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 202 .المنظمات العربية المتخصصة التقرير الدوري لمشاركة األمانة العامة في اجتماعات
 :الحدددادش   دددر  البندددد
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   دددددر:ثدددددان  ال البندددددد
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( 12العربةةةي للك ربةةةاء فةةةي دورتةةةه العاديةةةة ) الةةةوزاريمجلةةةس التقريةةةر وقةةةرارات  -
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  األمانةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةة:مقةةةةةةةةةةةر ( )26واالجتمةةةةةةةةةةةاعي فةةةةةةةةةةةي دورت ةةةةةةةةةةةا العاديةةةةةةةةةةةة )
10-14/7/2017.) 
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 مذكرة  ارحة
 ب أن

 تقرير األمين العام
 ( للمجلس االقتصادش واالجتما  99 ن متابعة تنفيذ قرارات الدورة )

 (100( و)99فيما بين دورت  المجلس ) االقتصادشون اط القطاع 
 دددددددددد

 
  رض الموضوع:

عمةةةةةةةةر  بنحكةةةةةةةةام النظةةةةةةةةام الةةةةةةةةداخلي للمجلةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةاعي  تقةةةةةةةةوم األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة 
متابعةةةةةة تنفيةةةةةذ قةةةةةرارات المجلةةةةةس ونشةةةةةاط األمانةةةةةة العامةةةةةة فيمةةةةةا بةةةةةين دورتةةةةةي حةةةةةو  بإعةةةةةداد تقريةةةةةر 

 .انعقاد 
 

 )التقرير بمجلد مستقل(
 

 المقترح المطلوب:
 .نة الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا  األمر معرور على اللج
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 :الثانيالبند 
ف  ستوى القمة الملف االقتصادش واالجتما   لمجلس الجامعة  لى م

 - (2018/ آذار : مارسالمملكة العربية السعودية) (29) دورته العادية
 .قتصاديةالجوانب اال
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 مذكرة  ارحة
 ب أن

 (29) ف  دورته العاديةستوى القمة ا   لمجلس الجامعة  لى مالملف االقتصادش واالجتم
 2018: مارس / آذار المملكة العربية السعودية

 قتصادية(الجوانب اال)
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  رض الموضوع:
كلّةةف مجلةةس جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى مسةةتوى القمةةة المجلةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي  -

( 280)عداد الملف االقتصادي واالجتماعي الذي ُيعرر عليه بموجب القةرار رقةم ض بم مة
 .23/5/2004بتاريخ 

للمجلةةةةةس االقتصةةةةةادي  (67)( الصةةةةةادر عةةةةةن الةةةةةدورة العاديةةةةةة 1406تضةةةةةمن القةةةةةرار رقةةةةةم ) -
المعةايير التةي يةتم بموجب ةا عةرر الموضةوعات االقتصةادية  (2001)فبراير:  واالجتماعي

ة العربيةة  بةنن تكةون ذات أولويةة نسةبية فةي تحقيةق التكامة  التنمةوي واالجتماعية على القم
االقتصةةادي واالجتمةةاعي  وتراعةةي الةةدور الحكةةومي المباشةةر وغيةةر المباشةةر في ةةا  وتقةةارب 
وج ةةات النظةةر حول ةةا بةةين مختلةةف الةةدو  العربيةةة بحيةةت يحقةةق عرضةة ا النتةةائج المنشةةودة  

ئمةةةة للعمةةة  العربةةةي المشةةةترك  وتُقةةةدم للقمةةةة وأن يكةةةون قةةةد تةةةم بحث ةةةا فةةةي ضطةةةار اآلليةةةات القا
 مدعومة بالدراسات واألبحات الرزمة التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة بشنن ا.

( لمجلةةةس جامعةةةة الةةةدو  25)العاديةةةة ( الصةةةادر عةةةن الةةةدورة 605وبنةةةاء  علةةةى القةةةرار رقةةةم ) -
ى "تكليف األمانة (  الذي نصت فقرته )ب( عل2014)الكويت: على مستوى القمة العربية 

العامة لجامعة الدو  العربية ببدء ارعةداد للملةف االقتصةادي واالجتمةاعي للةدورات العاديةة 
لمجلس الجامعة التحضيري للقمة اعتبارا  مةن دورات المجلةس االقتصةادي واالجتمةاعي فةي 

ووفقةةةةا  لمعةةةةايير عةةةةرر الموضةةةةوعات االجتماعيةةةةة "  شةةةة ر سةةةةبتمبر/ أيلةةةةو  مةةةةن كةةةة  عةةةةام
ادية علةةى القمةةة  سةةيقوم القطةةاع االقتصةةادي بعةةرر الموضةةوعات التةةي سةةترد مةةن واالقتصةة

الةةةةةدو  األعضةةةةةاء والج ةةةةةات المعنيةةةةةة علةةةةةى المجةةةةةالس الوزاريةةةةةة المتخصصةةةةةة العاملةةةةةة فةةةةةي 
عرض ا والتنموية تم يدا  التخاذ القرارات الرزمة بشنن ا حتى يتسنى  االقتصاديةالمجاالت 
 على القمة.

 المقترح المطلوب:

 معرور على اللجنة الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا . األمر



- 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث:البند 

ا نيديغ –فريقية فدى دورتهدا الرابعدة )مداالبو لقمة العربية اإلمتابعة تنفيذ قرارات ا
 الجوانب االقتصادية. -(23/11/2016: االستوائية
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 مذكرة  ارحة

 ب أن
 ف  دورتها الرابعةاالفريقية لقمة العربية متابعة تنفيذ قرارات ا

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

 دددددددددد
  رض الموضوع:

 بتةةةةةةةةةاريخ (غينيةةةةةةةةةا االسةةةةةةةةةتوائية :مةةةةةةةةةاالبو)ُعقةةةةةةةةةدت القمةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة األفريقيةةةةةةةةةة الرابعةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي  -
 أصةةةةةدرتلتنميةةةةةة مسةةةةةتدامة وتعةةةةةاون اقتصةةةةةادي". وقةةةةةد    تحةةةةةت شةةةةةعار "معةةةةةا  23/11/2016

عةةةةرن مةةةةاالبوالقمةةةةة    تناولةةةةت جملةةةةة مةةةةن األمةةةةور مةةةةن بين ةةةةا تعزيةةةةز عةةةةددا  مةةةةن القةةةةرارات وا 
زالةةةةةةة  التعةةةةةةاون العربةةةةةةي األفريقةةةةةةي فةةةةةةي كافةةةةةةة المجةةةةةةاالت ذات العرقةةةةةةة ومواصةةةةةةلة الج ةةةةةةود وا 
العوائةةةةةق التةةةةةي تعتةةةةةرر سةةةةةب  تفعيةةةةة  وتطةةةةةوير ذلةةةةةك وفقةةةةةا  للمصةةةةةال  المشةةةةةتركة. وبالنسةةةةةبة 

 ت الصادرة عن القمة تشم  ما يلي: للجوانب االقتصادية  فإن القرارا

 ( بشةةةةةنن تقريةةةةةر األنشةةةةةطة المشةةةةةترك لرئيسةةةةةة مفوضةةةةةية االتحةةةةةاد االفريقةةةةةي 1القةةةةةرار رقةةةةةم )
واألمةةةةين العةةةةام لجامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة عةةةةن تنفيةةةةذ اسةةةةتراتيجية الشةةةةراكة العربيةةةةة االفريقيةةةةة 

يةةةةةةةة وقةةةةةةةرارات القمةةةةةةةة االفريق 2016-2014العربيةةةةةةةة المشةةةةةةةتركة  األفريقيةةةةةةةة خطةةةةةةةة العمةةةةةةة و 
  (.الجوانب االقتصادية) -العربية الثالثة

 ( بشنن تنسيق تموي  المشاريع األفريقية العربية ال2القرار رقم )مشتركة. 

 ( بشةةةةنن3القةةةةرار رقةةةةم )  االجتمةةةةاع المشةةةةترك األو  للةةةةوزراء األفارقةةةةة والعةةةةرب المسةةةة ولين
 عن االقتصاد والتجارة والمالية.

 ( بشةةةةةةةنن المةةةةةةة تمر الةةةةةةةوزاري 4القةةةةةةةرار رقةةةةةةةم )  األفريقةةةةةةةي العربةةةةةةةي المشةةةةةةةترك الثالةةةةةةةت حةةةةةةةو
خةةةةةةر  التنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة واألمةةةةةةن الغةةةةةةذائي المنعقةةةةةةد فةةةةةةي الخرطةةةةةةوم  جم وريةةةةةةة السةةةةةةودان 

 .2/11/2016 -31/10الفترة 
 ( بشنن موعد ومكان انعقاد القمة االفريقية العربية الخامسة.6القرار رقم ) 

 ( بشةةةةةةةةةنن وضةةةةةةةةةع خطةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةة  افريقيةةةةةةةةةة 7القةةةةةةةةةرار رقةةةةةةةةةم )–  2017كة عربيةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةتر-
2019/2021. 

(  عقةةةةد المنتةةةةدى 2013وتنفيةةةةذا لقةةةةرار القمةةةةة العربيةةةةة االفريقيةةةةة الثالثةةةةة فةةةةي دولةةةةة الكويةةةةت ) -
(  بتنظةةةةةةيم مشةةةةةةترك بةةةةةةين األمانةةةةةةة 18/11/2016)مةةةةةةاالبو:  ارفريقةةةةةةياالقتصةةةةةةادي العربةةةةةةي 

العامةةةةةة للجامعةةةةةة واتحةةةةةاد الغةةةةةرف العربيةةةةةة واألكاديميةةةةةة العربيةةةةةة للعلةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةا والنقةةةةة  
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البحةةةةةةةةري ومفوضةةةةةةةةةية االتحةةةةةةةةةاد ارفريقةةةةةةةةةي والمصةةةةةةةةرف العربةةةةةةةةةي للتنميةةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةةادية فةةةةةةةةةي 
زيةةةةةادة تةةةةةدفقات التجةةةةةارة واالسةةةةةتثمار علةةةةةى تعزيةةةةةز سةةةةةب   ضفريقيةةةةةا. وركةةةةةزت أعمةةةةةا  المنتةةةةةدى

كمةةةةةةةا عقةةةةةةةد االجتمةةةةةةةاع بةةةةةةةين ارقليمةةةةةةةين مةةةةةةةن خةةةةةةةر  المشةةةةةةةاركة الفعالةةةةةةةة للقطةةةةةةةاع الخةةةةةةةا . 
رب المسةةةةةةة ولين عةةةةةةةن االقتصةةةةةةةاد والتجةةةةةةةارة الةةةةةةةوزاري المشةةةةةةةترك األو  لةةةةةةةوزراء األفارقةةةةةةةة والعةةةةةةة

فةةةةةر  االسةةةةةتثمار مةةةةةن خةةةةةر   (  تحةةةةةت شةةةةةعار "تعزيةةةةةز21/11/2016والماليةةةةةة )مةةةةةاالبو: 
علمةةةةةةةةا  المشةةةةةةةةاركون  . وقةةةةةةةةد أحةةةةةةةةيطالتمويةةةةةةةة  وتطةةةةةةةةوير البنيةةةةةةةةة األساسةةةةةةةةية العةةةةةةةةابرة للحةةةةةةةةدود"

تقريةةةةةةر وكةةةةةةذلك بضعةةةةةةرن مةةةةةةاالبو ومشةةةةةةاريع القةةةةةةرارات  عبالجوانةةةةةةب االقتصةةةةةةادية فةةةةةةي مشةةةةةةرو 
متابعةةةةةة  علةةةةةىالمةةةةةذكور  وتةةةةةم االتفةةةةةاق المنتةةةةةدى االقتصةةةةةادي العربةةةةةي األفريقةةةةةي وتوصةةةةةيات 

ضلةةةةةى المجلةةةةةس المشةةةةةترك تنفيةةةةةذ الجوانةةةةةب الفنيةةةةةة االقتصةةةةةادية الةةةةةواردة في ةةةةةا  وتةةةةةم رفةةةةةع ذلةةةةةك 
 لوزراء الخارجية العرب واألفارقة.

 2119 وبعةةةةةةةرر النتةةةةةةةائج علةةةةةةةى المجلةةةةةةةس االقتصةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةاعي أصةةةةةةةدر قةةةةةةةرار  رقةةةةةةةم -

 :الذي ن  على 16/2/2017 بتاريخ 
دعةةةةةةوة األمانةةةةةةة العامةةةةةةة للجامعةةةةةةة والةةةةةةدو  العربيةةةةةةة والمجةةةةةةالس الوزاريةةةةةةة المتخصصةةةةةةة  .1

والمنظمةةةةةةةةات العربيةةةةةةةةة المتخصصةةةةةةةةة ضلةةةةةةةةى مواصةةةةةةةةلة ج ود ةةةةةةةةا فةةةةةةةةي تنفيةةةةةةةةذ القةةةةةةةةرارات 
االقتصةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةة للقمةةةةةةة العربيةةةةةةة ارفريقيةةةةةةة فةةةةةةي دورت ةةةةةةا الرابعةةةةةةة  )مةةةةةةاالبو: 

2016.) 
معةةةةة ضلةةةةى التنسةةةةيق مةةةةع مفوضةةةةية االتحةةةةاد ارفريقةةةةي لعقةةةةد دعةةةةوة األمانةةةةة العامةةةةة للجا .2

اجتماعةةةةةةةةات فةةةةةةةةرق عمةةةةةةةة  التجةةةةةةةةارة واالسةةةةةةةةتثمار والبنيةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةة )الطاقةةةةةةةةة  النقةةةةةةةة   
وعةةةةةةرر النتةةةةةةائج التةةةةةةي يةةةةةةتم  2019-2017االتصةةةةةةاالت( السةةةةةةتكما  خطةةةةةةة العمةةةةةة  

 التوص  ضلي ا بصفة دورية على المجلس االقتصادي واالجتماعي.

لةةةةى التنسةةةةةيق مةةةةةع مفوضةةةةةية االتحةةةةاد ارفريقةةةةةي لعقةةةةةد اجتمةةةةةاع دعةةةةوة األمانةةةةةة العامةةةةةة ض .3
للم سسةةةةةةةات الماليةةةةةةةة العربيةةةةةةةة وارفريقيةةةةةةةة لحشةةةةةةةد وتنسةةةةةةةيق ومتابعةةةةةةةة تمويةةةةةةة  وتنفيةةةةةةةذ 

 المشاريع ارفريقية العربية المشتركة المقترحة.

دعوة األمانة العامة للجامعة ضلى التنسيق مع مفوضية االتحةاد ارفريقةي لمتابعةة تنفيةذ  .4
 (.18/11/2016تدى االقتصادي العربي ارفريقي )ماالبو: نتائج المن

والمنظمةةةةةةةةةةةةات العربيةةةةةةةةةةةةة  المتخصصةةةةةةةةةةةةةقامةةةةةةةةةةةةت األمانةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةة والمجةةةةةةةةةةةةالس الوزاريةةةةةةةةةةةةة  -
المتخصصةةةةةةةةةة بمتابعةةةةةةةةةة تنفيةةةةةةةةةذ مقةةةةةةةةةررات القمةةةةةةةةةة وفةةةةةةةةةق توجي ةةةةةةةةةات المجلةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةادي 
واالجتمةةةةةةةاعي. وقةةةةةةةد عقةةةةةةةةدت عةةةةةةةدة اجتماعةةةةةةةةات تشةةةةةةةاورية بةةةةةةةين األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةة واالتحةةةةةةةةاد 

رقةةةةةةم ريقةةةةةي لمتابعةةةةةة تنفيةةةةةةذ القةةةةةرارات االقتصةةةةةادية الصةةةةةةادرة عةةةةةن القمةةةةةة وخاصةةةةةةة القةةةةةرار ارف
 2019/2021-2017عربيةةةةةةةةة مشةةةةةةةةتركة  –( بشةةةةةةةةنن اسةةةةةةةةتكما  خطةةةةةةةةة عمةةةةةةةة  ضفريقيةةةةةةةةة 7)

واألجنةةةةةةةةدة العربيةةةةةةةةة لرتحةةةةةةةةاد االفريقةةةةةةةي  2063( وبحةةةةةةةةت كيفيةةةةةةةةة ضدمةةةةةةةا  أجنةةةةةةةةدة 1 )مرفةةةةةةةق
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تتةةةةةةولى فةةةةةةرق عمةةةةةة  أن علةةةةةةى فةةةةةةي خطةةةةةةة العمةةةةةة  العربيةةةةةةة ارفريقيةةةةةةة. وتةةةةةةم االتفةةةةةةاق  2030
ذلةةةةةةةك وأن تعقةةةةةةةد اجتماعات ةةةةةةةا لبلةةةةةةةورة خطةةةةةةةة العمةةةةةةة   التجةةةةةةةارة واالسةةةةةةةتثمار والبنيةةةةةةةة التحتيةةةةةةةة

المةةةةةةةةةةةذكورة فةةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةةورت ا الن ائيةةةةةةةةةةةة تم يةةةةةةةةةةةدا لعرضةةةةةةةةةةة ا علةةةةةةةةةةةى المجلةةةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةةةادي 
واالجتمةةةةاعي ومةةةةن ثةةةةم علةةةةى مجلةةةةس جامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة. كمةةةةا تةةةةم االتفةةةةاق علةةةةى وضةةةةع 

جتماعةةةةةات ومةةةةةن أ م ةةةةةا االجتمةةةةةاع الةةةةةدوري لم سسةةةةةات خريطةةةةةة طريةةةةةق لعقةةةةةد عةةةةةدد مةةةةةن اال
العةةةةةةةرب واألفارقةةةةةةةة كبةةةةةةةار المسةةةةةةة ولين المشةةةةةةةترك لالتمويةةةةةةة  العربيةةةةةةةة وارفريقيةةةةةةةة واالجتمةةةةةةةاع 

وجةةةةةةةةةةةاري حاليةةةةةةةةةةةا ارعةةةةةةةةةةةداد للمنتةةةةةةةةةةةدى المسةةةةةةةةةةة ولين عةةةةةةةةةةةن االقتصةةةةةةةةةةةاد والتجةةةةةةةةةةةارة والماليةةةةةةةةةةةة. 
فريقيةةةةةةةةةةةةةةةا )عمةةةةةةةةةةةةةةةان  -27المملكةةةةةةةةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةةةةةةةةة ال اشةةةةةةةةةةةةةةةمية : -االقتصةةةةةةةةةةةةةةةادي العربةةةةةةةةةةةةةةةي وا 

( ب ةةةةةةةةةدف تعزيةةةةةةةةةز الشةةةةةةةةةراكة العربيةةةةةةةةةة االفريقيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةى المجةةةةةةةةةا  االقتصةةةةةةةةةادي 28/9/2017
 تم يدا لعرر نتائجه على اجتماع كبار المس ولين المذكور أعر .

( بشةةةةةةنن المةةةةةة تمر 4تنفيةةةةةةذ القةةةةةةرار رقةةةةةةم ) المنظمةةةةةةة العربيةةةةةةة للتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة كمةةةةةةا تابعةةةةةةت -
راعيةةةةةةةة واألمةةةةةةةن الغةةةةةةةذائي األفريقةةةةةةةي العربةةةةةةةي المشةةةةةةةترك الثالةةةةةةةت حةةةةةةةو  التنميةةةةةةةة الز الةةةةةةةوزاري 

 -31/10جم وريةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةودان خةةةةةةةةةةةةةةر  الفتةةةةةةةةةةةةةةرة ب الخرطةةةةةةةةةةةةةةوممدينةةةةةةةةةةةةةةة المنعقةةةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةةةي 
للعةةةةةةةةةةةةرر علةةةةةةةةةةةةى المجلةةةةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةةةةادي  (2 مرفةةةةةةةةةةةةق) ا  عةةةةةةةةةةةةدت تقريةةةةةةةةةةةةر أ  و 2/11/2016

 واالجتماعي.
تلقةةةةةةةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة مةةةةةةةذكرة الصةةةةةةةندوق الكةةةةةةةويتي للتنميةةةةةةةة االقتصةةةةةةةادية العربيةةةةةةةة بتةةةةةةةاريخ  -

مبةةةةادرة حضةةةةرة صةةةةاحب حةةةةو  التقةةةةدم المحةةةةرز فةةةةى تنفيةةةةذ مرفةةةةق ب ةةةةا تقريةةةةر  31/7/2017
 .(3)مرفق السمو أمير دولة الكويت المعنية بالتنمية في ضفريقيا 

تجةةةةةةدر ارشةةةةةةارة الةةةةةةى أن لجنةةةةةةة التنسةةةةةةيق الشةةةةةةراكة العربيةةةةةةة ارفريقيةةةةةةة المكونةةةةةةة مةةةةةةن ترويكةةةةةةا  -
المملكةةةةةة  القمةةةةةة العربيةةةةةة )الجم وريةةةةةة االسةةةةةرمية الموريتانيةةةةةة  المملكةةةةةة األردنيةةةةةة ال اشةةةةةمية 

العربيةةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية( وترويكةةةةةةةةا القمةةةةةةةةة ارفريقيةةةةةةةةة )جم وريةةةةةةةةة جيبةةةةةةةةوتي  جم وريةةةةةةةةة غينيةةةةةةةةا 
االسةةةةةتوائية  جم وريةةةةةة تشةةةةةاد( واألمانةةةةةة العامةةةةةة لجامعةةةةةة الةةةةةدو  العربيةةةةةة ومفوضةةةةةية االتحةةةةةاد 
ارفريقةةةةي والمصةةةةرف العربةةةةي للتنميةةةةة فةةةةي ضفريقيةةةةا بصةةةةفة مراقةةةةب سةةةةتعقد اجتماع ةةةةا الةةةةدوري 

ذ نتةةةةةةةائج القمةةةةةةةة فةةةةةةةي دورت ةةةةةةةا الرابعةةةةةةةة  وذلةةةةةةةك فةةةةةةةي شةةةةةةة ر أغسةةةةةةةطس القةةةةةةةادم لمتابعةةةةةةةة تنفيةةةةةةة
2017. 

 المقترح المطلوب:
 .األمر معرور على اللجنة الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا  
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 7قرار رقم 
  ربية م تركة –ب أن وض  خطة  مل أفريقية 

2017 – 2019/2021  
 

 قادة البلدان األفريقية والعربية  نحن

جمةةةةةةة االلتزامةةةةةةات الةةةةةةواردة فةةةةةةي ضعةةةةةةرن مربةةةةةةو الةةةةةةذي اعتمدتةةةةةةه القمةةةةةةة ضلةةةةةةى بضةةةةةةرورة تر إذ نددددددذكر 
 ضجراءات ملموسة؛ 

ذ ندددددددذكر    التةةةةةةةي اعتمةةةةةةةدت ا القمةةةةةةةة األفريقيةةةةةةةة 2016 -2011بةةةةةةةنن خطةةةةةةةة العمةةةةةةة  المشةةةةةةةتركة وا 
  قةةةةةد أعاقت ةةةةةا تحةةةةةديات مختلفةةةةةة  2010العربيةةةةةة الثانيةةةةةة المنعقةةةةةدة فةةةةةي سةةةةةرت  ليبيةةةةةا فةةةةةي أكتةةةةةوبر 

عةةةةةدم تةةةةةوفير المةةةةةوارد المخصصةةةةةة لتنفيةةةةةذ الخطةةةةةة وعةةةةةدم وجةةةةةود  تضةةةةةمنت مةةةةةن بةةةةةين أمةةةةةور أخةةةةةرى 
آليةةةةات فعالةةةةة للتنفيةةةةذ والمتابعةةةةة  وعةةةةدم مشةةةةاركة القطةةةةاع الخةةةةا  ممةةةةا سةةةةا م فةةةةي عةةةةدم تنفيةةةةذ ا؛ 

الحاجةةةةة ضلةةةةى التغلةةةةب علةةةةى مثةةةة   ةةةةذ  التحةةةةديات مةةةةن أجةةةة  ضةةةةمان نجةةةةا  خطةةةةة العمةةةة  ونؤكددددد 
 المشتركة المقترحة؛ 

ذ ن ددددد د  طةةةةة عمةةةة  الشةةةةراكة األفريقيةةةةة العربيةةةةة مةةةةن كون ةةةةا مجةةةةرد علةةةةى ضةةةةرورة تحويةةةة  اتجةةةةا  خوا 
بةةةةرامج ثنائيةةةةة ضلةةةةى بةةةةرامج ومشةةةةاريع ضقليميةةةةة وقةةةةارة وكةةةةذلك مةةةةن مجةةةةرد عمليةةةةة ضلةةةةى تع ةةةةدات أكثةةةةر 

 تحديدا تُفيُد على نحو ملموس عددا أكبر من بلدان ومواطني المنطقتين؛ 

ذ نؤكدددددد  لدددددى مشةةةةةتركة نحةةةةةو بةةةةةرامج ضةةةةةرورة ضعةةةةةادة توجيةةةةةه خطةةةةةة العمةةةةة  األفريقيةةةةةة العربيةةةةةة ال وا 
 ومشاريع ضقليمية تعود بالمنفعة على بلدان وشعوب المنطقتين. 

بج ةةةةةةود األمانةةةةةةة العامةةةةةةة لجامعةةةةةةة الةةةةةةدو  العربيةةةةةةة ومفوضةةةةةةية االتحةةةةةةاد األفريقةةةةةةي فةةةةةةي  نقددددددر -1
 (.2019/2020-2017ضعداد مشروع خطة العم  األفريقية العربية المشتركة )

ألمةةةةةةين العةةةةةةام لجامعةةةةةةة الةةةةةةدو  العربيةةةةةةة رئيسةةةةةةة مفوضةةةةةةية االتحةةةةةةاد األفريقةةةةةةي وانطلددددددب مددددددن  -2
 تنظيم خلوة لكبار المس ولين حو  خطة العم  المقترحة.

رئيسةةةة مفوضةةةية االتحةةةةاد األفريقةةةي واألمةةةين العةةةام لجامعةةةة الةةةدو  العربيةةةةة نطلدددب أيضدددا مدددن  -3
اسةةةةةتكما  خطةةةةةةة عمةةةةةة  مشةةةةةتركة وتقةةةةةةديم ا ضلةةةةةةى دورة اسةةةةةتثنائية للمجلةةةةةةس الةةةةةةوزاري المشةةةةةةترك 

( مةةةةةةةن تةةةةةةةاريخ 6عربيةةةةةةةة فةةةةةةةي غضةةةةةةةون فتةةةةةةةرة ال تتجةةةةةةةاوز سةةةةةةةتة أشةةةةةةة ر )للشةةةةةةةراكة األفريقيةةةةةةةة ال
 اعتماد  ذا القرار.

مةةةةن مجلةةةةس وزراء الخارجيةةةةة المشةةةةترك عقةةةةد دورة اسةةةةتثنائية فةةةةي غضةةةةون سةةةةتة نطلددددب كددددذل   -4
 ( أش ر من تاريخ صدور  ذا القرار  العتماد خطة العم ؛ 6)

 1 رفقم
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 2 مرفق
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 3 مرفق
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 : الرابعالبند 

ذ إ الن الرياض الصادر  ن القمة الرابعة للدول العربية ودول متابعة تنفي
ف  دورتها واإل داد للقمة ( 11/11/2015-10 أمريكا الجنوبية )الرياض:

  .الجوانب االقتصادية – (2018 فنزويال:جمهورية الخامسة )
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 مذكرة  ارحة

 ب أن
 متابعة تنفيذ إ الن الرياض الصادر  ن 

 ( 11/11/2015-10 :الرياض)لعربية ودول أمريكا الجنوبية القمة الرابعة للدول ا
 (2018 فنزويال:جمهورية )الخامسة ف  دورتها واإل داد للقمة 

 الجوانب االقتصادية
  رض الموضوع:

 : أوالا 
الثانيةةةة لقمةةةة ا( و 2005: )برازيليةةةاللةةةدو  العربيةةةة ودو  أمريكةةةا الجنوبيةةةة  األولةةةيعقةةةدت القمةةةة  -

  (2015: نةةوفمبر الرابعةةة )الريةةار القمةةةو   (2012 :)ليمةةاالثالثةةة  لقمةةةاو  (2009)الدوحةةة: 
والتةي   األولةىلقمةة ااستكماال ألسس ومبادئ التعاون التي تم ضرسا  ا فةي األخيرة القمة  وتعد

ت دف ضلى تعزيةز التعةاون االقتصةادي والتجةاري واالسةتثماري بةين الةدو  العربيةة ودو  أمريكةا 
ركز بشك  أساسي على تعزيز التعةاون  " الذيالريارمة "ضعرن الجنوبية. وقد صدر عن الق

  البيئةةة  السةةياحة  الطاقةةة  النقةة (فةةي العديةةد مةةن المجةةاالت االقتصةةادية )التجةةارة  االسةةتثمار  
 جم وريةة فنةزويرسةتعقد فةي ف (االسباالعربية ودو  أمريكا الجنوبية )لدو  ل خامسةالقمة الما أ

المجةةةاالت  فةةةي( المتعلقةةةة بالتعةةةاون 1الفقةةةرة ) فةةةين الريةةةار وقةةةد أكةةةد ضعةةةر .2018عةةةام  فةةةي
وكةةةذلك علةةةى   علةةةى أ ميةةةة تنفيةةةذ خطةةةط العمةةة  المشةةةتركة فةةةي المجةةةاالت القطاعيةةةةالقطاعيةةةة 

أ مية تفعي  عمة  اللجةان القطاعيةة المشةتركة المنةوط ب ةا ترجمةة مةا صةدر عةن االجتماعةات 
 .تركة للتعاونالوزارية القطاعية من قرارات ضلى مشاريع وبرامج مش

 :ثانياا 
والمجةةةةةالس الوزاريةةةةةة المتخصصةةةةةة والمنظمةةةةةات العربيةةةةةة المتخصصةةةةةة  ت األمانةةةةةة العامةةةةةةقامةةةةة  -

اعةةةةةةةرن الريةةةةةةةار وعةةةةةةةرر النتةةةةةةةائج التةةةةةةةي يةةةةةةةتم  يبمتابعةةةةةةةة تنفيةةةةةةةذ الجوانةةةةةةةب االقتصةةةةةةةادية فةةةةةةة
أصةةةةةةةدر   والةةةةةةةذي التوصةةةةةةة  الي ةةةةةةةا بصةةةةةةةفة دوريةةةةةةةة علةةةةةةةى المجلةةةةةةةس االقتصةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةاعي

والةةةةةذي نةةةةة   16/2/2017بتةةةةةاريخ  2120رقةةةةةم  قةةةةةرارالخر ةةةةةا ان آ  كةةةةةبشةةةةةنن ا عةةةةةدة قةةةةةرارات
 للجامعةةةةةةةة العامةةةةةةةة األمانةةةةةةةة تكليةةةةةةةف :أوال : الجوانةةةةةةةب االقتصةةةةةةةادية" :فةةةةةةةي فقرتةةةةةةةه األولةةةةةةةى علةةةةةةةى

 االقتصةةةةةةةةادية القطاعيةةةةةةةةة االجتماعةةةةةةةةات لعقةةةةةةةةد الجنةةةةةةةةوبي األمريكةةةةةةةةي الجانةةةةةةةةب مةةةةةةةةع بالتنسةةةةةةةةيق
 فةةةةةي العرقةةةةةة ذات القطاعيةةةةةة االجتماعةةةةةات  ةةةةةام  علةةةةةى الريةةةةةار عمةةةةة  خطةةةةةة فةةةةةي الةةةةةواردة

 علةةةةةى النتةةةةةائج وعةةةةةرر  كلمةةةةةا أمكةةةةةن ذلةةةةةك والنفقةةةةةات للوقةةةةةت تةةةةةوفيرا   وذلةةةةةك  الدوليةةةةةة المحافةةةةة 
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 الملةةةةةةف رعةةةةةةداد المطلوبةةةةةةة الترتيبةةةةةةات ضةةةةةةمن واالجتمةةةةةةاعي االقتصةةةةةةادي المجلةةةةةةس اجتماعةةةةةةات
 "(.2018: فنزوير جم ورية) الخامسة القمة على سيعرر الذي االقتصادي

م األنشطة والج ةود التةي قامةت ب ةا األمانةة العامةة بشةنن تنفيةذ وفيما يلي استعرار موجز أل  -
 :(2015مقررات قمم الدو  العربية ودو  أمريكا الجنوبية وآخر ا القمة الرابعة )الريار: 

  المنتةةةةدى الرابةةةةع لرجةةةةا   بمتابعةةةةة تنفيةةةةذ نتةةةةائجالعامةةةةة  األمانةةةةة قامةةةةت مجددددال النقددددل : فدددد
وقةةةةةةةةد  .(18/11/2015)الريةةةةةةةةار :وبيةةةةةةةةة عمةةةةةةةةا  للةةةةةةةةدو  العربيةةةةةةةةة ودو  امريكةةةةةةةةا الجناأل

ب ةةةةدف تنميةةةةة حركةةةةة التجةةةةارة الدوليةةةةة  البحةةةةريلتطةةةةوير دور النقةةةة   الةةةةدوليعقةةةةد المنتةةةةدى 
-13أمريكةةةةةا الجنوبيةةةةةة )القةةةةةا رة :  فةةةةةيبةةةةةين مجموعةةةةةة الةةةةةدو  العربيةةةةةة ومجموعةةةةةة الةةةةةدو  

شةةةةةةركتين  رنشةةةةةةاء ةآليةةةةةة وضةةةةةةعخرل ةةةةةةا  تةةةةةةمعمةةةةةة  ورشةةةةةةة  ت. كمةةةةةةا عقةةةةةةد(15/4/2016
مريكةةةةةا أوالخةةةةةدمات اللوجسةةةةةتية بةةةةةين الةةةةةدو  العربيةةةةةة ودو   البحةةةةةريخةةةةةا  للنقةةةةة  قطةةةةةاع 

وسةةةةةةةيتم عةةةةةةةرر ( 7/11/2016-6ارسةةةةةةةكندرية:-كاديميةةةةةةةة العربيةةةةةةةة الجنوبيةةةةةةةة )مقةةةةةةةر األ
 المزمةةةةةةةع عقةةةةةةةد ( 30فةةةةةةةي دورتةةةةةةةه العاديةةةةةةةة )النتةةةةةةةائج علةةةةةةةى مجلةةةةةةةس وزراء النقةةةةةةة  العةةةةةةةرب 

 بمقر األمانة العامة. 26/10/2017-25يومي 
  بمقتةةةةةر   العامةةةةةةاألمانةةةةةة  تقةةةةةدمت: المعلومدددددات وتقنيدددددة االتصددددداالت تنميدددددة مجدددددال فددددد

اجتمةةةةةةاع مشةةةةةةترك للخبةةةةةةراء فةةةةةةي مجةةةةةةا  االتصةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةا المعلومةةةةةةات مةةةةةةن عقةةةةةةد ل
جتمةةةةةةةةاع والحضةةةةةةةةور المرتقةةةةةةةةب عةةةةةةةةدت ورقةةةةةةةةة مفا يميةةةةةةةةة حةةةةةةةةو  أ ةةةةةةةةداف االوأ  ارقليمةةةةةةةةين

وتةةةةةةةةةةم   والمواضةةةةةةةةةةيع ذات اال تمةةةةةةةةةةام المشةةةةةةةةةةترك ومخرجةةةةةةةةةةات االجتمةةةةةةةةةةاع وتوزيةةةةةةةةةةع األدوار
 الجانب االمريكي الجنوبي ب ا. فينقطة االتصا  موافاة 

  الصةةةةادر  (أبةةةةوظبي) بمتابعةةةةة تنفيةةةةذ ضعةةةةرن العامةةةةةقامةةةةت األمانةةةةة : الطاقددددة مجددددال فدددد
 :ك بشةةةةةةةةةةنن الطاقةةةةةةةةةةة والتعةةةةةةةةةةدين )أبةةةةةةةةةةو ظبةةةةةةةةةةيعةةةةةةةةةةن االجتمةةةةةةةةةةاع الةةةةةةةةةةوزاري األو  المشةةةةةةةةةةتر 

وبعةةةةةةةةرر النتةةةةةةةةائج علةةةةةةةةى الةةةةةةةةدورة العاشةةةةةةةةرة للمجلةةةةةةةةس الةةةةةةةةوزاري العربةةةةةةةةي   (16/1/2013
 174 رقةةةةةةم القةةةةةةرارالمجلةةةةةةس  أصةةةةةةدر  (30/4/2013: العامةةةةةةة األمانةةةةةةة مقةةةةةةر)ء للك ربةةةةةةا
الةةةةةةدو  العربيةةةةةةة ضلةةةةةةى تكثيةةةةةةف التعةةةةةةاون مةةةةةةع دو  أمريكةةةةةةا الجنوبيةةةةةةة  ودعةةةةةةم  ادعةةةةةة الةةةةةةذي

 (األسةةةةةباالعربيةةةةةة ودو  أمريكةةةةةا الجنوبيةةةةةة ) لةةةةةدو ل الطاقةةةةةة بشةةةةة ون تخةةةةةت  التةةةةةياللجنةةةةةة 
اتصةةةةا  مةةةةن كةةةة  دولةةةةة نقطةةةةة علةةةةى أن تضةةةةم بتشةةةةكيل ا  (أبةةةةوظبي)التةةةةي أوصةةةةى ضعةةةةرن 

التنسةةةةةةيق مةةةةةةع دولةةةةةةة ارمةةةةةةارات العربيةةةةةةة المتحةةةةةةدة  باسةةةةةةتمرار تةةةةةةهأمان كلّةةةةةةف كمةةةةةةاعربيةةةةةةة  
. المةةةةذكورة اللجنةةةةةالمنظمةةةةات المعنيةةةةة بالطاقةةةةة مةةةةن الطةةةةرفين  لوضةةةةع آليةةةةة عمةةةة   كافةةةةةو 

 مةةةةةايو شةةةةة ر فةةةةةي) الدائمةةةةةة منةةةةةدوبياتال كافةةةةةة علةةةةةى الةةةةةوزاري المجلةةةةةس قةةةةةرار تعمةةةةةيموتةةةةةم 
 مةةةةةةةن تسةةةةةةةمية وتلقةةةةةةةت ؛المةةةةةةةذكورة اللجنةةةةةةةة لةةةةةةةدعم اتصةةةةةةةا  ةنقطةةةةةةة لتسةةةةةةةمية وذلةةةةةةةك (2013
 بسةةةةبب االتصددددال لنقدددداط األول االجتمدددداع يعقددددد لددددم تاريخدددده وحتددددى .العربةةةةي الجانةةةةب
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 لبعةةةةةد التواصةةةةة  وتعةةةةةذر ج ةةةةةة  مةةةةةن الجنوبيةةةةةة أمريكةةةةةا دو  جانةةةةةب مةةةةةن التنسةةةةةيق ضةةةةةعف
 .أخرى ج ة من المسافة

  المنتةةةةةدى نفيةةةةةذ نتةةةةةائجتمتابعةةةةةة باألمانةةةةةة العامةةةةةة  قامةةةةةت :الفكريدددددة الملكيدددددة مجدددددال فددددد 
 الجنوبيةةةةةةةة أمريكةةةةةةةا بلةةةةةةةدان فةةةةةةةي الصةةةةةةةناعية الملكيةةةةةةةة مكاتةةةةةةةب لر سةةةةةةةاء الثةةةةةةةاني ارقليمةةةةةةةي
 االجتمةةةةةةةةةاع عقةةةةةةةةةد حيةةةةةةةةةت  (27/6/2013-25 جةةةةةةةةةانيرو: دي )ريةةةةةةةةةو العربيةةةةةةةةةة والبلةةةةةةةةةدان
 بالةةةةةةةدو  الصةةةةةةةناعية الملكيةةةةةةةة مكاتةةةةةةةب وممثلةةةةةةةي العربيةةةةةةةة الةةةةةةةدو  جامعةةةةةةةة بةةةةةةةين المشةةةةةةةترك
بالبرازيةةةةةةةةةة   الصةةةةةةةةةةناعية للملكيةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةوطني مع ةةةةةةةةةةدوال الجنوبيةةةةةةةةةةة مريكةةةةةةةةةةاأ ودو  العربيةةةةةةةةةةة

 قيةةةةام علةةةةى االتفةةةةاق وصةةةةدر عنةةةةه عةةةةدة توصةةةةيات مةةةةن أ م ةةةةا  (24/9/2013: جنيةةةةف)
 تدريبيةةةةةةة دورات وعقةةةةةةد استضةةةةةةافة علةةةةةةى بالبرازيةةةةةة  الصةةةةةةناعية للملكيةةةةةةة الةةةةةةوطني المع ةةةةةةد

 لعقةةةةد التمويةةةة  أوجةةةةهبشةةةةنن  لبحةةةةتا قيةةةةد الموضةةةةوع ومةةةةازا  البةةةةراءات  فحةةةة  مجةةةةا  فةةةةي
 .  تالدورا  ذ 

 الجتمددددداع الثالددددد  لدددددوزرال االقتصددددداد والماليدددددة والتجدددددارة للددددددول العربيدددددة وبالنسدددددبة ل
استضةةةةةافة عةةةةةن متعةةةةةددة القوميةةةةةات  اجم وريةةةةةة بوليفيةةةةة اعتةةةةةذرت :ودول أمريكدددددا الجنوبيدددددة

اليةةةةةا التنسةةةةةيق مةةةةةع جةةةةةاري ح. و (سةةةةةبااال)اجتمةةةةةاع وزراء االقتصةةةةةاد والماليةةةةةة الثالةةةةةت لةةةةةدو  
جتمةةةةةاع الةةةةةوزاري علةةةةةى  ةةةةةام  أحةةةةةد االجتماعةةةةةات مريكةةةةةي الجنةةةةةوبي لعقةةةةةد االالجانةةةةةب األ

وتجةةةةةةةدر ارشةةةةةةةارة ضلةةةةةةةى أن الجانةةةةةةةب العربةةةةةةةي قةةةةةةةد  المحافةةةةةةة  الدوليةةةةةةةة. فةةةةةةةيذات العرقةةةةةةةة 
القضةةةةةةةايا  ا  متضةةةةةةةمن  انت ةةةةةةى مةةةةةةةن ضعةةةةةةةداد مشةةةةةةروع االعةةةةةةةرن لرجتمةةةةةةةاع الةةةةةةوزاري الثالةةةةةةةت

 وتم موافاة الجانب االمريكي الجنوبي.  المقترحة
  :  لقمةةةة بن ميةةةة عقةةةد مةةة تمر التعةةةاون الصةةةناعي وج ةةةت افددد  مجدددال التعددداون الصدددنا

وتبةةةةةةاد   الصةةةةةةناعيالتعةةةةةةاون أمريكةةةةةةا الجنوبيةةةةةةة لتعزيةةةةةةز سةةةةةةب   ودو  بةةةةةةين الةةةةةةدو  العربيةةةةةةة
 الخبةةةةةةةةةرات فةةةةةةةةةي المجةةةةةةةةةاالت ذات اال تمةةةةةةةةةام المشةةةةةةةةةترك بةةةةةةةةةين ارقليمةةةةةةةةةين. وقةةةةةةةةةد تقةةةةةةةةةدمت
المنظمةةةةةة العربيةةةةةة للتنميةةةةةة الصةةةةةناعية والتعةةةةةدين بمقتةةةةةر  أن يعقةةةةةد المةةةةة تمر فةةةةةي النصةةةةةف 

ت األمانةةةةةةة قامةةةةةةو  يعقةةةةةةد المةةةةةة تمر المةةةةةةذكور حتةةةةةةى تةةةةةةةاريخه. ولةةةةةةم 2015مةةةةةةن عةةةةةةام  األو 
 بمخاطبة المنظمة العربية بخصو  متابعة تنفيذ قرار القمة.العامة 

 استضةةةةةافة المملكةةةةةةة موضةةةةةةوع عةةةةةرر بقامةةةةةت األمانةةةةةةة العامةةةةةة  :فددددد  مجددددددال  السدددددياحة
ريكةةةةةا الجنوبيةةةةةة المشةةةةةترك للةةةةةدو  العربيةةةةةة ودو  أم الةةةةةوزاريرجتمةةةةةاع ال اشةةةةةمية ل األردنيةةةةةة

 احة )مقةةةةةر األمانةةةةةة العامةةةةةة:يعلةةةةةى االجتمةةةةةاع األو  للجنةةةةةة الفنيةةةةةة للسةةةةة  حةةةةةو  السةةةةةياحة
الترحيةةةةةةب  :صةةةةةةدر عةةةةةةن االجتمةةةةةةاع عةةةةةةدة توصةةةةةةيات مةةةةةةن أ م ةةةةةةاو   (12-13/4/2017

بةةةةةةدعوة المملكةةةةةةة األردنيةةةةةةة ال اشةةةةةةمية باستضةةةةةةافة االجتمةةةةةةاع األو  لةةةةةةوزراء السةةةةةةياحة فةةةةةةي 
تكليةةةةةةف األمانةةةةةةة كمةةةةةةا تةةةةةةم   2017ة خةةةةةةر  عةةةةةةام الةةةةةةدو  العربيةةةةةةة ودو  أمريكةةةةةةا الجنوبيةةةةةة
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العامةةةةةةة بالتواصةةةةةة  مةةةةةةع المملكةةةةةةة األردنيةةةةةةة ال اشةةةةةةمية لعقةةةةةةد االجتمةةةةةةاع الةةةةةةوزاري المةةةةةةذكور 
لمجلةةةةةس الةةةةةوزاري العربةةةةةي للسةةةةةياحة ايتم التوصةةةةة  ضلي ةةةةةا علةةةةةى سةةةةةالتةةةةةي وعةةةةةرر النتةةةةةائج 

بمقةةةةةةر األمانةةةةةةة  14/12/2017-13( المزمةةةةةةع عقةةةةةةد ا يةةةةةةومي 20فةةةةةةي دورتةةةةةةه العاديةةةةةةة )
 .العامة

  : قامةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة بمخاطبةةةةة اتحةةةةاد الغةةةةرف العربيةةةةةفدددد  مجددددال القطدددداع الخددددا 
كمةةةةةةا قامةةةةةةت الجنةةةةةةوبي لغةةةةةةرف التجةةةةةةارة العربيةةةةةةة   األمريكةةةةةةياالتحةةةةةةاد  ضنشةةةةةةاءبخصةةةةةةو  
 ةةةةةةةذا  فةةةةةةةيلموافةةةةةةةاة األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة بمرحظةةةةةةةات م الغةةةةةةةرف القطريةةةةةةةة العربيةةةةةةةة بمخاطبةةةةةةةة 
 . الخصو 

 ف  مجال البيئة:   
o مقةررا  أن  كةانالةذي   االجتمةاع الثةاني لةوزراء البيئةةاستضافة  نعاالكوادور  اعتذرت

 (INSA)التعةةةةاون بةةةةين مركةةةةز األكسةةةةاد ومع ةةةةد و  بالبيئةةةةة  المعنيةةةةة  المسةةةةائ  يتنةةةةاو 
 . الجنوبي مريكياأل

o عقةةد اجتمةةاع بالفنيةةة  أمانتةةهمجلةةس الةةوزراء العةةرب المسةة ولين عةةن شةة ون البيئةةة  كلةةف
لرتفةةاق علةةى موعةةد   العربيةةة السةةعودية والبرازيةة  المملكةةة وبةةين بين ةةاتشةةاوري ثرثةةي 

الميةةةا  بةةةين الةةةدو  العربيةةةة ودو  أمريكةةةا الجنوبيةةةة"  ةنةةةدوة "تقنيةةةات تحليةةةعقةةةد  ومكةةةان 
 . اوجدو  أعمال

o  نةدوة "تقنيةة ارنتةا  األنظةف  الستضةافةمع جم ورية مصةر العربيةة  المشاوراتجاري
 ."واآلليات النظيفة للتنمية

 لزرا  ف  مجال التعاون ا: 
o رجتماع األو  للجنة ل خاصةالوثائق ال كافةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية  أعدت

بما في ذلك   السودانجم ورية الذي ستستضيفه و   الطرفين بينالتعاون الزراعي 
وجاري   في المجا  الزراعي األمريكي الجنوبيتصور لتفعي  التعاون العربي 

وقد أعدت المنظمة تقريرا  )مرفق( بشنن  .مرئم موعدالتشاور بين الجانبين لتحديد 
( من ضعرن الريار الخاصة بالتعاون في المجاالت 6متابعة تنفيذ الفقرة )

 .القطاعية

 المقترح المطلوب:
 األمر معرور على اللجنة الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا.
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  مرفق
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 :خامسالبند ال

 .الجوانب االقتصادية - العربية واألمم المتحدةالدول جامعة   نظومتالتعاون بين م
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 مذكرة  ارحة
 ب أن

 واألمم المتحدة جامعة الدول العربية  التعاون بين منظومت
 (الجوانب االقتصادية)

 دددددددددد

  رض الموضوع:
  المجموعة العربية تطالب  العربية واألمم المتحدةالدو  جامعة في ضطار مذكرة التفا م الموقعة بين 

عما  أمم المتحدة على جدو  جامعة العربية واألالبند التعاون بين  بإدرا  1981في نيويورك في عام 
يدر  على جدو   دائما   بندا   ذا الموضوع  صب أ  الحين . ومنذ ذلكلألمم المتحدة الجمعية العامة

منظمتين ب دف تحديد االطار القانوني . كما تم توقيع اتفاق التعاون بين العما  الجمعية العامةأ
 (.30/3/1989بتاريخ  4890رقم  للقرار والتنظيمي للعرقات بين ما )وفقا  

  ُحيت تعقد  ذ    للتعاون العام بين منظومتي الجامعة العربية واألمم المتحدة ا  اجتماع (13)قد ع
المجاالت  فيتعزيز التعاون لمتابعة التقدم المحرز في األنشطة القائمة و   االجتماعات ك  عامين
  ا توصيات ومصفوفة للبرامج واألنشطة المتفق علي ا من الجانبينصدر عنوتذات اال تمام المشترك 

. ويتولى المجلس االقتصادي واالجتماعي بصفة االقتصادية واالجتماعيةو في المجاالت السياسية 
صدااالقتصادية   دورية متابعة الجوانب ( 13عقد االجتماع )وقد مة بشنن ا. التوجي ات الرز  روا 

صدر عنه الوثيقة الختامية التي و   للتعاون العام بين منظومتي الجامعة العربية واألمم المتحدة
 )مرفق(.. 2018-2016تضمنت التقرير ومصفوفة األنشطة والبرامج المعتمدة للفترة 

  المجلس أصدر (  99ية )في دورته العاد واالجتماعيوبعرر الموضوع على المجلس االقتصادي
  على:في فقرته األولى   الذي نّ  16/2/2017( بتاريخ 2121القرار رقم )

 :أوالا: الجوانب االقتصادية"
ارحاطة علما  بارجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ نتائج االجتماع الثالت عشر للتعاون بين منظومتي  .1

 .(19/5/2016-17)جنيف:  ةجامعة الدو  العربية واألمم المتحد

دعوة الدو  األعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة وم سسات العم  العربي المشترك ضلى موافاة  .2
األمانة العامة بالبرامج واألنشطة االقتصادية المقتر  مناقشت ا في االجتماع الرابع عشر للتعاون 

فريق العم  الثالت  (  في ضطار2018)جنيف:  ةبين منظومتي جامعة الدو  العربية واألمم المتحد
المعني بالقضايا االقتصادية والبيئية  وذلك لعرض ا على المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
الدورة القادمة تم يدا  لمناقشت ا في االجتماع التنسيقي الثاني للمنظمات العربية المتخصصة 

 واألمانات الفنية للمجالس الوزارية المتخصصة.
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ارعداد الجيد الجتماع التعاون القطاعي بين جامعة  الدو   يستمرار فدعوة األمانة العامة لر .3
مجا  اردارة والمحافظة على الموارد المائية في   فيالعربية واألمم المتحدة حو  موضوع "التعاون 

 المنطقة العربية".

تصادية التي الطلب من األمانة العامة موافاة الدو  األعضاء بخطة زمنية للفعاليات والدراسات االق .4
تم االتفاق علي ا مع الجانب األممي  وكذا تقييم الوضع قب  وبعد التنفيذ  للوقوف على مدى 

 تحقيق االستفادة الفعلية للدو  العربية.

التسريع بوتيرة تنفيذ األنشطة االقتصادية الواردة بالمصفوفة وبدء ارجراءات التنفيذية لألنشطة التي  .5
 ."نلم يتم البدء ب ا حتى اآل

   م سسات العم  العربي الدو  األعضاء و تعميم ن  القرار على ب قامت األمانة العامة  لذلك تنفيذا
للتعاون العام  (13)المشترك والطلب الي ا موافات ا بارجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ نتائج االجتماع 

ك  من: تقارير متابعة من  وقد تلقت (.2016 الجامعة العربية واألمم المتحدة )جنيف: منظومتيبين 
  المنظمة ألراضي القاحلةدراسات المناطق الجافة واالمنظمة العربية للتنمية الزراعية  المركز العربى ل

 . ال يئة العربية للطاقة الذريةللتنمية الصناعية والتعدين  العربية 
  العام بين منظومتي الجامعة للتعاون  (14)للبرامج واألنشطة المقتر  مناقشت ا في االجتماع وبالنسبة

العربية واألمم المتحدة في فريق العم  الثالت المعنى بالقضايا االقتصادية والبيئية المزمع عقد  في 
  تم تعميم ن  القرار على المندوبيات الدائمة وم سسات العم  العربي المشترك  2018عام جنيف 

المندوبية الدائمة جم ورية العراق  بية الدائمة لك  من: المندو  مقترحات منت األمانة العامة قد تلقو 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ال يئة العربية للطاقة الذرية  المنظمة  جم ورية مصر العربية ل

تم يدا  لمناقشت ا في االجتماع التنسيقي الثاني وذلك   االتصاالت والمعلومات العربية لتكنولوجيا
  .صة واألمانات الفنية للمجالس الوزارية المتخصصةللمنظمات العربية المتخص

 المقترح المطلوب:
 .األمر معرور على اللجنة الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا  
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  :سادسالالبند 

 محور أ مال الدورة:

 .رب الع الجمرك االتحاد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات 
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 مذكرة  ارحة
 ب أن

 :محور أ مال الدورة

 العرب  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمرك 
 ددددددددددددددددددددددددددددددد

  رض الموضوع:
 :: مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"التنفيذ والمتابعة والمتطلبات"أوالا 

 :بين الدول العربيةتجارة السلعية تحرير ال -1
تم خرله حيت   (1 )مرفق( 31/5/2017-29 :األمانة العامة) التنفيذ والمتابعة للجنة( 43عقد االجتماع )

متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية تقرير األمانة العامة حو   :عدة موضوعات من امناقشة 
( والمتعلقة بالتزام الجم ورية 99) د.ع جتماعيومتابعة تنفيذ قرارات المجلس االقتصادي واالالكبرى  

  والتزام دولة ليبيا بما يفيد باعتماد المواصفة 2012( لعام %100اليمنية بتطبيق التخفير الجمركي )
الدولية  والتزام الجم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإزالة قوائم السلع المستثناة من التخفير 

رية العراق بعدم شمو  صادرات الدو  العربية األعضاء بمنطقة التجارة الحرة الجمركي  والتزام جم و 
اآللية المقترحة و   العربية الكبرى بقرار مجلس الوزراء الخا  بتطبيق التعريفة الجمركية على السلع الواردة

الخا  اعتماد نموذ  التقرير الدوري الموحد   و لقبو  الفاتورة الصادرة من قب  وسيط في بلد عربي
فريق عم  اجتماعي تقرير وتوصيات تم الموافقة على كما . بمتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

( 15)(  و7/2/2017-6 ( )األمانة العامة:14والتدابير الوقائية ) المختصين بمكافحة ارغراق والدعم
ري الموحد الخا  بمتابعة منطقة اعتماد نموذ  التقرير الدو وكذلك   (20/4/2017-18 )األمانة العامة:

 .التجارة الحرة العربية الكبرى

 :  الخدماتتجارة  تحرير -2

المجلس  قرارتحرير التجارة في الخدمات بموجب بعد الموافقة علي اختتام جولة بيروت لمفاوضات 
العربية  ن ائية من االتفاقيةالتم تعميم النسخة   16/2/2017( بتاريخ 2122)رقم االقتصادي واالجتماعي 

( بموجب 72في دورته )قد أقر ا المجلس االقتصادي واالجتماعي كان التي   لتحرير التجارة في الخدمات
دولة و ى: )المنضمة  التسع ومرحق ا وجداو  التزامات الدو   18/9/2003بتاريخ  (1485)رقم  القرار

  دولة قطرعودية  سلطنة عمان  الس المملكة العربية  جم ورية السودان االمارات العربية المتحدة 
 ضلي اوقد تم الطلب  .(الجم ورية اليمنية  المملكة المغربية  جم ورية مصر العربية  الجم ورية اللبنانية

وكذلك سرعة ضن اء االجراءات القانونية المعتمدة لدي ا للمصادقة علي   التوقيعمن عملية  االنت اءسرعة 
تلقت األمانة العامة مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية رقم  قدو  ودخول ا حيز النفاذ.االتفاقية 

طلب المملكة العربية السعودية استيفاء واستكما  ارجراءات بشنن  7/6/2017بتاريخ  324/6353
لمملكة المندوبية الدائمة لتلقت األمانة العامة مذكرة كما  الخاصة بالتوقيع والتصديق على االتفاقية.

لجداو  االلتزامات ا العرر الن ائي مرفق ب  13/6/2017بتاريخ  1554/2ردنية ال اشمية رقم   ع/األ
 مرحظات في  ذا الخصو .ال ربداءالدو  العربية مندوبيات تعميم ا على  تمو   ب ا ةالخاص
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 :الجمرك  العرب  التعاون -3
للدو  العربية اجتماع ا  عقدت لجنة مدراء عامي الجمارك  في ضطار التعاون الجمركي العربي  -

  حيت قامت بمتابعة تنفيذ الموضوعات الجمركية( 2)مرفق( 5/4/2017-4( )األمانة العامة: 37)
وخاصة فيما يخ  الغ  التجاري والتقليد وداللة المنشن والمبادرة االسترشادية ألمن وتس ي  سلسلة 

جراءات الجمركية والمعلومات في كما تم الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة ار .تزويد التجارة
-8 ( )األمانة العامة:19( و)23/2/2017-20( )األمانة العامة: 18االجتماعين )

وتم الطلب من لجنة ارجراءات الجمركية والمعلومات خر  اجتماع ا القادم ضعادة   (11/5/2017
كما تم  .األعضاءمناقشة مشروع نموذ  البيان الجمركي العربي الموحد وفق مرحظات الدو  

الموافقة على تقارير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق لتعدي  قائمة السلع التي 
ال تسري علي ا أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لألسباب الدينية 

اتفاقية التعاون الجمركي العربي والصحية واألمنية والبيئية  كما تم مناقشة التطورات الخاصة ب
 لمراجعت ا. باألمانة العامة للجامعةحيت تم ارسال ا لقطاع الش ون القانونية 

عقدت اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النق  بالعبور "الترانزيت" بين الدو  العربية   -
وأوصت باعتماد االسم التالي   (3)مرفق  (18/4/2017-16: االمانة العامةاجتماع ا التاسع )

بين الدو  العربية  (الترانزيتاتفاقية تنظيم النق  بالعبور )كمسمي التفاقية تنظيم النق  بالعبور: "
ضلى المجلس االقتصادي واالجتماعي التخاذ ما  االتفاقيةتم االتفاق على رفع مشروع ". كما المعدلة

جم ورية العراق رقم المندوبية الدائمة لمن  يلزم بشنن ا. وقد تلقت األمانة العامة مذكرة
 .( من مشروع االتفاقية8و 5بشنن طلب تعدي  المادتين ) 7/6/2017بتاريخ  23/3766/ /3

 :االتحاد الجمرك  العرب  مرحلة: متابعة نياا ثا
(  4 ( )مرفق22/5/2017-21( للجنة االتحاد الجمركي العربي )مقر األمانة العامة: 32قد االجتماع )عُ 

وتم خرله االتفاق على ارطار التشريعي لرتحاد الجمركي العربي. كما تم اعتماد تقرير وتوصيات 
(  والتنكيد 9/2/2017-5( للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة )مقر األمانة العامة: 36االجتماع )

القمة العربية التنموية:  يلقرار لبدء في التفاور للدو  المستعدة لعملية التفاور تنفيذا  لعلى اللجنة 
. كما تم الطلب 22/1/2013بتاريخ  (39ورقم )  20/1/2009بتاريخ  (7االقتصادية واالجتماعية رقم )

من األمانة العامة التنسيق مع برنامج األمم المتحدة ارنمائي للبدء في ضعداد الدراسات الخاصة باالتحاد 
 .الجمركي العربي

 المطلوب: المقترح
 .(31/5/2017-29 :األمانة العامة) التنفيذ والمتابعة للجنة( 43االجتماع )وافقة على تقرير وتوصيات الم -
 .(5/4/2017-4 :األمانة العامة )( 37الموافقة على تقرير وتوصيات اجتماع السادة مدراء عام الجمارك ) -
 العربيةنق  بالعبور بين الدو  ( للجنة الفنية المشرفة على ال9الموافقة على تقرير وتوصيات االجتماع ) -

 .(18/4/2017-16: االمانة العامة))الترانزيت( 
 :األمانةةةةةة العامةةةةةة)( للجنةةةةةة االتحةةةةةاد الجمركةةةةةي العربةةةةةي 32الموافقةةةةةة علةةةةةى تقريةةةةةر وتوصةةةةةيات االجتمةةةةةاع ) -

21 -22/5/2017). 
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 : بعساالالبند 

 .االستثمار ف  الدول العربية            
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 مذكرة  ارحة
 ب أن

 االستثمار ف  الدول العربية
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 : رض الموضوع
  :التصديق  لى االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية ف  الدول العربية المعدلة :أوالا 
التصديق سرعة لمجلس االقتصادي واالجتماعي العديد من القرارات بشنن حت الدو  العربية على أصدر ا -

بتاريخ  (2123) قرارالخر ا اوالتي كان   على االتفاقية الموحدة الستثمار ر وس األموا  العربية
 على: الذي ن   16/2/2017

سرعة   ار ر وس االموا  العربية المعدلةتثمدعوة الدو  العربية غير المصادقة علي االتفاقية الموحدة الس .1
 لقرارات القمم العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي ب ذا الخصو . االتفاقية وذلك تنفيذا   ىالتصديق عل

دعوة الدو  العربية موافاة االمانة العامة بنية استفسارات حو  االتفاقية الموحدة الستثمار ر وس االموا   .2
 .(99( يوم من تاريخ انت اء أعما  المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته )30خر  ) العربية  المعدلة

دعوة االمانة العامة للجامعة )قطاع الشئون االقتصادية وقطاع الشئون القانونية ( سرعة ضعداد مشروع  .3
قادم للمجلس المذكرة التفسيرية لرتفاقية  بعد استيفاء مرحظات الدو  في ا وعرض ا على االجتماع ال

 االقتصادي واالجتماعي.
 ا على لحث  28/2/2017بتاريخ  3/689 مذكرة رقمالبموجب  األعضاء الدو مخاطبة قامت األمانة العامة ب -

بارجراءات المتخذة ب ذا األمانة العامة سرعة موافاة ضلى ودعوة الدو  غير المصادقة   االتفاقية ىالتصديق عل
 28/2/2017بتاريخ  3/690 رقماألمانة العامة بموجب مذكرة األعضاء و  تم مخاطبة الدكما  الخصو .

باالستفسارات حو  االتفاقية الموحدة الستثمار ر وس االموا  في  ا الطلب من الدو  العربية موافاتبشنن 
 يوم من تاريخ انت اء اعما  المجلس االقتصادي واالجتماعي. 30الدو  العربية المعدلة خر  

للرد علي االستبيان الخا  األعضاء  الدو   19/4/2017بتاريخ  1133/3مذكرة رقم ال انة العامةوج ت األم -
  بمواد االتفاقية المراد تفسيري ا لسرعة اعداد المذكرة التفسيرية.

 –المملكة العربية السعودية   -من الدو  األعضاء التالية : جم ورية مصر العربيةتلقت األمانة العامة ردودا   -
: 1االستبيان الخا  بالمذكرة التفسيرية لرتفاقية )مرفق   بشنن جم ورية العراق –دولة ليبيا  –لة الكويت دو 
المملكة االردنية  :يعلما  بنن الدو  المصادقة على االتفاقية المعدلة   ( روع المذكرة التفسيرية لرتفاقيةمش

 –جم ورية العراق  –دولة الكويت  –ن دولة فلسطي –سلطنة عمان  –جم ورية السودان  –ال اشمية 
 الجم ورية االسرمية الموريتانية.
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 :ف  الدول العربية تطوير مناخ االستثمار :ثانياا 
تطوير مناخ االستثمار بشنن  16/2/2017( بتاريخ 2123تنفيذا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) -

مانة العامة بالفر  دو  العربية التي لم تواف األالطلب من ال":   والذي ن  علىفي الدو  العربية
لوضع استراتيجية موحدة لترويج فر  االستثمار في وذلك االستثمارية لدي ا سرعة موافات ا التخاذ الرزم 

لطلب ل األعضاء الدو   ضلى 28/2/2017بتاريخ  3/691 رقممذكرة وج ت األمانة العامة ال  الدو  العربية"
سرعة موافات ا التخاذ الرزم لوضع لدي ا  مانة العامة بالفر  االستثمارية ي لم تواف األالتالدو   تلك من

المذكرة رقم   العامة وقد تلقت األمانة  استراتيجية موحدة لترويج الفر  االستثمارية في الدو  العربية.
 .ارية لدى المملكةمن المندوبية الدائمة للمملكة األردنية ال اشمية بشنن الفر  االستثم 2/1245/ع

من النقاط  ا  والذي يتناو  عدد( 2)مرفق  العربيةحو  مناخ االستثمار في الدو   ا  تقرير أعدت األمانة العامة  -
  المعوقات التي تواجه   فر  االستثمار الواعدةواقع االستثمارات العربية البينية  بما في ذلك: ال امة

 ت وسب  تعزيز االستثمار من خر  القطاع الخا .االستثمار  تطوير مناخ االستثمار  متطلبا

 :: تعديل النظام االساس  لمحكمة االستثمار العربيةثالثاا 

الطلب من " الذي ن  على: 16/2/2017( بتاريخ 2123رقم )االقتصادي واالجتماعي  المجلسقرار تنفيذا ل -
للدو  العربية  هاالستثمار وارساللمحكمة  لن ائية المعدلة للنظام االساسياالمانة العامة سرعة اعداد الصيغة ا

شارة الى قرار مجلس الجامعة "  بداء مرحظات ا ب ذا الشنن للعرر علي المجلس االقتصادي واالجتماعير وا 
تشكي  لجنة من الخبراء المتخصصين تضم " :والذي ن  على 1/9/2013بتاريخ  140د ع  7697رقم 

مفوضي ا ورئيس اللجنة الدائمة للش ون القانونية وقضاة ومحكمين رئيس محكمة االستثمار العربية و يئة 
  لدراسة وتطوير النظام األساسي اء متخصصين ترشح م الدو  العربيةعرب في قضايا االستثمار وخبر 

ي يضمن توافق وضع ا مع الغرر الذي أنشئت لجامعة الدو  العربية بالشك  الذ لمحكمة االستثمار العربية
بين األمانة العامة )قطاع  العم جاري "  يز ثقة المستثمرين والدو  العربية في اللجوء ضلي امن أجله وتعز 

لنظام رعداد الصيغة الن ائية ل الش ون االقتصادية وقطاع الش ون القانونية( ولجنة الخبراء المختصين
 تماعي في دورته القادمة.  تم يدا  لعرضه على المجلس االقتصادي واالجساسي لمحكمة االستثمار العربيةاأل

 

  :المقترح المطلوب

 األمر معرور على اللجنة الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا .
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 دارة العالقات االقتصاديةإ  
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 االستثمار يف الدول العربية

 
 
 
 
 
 

 : دادإ
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 المقدمة:
العربيددة البينيددة االجنبيددة المبا ددرة واالسددتثمارات االسددتثمارات إدراكددا منددا بواقدد  منطقتنددا العربيددة وبأ ميددة 

 وف  ضول الحاجة الماسة للنهوض بالتنميةوالقطا ات الوا دة الممكن االستثمار فيها ف  الوطن العرب ، 
االقتصادية واالجتما ية ف  المنطقة العربيدة، قامدت إدارة العالقدات االقتصدادية بد دداد ورقدة  مدل تناولدت 
فيها واق  االستثمارات العربية البينية ف  الوقت الرا ن والقطا ات الوا دة ف  جدذب االسدتثمارات المبا درة 

ومدن ثدم سدبل تطدوير  ،تثمار العربد  البيند والمعوقدات التد  تواجده االسدالعربية البينية ف  الوطن العرب ، 
 . الخا وتعزيز االستثمار ف  المنطقة من خالل القطاع 

 أوالا: واق  االستثمارات العربية البينية، م  القطا ات الوا دة الممكن االستثمار فيها ف  الدول العربية
عةةن واقةةع االسةةتثمارات العربيةةة قامةةت الم سسةةة العربيةةة لضةةمان االسةةتثمار وائتمةةان الصةةادرات بإعةةداد تقريةةر  -

 البينية والقطاعات الواعدة الممكن االستثمار في ا في الدو  العربية حيت تناولت الموضوعات التالية: 
   ضلةى نحةو  2015-2010قفزت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة لدى المنطقة خر  الفتةرة

 .الر مليار دو  48مليار دوالر بمتوسط سنوي  288
   وحتةى ن ايةة  1995وش دت تدفقات االستثمارات العربية البينية وفق القطر المضةيف خةر  الفتةرة مةن

مليةةار  37.3الةةى نحةةو  1995مليةةار دوالر خةةر  عةةام  1.43  اتجا ةةا  عامةةا  صةةعوديا  مةةن  2010عةةام 
الصةةعود مةةرة قبة  أن تسةةتننف رحلةة  2006مليةار دوالر عةةام  16.5ثةةم تراجعةت الةةى  2005دوالر عةام 
ثةم ارتفةع  2009مليةار دوالر عةام  22.6لتتراجةع بعةد ا ضلةى  2008مليار دوالر عةام  35.4أخرى ضلى 

وذلةك نظةرا لعةدم  2015عةام  مليةار دوالر 3.4وانخفةر الةى نحةو  2010مليار دوالر عام  5.68نحو 
 االستقرار السياسي في المنطقة.

  138.1ضلةى نحةو  2010-2005ة المباشةرة خةر  الفتةرة وتضاعفت تدفقات االسةتثمارات العربيةة البينية 
أمثةةا  ضجمةةالي التةةدفقات خةةر  الفتةةرة  6مليةةار دوالر أي مةةا يزيةةد عةةن  23مليةةار دوالر بمتوسةةط سةةنوي 

مليار دوالر  و ي ال  3.23مليار دوالر بمتوسط سنوي  19.4البالغة نحو  2004-1999المناظرة ل ا 
 مليار دوالر. 3.4حيت بلغت نحو   2015تختلف كثيرا  عن قيمة عام 

  القطاعات الواعةدة فةي جةذب االسةتثمارات المباشةرة العربيةة البينيةة: شة دت الةدو  العربيةة تطةورات الفتةة
كمية ونوعية على صعيد االستثمار العربي البيني في السنوات القليلة الماضية  أدت ضلى نمو التدفقات 

لةةةةى تغيةةةةرات ضيجابيةةةةة علةةةى التوز  يةةةةع القطةةةةاعي لتلةةةةك االسةةةتثمارات  وفةةةةي  ةةةةذا السةةةةياق يمكننةةةةا البينيةةةة  وا 
اسةةةةتخر  مجموعةةةةة مةةةةن النتةةةةائج الخاصةةةةة بالقطاعةةةةات الم  لةةةةة التةةةةي تلعةةةةب دورا  م مةةةةا  فةةةةي تعزيةةةةز 
االسةةةةةتثمارات العربيةةةةةة البينيةةةةةة خةةةةةر  الفتةةةةةرة المقبلةةةةةة فةةةةةي القطاعةةةةةات االقتصةةةةةادية والصةةةةةناعية بشةةةةةقي ا 

 –قطةةاع العقةةار  –موزعةةة بةةين كةة  مةةن )قطةةاع االتصةةاالت ارسةةتخراجي والتحةةويلي وقطةةاع الخةةدمات 
–البحةري  -البةريالتجزئة(  وأيضا في قطاع النقة  )قطاع تجارة  –قطاع المصارف  –قطاع السياحة 

 الجوي(.
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قةةدمت وزارة الصةةناعة والم سسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة وترقيةةة االسةةتثمار بالجم وريةةة الجزائريةةة الديمقراطيةةة  -
منةاخ االسةتثمار فةي الجزائةر وحةددت القطاعةات الواعةدة الممكةن االسةتثمار في ةا ) تةوفير  الشةعبية تقريةر عةن

قطةاع االتصةاالت السةلكية والرسةلكية  –قطةاع األدويةة  –العتاد والتكنولوجيا في عمليةة االسةتخرا  البترولةي 
 –قطاع الفرحةة  –قطاع الصناعة  –قطاع التحوي  في مجا  الصناعات الغذائية  –ومجا  ارعرم اآللي 

 قطاع الخدمات(. –قطاع المعادن  –قطاع األشغا  العمومية والبناء  –قطاع السياحة 
قدمت وزارة المالية بمملكة البحرين تقرير حو  االستثمار في الدو  العربية وحددت بعر القطاعةات الواعةدة  -

 –قطةاع ارمةداد اللوجيسةتي  –لم نيةة الخدمات التجارية وا –الممكن االستثمار في ا )قطاع الخدمات المالية 
قطاع االستثمار   -قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت  –قطاع صناعة السيارات  –قطاع التعليم والتدريب 

 قطاع السياحة (. –العقاري 
قةةةدمت وزارة التخطةةةيط والتعةةةاون الةةةدولي تقريةةةر عةةةن االسةةةتثمارات العربيةةةة بالجم وريةةةة التونسةةةية  والقطاعةةةات  -

األنشةطة  –قطةاع الطاقةات المتجةددة  –قطةاع الخةدمات  –دة الممكن االستثمار في ا ) قطاع الصةناعة الواع
 مشاريع البنية األساسية واالتصالية(. –المرتبطة بالمحافظة على البيئة والمحيط 

 قةةدمت المنظمةةة العربيةةة للتنميةةة الزراعيةةة تقريةةر عةةن مجةةاالت وفةةر  االسةةتثمار الزراعةةي وأوضةة  القطاعةةات -
 الثروة السمكية (. –الثروة الحيوانية  –الواعدة الممكن االستثمار في ا و ي )الثروة النباتية 

 المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين: تقرير المنظمة عن القطاعات الواعدة الممكن االستثمار ب ا. -
 

 ثانياا: المعوقات الت  تواجه االستثمار ف  الدول العربية
اتيجيات الوطنيةةة والقوميةةة الرزمةةة السةةتيعاب الفةةوائر الماليةةة العربيةةة واسةةتخدام ا فةةي تطةةوير ضةةعف االسةةتر  -

 البنية ال يكلية االقتصادية واالجتماعية .
افتقةةاد االسةةتقرار التشةةريعي  حيةةت يعةةي  العةةالم العربةةي فةةي حالةةه مةةن عةةدم الثبةةات التشةةريعي وعةةدم اسةةتقرار  -

ة   ممةةةةا يجعةةةة  رأس المةةةةا  غيةةةةر آمةةةةن فيضةةةةطر للبحةةةةت عةةةةن األمةةةةان القةةةةوانين الحاكمةةةةة للعمليةةةةة االسةةةةتثماري
 واالستقرار التشريعي في أماكن أخرى .

ضةةعف كفةةاءة ارجةةراءات ارداريةةة والم سسةةية المصةةاحبة للنشةةاط االسةةتثماري  وشةةيوع البيروقراطيةةة والةةروتين  -
خرا  عشةرات األذونةةات الخةانق الةذي يعانيةه المسةتثمر والةذي يتطلةب منةةه التعامة  مةع عشةرات الج ةات واسةت
 والتصاري  منذ أن يتقدم بطلب االستثمار وحتى الحصو  على الموافقة الرسمية .

وجود أنظمة وقوانين اقتصادية معوقة لتحرك رأس الما  العربي داخ  المنطقة العربية  بارضافة الةي وجةود   -
الخةا  الةي مجةا  االسةتثمار قيود واسعة في بعةر الةدو  العربيةة علةى التملةك وكةذلك علةى دخةو  القطةاع 

 في نشاطات معينة.
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تفتقةر العديةد مةن الةدو  العربيةة الةي البنيةة التحتيةة الرزمةة لرسةتثمار  مةن ك ربةاء  تافتقاد البنية التحتيةة حية -
وميا  وطرق مرصوفة وجسور وأسةطو  للنقة  البحةري والجةوي ....ألةخ   وتمثة  عمليةة النقة  واحةدة مةن أ ةم 

ي الةةدو  العربيةةة  فةةإلى اآلن ال توجةةد لةةدى معظةةم الةةدو  العربيةةة أسةةاطي  مةةن طةةائرات معوقةةات االسةةتثمار فةة
النق  أو الشحن الجوي مما يضطر المستثمرين الةي تصةدير منتجةات م ضمةا فةي طةائرات مدنيةة أو عةن طريةق 

لخارجيةة التنسيق الفردي فيما بين م لحجز مساحات في ضحدى الطائرات الكبيرة لنق  منتجةات م ضلةى األسةواق ا
 لتقلي  النفقات .

عدم وجود أسواق مالية نامية بقدر كاف لجذب المستثمرين الستثمار أموال م في الدو  العربية   فعلةى الةرغم  -
من تطور بعر األسواق المالية العربية خر  السنوات األخيةرة ضال أن المةا  العربةي ظة  يبحةت عةن أسةواق 

 والمخاطرة في األسواق العربية .  مالية خارجية مضمونة بعيدة عن المجازفة 
االعتبةةارات األمنيةةة وغير ةةا مةةن االعتبةةارات المقيةةدة لفةةر  االسةةتثمار داخةة  الةةوطن العربةةي  علمةةا بةةنن المةةادة  -

( من اتفاقية الم سسة العربية لضمان االستثمار تعم  على تةنمين المسةتثمر العربةي بتعويضةه تعويضةا  18)
 مخاطر غير تجارية.مناسبا  عن الخسائر الناجمة عن 

نقةة  الشةةفافية فيمةةةا يتعلةةق باألحكةةةام والقةةوانين وارجةةةراءات لةةدى العديةةةد مةةن الةةةدو  العربيةةة  ممةةةا يةة دى الةةةي  -
الةةذي يجعل ةةم يحجمةةون عةةن    و ةةو األمةةر انخفةةار الثقةةة وعةةدم وضةةو  الر يةةة لةةدى المسةةتثمرين العةةرب

 االستثمار داخ  المنطقة العربية .
فةي العديةد  –والتةي تقةف حةائر  أمةام عةودة االسةتثمارات العربيةة مةن الخةار   –دية عدم مناسبة السياسات النق -

من الدو  العربية  والتي تحتا  الي ضعادة النظر خاصة فيمةا يتعلةق بارتفةاع أسةعار الفائةدة   فارتفةاع أسةعار 
تحةو  االسةتثمارات  الفائدة يتسةبب فةي ارتفةاع تكلفةة التشةغي  والحةد مةن التوسةعات المسةتقبلية  بارضةافة الةي 

المباشرة الي استثمارات غير مباشرة . وكةذلك فةإن ارتفةاع أسةعار الفائةدة يسةا م فةي تحةو  االسةتثمارات غيةر 
 المباشرة الي استثمارات قصيرة األج   و و األمر الذي يرفع من درجة المخاطرة بالنسبة لرقتصاد القومي .

 عم  .عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق ال -
 غياب المعلومات عن الفر  االستثمارية المتاحة والمسموحة . -
 افتقار السوق المحلي للقدر المرئم من العمالة الما رة التي يحتاج ا قطاع األعما  . -
طةةو  ارجةةراءات التنظيميةةة للمسةةتثمرين فةةي منافةةذ السةةفر والعةةودة وطةةو  ضجةةراءات التصةةدير واالسةةتيراد وعةةدم  -

 مرئمت ا .

 : تطوير مناخ االستثمار ف  الدول العربيةثالثاا 
بالنظر لزيادة حدة المنافسة الدولية لجةذب االسةتثمارات الخاصةة  فقةد أصةب  مةن األ ميةة بمكةان العمة  علةى  -

فإننةةا  اقيةةام الةةدو  العربيةةة باسةةتمرار مواصةةلة تطةةوير المنةةاخ االسةةتثماري الةةرزم لجةةذب  ةةذ  االسةةتثمارات. لةةذ
عربيةة ج ود ةا الفرديةةة والجماعيةة السةةتقطاب المزيةد مةن االسةةتثمارات  وذلةك مةةن نوصةي أن تواصة  الةةدو  ال

 خر  ما يلي: 
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 عربيةةةةة  مةةةةن أجةةةة  تطوير ةةةةا مراجعةةةةة االتفاقيةةةةة الموحةةةةدة السةةةةتثمار ر وس األمةةةةوا  العربيةةةةة فةةةةى الةةةةدو  ال
 .وتفعيل ا

 جراءات والحةةةةوافز مواصةةةةلة االسةةةةتمرار فةةةةي مراجعةةةةة كافةةةةة األنظمةةةةة والقةةةةوانين والتشةةةةريعات المتعلقةةةةة بةةةةار
 والتس يرت الخاصة بجذب االستثمارات .

  االستفادة من المزايا النسبية ومف وم االقتصاد الحديت القائم على االستثمار في الخدمات بكافةة أنواع ةا
وال سةةيما تلةةك المتصةةلة باالتصةةاالت والتكنولوجيةةة باعتبار ةةا عنصةةرا  أساسةةيا  فةةي تعزيةةز التنميةةة الشةةاملة 

       كفاءة ارنتاجية لرقتصاد . وزيادة ال
  تعزيز دور القطاع الخا  في الدو  العربيةة علةى المشةاركة فةي ت يئةة المنةاخ االسةتثماري المباشةر مةن

خةةر  ضشةةراكه فةةي صةةياغة وتنظةةيم ارجةةراءات والقةةوانين المحليةةة التةةي تتماشةةي مةةع متطلبةةات المنظمةةات 
    والدولية .واالتفاقيات االقتصادية الثنائية وارقليمية 

  سرعة االنت اء من فت  أسواق األوراق المالية للمسا مين والعاملين األجانب المقيمةين فةي الةدو  العربيةة
ب ةةدف زيةةادة مشةةاركت م فةةي المشةةروعات االسةةتثمارية فةةي الةةدو  العربيةةة وتعزيةةز التنسةةيق وخلةةق التكامةة  

 بين أسواق رأس الما  العربية 
 اء كافة األوضاع االقتصادية في الدو  العربية وبصفة دوريةة   خاصةة ضرورة وجود م شرات لقياس أد

فيما يتعلق بمستوى التضخم والبطالة والشفافية والتنافسية والمناخ االسةتثماري والنةاتج المحلةي وغير ةا   
خصوصا  وأن معظةم الةدو  العربيةة تفتقةر ضلةى وجةود مثة   ةذ  الم شةرات بةالرغم مةن أن ةا تشةك  أ ميةة 

لمسةةتثمر العربةةةي و األجنبةةي فةةةي معرفةةه اتجةةا  ودرجةةةه تحسةةن مسةةةتويات األداء فةةي اقتصةةةاديات كبيةةرة ل
  الدو  وبالتالي اتخاذ قرار االستثمار .

  العمةة  علةةى تحقيةةق التنسةةيق والتعةةاون الكامةة  بةةين دو  المجلةةس فةةي مجةةا  جةةذب االسةةتثمارات العربيةةة
العربيةةة تشةةك  فةةي مجموع ةةا وحةةدة اقتصةةادية واألجنبيةةة للعمةة  فةةي المنطقةةة وذلةةك للنظةةر الةةي أن الةةدو  

 مشتركة مع الترويج المشترك للفر  االستثمارية المتاحة في الدو  العربية .
  يجةةاد أفضةة  الوسةةائ  لتسةةريع عمليةةات التمويةة  التةةي يحتاج ةةا تنسةةيس بيئةةة عمةة  شةةفافة مسةةتقرة وآمنةةه وا 

قبات وتوفير فر  عم  على المدى المستثمر بما يضمن سير العم  في مشاريع البنية التحتية دون ع
 القصير والمتوسط والطوي .

  االستفادة من الموارد البشرية المتوفرة في البلدان العربية   حيت أن تحقيق نجا  االستثمارات يعتمد في
 االستفادة من موارد المنطقة التي تزخر بالطاقة الشابة والراغبة في بناء االقتصاد الوطني.

 ر الوطنية واالستثمار في ال ياك  السياسية التعليمية والتدريبيةة بارضةافة ضلةى التعةاون تدعيم نظم االبتكا
الةةةةدولي واالسةةةةتفادة مةةةةن خبةةةةرات الةةةةدو  األخةةةةرى فةةةةي  ةةةةذا الشةةةةنن خاصةةةةة فةةةةي نقةةةة  وتطبيةةةةق المعرفةةةةة 

 والتكنولوجيا.
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  عةةادة  يكلةةة التشةةريعات التةةي مةةن شةةنن ا تحفيةةز تعزيةةز الةةدور الحكةةومي الفاعةة  فةةي تةةوفير فةةر  عمةة  وا 
يجةةةاد شةةةراكة جةةةادة وحقيقيةةةة مةةةع القطةةةاع الخةةةا  فةةةي الفةةةر  الكبيةةةرة  عمليةةةة نمةةةو منةةةاخ االسةةةتثمارات وا 
والواعدة والتي تعزز تحقيةق ال ةدف مةن ناحيةة   والحاجةة لسةد الفجةوة بةين االحتياجةات االسةتثمارية فةي 

 العالم النامي وبين الموارد العامة المتاحة من ناحية أخرى .
 ط فيمةةةا بةةةةين األوسةةةاط األكاديميةةةة ومعا ةةةد البحةةةةوت والقطةةةاع الخةةةا  وتعزيةةةز السياسةةةةات تعزيةةةز الةةةرواب

التشريعية المتعلقة بالملكية الفكرية  تنمية القدرات والم ارات والتثقيةف للبةاحثين والمةوظفين بالم سسةات 
 لمرئمة.المعنية  للوصو  ضلى أ داف التنمية العالمية المرجوة من خر  ت يئة البنية التنظيمية ا

  أن تقةةوم جامعةةة الةةدو  العربيةةة بتبنةةي اآلليةةة التةةي تةةم تنفيةةذ ا فةةي السةةوق الخليجيةةة العربيةةة بشةةنن منةةاخ
 االستثمار.

  معرفة العوائق التي حالت دون تنفيذ القرارات االقتصادية والقرارات واالتفاقيات المعنية باالسةتثمار وذلةك
اة أن يكةةون التطبيةةق ل ةةذ  االتفاقيةةات بشةةك  مرحلةةي ب ةةدف تفعيل ةةا ووضةةع الحلةةو  المناسةةبة ل ةةا ومراعةة

 ومتدر  يراعي ظروف الدو  العربية التي تتفاوت في ا مستويات التنمية.  
 رابعاا:  متطلبات وسبل تعزيز االستثمار

 التعرف على الفر  االستثمارية المتاحة والترويج ل ا داخليا  وخارجيا . -

 باالستثمار. تس ي  وتبسيط كافة ارجراءات المتعلقة -

 ضيجاد قاعدة بيانات خاصة باالستثمار والمستثمرين. -

ضيجاد األرضية التشريعية واالقتصادية واألمنية المناسبة لتشجيع الشركات العالمية علةى االسةتثمار فةي الةدو   -
 العربية.

 ( بشك  يتفق وتحقيق أ داف ضنشائ ا.one stop shopتفعي  النافذة الواحدة ) -

 تموي  الضروري لتنفيذ المشاريع االستثمارية. توفير وتقديم ال -

 تنسيق القواعد وارجراءات وحوافز جذب االستثمارات بين الدو  العربية. -

تفعي  االتفاقية الموحدة الستثمار ر وس الموا  العربية في الدو  العربية ومواءمت ا مع المتغيرات االقتصادية  -
 العربية والدولية.

عم  القطاع الخا  ودعوة الم سسات المالية العربية لدعم وتشجيع مبادرته فةي ضقامةة توفير البيئة المناسبة ل -
 المشروعات العربية المشتركة.

ارسراع في تنسيق قواعد تنظيم عمليات اردرا  المشترك والتسوية والمقاصةة مةن خةر  اتفاقيةات تعةاون بةين  -
 مالية للدو  العربية بما يساعد على رفع كفاءت ا.األسواق المالية العربية وتباد  المعلومات في األسواق ال

تشجيع الدو  العربية على توقيع اتفاقيات تشجيع وحماية االستثمارات واتفاقيات منع االزدوا  الضريبي دعما   -
 لحركة االستثمار العربي البيني.

 ت يئة المناخ االستثماري. -
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جةارة  نظةرا  لعرقةة التغذيةة العكسةية بةين االسةتثمار اتخاذ ضجراءات وسياسات موازية في مجالي االسةتثمار والت -
والتجةارة  فزيةةادة التجةةارة العربيةةة البينيةةة يةةدفع ضلةةى مزيةةد مةةن االسةةتثمارات العربيةةة البينيةةة  والعكةةس خاصةةة مةةع 
ضتبةةاع معظةةم الةةدو  العربيةةة لسياسةةات ارصةةر  االقتصةةادي ومةةا يواكب ةةا مةةن تحريةةر للتجةةارة وتحسةةين منةةاخ 

فير ارطةةار الم سسةةي والتشةةريعي لجةةذب االسةةتثمارات مةةن خةةر  مجموعةةة مةةن الحةةوافز مثةة  االسةةتثمار وتةةو 
الحوافز الضريبية  التس يرت االئتمانية  وتقديم الخدمات بشروط تفضيلية وغير ذلك  ضلى جانب سلسلة من 

 المتطلبات أو الشروط التي تشجع على االستثمار وفقا  لألولويات الوطنية. 

لتشةةريعات التجاريةةة بةةين الةةدو  العربيةةة لتسةة ي  أعمةةا  الشةةركات والمنشةةات العاملةةة فةةي المجةةا  التقريةةب بةةين ا -
 االستثماري والتجاري .

التنكيةةةد علةةةي المصةةةارف العربيةةةة بةةةنن تعةةةاود ضطةةةرق برامج ةةةا التنمويةةةة و االسةةةتثمارية و التوسةةةعية و توظيةةةف  -
الةدو  العربيةة التةي تواجةه تحةديات مصةيرية ضمكانات ا الضخمة في سةبي  دفةع عجلةة التنميةة االقتصةادية فةي 

 تتناو  ضعادة بنائ ا الدستوري السياسي والم سسي واالقتصادي و االجتماعي.
دعوة المصارف العربية ضلي ارفادة من ضمكانات ا الزائدة عن حاجات تغطية التموية  واالئتمةان للنمةو المرتقةب  -

ذلك مةةن ميزات ةةا فةةي سةةرعة الحركةةة والكفةةاءة البشةةرية و فةةي عمليةةات االسةةتثمار البينةةي والتبةةاد  التجةةاري وكةة
 التقنية كي تبقي قادرة علي أن تتماشي مع متطلبات المرحلة الجديدة .

 خلةق حةوافز كفيلةة بجعة  القطاعةات المصةرفية العربيةة أكثةر اسةتعدادا ألداء مسة وليات ا االجتماعيةة )سةكن  -

تصةةادية والتنمويةةة وخصوصةةا فةةي تمويةة  مناسةةب ومرئةةم طاقةةة بديلةةة...( واالق بيئةةة  رعايةةة  طبابةةة  تعلةةيم 
 للمنشات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنا ية الصغر التي تشك  عماد االقتصادات العربية.

دعوة القطاعات االقتصادية المصرفية والمالية والعربية ضلي وضع خارطة طريق تحةافظ علةي الثةورات القائمةة  -
لقادمةةة علةةي أسةةاس أن العبةةرة  ةةي فةةي المتابعةةة والتنفيةةذ مةةن اجةة  تحقيةةق تكامةة  لمصةةلحة مسةةتقب  األجيةةا  ا

  االقتصةادات ضقليمي يحصن االقتصادية العربية في جبةة تحةديات التطةورات والمتغيةرات البنيويةة التةي تطةاو 
 .العربية و العالمية

ت االقتصةةةادية والتنمويةةةة التعويةةة  علةةةي دور القطةةةاع المصةةةرفي العربةةةي فةةةي تةةةنمين التمويةةة  الكةةةافي لرحتياجةةةا -
للبلدان العربية في  ذ  المرحلة الحرجة و ذلك مةن خةر  تعبئةة المةوارد المحليةة لتموية  التنميةة والعمة  علةي 

 توجي  ا نحو استثمارات منتجة في مختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية.
راسة جدوى ضنشاء مصرف عربي ضقليمي السياسية واالقتصادية في العالم العربي ضلي د تدعوة صناعي القرارا -

 متخص  بتنمية االقتصاد الحقيقي واالستثمار العربي البيني.
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 خامساا: سبل تعزيز االستثمار من خالل القطاع الخا 

شةة دت الةةدو  العربيةةة تحةةوالت  امةةة  ضذ انتقلةةت مةةن اقتصةةاديات تعتمةةد علةةى القطةةاع العةةام فةةي التنميةةة ضلةةى   -
لقطاع الخا  في آليةات نمو ةا وفةي تخصةي  موارد ةا علةى آليةات السةوق الحةرة. اقتصاديات تعتمد على ا

ونشةير علةى سةةبي  المثةا  ضلةةى أن نصةيب القطةةاع الخةا  مةةن النةاتج المحلةةي ارجمةالي قةةد ازداد مة خرا ضلةةى 
% فةةي الةةدو  العربيةةة بةةدفع مةةن بةةرامج ارصةةر  االقتصةةادي واتجا ةةات الخصخصةةة. كمةةا أن 60أكثةةر مةةن 
ا  دور في االستثمار  وفي خلق فر  العم  الجديدة  مما جعله المحرك الرئيسي للنمةو الةذي للقطاع الخ

شةة دته الةةبرد العربيةةة  لةةذا اتخةةذت القمةةة العربيةةة التنمويةةة :االقتصةةادية و واالجتماعيةةة التةةي عقةةدت فةةي دولةةة 
ة لرسةةتثمارات العربيةةة القةةرارات الرزمةةة رعطةةاء األولويةة 2009ينةةاير/ كةةانون الثةةاني 20و 19الكويةةت يةةومي 

فسةةةا  المجةةةا  للمزيةةةد مةةةن الفةةةر  ل  قتصةةةاديةعمليةةةة والتنميةةةة االللمشةةةاركة فةةةي لقطةةةاع الخةةةا  المشةةةتركة  وا 
واالجتماعيةةةةةة  ولتةةةةةةدعيم مشةةةةةةروعات البنيةةةةةة األساسةةةةةةية  وتنميةةةةةةة القطاعةةةةةات ارنتاجيةةةةةةة والتجاريةةةةةةة والخدميةةةةةةة 

الةةربط الك ربةةائي العربةةي  ومخطةةط الةةربط البةةري واالجتماعيةةة. ومن ةةا المسةةا مة فةةي تمويةة  وتنفيةةذ مشةةروعات 
العربي بالسكك الحديدية  والبرنامج الطارئ لألمةن الغةذائي العربةي  والبرنةامج المتكامة  لةدعم التشةغي  والحةد 

 من البطالة في الدو  العربية  ضلى جانب غير ا من المشاريع الحيوية.
ا  الجابر الصبا  أمير دولة الكويت  خةر  كلمتةه كما تجدر ارشارة ضلى أن سمو الشيخ صبا  األحمد صب -

فةةةي افتتةةةا  قمةةةة الكويةةةت أعلةةةن عةةةن المبةةةادرة التنمويةةةة التةةةي ت ةةةدف ضلةةةى تةةةوفير المةةةوارد الماليةةةة لتمويةةة  ودعةةةم 
المشةةةةاريع الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة للقطةةةةاع الخةةةةا  العربةةةةي لتمكين ةةةةا مةةةةن القيةةةةام بةةةةدور ا فةةةةي عمليةةةةة التنميةةةةة 

  أوكلت ضدارت ا ضلى الصةندوق العربةي لمنمةاء االقتصةادي مليار دوالر 2 يبلغ ما رأساالقتصادية العربية  وب
واالجتماعي  من خر  مجلس أمناء يمث  الدو  المسةا مة فةي المبةادرة  ويتةولى مجلةس األمنةاء رسةم بةرامج 

مةاعي الرئحةة المبادرة  وتوفير أدوات التموي  الرزمة ل ا. أعةد الصةندوق العربةي لمنمةاء االقتصةادي واالجت
التنظيميةةة لعمةة  الصةةندوق وتةةم اعتماد ةةا فةةي االجتمةةاع األو  لةةوزراء الماليةةة الةةذي عقةةد بدولةةة الكويةةت يةةوم 

. وقةةد ودخةة  الصةةندوق حيةةز النفةةاذ لةةدى الصةةندوق العربةةي لمنمةةاء االقتصةةادي واالجتمةةاعي 18/10/2010
 بإيداع أكثر من ثلت رأسما  الصندوق من مسا مات الدو  العربية.

 وقد تحم  القطاع الخا  م مة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم التنموية ما يلي: -
  تنفيةذ مشةةروع الةةربط البةري العربةةي بالسةةكك الحديديةة مةةن خةةر  آليةة التمويةة  التةةي تسةم  مسةةا مته علةةى

 أسس تجارية في تنفيذ المشروع وتشغيله.

  عات الربط الك ربائي العربي.ضنشاء سوق عربية للطاقة الك ربائية في ضطار مشرو 

 .تنفيذ البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي 

   خفر معدالت البطالة على المستويين الوطني والعربي في ضطار تنفيذ البرنامج المتكام  لدعم التشغي
 والحد من البطالة في الدو  العربية.

 البرنةةامج العربةةي للحةةد مةةن الفقةةر فةةي  تةةوفير التمويةة  الةةرزم للمشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة فةةي ضطةةار
 الدو  العربية. 
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  وفةةي ضةةوء مةةا تقةةدم قةةد يكةةون مةةن المناسةةب  اتخةةاذ عةةدد مةةن ارجةةراءات   التةةي تسةة ي  تشةةجيع القطةةاع
 الخا  للقيام بدور  في تنفيذ مقررات القمم العربية االقتصادية  نوجز ا  فيما يلي: 

o ( بما يحفز المستثمرين على االستثمار ب ا توفير آليات لتشجيع ضقامة شركات المخاطرة  )المبادرة
 عوضا عن األسواق الثانوية.

o  أ مية وضع آلية تس   عملية قياس التقدم المحقق على أرر الواقع من قب  الج ات المعنية
 مباشرة بقمة الكويت  وكذلك لتس ي  عملية المتابعة.

o  صندوق المقتر  من سمو أمير دولة الكويت التركيز على دور الج ات الوطنية في االستفادة من ال
لدعم وتموي  الم سسات الصغيرة والمتوسطة من خر  تقديم المقترحات المناسبة لذلك  ووضع 
آليات للتعاون فيما بين الج ة المعنية بإدارة الصندوق والج ات المعنية باالتحاد العربية القطرية 

 رنجا  المشروع.

o ال يملك السلطة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات قمم التنموية  ب  أن التنكيد على أن القطاع الخا  
الج ات األساسية المعنية بالمتابعة  ي الم سسات التي حددت ا القمة لتنفيذ قرارات ا  وبالتالي  فإن 

 على  ذ  الج ات أن تحدد بوضو  احتياجات ا من االتحادات العربية والقطاع الخا .

 كومات وصناديق التموي  العربية في توفير التموي  المناسب للمشةروعات المتواضةعة الدور الرئيسي للح
المةةردود الربحةةي  والتركيةةز علةةى دور أساسةةي للقطةةةاع الخةةا  فةةي االسةةتثمار فةةي المجةةاالت الربحيةةةة. 
وبإمكةةان الج ةةات التةةي حةةددت ا القمةةة لتنفيةةذ المشةةروعات التواصةة  مةةع القطاعةةات الخاصةةة العربيةةة مةةن 

 حاد الغرف العربية أو الدو  بحد ذات ا ل ذ  الغاية.خر  ات

   يحتا  القطاع الخا  ضلى توفر اآلليات التي تس   تنفيذ المشروعات  كمةا يحتةا  بشةك  أساسةي ضلةى
 ضزالة العراقي  اردارية التي تعط  الفوائد المحققة من القوانين والتشريعات الجاذبة لرستثمار.

 ضلةةى المزيةةد مةةن البلةةورة لكةةي تصةةب  قابلةةة للتنفيةةذ  وخصوصةةا لج ةةة وضةةع ال تةةزا  مقةةررات القمةةة تحتةةا  
اآلليات المناسبة للتحقيق بالتعاون مع القطاع الخا . و ناك حاجة ضلى وضع خطط تنفيذيةة لمعالجةة 

 عدد من األمور.

  ات مقاربةةة التكامةة  االقتصةةادي العربةةي مةةن خةةر  اال تمةةام بعةةدة مسةةتويات مةةن التكامةة  بمةةا يةةردم الثغةةر
ويناسب خصوصيات وأولويات التنمية العربيةة  كمةا  ةو الحةا  بالنسةبة أل ميةة تحريةر التجةارة بةالتزامن 
مةةع اال تمةةام بسةةد الثغةةرات ارنتاجيةةة وتفعيةة  حركةةة االسةةتثمار  وكةةذلك تطةةوير األداء اللوجسةةتي للتجةةارة 

شةةفافية فةةةي اردارات العربيةةة  بةةاألخ  بالنسةةةبة لخطةةوط الشةةةحن التجةةاري  ضلةةى جانةةةب أ ميةةة تعزيةةةز ال
 العامة ومكافحة الفساد ارداري.

  أ مية تفعي  دور ارعرم االقتصادي العربي في التعريف بالفر  االستثمارية والتسة يرت المتةوفرة فةي
 الدو  العربية. 
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  بشنن اآللية التي تم تنفيذ ا في 7/9/2011بتاريخ  7930قدمت مندوبية سلطنة عمان مذكرة برقم  سادساا:
السوق الخليجية المشتركة وبمناخ االستثمار و التي  ي الخطوات المتبعة في قيام السوق الخليجية و بشك  

 خا  تحقيق المواطنة االقتصادية الخليجية.

 

قامت األمانة العامة )القطاع االقتصادي( بالتعاون مع ال يئة العامة لرستثمار والمناطق الحرة في  سابعاا:
-30/11ية بعقد ورشة عم  خاصة باالستثمار في المنطقة العربية يومي جم ورية مصر العرب

في مقر األمانة العامة وذلك في ضطار التحضير لعقد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية:  1/12/2011
(   وقد وج ت األمانة العامة الدعوة لحضور ورشة العم  ضلى كر  2013واالجتماعية )الريار االقتصادية 

من الدو  العربية   م سسات العم  العربي المشترك   االتحادات العربية    يئات االستثمار العربية و 
القطاع الخا    وقد وردت ضلينا عدد من األوراق والدراسات والبحوت من الدو  العربية  منظمات العم  

ورشة العم  المشار ضلي ا العربي المشترك  القطاع الخا    يئات االستثمار العربية وتم عرض ا في 
أعر   ومن ثم خرجت ورشة العم  بمجموعة من المقترحات والتي تتعلق بن مية تطوير وتفعي  االتفاقية 
الموحدة الستثمار ر وس األموا  العربية في الدو  العربية   ومناخ االستثمار في الدو  العربية وأ م 

  المعوقات التي تواجه االستثمار العربي البيني.

 :2017مارس  29تطورات االستثمار ف  الدول العربية المعروض  لى قمة  مان بالمملكة االردنية الها مية 
-21فةةةةةي ضطةةةةةار التحضةةةةةير لعقةةةةةد الةةةةةدورة الثالثةةةةةة للقمةةةةةة العربيةةةةةة التنمويةةةةةة: االقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة )الريةةةةةار:

شةةةارة ضلةةةى   (22/1/2013 ( 15/9/2011-88د.ع -1879المجلةةةس االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي رقةةةم )ق قةةةراروا 
 في الدو  العربية والذي ن  على: بشنن االستثمار

أ ميةةةة ضدرا  موضةةةوع االسةةةتثمار فةةةي المنطقةةةة العربيةةةة علةةةى جةةةدو  أعمةةةا  الةةةدورة الثالثةةةة للقمةةةة العربيةةةة . 1"
 2013التنموية: االقتصادية واالجتماعية المقرر عقد ا في الريار عام 

امعة الدو  العربية بالتنسيق مع الم سسة العربية لضمان االسةتثمار وائتمةان . الطلب من األمانة العامة لج2
الصادرات ضعداد تقرير عن واقةع االسةتثمارات العربيةة البينيةة وعةن القطاعةات الواعةدة الممكةن االسةتثمار في ةا 

ثالثةةة للقمةةة فةةي الةةوطن العربةةي   والمعوقةةات التةةي تواجةةه االسةةتثمار العربةةي البينةةي   لعرضةة ا علةةى الةةدورة ال
ضلةةى تزويةةد الم سسةةة ببيانةةات االسةةتثمار  ةالعربيةةة التنمويةةة : االقتصةةادية واالجتماعيةةة   ودعةةوة الةةدو  العربيةة

 العربي المباشر موزعة جغرافيا حسب دولة ضقامة المستثمر العربي ضضافة ضلى التوزيع القطاعي .

ستثمارات المتبادلة ومنع االزدوا  الضريبي دعمةا . حت الدو  العربية على ضبرام اتفاقيات ثنائية لتشجيع اال3
 لحركة االستثمار العربي البيني. 

 . الطلب من الدو  العربية األعضاء موافاة األمانة العامة بنقاط االتصا  المعنية باالستثمار.4
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صادرات بتقديم . أن تقوم األمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الم سسة العربية لضمان االستثمار وائتمان ال5
مقترحات حو  تطوير االتفاقية الموحدة السةتثمار ر وس األمةوا  العربيةة فةي الةدو  العربيةة ووضةع بةدائ  أو 

 آليات لتفعيل ا ".

دراكا من األمانة العامة لجامعة  االسةتثمارات ( بواقع منطقتنا العربية وبن ميةة الدو  العربية )القطاع االقتصاديوا 
قطاعةةات الواعةدة الممكةن االسةةتثمار في ةا فةي الةةوطن العربةي  والمعوقةات التةةي تواجةه االسةةتثمار العربيةة البينيةة وال

االتفاقيةةة الموحةةدة السةةتثمار ر وس األمةةوا  العربيةةة فةةي الةةدو  العربيةةة ووضةةع تةةنتي أ ميةةة تعةةدي    العربةةي البينةةي
ألطةراف  التةي ت ةدف ضلةي تعزيةز التنميةة باعتبار ا من أ ةم اتفاقيةات االسةتثمار متعةددة ا  بدائ  أو آليات لتفعيل ا

 االقتصادية و االجتماعية العربية الشاملة والتكام  االقتصادي العربي. 

العربيةةة  ومةةن ثةةم الحاجةةة الماسةةة  واالجتماعيةةة التةةي تمةةر ب ةةا الةةدو وفةةي ضةةوء األوضةةاع السياسةةية واالقتصةةادية 
حجةم االسةتثمارات العربيةة بيةة وذلةك مةن خةر  زيةادة للن ور بالتنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة فةي المنطقةة العر 

  قامةةت األمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدو  العربيةةة والم سسةةات المعنيةةة باالسةةتثمار فةةي الةةدو  العربيةةة بةةإدرا  البينيةةة
االتفاقيةةةة الموحةةةدة السةةتثمار ر وس األمةةةوا  العربيةةةة فةةةي الةةةدو  مشةةةروع  -موضةةوع االسةةةتثمار فةةةي الةةةدو  العربيةةة

. وقةةد اسةةتلزم ذلةةك عةةرر الموضةةوع علةةى المجلةةس 2013المعدلةةة( ضةةمن جةةدو  أعمةةا  قمةةة الريةةار )العربيةةة 
االقتصادي و االجتماعي واتخذت قرارات بشنن العم  على تطوير ا  ومن ثم نظمةت األمانةة العامةة ورشةة عمة  

ا مةةن التقةةارير تحةةت عنةةوان" االسةةتثمار فةةي الةةدو  العربيةةة" و التةةي تناولةةت نحةةو ضحةةدى عشةةرة ورقةةة عمةة   وعةةدد
القطريةةة   ثةةم تةةر ذلةةك عقةةد أربعةةة اجتماعةةات للجنةةة المعنيةةة بتعةةدي  االتفاقيةةة الموحةةدة السةةتثمار ر وس األمةةوا  
العربية في الدو  العربية تم فةي  ةذ  االجتماعةات تعةدي  االتفاقيةة فةي ضةوء مرحظةات ومرئيةات الةدو  العربيةة. 

( على االجتماع االستثنائي للجنة الدائمةة للشة ون القانونيةة  ومةن كذلك عرر مشروع االتفاقية الموحدة )المعدلة
 ثم على اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي االستثنائي الذي عقد خصيصا  ل ذا الغرر.

كما اصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي مجموعة من القرارات تقوم على االسراع في التصديق على االتفاقية 
ر وس االمةةوا  العربيةةة فةةي الةةدو  العربيةةة )المعدلةةة( لوضةةع ا موضةةع التنفيةةذ. وقةةد وقةةع علةةى  الموجةةه السةةتثمار

المملكة االردنية الها مية، جمهوريدة السدودان، سدلطنة  مدان، دولدة فلسدطين، االتفاقية حتى تاريخه ك  مةن 
قتصةادي واالجتمةاعي وقةد اصةدر المجلةس االدولة الكويت، جمهورية العراق، الجمهورية السالمية الموريتانية 

بةةدعوة الةةدو  غيةةر المصةةادقة علةةى االتفاقيةةة الموحةةدة السةةتثمار ر وس  16/2/2017-99د.ع  2123قةةرار  رقةةم 
االموا  العربية المعدلة سرعة التصديق على االتفاقية ودعوة الدو  العربية موافاة االمانةة العامةة بنيةة استفسةارات 

االمةوا  العربيةة واعةداد المةذكرة التفسةيرية لرتفاقيةة. والعمة  علةى تطةوير حو  االتفاقية الموحدة الستثمار ر وس 
الفةةر  االسةةتثمارية ووضةةع اسةةتراتيجية موحةةدة لتةةرويج فةةر  االسةةتثمار فةةي الةةدو  العربيةةة والعمةة  علةةى اعةةداد 

      الصيغة الن ائية المعدلة للنظام االساسي لمحكمة االستثمار وارساله للدو  العربية.
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 الت  وقعت  لىالدول 
 االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية

 فد  الدول العربية )المعدلة(
  الدولة

 1 المملكة االردنية الها مية
 2 السودان

 3 سلطنة  مان
 4 فلسطين
 5 الكويت
 6 العراق

الجمهورية االسالمية 
 الموريتانية

 
7 

 

الى تس ي  ارجراءات  ( س األموال العربية ف  الدول العربية )المعدلةاالتفاقية الموحدة الستثمار رؤو  وتهدف
المتعلقةةة باالسةةتثمار فةةي الةةدو  العربيةةة  وتسةة ي  انتقةةا  ر وس األمةةوا  العربيةةة وتوظيف ةةا وحمايت ةةا داخةة  الةةدو  

وبمةا يرفةع مسةتوى  العربية وتس ي  انتقا  المستثمرين العرب بين الةدو  العربيةة بمةا يخةدم التنميةة المسةتدامة في ةا
 .معيشة مواطني ا ويدعم مستثمري ا

 




