ 28/9: أبة ظب )

 العربيةة  للجنةة ( 39) االجتمةةاع نتةةائ    ةة ل  للبريةة   ال ائمةة  العربيةة  للجنةة ( 31) االجتمةةاع
 مناقش  ناتضم حي   (19/9/2016-18: العام  األمان )  المعل ما  ل تصاال  ال ائم 
 :منها الهام   الم ض عا  م  الع ي 
 .العرب  البري  لط اب  السن   المعر  .1
 البريةةةةةةةة   باالتحةةةةةةةةا   االسةةةةةةةةتثمار اإل ار  مجلسةةةةةةةة  لعضةةةةةةةة ي  العربيةةةةةةةة  الترشةةةةةةةةيحا  .2

 .العالم 
 .2016 الم ح  العرب  البري   الطاب  .3
 .ال    للتعلي  العربي  المبا ر  .4
 .العربي  رن االنت لشب ا  اإلقليم  الربط مشر ع .5
 .العرب  الرقم  للمحت   اإلقليم  المنت   .6
 مجةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  األخةةةةةةةةر  اإلقليميةةةةةةةة  المجم عةةةةةةةةا  مةةةةةةةة  المشةةةةةةةةتر  العربةةةةةةةة  التعةةةةةةةةا   .7

 .المعل ما   تقني  االتصاال 
 . المعل ما  االتصاال  ت ن ل جيا    ل ستثمار عربي  هيئ  إنشا  .8
 .ل ستثمار العرب  االتحا  ت سي  .9

 .األشيا  بإنترن  المرتبط   التراخي  يعا  التشر  التحتي  البن  .10
 (.2018 – 2009)  االتصاال  لإلع   التشار ي  العشري  .11

 :المعلوما  تقنية مجال ف أولا: 
( 23) اجتماعةةةةةةةةة   المعل مةةةةةةةةةا  ل تصةةةةةةةةةاال  العربيةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةتراتيجي  بلةةةةةةةةة ر   ريةةةةةةةةة  عقةةةةةةةةة  -

 ممل ةةةةةةة ال  :هةةةةةةة  عربيةةةةةةة      6   ةةةةةةة   بحضةةةةةةة ر( 18/8/2016-17: العامةةةةةةة  األمانةةةةةةة )
 ليبيةةةةةا    لةةةةة  اللبنانيةةةةة   الجمه ريةةةةة  ال  يةةةةة     لةةةةة  السةةةةة  ا   جمه ريةةةةة  السةةةةةع  ي  العربيةةةةة 

 ممثلةةةةةةةة ا المراقةةةةةةةة  بصةةةةةةةةف  شةةةةةةةةار   مةةةةةةةةا. العامةةةةةةةة   األمانةةةةةةةة   العربيةةةةةةةة  مصةةةةةةةةر  جمه ريةةةةةةةة 
 االقتصةةةةةةةةا ي  المتحةةةةةةةة   األمةةةةةةةة   لجنةةةةةةةة  ل تصةةةةةةةةاال  الةةةةةةةة  ل  ل تحةةةةةةةةا  اإلقليمةةةةةةةة  الم تةةةةةةةة 

  النقةةةةةةة   لت ن ل جيةةةةةةةا للعلةةةةةة   العربيةةةةةةة   األ ا يميةةةةةة ( ااإلسةةةةةةة   ) آسةةةةةةيا لغربةةةةةةة   االجتماعيةةةةةة 
 برنةةةةام  مناقشةةةة  تمةةةة   مةةةةا  ن ابةةةة   الفريةةةة  رئةةةةي  تسةةةةمي  االجتمةةةةاع خةةةة    تةةةة . البحةةةةر 
 ل تصةةةةةةةةاال  العامةةةةةةةة  العربيةةةةةةةة  االسةةةةةةةةتراتيجي  تحةةةةةةةة ي  القا مةةةةةةةة   للمرحلةةةةةةةة  الفريةةةةةةةة  عمةةةةةةةة 

 ل تصةةةةةةاال  مةةةةةة العا العربيةةةةةة  ل سةةةةةةتراتيجي  المعتمةةةةةة   المشةةةةةةر عا  م قةةةةةة   المعل مةةةةةةا  
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 إعةةةةةةةةة ا  المسةةةةةةةةةت ام   التنميةةةةةةةةة  أهةةةةةةةةة ا  لتنفيةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةة  المنطقةةةةةةةةة  أجنةةةةةةةةة    المعل مةةةةةةةةةا  
نشةةةةةةا  االتصةةةةةةاال   لتنميةةةةةة  القةةةةةةا   العةةةةةةالم  للمةةةةةة تمر المبةةةةةةا را   عربةةةةةة  إقليمةةةةةة  مر ةةةةةة   ا 

 . المعل ما  االتصاال  تقنيا  استخ ا  م  اإلعاق      لتم ي 
 بحضةةةةةةة ر( 29/11/2016-28:  العامةةةةةةة  األمانةةةةةةة  مقةةةةةةر( )24) اجتماعةةةةةةة  الفريةةةةةةة  عقةةةةةة  -

 ال يمقراطيةةةةةة  الج ائريةةةةةة  جمه ريةةةةةة   الت نسةةةةةةي  الجمه ريةةةةةة  :هةةةةةة   عربيةةةةةة      سةةةةةةبع    ةةةةةة  
   لةةةةةةة   العةةةةةةةرا  جمه ريةةةةةةة   السةةةةةةة  ا  جمه ريةةةةةةة   السةةةةةةةع  ي  العربيةةةةةةة  الممل ةةةةةةة   الشةةةةةةةعبي 
  ةةةةة    تمثةةةة    ةةةة   المراقةةةةة   بصةةةةف   العامةةةة   األمانةةةة   العربيةةةةة  مصةةةةر جمه ريةةةة   ال  يةةةة 

 االقتصةةةةةا ي  المتحةةةةة   األمةةةةة   لجنةةةةة  ل تصةةةةةاال  الةةةةة  ل  ل تحةةةةةا  اإلقليمةةةةة  الم تةةةةة  :مةةةةة 
  النقةةةةةةة   لت ن ل جيةةةةةةةا للعلةةةةةة   العربيةةةةةةة   األ ا يميةةةةةة ( اإلسةةةةةةة  ا) آسةةةةةةيا لغربةةةةةةة   االجتماعيةةةةةة 

 االجتمةةةةةةةةةةاع تنةةةةةةةةةةا  .  المعل مةةةةةةةةةةا  االتصةةةةةةةةةةا  لت ن ل جيةةةةةةةةةةا العربيةةةةةةةةةة   المنظمةةةةةةةةةة  البحةةةةةةةةةةر 
 االسةةةةةةةةتراتيجي  تحةةةةةةةة ي  القا مةةةةةةةة   للمرحلةةةةةةةة  الفريةةةةةةةة  عمةةةةةةةة  خطةةةةةةةة : التاليةةةةةةةة  الم ضةةةةةةةة عا 

 المعتمةةةةةةةةةة   المشةةةةةةةةةر عا  م قةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةر   المعل مةةةةةةةةةا   ل تصةةةةةةةةةاال  العامةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةة 
 لتنفيةةةةةة  العربيةةةةةة  المنطقةةةةةة  أجنةةةةةة    المعل مةةةةةةا   ل تصةةةةةةاال  العامةةةةةة  العربيةةةةةة  ل سةةةةةةتراتيجي 

 لتنميةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةا   العةةةةةةةةةةالم  للمةةةةةةةةةة تمر المبةةةةةةةةةةا را  إعةةةةةةةةةة ا  المسةةةةةةةةةةت ام   التنميةةةةةةةةةة  أهةةةةةةةةةة ا 
 . المعل ما  االتصاال  تقنيا  استخ ا  م  اإلعاق      تم ي  اال  االتص

 لح  مةةةةةة  العربةةةةةة  المنتةةةةةة   لتطةةةةة ير العربيةةةةةة  الةةةةةة     جامعةةةةةة  اإلسةةةةة  ا مبةةةةةةا ر  طةةةةةةارإ  ةةةةة  -
 األمانةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةر) للمبةةةةةةةةةا ر  الفنةةةةةةةةة  التعةةةةةةةةةا   لفريةةةةةةةةة  الثةةةةةةةةةان  االجتمةةةةةةةةةاع عقةةةةةةةةة  اإلنترنةةةةةةةةة  

 ضةةةةةةةةم ا شخصةةةةةةةا   40  المشةةةةةةةةار ي عةةةةةةة   إجمةةةةةةةةال   بلةةةةةةة (. 13/10/2016-11:العامةةةةةةة 
 مشةةةةةار ا   14  أيةةةةةا  ث ثةةةةة  خةةةةة   للمبةةةةةا ر  الفنةةةةة  التعةةةةةا   عمةةةةة   ريةةةةة  مةةةةة  عضةةةةة ا   19
  مثةةةةة   ( الثةةةةةان  اليةةةةة    ةةةةة  عقةةةةة   التةةةةة  المفت حةةةةة  ل ستشةةةةةارا  اال تراضةةةةةي  النةةةةة     ةةةةة 

 لح  مةةةةة  العربةةةةة  المنتةةةةة   عمليةةةةة   ةةةةة  المتعةةةةة  ي  المصةةةةةلح  أصةةةةةحا   ا ةةةةة  المشةةةةةار   
  ةةةة  المحةةةةر  التقةةةة   مراجعةةةة ( 1: )يلةةةة  مةةةةا حةةةة   االجتمةةةةاع أهةةةة ا  تمحةةةة ر . اإلنترنةةةة 

 تقيةةةةةي  بهةةةةة   الفريةةةةة  أعةةةةة ه الةةةةة   االسةةةةةتبيا   اسةةةةةتعرا  المنتةةةةة    تطةةةةة ير مبةةةةةا ر  تنفيةةةةة 
 الفنةةةةةةة  التعةةةةةةا   عمةةةةةة   ريةةةةةة  أعضةةةةةةا  مةةةةةةة خ   التمةةةةةةا ( 2)  تطةةةةةة يره؛ المنتةةةةةة   أثةةةةةةر

نجا اتةةةةة  المنتةةةةة   أثةةةةةر حةةةةة    م حظةةةةةاته  رأيهةةةةة   اسةةةةةتط ع للمبةةةةةا ر   حةةةةة   رئيةةةةةاته  م  ا 
  التحسةةةةةينا  التحةةةةة يا  مناقشةةةةة  خةةةةة   مةةةةة    لةةةةة  المقبلةةةةة   المرحلةةةةة   ةةةةة  تطةةةةة يره عمليةةةةة 

 أجةةةةةةة  مةةةةةةة  للفريةةةةةةة  المرتقبةةةةةةة  ال منيةةةةةة  العمةةةةةةة  خطةةةةةةة   تحةةةةةةة ي  مراجعةةةةةةة ( 3) المسةةةةةةتقبلي ؛
 المنتةةةةة   تطةةةةة ير عمليةةةةة   ةةةةة  المتعةةةةة  ي  المصةةةةةلح  أصةةةةةحا  إشةةةةةرا ( 4) المبةةةةةا ر ؛ تنفيةةةةة 
 .االستبيا  ح   المفت ح  شارا ل ست ا تراضي  ن    خ   م 

 للمنتةةةة   المسةةةةتقبلي  للتحسةةةةينا  محةةةةا ر خمسةةةة  تح يةةةة  االجتمةةةةاع نتةةةةائ  أبةةةةر  مةةةة    ةةةةا  -
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 لمتابعةةةةة  المنتةةةةة   تطةةةةة ير مبةةةةةا ر  عمةةةةة   ريةةةةة  أعضةةةةةا  مةةةةة   رعيةةةةة  مجم عةةةةةا   تشةةةةة ي 
 الخمسةةةةةةة   الم اضةةةةةةةي  مةةةةةةة   ةةةةةةة    ضةةةةةةةم  للمنتةةةةةةة   التحسةةةةةةةيني  المقترحةةةةةةةا  علةةةةةةة  العمةةةةةةة 

 تنفيةةةة  مةةةة  تبقةةةة  مةةةةا ضةةةةم  الرئيسةةةةي   الخطةةةة ا  ال منةةةة  المسةةةةار تحةةةة ي  إلةةةة  باإلضةةةةا  
 .المنت   تط ير مبا ر 

–ج ا االهةةةةةةةةةارا م ينةةةةةةةةة ) اإلنترنةةةةةةةةة  لح  مةةةةةةةةة  العةةةةةةةةةالم  للمنتةةةةةةةةة  ( 11) االجتمةةةةةةةةةاع عقةةةةةةةةة  -
 حةةةةةة   عمةةةةةة   رشةةةةةةت   ةةةةةة  العامةةةةةة  األمانةةةةةة  شةةةةةةار    قةةةةةة (. 9/12/2016-6: الم سةةةةةةي 
 لح  مةةةةةة  العربةةةةةة  المنتةةةةةة   ا مسةةةةةةتج  بعةةةةةةر  اإلنترنةةةةةة  لح  مةةةةةة  اإلقليميةةةةةة  المنتةةةةةة يا 
 . اإلنترن 

 

 : التصال  مجال ف ثانياا: 

  تة (. 8/9/2016-7:  القةاهر ) التقيةي  لش    العرب  العم  لفري ( 11) االجتماع عق  -
 التة  مقترحةاته  علة   التعةر  األخر  اإلقليمي  المجم عا  نظر  جها  استعرا  خ ل 
 مةا استعرا  ت   ما(. WTSA-16) االتصاال  ي لتقي العالمي  الجمعي  إل  تق   س  
( TSAG) األخيةةةر االتصةةةاال  تقيةةةي  لقطةةةاع االستشةةةار  الفريةةة  اجتمةةةاع نتةةةائ  أهةةة : يلةة 

 اإلقليميةةة  المجم عةةةا  اجتماعةةةا   نتةةةائ  االسةةةتعرا   لجنةةة   نتةةةائ  منةةة   المنبثقةةة   الفةةةر 
 – 2013 للفتةةر  التقيةةي  بقطةةاع ال راسةةا  لجةةا  نتةةائ    المختلفةة  ال راسةةا  للجةةا  العربيةة 
 ج يةةة   لقةةةرارا  مقترحةةةا    سةةةابق   قةةةرارا  تعةةة ي  بشةةة   العربيةةة  الةةة    مقترحةةةا   2016
 علةة  االتفةا  تةة  المناقشةا  ضةة     ة . االتصةاال  لتقيةةي  العالمية  الجمعيةة  إلة  لتقة يمها
 قةةةا انع  أثنةةةا  قبةةة  العمةةة  خطةةة   مناقشةةة  الجمعيةةة   إلةةة  تقةةة   سةةة   التةةة  العربيةةة  ال ثةةةائ 
 .الجمعي 

 العالميةةةةةة  الجمعيةةةةةة   ةةةةةة  (المعل مةةةةةةا   تقنيةةةةةة  االتصةةةةةةاال  إ ار األمانةةةةةة  العامةةةةةة  ) شةةةةةةار   -
: الجمه ريةةةةةةةةةةةة  الت نسةةةةةةةةةةةةي  -الحمامةةةةةةةةةةةةا  م ينةةةةةةةةةةةة ( )WTSA-16) االتصةةةةةةةةةةةةاال  لتقيةةةةةةةةةةةةي 

 المجم عةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة  ا  خبيةةةةةةةةةر  30 تعيةةةةةةةةةي  الجمعيةةةةةةةةة  خةةةةةةةةة   تةةةةةةةةة   (3/11/2016 – 25/10
 االستشةةةةةةار  الفريةةةةةة   ةةةةةة  رئةةةةةةي  ئةةةةةة  نا رئةةةةةةي  بةةةةةةي  مةةةةةةا مختلفةةةةةة  مناصةةةةةة   ةةةةةة  العربيةةةةةة 
 العربيةةةةةةةة  المجم عةةةةةةةة  قامةةةةةةةة (. TSAG) التقيةةةةةةةةي  لقطةةةةةةةةاع المختلفةةةةةةةة  ال راسةةةةةةةةا   اللجةةةةةةةةا 
 تمةةةةة . ج يةةةةة   لقةةةةةرارا  مقترحةةةةةا  6  سةةةةةابق   قةةةةةرارا  علةةةةة  لتعةةةةة ي ل مقترحةةةةةا 19 بتقةةةةة ي 

 اإلقليميةةةةة  المجم عةةةةةا  مةةةةة  الم ائمةةةةا  بعةةةةة  اجةةةةةرا  بعةةةةة  القةةةةرارا  معظةةةةة  علةةةةة  الم ا قةةةة 
 هةةةةة ه  تتعلةةةةة . المقترحةةةةةا  مةةةةة  المنشةةةةة    العربيةةةةة  المصةةةةةال  علةةةةة  لحفةةةةةاظا مةةةةة  األخةةةةةر 
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 الصةةةةة    تطبيقةةةةةا  األشةةةةةيا  انترنةةةةة : مثةةةةة  الهامةةةةة  الم ضةةةةة عا  مةةةةة  بالع يةةةةة  القةةةةةرارا 
 الناميةةةةة  البلةةةةة ا   مسةةةةةاع   البينةةةةة  التشةةةةةغي   قابليةةةةة   المطابقةةةةة  االنترنةةةةة   علةةةةة   الصةةةةة ر 
  البةةةةةةةرام  ال  يةةةةةةة    المةةةةةةة   حةةةةةةةا  االت بع مةةةةةةة  الخةةةةةةةا  المحتمةةةةةةة  المسةةةةةةةتقبل   البرنةةةةةةةام 
 المتق مةةةةةةة    البلةةةةةةة ا  الناميةةةةةةة  البلةةةةةةة ا  بةةةةةةةي  التقييسةةةةةةةي  الفجةةةةةةة    سةةةةةةة  المصةةةةةةة ر  مفت حةةةةةةة 

جةةةةةةةرا ا   مةةةةةةة ار  إلةةةةةةة   النفةةةةةةةا  ال  ليةةةةةةة   االتصةةةةةةةاال  شةةةةةةةب ا  علةةةةةةة  الب يلةةةةةةة  النةةةةةةة ا ا   ا 
 تنفيةةةةة   ةةةةة  التقيةةةةةي  قطةةةةةاع  مسةةةةةاهم  تمييةةةةة    غيةةةةةر أسةةةةةا  علةةةةة   اسةةةةةتعمالها االنترنةةةةة 
  2030 لعةةةةةةةا  المسةةةةةةةت ام  التنميةةةةةةة   خطةةةةةةة  المعل مةةةةةةةا  لمجتمةةةةةةة  العالميةةةةةةة  قمةةةةةةة ال نةةةةةةة ات 

  التةةةةةةرقي  اله يةةةةةة  عةةةةةةر ت أنظمةةةةةة   تطةةةةةة ر لهةةةةةةا   التصةةةةةة   االقتحاميةةةةةة  الرسةةةةةةائ   م ا حةةةةةة 
 عملةةةةةة   مةةةةةةا. األشةةةةةةيا  انترنةةةةةة   يهةةةةةةا بمةةةةةةا الناشةةةةةةئ  الت ن ل جيةةةةةة  ل تجاهةةةةةةا  ل سةةةةةةتجاب 

 المعنيةةةةةةة  الخامسةةةةةةة  اللجنةةةةةةة  لةةةةةةةرئي   نائةةةةةةة  المعل مةةةةةةةا   تقنيةةةةةةة  االتصةةةةةةةاال  إ ار  ممثلةةةةةةة 
 .الجمعي  أعما  خ   العربي  المجم ع  ع   المفر ا  بالصياغ 

 عقةةةةةةةة ه الةةةةةةةة   الصةةةةةةةةحف  المةةةةةةةة تمر  ةةةةةةةة  المعل مةةةةةةةةا   تقنيةةةةةةةة  االتصةةةةةةةةاال  إ ار  شةةةةةةةةار   -
 مجتمةةةةة  قيةةةةةا : ل تصةةةةةاال  الةةةةة  ل  االتحةةةةةا  تقريةةةةةر إلطةةةةة   العربةةةةة   اإلقليمةةةةة  الم تةةةةة 

 المعتمةةةةةةةة   المرجعيةةةةةةة  األ  ا  مةةةةةةةة  اثنةةةةةةةي  التقريةةةةةةةةر هةةةةةةة ا   يضةةةةةةةة   (2016) المعل مةةةةةةةا 
 تنميةةةةة  م شةةةةةر هةةةةة  األ  : العةةةةةال  أنحةةةةةا  جميةةةةة   ةةةةة  المعل مةةةةةا  مجتمةةةةة  تطةةةةة را  لرصةةةةة 

 حيةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة  البلةةةةةةةةة ا  أ ا  يصةةةةةةةةةن  الةةةةةةةةة   (IDI)  االتصةةةةةةةةةاال  المعل مةةةةةةةةةا  ت ن ل جيةةةةةةةةةا
 هةةةةةةة   الثةةةةةةةان    المعل مةةةةةةةا   االتصةةةةةةةاال  ت ن ل جيةةةةةةةا  اسةةةةةةةتخ ا  التحتيةةةةةةة  البنيةةةةةةة  تطةةةةةةة ر

  ريةةةةةةة  مقيةةةةةةةا   هةةةةةةة  (IPB)  االتصةةةةةةةاال  المعل مةةةةةةةا  ت ن ل جيةةةةةةةا أسةةةةةةةعار سةةةةةةةل  شةةةةةةةرم  
 المعل مةةةةةةةةا  ت ن ل جيةةةةةةةةا خةةةةةةةة ما  ت ةةةةةةةةالي  تحمةةةةةةةة  علةةةةةةةة   القةةةةةةةة ر  الت لفةةةةةةةة  بةةةةةةةةي  يقةةةةةةةةار 

 .العالم  الصعي  عل  بل ا 175 م  أ ثر     االتصاال 
 :البري  مجال ف ثالثاا: 
 ل تصةةةةةةةةةةةةاال  لعةةةةةةةةةةةةر ا الةةةةةةةةةةةة  را  لمجلةةةةةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةةةةةة   للم تةةةةةةةةةةةة ( 40) الةةةةةةةةةةةة  ر  عقةةةةةةةةةةةة   -

 العةةةةةةةةةةةةةر  الةةةةةةةةةةةةة  را  لمجلةةةةةةةةةةةةة ( 20)  الةةةةةةةةةةةةة  ر ( 27/9/2016: أبةةةةةةةةةةةةة ظب )  المعل مةةةةةةةةةةةةةا 
 الم تةةةةةةةة  اجتمةةةةةةةةاع  خةةةةةةةة    تةةةةةةةة   (28/9/2016: أبةةةةةةةة ظب )  المعل مةةةةةةةةا  ل تصةةةةةةةةاال 

 لعضةةةةة ي  العربيةةةةة  الترشةةةةةيحا  بينهةةةةةا مةةةةة  هامةةةةة  م ضةةةةة عا  مناقشةةةةة   المجلةةةةة  التنفيةةةةة  
 تةةةةةةةة   التةةةةةةةة  العةةةةةةةةالم  البريةةةةةةةة   حةةةةةةةةا باالت االسةةةةةةةةتثمار  مجلةةةةةةةة  اإل ار  مجلةةةةةةةة  مةةةةةةةة   ةةةةةةةة 

- 20/9: إسةةةةةةةةةةةطنب  ) البريةةةةةةةةةةة   ل تحةةةةةةةةةةةا ( 26) العةةةةةةةةةةةالم  المةةةةةةةةةةة تمر  ةةةةةةةةةةة  مناقشةةةةةةةةةةةتها
  2016 لسةةةةةةةةةةن  الم حةةةةةةةةةة  العربةةةةةةةةةة  البريةةةةةةةةةة   الطةةةةةةةةةةاب  إصةةةةةةةةةة ار   ةةةةةةةةةة ل   (7/10/2016

 العربةةةة  الطةةةةاب  ليصةةةةب  اإلمةةةةارات  البريةةةة  طةةةةر  مةةةة  المقتةةةةر  التصةةةةمي  اختيةةةةار تةةةة  حيةةةة 
قامةةةةةةةة   2016 لعةةةةةةةةا  الم حةةةةةةة   م ينةةةةةةةة ) 2016 لسةةةةةةةةن  العربةةةةةةة  البريةةةةةةةة  ط ابةةةةةةةة  معةةةةةةةر   ا 
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 م ينةةةةةةةةةةة  باعتبةةةةةةةةةةةار   لةةةةةةةةةةة   (22/12/2016 -19: الجمه ريةةةةةةةةةةة  الت نسةةةةةةةةةةةي  -صةةةةةةةةةةةفاق 
 اجتماعةةةةةا  نتةةةةةائ  مناقشةةةةة  تمةةةةة   مةةةةةا  2016 لسةةةةةن  العربيةةةةة  الثقا ةةةةة  عاصةةةةةم  صةةةةةفاق 

 خةةةةةة   العربيةةةةةة  للمنطقةةةةةة  اإلقليميةةةةةة  التنميةةةةةة  خطةةةةةة  تنفيةةةةةة  متابعةةةةةة  البري يةةةةةة   العمةةةةةة   ةةةةةةر 
 الفنةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةة ع  بينهةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةة  بفلسةةةةةةةةةةطي  الخاصةةةةةةةةةة   القضةةةةةةةةةةايا  2016-2013  الفتةةةةةةةةةةر 

 نتةةةةةائ  عةةةةةر  ضةةةةةم    لةةةةة  العةةةةةالم   البريةةةةة   االتحةةةةةا   ةةةةة   لسةةةةةطي   ضةةةةة   تحسةةةةةي 
 (.24/8/2016-23: الشي  شر ) للبري  ال ائم  العربي  للجن ( 31) االجتماع



 :الطـــاقة مجـال ف  -4
 العربةةةةةةةة  الةةةةةةةة  ار  المجلةةةةةةةة  أمانةةةةةةةة  تتةةةةةةةة ل  التةةةةةةةة  (الطاقةةةةةةةة  إ ار األمانةةةةةةةة  العامةةةةةةةة  ) قامةةةةةةةة 

  المشةةةةةةار    بالحضةةةةةة ر أ  بةةةةةةالتنظي  سةةةةةة ا   الفعاليةةةةةةا  األنشةةةةةةط  مةةةةةة  بمجم عةةةةةة  لل هربةةةةةةا 
 :  األنشط  االجتماعا  تل  نتائ  أله  عر  يل    يما

 :الطاقة مجال ف : أولا 

( 23/9/2016-21: بيةةةةةةر  ) للطاقةةةةةة  السةةةةةةاب  بيةةةةةةر   لمنتةةةةةة   السةةةةةةابع  الةةةةةة  ر  ُعقةةةةةة   -
 آرثةةةة ر السةةةةي  معةةةةال   بحضةةةة ر العربيةةةة  الةةةة    لجامعةةةة  العامةةةة  األمانةةةة   مشةةةةار   عايةةةة بر 

. العربيةةةةةة  الةةةةةة    بجامعةةةةةة  الطاقةةةةةة  إ ار   مةةةةةة ير اللبنةةةةةةان   الميةةةةةةاه الطاقةةةةةة    يةةةةةةر نظريةةةةةةا 
 اإلقليميةةةةةةةةة   المنظمةةةةةةةةةا  العربيةةةةةةةةة  الةةةةةةةةة    مةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةار  600 حةةةةةةةةة ال  المةةةةةةةةة تمر حضةةةةةةةةر

 التةةةةةة  تلةةةةةة   خاصةةةةةة   اإلقليميةةةةةة  ال طنيةةةةةة  الطاقةةةةةة  ملفةةةةةةا  مةةةةةة  الع يةةةةةة   تنةةةةةةا    ال  ليةةةةةة  
 القطةةةةةةاع  تحفيةةةةةة  الطاقةةةةةة     فةةةةةةا   المتجةةةةةة    الطاقةةةةةة  ت ن ل جيةةةةةةا اسةةةةةةتخ ا  بنشةةةةةةر تتعلةةةةةة 

 لبنةةةةةا   ةةةةة  النظيفةةةةة  الطاقةةةةة  أسةةةةة ا  تنشةةةةةيط  ةةةةة  الفعاليةةةةة  للمسةةةةةاهم   المصةةةةةر   الخةةةةةا 
 .العربي   المنطق 

 الطاقةةةةة  تبةةةةةا   لمنصةةةةةا  الثالةةةةة  الةةةةة  ل  االجتمةةةةةاع  ةةةةة  العربيةةةةة  الةةةةة    جامعةةةةة  شةةةةةار   -
 هةةةةةةةةة ا  يةةةةةةةةة ت   (28/9/2016-27: برشةةةةةةةةةل ن ) المت سةةةةةةةةةط أجةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة  االتحةةةةةةةةةا  لةةةةةةةةة   

 الطاقةةةةة  منصةةةةة   هةةةةة  الةةةةةث   الطاقةةةةة  لمنصةةةةةا  العمةةةةة  خطةةةةةط لتنفيةةةةة   متابعةةةةة  االجتمةةةةةاع
 عقةةةةة   قةةةةة . الغةةةةةا  منصةةةةة  لل هربةةةةةا   اإلقليميةةةةة  السةةةةة   منصةةةةة  الطاقةةةةة     فةةةةةا   المتجةةةةة   
 حيةةةةة   األ ر بةةةةة   االتحةةةةةا  الهاشةةةةةمي  األر نيةةةةة  الممل ةةةةة  مةةةةة  مشةةةةةتر   برئاسةةةةة  االجتمةةةةةاع
 ب ةةةةةة  الخةةةةةةا  العمةةةةةة  برنةةةةةةام  حةةةةةة   الةةةةةة    م حظةةةةةةا  لمناقشةةةةةة  األ   اليةةةةةة   خصةةةةةة 
  بةةةةةةةار اجتمةةةةةةةاع لعقةةةةةةة  الثةةةةةةةان  اليةةةةةةة   خصةةةةةةة  بينمةةةةةةةا. الةةةةةةةث   المنصةةةةةةةا  مةةةةةةة  منصةةةةةةة 
 .بالطاق  الخا  ال  ار  اإلع   لصياغ  مسئ لي 
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 العربةةةةةةةةة  التعةةةةةةةةةا   لمةةةةةةةةة تمر خامسةةةةةةةةة ال الةةةةةةةةة  ر  الشةةةةةةةةةعبي  الصةةةةةةةةةي  جمه ريةةةةةةةةة  استضةةةةةةةةةا   -
 الطاقةةةةةةةة   شةةةةةةةةعار تحةةةةةةةة   (27/10/2016-24: ب ةةةةةةةةي ) الطاقةةةةةةةة  مجةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  الصةةةةةةةةين 
  بةةةةةةةار مةةةةةةة  مشةةةةةةةار ا   290 حةةةةةةة ال  حضةةةةةةةره   الصةةةةةةةين  العربةةةةةةة  للتعةةةةةةةا   أسةةةةةةةا  حجةةةةةةةر

 60 بيةةةةةنه  الطاقةةةةة  بشةةةةة    المعنيةةةةةي  األعمةةةةةا   رجةةةةةا   المهن سةةةةةي   الخبةةةةةرا  المسةةةةة  لي 
 العربيةةةةةةة  األقطةةةةةةةار  منظمةةةةةةة  العربيةةةةةةة   الةةةةةةة    جامعةةةةةةة    العربةةةةةةة   الجانةةةةةةة  مةةةةةةة  مشةةةةةةةار ا  

 مةةةةةةةة  مشةةةةةةةةار ا   230  ال ريةةةةةةةة   للطاقةةةةةةةة  العربيةةةةةةةة   الهيئةةةةةةةة   (أ ابةةةةةةةة ) للبتةةةةةةةةر   المصةةةةةةةة ر 
  سةةةةةةب  الصةةةةةةين   العربةةةةةة  التعةةةةةةا   مسةةةةةةتقب  المشةةةةةةار    نةةةةةةاق   قةةةةةة . الصةةةةةةين  الجانةةةةةة 
 غةةةةةةا  ال الةةةةةةنفط مجةةةةةال    ةةةةةة  ال هربائيةةةةةة    الطاقةةةةة  المتجةةةةةة     الطاقةةةةةة  مجةةةةةا   ةةةةةة  تع يةةةةة ه

 مةةةةةةة ار  تسةةةةةةةخير أهميةةةةةةة  علةةةةةةة   أ ةةةةةةة  ا الن  يةةةةةةة   للطاقةةةةةةة  السةةةةةةةلمي   التطبيقةةةةةةةا  الطبيعةةةةةةة  
 لجميةةةةةةةةةة  الطاقةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةة ما   صةةةةةةةةةة   لضةةةةةةةةةةما   اسةةةةةةةةةةتخ اماتها أن اعهةةةةةةةةةةا ب ا ةةةةةةةةةة  الطاقةةةةةةةةةة 
 .الجانبي     الم اطني 

  ةةةة  ال  الةةةة  ال  ليةةةة  للطاقةةةة  ال ريةةةة  النةةةة    للمةةةة  الثةةةةان  الةةةة  ل  الةةةة  ار  المةةةة تمر عقةةةة  -
 :هما رئيسيتي   عاليتي  عل  الم تمر  ر    (9/12/2016-4:  يينا)

 

 االلت امةةةةةا   اإلجةةةةةرا ا  االنجةةةةةا ا  عةةةةة  الةةةةة  را  خ لةةةةة  تحةةةةة   الةةةةة  ار   االجتمةةةةةاع  
 . الن    األم  مجا       له     تتخ ها الت 

  القضةةةةةايا مناقشةةةةة  خ لةةةةة  تةةةةة علةةةةة  مسةةةةةت    بةةةةةار المسةةةةة  لي    تقنةةةةة   نةةةةة  اجتمةةةةةاع 
  ةةةةةةة  النةةةةةةة    بةةةةةةةاألم  المتعلقةةةةةةة  المتخصصةةةةةةة  العلميةةةةةةة  لتنظيميةةةةةةة  ا  القان نيةةةةةةة  التقنيةةةةةةة 
 .أيا  ث ث  م   عل  عم  جلسا 

 ال ريةةةةةة  للطاقةةةةةة  السةةةةةةلمي  ل سةةةةةةتخ اما  عشةةةةةةر الثالةةةةةة  العربةةةةةة  المةةةةةة تمر  ةةةةةة  المشةةةةةةار   -
 الهيئةةةةةةة  نظمتةةةةةةة  الةةةةةةة  ( 22/12/2016-8: الجمه ريةةةةةةة  الت نسةةةةةةةي  – الحمامةةةةةةةا  م ينةةةةةةة )

 الن  يةةةةةةة   الت ن ل جيةةةةةةةا للعلةةةةةةة   الةةةةةةة طن  المر ةةةةةةة   مةةةةةةة بالتعةةةةةةةا   ال ريةةةةةةة  للطاقةةةةةةة  العربيةةةةةةة 
 العلميةةةةةة  الج انةةةةةة  تنا لةةةةةة  محةةةةةةا ر عةةةةةة   المةةةةةة تمر تضةةةةةةم  حيةةةةةة  الت نسةةةةةةي ؛ بالجمه ريةةةةةة 
 ال راسةةةةةا  الن  يةةةةة    المفةةةةةاع   المسةةةةةرعا  المةةةةة ا   علةةةةة   المشةةةةةع   النظةةةةةائر لتطبيقةةةةةا 

 .البيئي 

 :الكهرباء مجال ف : ثانياا 

  اللجنةةةةة الةةةةربط ال هربةةةةائ  العربةةةةة  الشةةةةام    راسةةةةة   عمةةةة لفريةةةة  المشةةةةةتر  االجتمةةةةاع ُعقةةةة  -
 : العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةةةةةةةةةر)  راسةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بمتابعةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الم لفةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الت جيهيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 أمانةةةةةة  بهةةةةةةا قامةةةةةة  التةةةةةة  اإلجةةةةةةرا ا  علةةةةةة  االطةةةةةة ع خ لةةةةةة  تةةةةةة   (10-12/10/2016
  خطةةةةةةة  العربيةةةةةةة   الةةةةةةة    جامعةةةةةةة  مجلةةةةةةة  مةةةةةةة  التفةةةةةةةاه  مةةةةةةة  ر  اعتمةةةةةةةا  بشةةةةةةة   المجلةةةةةةة 
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 حةةةةةةةة   ال راسةةةةةةةة  عمةةةةةةةة   ريةةةةةةةة  ت صةةةةةةةةيا   مناقشةةةةةةةة  اعتما هةةةةةةةةا  بعةةةةةةةة  المت قعةةةةةةةة  العمةةةةةةةة 
 السةةةةةةةةةة     اتفاقيةةةةةةةةةة  العامةةةةةةةةةة  االتفاقيةةةةةةةةةة  بشةةةةةةةةةة   العربيةةةةةةةةةة  للةةةةةةةةةة    الرسةةةةةةةةةةمي  الم حظةةةةةةةةةةا 
 السةةةةةةة   إلنشةةةةةةةا  التنفي يةةةةةةة  الخطةةةةةةة   مناقشةةةةةةة  الت جيهيةةةةةةة   اللجنةةةةةةة  قبةةةةةةة  مةةةةةةة   اعتما هةةةةةةةا

 الةةةةة  ل  البنةةةةة   مةةةةة المقةةةةة   المقتةةةةةر  مناقشةةةةة  إلةةةةة  باإلضةةةةةا   لل هربةةةةةا   المشةةةةةتر   العربيةةةةة 
 للةةةةةة    الطاقةةةةةة  تبةةةةةةا   منصةةةةةة  مشةةةةةةر ع إنشةةةةةةا   ةةةةةة  المجلةةةةةة  أمانةةةةةة  مةةةةةة  التعةةةةةةا   بشةةةةةة  

 إلعةةةةة ا  المجلةةةةة   أمانةةةةة  العمةةةةة    ريةةةةة  الت جيهيةةةةة  اللجنةةةةة  رئيسةةةةة  تفةةةةة ي   تةةةةة  العربيةةةةة  
 أعضةةةةا  قبةةةة  مةةةة  م حظةةةةا  مةةةة  إليهمةةةةا يةةةةر  لمةةةةا   ق ةةةةا الةةةة  ل  البنةةةة   تةةةةا  علةةةة  الةةةةر 

 لعمةةةةةة  القا مةةةةةة  الخطةةةةةة ا  علةةةةةة  االتفةةةةةةا  تةةةةةة  االجتمةةةةةةاع  نهايةةةةةة   ةةةةةة  الت جيهيةةةةةة   اللجنةةةةةة 
 .ال راس  عم    ري  الت جيهي  اللجن 

م  الم مة  عقة  اجتمةاع مشةتر  لفرية  عمة  ال راسة   اللجنة  الت جيهية  الم لفة  بمتابعة  تنفية   -
 الست ما  أعمالها. 2017 راس  الربط ال هربائ  العرب  الشام      براير 

 :الطاقة وكفاء  المتج    اقةالط مجال ف : ثالثاا 

 بحضةةةةةة ر المسةةةةةةت ام  للطاقةةةةةة  العربيةةةةةة  االسةةةةةةتراتيجي  عمةةةةةة  مجم عةةةةةة  اجتمةةةةةةاع ُعقةةةةةة  .1
 اإلطةةةةةةةةةار االجتمةةةةةةةةةاع نةةةةةةةةةاق  حيةةةةةةةةة ( 20/9/2016: بيةةةةةةةةةر  ) األعضةةةةةةةةةا  غالبيةةةةةةةةة 
  تةةةةةة  الطاقةةةةةة   إ ار  أع تةةةةةة   الةةةةةة   المسةةةةةةت ام  للطاقةةةةةة  العربيةةةةةة  ل سةةةةةةتراتيجي  العةةةةةةا 
 . االستراتيجي  إع ا  مراح  عل   ي  االتفا 

 الشمسةةةةةةة   التسةةةةةةةخي  التبريةةةةةةة  برنةةةةةةةام  مةةةةةةة   57  العمةةةةةةة  مجم عةةةةةةة  اجتمةةةةةةةاع ُعقةةةةةةة  .2
 العربةةةةةةةة  المشةةةةةةةةر ع) شمسةةةةةةةة  شةةةةةةةةب    اجتمةةةةةةةةاع للطاقةةةةةةةة   ال  ليةةةةةةةة  لل  الةةةةةةةة  التةةةةةةةةاب 

( 25/10/2016-24: القةةةةةةةةةةةةةةةاهر ( )الحراريةةةةةةةةةةةةةةة  الشمسةةةةةةةةةةةةةةةي  األنظمةةةةةةةةةةةةةةة  لشةةةةةةةةةةةةةةةها ا 
 نةةةةةةةةاق   قةةةةةةةة     اإلقليميةةةةةةةة ال  ليةةةةةةةة   المنظمةةةةةةةةا  العربيةةةةةةةة  الةةةةةةةة    ممثلةةةةةةةة  بحضةةةةةةةة ر
 .المشر ع    ق ما   للمض  المستقبلي   النشاطا  المنج   األعما  االجتماع

 لةةةةة    البنةةةةةا  قطةةةةةاع  ةةةةة  الطاقةةةةة   فةةةةةا   مشةةةةةر ع ألعمةةةةةا  الختةةةةةام  المةةةةة تمر ُعقةةةةة  .3
 حيةةةةةةةةةةة   (27/10/2016:تةةةةةةةةةةة ن  م ينةةةةةةةةةةة ) (MED-ENEC) المت سةةةةةةةةةةةط البحةةةةةةةةةةةر

 مةةةةة    لةةةةة  2010 عةةةةةا  منةةةةة  الطاقةةةةة  إل ار  اسةةةةةتراتيجيا   شةةةةةري ا   المشةةةةةر ع هةةةةة ا  ةةةةةا 
 االسترشةةةةا   اإلطةةةةار بتنفيةةةة  يتعلةةةة   يمةةةةا  خاصةةةة  أعمالهةةةةا  ةةةة  اإل ار   عةةةة  خةةةة  

 المسةةةةةةةتهل  لةةةةةةة   اسةةةةةةةته  ها  ترشةةةةةةةي  ال هربائيةةةةةةة  الطاقةةةةةةة   فةةةةةةةا   لتحسةةةةةةةي  العربةةةةةةة 
 ضةةةةةةةة    ةةةةةةةة  المشةةةةةةةةر ع  ةةةةةةةة  األعضةةةةةةةةا  العربيةةةةةةةة  للةةةةةةةة    الةةةةةةةة ع   تقةةةةةةةة ي  النهةةةةةةةةائ  
 العربيةةةةةةة  الةةةةةة    ممثلةةةةةةة  مةةةةةة تمرال حضةةةةةةر  قةةةةةةة  الطاقةةةةةة   ل فةةةةةةةا   ال طنيةةةةةة  خططهةةةةةةا
 المنطقةةةة   ةةةة  الطاقةةةة   فةةةةا   أهميةةةة  مناقشةةةة  خ لةةةة   تمةةةة  المشةةةةر ع   ةةةة  األعضةةةةا 
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 األطةةةةةةرا  لمةةةةةة تمر  تحضةةةةةةيرا   بةةةةةةاري  مةةةةةة تمر ت صةةةةةةيا  لتنفيةةةةةة  اسةةةةةةتراتيج   خيةةةةةةار
 .2016 المغر    

  الطاقةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةا   تطةةةةةةةةة ر متابعةةةةةةةةة  منهجيةةةةةةةةة  حةةةةةةةةة   ت ريبيةةةةةةةةة  عمةةةةةةةةة   رشةةةةةةةةة  عقةةةةةةةةة   .4
 منهجيةةةةةةةة  حةةةةةةةة   ت ريبيةةةةةةةة  عمةةةةةةةة    رشةةةةةةةة ( 22/11/2016-21: العامةةةةةةةة  األمانةةةةةةةة )

 علةةةةةة  بنةةةةةةا    لةةةةةة   (6/12/2016-5: القةةةةةةاهر ) المتجةةةةةة    الطاقةةةةةة  تطةةةةةة ر متابعةةةةةة 
 الطاقةةةة    فةةةةا   المتجةةةة    الطاقةةةة  خبةةةةرا  لجنةةةة  اجتمةةةةاع خةةةة   العربيةةةة  الةةةة    طلةةةة 
 (.24/3/2016-23: القاهر     عق  ال  

  تقةةةةةة ي  النظيفةةةةةة   لت ن ل جيةةةةةةا ا المتجةةةةةة    الطاقةةةةةة  حةةةةةة   جلسةةةةةة  برئاسةةةةةة  المشةةةةةةار   .5
   لةةةةة  العربيةةةةة   المنطقةةةةة   ةةةةة  المتجةةةةة    الطاقةةةةة  اسةةةةةتخ اما  تطةةةةة را  حةةةةة    رقةةةةة 
 (. 15/12/2016-14: مسقط) الخام  الهن   العرب  الشرا   م تمر   

: أبةةةةةةة ظب ) المتجةةةةةةة    للطاقةةةةةةة  ال  ليةةةةةةة  لل  الةةةةةةة  السةةةةةةةن   االجتمةةةةةةةاع المشةةةةةةةار    ةةةةةةة  .6
14-15/1/2017 .) 

 الطاقةةةةةةة    فةةةةةةا   المتجةةةةةةة    للطاقةةةةةة  اإلقليمةةةةةةة  المر ةةةةةة  مةةةةةةة  يق تنسةةةةةة اجتمةةةةةةةاع قةةةةةة عُ  .7
(RCREEE)   المتج    للطاق  ال  لي  ال  ال (IRENA)   أبة ظب ) ال  ل   البن :

 تحقيةةة   ةةة  المنظةةة ر   الخطةةة ا  المسةةةتقبل  التعةةةةةةةةةةةةةةا   لمناقشةةة ( 16-19/1/2017
   PACE Clean Energy Initiative)(Pan Arab العربي  لل    النظيف  الطاق  مبا ر 
  ضةةةة   ةةةة   المشةةةةار   االجتمةةةةاع هةةةة ا لحضةةةة ر العربيةةةة  الةةةة    مةةةة  الخبةةةةرا    عةةةة  

 . المنطق  مصال  خ م     المبا ر  جع     تساه  الت  االقتراحا 
 األمانةةةةة  مقةةةةةر) الطاقةةةةة    فةةةةةا   المتجةةةةة    الطاقةةةةة  خبةةةةةرا  لجنةةةةة  اجتمةةةةةاع عقةةةةة  سةةةةةيت  .8

   فةةةةةةةا   المتجةةةةةةة    الطاقةةةةةةة  م ضةةةةةةة عا   لمناقشةةةةةةة( 1/3/2017 – 28/2: العامةةةةةةة 
 .المست ام  للطاق  العربي  االستراتيجي  م ض ع  خاص  عا  بش   الطاق 

 

 :والسياحة النقل مجال ف  -5
 :النقل مجال ف :  أولا 

  (21/9/2016-19:  العامةةة  األمانةةة  مقةةةر) للنقةةة  الفنيةةة  للجةةةا  المشةةةتر  االجتمةةةاع عقةةة  -
 لنقة   عربية  اتفاقية  إلعة ا  عمة   رية  تشة ي :  يلة  مةا عنة  الصا ر  الت صيا  أه   م 

 مرا ةة  إنشةةا  معةةايير علةة  الم ا قةة  العربيةة   الةة    بةةي  الح ي يةة  بالسةة    البضةةائ  الر ةةا 
 سةةائق  علةة  المهنةة  التةة ري  أثةةر  راسةة  علةة   الم ا قةة  العربيةة   الةة     ةة  لتةة ري   طنيةة 

 تنفية  لمتابعة  العامة  األمانة   ضعتها الت  لي اآل عل  الم ا ق  العرب   العال     الشاحنا 
 .العر  النق    را  مجل  قرارا 



  43 

 :اإلسةةةةةةةة ن ري ) العةةةةةةةةر  النقةةةةةةةة    را  لمجلةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةة   للم تةةةةةةةة ( 57) الةةةةةةةة  ر  عقةةةةةةةة   -
 علةةةةةةةةة  المعر ضةةةةةةةةة  الم ضةةةةةةةةة عا  تةةةةةةةةة ار  االجتمةةةةةةةةةاع خةةةةةةةةة   تةةةةةةةةة     (2016 /24/10

ص ار العر  النق    را  لمجل ( 29) ال  ر   .بش نها يا الت ص  ا 
-25: اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن ري ) العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  النقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    را  لمجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( 29) الةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ر  عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   -

 علةةةةة  الم ا قةةةةة :  يلةةةةة  مةةةةةا المجلةةةةة  عةةةةة  الصةةةةةا ر  القةةةةةرارا  أهةةةةة   مةةةةة   (26/10/2016
  العربيةةةةة   الةةةةة     ةةةةة   الل جسةةةةةتيا  النقةةةةة  لتةةةةة ري   طنيةةةةة  مرا ةةةةة  إنشةةةةةا  معةةةةةايير  راسةةةةة 
  رشةةةةة  عقةةةةة  العربةةةةة   العةةةةةال   ةةةةة   الشةةةةةاحنا سةةةةةائق  علةةةةة  المهنةةةةة  التةةةةة ري  أثةةةةةر  راسةةةةة 
  الخةةةةة ما  البحةةةةةر  النقةةةةة  مجةةةةةا   ةةةةة  شةةةةةر تي  بإنشةةةةةا  الخاصةةةةة  اآلليةةةةةا  ل ضةةةةة  عمةةةةة 

 إعةةةةة ا  معهةةةةة  بإنشةةةةةا  الترحيةةةةة    الجن بيةةةةة  أمري ةةةةةا      العربيةةةةة  الةةةةة    بةةةةةي  الل جسةةةةةتي 
 .البحر   النق   الت ن ل جيا للعل   العربي  األ ا يمي     القيا ا 

 الجن بيةةةةة  أمري ةةةةةا      العربيةةةةة  الةةةةة    بةةةةةي  شةةةةةر تي  إنشةةةةةا    بشةةةةة عمةةةةة   رشةةةةة  عقةةةةة   -
 بإنشةةةةةةةةةا  الخاصةةةةةةةةة  اآلليةةةةةةةةةا  اقتةةةةةةةةةرا  خ لهمةةةةةةةةةا  تةةةةةةةةة   (7/11/2016-6: اإلسةةةةةةةةة ن ري )

 .الجن بي  أمري ا      العربي  ال    بي  مشتر  خا  قطاع شر تي 
 :السياحة مجال ف ثانياا: 
 العربيةةةةةة  االسةةةةةةتراتيجي   تنفيةةةةةة  رتطةةةةةة ي لمتابعةةةةةة  المصةةةةةةغر  للجنةةةةةة  الرابةةةةةة  االجتمةةةةةةاع عقةةةةةة  -

 الصةةةةةةةةا ر  الت صةةةةةةةةيا  أهةةةةةةةة   مةةةةةةةة   (2016/ 9/ 26: العامةةةةةةةة  األمانةةةةةةةة  مقةةةةةةةةر) للسةةةةةةةةياح 
 لتم يةةةة  المخصةةةة  المبلةةةة  علةةةة  للحصةةةة  للتنميةةةة   اإلسةةةة م  البنةةةة  مةةةة  الت اصةةةة  عنةةةة 

 علةةةةةةة  للحصةةةةةةة    نةةةةةةة ا  المبلةةةةةةة  هةةةةةةة ا  اعتبةةةةةةةار للسةةةةةةةياح   العربيةةةةةةة  االسةةةةةةةتراتيجي  أنشةةةةةةةط 
 . الخا  القطاع خ   م  ي للتم   أخر  مصا ر

 المشةةةةتر  العربةةةة  العمةةةة   تطةةةة ير لتنميةةةة  المختصةةةة  ال يانةةةةا  تح يةةةة  لجنةةةة  اجتمةةةةاع عقةةةة  -
 اسةةةةةةةةتعر  أ   بعةةةةةةةة  .(11/2016/ 8: العامةةةةةةةة  األمانةةةةةةةة  مقةةةةةةةةر) السةةةةةةةةياح  مجةةةةةةةةا   ةةةةةةةة 

  ةةةةةةةةة   السةةةةةةةةةياح    ار  مقتةةةةةةةةةر   أهمهةةةةةةةةةا المق مةةةةةةةةة   االشةةةةةةةةةتراطا  المقترحةةةةةةةةةا  المشةةةةةةةةةار   
 المرجعيةةةةةة  هةةةةةة  للسةةةةةةياح  العربيةةةةةة  الفنيةةةةةة  اللجنةةةةةة  ت ةةةةةة   بةةةةةة   العربيةةةةةة  مصةةةةةةر جمه ريةةةةةة 

 ر ةةةةةة  تةةةةةة   العربةةةةةة  المسةةةةةةت   علةةةةةة  السةةةةةةياح  مجةةةةةةا   ةةةةةة  للعمةةةةةة  ال يانةةةةةةا  قبةةةةةة   لبحةةةةةة 
  ةةةةةةة  للسةةةةةةةياح  العربةةةةةةة  الةةةةةةة  ار  للمجلةةةةةةة  التنفيةةةةةةة   الم تةةةةةةة  إلةةةةةةة  اللجنةةةةةةة  عمةةةةةةة  نتةةةةةةةائ 

  ةةةةةة  مناسةةةةةةبا   يةةةةةةراه مةةةةةةا  اتخةةةةةةا  للنظةةةةةةر( 15/12/2016-13: مسةةةةةةقط م ينةةةةةة ) اجتماعةةةةةة 
 .الش   ه ا

 : العامةةةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةةةةةةر) العربيةةةةةةةةةةةةةةة  للسةةةةةةةةةةةةةةةياح  الفنيةةةةةةةةةةةةةةة  اللجنةةةةةةةةةةةةةةة  اجتمةةةةةةةةةةةةةةةاع عقةةةةةةةةةةةةةةة  -
 بشةةةةةةة   الةةةةةةة    مةةةةةةة  الةةةةةةة ار   الم حظةةةةةةةا  اسةةةةةةةتعرا  خ لةةةةةةة   تةةةةةةة   (9-10/11/2016

 تةةةةة  الةةةةة ار   الم حظةةةةةا  ضةةةةة     ةةةةة . العربيةةةةة  للسةةةةةياح  الفنيةةةةة  للجنةةةةة  األساسةةةةة  النظةةةةةا 
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 للمجلةةةةةةة  التنفيةةةةةةة   الم تةةةةةةة  إلةةةةةةة    ر عةةةةةةة المر قةةةةةةة   بالصةةةةةةةيغ  األساسةةةةةةة  النظةةةةةةةا  تعةةةةةةة ي 
 العربيةةةةةةة  للسةةةةةةةياح  الفنيةةةةةةة  اللجنةةةةةةة    عةةةةةةة   إقةةةةةةةراره  ةةةةةةة  للنظةةةةةةةر للسةةةةةةةياح  العربةةةةةةة  الةةةةةةة  ار 
 .عملها لمباشر 

 مقةةةةةةةر) 2017 لعةةةةةةةا  العربيةةةةةةة  المصةةةةةةةاي  عاصةةةةةةةم  اختيةةةةةةةار تح ةةةةةةةي  هيئةةةةةةة  اجتمةةةةةةةاع عقةةةةةةة  -
 رأ  م ينةةةةةة : مةةةةةة   ةةةةةة  ترشةةةةةة  ملفةةةةةةا   تقيةةةةةةي  ل راسةةةةةة ( 15/11/2016: العامةةةةةة  األمانةةةةةة 

  العربيةةةةةة  مصةةةةةةر بجمه ريةةةةةة  الغر قةةةةةة   م ينةةةةةة  المتحةةةةةة   العربيةةةةةة  اإلمةةةةةةارا  ب  لةةةةةة  لخيمةةةةةة ا
 لعةةةةةةةا  المصةةةةةةةاي  عاصةةةةةةةم  بجةةةةةةةائ   الغر قةةةةةةة  م ينةةةةةةة   ةةةةةةة   عةةةةةةة  االجتمةةةةةةةاع أسةةةةةةةفر حيةةةةةةة 
: مسةةةةةةةقط)للسةةةةةةةياح  العربةةةةةةة  الةةةةةةة  ار  المجلةةةةةةة   ةةةةةةة  عنهةةةةةةةا اإلعةةةةةةة   تةةةةةةة    التةةةةةةة   2017

13-15/12/2016). 
 للسةةةةةةةةةةةةةياح  العربةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةة  ار  للمجلةةةةةةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةةةةةةة   للم تةةةةةةةةةةةةة ( 19) الةةةةةةةةةةةةة  ر  عقةةةةةةةةةةةةة   -

 جةةةةةةةةةة    علةةةةةةةةةة  الم رجةةةةةةةةةة  الم ضةةةةةةةةةة عا  مناقشةةةةةةةةةة   تمةةةةةةةةةة   ( 13/12/2016:مسةةةةةةةةةةقط)
 . بش نها الت صيا   أص ر المجل  أعما 

-14: مسةةةةةةةةةةةةةةةةقط) للسةةةةةةةةةةةةةةةةياح  العربةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةة  ار  للمجلةةةةةةةةةةةةةةةة ( 19) الةةةةةةةةةةةةةةةة  ر  عقةةةةةةةةةةةةةةةة   -
 األساسةةةةةةة  النظةةةةةةةا  إقةةةةةةرار أهمهةةةةةةةا البنةةةةةة   مةةةةةةة  عةةةةةة   مناقشةةةةةةة    تمةةةةةة (.  15/12/2016

 االسةةةةةةتراتيجي   تنفيةةةةةة  لتطةةةةةة ير الةةةةةة    التم يةةةةةة   بحةةةةةة  للسةةةةةةياح   العربيةةةةةة  الفنيةةةةةة  للجنةةةةةة 
قرار للسياح   العربي   . الفلسطيني  السياح  قطاع لمساع   آلي   ا 

 
 

 :المعلوما  وقوا   اإلحصاء مجال ف  -6
ــــــتلخص ــــــا المعلومــــــا  وقوا ــــــ  اإلحصــــــاء إ ار  نشــــــاط ي ــــــي  فيم ــــــ  ب ــــــس  ورت  المجل
 : يل  ما ف  القتصا  

 المضةةةةةةةم   حيةةةةةةة  مةةةةةةة  المعل مةةةةةةةا   ق اعةةةةةةة  اإلحصةةةةةةةا  إ ار  لم قةةةةةةة  المسةةةةةةةتمر تحةةةةةةة ي ال -
  عن انةةةةةةةةة   الت ن ل جيةةةةةةةةةا البحةةةةةةةةةر  للنقةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةة  األ ا يميةةةةةةةةة  قبةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة   المستضةةةةةةةةةا 

 : التال 
 www.arabstat-economic.org  
 العربةةةةةةة  الةةةةةةة ط  لةةةةةةة    الخارجيةةةةةةة  بالتجةةةةةةةار  الخاصةةةةةةة  البيانةةةةةةةا  قاعةةةةةةة   محتةةةةةةة   تحةةةةةةة ي  -

 لجميةةةةة  التفصةةةةةيلي  البيانةةةةا  هةةةةة ه إتاحةةةةة  مةةةة  متاحةةةةة  سةةةةةن  اخةةةةر حتةةةةة  بياناتهةةةةةا  اسةةةةت ما 
 الفنيةةةةة  اللجنةةةةة  لت صةةةةةيا   تنفيةةةةة ا. اال ار  م قةةةةة  خةةةةة   مةةةةة   يهةةةةةا  البحةةةةة  المسةةةةةتخ مي 
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 هةةةةةة  اإل ار  لةةةةةة   البيانةةةةةةا   ق اعةةةةةة  النشةةةةةةرا  بيانةةةةةةا  مصةةةةةة ر  ةةةةةةإ  لإلحصةةةةةةا   ال ائمةةةةةة 
 .العربي  اإلحصائي  األجه  

 المسةةةةةةةتخ مي  لجميةةةةةةة   الصةةةةةةةناع  االتصةةةةةةةاال  النقةةةةةةة   ال راعةةةةةةة   ا بيانةةةةةةة ق اعةةةةةةة  إتاحةةةةةةة  -
 .اال ار  م ق  خ   م   يها  البح 

  مةةةةا  اإلحصةةةةائي  المجم عةةةة   صةةةة   لبةةةةاق  الخاصةةةة  البيانةةةةا  ق اعةةةة  محت يةةةةا  تحةةةة ي  -
 بيانةةةةةةاته   اتاحةةةةةة  العربةةةةةة  الةةةةةة ط  لةةةةةة    السةةةةةةياح  بيانةةةةةةا  قاعةةةةةة   محتةةةةةة   تحةةةةةة ي  تةةةةةة 

 .PDF files ش    عل الم ق  خ   م  للمستخ  
صةةةة ار طباعةةةةة  قبةةةة  النهائيةةةةة  المراجعةةةة  -  أرقةةةةةا  عربيةةةةة         تيةةةة  مةةةةة  السةةةةا   العةةةةة    ا 

 .  م شرا 
  اتخةةةةةا    2016 عةةةةةا  الةةةةة يمغرا   المر ةةةةة   ةةةةة  ال راسةةةةةي  المةةةةةن  علةةةةة  ال ارسةةةةةي  متابعةةةةة  -

 منةةةةةةة  تقةةةةةةة يمها يةةةةةةةت  التةةةةةةة  المةةةةةةةن   هةةةةةةة  2017 لعةةةةةةةا  المةةةةةةةن  لتنفيةةةةةةة  ال  مةةةةةةة  اإلجةةةةةةرا ا 
 للحصةةةةة     لةةةةة  العربيةةةةة  اإلحصةةةةةائي  األجهةةةةة    ةةةةة  العاملةةةةة  اإلحصةةةةةائي  ا رلل ةةةةة   1995
 .الماجستير أ  الخا  ال بل   أ  العا  ال بل    رج  عل 

 :يل  بما القيا  ت  العربية اإلحصائية األجهز  مع التعاو  مجال ف  -
  لق اعةةةةةةة  اإلحصةةةةةةةائي  للنشةةةةةةةرا  ال  مةةةةةةة  البيانةةةةةةةا  علةةةةةةة  للحصةةةةةةة   بةةةةةةةاألجه   االتصةةةةةةةا  -

  خططهةةةةةةةةةةةا  برامجهةةةةةةةةةةا أنشةةةةةةةةةةةطتها علةةةةةةةةةة  الحصةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةة ل    اإل ار  لةةةةةةةةةةة   بيانةةةةةةةةةةا ال
 ل سةةةةةتفا    الخطةةةةةط البةةةةةرام  بهةةةةة ه العربيةةةةة  اإلحصةةةةةائي  األجهةةةةة   بةةةةةاق   ت  يةةةةة  الت ريبيةةةةة  

 .منها
 ال ائمةةةة  اللجنةةةة  ت صةةةةيا  تنفيةةةة  يخةةةة   يمةةةةا اإلحصةةةةائي  األجهةةةة   مةةةة  المسةةةةتمر التعةةةةا   -

 .لإل ار  السن   العم  برنام  ي تنف     العم     ر  الفرعي   لجانها
ـــــوفير -   مةةةةةا العامةةةةة   األمانةةةةة  إ ارا  بعةةةةة  ألنشةةةةةط  ال  مةةةةة  اإلحصـــــائية الحتياجـــــا  ت

 للمسةةةةةةةةةةتخ مي  اإلحصةةةةةةةةةةائي  االحتياجةةةةةةةةةةا  تةةةةةةةةةة  ير  ةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةة  رها القيةةةةةةةةةةا  اإل ار   اصةةةةةةةةةةل 
 بةةةةةةة  سةةةةةةةمح  مةةةةةةا بحسةةةةة    لةةةةةة  للجامعةةةةةة  العامةةةةةة  األمانةةةةة  خةةةةةةةارج مةةةةةة  العربيةةةةةة  للبيانةةةةةا 
 .إم اناتها

 أجةةة  مةةة  للجامعـــة العامـــة األمانـــة فـــ  المعنيـــة الفنيـــة األمانـــا  مـــع التعـــاو  مواصـــلة -
  ر ةةةةةة  القطاعةةةةةةا  بعةةةةةة   ةةةةةة  العربيةةةةةة  الةةةةةة     ةةةةةة  اإلحصةةةةةةائي  البيانةةةةةةا  جةةةةةة    تحسةةةةةةي 
 . يها العاملي   فا  

 الحصــــاء مجــــال  كــــل تخــــص التــــ  والقليميــــة ال وليــــة الجتما ــــا  فــــ  المشــــاركة -
 .والبيئية والجتما ية القتصا ية
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 : العربية والتحا ا  المنظما  مجال ف  -7
 االقتصةةةةةةا    التعةةةةةةا   المشةةةةةةتر  العربةةةةةة  الةةةةةة  اع معاهةةةةةة   مةةةةةة ( 8) المةةةةةةا   لةةةةةةن    قةةةةةةا   -

 المرجعيةةةةةة  هةةةةةة   االجتمةةةةةةاع  االقتصةةةةةةا   المجلةةةةةة  يعتبةةةةةةر  العربيةةةةةة  الجامعةةةةةة      بةةةةةةي 
 ربيةةةةةةةة الع المنظمةةةةةةةةا  قيةةةةةةةةا  حسةةةةةةةة  علةةةةةةةة  يشةةةةةةةةر  العربةةةةةةةة   العمةةةةةةةة  لم سسةةةةةةةةا  الق ميةةةةةةةة 
  اعتمةةةةةةةةا  أ ائهةةةةةةةةا  تقيةةةةةةةةي  المنظمةةةةةةةةا  بإنشةةةةةةةةا  يقةةةةةةةة     م اثيقهةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  المبينةةةةةةةة  بمهامهةةةةةةةةا
 خةةةةة   مةةةةة   لةةةةة    بهةةةةةا  الخاصةةةةة  الرقابةةةةة  الهيئةةةةةا   تقةةةةةارير إنجا اتهةةةةةا   راسةةةةة  م ا ناتهةةةةةا

 لجنةةةةةةة   هةةةةةةة   االجتمةةةةةةةاع  االقتصةةةةةةةا   المجلةةةةةةة  عةةةةةةة  منبثقةةةةةةة  متخصصةةةةةةة   نيةةةةةةة  لجنةةةةةةة 
  المنظمةةةةةا  العربيةةةةة  الةةةةة    جميةةةةة  يتهاعضةةةةة    ةةةةة  تضةةةةة     المتابعةةةةة للتنسةةةةةي  المنظمةةةةةا 
  م ا نةةةةةةةا  خطةةةةةةةط إلقةةةةةةةرار عةةةةةةةامي   ةةةةةةة   احةةةةةةة   مةةةةةةةر  اللجنةةةةةةة   تجتمةةةةةةة . المعنيةةةةةةة  العربيةةةةةة 

 تجتمةةةةة   مةةةةا  االجتمةةةةاع   االقتصةةةةا   المجلةةةة  قبةةةة  مةةةة  العتما هةةةةا تمهيةةةة ا   المنظمةةةةا 
  تقةةةةةارير الختاميةةةةة   الحسةةةةةابا  المنظمةةةةةا  إنجةةةةةا ا  ل راسةةةةة  عةةةةةا   ةةةةة    احةةةةة   مةةةةةر  اللجنةةةةة 
 .بها الخاص   اإل اري  المالي  الرقاب   هيئا

 المنظمةةةةةةةةةا  للجنةةةةةةةةة  الفنيةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةة  هةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةة   االتحةةةةةةةةةا ا  المنظمةةةةةةةةةا  إ ار  تعةةةةةةةةة  -
 معةةةةةةةال  برئاسةةةةةةة  المشةةةةةةةتر  العربةةةةةةة  للعمةةةةةةة  العليةةةةةةةا التنسةةةةةةةي   لجنةةةةةةة   المتابعةةةةةةة   للتنسةةةةةةةي 
  المنظمةةةةةا إ ار   لةةةةة  أ   االجتمةةةةةاع  االقتصةةةةةا   للمجلةةةةة  سةةةةةب   قةةةةة .  العةةةةةا  األمةةةةةي 

 المتخصصةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةة  المنظمةةةةةةةةةا  اجتماعةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةة  بالمشةةةةةةةةةار   العربيةةةةةةةةة   االتحةةةةةةةةةا ا 
 المنظمةةةةةا  ا ار  شةةةةةار     الخصةةةةة   هةةةةة ا   ةةةةة . الشةةةةة   هةةةةة ا  ةةةةة    ر  تقريةةةةةر  تقةةةةة ي 

 الةةةةة    جامعةةةةة  مجلةةةةة  قةةةةةرارا  لت ضةةةةةي  التاليةةةةة  االجتماعةةةةةا   ةةةةة   العربيةةةةة   االتحةةةةةا ا 
 المتخصصةةةةة  العربيةةةةة  بالمنظمةةةةةا  الخاصةةةةة   االجتمةةةةةاع  االقتصةةةةةا    المجلةةةةة  العربيةةةةة 
 للعمةةةةةةة  العليةةةةةةةا التنسةةةةةةةي   لجنةةةةةةة   المتابعةةةةةةة  للتنسةةةةةةةي  المنظمةةةةةةةا  لجنةةةةةةة  ت صةةةةةةةيا   شةةةةةةر 
  :  المشتر  العرب 

 للتنميةةةةةةة  العربيةةةةةةة  للمنظمةةةةةةة  التنفيةةةةةةة   للمجلةةةةةةة ( 104) العا يةةةةةةة  الةةةةةةة  ر  اجتماعةةةةةةةا  .1
 (.19/10/2016-17: القاهر ) اإل اري 

 للمنظمةةةة  العامةةةة  للجمعيةةةة  (12)  الةةةة  ر    التنفيةةةة للمجلةةةة ( 17) الةةةة  ر  اجتماعةةةةا  .2
 (.23/10/2016- 22 :ت ن  م ين )  المعل ما  االتصا  لت ن ل جيا  العربي 

 العامةةةةةةةةة  للجمعيةةةةةةةةة ( 21)  الةةةةةةةةة  ر  التنفيةةةةةةةةة   للمجلةةةةةةةةة ( 32) الةةةةةةةةة  ر  اجتماعةةةةةةةةةا   .3
-22:  اإلسةةةةةةةةة ن ري ) البحةةةةةةةةةر   النقةةةةةةةةة   الت ن ل جيةةةةةةةةةا للعلةةةةةةةةة   العربيةةةةةةةةة  لل ا يميةةةةةةةةة 

25/10/2016.) 
-26: ال  حةةةةةةة ) العربيةةةةةةة  العمةةةةةةة  منظمةةةةةةة  ا ار  لمجلةةةةةةة ( 85) الةةةةةةة  ر  اجتماعةةةةةةةا   .4

27/10/2016.) 
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 معةةةةةال  برئاسةةةةة  المشةةةةةتر  العربةةةةة  للعمةةةةة  العليةةةةةا التنسةةةةةي  للجنةةةةة  االسةةةةةتثنائي  الةةةةة  ر  .5
 (.11/2016/ 13:العام  األمان  مقر) العا  األمي 

 للمنظمةةةةةةةا  م حةةةةةةة  ال األساسةةةةةةةي  األنظمةةةةةةة  ب راسةةةةةةة  المعنيةةةةةةة  الفنيةةةةةةة  اللجنةةةةةةة  اجتمةةةةةةةاع .6
 (.1/12/2016-29/11: العام  األمان  مقر) المتخصص  العربي 

 الصةةةةةةناعي  للتنميةةةةةة  العربيةةةةةة  للمنظمةةةةةة  التنفيةةةةةة   للمجلةةةةةة ( 50) الةةةةةة  ر  اجتماعةةةةةةا   .7
 (.8/12/2016-6: الرباط)  التع ي 

 م ينةةةةة ) ال ريةةةةة  للطاقةةةةة  العربيةةةةة  للهيئةةةةة  التنفيةةةةة   للمجلةةةةة ( 58) الةةةةة  ر  اجتماعةةةةةا  .8
 (.16/12/2016-13 :ت ن 

 :القةةةةةةةةةةةةةةاهر ) العربيةةةةةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةةةةةةرأ  لمنظمةةةةةةةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةةةةةةةة   للمجلةةةةةةةةةةةةةة ( 14) االجتمةةةةةةةةةةةةةةاع .9
12/12/2016.) 

 خةةةةةة   المةةةةةة ن  للطيةةةةةةرا  العربيةةةةةة  للهيئةةةةةة  التنفيةةةةةة   للمجلةةةةةة ( 55) الةةةةةة  ر  اجتمةةةةةةاع .10
 (.23/12/2016-20:  مسقط) الفتر 

 .ل ل  المخص  البن     االجتماعا  نتائ  مناقش   سيت  -
 
 
 

 :القتصا ية لعالقا ا مجال ف   -8
 :ال ول  العرب  التعاو  مجال ف  -أ
 :الصين  العرب  التعاو  -1
 للعةةةةةةةة ا  الصةةةةةةةةين  العربةةةةةةةة  التعةةةةةةةةا   لمنتةةةةةةةة   التنفيةةةةةةةة   البرنةةةةةةةةام  تفعيةةةةةةةة  إطةةةةةةةةار  ةةةةةةةة   -

 العربةةةةةةة  التعةةةةةةةا   لمنتةةةةةةة   الةةةةةةة  ار  ل جتمةةةةةةةاع السةةةةةةةابع  الةةةةةةة  ر  عقةةةةةةة    2016-2018
- 11: ال  حةةةةةة ) للمنتةةةةةة   المسةةةةةة  لي  ر بةةةةةةا الجتمةةةةةةاع عشةةةةةةر  الثالثةةةةةة   الةةةةةة  ر  الصةةةةةةين 

 تع يةةةةة  م اصةةةةةل  أهميةةةةة  علةةةةة  الت  يةةةةة  عنةةةةة  الصةةةةةا ر  النتةةةةةائ  أهةةةةة   مةةةةة  .(12/5/2016
  ةةةةةةة  االسةةةةةةةتراتيج  التعةةةةةةةا   ع قةةةةةةةا   تعميةةةةةةة   التجةةةةةةةار   االقتصةةةةةةةا   التعةةةةةةةا   آليةةةةةةةا 

 التعةةةةةةةا   بمسةةةةةةةت   االرتقةةةةةةةا  علةةةةةةة   العمةةةةةةة   الماليةةةةةةة    االسةةةةةةةتثماري  التجاريةةةةةةة  المجةةةةةةةاال 
 اإلشةةةةةار   تجةةةةة ر.  االسةةةةةتثمار التجةةةةةار  مجةةةةةا   ةةةةة  العربيةةةةة   الةةةةة    الصةةةةةي  بةةةةةي  ئ الثنةةةةةا
 جينبينةةةة  شةةةة  الصةةةةين  الةةةةرئي   خامةةةة  مبةةةةا ر  أهميةةةة  علةةةة  أ ةةةة  العربةةةة  الجانةةةة  أ  إلةةةة 

  ةةةةةة  البحةةةةةةر  الحريةةةةةةر طريةةةةةة     الحريةةةةةةر لطريةةةةةة  االقتصةةةةةةا   الحةةةةةة ا   بنةةةةةةا  بخصةةةةةة  
 التحتيةةةة  البنيةةةة  مثةةةة  الرئيسةةةةي  اال المجةةةة مةةةة  ال ثيةةةةر  ةةةة  التعةةةةا   لتع يةةةة    21الةةةةة القةةةةر 

 . االستثمار التجار   تسهي 
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 2018-2016 الصةةةةةةةةين  العربةةةةةةةة  التعةةةةةةةةا   لمنتةةةةةةةة   التنفيةةةةةةةة   البرنةةةةةةةةام  علةةةةةةةة  بنةةةةةةةةا     -
 تةةةة  الصةةةةين   الخارجيةةةة     يةةةةر العةةةةا  األمةةةةي  السةةةةي  طةةةةر  مةةةة  عليهمةةةةا الت قيةةةة  تةةةة  الةةةة  

  الةةةةةةة  ر   الصةةةةةةةينيي  العةةةةةةةر  األعمةةةةةةةا  رجةةةةةةةا  لمةةةةةةة تمر السةةةةةةةابع  الةةةةةةة  ر  بعقةةةةةةة  الترحيةةةةةةة 
 / أيلةةةةة  سةةةةةبتمبر شةةةةةهر  ةةةةة  الشةةةةةعبي  الصةةةةةي  جمه ريةةةةة   ةةةةة  االسةةةةةتثمارا  لنةةةةة    الخامسةةةةة 

 .2017 عا 
 :الهن   العرب  التعاو  -2

 بعثةةةةةة  مقةةةةةةر( )5) الهنةةةةةة   العربةةةةةة  الشةةةةةةرا   مةةةةةة تمر الثالةةةةةة  التحضةةةةةةير  االجتمةةةةةةاع عقةةةةةة  -
 مشةةةةةةر ع ا إعةةةةةة  مةةةةةة  االنتهةةةةةةا  تةةةةةة   حيةةةةةة ( 1/10/2016-29/9: نيةةةةةة  له  - الجامعةةةةةة 
 العمةةةةةةة  جلسةةةةةةا  م ضةةةةةةة عا   تحةةةةةة ي  النهائيةةةةةة  صةةةةةةة رت   ةةةةةة  المةةةةةةة تمر أعمةةةةةةا  جةةةةةة   

 ال مةةةةةة   ل جسةةةةةةتي  تنظيميةةةةةة  أعمةةةةةةا  مةةةةةة  يتطلةةةةةة   مةةةةةةا العمةةةةةة    ر  خةةةةةة    المتحةةةةةة ثي 
-14: مسةةةةةةةةةقط( )5) الهنةةةةةةةةة   العربةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةرا   مةةةةةةةةة تمر عقةةةةةةةةة   قةةةةةةةةة  .المةةةةةةةةة تمر لعقةةةةةةةةة 
 المةةةةةة تمر تنةةةةةةا  .  ُعمةةةةةةا  صةةةةةةناع  تجةةةةةةار  غر ةةةةةة  قبةةةةةة  مةةةةةة  باستضةةةةةةا  ( 15/12/2016

  ةةةة  عمةةةة  جلسةةةةا   سةةةة    اريةةةة  جلسةةةة  عقةةةة   حيةةةة  الهامةةةة   الم ضةةةة عا  مةةةة  عةةةة  ا  
 ال  ائيةةةةةةةة    الصةةةةةةةةناعا  الصةةةةةةةةح   االبت ةةةةةةةةار  الت ن ل جيةةةةةةةةا:  التاليةةةةةةةة  التعةةةةةةةةا   مجةةةةةةةةاال 
 األمةةةةةةةة  المهةةةةةةةةارا    تنميةةةةةةةة  العةةةةةةةةال  التعلةةةةةةةةي  النظيفةةةةةةةة    الت ن ل جيةةةةةةةةا المتجةةةةةةةة    الطاقةةةةةةةة 
 B2Bsاألعمةةةةةةا  رجةةةةةةا  لقةةةةةةا ا  مةةةةةة  عةةةةةة   عقةةةةةة    مةةةةةةا   السةةةةةةياح  السةةةةةة م   الغةةةةةة ائ 

  ص ر عن  إع   مسقط )مر  (. .الم تمر  عاليا  خ  
 : التحا ية روسيا مع التعاو  -3

  (1/2/2017:  أبةةةةةةةةةة ظب ) الر سةةةةةةةةةة  العربةةةةةةةةةة  التعةةةةةةةةةةا   لمنتةةةةةةةةةة   الرابعةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةة  ر  ُعقةةةةةةةةةة  
 عةةةةةةةة  إ مشةةةةةةةةر ع لمناقشةةةةةةةة  30/1/2017-29 يةةةةةةةة م  المسةةةةةةةة  لي   بةةةةةةةةار اجتمةةةةةةةةاع سةةةةةةةةبقها 
 .المنت  

 :الوسطى آسيا  ول مع التعاو  -4
 آسةةةةةةيا     مةةةةةة  العربةةةةةة   التعةةةةةةا   االقتصةةةةةةا  لمنتةةةةةة   الثانيةةةةةة  الةةةةةة  ر  لعقةةةةةة  التحضةةةةةةير جةةةةةةار 

   شةةةةةةةةةةنبي   ةةةةةةةةةة  2017 عةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةة  األ   الربةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةة   أ ربيجةةةةةةةةةةا   جمه ريةةةةةةةةةة  ال سةةةةةةةةةةط 
 لمسةةةةةتثمري  ا األعمةةةةةا  رجةةةةةا  لمةةةةة تمر األ لةةةةة  الةةةةة  ر  سةةةةةتعق   مةةةةةا.  طاجي سةةةةةتا  بجمه ريةةةةة 

 خةةةةةة    العربيةةةةةة  الةةةةةة    أحةةةةةة    ةةةةةة  أ ربيجةةةةةةا   جمه ريةةةةةة  ال سةةةةةةط  آسةةةةةةيا     مةةةةةة  العةةةةةةر 
 .2017 عا  م  األ   النص 
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 : القتصا ية وال راسا  البحوث مجال ف  -ب

 الم حةةةةةة   العربةةةةةة  االقتصةةةةةةا   للتقريةةةةةةر الفنيةةةةةة  األمانةةةةةة  إ ار  الع قةةةةةةا  االقتصةةةةةةا ي  تعةةةةةة  -
 النقةةةةةة  صةةةةةةن   :   هةةةةةة  التقريةةةةةةر إعةةةةةة ا   ةةةةةة  شةةةةةةار  الم األخةةةةةةر  الجهةةةةةةا  مةةةةةة  بالتنسةةةةةةي 
 األقطةةةةةةةةةار  منظمةةةةةةةةة   االجتمةةةةةةةةةاع   االقتصةةةةةةةةةا   لإلنمةةةةةةةةةا  العربةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةن    العربةةةةةةةةة  
 بةةةةةالتقرير  صةةةةة   أربعةةةةة  بإعةةةةة ا  العامةةةةة  األمانةةةةة  تقةةةةة   حيةةةةة . للبتةةةةةر   المصةةةةة ر  العربةةةةة 
 العربةةةةةةةةة   التعةةةةةةةةةا   الفلسةةةةةةةةةطين   االقتصةةةةةةةةةا  ال  ليةةةةةةةةة   االقتصةةةةةةةةةا ي  التطةةةةةةةةة را :   هةةةةةةةةة 

 .الخارجي  لتجار ا
 باللغةةةةةةةة  التقريةةةةةةةةر ملخةةةةةةةة    ةةةةةةةة ا  2016 لعةةةةةةةةا  التقريةةةةةةةةر إصةةةةةةةة ار  ةةةةةةةة  اإل ار  سةةةةةةةةاهم  -

 االقتصةةةةةا   التقريةةةةةر إلعةةةةة ا  التمهيةةةةة   االجتمةةةةةاع  ةةةةة  اإل ار  شةةةةةار    مةةةةةا   االنجلي يةةةةة 
 االقتصةةةةةا   لإلنمةةةةةا  العربةةةةة  الصةةةةةن    بمقةةةةةر عقةةةةة   الةةةةة   2017 لعةةةةةا  الم حةةةةة  العربةةةةة 

 التعةةةةةا    م ضةةةةة ع اقتةةةةةرا  تةةةةة  حيةةةةة   (7/12/2016-5:  ال  يةةةةة م ينةةةةة )  االجتمةةةةةاع 
 ت  يةةةةة  تةةةةة   مةةةةةا  2017 لعةةةةةا  العربةةةةة  التعةةةةةا   لفصةةةةة   البةةةةةر  النقةةةةة  مجةةةةةا   ةةةةة  العربةةةةة 
 عليهةةةةةا الم حظةةةةةا  إبةةةةة ا  بعةةةةة  إعةةةةة ا ه  ةةةةة  المشةةةةةار   الم سسةةةةةا  بةةةةةي  التقريةةةةةر  صةةةةة  

 .    المشار   الم سسا  قب  م 
 :أهمها م   الت  االقتصا ي  البح     ال راسا  م  ع   بإع ا  اإل ار  قام  -

 العشةةةةةري  مجم عةةةةة  نشةةةةة   التقريةةةةةر تنةةةةةا   حيةةةةة    العشةةةةةري  مجم عةةةةة    بعنةةةةة ا  تقريةةةةةر .1
  أهةةةةة  بالصةةةةةي  عقةةةةة   التةةةةة  االخيةةةةةر  العشةةةةةري  لقمةةةةة  مختصةةةةةر عةةةةةر  ثةةةةة   أهةةةةة ا ها 
 .إنجا اتها

 االقليميةةةةةةةةة  التطةةةةةةةةة را  ظةةةةةةةةة   ةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةا ا  أ ا   بعنةةةةةةةةة ا  عمةةةةةةةةة   رقةةةةةةةةة  .2
 االقتصةةةةةا ا  أ ا  علةةةةة  أثةةةةةر  التةةةةة  الع امةةةةة  ألهةةةةة  ال رقةةةةة  تعرضةةةةة  حيةةةةة    ال  ليةةةةة   

  التضةةةةخ   البطالةةةة  العامةةةة   الماليةةةة  النةةةةات  نمةةةة  علةةةة   ت ثيراتهةةةةا  2015 عةةةةا  العربيةةةة 
 . المصر ي  النق ي   أ ضاع

 االقتصةةةةةةا ي  التنميةةةةةة   ةةةةةة  الخةةةةةةا  القطةةةةةةاع مسةةةةةةاهم   تع يةةةةةةر تطةةةةةة ير  بعنةةةةةة ا  تقريةةةةةةر .3
 القطةةةةةاع تنميةةةةة  تعةةةةة   التةةةةة  العقبةةةةةا  تنةةةةةا    الةةةةة     لعربيةةةةة ا الةةةةة     ةةةةة   االجتماعيةةةةة 

 . ب  للنه   اليا  ع    اقترا  العربي  ال       الخا 
  االقتصةةةةا  العربيةةةة  الةةةة    اقتصةةةةا ا  علةةةة   أثةةةةره الةةةة  الر سةةةةعر ارتفةةةةاع  بعنةةةة ا  تقريةةةةر .4

 القابلةةةة  العمةةةة   بةةةةاق  مقابةةةة  الةةةة  الر السةةةةعر ارتفةةةةاع ظةةةةاهر  تنةةةةا   حيةةةة    االمري ةةةة 
  االقتصةةةةةا  العربيةةةةة  الةةةةة    اقتصةةةةةا ا  علةةةةة   انع اسةةةةةاتها أسةةةةةبابها ثةةةةة   مةةةةة  للتح يةةةةة  
 .األمري  
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     العربةةةة   البريطةةةةان  العةةةةالم  االقتصةةةةا  علةةةة  بريطانيةةةةا خةةةةر ج أثةةةةر   بعنةةةة ا  تقريةةةةر .5
 االتحةةةةةةا  مةةةةةة  بريطانيةةةةةةا خةةةةةةر ج إلةةةةةة  أ   التةةةةةة  األسةةةةةةبا  أهةةةةةة  ال رقةةةةةة  تنا لةةةةةة  حيةةةةةة 

 العةةةةةةالم  االقتصةةةةةةا  علةةةةةة  المحتملةةةةةة  التةةةةةة ثيرا  هةةةةةة أ بيةةةةةةا  إلةةةةةة  انتقلةةةةةة  ثةةةةةة  اال ر بةةةةةة 
 . العرب   البريطان 

  عةةةةةةةة   ةةةةةةةة  ال  ليةةةةةةةة  العربيةةةةةةةة  التعةةةةةةةةا   منتةةةةةةةة يا    ر   بعنةةةةةةةة ا  عمةةةةةةةة   رقةةةةةةةة   تقةةةةةةةة ي  .6
 2016 لعةةةةةةةةةةا  السةةةةةةةةةةن   العربةةةةةةةةةة  المصةةةةةةةةةةر   المةةةةةةةةةة تمر  ةةةةةةةةةة    العربيةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةا ا 

 رهباعتبةةةةةةةةةةا المنتةةةةةةةةةة يا  م ضةةةةةةةةةة ع تنا لةةةةةةةةةة   التةةةةةةةةةة   ( 2016/ 25/11-24: بيةةةةةةةةةةر  )
  المنفعةةةةةةة  المسةةةةةةةا ا  أسةةةةةةةا  علةةةةةةة  الجةةةةةةةانبي  بةةةةةةةي  الجمةةةةةةةاع   التعةةةةةةةا   للحةةةةةةة ار إطةةةةةةةار

قامةةةةةةة  المتبا لةةةةةةة     التعةةةةةةةا   بالت ةةةةةةةا   تتميةةةةةةة  الشةةةةةةةرا   ع قةةةةةةةا  مةةةةةةة  جيةةةةةةة  مسةةةةةةةت    ا 
 .الشام 

 :الخاص والقطا  والصنا ة التجار  غرف مجال ف  – ج

  ةةةةة    لةةةةة  أعمالهةةةةةا   ةةةةة  الخةةةةةا  القطةةةةةاع بإ مةةةةةاج  بيةةةةةرا   اهتمامةةةةةا   العامةةةةة  األمانةةةةة  تةةةةة ل  -
 عمليةةةةةة   ةةةةةة  الخةةةةةةا  للقطةةةةةةاع الحيةةةةةة   للةةةةةة  ر نظةةةةةةرا   العربيةةةةةة الجامعةةةةةة  ت جهةةةةةةا  ضةةةةةة  
 العربةةةةةةة  العمةةةةةةة  منظ مةةةةةة   اهتمةةةةةةةا  العربةةةةةة   االقتصةةةةةةةا    الت امةةةةةة  االقتصةةةةةةةا ي  التنميةةةةةة 

 مةةةةة  الع يةةةةة   ةةةةة    اإل ار شةةةةةار   المنطلةةةةة  هةةةةة ا  مةةةةة . الفاعلةةةةة  الشةةةةةريح  بهةةةةة ه المشةةةةةتر 
 األجنبيةةةةة  العربيةةةةة  التجاريةةةةة   الغةةةةةر  العربيةةةةة  اتحةةةةةا  الغةةةةةر  مةةةةة   الملتقيةةةةةا  االجتماعةةةةةا 
 تنظمهةةةةةةةةا التةةةةةةة  األنشةةةةةةةط    ةةةةةةة ا الخةةةةةةةا   القطةةةةةةةاع م سسةةةةةةةا  مةةةةةةة   غيرهةةةةةةةا المشةةةةةةةتر  
 :يل  ما اه من  الع ق   ا  العام  باألمان  المختلف  اإل ارا 

 الغةةةةةةةر  اتحةةةةةةةا  لمجلةةةةةةة ( 122) الةةةةةةة  ر  اجتماعةةةةةةةا   ةةةةةةة   مراقةةةةةةة  بصةةةةةةةف  المشةةةةةةةار   .1
 ر سةةةةةةا  مةةةةةة ( 11) الةةةةةة  ر  أعمةةةةةةا   ةةةةةة   شةةةةةةار   (26/09/2016:  سةةةةةةقطم) العربيةةةةةة 

 الةةةةةةةب    ةةةةةةة   اتحا اتهةةةةةةةا  ال راعةةةةةةة   الصةةةةةةةناع  التجةةةةةةةار  غةةةةةةةر  إ ار  مجةةةةةةةال   أعضةةةةةةةا 
  المنسةةةةة   لةةةةة    الخلةةةةةي  العربيةةةةة  التعةةةةةا   مجلةةةةة  مراقةةةةة  بصةةةةةف  شةةةةةار   مةةةةةا. العربيةةةة 
 مشةةةةةةةةر ع اعاالجتمةةةةةةةة نةةةةةةةةاق   . المشةةةةةةةةتر   األجنبيةةةةةةةة  العربيةةةةةةةة  التجاريةةةةةةةة  للغةةةةةةةةر  العةةةةةةةةا 

 للعضةةةةةةا  االشةةةةةةترا ا   رسةةةةةة   ل تحةةةةةةا  الةةةةةة اخل   النظةةةةةةا   اإل اريةةةةةة  الماليةةةةةة  االنظمةةةةةة 
  العربيةةةةةة  الةةةةةة     جامعةةةةةة  االتحةةةةةةا  بةةةةةةي  المشةةةةةةتر   للم ضةةةةةة عا   بالنسةةةةةةب  المنتسةةةةةةبي 

  مشةةةةةار   اإلقليميةةةةة  المسةةةةةتج ا  ظةةةةة   ةةةةة  المشةةةةةتر   الغةةةةةر  مسةةةةةتقب  مناقشةةةةة  تمةةةةة   
     مةةةة  العربيةةةة  الةةةة    جامعةةةة  تنظمهةةةةا التةةةة  المنتةةةة يا   ةةةة  العربةةةة  الخةةةةا  القطةةةةاع
 . اإلقليمي   الت ت   العال 
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 االقتصةةةةةةةةا   المنتةةةةةةةة    ةةةةةةةة   االقتصةةةةةةةةا ي  للشةةةةةةةة    المسةةةةةةةةاع  العةةةةةةةةا  األمةةةةةةةةي  شةةةةةةةةار  .2
 البرتغاليةةةةة  العربيةةةةة  الصةةةةةناعي  التجاريةةةةة  الغر ةةةة  نظمتةةةةة   الةةةةة   الرابةةةةة  البرتغةةةةةال  العربةةةة 

 البرتغاليةةةةةةة  الجمه ريةةةةةةة  رئةةةةةةةي   خامةةةةةةة  رعايةةةةةةة  تحةةةةةةة ( 2016/ 10/ 4-3: لشةةةةةةةب ن  )
 اال تتاحيةةةةةةةة  الجلسةةةةةةةة  تةةةةةةةةرأ  الةةةةةةةة   سةةةةةةةة  ا   ه ربيلةةةةةةةة  مارسةةةةةةةةيل  الةةةةةةةة  ت ر البر   سةةةةةةةة ر

 الجلسةةةةةةةةة   تةةةةةةةةرأ   الجمهةةةةةةةةة ر   بالقصةةةةةةةةر العربيةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةة   باسةةةةةةةةةتقبا   قةةةةةةةةا  للمنتةةةةةةةة  
. سةةةةيلفا سةةةةانت   ا غ شةةةةت  الةةةة  ت ر سةةةةعا   البرتغةةةةا  خارجيةةةة    يةةةةر للمنتةةةة   الختاميةةةة 

  أيضةةةةةةةا  أ ر بةةةةةةا  البرتغةةةةةةةا  العربيةةةةةة  الةةةةةةة    مةةةةةة  قةةةةةةةرار صةةةةةةناع المنتةةةةةةة    ةةةةةة  شةةةةةةار   
 الجةةةةةانبي  مةةةةة  أعمةةةةةا   رجةةةةةا   األ ر بيةةةةة   البرتغاليةةةةة  العربيةةةةة  الم سسةةةةةا  مةةةةة  الع يةةةةة 
 م ضةةةةة عا  السةةةةةتعرا  عمةةةةة  جلسةةةةةا  عقةةةةة  اليةةةةة مي  خةةةةة   تةةةةة .  البرتغةةةةةال  العربةةةةة 
 التحتيةةةةة  لبنيةةةةة  ا  البنةةةةةا  الصةةةةةح  قطةةةةةاع بينهةةةةا مةةةةة  البرتغاليةةةةة  العربيةةةةة  الع قةةةةةا  لتق يةةةة 

 بةةةةةةةي  ثنائيةةةةةةة  لقةةةةةةةا ا  لعقةةةةةةة  الثةةةةةةةان  اليةةةةةةة    خصةةةةةةة  االسةةةةةةةتثمارا    النمةةةةةةة   التعةةةةةةةا  
 .B2B  البرتغاليي  العر  األعما  رجا 

 االقتصةةةةةةةةا   المنتةةةةةةةة    ةةةةةةةة   االقتصةةةةةةةةا ي  للشةةةةةةةة    المسةةةةةةةةاع  العةةةةةةةةا  األمةةةةةةةةي  شةةةةةةةةار  .3
 سةةةةةةةا   م ينةةةةةةة) البرا يليةةةةةةة  العربيةةةةةةة  التجاريةةةةةةة  الغر ةةةةةةة  نظمتةةةةةةة   الةةةةةةة   البرا يلةةةةةةة  العربةةةةةةة 
 الت ن لةةةةةة ج  االبت ةةةةةةار   عنةةةةةة ا  تحةةةةةة  عةةةةةةر  بتقةةةةةة ي   قةةةةةةا (  10/2016/ 5: بةةةةةةا ل 

 . العرب  العال    
  التةةةةةةة ري  للتعلةةةةةةةي  األلمةةةةةةةان  العربةةةةةةة  السةةةةةةةاب  المنتةةةةةةة    ةةةةةةة  العامةةةةةةة  األمانةةةةةةة  شةةةةةةةار   .4

 التعلةةةةةةي    ار  مةةةةةة  األلمانيةةةةةة  العربيةةةةةة   الصةةةةةةناع  التجةةةةةةار  غر ةةةةةة  نظمتةةةةةة  الةةةةةة   المهنةةةةةة 
-5:  بةةةةةةةرلي ) االلمانيةةةةةةة  التةةةةةةة ري  م سسةةةةةةة  مةةةةةةة  بالتعةةةةةةةا   لمانيةةةةةةة األ العلمةةةةةةة   البحةةةةةةة 

. العلمةةةةةةةة   البحةةةةةةةة  للتعلةةةةةةةةي  الفي راليةةةةةةةة    يةةةةةةةةر   حضةةةةةةةة ر رعايةةةةةةةة  تحةةةةةةةة ( 6/10/2016
 مةةةة ير   قةةةة .   المانيةةةةا العربيةةةة  الةةةة    مةةةة   خبيةةةةر شخصةةةةي  250 المنتةةةة    ةةةة  شةةةةار 
 معر ةةةةةةةة ال اقتصةةةةةةةةا  نمةةةةةةةة  ج بنةةةةةةةةا  حةةةةةةةة    رقةةةةةةةة  بالجامعةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةا ي  الع قةةةةةةةا  إ ار 
 .العربي  لل   

  مجلةةةةةة  التنفيةةةةة   الم تةةةةة  اجتمةةةةةاع  ةةةةة  بةةةةةةرلي   ةةةةة  الجامعةةةةة  بعثةةةةة  رئيسةةةةة  شةةةةةار    .5
  تةةةةةةةة (. 5/10/2016:  بةةةةةةةةرلي ) االلمانيةةةةةةةة  العربيةةةةةةةة   الصةةةةةةةةناع  التجةةةةةةةةار  غر ةةةةةةةة   ا ار 

 تنفيةةةةةةةة   ةةةةةةةة  نجاحةةةةةةةةا  تحقيةةةةةةةة  تضةةةةةةةةم  الةةةةةةةة   الغر ةةةةةةةة  رئةةةةةةةةي  تقريةةةةةةةةر علةةةةةةةة  الم ا قةةةةةةةة 
 لةةةةةة   المسةةةةةةت   ر يعةةةةةة  سةةةةةةمع   ا  اقتصةةةةةةا ي   م سسةةةةةة   تقةةةةةة يمها الغر ةةةةةة  اسةةةةةةتراتيجي 
 أخبةةةةةار تغطيةةةةة   ةةةةة   اضةةةةة  تحسةةةةة  إلةةةةة  أ   ممةةةةةا  االتحةةةةةا ا   السياسةةةةةي  الم سسةةةةةا 

 للغر ةةةةةة  مقةةةةةةر شةةةةةةرا  م ضةةةةةة ع النقةةةةةةا  تنةةةةةةا   تةةةةةة   مةةةةةةا.  اإلعةةةةةة    سةةةةةةائ   ةةةةةة  الغر ةةةةةة 
  االطةةةةة ع. المناسةةةة  العةةةةةر  إلةةةة  الت صةةةةة  حةةةةا  االقتصةةةةةا ي  الجةةةة    إعةةةةة ا   طلةةةة 
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 أ  إال للةةةةةةرب  ها  ةةةةةة  م سسةةةةةة  ليسةةةةةة  أنهةةةةةةا مةةةةةة  بةةةةةةالرغ  للغر ةةةةةة  المةةةةةةال  ال ضةةةةةة  علةةةةةة 
 حةةةةة ال  إلةةةةة   صةةةةةل  الغر ةةةةة  تقةةةةة مها التةةةةة   الخةةةةة ما  العضةةةةة ي  رسةةةةة   مةةةةة  اإليةةةةةرا ا 
 التجاريةةةةةةةةة   ال ثةةةةةةةةةائ  خةةةةةةةةة ما  مةةةةةةةةة  المت تيةةةةةةةةة  اإليةةةةةةةةةرا ا  تقلصةةةةةةةةة   يمةةةةةةةةةا  67.45%
  قةةةةة  ا األلمانيةةةةة  الضةةةةةرائ   ائةةةةةر   أ  2015 لعةةةةةا  الختةةةةةام  الحسةةةةةا  علةةةةة   الم ا قةةةةة 

 التنفيةةةةة   الم تةةةةة   مةةةةة  تبرئةةةةة ل إيجابيةةةةةا  أمةةةةةرا  لةةةةة   يعةةةةة  تحفظةةةةةا      التقريةةةةةر علةةةةة 
 .2017 لعا  الغر   م ا ن  مشر ع عل   الم ا ق 

 التجاريةةةة  الغر ةةةة  إ ار  مجلةةةة  اجتمةةةةاع  ةةةة  بر  سةةةة   ةةةة  الجامعةةةة  بعثةةةة  رئةةةةي  شةةةةار  .6
 . 2016 16/11 ي   بر  س     عق  ال   الل سمب رجي  البلجي ي  العربي 

 العم ميةةةةة  للجمعيةةةةة  السةةةةةن   االجتمةةةةةاع  ةةةةة  جنيةةةةة   ةةةةة  الجامعةةةةة  بعثةةةةة  رئةةةةةي  شةةةةةار  .7
 الغر ةةةةةةة  أنشةةةةةةةط  أهةةةةةةة  عةةةةةةةر  تةةةةةةة  حيةةةةةةة   2/12/2016 يةةةةةةة   الغر ةةةةةةة   ا ار   مجلةةةةةةة 

 يسةةةةم   بمةةةةا العربةةةة   العةةةةال  س يسةةةةرا بةةةةي  التجةةةةار  التعةةةةا   تع يةةةة  بشةةةة   التةةةة ا    تةةةة 
 العربةةةةة  الجانةةةةة  مشةةةةةار   يةةةةة أهم علةةةةة  البعثةةةةة  رئةةةةةي   أ ةةةةة   التجةةةةةار  التبةةةةةا   ب يةةةةةا  
.  تع يةةةةة ه المتبةةةةةا   التعةةةةةا   ر ةةةةة  بشةةةةة   اآلرا   تبةةةةةا   للتحةةةةةا ر الغر ةةةةة  اجتماعةةةةةا   ةةةةة 
 لبحةةةة  ال  ليةةة  الهجةةةر   منظمةةة  الغر ةةة  بةةةي  لقةةةةا  عقةةة   عةةة  البعثةةة  مةةة  الغر ةةة  طلبةةة   

 .  المتاح  التعا   مجاال 
 
 


 :والتنافسية الفكرية الملكية مجال ف  -9
( 56 ةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةة  ر  ) (ا ار  المل يةةةةةةةةةةةة  لف ريةةةةةةةةةةةة   التنا سةةةةةةةةةةةةي لعامةةةةةةةةةةةة  )األمانةةةةةةةةةةةة  اشةةةةةةةةةةةةار    -

 جنيةةةةةةةةةةةةة : (الجتماعةةةةةةةةةةةةةا  الجمعيةةةةةةةةةةةةة  العامةةةةةةةةةةةةة  للمنظمةةةةةةةةةةةةة  العالميةةةةةةةةةةةةة  للمل يةةةةةةةةةةةةة  الف ريةةةةةةةةةةةةة  
(.  شةةةةةةةةار   ةةةةةةةة  االجتماعةةةةةةةةا  جميةةةةةةةة  الةةةةةةةة    االعضةةةةةةةةا  بالمنظمةةةةةةةة  3-11/10/2016

 مةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةار   المنظمةةةةةةةةةا  الح  ميةةةةةةةةة   الغيةةةةةةةةةر ح  ميةةةةةةةةة  التةةةةةةةةة  لةةةةةةةةة يها صةةةةةةةةةف  مراقةةةةةةةةة  
 قةةةةة  عقةةةةة   ا ار  المل يةةةةة  الف ريةةةةة   التنا سةةةةةي  عةةةةة   اجتماعةةةةةا  تنسةةةةةيقي  علةةةةة   بالمنظمةةةةة .

هةةةةةةام  اجتماعةةةةةةا  الجمعيةةةةةة  العامةةةةةة  مةةةةةة  المسةةةةةة  لي  الح ةةةةةة ميي  عةةةةةة  م اتةةةةةة  المل يةةةةةة  
الف ريةةةةةة  بالةةةةةة    العربيةةةةةة   بحضةةةةةة ر ممثلةةةةةة  منةةةةةة  بيا  الةةةةةة    العربيةةةةةة  التاليةةةةةة : الممل ةةةةةة  

   جمه ريةةةةةةةةة  مصةةةةةةةةةر العربيةةةةةةةةة   االر نيةةةةةةةةة  الهاشةةةةةةةةةمي   ممل ةةةةةةةةة  البحةةةةةةةةةري   سةةةةةةةةةلطن  عمةةةةةةةةةا
الممل ةةةةةةةة  العربيةةةةةةةة  السةةةةةةةةع  ي   الممل ةةةةةةةة  المغربيةةةةةةةة   الجمه ريةةةةةةةة  االسةةةةةةةة مي  الم ريتانيةةةةةةةة   

.  باإلضةةةةا   الةةةة  مجلةةةة  التعةةةةا   لةةةة    الخلةةةةي  العربيةةةة  جمه ريةةةة  السةةةة  ا     لةةةة  قطةةةةر
 تةةةةة  مناقشةةةةة  آخةةةةةر المسةةةةةتج ا  حةةةةة   إنشةةةةةا  لجنةةةةة   نيةةةةة   ائمةةةةة  للمل يةةةةة  الف ريةةةةة   التةةةةة  
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( للمجلةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةا    االجتمةةةةةةةةةاع  97(  ةةةةةةةةة  الةةةةةةةةة  ر  )2089ار رقةةةةةةةةة  )صةةةةةةةةة ر القةةةةةةةةةر 
بإنشةةةةائها   اهميةةةة   لةةةة  لتنسةةةةي  العمةةةة  العربةةةة   ةةةة  مجةةةةا  المل يةةةة  الف ريةةةة .  مةةةةا عقةةةة   
اال ار  اجتماعةةةةةا  مةةةةة  مةةةةة ير الم تةةةةة  اإلقليمةةةةة  للةةةةة    العربيةةةةة  بالمنظمةةةةة  العالميةةةةة  للمل يةةةةة  

   األنشةةةةةةط  التةةةةةة  سةةةةةةتنف   ةةةةةة  عةةةةةةا  الف ريةةةةةة  )ال ايبةةةةةة (   تةةةةةة  االتفةةةةةةا  علةةةةةة  خطةةةةةة  العمةةةةةة
2017. 

 لم ا حةةةةةةة  السةةةةةةةا   اإلقليمةةةةةةة  المةةةةةةة تمر  ةةةةةةة   التنا سةةةةةةةي  الف ريةةةةةةة  الملي ةةةةةةة   ار إ شةةةةةةةار   -
 : بةةةةة ) أ ريقيةةةةةا  شةةةةةما  األ سةةةةةط الشةةةةةر  منطقةةةةة   ةةةةة  الف ريةةةةة  بالمل يةةةةة  الخاصةةةةة  الجةةةةةرائ 

15-16/11/2016.) 
 المةةةةةةة تمر  ةةةةةةة   نقةةةةةةةا حلقةةةةةةة   ةةةةةةة   متحةةةةةةة    التنا سةةةةةةةي  الف ريةةةةةةة  المل يةةةةةةة  إ ار  شةةةةةةةار   -

 نظمتةةةة   الةةةة    اإلبةةةة اع االبت ةةةةار أجةةةة  مةةةة  الف ريةةةة  المل يةةةة  حقةةةة   احتةةةةرا  لبنةةةةا  الةةةة  ل 
 جمه ريةةةةة  – شةةةةةنغها  محليةةةةة  مجلةةةةة  مةةةةة  بالتعةةةةةا   الف ريةةةةة  للمل يةةةةة  العالميةةةةة  المنظمةةةةة 
 -17: شةةةةةةنغها ) الصةةةةةةي  بجمه ريةةةةةة  الف ريةةةةةة  للمل يةةةةةة  ال  لةةةةةة   م تةةةةةة  الشةةةةةةعبي  الصةةةةةةي 

  قةةةةةة م  الف ريةةةةةة   للمل يةةةةةة  العالميةةةةةة  للمنظمةةةةةة  العةةةةةةا  مةةةةةة يرال بحضةةةةةة ر( 2016/ 18/11
 تع يةةةةة   ةةةة  الةةةةة  ل  التعةةةةا   بعنةةةةة ا  احةةةة اهما عمةةةةة   رقتةةةة   الف ريةةةةة  المل يةةةة  ا ار  مةةةة ير 
  الةةةةة   ال ةةةةةارت   بفةةةةةيل  الخةةةةةا  االسةةةةةتبيا  عةةةةة   الثانيةةةةة  الف ريةةةةة  المل يةةةةة  حقةةةةة   احتةةةةةرا 
 العالميةةةةةة   المنظمةةةةةة  بيةةةةةة العر  الةةةةةة    جامعةةةةةة  بةةةةةةي  المشةةةةةةتر   المشةةةةةةر عا  اهةةةةةة  مةةةةةة  يعةةةةةة 
  الف ريةةةة  المل يةةةة  ثقا ةةةة  مفهةةةة    تع يةةةة  الةةةة ع  نشةةةةر الةةةة  يهةةةة    الةةةة    الف ريةةةة   يةةةةللمل 

 بعةةةةةة  الفضةةةةةةائي  القنةةةةةة ا  عبةةةةةةر الفةةةةةةيل  لبةةةةةة  العةةةةةةر  المنتجةةةةةةي  اتحةةةةةةا  الةةةةةة  ارسةةةةةةال  تةةةةةة   
  يفيةةةةةةة  حةةةةةةة   المحةةةةةةةا ر مةةةةةةة  ا  عةةةةةةة   النةةةةةةة     تضةةةةةةةمن  .االنجلي يةةةةةةة  اللغةةةةةةة  الةةةةةةة  ترجمتةةةةةةة 

 النمةةةةةةةةة  لتحفيةةةةةةةةة  ج يةةةةةةةةة    سةةةةةةةةةائ   اسةةةةةةةةةتح ا  الف ريةةةةةةةةة  المل يةةةةةةةةة  ظةةةةةةةةةا ن مةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةتفا  
 اسةةةةةتخ ا  مةةةة  الةةةة    تم ةةةةي    يفيةةةة  الف ريةةةة  للمل يةةةة  ال طنيةةةة   االسةةةةتراتيجي  االقتصةةةةا  

 آليةةةةةةة  اسةةةةةةةتح ا    يفيةةةةةةة  ال طنيةةةةةةة  التنم يةةةةةةة  االهةةةةةةة ا  لتحقيةةةةةةة  الف ريةةةةةةة  المل يةةةةةةة  نظةةةةةةةا 
 . الف ري  المل ي  حق   إلنفا    عال  مبت ر 

   الصةةةةةةةةحا   الف ريةةةةةةةة  المل يةةةةةةةة   بعنةةةةةةةة ا  نةةةةةةةة     التنا سةةةةةةةةي  الف ريةةةةةةةة  المل يةةةةةةةة  ار ا  عقةةةةةةةة   -
 : العامةةةةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةةةة  مقةةةةةةةةةةةةةر) الف ريةةةةةةةةةةةةة  للمل يةةةةةةةةةةةةة  العالميةةةةةةةةةةةةة  المنظمةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةة  بالتعةةةةةةةةةةةةةا  

 العالميةةةةةةةةة  للمنظمةةةةةةةةة  العربةةةةةةةةة  اإلقليمةةةةةةةةة  الم تةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة ير بمشةةةةةةةةةار    ( 4-6/12/2016
يةةةة  االر نالممل ةةةة  )  :اآلتيةةةة  الةةةة    مةةةة   اع ميةةةةي  صةةةةحفيي   بمشةةةةار   الف ريةةةة  للمل يةةةة 

جمه ريةةةةةة  السةةةةةة  ا   جمه ريةةةةةة    الجمه ريةةةةةة  الج ائريةةةةةة  ال يمقراطيةةةةةة  الشةةةةةةعبي    الهاشةةةةةةمي 
 لسةةةةةةةطي   جمه ريةةةةةةة  جمه ريةةةةةةة  العةةةةةةةرا   سةةةةةةةلطن  عمةةةةةةةا     لةةةةةةة    الفي راليةةةةةةة   الصةةةةةةة ما 

   الممل ةةةةةةة  المغربيةةةةةةة  العربيةةةةةةة   مصةةةةةةةر جمه ريةةةةةةة  الجمه ريةةةةةةة  اللبنانيةةةةةةة   القمةةةةةةةر العربيةةةةةةة  
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 االتحةةةةةةةةا  رئةةةةةةةةي   بمشةةةةةةةةار  ( يةةةةةةةة اليمنالجمه ريةةةةةةةة    ريةةةةةةةة  اإلسةةةةةةةة مي  الم ريتانيةةةةةةةة  الجمه  
 الةةةةة    مةةةةة  الف ريةةةةة  المل يةةةةة  مجةةةةةا   ةةةةة  الخبةةةةةرا  مةةةةة   عةةةةة    العةةةةةر  للصةةةةةحفيي   العةةةةةا 

 هةةةةة ه  عقةةةةة   .العربيةةةةة  االنبةةةةةا     ةةةةةاال  المصةةةةةري  الصةةةةةح  ممثلةةةةة  مةةةةة   عةةةةة   العربيةةةةة 
 ب هميةةةةة  منةةةةةا  ايمانةةةةةا   الف ريةةةةة  مل يةةةةة ال بقضةةةةةايا  الصةةةةةحا   االعةةةةة   ت عيةةةةة  بهةةةةة   النةةةةة   
 الجماهيريةةةةةةة  الت عيةةةةةةة  خةةةةةةة   مةةةةةةة  العربيةةةةةةة  للصةةةةةةةحا   بالنسةةةةةةةب  الف ريةةةةةةة  المل يةةةةةةة  قضةةةةةةةي 

 أ را  مةةةةة  ا  عةةةةة   النةةةةة     استعرضةةةةة . الف ريةةةةة  المل يةةةةة  حقةةةةة   احتةةةةةرا  لتع يةةةةة   التثقيةةةةة 
  عةةةةةر  الم لةةةةة  حقةةةةة   أهمهةةةةةا محةةةةةا ر عةةةةة    ةةةةة  المشةةةةةار ي  قبةةةةة  مةةةةة  المق مةةةةة  العمةةةةة 
 العالميةةةةة  المنظمةةةةة   برنةةةةةام  الف ريةةةةة   بالمل يةةةةة   ع قتهةةةةةا الصةةةةةحا   عةةةةة  مليةةةةة ع تجةةةةةار 
 النةةةةةة    برنةةةةةةام   تضةةةةةةم . العربيةةةةةة  الةةةةةة     ةةةةةة  التنميةةةةةة  بشةةةةةة  ( ال ايبةةةةةة ) الف ريةةةةةة  للمل يةةةةةة 
 االقسةةةةا  علةةةة  للتعةةةةر   التلف يةةةة   اال اعةةةة  اتحةةةةا  مبنةةةة  الةةةة  للمشةةةةار ي  مي انيةةةة   يةةةةارا 

 مةةةة  عةةةة   مةةةة  مفتةةةة   لقةةةةا  عقةةةة   تةةةة  االهةةةةرا  جريةةةة   الةةةة   يةةةةار    ةةةة ل  بةةةةالمبن  الم جةةةة   
 . صحا ييها  تابها

 

 : القتصا ية والمتابعة التنسيق مجال ف  -10

 بشةةةةةةةةة   االقتصةةةةةةةةةا ي  الشةةةةةةةةة    بقطةةةةةةةةةاع الفرعيةةةةةةةةة  اإل ارا  مةةةةةةةةة   التعةةةةةةةةةا   التنسةةةةةةةةةي  يةةةةةةةةةت 
 :يل  ما

 تما يـــةوالج القتصـــا ية: التنمويـــة العربيـــة القمـــة وقـــرارا  نتـــائج تنفيـــ  متابعـــة: أولا  
 (:2013يناير: الرياض) الثالثة  ورتها ف 

: التنم يةةةةة  العربيةةةةة  القمةةةةة عةةةةة   الصةةةةةا ر  االقتصةةةةةا ي   القةةةةةرارا  نتةةةةةائ  تنفيةةةةة  متابعةةةةة 
   تنفيةةةةةة ا  (2013ينةةةةةةاير: الريةةةةةةا ) الثالثةةةةةة    رتهةةةةةةا  ةةةةةة   االجتماعيةةةةةة  االقتصةةةةةةا ي 

  ةةةة  رحلةةةة م تقريةةةةر إعةةةة ا  يت سةةةة  (27) العا يةةةة    رتهةةةةا  ةةةة  العربيةةةة  القمةةةة  قةةةةرارا ل
 تمهيةةةةةةةة ا   التحضةةةةةةةةير   االجتمةةةةةةةةاع  االقتصةةةةةةةةا   المجلةةةةةةةة  علةةةةةةةة  عةةةةةةةةر لل عةةةةةةةامي 

 .لقم ل   علر 

 :مــــــــــالبو) الرابعــــــــــة اإلفريقيــــــــــة العربيــــــــــة والتحضــــــــــير للقمــــــــــة اإل ــــــــــ ا  : ثانيــــــــــاا 
 :ومتابعة تنفي  نتائجها )الجوانب القتصا ية( (23/11/2016

    االجتماعا  التحضيري  التالي  :  شار   اإل ار  -

 (.6/9/2016-5اللجن  التحضيري   للقم  )ماالب  :   تماعاج 
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  :  (.9/2016-6اجتماع  لجن  تنسي  الشرا   العربي  اإل ريقي   )ماالب 

 لخطةةةةةةةة  العمةةةةةةةة  العربيةةةةةةةة  اال ريقيةةةةةةةة  المشةةةةةةةةتر   للتنميةةةةةةةة  هيةةةةةةةةياجتمةةةةةةةةاع اللجنةةةةةةةة  الت ج  
 (.30/9/2016-29 : اأ ي  أباب) ال راعي   األم  الغ ائ 

 ن  للجنةةةةةةة  التنظيميةةةةةةة  ل جتمةةةةةةةاع المشةةةةةةةتر  لةةةةةةة  را  ال راعةةةةةةة  العةةةةةةةر  االجتمةةةةةةةاع الثةةةةةةةا
 (.4/10/2016-3 :الخرط   )  األ ارق 

 للجنةةةةةةة  التنظيميةةةةةةة  ل جتمةةةةةةةاع المشةةةةةةةتر  لةةةةةةة  را  ال راعةةةةةةة  العةةةةةةةر   لةةةةةةة االجتمةةةةةةةاع الثا
 (.29/10/2016 :الخرط   )  األ ارق 

 عيةةةةةةةة   األمةةةةةةةة  االجتمةةةةةةةةاع الثالةةةةةةةة  لةةةةةةةة  را  ال راعةةةةةةةة  العةةةةةةةةر   األ ارقةةةةةةةة  للتنميةةةةةةةة  ال را
 يسةةةةةةةةةةةةةبق  اجتمةةةةةةةةةةةةاع علةةةةةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةةةةةت    بةةةةةةةةةةةةةار ( 2/11/2016:الخرطةةةةةةةةةةةة  )الغةةةةةةةةةةةة ائ  
 (.31/10/2016 :الخرط   ) المس  لي 

 (17/11/2016لجن  تنسي  الشرا   العربي  اإل ريقي  )ماالب  : اجتماع 
  :  (18/11/2016المنت   االقتصا   العرب  اإل ريق  )ماالب 
  لتجةةةةةةةةار   الماليةةةةةةةة  العةةةةةةةةر   األ ارقةةةةةةةة  )مةةةةةةةةاالب   را  االقتصةةةةةةةةا   ااأل   لةةةةةةةةاالجتمةةةةةةةةاع :

21/11/2016) 
صةةةة ر عةةةة  القمةةةة  الرابعةةةة  عةةةة   قةةةةرارا   ةةةة  المجةةةةا  االقتصةةةةا   سةةةةيت  متابعتهةةةةا  ةةةة  البنةةةة   -

 المخص  ل ل .
 

لقمـــة فـــ  ل   ـــ اإلاو  الجنوبيـــة أمريكـــا و ول العربيـــة للـــ ول الرابعـــة القمـــة نتـــائج متابعـــة: ثالثـــاا 
 الجوانب القتصا ية:  -(2018زويال :نوفمبر فن -)كراكاس  ورتها الخامسة

 العربيةةةةةةةةة  الممل ةةةةةةةةة   ةةةةةةةةة  الجن بيةةةةةةةةة  أمري ةةةةةةةةةا      العربيةةةةةةةةة  للةةةةةةةةة    الرابعةةةةةةةةة  القمةةةةةةةةة  عقةةةةةةةةة   -
 التةةةةةةةة  التعةةةةةةةةا    مبةةةةةةةةا ئ ألسةةةةةةةة  اسةةةةةةةةت ماال    (11/11/2015-10: الريةةةةةةةةا ) السةةةةةةةةع  ي 

:  ال  حةةةةةةةةة) الثانيةةةةةةةةة   الةةةةةةةةة  ر ( 2005: برا ليةةةةةةةةةا) للقمةةةةةةةةة  األ لةةةةةةةةة  الةةةةةةةةة  ر   ةةةةةةةةة  إرسةةةةةةةةةا ها تةةةةةةةةة 
  الريةةةةةةةةا  إعةةةةةةةة    القمةةةةةةةة  عةةةةةةةة  صةةةةةةةة ر  قةةةةةةةة (. 2012: بيةةةةةةةةر ) الثالثةةةةةةةة   الةةةةةةةة  ر   (2009
 االقتصةةةةةا ي  المجةةةةةاال  مةةةةة  الع يةةةةة   ةةةةة  التعةةةةةا   تع يةةةةة  علةةةةة  أساسةةةةة  بشةةةةة   ر ةةةةة  الةةةةة  

 قةةةةةةةةة  تابعةةةةةةةةة  (.   االتصةةةةةةةةاال النقةةةةةةةةة  الطاقةةةةةةةةة   السةةةةةةةةياح   البيئةةةةةةةةة   االسةةةةةةةةةتثمار  التجةةةةةةةةار  )
( تنفيةةةةة  مقةةةةةررا  القمةةةةة   جةةةةةار  إعةةةةة ا  الملةةةةة  األمانةةةةة  العامةةةةة  )قطةةةةةاع الشةةةةة    االقتصةةةةةا ي 

(  سةةةةةةةيت  2018 نةةةةةةة  ي  :نةةةةةةة  مبر  -االقتصةةةةةةةا   للقمةةةةةةة   ةةةةةةة    رتهةةةةةةةا الخامسةةةةةةة  ) را ةةةةةةةا 
 مناقش  الم ض ع    البن  المخص  ل ل .
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 :والجتما   القتصا   للمجلس( 99) لل ور  اإل  ا : رابعاا 
 البنةةةةةة    ثةةةةةةائ  إعةةةةةة ا  أجةةةةةة   مةةةةةة االقتصةةةةةا   بالقطةةةةةةاع الفرعيةةةةةة  اإل ارا  مةةةةةة  التنسةةةةةةي  يةةةةةت  -

( 99)   رتةةةةةة  العا يةةةةةة   ةةةةةة   االجتمةةةةةةاع  القتصةةةةةةا  ا المجلةةةةةة  علةةةةةة  للعةةةةةةر  االقتصةةةةةةا ي 
 العةةةةةةةا   األمةةةةةةي  تقريةةةةةةةر: ال ثةةةةةةائ   تشةةةةةةم  (.16/2/2017-13/2 :العامةةةةةةة  األمانةةةةةة  مقةةةةةةر)

   ثيقةةةةةةة  االقتصةةةةةةةا ي   اللجنةةةةةةة  أعمةةةةةةةا  جةةةةةةة    علةةةةةةة  الم رجةةةةةةة  للبنةةةةةةة   الشةةةةةةةارح  المةةةةةةة  را 
 . اللجا  المتخصص  ال  اري  المجال  تقارير

 
 : الجامعة مجلس موضو ا : خامساا 
    ع ا  االقتصا   بالقطاع الفرعي  اإل ارا  م  التنسي  يت  :يل  لما شامل  تقارير  ا 

 السةةةةةابع  العا يةةةةة    رتةةةةة   ةةةةة  القمةةةةة  مسةةةةةت   علةةةةة  الجامعةةةةة  مجلةةةةة  قةةةةةرارا  تنفيةةةةة  متابعةةةةة 
 (.2016 ي لي : ن ا ش ط)  العشري 

 للعةةةةةةةر ( 147) ( 146) الجامعةةةةةةة  مجلةةةةةةة    رتةةةةةةة  بةةةةةةةي   يمةةةةةةةا الفرعيةةةةةةة  ارا اإل  نشةةةةةةةاط 
 ) .العا ي  ال  ر  عل 
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 .الجامع  لمجل ( 147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لمرفقــــــــــــــــــــــــــــا ا
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