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 الفهرس
 

 األول: البندددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 تقرير األمين العام

   .( للمجلس االقتصادي واالجتماعي100متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -

 - (101( و)100فيماااااااا باااااااي  دورتاااااااي المجلاااااااس ) األماناااااااة العاماااااااةنشاااااااا   -
 .)الجانب االقتصادي(
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 الثددددددددددددددددان : البندددددددددددددددد 
 

فااااااي االقتصااااااادي واالجتماااااااعي لمجلااااااس الجامعااااااة علاااااا  م ااااااتو  ال مااااااة  الملاااااا 
 – (2018( )المملكاااااااة العربياااااااة ال اااااااعودية  ماااااااارس    ذار 29) دورتاااااااي العادياااااااة

 .الجوانب االقتصادية
6 

 :الثالدددددددددددددددد البندددددددددددددددد  
 

 –متابعاااااة تنفياااااذ قااااارارات ال ماااااة العربياااااة ا فري ياااااة فاااااي دورت اااااا الرابعاااااة )مااااااالبو 
 10 الجوانب االقتصادية. -(2016 11 23غينيا اال توائية  

 :الرابددددددددددددددددد  البنددددددددددددددددد 
 

يااااااة متابعااااااة تنفيااااااذ اعاااااان  الرياااااااة الصااااااادر عاااااا  ال مااااااة الرابعااااااة للاااااادو  العرب
 فااااااايلل ماااااااة  ( وا عاااااااداد2015 11 11-10  ودو  أمريكاااااااا الجنوبياااااااة )الريااااااااة

 الجوانب االقتصادية. –(2018  جم ورية فنزويندورت ا الخام ة )
15 

 الخدددددددددددددامس:البنددددددددددددد  
 

الجوانااااااب  –العربيااااااة واألماااااا  المت اااااادة  جامعااااااة الاااااادو  منظااااااومتياو  بااااااي  التعاااااا
 .االقتصادية

18 

 البنددددددددددددد  ال دددددددددددددا س:
 

من  ااااااااة التجااااااااارة ال اااااااارة العربيااااااااة الكباااااااار  وت ااااااااورات م ااااااااور أعمااااااااا  الاااااااادورة  
 .االت اد الجمركي العربي

22 

 البنددددددددددددددد  ال ددددددددددددددداب :
 

 94 .اال تثمار في الدو  العربية

 :الثددددددددددددددددامنالبندددددددددددددددد  
 

 218 عربي لت وير ق اع المؤ  ات الصغيرة والمتو  ة.مشروع ميثاق 

 :التا ددددددددددددددد البنددددددددددددددد  
 

ة علااااااااااا  ا تناااااااااااافة النجئاااااااااااي  األعباااااااااااا  االقتصاااااااااااادية واالجتماعياااااااااااة المترتبااااااااااا
 وأثرها عل  ميزانية المملكة األردنية ال اشمية. ال وريي 

235 

 :العاشددددددددددددددر  البندددددددددددددد 
 

لااااا  نشاااااا ات اتفاقياااااة تبااااااد  ا عفاااااا  مااااا  النااااارائب والر اااااو  ع تعااااادي  مشاااااروع
 .1979ومعدات مؤ  ات الن   الجوي العربية لعا  

250 

 عشددددر:الحددددا   البندددد  
 

 265 تعدي  النظا  األ ا ي لمجلس وزرا  ا  كا  والتعمير العرب.

 عشدددددر: الثدددددان البنددددد  
 

وعنقت اااااااااا  (وناااااااااعية منظماااااااااة األق اااااااااار العربياااااااااة المصااااااااادرة للبتااااااااارو  )أوابااااااااا 
 بجامعة الدو  العربية.

276 
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 عشدددددر: ثالددددد الالبنددددد  
 

 279 .والمعلومات ت االتصا تعدي  اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا

 :عشددددددر الرابدددددد البندددددد  
 

 المجالس الوزارية واللجان:وقرارات تقارير 

 المجالس الوزارية: :أولا 

العاااااااارب الم ااااااااؤولي    مجلااااااااس الااااااااوزرا( ل29الاااااااادورة )ت رياااااااار وقاااااااارارات  -
 (.2017 10 19ع  شؤو  البيئة( )األمانة العامة  

 مجلاااااااااااااس وزرا  الن ااااااااااااا  العااااااااااااارب ( ل30الااااااااااااادورة )ت ريااااااااااااار وقااااااااااااارارات  -
)م ااااار األكاديمياااااة العربياااااة للعلاااااو  والتكنولوجياااااا والن ااااا  الب اااااري بمديناااااة                        

 (.2017 10  22ا  كندرية  

لنتصااااااااااالت  ( لمجلاااااااااس وزرا  العااااااااارب21ت ريااااااااار وقااااااااارارات الااااااااادورة ) -
 (.2017 12 4  والمعلومات )ال اهرة

بااااااااي لل اااااااايا ة ( للمجلااااااااس الااااااااوزاري العر 20ت رياااااااار وقاااااااارارات الاااااااادورة ) -
 (.2017 12 7-6)األمانة العامة  

ر ( لمجلااااااااااس وزرا  ا  ااااااااااكا  والتعمياااااااااا34ت رياااااااااار وقاااااااااارارات الاااااااااادورة ) -
 (.  2017 12 23العرب )الربا   

 اللجان: :ثانياا 

الدائمااااااة ل  صااااااا  للجنااااااة الفنيااااااة ( 39ت رياااااار وتوصاااااايات االجتماااااااع ) -
   .(2017 10 26-25  ة العامة)األمان

 ات المنظمات العربية المتخصصة. الت رير الدوري  و  مونوع -

282 

 

 (وثي ة م ت لة)

 عشدددر: الخدددامسالبنددد  
 

 :ما ي تج  من أعمال

 ا عداد والت نير لل مة العربية التنموية  االقتصادية واالجتماعية في دورت ا الرابعة.
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 :تقرير األمين العام : البند األول

 .( للمجلس القتصا   والجتماع 100متابعة تنفيذ قرارات ال ورة )  -1
 (101و 100فيما بين  ورتدد  المجلس ) األمانة العامةنشاط   -2

 .الجانب القتصا   – 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 تقرير األمين العام
   والجتماع ( للمجلس القتصا 100عن متابعة تنفيذ قرارات ال ورة )

 الجانب القتصا   – (101( و)100فيما بين  ورت  المجلس ) األمانة العامةونشاط 
 دددددددددد

 
 عرض الموضوع:

عماااااااان  بن كااااااااا  النظااااااااا  الااااااااداخلي للمجلااااااااس االقتصااااااااادي واالجتماااااااااعي  ت ااااااااو  األمانااااااااة العامااااااااة 
يماااااا باااااي  دورتاااااي متابعاااااة تنفياااااذ قااااارارات المجلاااااس ونشاااااا  األماناااااة العاماااااة ف اااااو  بإعاااااداد ت ريااااار 

 .انع اده
 

 )التقرير بمجل  م تقل(
 

 المقترح المطلوب:
 .األمر معروة عل  اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه منا با  
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 :الثانيالبند 
 توى القمة ف  الملف القتصا   والجتماع  لمجلس الجامعة على م

 -( 2018/ آذار ارس( )المملكة العربية ال عو ية: م29 ورته العا ية )
 قتصا يةالجوانب ال
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 (29 توى القمة ف   ورته العا ية )الملف القتصا   والجتماع  لمجلس الجامعة على م
 (2018: مارس / آذار )المملكة العربية ال عو ية
 قتصا يةالجوانب ال
 دددددددددد

 عرض الموضوع:

ة علااااااااا  م اااااااااتو  ال ماااااااااة المجلاااااااااس االقتصاااااااااادي كلّااااااااا  مجلاااااااااس جامعاااااااااة الااااااااادو  العربيااااااااا -
واالجتماااااااعي بم مااااااة اعااااااداد الملاااااا  االقتصااااااادي واالجتماااااااعي الااااااذي ي عاااااارة علاااااا  ال مااااااة 

 .2004 5 23بتاريخ ( 280)بموجب ال رار رق  

( للمجلااااااس االقتصااااااادي 67( الصااااااادر عاااااا  الاااااادورة العاديااااااة )1406تناااااام  ال اااااارار رقاااااا  ) -
يااااااااات  بموجب ااااااااااا عااااااااارة المونااااااااااوعات  ( المعاااااااااايير التااااااااااي2001واالجتمااااااااااعي )فبراياااااااااار  

االقتصااااادية واالجتماعيااااة علاااا  ال مااااة العربيااااة  باااان  تكااااو  ذات أولويااااة ن اااابية فااااي ت  يااااق 
التكامااااااا  التنماااااااوي االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي  وتراعاااااااي الااااااادور ال كاااااااومي المباشااااااار وغيااااااار 
المباشاااار في ااااا  وت ااااارب وج ااااات النظاااار  ول ااااا بااااي  مختلاااا  الاااادو  العربيااااة ب ياااا  ي  ااااق 

لنتاااااائن المنشاااااودة  وأ  يكاااااو  قاااااد تااااا  ب ث اااااا فاااااي ا اااااار ا لياااااات ال ائماااااة للعمااااا  عرنااااا ا ا
العرباااااي المشاااااتر   وت  اااااد  لل ماااااة مدعوماااااة بالدرا اااااات واألب اااااا  النزماااااة التاااااي ت ااااااعد فاااااي 

 اتخاذ ال رارات المنا بة بشنن ا.

( لمجلااااااااس جامعااااااااة الاااااااادو  25( الصااااااااادر عاااااااا  الاااااااادورة )605وبنااااااااا   علاااااااا  ال اااااااارار رقاااااااا  ) -
(  الاااااذي نصااااات ف رتاااااي )ب( علااااا   تكليااااا  2014م اااااتو  ال ماااااة )الكويااااات   العربياااااة علااااا 

األمانااااااة العامااااااة لجامعااااااة الاااااادو  العربيااااااة ببااااااد  ا عااااااداد للملاااااا  االقتصااااااادي واالجتماااااااعي 
للااااااااادورات العادياااااااااة لمجلاااااااااس الجامعاااااااااة الت نااااااااايري لل ماااااااااة اعتباااااااااارا  مااااااااا  دورات المجلاااااااااس 

 .االقتصادي واالجتماعي في ش ر  بتمبر  أيلو  م  ك  عا 

( 100واالجتمااااااعي فاااااي دورتاااااي العادياااااة ) يوبعااااارة الموناااااوع علااااا  المجلاااااس االقتصااااااد -
 التالي نصي   (2138) أصدر ال رار رق   2017 8 24بتاريخ 

دعاااااااااوة الااااااااادو  األعناااااااااا  والمجاااااااااالس الوزارياااااااااة المتخصصاااااااااة والمنظماااااااااات العربياااااااااة  .1
ة واالجتماعياااااااالمتخصصاااااااة الااااااا  موافااااااااة األماناااااااة العاماااااااة بالموناااااااوعات االقتصاااااااادية 

التاااااي ترغاااااب فاااااي ادراج اااااا نااااام  الملااااا  االقتصاااااادي واالجتمااااااعي للاااااادورة والتنموياااااة 
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فااااااااي موعاااااااد أقصاااااااااه  خااااااار   ( لمجلاااااااس الجامعااااااااة علااااااا  م اااااااتو  ال مااااااااة29العادياااااااة )
وف ااااااااااا   ليااااااااااات عاااااااااارة المونااااااااااوعات االقتصااااااااااادية   2017دي اااااااااامبر  كااااااااااانو  أو  

 .واالجتماعية عل  ال مة العربية

( لمجلااااااااس الجامعااااااااة علاااااااا  29جتماااااااااعي للاااااااادورة )واال االقتصااااااااادييتناااااااام  الملاااااااا   .2
 م تو  ال مة المونوعات التالية 

  العرباااااااي المشااااااتر  بااااااي  واالجتماااااااعي والتنمااااااوي ت ريااااااار عاااااا  العماااااا  االقتصااااااادي
 دورتي المجلس.

 ( لمجلس الجامعة عل  م تو  ال مة.28متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) 

   االقتصاااااااادية واالجتماعياااااااة فاااااااي متابعاااااااة تنفياااااااذ قااااااارارات ال ماااااااة العربياااااااة التنموياااااااة
 (.2013 1 22-21دورت ا الثالثة )الرياة  

  2030الخري ة ا عنمية العربية للتنمية الم تدامة. 

  الاااااادو  األعنااااااا  والمجااااااالس والمنظمااااااات العربياااااااة  ت تر  اااااااالمونااااااوعات التااااااي
المتخصصااااااااة وفاااااااااق معاااااااااايير عااااااااارة الموناااااااااوعات االقتصاااااااااادية واالجتماعياااااااااة 

 .عل  ال مة

الاااااادو  العربيااااااة والمنظماااااااات العربيااااااة المتخصصاااااااة بالتن اااااايق مااااااا  انااااااة العاماااااااة قاماااااات األم -
موافات ااااااا بالمونااااااوعات االقتصااااااادية التااااااي ترغااااااب فااااااي والمجااااااالس الوزاريااااااة المتخصصااااااة ل

ادراج ااااااا ناااااام  الملاااااا  االقتصااااااادي واالجتماااااااعي للعاااااارة علاااااا  مجلااااااس الجامعااااااة علاااااا  
ا فااااااي المملكااااااة العربيااااااة ( والمزماااااا  ع ااااااده29م ااااااتو  ال مااااااة العربيااااااة فاااااا  دورتااااااي العاديااااااة )

  علااااا  أ  تكااااااو  معاااااززة بمبااااااررات  لااااااب 2018ال اااااعودية فااااااي ن اياااااة شاااااا ر مااااااارس  ذار 
  عرن ا وم توفيي للمعايير الم رة م  قب  المجلس االقتصادي واالجتماعي.

مشااااااروع الملاااااا  االقتصااااااادي وفااااااي هااااااذا الخصااااااوع  ت تاااااار  األمانااااااة العامااااااة أ  يتناااااام   -
 لية التااالقتصادية ل مة المونوعات ل

 .ت ريار ع  العم  االقتصادي العرباي المشتر  بي  دورتي المجلس 

 ( لمجلس الجامعة عل  م تو  ال مة.28متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) 

 االقتصاااااادية واالجتماعياااااة فاااااي دورت اااااا  متابعاااااة تنفياااااذ قااااارارات ال ماااااة العربياااااة التنموياااااة  
 (.2013 1 22-21الثالثة )الرياة  
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  ة العربية الكبر  وت ورات االت اد الجمركي.من  ة التجارة ال ر 

 الوثي ة العربية ل ماية البيئة وتنميت ا. 

 ( 2030-2017اال اااااااااااتراتيجية العربياااااااااااة للصااااااااااا ة والبيئاااااااااااة)  ودليااااااااااا  العمااااااااااا  العرباااااااااااي
 .(2030-2017 تراتيجي للص ة والبيئة )ا 

  .ال د م  مخا ر الكوار  ف  المن  ة العربية 

 لمااااااوارد الوراثيااااااة النباتيااااااة ومعارف ااااااا التراثيااااااة وت ا اااااا  المناااااااف  االتفاقيااااااة العربيااااااة لتباااااااد  ا
 الناشئة ع  ا تخدام ا.

 

 المقترح المطلوب:

 .األمر معروة عل  اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه منا با  
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 الثالث:البند 

ا يدنغي –فريقية فدى  ورتهدا الرابعدة )مدالبو لقمة العربية اإلمتابعة تنفيذ قرارات ا
 الجوانب القتصا ية. -(23/11/2016: ال توائية
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 مذكرة شارحة

 بشأن
 ف   ورتها الرابعةلقمة العربية الفريقية متابعة تنفيذ قرارات ا

 (23/11/2016ال توائية:  غينيا –)مالبو 
 )الجوانب القتصا ية(

 دددددددددد
 عرض الموضوع:

بتااااااااااااريخ غينياااااااااااا اال اااااااااااتوائية  -مااااااااااااالبو )ع  ااااااااااادت ال ماااااااااااة العربياااااااااااة األفري ياااااااااااة الرابعاااااااااااة  -
وقااااااااااد   ت اااااااااات شااااااااااعار  معااااااااااا لتنميااااااااااة م ااااااااااتدامة وتعاااااااااااو  اقتصااااااااااادي . (2016 11 23

عاااان  ماااااالبو   تناولاااات جملااااة ماااا  األمااااور ماااا  بين ااااا أصاااادرت ال مااااة عااااددا  ماااا  ال اااارارات وا 
تعزيااااااز التعاااااااو  العربااااااي األفري ااااااي فااااااي كافااااااة المجاااااااالت ذات العنقااااااة ومواصاااااالة الج ااااااود 

زالاااااااة الع وائاااااااق التاااااااي تعتااااااارة  اااااااب  تفعيااااااا  وت اااااااوير ذلااااااا  وف اااااااا  للمصاااااااال  المشاااااااتركة. وا 
 وبالن بة للجوانب االقتصادية  فإ  ال رارات الصادرة ع  ال مة تشم  ما يلي  

 (  بشااااان  ت ريااااار األنشااااا ة المشاااااتر  لرئي اااااة مفوناااااية االت ااااااد االفري اااااي 1ال ااااارار رقااااا )
تيجية الشااااااااراكة العربيااااااااة واألمااااااااي  العااااااااا  لجامعااااااااة الاااااااادو  العربيااااااااة عاااااااا  تنفيااااااااذ ا ااااااااترا

وقاااااارارات ال مااااااة  2016-2014العربيااااااة المشااااااتركة  األفري يااااااة خ ااااااة العماااااا االفري يااااااة و 
  (.الجوانب االقتصادية) االفري ية العربية الثالثة

 (  بشن  تن يق تموي  المشاري  األفري ية العربية ال2ال رار رق )مشتركة. 

 (  بشااااااااااان 3ال ااااااااااارار رقااااااااااا ) لاااااااااااوزرا  األفارقاااااااااااة والعااااااااااارب االجتمااااااااااااع المشاااااااااااتر  األو  ل
 الم ؤولي  ع  االقتصاد والتجارة والمالية.

 (  بشاااااان  المااااااؤتمر الااااااوزاري األفري ااااااي العربااااااي المشااااااتر  الثالاااااا   ااااااو  4ال اااااارار رقاااااا )
خااااان  التنمياااااة الزراعياااااة واألمااااا  الغاااااذائي المنع اااااد فاااااي الخر اااااو   جم ورياااااة ال اااااودا  

 .2016 11 2 – 10 31الفترة 
 (  بشن  مو 6ال رار رق ).عد ومكا  انع اد ال مة االفري ية العربية الخام ة 

 (  بشاااااااان  وناااااااا  خ ااااااااة عماااااااا  افري يااااااااة 7ال اااااااارار رقاااااااا )–  2017عربيااااااااة مشااااااااتركة-
2019 2021. 

(  ع ااااد المنتاااااد  2013وتنفيااااذا  ل اااارار ال مااااة العربيااااة االفري يااااة الثالثاااااة فااااي دولااااة الكوياااات ) -
مشااااااتر  بااااااي  األمانااااااة  (  بتنظااااااي 2016 11 18االقتصااااااادي العربااااااي ا فري ااااااي )ماااااااالبو  

العاماااااة للجامعاااااة وات ااااااد الغااااار  العربياااااة واألكاديمياااااة العربياااااة للعلاااااو  والتكنولوجياااااا والن ااااا  
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الب ااااااااري ومفوناااااااااية االت ااااااااااد ا فري اااااااااي والمصاااااااار  العرباااااااااي للتنمياااااااااة االقتصاااااااااادية فاااااااااي 
زياااااادة تااااادف ات التجاااااارة واال اااااتثمار علااااا  تعزياااااز  اااااب   افري ياااااا. وركااااازت أعماااااا  المنتاااااد 

كماااااااا ع اااااااد االجتمااااااااع ماااااااي  مااااااا  خااااااان  المشااااااااركة الفعالاااااااة لل  ااااااااع الخااااااااع. باااااااي  ا قلي
الااااااوزاري المشااااااتر  األو  للااااااوزرا  األفارقااااااة والعاااااارب الم ااااااؤولي  عاااااا  االقتصاااااااد والتجااااااارة 

فاااااارع اال اااااتثمار ماااااا  خاااااان   (  ت اااااات شاااااعار  تعزيااااااز2016 11 21والمالياااااة )ماااااااالبو  
علمااااااااا  المشاااااااااركو   د أ ااااااااي . وقااااااااالتموياااااااا  وت ااااااااوير البنيااااااااة األ ا ااااااااية العااااااااابرة لل اااااااادود 

ت رياااااار وكااااااذل  باعاااااان  ماااااااالبو ومشاااااااري  ال اااااارارات  عبالجوانااااااب االقتصااااااادية فااااااي مشاااااارو 
متابعاااااة  علااااا الماااااذكور  وتااااا  االتفااااااق وتوصااااايات المنتاااااد  االقتصاااااادي العرباااااي األفري اااااي 

الااااا  المجلاااااس المشاااااتر  تنفياااااذ الجواناااااب الفنياااااة االقتصاااااادية الاااااواردة في اااااا  وتااااا  رفااااا  ذلااااا  
 ارجية العرب واألفارقة.لوزرا  الخ

( 2139وبعاااااارة النتااااااائن علاااااا  المجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي أصاااااادر قااااااراره رقاااااا  ) -
  الذي نع في ف رتي األول  عل  2017 8 29بتاريخ 

 :أول : الجوانب القتصا ية
تكليااااا  األماناااااة العاماااااة بالتن ااااايق مااااا  مفوناااااية االت ااااااد األفري اااااي لع اااااد اجتماعاااااات  .1

جوانااااااب االقتصااااااادية فاااااي خ ااااااة العماااااا  العربيااااااة ا فري يااااااة فااااارق العماااااا  ال ااااااتكما  ال
 وف ا  لتوجي ات المجلس االقتصادي واالجتماعي. 2021 2017-2019

تكلياااااا  األمانااااااة العامااااااة بالتن اااااايق ماااااا  المنظمااااااة العربيااااااة للتنميااااااة الزراعيااااااة  جاااااارا   .2
لت ديااااااااد الدولااااااااة المناااااااايفة للمااااااااؤتمر  االتصاااااااااالت النزمااااااااة ماااااااا  الاااااااادو  األعنااااااااا 

واألمااااا  الغاااااذائي  تر  الرابااااا   اااااو  التنمياااااة الزراعياااااةفري اااااي العرباااااي المشاااااالاااااوزاري األ
  ودعوت ااااااا ل عااااااداد للمعاااااارة الزراعااااااي العربااااااي 2018ع ااااااده خاااااان  عااااااا   الم اااااارر

 األفري ي الذي  يصا ب االجتماع الوزاري المشتر .
دعاااااوة الااااادو  العربياااااة لتكثيااااا  ج ودهاااااا فاااااي ا اااااار اللجناااااة التوجي ياااااة لخ اااااة العمااااا   .3

فري ياااااااااة المشاااااااااتركة  اااااااااو  التنمياااااااااة الزراعياااااااااة واألمااااااااا  الغاااااااااذائي لتنفياااااااااذ العربياااااااااة ا 
بالتعاااااااااو  ماااااااا    2021 2019-2017المشااااااااروعات الم تر ااااااااة فااااااااي خ ااااااااة عماااااااا  

الجاناااااااااب ا فري اااااااااي  وت ااااااااادي   ت اااااااااارير دورياااااااااة  اااااااااو  الت اااااااااد  الم ااااااااارز فاااااااااي هاااااااااذا 
 الخصوع.

الخاااع  دعااوة الاادو  العربيااة الاا  موافاااة األمانااة العامااة بنيااة من ظااات  ااو  التصااور .4
بتن يق تموي  المشروعات العربية واالفري ية المشتركة  تم يدا   عداد الصيغة الن ائياة 

 وعرة النتائن عل  المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتي ال ادمة. 
 تكلي  األمانة العامة بالتن يق م  مفونية االت اد االفري ي لع د  .5



- 13 - 

 ي  في دولة توجو خن  الرب  األخير المعرة التجاري الثام  العربي االفري     -أ 
 .2017م  عا  

االجتماع الدوري األو  لمؤ  ات التموي  العربية وا فري ية في الرب  األو  م   -ب 
 . 2018عا  

االجتمااااااااااع المشاااااااااتر  األو  لكباااااااااار الم اااااااااؤولي  العااااااااارب واألفارقاااااااااة لاااااااااوزارات  -ج 
 .2018خن  النص  الثاني م  عا    االقتصاد والتجارة والمالي

لتر يااااااااب بمبااااااااادرة المؤ  ااااااااة الدوليااااااااة اال اااااااانمية لتموياااااااا  التجااااااااارة بشاااااااان  برنااااااااامن ا .6
 ج ور التجارة العربية االفري ية الخاع بدع  الصادرات العربية ال  أفري يا.

قاماااات األمانااااة العامااااة والمجااااالس الوزاريااااة   تنفيااااذا  ل اااارار المجلااااس االقتصااااادي واالجتماااااعي -
قااد ع اادت عاادة بمتابعااة تنفيااذ م ااررات ال مااة. و  المتخصصااة والمنظمااات العربيااة المتخصصااة

اجتماعااات تشاااورية بااي  األمانااة العامااة واالت اااد ا فري ااي لمتابعااة تنفيااذ ال اارارات االقتصااادية 
تشاااااوري بااااي  األمانااااة العامااااة ومفونااااية االت اااااد اجتماااااع  ياااا  ع ااااد   الصااااادرة عاااا  ال مااااة

بي  األماناة ال اب  التعاو  العا   الجتماع للت نير 2017 10 23بال اهرة بتاريخ االفري ي 
معاااالي األماااي  العاااا  ورئااايس مفوناااية االت ااااد برئا اااة فري اااي االالعاماااة ومفوناااية االت ااااد 

بم ار األماناة العاماة  2017 12 10الذي ع د بتااريخ تناو  اجتماع التعاو  العا   .االفري ي
ادر عااا  ال ماااة العربياااة الصااا( 7رقااا  )ال ااارار متابعاااة تنفياااذ  فيماااا يخاااع الجواناااب االقتصاااادية

 2021 2019-2017عربية مشتركة  –بشن  ا تكما  خ ة عم  افري ية ( مرفقا فري ية )
لنت ااااد االفري اااي فاااي خ اااة العمااا    2063للتنمياااة الم اااتدامة وأجنااادة  2030ودمااان أجنااادة 

ة الت تيااة لبلااورة خ ااة العماا  فااي أهميااة ع ااد اجتماعااات فاارق عماا  التجااارة واال ااتثمار والبنياا
صااورت ا الن ائيااة تم ياادا  لعرناا ا علاا  المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي  ا ااتعراة ج ااود 
الجانبي  فاي اعاداد ا  اار التن اي ي لتمويا  المشاروعات العربياة االفري ياة تنفياذا  ل ارار ال ماة 

 (539)شؤو  البيئة رقا   ع  مجلس الوزرا  العرب الم ؤولي (  ا  ا ة علما  ب رار 2رق  )
الصااااااندوق العربااااااي ا فري ااااااي  ةالمواف ااااااة علاااااا  ا الااااااة دار اااااا بشاااااان  2017 10 19بتاااااااريخ 

( للمواف ااة علاا  101فااي دورتااي )لن ااتجابة للكااوار  الاا  المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي 
عل  ال مة العربية االفري ياة الخام اة المزما  ع ادها  لعرةلتنمين ا في المل  االقتصادي 

  .2019ي الرياة في عا  ف

 المقترح المطلوب:
 .األمر معروة عل  اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه منا با  
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 7قرار رقم 

 عربية مشتركة –بشأن وض  خطة عمل أفريقية 
2017 – 2019/2021  

 

 قادة البلدا  األفري ية والعربية  نحن

نبااااااو الااااااذي اعتمدتااااااي ال مااااااة الاااااا  بناااااارورة ترجمااااااة االلتزامااااااات الااااااواردة فااااااي اعاااااان  مإذ نددددددذكر 
 اجرا ات ملمو ة؛ 

ذ ندددددددذكر    التاااااااي اعتمااااااادت ا ال ماااااااة األفري ياااااااة 2016 -2011بااااااان  خ اااااااة العمااااااا  المشاااااااتركة وا 
  قاااااد أعاقت اااااا ت اااااديات مختلفاااااة  2010العربياااااة الثانياااااة المنع ااااادة فاااااي  ااااارت  ليبياااااا فاااااي أكتاااااوبر 

الخ اااااة وعاااااد  وجاااااود  تنااااامنت مااااا  باااااي  أماااااور أخااااار   عاااااد  تاااااوفير الماااااوارد المخصصاااااة لتنفياااااذ
 ليااااات فعالااااة للتنفيااااذ والمتابعااااة  وعااااد  مشاااااركة ال  اااااع الخاااااع ممااااا  اااااه  فااااي عااااد  تنفيااااذها؛ 

ال اجااااة الاااا  التغلااااب علاااا  مثاااا  هااااذه الت ااااديات ماااا  أجاااا  نااااما  نجااااا  خ ااااة العماااا  ونؤكدددد  
 المشتركة الم تر ة؛ 

ذ نشدددد     ماااا  كون ااااا مجاااارد علاااا  ناااارورة ت وياااا  اتجاااااه خ ااااة عماااا  الشااااراكة األفري يااااة العربيااااة وا 
باااارامن ثنائيااااة الاااا  باااارامن ومشاااااري  اقليميااااة وقااااارة وكااااذل  ماااا  مجاااارد عمليااااة الاااا  تع اااادات أكثاااار 

 ت ديدا ت فيد  عل  ن و ملموس عددا أكبر م  بلدا  وموا ني المن  تي ؛ 

ذ نؤكددددد  علدددددى نااااارورة اعاااااادة توجياااااي خ اااااة العمااااا  األفري ياااااة العربياااااة المشاااااتركة ن اااااو بااااارامن  وا 
 تعود بالمنفعة عل  بلدا  وشعوب المن  تي . ومشاري  اقليمية 

بج ااااااود األمانااااااة العامااااااة لجامعااااااة الاااااادو  العربيااااااة ومفونااااااية االت اااااااد األفري ااااااي فااااااي  نقددددددر -1
 (.2020 2019-2017اعداد مشروع خ ة العم  األفري ية العربية المشتركة )

رئي ااااااة مفونااااااية االت اااااااد األفري ااااااي واألمااااااي  العااااااا  لجامعااااااة الاااااادو  العربيااااااة نطلددددددب مددددددن  -2
 تنظي  خلوة لكبار الم ؤولي   و  خ ة العم  الم تر ة.

رئي ااااااة مفونااااااية االت اااااااد األفري ااااااي واألمااااااي  العااااااا  لجامعااااااة الاااااادو  نطلددددددب أيضددددددا مددددددن  -3
العربيااااااة ا ااااااتكما  خ ااااااة عماااااا  مشااااااتركة وت ااااااديم ا الاااااا  دورة ا ااااااتثنائية للمجلااااااس الااااااوزاري 

( مااااا  6أشااااا ر )المشاااااتر  للشاااااراكة األفري ياااااة العربياااااة فاااااي غناااااو  فتااااارة ال تتجااااااوز  اااااتة 
 تاريخ اعتماد هذا ال رار.

ماااااا  مجلااااااس وزرا  الخارجيااااااة المشااااااتر  ع ااااااد دورة ا ااااااتثنائية فااااااي غنااااااو  نطلددددددب كددددددذل   -4
 ( أش ر م  تاريخ صدور هذا ال رار  العتماد خ ة العم ؛ 6 تة )

 مرفق 
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 : الرابعالبند 

و ول  يةمتابعة تنفيذ إعالن الرياض الصا ر عن القمة الرابعة لل ول العرب
ف   ورتها واإلع ا  للقمة ( 11/11/2015-10 :أمريكا الجنوبية )الرياض

 .الجوانب القتصا ية –(2018 الخام ة )جمهورية فنزويال:
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 متابعة تنفيذ إعالن الرياض الصا ر عن 
 ( 11/11/2015-10: الرياض)القمة الرابعة لل ول العربية و ول أمريكا الجنوبية 

 (2018فنزويال: الخام ة )جمهوريةف   ورتها إلع ا  للقمة وا
           الجوانب القتصا ية

 دددددددددد
 عرض الموضوع:

 أول : 
ل مااة الثانياااة او   (2005)برازيليااا   للاادو  العربياااة ودو  أمريكااا الجنوبيااة األولاايع اادت ال مااة  -

 وتعاااد .(2015  ابعاااة )الريااااةالر  ال ماااةو (  2012 )ليماااا  ل ماااة الثالثاااةاو   (2009)الدو اااة  
ل مة األولا  والتاي ت اد  اا تكماال أل س ومبادئ التعاو  التي ت  ار اؤها في ال مة األخيرة 

الاااا  تعزيااااز التعاااااو  االقتصااااادي والتجاااااري واال ااااتثماري بااااي  الاااادو  العربيااااة ودو  أمريكااااا 
تعزيز التعااو   ركز بشك  أ ا ي عل  الجنوبية. وقد صدر ع  ال مة  اعن  الرياة  الذي

 .فااي العديااد ماا  المجاااالت االقتصااادية )التجااارة  اال ااتثمار  البيئااة  ال اايا ة  ال اقااة  الن اا (
 فاايفااي جم وريااة فناازوين  المزماا  ع اادها ل مااة الخام ااة لاادو  اال ااباوجااري  اليااا الت نااير ل

ت ال  اعية المجاال في( المتعل ة بالتعاو  1الف رة ) فيوقد أكد اعن  الرياة  .2018عا  
علاا  أهميااة تنفيااذ خ اا  العماا  المشااتركة فااي المجاااالت ال  اعيااة وكااذل  علاا  أهميااة تفعياا  
عمااا  اللجاااا  ال  اعياااة المشاااتركة المناااو  ب اااا ترجماااة ماااا صااادر عااا  االجتماعاااات الوزارياااة 

 .ال  اعية م  قرارات ال  مشاري  وبرامن مشتركة للتعاو 
 ثانيا:

لوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة بمتابعة قامت األمانة العامة والمجالس ا  -
تنفيذ الجوانب االقتصاادية فاي اعان  الريااة وعارة النتاائن التاي يات  التوصا  الي اا بصافة 

رقا    اراردورية علا  المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي  وأصادر بشانن ا عادة قارارات وأخرهاا ال
  األول  عل والذي نع في ف رتي  2017 8 24 ( بتاريخ2140)

 أول الجوانب القتصا ية:
 تكلي  األمانة العامة بالتن يق م  الجانب األمريكي الجنوبي لع د االجتماعات التالية   -1

االجتماع األو  للجنة الفرعية للتعاو  الزراعي بي  الدو  العربية ودو  أمريكا  -أ 
 الجنوبية  الذي  ت تنيفي جم ورية ال ودا . 

االقتصادية )االقتصاد  الن    ال اقة  البيئة  ال يا ة   االجتماعات ال  اعية -ب 
 .االتصاالت  الصناعة(
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عرة النتائن والم تجدات التي ت  التوص  الي ا عل  المجلس   ت  يت ن  ت ديد و 
عناصر المل  االقتصادي المرفوع لل مة الخام ة للدو  العربية ودو  أمريكا الجنوبية 

 (.2018)فنزوين  
 رار في ف رتي ثالثا  عل  كما نع ال 

تكلياااا  األمانااااة العامااااة بت اااادي  ت ااااارير دوريااااة الاااا  المجلااااس عاااا  متابعااااة تنفيااااذ  -3  
  م ررات قم  الدو  العربية ودو  أمريكا الجنوبية.

( 2015)الرياااااة  الرابعاااة ال ماااة و خرهااااا ال مااا  قااارارات تنفياااذبمتابعااااة  العاماااة األماناااةقامااات  -
فير جم وريااااااااة البرازياااااااا  االت اديااااااااة بال اااااااااهرة بتاااااااااريخ ع اااااااادت اجتماعااااااااا  تشاااااااااوريا  ماااااااا   ااااااااو 

لب اا   ااب  تنفيااذ ال اارارات االقتصااادية الصااادرة عاا  ال ماا  المشااتركة وأخرهااا  2017 11 26
(. كمااااا تاااا  ا ااااتعراة قاااارار المجلااااس االقتصااااادي 2015م ااااررات ال مااااة الرابعااااة )الرياااااة  

 ة تا  انجازهااا ما  الجانااب واالجتمااعي المشاار اليااي أعانه ماا  التوناي  باان  هناا  عادة أنشاا
العربااي ويت لااب ا ااتكمال ا معرفااة مرئيااات الجانااب األمريكااي الجنااوبي والتااي لاا  تاارد ل مانااة 

 العامة  ت  تاريخي. 
علاااا  بااااذ  الج ااااود ماااا  الجااااانبي  لع ااااد  وبالن اااابة لنجتماعااااات ال  اعيااااة   ف ااااد تاااا  االتفاااااق -

نجتمااااع العنقاااة. وبالن ااابة لاالجتماعاااات المشاااتركة علااا  هااااما االجتماعاااات الدولياااة ذات 
  تااا  التشااااور الثالااا  لاااوزرا  االقتصااااد والمالياااة والتجاااارة للااادو  العربياااة ودو  أمريكاااا الجنوبياااة

( لمنظمااة التجااارة 11 ااو  امكانيااة ع ااد االجتماااع الااوزاري علاا  هاااما  االجتماااع الااوزاري )
  تا  االتفااق علا   لنايق الوقات أني نظارا   ال( ا2017 12 13-10العالمية )بيونس  يرس  

 مواصلة التن يق بي  الجانبي  لع ده م ت بن عل  هاما االجتماعات الدولية ال ادمة. 
 وتجدر -
مجلاس لالفنياة  األماناة باي  اجتمااع تشااوريا شارة ال  أني جاري التن يق بي  الجاانبي  لع اد  -

للت نير لع د البرازي  المملكة العربية ال عودية و و الوزرا  العرب الم ؤولي  ع  شؤو  البيئة 
األو  م  عا  خن  الرب   المياه بي  الدو  العربية ودو  أمريكا الجنوبية  ةندوة  ت نيات ت لي

    وذل  تنفيذا  ل رار المجلس في هذا الخصوع. 2018
وزارة ال ايا ة فاي  باعتاذارالمجلس الاوزاري العرباي لل ايا ة علماا   أ ي  وفي مجا  ال يا ة  -

ردنيااة ال اشاامية عاا  ا تنااافة االجتماااع األو  لااوزرا  ال اايا ة فااي الاادو  العربيااة المملكااة األ
 نجتمااع ل ت االشكر ال  جم ورية مصار العربياة علا  ا تنااف. ووجي  ودو  أمريكا الجنوبية

-6بتااااريخ  (245)رقااا  ل ااارار المجلاااس  ا  تنفياااذ  2018خااان  عاااا  والمزمااا  ع اااده الماااذكور 
7 12 2017. 
 

 وب:المقترح المطل
 األمر معروة عل  اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه منا با.
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 :خامسالبند ال

 الجوانب القتصا ية - العربية واألمم المتح ةال ول جامعة   التعاون بين منظومت
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 واألمم المتح ة جامعة ال ول العربية  التعاون بين منظومت
 (الجوانب القتصا ية)

 دددددددددد

 عرض الموضوع:

  البااااات  واألمااااا  المت ااااادة جامعاااااة الااااادو  العربياااااةفاااااي ا اااااار ماااااذكرة التفااااااه  الموقعاااااة باااااي   -
 بنااااد التعاااااو  بااااي  جامعااااة الاااادو  بااااإدراج 1981فااااي نيويااااور  فااااي عااااا   المجموعااااة العربيااااة

 . ومنااااذ ذلاااا ل ماااا  المت اااادة عمااااا  الجمعيااااة العامااااةأماااا  المت اااادة علاااا  جاااادو  العربيااااة واأل
. كمااااا ل ماااا  المت اااادة عمااااا  الجمعيااااة العامااااةأياااادرج علاااا  جاااادو   دائمااااا   صااااب  بناااادا  أ ااااي  ال

تاااااا  توقياااااا  اتفاااااااق التعاااااااو  بااااااي  المنظمتااااااي  ب ااااااد  ت ديااااااد اال ااااااار ال ااااااانوني والتنظيمااااااي 
 (.1989 3 30بتاريخ  (4890رق  )لل رار  للعنقات بين ما )وف ا  

  لجامعااااااة العربيااااااة واألماااااا  المت اااااادةللتعاااااااو  العااااااا  بااااااي  منظااااااومتي ا ا  اجتماعاااااا (13) ااااااد ع   -
لمتابعااااة الت ااااد  الم اااارز فااااي األنشاااا ة ال ائمااااة    ياااا  تع ااااد هااااذه االجتماعااااات كاااا  عااااامي 

 اااااااااا توصااااااااايات صااااااااادر عنوتوتعزياااااااااز التعااااااااااو  فاااااااااي المجااااااااااالت ذات االهتماااااااااا  المشاااااااااتر  
فاااااااي المجااااااااالت ال يا اااااااية  ومصااااااافوفة للبااااااارامن واألنشااااااا ة المتفاااااااق علي اااااااا مااااااا  الجاااااااانبي 

. ويتااااااااول  المجلااااااااس االقتصااااااااادي واالجتماااااااااعي بصاااااااافة دوريااااااااة االجتماعيااااااااةاالقتصااااااااادية و و 
صااااادااالقتصاااااادية   متابعاااااة الجواناااااب  اااااد االجتمااااااع ع  وقاااااد التوجي اااااات النزماااااة بشااااانن ا.  روا 

صااااااادر عناااااااي و   ( للتعااااااااو  العاااااااا  باااااااي  منظاااااااومتي الجامعاااااااة العربياااااااة واألمااااااا  المت ااااااادة13)
شاااااا ة والباااااارامن المعتماااااادة للفتاااااارة الوثي ااااااة الختاميااااااة التااااااي تناااااامنت الت رياااااار ومصاااااافوفة األن

2016-2018 . 

( 100فاااااي دورتاااااي العادياااااة ) واالجتمااااااعيوبعااااارة الموناااااوع علااااا  المجلاااااس االقتصاااااادي  -
الااااااااذي نااااااااع فااااااااي ف رتااااااااي  2017 8 24( بتاااااااااريخ 2141)المجلااااااااس ال اااااااارار رقاااااااا  أصاااااااادر 

   األول  عل 
 :أولا: الجوانب القتصا ية

العربية للتنمية الزراعية   المنظمة ا  ا ة علما  با جرا ات المتخذة م  ك  م   .1
للتنمية ألراني ال ا لة  المنظمة العربية درا ات  المنا ق الجافة واالمركز العرب  ل

لمتابعة تنفي نتائن االجتماع الثال   الذرية الصناعية والتعدي   ال يئة العربية لل اقة 
 (.2016دة)جني   عشر للتعاو  بي  منظومتي جامعة الدو  العربية و االم  المت 
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دعوة المنظمات العربية المتخصصة التي ل  توا  األمانة العامة با جرا ات المتخذة  .2
لمتابعة تنفيذ نتائن االجتماع الثال  عشر للتعاو  بي  منظومتي الجامعة العربية واألم  

  2017 11 15  ال   رعة موافاة األمانة العامة ب ا  وذل  في موعد أقصاه ةالمت د
 يت ن  ت دي  مصفوفة األنش ة المشتركة الصادرة ع  هذا االجتماع.  ت 

ا  ا ة علما  بالبرامن واألنش ة الم تر  مناقشت ا في االجتماع الراب  عشر للتعاو   .3
فريق العم   نم ( 2018واألم  المت دة )جني     بي  منظومتي جامعة الدو  العربية

 يئية  والم دمة م  الثال  المعني بال نايا االقتصادية والب

o   جم ورية العراق  جم ورية مصر العربيةالدو  األعنا  التالية. 

o   المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ال يئة المنظمات العربية المتخصصة التالية
المركز   العربية لل اقة الذرية   المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصا  والمعلومات

 .ألراني ال ا لةالجافة وا درا ات المنا قالعرب  ل

دعوة الدو  األعنا  ومؤ  ات العم  العربي المشتر  والمجالس الوزارية المتخصصة  .4
العامة بالبرامن واألنش ة االقتصادية الم تر  مناقشت ا في  األمانةالتي ل  توا  

 )جني    ةاالجتماع الراب  عشر للتعاو  بي  منظومتي الجامعة العربية واألم  المت د
 .2017 11 30( ال   رعة موافات ا ب ا  وذل  في موعد أقصاه 2018

تكلي  األمانة العامة بع د االجتماع التن ي ي الثاني بي  األمانات الفنية للمجالس  .5
الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة لبلورة الم تر ات االقتصادية في 

جتماع الراب  عشر للتعاو    وذل  عل  صورت ا الن ائية  تم يدا  لمناقشت ا في اال
هاما المؤتمر ا عنمي ال نوي األو  للتروين  نجازات وأنش ة مؤ  ات العم  

 .2018العربي المشتر  المزم  ع ده خن  األ بوع األو  م  ش ر يناير كانو  ثا  
 لعاماااااةقامااااات األماناااااة ا الماااااذكور أعااااانه  ااااارار المجلاااااس االقتصاااااادي واالجتمااااااعي ل وتنفياااااذا   -

مؤ  اااااات العمااااا  العرباااااي المشاااااتر  وال لاااااب الااااادو  األعناااااا  و تعماااااي  ناااااع ال ااااارار علااااا  ب
للتعااااااو  العاااااا   (13)لي اااااا موافات اااااا باااااا جرا ات المتخاااااذة لمتابعاااااة تنفياااااذ نتاااااائن االجتمااااااع ا

   وكااااااذل  م تر ااااااات(2016 بااااااي  منظااااااومتي الجامعااااااة العربيااااااة واألماااااا  المت اااااادة )جنياااااا  
ماااااااااع التن ااااااااي ي الثاااااااااني بااااااااي  األمانااااااااات الفنيااااااااة للمجااااااااالس للتعاااااااااو  لمناقشاااااااات ا فااااااااي االجت

الوزاريااااااة المتخصصااااااة والمنظمااااااات العربيااااااة المتخصصااااااة وبلورت ااااااا فااااااي صااااااورت ا الن ائيااااااة 
المزماااا  ع ااااده ( للتعاااااو  العااااا  14تم ياااادا  لعرناااا ا علاااا  الجانااااب األممااااي فااااي االجتماااااع )

 . 2018في عا  في جني  
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االجتماااااااع التن ااااااي ي الثاااااااني بااااااي  األمانااااااات  وقااااااد وج اااااات األمانااااااة العامااااااة الاااااادعوة لع ااااااد  -
-24الفنياااااااة للمجاااااااالس الوزارياااااااة المتخصصاااااااة والمنظماااااااات العربياااااااة المتخصصاااااااة ياااااااومي 

بتااااااااااااااريخ  5 6901بم ااااااااااااار األماناااااااااااااة العاماااااااااااااة بموجاااااااااااااب ماااااااااااااذكرت ا رقااااااااااااا   2018 1 25
 . و يتناو  االجتماع البنود التالية   2017 12 14

( للتعاو  العا  بي  13نش ة المشتركة لنجتماع )متابعة تنفيذ مصفوفة األ   د األو    البن
 منظومتي الجامعة العربية واألم  المت دة.

البرامن واألنش ة الم تر ة م  الدو  األعنا  والمنظمات العربية  البند الثاني  
 (.2018-2016المتخصصة خن  الفترة )

 يذ.المنظمات األممية الم تر  مشاركت ا في التنف  البند الثال    
 .مشروع جدو  األعما  الم تر  م  الجانب األممي       البند الراب 

 (البرامن واألنش ة الم تر ة في وثي ة م ت لة)
 

 المقترح المطلوب:
 .األمر معروة عل  اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه منا با  
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  :سادسالالبند 

  محور أعمال ال ورة:

 لعربية الكبرى وتطورات التحا  الجمرك  العرب منطقة التجارة الحرة ا

 

 
 



- 23 - 

 مذكرة شارحة
 بشأن

 محور أعمال ال ورة
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات التحا  الجمرك 

 دددددددددد

 عرض الموضوع:

 :أول: مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"التنفيذ والمتابعة والمتطلبات"
 :رة ال لعية بين ال ول العربيةتجاتحرير ال -1

 ( 2017 12 28-26  األمانة العامة) التنفيذ والمتابعة للجنة( 44) االجتماع د ع    -أ
ت رير األمانة العامة  و    عدة مونوعات من ات  خنلي مناقشة  ي  (  1مرفق)

ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ر   متابعة ت بيق من  ة التجارة ال رة العربية الكب
( والمتعل ة بالتزا  الجم ورية اليمنية بت بيق 100)د.ع واالجتماعي  االقتصادي

  والتزا  دولة ليبيا بما يفيد باعتماد المواصفة 2012%( لعا  100التخفية الجمركي )
ل ل  الم تثناة م  الدولية  والتزا  الجم ورية الجزائرية الديم را ية الشعبية بإزالة قوائ  ا

التخفية الجمركي  ي  ت  التخفية لعدد م  منتجات ال ائمة ال لبية لل ل  الم تثناة 
 536ال   927م  ا عفا  الجمركي في ا ار من  ة التجارة ال رة العربية الكبر  م  

منتن   والتزا  جم ورية العراق بعد  شمو  صادرات الدو  العربية األعنا  بمن  ة 
ال رة العربية الكبر  ب رار مجلس الوزرا  الخاع بت بيق التعريفة الجمركية  التجارة

عل  ال ل  الواردة. وت  مناقشة ا لية الم تر ة ل بو  الفاتورة الصادرة م  قب  و ي  في 
 للدو  العربية . كما ت  عرة البند الخاع بورشة عم   لية ت وية المنازعاتبلد عربي

لية اللتزا  الدو  العربية  ون    و  رة العربية الكبر   وبند أعنا  من  ة التجارة ال
ب رارات المجلس االقتصادي واالجتماعي المرتب ة بإتما  من  ة التجارة ال رة العربية 

فريق عم  المختصي  ( ل16االجتماع )ت رير وتوصيات كما ت  المواف ة عل  الكبر . 
ت رير (  و 2017 11 20-9)األمانة العامة  بمكاف ة ا غراق والدع  والتدابير الوقائية

 الم ت ل  )األمانة العامة فريق الخبرا  والمختصي  في مجا   ماية اجتماع وتوصيات 
11-12 11 2017.) 

 

 :طار  قواع  المنشأ التفصيلية العربيةوف  إ -ب

( للمجلس االقتصادي واالجتماعي عل  م تو  كبار الم ؤولي  6 د االجتماع )ع   -
-17  العامة)األمانة  العربية ة أعنا  اللجنة الفنية ل واعد المنشنبمشارك

ال لب م  الدو  األعنا   ي  ت  م نر االجتماع(  2مرفق)( 2017 12 18
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مراجعة قائمة قواعد المنشن التفصيلية العربية المتفق علي ا بعد تعديل ا م  قب  
وموافاة األمانة العامة بمن ظات ا عل  ال ائمة في   اتلجنة التوفيق بي  الترجم

 بتاريخ  لعرن ا عل  االجتماع التكميلي الم رر ع ده 2018 1 15موعد أقصاه 
عنا  بشن  مرئيات الدو  األوقد ت  مناقشة  .بم ر األمانة العامة 2017 2 3

منظمة العربية الدرا تي  المع دتي  م  قب  المنظمة العربية للتنمية الزراعية وال
( م  قواعد 3( و )2للتنمية الصناعية والتعدي   و  ال ل  المدرجة في ال ائمتي  )

  وت  ا الة ال ائمتي    ب المواق  الم جلة ال  الدو  المنشن التفصيلية العربية
األعنا    للنظر في امكانية تغير مواقف ا في نو  الم تجدات عل  ال ا ة 

  الدو  األعنا  مواقف ا الم دثة ل مانة العامة في االقتصادية  عل  أ  تر 
  لعرن ا عل  االجتماع التكميلي لمناقشت ا واتخاذ 2018 1 15قصاه أموعد 

إعداد درا ة  و  بتكلي  األمانة العامة التوصية المنا بة بشنن ا. كما ت  
ة الكبر  انعكا ات األخذ بمبدأ تراك  المنشن في ا ار من  ة التجارة ال رة العربي

تعم  الدرا ة خن  النص  األو  م  ش ر    عل  أ  عل  التجارة العربية البينية
عرن ا عل  االجتماع عنا  مرئيات ا علي ا تم يدا  ل بدا  الدو  األ 2018ابري  

  ت  تكلي  ش ادة المنشن  جرا ات االلكترونية ال تخراجوبالن بة ل. ال اد  للجنة
و  م  المملكة العربية ال عودية لتنظي  ورشة عم   و  األمانة العامة بالتعا

  لن تفادة م  تجربة 2018الت و  ا لكتروني  صدار ش ادة المنشن  خن  عا  
  وم  ث  عرة توصيات ا عل  االجتماع لكة والدو  األخر  في هذا المجا المم

 ال اد  للجنة.

  الملتقى العرب  للتقييس وحماية الم تهل : -ج 
( بتاريخ 2122قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رق  ) تنفيذا ار في  -

والذي نع عل    التر يب بع د الملت   العربي االو  للت ييس  2017 2 16
  برعاية 2017و ماية الم ت ل  الذي ت تنيفي جم ورية ال ودا  خن  عا  

ة بالت نير كريمة و نور فخامة رئيس جم ورية ال ودا   وتكلي  االمانة العام
والتن يق م  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدي  والج ات المختصة في 

الملت   ت ت شعار  الت ييس يعزز  ماية الم ت ل    جم ورية ال ودا    ع د
ال يئة ال ودانية للمواصفات با تنافة كريمة م   2017 10 17-16خن  الفترة 

العامة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والم اييس  وبالتعاو  م  األمانة 
( مشار  م  جمي  350) ما يزيد ع  الملت  فعاليات شار  في  .والتعدي 

 التالية المونوعات عل   الملت  وركزت م اور . ال  اعات ال كومية والخاصة
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دور   ونعية  ماية الم ت ل  العربي و فاق الت وير  الت ييس في الو   العربي
وفي  التوعية والتث ي  بالت ييس و ماية الم ت ل .  في  ماية الم ت ل الت ييس 

مجا  الت ييس و ماية الختا  أوص  المشاركو  بمجموعة م  التوصيات في 
 (.  3مرفقالم ت ل . )

 : الخ ماتتحرير تجارة  -2
ات بموجب قرار المجلس ت  اختتا  جولة بيروت لمفاونات ت رير التجارة في الخدم  -

الدو     المجلس   ي   2017 2 16 ( بتاريخ2122)االقتصادي واالجتماعي رق  
 العربية االتفاقية  عل  رعة التوقي عل   دمت بجداو   التزامات ا الن ائيةالعربية التي ت 

  والتي أقرها المجلس االقتصادي بي  الدو  العربية ت رير التجارة في الخدماتل
  وكذل   2003 9 18بتاريخ  1485( بموجب ال رار رق  72) ورتيتماعي في دواالج

 يز   الدخول عل  االتفاقية رعة  ان ا  االجرا ات ال انونية المعتمدة لدي ا للمصادقة 
 (32) لمادةل  ب ا   بعد ايداع وثائق تصدي  ا م  قب  ثن  دو  عربية عل  األق  النفاذ

ننما  المملكة ا ( عل 100فق المجلس في دورتي )كما وا   كا  العامة م  األ
وقد ع  د اجتماع   لتصب  بذل  الدولة العاشرة المننمة الي االتفاقية االردنية ال اشمية

-25 )األمانة العامة العربية لجنة مفاونات ت رير التجارة في الخدمات بي  الدو  
 كة االردنية ال اشميةعرة جدو  التزامات الممل وت  خن  االجتماع( 2017 10 26

المملكة العربية ال عودية بالتوقي  ومناقشة خ ة عم  المر لة ال ادمة. وقد قامت 
باأل ر  االولي )التنشير( عل  االتفاقية وذل  بموجب مذكرة الشؤو  ال انونية في 

 .(4مرفق) 2017 12 3بتاريخ   6815 5رق  االمانة العامة 
 لتعاون الجمرك  العرب ا -3

 ااااااد االجتماااااااع  اال ااااااتثنائي  للجنااااااة التوفيااااااق ع  فااااااي ا ااااااار التعاااااااو  الجمركااااااي العربااااااي   -
 5مرفاااااق( )2017 11 8-6)م ااااار األماناااااة العاماااااة  باااااي  الترجماااااات للنظاااااا  المن اااااق 

( 2143رقاااااا  )ل اااااارار المجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي  تنفيااااااذا   (م ناااااار االجتماااااااع
الاااااااااذي ناااااااااع علااااااااا   تكليااااااااا    2017 8 24( بتااااااااااريخ 100فاااااااااي دورتاااااااااي العادياااااااااة )

األماناااااااة العاماااااااة بإعاااااااداد جاااااااداو  من  اااااااة لبناااااااود قواعاااااااد المنشااااااان التفصااااااايلية العربيااااااااة 
لعرنااااا ا علااااا    المتفاااااق علي اااااا  ومراجعت اااااا مااااا  قبااااا  لجناااااة التوفياااااق باااااي  الترجماااااات

تناااااامنت  وقاااااد. المنشااااان االجتمااااااع ال ااااااد  المشاااااتر  لكباااااار الم اااااؤولي  ولجناااااة قواعاااااد 
أعماااااا  اللجناااااة مراجعاااااة وتن اااااي  الجاااااداو  التاااااي أعااااادت ا األماناااااة العاماااااة لبناااااود قواعاااااد 

ابتاااادا   ماااا  الفصاااا   علي ااااا المنشاااان العربيااااة المتفااااق علي ااااا وأجاااارت التعاااادينت النزمااااة
الجااااداو  المن  ااااة علاااا     وتاااا  عاااارةالراباااا  و تاااا  ن ايااااة الفصاااا  ال ااااادس والت ااااعي 
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 )األمانااااااااة العامااااااااة  بااااااااار الم ااااااااؤولي  ولجنااااااااة قواعااااااااد المنشاااااااان االجتماااااااااع المشااااااااتر  لك
17-18 12 2017.) 

 :: متابعة مرحلة التحا  الجمرك  العرب نياثا
( للجنة االت اد 33 د االجتماع )في ا ار متابعة ا نق االت اد الجمركي العربي  ع    -

ا تعراة  (  وت  خنلي  6مرفق( )2018 1 10-8)األمانة العامة   الجمركي العربي
 )األمانة العامة   (37ت ورات من  ة التجارة ال رة العربية الكبر   نتائن االجتماعي  )

للجنة (  8مرفق( )2017 11 3-10 30)بيروت  ( 38و)(  7مرفق( )2017 7 2-6
تناو  مفاونات الدو  األعنا  عل  تو يد الر و  التعريفة الجمركية العربية المو دة والذي 

فص ( م  فصو  النظا  المن ق. كذل   ت  عرة  24الجمركية لل  مي  األو  والثاني )
)األمانة ( 31و ) (9مرفق( )2017 9 27-25)األمانة العامة  ( 30نتائن االجتماعي  )

ال انو  الجمركي العربي المو د والذي ت   للجنة( 10مرفق( )2017 12 20-18العامة  
خنل ما مراجعة مشروع دلي  ا جرا ات الجمركي العربي المو د وفق ال انو  الجمركي 
العربي المو د والئ تي التنفيذية   ي  قامت اللجنة باالنت ا  م  المراجعة و يت  رف  

 درا  عامي الجمار  التخاذ النز .المونوع ال  ال ادة م

 المقترح المطلوب:
   األمانة العامة) التنفيذ والمتابعة للجنة( 44االجتماع )المواف ة عل  ت رير وتوصيات  -

26-28 12 2017). 
( لكبار الم ؤولي  للمجلس االقتصادي 6المواف ة عل  ت رير وتوصيات االجتماع ) -

(. واالجتماع 2017 12 18-17  األمانة العامة)بية واالجتماعي ولجنة قواعد المنشن العر 
 بم ر األمانة العامة. 2018 2 3التكميلي المزم  ع ده بتاريخ 

و  للت يااااااااااايس و ماياااااااااااة الم ااااااااااات ل  الملت ااااااااااا  العرباااااااااااي األا  ا اااااااااااة علماااااااااااا بتوصااااااااااايات  -
 .(2017 10  17-16جم ورية ال ودا  )

   األمانااااااااة العامااااااااة)ت المواف ااااااااة علاااااااا  ت رياااااااار وتوصاااااااايات لجنااااااااة التوفيااااااااق بااااااااي  الترجمااااااااا -
6-8 11 2017.) 

( للجناااااااة االت ااااااااد الجمركاااااااي العرباااااااي 33المواف اااااااة علااااااا  ت ريااااااار وتوصااااااايات االجتمااااااااع ) -
 .(2018 1 10-8  األمانة العامة)
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 البيا  الختامي
 للملت   العربي للت ييس و ماية الم ت ل 

 روتانا ال ن   المنع د  في فندق 
  ( 2017أكتوبر   17-16جم ورية ال ودا ) –الخر و  

 
ال مااااااااد ن الااااااااذي بنعمتااااااااي تاااااااات  الصااااااااال ات  والصاااااااانة وال اااااااان  علاااااااا  أشاااااااار  االنبيااااااااا  

 والمر لي   يدنا م مد وعل   لي وص بي أجمعي .
 تنفيااااااذا لمبااااااادرة ال يئااااااة ال ااااااودانية للمواصاااااافات والم اااااااييس بع ااااااد ملت اااااا  للت ياااااايس و مايااااااة

  والتاااااااي ر اااااااب ب اااااااا المجلاااااااس 2017الم ااااااات ل  ت تنااااااايفي جم ورياااااااة ال اااااااودا  خااااااان  العاااااااا  
 2122 –االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي فاااااااي االماناااااااة العاماااااااة لجامعاااااااة الااااااادو  العربياااااااة ب اااااااراره )ق 

 (. 2017 2 16-99د.ع 
انع اااااااد الملت ااااااا  العرباااااااي للت يااااااايس و ماياااااااة الم ااااااات ل  برعاياااااااة فخاماااااااة الفرياااااااق أو  ركااااااا  

النائااااااب االو  لاااااارئيس الجم وريااااااة رئاااااايس مجلااااااس الااااااوزرا  ال ااااااومي ت اااااات بكااااااري   اااااا  صااااااال  
  2017اكتاااااااااوبر  17-16  خااااااااان  الفتااااااااارة التقيددددددددديس يعدددددددددزز حمايدددددددددة الم دددددددددتهل شاااااااااعار  

با تناااااااافة كريماااااااة مااااااا  ال يئاااااااة ال اااااااودانية للمواصااااااافات والم ااااااااييس  وبالتعااااااااو  مااااااا  المنظماااااااة 
دارة التكاماااااااا  االقتصاااااااا ادي العربااااااااي باألمانااااااااة العامااااااااة العربيااااااااة للتنميااااااااة الصااااااااناعية والتعاااااااادي  وا 

 لجامعة الدو  العربية.
 وافتت ت فعاليات الملت   بكلمات ك  م  

فخامااااة الفريااااق أو  ركاااا  بكااااري   اااا  صااااال  النائااااب االو  لاااارئيس الجم وريااااة رئاااايس  -
 مجلس الوزرا  ال ومي.

 معالي االمير أ مد  عد عمر وزير رئا ة مجلس الوزرا  -
و  العربيااااة ال اااايد أ مااااد أبااااو الغااااي  أل اهااااا نيابااااة عنااااي معااااالي االمااااي  العااااا  لجامعااااة الااااد -

معاااااالي ال ااااافير الااااادكتور كماااااا    اااااي  علاااااي  االماااااي  العاااااا  الم ااااااعد ورئااااايس ق ااااااع 
 الشؤو  االقتصادية في جامعة الدو  العربية

 اااااااعادة الم نااااااادس عااااااااد  بااااااا  صااااااا ر الصااااااا ر مااااااادير عاااااااا  المنظماااااااة العربياااااااة للتنمياااااااة  -
 الصناعية والتعدي 

وة م مااااااااد أ مااااااااد  ااااااااكراب الماااااااادير العااااااااا  لل يئااااااااة ال ااااااااودانية معااااااااالي الاااااااادكتور عاااااااا -
 للمواصفات والم اييس 

(3) مرفق  
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  عادة اللوا  عا   يع وب رئيس الفريق العربي ل ماية الم ت ل . -
 ممث  رئيس المنظمة الدولية للم ت لكي   عادة ال يد جا ت  ماكمل   -
 ممث   رئيس االت اد العربي للم ت ل . -

ت ااااا  معاااااالي وزرا  الزراعاااااة والصاااااناعة والعاااااد  بجم ورياااااة و نااااار الجل اااااة االفتتا ياااااة للمل
ال ااااودا   ونخبااااة ماااا  كبااااار الم ااااؤولي  ورؤ ااااا  وماااادرا  أج اااازة الت ياااايس و مايااااة الم اااات ل  فااااي 

 الدو  العربية وعددا م  المنظمات االقليمية والدولية ذات العنقة  
ت ( مشاااااااار  مااااااا  جميااااااا  ال  اعاااااااا350كماااااااا  نااااااار فعالياااااااات الملت ااااااا  ماااااااا يزياااااااد عااااااا  )

ال كوميااااااة والخاصااااااة ماااااا  داخاااااا  وخااااااارج جم وريااااااة ال ااااااودا   وتركاااااازت م اااااااور الملت اااااا  علاااااا  
 العناوي  الرئي ية التالية 

 الت ييس في الو   العربي .  المحور الول:
   ونعية  ماية الم ت ل  العربي و فاق الت وير.المحور الثان 
   دور الت ييس في  ماية الم ت ل .المحور الثال 

   التوعية والتث ي  بالت ييس و ماية الم ت ل .راب المحور ال
ورقااااااة عماااااا  علميااااااة أل اهااااااا كوكبااااااة ماااااا  الخباااااارا   21وبعااااااد يااااااومي عماااااا  أ ل ياااااات خنل ااااااا 

والمختصاااااي  مااااا  عااااادة دو  عربياااااة تخللت اااااا  ل اااااات للن ااااااا. وفاااااي الختاااااا  أوصااااا  المشااااااركو  
 التوصيات التالية 

 أول : ف  مجال التقييس
صاااااااااال ة فااااااااااي اعااااااااااداد المواصاااااااااافات لنااااااااااما  خااااااااااروج مشاااااااااااركة جمياااااااااا  أصاااااااااا اب الم .1

 مواصفات تخد  المنتن والم ت ل  والدولة عل   د  وا .
دعااااااوة المؤ  ااااااات ا عنميااااااة المختلفااااااة فااااااي الاااااادو  العربيااااااة   عااااااداد باااااارامن توعويااااااة  .2

وتث يفيااااااة لخلااااااق الااااااوعي بنهميااااااة الت ياااااايس لااااااد  الم اااااات ل  العربااااااي تزامنااااااا ماااااا  اليااااااو  
 العالمي والعربي للت ييس.

 عوة  ال  ادماج مفاهي  الت ييس و ماية الم ت ل  في المناهن التعليمية.الد .3
دعااااوة الاااادو  العربيااااة للتن اااايق والمشاااااركة بااااي  أج اااازة الت ياااايس الو نيااااة وأج اااازة  مايااااة  .4

الم اااااااات ل  فاااااااااي ونااااااااا  ال يا اااااااااات واال ااااااااتراتيجيات فاااااااااي مجاااااااااا  الت يااااااااايس و ماياااااااااة 
 الم ت ل .

 االقتصادية للدولة. اشرا  أج زة الت ييس الو نية في ال رارات .5
دعااااوة الاااادو  العربيااااة الاااا  ت ااااوير البنيااااة الت تيااااة للجااااودة علاااا  الم ااااتو  الااااو ني بمااااا  .6

 يتوافق م  أنظمة الجودة ب د  دع   ماية الم ت ل  وال فاظ عل   نمتي.
 ثانيا ف  مجال حماية الم تهل 
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ت ل  ت ديااااد يااااو  الثااااام  عشاااار ماااا  مااااايو ماااا  كاااا  عااااا  لن تفااااا  باااااليو  العربااااي للم اااا .1
 ويكو  موعدا لع د فعاليات ا تفاال ب ذه المنا بة.

الااااادعوة الااااا  تناااااافر ج اااااود أج ااااازة  ماياااااة الم ااااات ل  مااااا  أج ااااازة الت يااااايس فاااااي الااااادو   .2
 العربية للتروين للمواصفات ال يا ية العربية المو دة.

الاااااادعوة الاااااا  انشااااااا  مرصااااااد ل مايااااااة الم اااااات ل  ناااااام  م ااااااا  الفريااااااق العربااااااي ل مايااااااة  .3
 ظلة  ماية الم ت ل .الم ت ل  ت ت م

 اااا  الاااادو  العربيااااة التااااي لاااايس لاااادي ا أج اااازة ل مايااااة الم اااات ل  علاااا  انشااااا  ج اااااز أو  .4
هيئااااة م اااات لة ل مايااااة الم اااات ل  يعماااا  علاااا  تنفيااااذ ال ااااانو  الااااو ني الخاااااع ب ماياااااة 

 الم ت ل .
 اااااااا  الااااااااادو  العربيااااااااة االعناااااااااا  بمن  اااااااااة التجااااااااارة ال ااااااااارة العربيااااااااة الكبااااااااار  )غيااااااااار  .5

   الفريق العربي ل ماية الم ت ل  للمشاركة فيي.المشاركة( في أعما
ب اااااااا  امكانيااااااااة اشاااااااارا  منظمااااااااات المجتماااااااا  الماااااااادني المعنيااااااااة بالم اااااااات ل  كمااااااااراقبي   .6

 نم  الفريق العربي ل ماية الم ت ل .
دعااااااوة الاااااادو  العربيااااااة االعنااااااا  بمن  ااااااة التجااااااارة ال اااااارة العربيااااااة الكباااااار  ال تنااااااافة  .7

مرارية انع اااااده لمااااا لااااي ماااا  أهميااااة فااااي نشاااار الملت اااا  فااااي االعااااوا  ال ادمااااة لنااااما  ا اااات
 ث افة  ماية الم ت ل .

 اعتماد شعار الملت   كشعار للفريق العربي ل ماية الم ت ل . .8
 

وفاااااي الختاااااا  أجمااااا  ال انااااارو  علااااا  ت ااااادي  خاااااالع الشاااااكر والت ااااادير لجم ورياااااة ال اااااودا  
علاااا  االهتماااااا  ب يااااادة فخامااااة المشااااير عماااار   اااا  أ مااااد البشااااير  فظااااي ان و كومتااااي الرشاااايدة 

الاااااادائ  لنرت ااااااا  بالعماااااا  العربااااااي المشااااااتر   كمااااااا قاااااادموا الت اااااااني لجم وريااااااة ال ااااااودا   كومااااااة 
وشااااااعبا علاااااا  رفاااااا  ال صااااااار االقتصااااااادي متمنااااااي  ل اااااا  مزياااااادا ماااااا  الت ااااااد  واالزدهااااااار. وتوجااااااي 
ال انااااااارو  بالشاااااااكر الااااااا  فخاماااااااة النائاااااااب االو  لااااااارئيس الجم ورياااااااة الفرياااااااق أو  ركااااااا  بكاااااااري 

مجلااااااس الااااااوزرا  ال ااااااومي علاااااا  رعايتااااااي الكريمااااااة وتشااااااريفي ل ااااااذا الملت اااااا      اااااا  صااااااال  رئاااااايس
ولل يئااااااة ال ااااااودانية للمواصاااااافات والم اااااااييس علاااااا  ا تنااااااافت ا الكريمااااااة والتنظااااااي  المتميااااااز فااااااي 
دارة التكاماااااااااا   اعااااااااااداد وتنفيااااااااااذ الملت اااااااااا   والمنظمااااااااااة العربيااااااااااة للتنميااااااااااة الصااااااااااناعية والتعاااااااااادي  وا 

لاااااادو  العربيااااااة  علاااااا  ج ااااااوده  فااااااي تنظااااااي  وع ااااااد مثاااااا  االقتصااااااادي باألمانااااااة العامااااااة لجامعااااااة ا
هااااذه الفعاليااااات لمناقشااااة و اااار  مااااا يعاااازز العماااا  العربااااي المشااااتر  وي اااااه  فااااي تباااااد  الخباااارات 

 والمنفعة بي  األق ار العربية. 
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كمااااااااا أجماااااااا  ال اناااااااارو  علاااااااا  أهميااااااااة توصاااااااايات هااااااااذه الملت اااااااا  ودور االمانااااااااة العامااااااااة 
يااااااة للتنميااااااة الصااااااناعية والتعاااااادي  فااااااي تكثياااااا  التن اااااايق لجامعااااااة الاااااادو  العربيااااااة والمنظمااااااة العرب

بااااااي  أج ااااااازة الت ياااااايس وأج ااااااازة  مايااااااة الم ااااااات ل  فااااااي الااااااادو  العربيااااااة لتنفياااااااذ هااااااذه التوصااااااايات 
والعماااا  علاااا  تعزيااااز التواصاااا  بااااي  كافااااة ال  اعااااات ذات العنقااااة بمااااا ياااانعكس با يجاااااب علاااا  

 ك  ما يخد  الم ت ل  العربي والعم  العربي المشتر .
 

 

 عة الدول العربيةجام

 القطاع االقتصادي

 

الهيئة السودانية للمواصفات 

 واملقاييس

املنظمة العربية للتنمية 

 الصناعية والتعدين
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 : بعساالالبند 

 .ال تثمار ف  ال ول العربية            
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 ال تثمار ف  ال ول العربية
 دددددددددد

 
 عرض الموضوع :

التصددددد ي  علدددددى التفاقيدددددة الموحددددد ة ل دددددتثمار رؤوس األمدددددوال العربيدددددة فددددد  الددددد ول أول: 
 :العربية المع لة

الجتماااااااعي علاااااا  الم ااااااتو  الااااااوزاري العديااااااد ماااااا  ال اااااارارات أصاااااادر المجلااااااس االقتصااااااادي وا -
بشااااااان   ااااااا  الااااااادو  العربياااااااة علااااااا  التصاااااااديق علااااااا  االتفاقياااااااة المو ااااااادة ال اااااااتثمار رؤوس 

  والاااااااذي 2017 8 24 بتااااااااريخ 2144رقااااااا  ال ااااااارار األماااااااوا  العربياااااااة والتاااااااي كاااااااا  أخرهاااااااا 
  الج اااااات  تكليااااا  األماناااااة العاماااااة بااااادعوة لجناااااة خبااااارا  مااااافاااااي ف رتاااااي أوال  )ب( علااااا  ناااااع 

المعنيااااة باال ااااتثمار فااااي الاااادو  العربيااااة لمراجعااااة المن ظااااات الااااواردة ماااا  الاااادو  االعنااااا  
عااااداد المااااذكرة التف اااايرية فااااي صاااايغت ا الن ائيااااة تم ياااادا   قرارهااااا ماااا  المجلااااس االقتصااااادي  وا 

 واالجتماعي  .
 ة رقااااا لااااادو  العربياااااة بموجاااااب الماااااذكر الدائماااااة ل اتالمنااااادوبيمخا باااااة ب قامااااات األماناااااة العاماااااة -

ماااااااا  لاااااااادعوة الاااااااادو  العربيااااااااة لع ااااااااد اجتماااااااااع لجنااااااااة خباااااااارا   2017 9 6بتاااااااااريخ  2069 3
باألمانااااااة  2017 11 8-6الج اااااات المعنياااااة باال ااااااتثمار فاااااي الاااااادو  العربياااااة خاااااان  الفتااااارة 

العاماااااااة للجامعاااااااة  لمراجعاااااااة المن ظاااااااات الاااااااواردة مااااااا  الااااااادو  األعناااااااا   عاااااااداد الماااااااذكرة 
بموجااااااب المااااااذكرة  الدائماااااةالمناااااادوبيات تااااا  مخا بااااااة مااااااا ك التف ااااايرية فااااااي صااااايغت ا الن ائيااااااة.

 موافااااااة األماناااااة العاماااااةلل لاااااب مااااا  الااااادو  العربياااااة   2017 9 11بتااااااريخ   4968 5 رقااااا 
رؤوس االمااااوا  فاااااي  مااااواد االتفاقياااااة المو اااادة ال اااااتثمارببيااااا  بمن ظاااااات   ومرئيااااات    اااااو  

 ااااا وعرناااا ا علاااا  اجتماااااع المااااراد تف اااايرها  تاااا  يت اااان  مراجعت  المعدلااااة –الاااادو  العربيااااة 
. االتفاقياااااااة المعدلاااااااة(  1مرفاااااااق) ي  باال اااااااتثمار فاااااااي الااااااادو  العربياااااااةيااااااانلجناااااااة الخبااااااارا  المع

المملكاااااة العربياااااة  –جم ورياااااة مصااااار العربياااااة   مااااا   ردودا  مااااا  كااااا   تل ااااات األماناااااة العاماااااة و 
 ااااااال نة  –دولاااااااة ق ااااااار  -اقجم ورياااااااة العااااااار  –دولاااااااة ليبياااااااا  –دولاااااااة الكويااااااات  –ال اااااااعودية 

 علي مشروع المذكرة التف يرية.تتنم  من ظات   عما 
ا  المختصاااااااي  باال اااااااتثمار  عاااااااداد الماااااااذكرة التف ااااااايرية و  للجناااااااة الخبااااااار ع ااااااد االجتمااااااااع األ -

الاااااادو   ي  بمشاااااااركة ممثلاااااا2017 11  8-6مانااااااة العامااااااة خاااااان  الفتاااااارة لنتفاقيااااااة بم اااااار األ
 – ااااااال نة عماااااااا   –العاااااااراق  –ال اااااااودا   –الجزائااااااار  –تاااااااونس  -رد التالياااااااة   األالعربياااااااة 



- 96 - 

ات ااااااد الغااااار  با ناااااافة الااااا    الااااايم  –المغااااارب  –مصااااار  –الكويااااات  –ق ااااار  –فل ااااا ي  
وقاااااد  و (.ت ريااااار االجتمااااااع األ  2مرفاااااق) وأوصااااات اللجناااااة بالعدياااااد مااااا  التوصااااايات العربياااااة.

 (.3مرفقدولة ق ر و ل نة عما  )  م  ك  م  تل ت األمانة العامة من ظات
للجنااااة الخباااارا  المعنيااااي  باال ااااتثمار فااااي الاااادو  العربيااااة خاااان  الفتاااارة  الثااااانيع ااااد االجتماااااع   -

  ولننت ااااااا   باااااادا  من ظااااااات  العربيااااااة   وذلاااااا   تا ااااااة الفرصااااااة للاااااادو  2018 1 16-18
  ت رياااااار االجتماااااااع الثاااااااني(  4مرفااااااقالعربّيااااااة ) ماااااا  مناقشااااااة المن ظااااااات الااااااواردة ماااااا  الاااااادو 

قائماااااة بن اااااما  الااااادو    6مرفاااااق) ( ن اااااخة ن ائياااااة مااااا  مشاااااروع الماااااذكرة التف ااااايرية  5مرفاااااق)
 -رد مااااا    األ كااااا    واع ممثلاااااشاااااار  فاااااي االجتمااااا. وقاااااد الموقعاااااة والمصااااادقة علااااا  االتفاقياااااة(

الكوياااااات  –ق اااااار  – اااااال نة عمااااااا  –العااااااراق  –ال ااااااودا   -ال ااااااعودية  –الجزائاااااار  –تااااااونس 
نتااااائن االجتماااااعي   وفااااي نااااو . ات اااااد الغاااار  العربيااااةبا نااااافة الاااا    المغاااارب –مصاااار  –

   أوصت اللجنة بالتالي االو  والثاني
 . المذكرة التف يرية:1

كمل ااااااق لنتفاقيااااااة المو اااااادة ال ااااااتثمار رؤوس األمااااااوا  العربيااااااة التف اااااايرية  المااااااذكرةاعتماااااااد 
 في الدو  العربية المعدلة واعتبارها جز ا  ال يتجزأ من ا.

 الم ائل المقترح تع يلها: .2

 تدار ت اللجنة اقترا ات الدو  بشن  تف ير االتفاقية  فتبي  ا تي  

ال يناااااااادرج فااااااااي مجااااااااا  أ  جانبااااااااا  كبياااااااارا  ماااااااا  المن ظااااااااات يت لااااااااب تعاااااااادي  االتفاقيااااااااة و  .1
 التف ير. 

أ  االتفاقياااااااة العربياااااااة لن اااااااتثمار المعدلاااااااة ال تواكاااااااب الت اااااااورات فاااااااي مجاااااااا  اتفاقاااااااات  .2
 اال تثمار الدولية.
عااااادة النظاااار فااااي بعااااة الم ااااائ   بتعاااادي  االتفاقيااااة وف ااااا  أل كام ااااالااااذل  توصااااي اللجنااااة  وا 

 وهي 
ة )الم ااااتثمر العربااااي  تعاااادي  بعااااة التعاااااري  الااااواردة فااااي المااااادة األولاااا  ماااا  االتفاقياااا . أ

 اال تثمار  رأس الما  العربي  عوائد اال تثمار  .....الخ(.
اعاااااااادة النظااااااار فاااااااي مبااااااادأ الدولاااااااة األكثااااااار رعاياااااااة الاااااااوارد بالماااااااادة الخام اااااااة ال اااااااتثنا   . ب

 م نلة ت وية المنازعات م  هذا المبدأ.

ناااااااارورة ال اااااااارع علاااااااا  ا تاااااااارا  التااااااااواز  بااااااااي    ااااااااوق الم ااااااااتثمر و  ااااااااوق الدولااااااااة  ج. 
 يفة في أ كا  االتفاقية كتل  الواردة في المواد الثانية وال اد ة والثامنة.المن

تعااااادي  الفصااااا  ال اااااادس والمن اااااق المتعل اااااة بت اااااوية المنازعاااااات لعاااااد  وجاااااود أ كاااااا    د. 
صاااااري ة ووانااااا ة باالتفاقياااااة لمعالجاااااة كيفياااااة ا الاااااة النااااازاع الااااا  م كماااااة اال اااااتثمار 
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وتااااادرج وانااااا  باااااي  ا لياااااات والو اااااائ  العربياااااة  با ناااااافة الااااا  عاااااد  وجاااااود ترتياااااب 
المتا ااااة أمااااا  الم ااااتثمر العربااااي لت ااااوية المنازعااااات التااااي قااااد تنشاااان بينااااي وبااااي  الدولااااة 

 المنيفة لن تثمار.

نصااااااات االتفاقياااااااة علااااااا  ا الاااااااة الخنفاااااااات الااااااا  م كماااااااة اال اااااااتثمار العربياااااااة دو  أ   ه. 
كانااااات تااااانع  تااااانع علااااا  انشاااااا  هاااااذه الم كماااااة مااااا  المن ظاااااة أ  االتفاقياااااة األولااااا 

 عل  انشا  م كمة اال تثمار العربية.
التنكياااااااد علااااااا  ونااااااا  ا اااااااار زمناااااااي م ااااااادد لنتفاقياااااااة كماااااااا جااااااار  علياااااااي العمااااااا  فاااااااي  و. 

اتفاقياااااات اال اااااتثمار الدولياااااة مااااا  اعاااااادة النظااااار فاااااي م ااااانلة االن ااااا اب من اااااا ا تراماااااا  
 لمبدأ  يادة الدو .

 ثانياا : تطوير مناخ ال تثمار ف  ال ول العربية
بشاااااان   2017 8 24 بتاااااااريخ 2144ل اااااارار المجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي رقاااااا   ذا  تنفياااااا -

  التاااااي نصااااات علااااا   ثانياااااا  )أ(ت اااااوير مناااااا  اال اااااتثمار فاااااي الااااادو  العربياااااة خاصاااااة الف ااااارة 
مانااااااة العامااااااة بااااااالفرع اال ااااااتثمارية لاااااادي ا ال لااااااب ماااااا  الاااااادو  العربيااااااة التااااااي لاااااا  تااااااوا  األ"

  وذلااااا  لااااا  الااااادو  االعناااااا  لن اااااتفادة من اااااا  اااااا ع ااااارعة موافات اااااا التخااااااذ الااااانز  وتعميم
 اااااااد تل ااااااات ف  فااااااارع اال اااااااتثمار فاااااااي الااااااادو  العربياااااااة لتاااااااروين  مو ااااااادةلونااااااا  ا اااااااتراتيجية 

بموجاااااب  الفااااارع اال اااااتثمارية الخاصاااااة بالمملكاااااة االردنياااااة ال اشااااامية وذلااااا األماناااااة العاماااااة 
 .1245 2المذكرة رق  ج ع   

ي ( والاااااذ7مرفاااااقال اااااتثمار فاااااي الااااادو  العربياااااة )أعااااادت األماناااااة العاماااااة ت ريااااارا   اااااو  مناااااا  ا -
  فاااارع اقاااا  اال ااااتثمارات العربيااااة البينيااااة  و يتناااااو  عااااددا  ماااا  الن ااااا  ال امااااة  بمااااا فااااي ذلاااا 

  ال اااااااااتثمار  ت اااااااااوير مناااااااااا  اال اااااااااتثماراال اااااااااتثمار الواعااااااااادة  المعوقاااااااااات التاااااااااي تواجاااااااااي ا
    ال  اع الخاع.مت لبات و ب  تعزيز اال تثمار م  خن

 ثالثاا : تع يل النظام األ ا   لمحكمة ال تثمار العربية
 1926واالجتماااااااااعي علاااااااا  الم ااااااااتو  الااااااااوزاري قااااااااراره رقاااااااا  أصاااااااادر المجلااااااااس االقتصااااااااادي  -

تكليااااا  األماناااااة العاماااااة بإعاااااداد    علااااا ثالثاااااا  والاااااذي ناااااع فاااااي ف رتاااااي  2012 9 13بتااااااريخ 
( ليكاااااااو  أكثااااااار 1تثمار العربياااااااة الماااااااادة )م تااااااار  لتعااااااادي  النظاااااااا  األ ا اااااااي لم كماااااااة اال ااااااا

ونااااااو ا فااااااي معااااااايير اختيااااااار المرشاااااا ي  لعنااااااوية هيئااااااة الم كمااااااة  ول مانااااااة العامااااااة أ  
 .ت تر  تعدي  أية مادة اذا ا توجب ذل  

 2013 9 1بتااااااااريخ  7697أصااااااادر مجلاااااااس الجامعاااااااة علااااااا  الم اااااااتو  الاااااااوزاري قاااااااراره رقااااااا  -
صصاااااااي  تنااااااا  رئااااااايس م كماااااااة  تشاااااااكي  لجناااااااة مااااااا  الخبااااااارا  المتخ  والاااااااذي ناااااااع علااااااا 

اال اااااااتثمار العربياااااااة وهيئاااااااة مفوناااااااي ا ورئااااااايس اللجناااااااة الدائماااااااة للشاااااااؤو  ال انونياااااااة وقنااااااااة 
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وم كمااااااي  عاااااارب فااااااي قنااااااايا اال ااااااتثمار وخباااااارا  متخصصااااااي  ترشاااااا    الاااااادو  العربيااااااة  
لدرا اااااااة وت اااااااوير النظاااااااا  األ ا اااااااي لم كماااااااة اال اااااااتثمار العربياااااااة لجامعاااااااة الااااااادو  العربياااااااة 

توافاااااق وناااااع ا مااااا  الغااااارة الاااااذ  أنشااااائت مااااا  أجلاااااي وتعزياااااز ث اااااة بالشاااااك  الاااااذ  ينااااام  
  .الم تثمري  والدو  العربية في اللجو  الي ا 

  2016 8 25-22 خاااااااان  الفتاااااااارةشااااااااؤو  ال انونيااااااااة اجتماع ااااااااا ع اااااااادت اللجنااااااااة الدائمااااااااة لل -
وبعاااااااد درا اااااااة ومناقشاااااااة مشاااااااروع تعااااااادي  النظاااااااا  األ ا اااااااي لم كماااااااة اال اااااااتثمار العربياااااااة  

لااااااا  المشاااااااروع ورفعاااااااي الااااااا  المجلاااااااس االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي فاااااااي أوصااااااات بالمواف اااااااة ع
 اجتماعي ال اد .

شااااااار  فيااااااي ال ااااااادة قناااااااة  ع اااااادت الجمعيااااااة العامااااااة لم كمااااااة اال ااااااتثمار العربيااااااة اجتماعااااااا   -
لمناقشاااااااة مشاااااااروع تعااااااادي   2017 2 27الم كماااااااة ومفوناااااااي ا وم اااااااج  الم كماااااااة بتااااااااريخ 

 .أل ا ي لم كمة اال تثمار العربيةالنظا  ا

الااااااذي  2017 8 24بتاااااااريخ  2144رقاااااا  المجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي يااااااذا  ل اااااارار وتنف -
دعاااااوة األماناااااة العاماااااة الااااا  ع اااااد االجتمااااااع الثالااااا  للخبااااارا     ناااااع فاااااي ف رتاااااي ثالثاااااا  علااااا 

المختصاااااااااي  لم كماااااااااة اال اااااااااتثمار العربياااااااااة لمناقشاااااااااة الصااااااااايغة الن ائياااااااااة المعدلاااااااااة للنظاااااااااا  
ع ااااادت لجناااااة    مجلاااااس فاااااي دورتاااااي ال ادماااااةنااااا ا علااااا  الاأل ا اااااي للم كماااااة  ومااااا  ثااااا  عر 

  2017 12 6-4 خاااااان  الفتاااااارة (3)الخباااااارا  المتخصصااااااي  فااااااي الاااااادو  العربيااااااة اجتماع ااااااا 
لمناقشااااااااة الصاااااااايغة الن ائيااااااااة المعدلااااااااة للنظااااااااا  األ ا ااااااااي للم كمااااااااة فااااااااي نااااااااو  اقترا ااااااااات 
ومن ظااااااااات الاااااااادو  األعنااااااااا   والجمعيااااااااة العامااااااااة لم كمااااااااة اال ااااااااتثمار العربيااااااااة واللجنااااااااة 

شاااااار  فاااااي االجتمااااااع ممثلاااااو كااااا   مااااا     ال انونياااااة لجامعاااااة الااااادو  العربياااااة ماااااة للشاااااؤو الدائ
 –مصاااااااااار  -لبنااااااااااا   –الكويااااااااات  – اااااااااال نة عمااااااااااا   –ال اااااااااعودية  –تااااااااااونس  -االماااااااااارات 

المغاااااااارب   وممثلااااااااو م كمااااااااة اال ااااااااتثمار العربيااااااااة  وممثاااااااا  عاااااااا  اللجنااااااااة الدائمااااااااة للشااااااااؤو  
ة بعاااااارة الصاااااايغة الن ائيااااااة علاااااا  وقااااااد أوصاااااات اللجنااااااال انونيااااااة بجامعااااااة الاااااادو  العربيااااااة  

  ت ريااااااار اللجنااااااااة(  8مرفااااااااق) التخااااااااذ ال اااااااارار المنا اااااااباالقتصاااااااادي واالجتماااااااااعي المجلاااااااس 
 .(الصيغة الن ائية لمشروع النظا  اال ا ي  9مرفق)

 رابعاا : تشكيل هيئة قضاة محكمة ال تثمار العربية

( بشان  10مرفاق) 2018 1 23بتاريخ  2018 37مندوبية دولة الكويت رق  شارة ال  مذكرة ا -
 اااارار المجلااااس االقتصااااادي لتنفيااااذا   مونااااوع أعنااااا  هيئااااة قناااااة م كمااااة اال ااااتثمار العربيااااة

 ااو  تعيااي  بشاان  الف اارة الثالثااة   2015 9 3بتاااريخ  2059( رقاا  96واالجتماااعي فااي دورتااي )
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  أ ما  ثنثة م  ال نااةل  يتنم  ال رار المذكور   فإهيئة قناة م كمة اال تثمار العربية  
  وه  

 رئيس الم كمة)دولة الكويت ( –الم تشار   عصا  ال داني  .1
 عنو الم كمة )الجم ورية اللبنانية( –الم تشار   ناجي عيد  .2

 المملكة المغربية(. عنو الم كمة ) -الم تشار   عبد الوا د الصفوري  .3

 د ق بتاريخ 45تل   ق اع الشؤو  االقتصادية مذكرة ق اع الشؤو  ال انونية رق   -
  2017 12 4بتاريخ  139مرفق ب ا مذكرة ق اع الرقابة المالية واالدارية رق   2018 1 15

  وبعد عرة وع د عدة اجتماعات بكام  تشكيل ااذ أ  بعد ممار ة أعنا  الم كمة م ام ا 
الم ت  ات ال نوية لل ادة ال ناة عل  الرقابة المالية للتصديق علي ا   اعترنت الرقابة عل  

عد  ورود أ مائ   في قرار المجلس لصر  الم ت  ات لل ادة ال ناة المذكورة أ مائ   
 االقتصادي واالجتماعي )عشرة أعنا (.

قتصادي واالجتماعي   ( للمجلس اال101الدورة ) لبت دولة الكويت عرة المونوع عل   -
  صدار قرار بنثر رجعي العتماد أ ما  ال ناة الثنثة االصليي  .

 
  المطلوب:المقترح 

 .تراه منا با التخاذ ما ةالموقر اللجنة األمر معروة عل  
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 مشروع ميثا  عرب  لتطوير قطاع المؤ  ات الصغيرة والمتو طة
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 مشروع ميثا  عرب  لتطوير قطاع المؤ  ات الصغيرة والمتو طة
 دددددددددد

 عرض الموضوع:
 مذكرة ما  المندوبياة الدائماة للجم ورياة الجزائرياة الديم را ياة الشاعبية رقا   تل ت األمانة العامة

وزارة التجاااااااارة بالجم ورياااااااة الجزائرياااااااة    مرفاااااااق ب اااااااا ماااااااذكرة2017 11 25( بتااااااااريخ 552)
 ادراج مشروع( ت تر  خنل ا 1مرفق) 2017 10 29( بتاريخ 269رق  )الديم را ية الشعبية 

( 101ميثاق عربي لت وير ق اع المؤ  ات الصغيرة والمتو  ة عل  جدو  أعما  الادورة )
( لمجلس الجامعاة 29نظر في امكانية رفعي ال  الدورة )لللمجلس االقتصادي واالجتماعي   ل

 .بالمملكة العربية ال عودية 2018ارس   ذار مالمزم  ع دها في  عل  م تو  ال مة 
  ة والمتو ا ة العباا  أ ا ايا  و يوياا  فاي االقتصااديات المت دماة والنامياة تعد المؤ  اات الصاغير

علاا   ااد  ااوا   ألن ااا أصااب ت تشااك  ماادخن  هامااا  ل اا  مشااكلة الب الااة  وعااامن   ا ااما  فااي 
معاااااات الصاااااناعية الكبااااار   ومخبااااارا  للت بي اااااات تزياااااادة الااااادخ  ال اااااومي ومصااااادرا  مغاااااذيا  للمج

لنبتكارات بنشكال ا المتنوعة  كما أن ا األكثر ت فيزا  لل  ااع  التكنولوجية بالغة الدقة  وفنا   
 الخاع )المبادرة الخاصة(  وبالتالي ف ي بمثاباة البوت اة التاي تنصا ر في اا عب رياة الشاعوب.

غيرة والمتو ااا ة فاااي الن اااين الصاااناعي العرباااي ونظااارا  ل همياااة التاااي تمثل اااا الصاااناعات الصااا
ووزن اااا نااام  ال يكااا  الصاااناعي الكلاااي  ال ااايما فاااي مجاااا  التشاااغي  والم ااااهمة فاااي النااااتن 
الاااو ني الخاااا   ف اااد أصاااب ت الااادو  العربياااة تاااولي اهتماماااا كبيااارا  ب اااذه المؤ  اااات باعتبارهاااا 

 لتنمية ق اع الصناعات الت ويلية. أ ا يا   مدخن  
   تتمياز بخصاائع و الصغيرة والمتو  ة بشك  عا  قد تختل  م  بلد ال   خار  اتا  المؤ

المشااا د االقتصاااادي للااادو   علااا تؤهل اااا للعاااب دور ال اااا رة فاااي ظااا  المتغيااارات التاااي ت ااارأ 
العربية  وبالتالي فإ  اال تثمار في ق اع المؤ  اات الصاغيرة والمتو ا ة يعاد عملياة ممكناة 

ال الية وانكماا االقتصاد العالمي بشك  عا    ف د تفاقمت زمة المالية وفي ظ  األ .ومجدية
تراجااا  لي المن  ااة العربياااة نتيجااة فااالصااناعات الصااغيرة والمتو ااا ة التااي تواجاااي صااعوبات ال

ال صاو  علا  ال لب الداخلي والخارجي عل  المنتجات م  نا ية وزيادة المناف اة وصاعوبة 
 ر . لتموي  الم ير والمعونات الفنية م  نا ية أخا

  كمااااا يعتباااار   مشااااروع الميثاااااق العربااااي لت ااااوير المؤ  ااااات الصااااغيرة والمتو اااا ة   ماااا  هااااذا
دماجي في منظومة التعااو  والتكاما  للجامعاة  المنظور ا ارا  منئما  لترقية نشا ات ال  اع وا 

لت ويااة الشااراكة المتعااددة األشااكا  بااي  مختلاا   العربيااة   وا   هااذه المبااادرة تعااد كااذل  ماادخن  



- 220 - 

 ق ار العربية وت م  بن   الخبرات والتجارب العربية الناج ة في هذا المجا .األ
 ق ااار العربيااة ل  اااع المؤ  ااات الصااغيرة وعلاا  الاارغ  ماا  المزايااا التااي توفرهااا اقتصاااديات األ

والمتو  ة والمنا  المنئ  والمشج  عل  تزاياد المباادرة الخاصاة وانتشاار ث افاة الم اولاة علا  
  فاي العدياد ما  الادو  العربياة الصغيرة والمتو ا ة  ات أ  مف و    المؤ  الاو   ن اق   أ
زا  يشوبي بعة الغموة أل باب أهم ا نشنة المؤ  ة االقتصادية الخاصة داخ  الدولة  ال

  ال يااود التااي ت ااي  أليااات دعم ااا   كمااا  ب علي ااا نااع  لااباعتبارهااا ج ااة  كوميااة ممااا يغ
تؤثر  أ  كومات بجانب االعتبارات االجتماعية م  شنن ابعم  تل  المؤ  ات م  جانب ال 

 عل  عم  تل  المؤ  ات  كما تختل  نظ  تموي  تل  المؤ  ات م  دولة ألخر  .
  مجموعة م  ال واعد ت د  ال   ( 2مرفق)يتنم  مشروع الميثاق 

 عربيا . ال عي لتو يد مص ل    المؤ  ة الصغيرة والمتو  ة   .1
ون  ا تراتيجية عربية لتنمية ق اع المؤ  ات الصغيرة والمتو  ة تنخذ في  .2

 االعتبار العناصر التالية عل  األق  
 . صر الت ديات التي تواجي المؤ  ة الصغيرة والمتو  ة في الدو  العربية     -أ 
 تو يد مف و  مكونات م ي  المؤ  ة. -ب 
ندماج   وانت ا  ا ليات المنئمة ت ديد الخ وات العملية لت  ي  عملية اال -ج 

 الكفيلة بت ري  عملية التكام .

                                              المقترح المطلوب:

مشروع ميثاق "مقراطية الشعبية بشأن يالموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الد
( 29الدورة )عرني عل  تم يدا  ل   عربي لت وير ق اع المؤ  ات الصغيرة والمتو  ة

بالمملكة العربية  2018الم رر ع دها في مارس  لمجلس الجامعة عل  م تو  ال مة
 ال عودية. 
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 :التاسع البند

األعباء القتصا ية والجتماعية المترتبة على ا تضافة الالجئين ال وريين، وأثرها 
 ميزانية المملكة األر نية الهاشمية.على 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 األعباء القتصا ية والجتماعية
 المترتبة على ا تضافة الالجئين ال وريين، وأثرها على ميزانية المملكة األر نية الهاشمية

 دددددددددد

 عرض الموضوع:
 (3031)ة ال اشااامية رقااا  المندوبياااة الدائماااة للمملكاااة األردنيااامااا  تل ااات األماناااة العاماااة ماااذكرة  -

التخ ي  والتعااو  الادولي  بشن   لب عرة الورقة التي أعدت ا وزارة 2017 11 14بتاريخ 
عبا  االقتصادية واالجتماعية المترتبة علا  ا تناافة النجئاي  ال اوريي  وأثرهاا علا   و  األ

تناولت الورقاة . (1مرفق( للمجلس االقتصادي واالجتماعي )101ميزانية المملكة عل  الدورة )
 م اور م  أهم ا   ةعد
نما   غاثة وتوفير منو ازمة ال ورية قنية ل  تعد األ .1 صب ت تؤثر بشك  كبير عل  أوا 

رد  البلد   الع ود المانية   ي  تعتبر األالتي تراكمت خن ومكت بات اعملية التنمية 
% م  الجئي العال  ي يمو  15.6   ي  أ  الذي ين  أو  أكبر عدد م  النجئي 

 مليو  الجئ. 3.5رد  بوجود في األ
 

)والتي تمث   مليار دوالر 2بلغت الكلفة ال نوية ال تنافة النجئي  ال وريي   والي  .2
% م  االيرادات الم لية(. أي بلغت تكلفة 20% م  الناتن الم ل  االجمالي و5

مليار دوالر أمريكي بما  10.3 والي  2017 و ت  عا األزمة ال ورية منذ بدايت ا 
 % م  الموازنة العامة.14يعاد   والي 

% بعد االزمة  وزاد عجز الميزا  69انخفة نمو الناتن الم لي االجمالي بن بة  .3
%  نويا  3% وارتفعت الب الة بن بة 36بن بة  2016و 2010التجاري بي  عامي 
%  نويا  قب  االزمة  انخفنت 2.6بة ن ا كانت تتناقع بن نبعد االزمة علما  ب

% قب  االزمة. كما ارتفعت المديونية 3%  نويا  م اب  5الم اعدات الخارجية بن بة 
  2016مليار عا   26.1ليبلغ ن و  2010مليار دينار أردني عا   11.5م   والي 

 ة.% قب  االزم16%  نويا  م ارنة بزيادة  نوية قدرها 4وانخفة عدد ال يا  بن بة 
بالتعاو  م  المجتم  الدولي بون  م تر ات وت ديد  قامت المملكة األردنية ال اشمية .4

-2015زمة ال ورية ل ردنية خ ة اال تجابة األ  ليات نتن عن ا  يجاد ا  ا تياجات و 
  لمدة ثن   نوات يت  مراجعت ا وت ديث ا بشك   نوي بما يتوافق م  2018

  2019-2017تي تنها خ ة اال تجابة األردنية مة والاال تياجات ال  اعية النز 
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ارة التخ ي  والتعاو  الدولي باالنت ا  م  اعداد خ ة ني م  المتوق  أ  ت و  وز كما أ
 .2020-2018زمة ال ورية اال تجابة ل 

بشااان   2017 2 16( بتااااريخ 2129ال ااارار رقااا  ) أصااادر المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي -
لنجئاي  والنااز ي .  الم تنايفة للادو  الكاما  والانز  الادع  تاوفير أهمياة علا  التنكياد

بتااااااريخ  (697أصااااادر مجلاااااس الجامعاااااة علااااا  م اااااتو  ال ماااااة ال ااااارار رقااااا  )كماااااا  (.2مرفاااااق)
 (.3مرفق) بشن  النجئو  2017 3 29

 المقترح المطلوب:
تااااي لاااا  تااااوا  األمانااااة العامااااة بت ااااارير  ااااو  الوناااا  الااااراه  دعااااوة الاااادو  العربيااااة ال .1

لنجئااااي  والناااااز ي  لاااادي ا الاااا  ت اااادي  الدرا ااااات والت ااااارير  فااااي هااااذ الخصااااوع فااااي 
وذلاااااا   عااااااداد تصااااااور ن ااااااائي لعرنااااااي علاااااا   2018موعااااااد أقصاااااااه ن ايااااااة فبراياااااار 

)المملكاااااااااة العربياااااااااة ال اااااااااعودية  ماااااااااارس  ذار  (29ال ماااااااااة فاااااااااي دورت اااااااااا العادياااااااااة )
2018.) 

دعاااااااوة المجتمااااااا  الااااااادولي الااااااا  ا اااااااتمرار ت ااااااادي  الااااااادع  ازا  هاااااااذه االزماااااااة  وكاااااااذل   .2
مؤ  اااااات التموياااااا  العربياااااة وا قليميااااااة والدوليااااااة  لت ااااادي  الاااااادع  الااااانز  الاااااا  الاااااادو  
الم تنااااايفة لنجئاااااي   والم ااااااهمة فاااااي التخفيااااا  مااااا  األعباااااا  التاااااي تترتاااااب علااااا  

 .الدو  الم تنيفة
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 راردددددق
 بشأن

 الالجئين والنازحين

 دددددددددد
 

( على الم توى الوزار ،99إن المجلس القتصا   والجتماع  ف   ورته العا ية )  

 إلى إيضاحات األمانة العامة، ال تماعبع   -

 إلى م اخلة معال  وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة األر نية الهاشمية، ال تماعوبع   -

 ،اتالمناقشوف  ضوء  -

 يقددددددرر

والناااااز ي   التنكيااااد علاااا  أهميااااة تااااوفير الاااادع  الكاماااا  والاااانز  للاااادو  الم تناااايفة لنجئااااي   -1
قامااااااة مشاااااااري  تنمويااااااة فااااااي هااااااذه الاااااادو   النجئااااااي وجااااااي الخصااااااوع وعلاااااا   ال ااااااوريي   وا 

ت اااااه  فااااي ال ااااد ماااا  ا ثااااار االقتصااااادية واالجتماعيااااة ال اااالبية الناجمااااة عاااا  هااااذا اللجااااو   
الت ناااااايري لل مااااااة العربيااااااة  تصااااااادي واالجتماااااااعيقية الاااااا  المجلااااااس االورفاااااا  هااااااذه التوصاااااا

 ( في عما  بالمملكة األردنية ال اشمية.28)

ازا  هااااااذه األزمااااااة وت اااااادي  الاااااادع  الاااااانز  الاااااا  تماااااا  الاااااادولي لت ماااااا  م اااااائولياتي دعااااااوة المج -2
الاااااادو  الم تناااااايفة لنجئااااااي  والم اااااااهمة فااااااي التخفياااااا  ماااااا  األعبااااااا  التااااااي ترتباااااات علاااااا  

 .تنيفةالدو  الم 

 (16/2/2017 – 99د.ع  -2129 )ق

 

 
 

(2مرفق )  
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 :العاشرالبند 

تبا ل اإلعفاء من الضرائب والر وم على نشاطات ومع ات اتفاقية  تع يل مشروع
 .1979مؤ  ات النقل الجو  العربية لعام 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 علىاتفاقية تبا ل اإلعفاء من الضرائب والر وم تع يل مشروع 
 1979نشاطات ومع ات مؤ  ات النقل الجو  العربية  لعام  

 دددددددددد

 عرض الموضوع:
 

 ( بتاريخ 27( في دورتي العادية )791المجلس االقتصادي واالجتماعي قراره رق  ) أصدر
تباد  ا عفا  م  النرائب والر و  عل  نشا ات ومعدات اتفاقية بشن    1979 9 5

دخلت االتفاقية المذكورة  يز النفاذ  . وقد(1979 )تونس ربية مؤ  ات الن   الجوي الع
 ( دولة عربية.15  )انن  الي ا  ت  ا و  1984 3 10اعتبارا  م  

  تل ت األمانة العامة م  ال يئة العربية لل يرا  المدني ما يفيد بن  أ كا  اتفاقية تونس
 -المشار الي ا أعنه تتمث  في ش ي   1979لعا  

  1944شااااايكاغو لعاااااا   ةيتعلاااااق باااااالنوا ي الفنياااااة التاااااي تنظم اااااا معاهاااااد   و الشاااااق األ  
 واالتفاقيات الثنائية للن   الجوي بي  الدو  العربية  وهي م ب ة فعليا . 

 لجمركيااااة  وهااااو ماااا  اختصاااااع يتعلااااق بااااالنوا ي الماليااااة والناااارائبية وا   الشااااق الثاااااني
 المالية في ك  دولة عربية )جمار   نرائب( ال ل ات 

 

  بينما العديد م  بالكام بالن بة ال  الشق الثاني  فبعة الدو  العربية تنفذ االتفاقية  
الدو  العربية األخر  مازالت ت و  بفرة ر و  ونرائب في هذا الخصوع  األمر الذي 

عل  ذل   ت د  االت اد العربي للن   الجوي ب لب ال   ال ي  ق التواز  الم لوب. وبنا   
لن   العرب لتعدي  االتفاقية المشار الي ا في نو  المتغيرات والم تجدات مجلس وزرا  ا

 ال الية.

    ( لعا  25( في دورتي )373أصدر مجلس وزرا  الن   العرب ال رار رق  )وفي هذا الشن
 -  والذي ينع عل  ما يل  2012

النارائب  تعمي  م تر  االت ااد العرباي للن ا  الجاوي بتعادي  اتفاقياة تبااد  ا عفاا  ما  -1
( علاا  1979والر ااو  علاا  نشااا ات ومعاادات مؤ  ااات الن اا  الجااوي )اتفاقيااة تااونس 

 الدو  العربية  بدا  رأي ال ل ات المالية بشنن ا.
تكلي  االت اد العربي للن   الجوي بالتن يق م  األماناة العاماة للجامعاة بع اد اجتمااع  -2

لتعاادينت الم تر ااة علاا  اتفاقيااة لممثلااي ال اال ات الماليااة فااي الاادو  العربيااة لمراجعااة ا
 في نو  من ظات الدو  علي ا. 1979تونس 
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عرة مشاروع االتفاقياة بصايغت ا المعدلاة علا  مجلاس وزرا  الن ا  العارب للنظار فاي  -3
اقرارهاااا ومااا  ثااا  عرنااا ا علااا  المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي ومجلاااس الجامعاااة 

 للمواف ة علي ا .
 

 

 ية في الدو  العربية  را  وم تر ات الدو  العربية  و  ناقشت لجنة ممثلي ال ل ات المال
وذل  عل  مدار  بعة اجتماعات  ت  عا  التعدينت والم تجدات في هذا الشن   

أ  تواف ت ا را   عل  الصيغة الن ائية للم ودة ال اد ة للمشروع المعد     ال 2017
معدات مؤ  ات الن   التفاقية تباد  االعفا  م  النرائب والر و  عل  نشا ات و 

في اختتمت اللجنة أعمال ا برف  توصية . وقد (1979الجوي العربي )اتفاقية تونس لعا  
  وقد أقر 2017 10 22الن   العرب بتاريخ   ( لمجلس وزرا30الدورة ) ال  هذا الشن  

 - ما يل عل  ( والذي ينع 454المجلس توصية اللجنة بموجب قراره رق  )

   تباد  ا عفا  م  النرائب والر و  عل   اتفاقيةل اد ة لمشروع تعدي  رف  الم ودة ا
 1979نشا ات ومعدات مؤ  ات الن   الجوي العربية والمشار الي ا باتفاقية تونس لعا  

(  ال  المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتي ال ادمة للنظر في بالصيغة المرف ة)
 .  اف ة عل  مشروع االتفاقية المعدلة المو 

 

 

 مقترح المطلوب:ال
  األمر معروة عل  اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه منا با .
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  العربية الدول جامعة موقع  لإلدارة االلكرتوني الربيد

tratou.dept@las.int  www.leagueofarabstates.net 

 

 العامة األمانة

 والسياحة النقل إدارة -االقتصادي القطاع

 العرب النقل وزراء جمللس الفنية األمانة
 

  السادسةاملسودة 
 (الضرائب) والرسوم الضرائب من عفاءاإل اتفاقية تبادلملشروع 

املعدلة  العربي اجلوي الناقل ومعدات نشاطات على اجلمركية
التفاقية تبادل اإلعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات 

 1979ومعدات مؤسسات النقل اجلوي العربية  لعام 
 
 

 مرفق 
 

mailto:tratou.dept@las.int
mailto:tratou.dept@las.int
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تحقيقاا أله اف  ،ف  جامعة ال ول العربيةالمتعاق ة األعضاء إن حكومات ال ول 
ميثا  الجامعة والمبا ئ والغايات الت  تتضمنها اتفاقيات العمل القتصا   العرب  

 ،والقرارات الصا رة عن المجلس القتصا   والجتماع  لجامعة ال ول العربية
 

 

تبا ل اإلعفاء من الضرائب والر وم على نشاطات ومع ات باتفاقية  والتزاماا منها
تحقي  لها ورغبة منها ف  تع يل، (1979 :مؤ  ات النقل الجو  العربية )اتفاقية تونس

التعاون العرب  فيما بينها ف  مجال صناعة النقل الجو  وتنميته، و عياا لت هيل أعمال 
زالة الناقل الجو  العرب  وتخفيف أعبائه المالية  يوجههاوالصعوبات الت   المعوقات، وا 

 الز واج الضريب  علىومن  من خالل تنظيم أ لوب معاملته الضريبية والجمركية، 
  ،، وتماشياا م  التطورات والم تج ات ف  مجال صناعة النقل الجو هنشاطات

 
 

 

 على ما يل : فق  اتفقت
 

 األوىل املادة
 باالتفاقية المشمولون األشخاص           

 

  ولدددة مدددن أكثدددر أو متعاقددد ة  ولدددة فددد  المقيمدددين األشدددخا  علدددى التفاقيدددة هدددذ  تطبدد 
 .متعاق ة

 

 الثانية املادة
 التعاريف

 الموضحة المعان  التالية والمصطلحات بالعبارات يقصد  التفاقيدة هددذ  ألغدراض -1
 :ذل  خالف الن   يا  يقتض لم ما أمامها

 التفاقية تكون الت  العربية ال ول جامعة ف  العضو ال ولة: المتعاقدة الدولة -أ 
 .لها بالن بة نافذة

 هو المجلس القتصا   والجتماع  لجامعة  ال ول العربية المجلس : -ب
 من مكون أخر كيان أ  أو العتبار  أو )الفر ( الطبيع  الشخ  هو: الشخص -ج

  لطاتها أو اإل ارية أق امها أح  أو  ولةال ذل  ف  بما أشخا  مجموعة
 .المحلية
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الحاصل على رخصة مشغل جوى ومصرح له  الشخ  هو: الجوي الناقل - 
 . خا  أو عام لقانون خاضعاا  كان  واءبتشغيل رحالت نقل جوى  ول  

 
 

 ف  مقيم جوى ناقل قبل من تشغيلها يتم بطائرة نقل أ : الدولي الجوي النقل -هد
 ال ولة  اخل فقط تق  أماكن بين بالطائرة النقل با تثناء, عاق ةمت  ولة

 . األخرى المتعاق ة
 يفوضه من أو ةوزير المالي ويمثلها المالية وزارة :المختصة السلطة -و

 متعاق ة  ولة كل وعلى، والجمار  الضرائب  لطات لها تتب  الت  ال لطة أو 
بالغ ال لطة هذ  تح ي    لتعميمهابها  العربية ال ول لجامعة العامة األمانة وا 
 .المتعاق ة ال ول على 

 

 مصطلح أل  يكون متعاق ة  ولة قبل من التفاقية هذ  أحكام تطبي  عن -2
  خالف الن   يا  يقتض مالم -التفاقية هذ  ف  تعريف لها ير  لم عبارة أو 
 . فيها ةالمطبق المرتبطة واألنظمة القوانين ف  الوار  نف ه المعنى -ذل  

 
 

  الثالثة املادة
 المقيــــــــــم    

 اا مقيم يع  شخ  أ  ،متعاق ة  ولة ف  مقيم  مصطلح يعن  التفاقية هذ  ألغراض .1
 ايضاا  ويشمل ال ولدة تلد  وقوانيدن ألنظمة وفقاا  الضريبة ألغراض متعاق ة  ولة ف 
 .يةالمحل  لطاتها أو اإل ارية أق امها من أيا أو ال ولة تل 

 

 أكثر ف  الما ة، هذ  من( 1) الفقرة ألحكام وفقاا  ،ُمدقيماا  يع  الفر  كان إذا ما حالة ف  .2
 : كاآلت  تتقرر حالته فإن  ولة، من
 لي كا  فإذا تصرفي  ت ت دائ  م ك  في ا لي يكو  التي بالدولة ف   م يما   يعد -أ

 ب ا لي التي بالدولة ف   م يما   يعد فإني دولة  م  أكثر في تصرفي ت ت دائ  م ك 
 ؛(ال يوية المصال  مركز) افيةث  أو واقتصادية شخصية عنقات

  الة في أو ال يوية  مصال ي مركز في ا يوجد التي الدولة ت ديد تعذر  االة في -ب
 بالدولة ف   م يما   يعد نيإف الدو   م  أي في تصرفي ت ت دائ  م ك  وجود عد 
 معتاد؛ اقامة م   في ا لي التي

 

 في معتاد اقامة م   لي يك  ل  أو دولة م  أكثر في معتاد اقامة م   لي كا  اذا -ج
 جن يت ا؛ ي م  التي الدولة في ف   م يما   يعد من ا  أي
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 ال ل ات ت و  من ا  أي جن ية ي م  ال أو دولة م  أكثر جن ية ي م  كا  اذا -د
 .بين ا المتباد  باالتفاق  نلةالم بت وية المتعاقدتي  الدولتي  في المختصة

 

 -الفر  بخالف -أخر شخ  الما ة، هذ  من( 1) الفقرة ألحكام وفقا يكون، عن ما -3
 فيها يق  الت  ال ولة ف  فقط مقيما يع  فإنه متعاق ة،  ولة من أكثر ف  مقيما
  .الفعلية إ ارته مركز

 الرابعة املادة
   باالتفاقية المشمولة لجمركيةا( الضرائب)  والرسوم الضرائب           

 :الضرائب: أواًل
 أو متعاق ة  ولة قبل من المفروضةال خل والمبيعات  ضرائب على التفاقية هذ  تطب . 1

.فرضها طريقة عن النظر بغض المحلية  لطاتها أو اإل ارية أق امها أح   
 

:خا  بشكل التفاقية هذ  عليها تطب  الت  الضرائب. 2  
بما في ذل  النرائب عل  اجمالي الرواتب واألجور  الشركات دخ  ل ع النريبة -أ

.التي تدفع ا الشركات  
.األفراد دخ  عل  النريبة -ب  
.المنافة ال يمة نريبة أو المبيعات نريبة -ج  
.الفيدرالية الدولة نريبةنرائب ال ل ات الم لية أو  -د  

 :الجمركية( الضرائب) الرسوم: ثانيًا
 متعاقد ة  ولدة قبدل مدن المفروضدة الجمركيدة( الضدرائب) الر دوم على قيةالتفا هذ  تطب 

م  األخذ ف  العتبار مبد أ المعاملدة بالمثدل  المحلية  لطاتها أو اإل ارية أق امها أح  أو
 .التفاقية  من ملح  ب(  –على قوائم ال ل  الوار ة ف  الج ولين )أ 

 ف  والمشابهة المماثلة والر وم لضرائبا جمي  على ايضاا  التفاقية هذ  تطب  :ثالثًا
  لطاتها أو اإل ارية أق امها أح  أو متعاق ة  ولة قبل من تفرض الت  جوهرها
 الضرائب إلى إضافة, التفاقية لهذ  النضمام أو التص ي  تاريخ بع  المحلية
 عنها ب يالا  أو الما ة هذ  من (ثانياا )و (أولا ) الفقرات ف  الموضحة الحالية والر وم

 ال ول لجامعة العامة األمانة المتعاق ة ال ول ف  مختصة  لطة كل وتبلغ. 
 على لتعميمها المرتبطة قوانينها أو أنظمتها ف  جوهرية راتيتغي أ  عن العربية
 .المتعاق ة ال ول
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 اخلامسة املادة

 اإلعفاءات
 
 

 :الضريبية اإلعفاءات:  أواًل
 جوى ناقل قبل من ال ول  الجو  النقل ف  لطائراتا تشغيل عن الناتج ال خل يعفى. 1

وكذل  إجمال  الرواتب  األخرى المتعاق ة ال ولة ف  والمتحق  متعاق ة  ولةمقيم ف  
 الضرائب منالناقل ذل  واألجور والتعويضات والمتيازات األخرى والت  يتحملها 

 ال ولة تل  ف  تفاقيةال  هذ  من رابعةال  ةالما من/أ( 2 أولا ) الفقرة ف  الم رجة
 عمل أو تجم  أ  ف  المشاركة عن الناتج ال خل ذل  ف  بما. األخرى المتعاق ة
 .ال ول  الجو  النقل مجال ف تعمل  تشغيل وكالة أو مشتر 

 
 

 : اآلت  ال ول  الجو  النقل ف  الطائرات تشغيل عن الناتج بال خل يقص  . 2
 أو البضائ  أو األمتعة أو الم افرين نقل عن الناتجة المبيعات من المتحق  ال خل. أ

 .م تأجرة أو مملوكة الطائرة كانت  واء, البري  أو الحيوانات
 على الحرة ال و  مبيعات ومن الطائرة مجلة ف  اإلعالنات من المتحق  ال خل. ب

  .الطائرة متن
 شريطة  ال ول الجو  النقل حركة ف  المشغلة الطائرات تأجير من المتحق  ال خل. ج

 .الرئي   لنشاطها الا مكم أو اا عرضي التأجير هذا كوني أن
 األرضية المع ات ملكية نقل أو تأجير أو صيانة أو ا تخ ام من المتحق  ال خل - 

 بها المرتبطة والمع ات الحاويات فيها بما األرضية المناولة لخ مات الم تخ مة
 مكملة أو عرضية تالنشاطا هذ  تكون أن شريطة الجو  النقل حركة ف 

 .الرئي   لنشاطها
 أو ناتجة تكون أن شريطة البنو  ف  المو عة األموال عوائ  من المتحق  ال خل -ده

 .ال ول   الجو  النقل ف  الطائرات تشغيلب مرتبطة
 
 

المتحققة من قبل ناقل جوى مقيم ب ولة متعاق ة والناتجة عن نقل ملكية  تعفى األرباح .3
ت الم تخ مة ف  النقل الجو  ال ول  من الضريبة ف  ال ولة الطائرات والمع ا

 المتعاق ة األخرى .
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مقيم  جوى ناقل قبل من الم فوعة األخرى والب لت والتعويضات واألجور الرواتب تعفى. 4
إح ى  ف  مقيم فر  إلىويمارس نشاطه ف   ولة متعاق ة أخرى  ةمتعاق   ولةف  
/ب( من الما ة الرابعة، 2مشار إليها ف  الفقرة )أولا ال الضريبة من المتعاق ة،  ولال
 واألجور الرواتب تل  تخض  أن يجوز ذل  وم  األخرى، المتعاق ة ال ولة ف 

 الوظيفة أ اء تم إذا األخرى المتعاق ة ال ولة تل  ف  األخرى والب لت والتعويضات
 : ل وكذ األخرى المتعاق ة ال ولة تل  ف  اا مقيم الفر  وكان فيها
 .موا ني ا أ د -أ

 هذه تندية لغرة ف   األخر  المتعاقدة الدولة تل  في م يما   يصب  ل  أو -ب
 .الوظيفة 

ضريبة ال ولة المتعاق ة الناقل الجوى المقيم ف  ال ولة المتعاق ة األخرى من  تعفى. 5
لما ة من ا/ج( 2ضريبة القيمة المضافة المشار إليها ف  الفقرة )أولا المبيعات أو 

 من: كلالرابعة، المفروضة على 
 يت  التي التش ي  وزيوت والزيوت  والوقود الغيار وق   الغذائية والمواد المؤ  -أ 

العاملة في الن    ال ائرات في ا تخدام ايت   التزود ب ا في الم ارات أو التي
 . الجو  الدولي

 

 للناق  الدعائية الموادو  واألدوات األرنية الخدمات في ت تخد  التي المعدات -ب
 للشرو  ووف ا  في هذه االتفاقية  االتفاقية مل ق م ( ب –أ) للجدولي  وف ا   الجوي
 .(ب) الجدو  في الواردة

 على العاملين إلى الم فوعة األخرى والب لت توالتعويضا واألجور الرواتب تخض . 6
 النقل مجال ف  املةالع متعاق ة،  ولةمقيم ف   جوى لناقل التابعة الطائرات متن

 .المتعاق ة ال ولة هذ  ف  فقط للضريبة ال ول  الجوى
يعفى الناقل الجوى المقيم ف   ولة متعاق ة من الضرائب المشار إليها ف  الفقرة )أولا  .7

 ال ولة المتعاق ة األخرى.ف  / ( من الما ة الرابعة والمفروضة 2
 
 

 

 :الجمركية( الضرائب) الرسوم من اإلعفاءات: ثانيًا
 المتعاق ة ال ول من أل  التاب  الجوى الناقل طائرات المتعاق ة ال ول من كل تعفى .1

( الضرائب) الر وم جمي  من ال ول  الجوى النقل مجال ف  تعمل والت  األخرى
 -:التال  النحو على الجمركية
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 الجو  الن   خدمات في المشغلةالمعدات والمواد االعتيادية التي عل  مت  ال ائرات  -أ
 الدولي.

  م ددة وبكميات متن ا عل  ت تخد  والتي ال ائرة مت  عل  المخزنة واأل عمة المؤ  -ب
 الجوي الن   خدمات في المشغلة لل ائرات ا صن  أو للصيانة النزمة الغيار ق   – ج

 .الم ار داخ  الم تخدمة الدولي  
 

 التي ا مدادات ذل  ويشم  ال ائرات مت  ل ع الم مولة التش ي  وزيوت والزيوت الوقود -د
 تزويد عملية ب ا ت  التي الدولة أجوا  فوق ال ادمة الر لة م  جز ك  أو  خن  ت تخد 
 .ال ائرات

 

 إقليم ف  الطائرات متن على المحمولة والمؤن والموا  العتيا ية المع ات تفريغ يمكن .2
 تص يرها إعا ة حين إلى  مراقبتها حتوت فيها الجمار   لطات وبموافقة أخرى  ولة
 .الجمركية للقوانين وفقاا  فيها التصرف أو

 

 للناقل ال عائية والموا  واأل وات األرضية الخ مات ف  ت تخ م الت  المع ات عفىت. 3
ف  هذ   الملح  من( ب – أ) للج ولين  وفقاا المقيم ف   ولة متعاق ة  الجوى

( الضرائب) الر وم كافة من ،(ب) الج ول ف  ةالوار  للشروط ووفقاا  التفاقية
 . ف  ال ولة المتعاق ة األخرى الجمركية

 

  :ًالثثا
  .الخ مات مقابل المفروضة الر ومل تطب  هذ  التفاقية على 

 السادسة املادة
 اإليرادات فائض تحويل         

 تحويل ح  أخرى متعاق ة ل ولة الجوى للناقل تضمن أن متعاق ة  ولة كل على -1
 منتجاته بي  ذل  ف  بما نشاطه من المتحققة عوائ ها م  الفائضة إيرا اته
 بعد   ر وم أو ضرائب أو قيو  أ   ون أولا  المذكورة المتعاق ة ال ولة ف  وخ ماته

 الصرف ل عر وفقاا  التحويل يتم أن على المترتبة عليه، تا تيفاء كافة اللتزاما
 وعوائ ها الفوائض هذ  فيها تحققت الت  المتعاق ة ةال ول ف  الوقت ذل  ف  ال ائ 
 .التحويل طلب مق م يختارها قابلة للتحويل بعملة

 

 .الطلب تق يم تاريخ من يوماا  30 تتجاوز ل أن على تأخير ب ون التحويل عملية تتم -2
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 السابعة املادة

 االتفاقية تطبيق           
 

 عليها المنصو  األخرى المزاياب اإلخالل  ون التفاقية هذ  أحكام تطب 
 المجال هذا ف  األعضاء ال ول بين فيما النافذة األطراف متع  ة أو الثنائية بالتفاقيات

 .عق ها  ون تحول ول
 

 الثامنة املادة
 

 الخالفات وتسوية المتبادل االتفاق إجراءات
 
 

 إلى   تؤ   وف أو تؤ   أكثر أو متعاق ة  ولة إجراءات أن لشخ  يتبين عن ما -1
 جاز التفاقية هذ  أحكام م  تتف  ل جمركية( ضرائب) ر وم أو لضريبة خضوعده

 األنظمة أو القوانين ف  عليها المنصو  الت وية و ائل عن النظر بغض -له
 لل ولة التابعة المختصة ال لطة على موضوعه يعرض أن -ال ول لتل  ال اخلية
  نوات ثال  تتجاوز ل فترة خالل موضوعال عرض ويتعين. فيها يقيم الت  المتعاق ة
( ضرائب) ر وم أو لضريبة خضوعده إلى أ ى الذ  باإلجراء إخطار أول من اعتباراا 
 .التفاقية هذ  أحكام تخالف جمركية

 

 تصل أن بنف ها ت تط  لم و يبرر  ما له العتراض أن المختصة، لل لطة تبين إذا -2
. األخرى المتعاق ة ال ولة م  مشاورات إجراء تطلب أن عليها يتعين منا ب، حل إلى
 النوع هذا من طلب أ  ا تالم تاريخ من اا يوم 60 خالل المشاورات بهذ  الب ء يجب
 ح و  أ  من بالرغم إليه التوصل يتم ما تنفيذ ويتم المتبا ل بالتواف  القرارات وُتتخذ
 .تعاق تينالم ال ولتين ف  المحلية والقوانين األنظمة ف  وار ة زمنية

 
 

 ت وية إلى التوصل من المتعاق تين ال ولتين ف  المختصة ال لطات تتمكن لم إذا -3
 هذ  ب ء تاريخ من  نتين خالل الما ة هذ  من( 2) الفقرة بموجب الخالف

 إلى الخالف موضوع إحالة طلب المتعاق تين ال ولتين من أل  يجوز، المشاورات
 .المجلس لت وية ذل  الخالف
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 تاسعةال ةاملاد 
  االتفاقية تنفيذ آلية

 يتددولى المجلددس اإلشددراف علددى تنفيددذ أحكددام هددذ  التفاقيددة ومتابعتهددا، ولدده فدد   ددبيل -
 ذل : 

 

 واقتددراح التفاقيددة هددذ  تنفيددذ لمتابعددة المتعاقدد ة، الدد ول ممثلدد  مددن فنيددة لجنددة ليشددكت -1
 -، وذل  على النحو التال :موا ها تنفيذ تضمن الت  اآلليات

 ذلا  بعاد وتجتما  نفااذ دخاو  االتفاقياة  ياز ال تااريخ ما  أشا ر ثنثاة خان للجنة ا تجتم  - أ
 المتعاقدة. الدو    دا  لب عل  بنا    ال اجة دعت ماأو كل  نويا  

 المعروناة الموناوعات بشان  المتعاقادة الادو  ثلثاي بنغلبياة توصايات ا الفنياة اللجنة تتخذ - ب
  االتفاقية هذهأ كا   وت بيق تف يرالم ائ  المتعل ة ب ذل  في بما علي ا

 .النز  التخاذ المجلس ال  توصيات ا الفنية اللجنة ترف  -ج 
 

إحالددة مقترحددات تعدد يل نصددو  وأحكددام هددذ  التفاقيددة إلددى اللجنددة الفنيددة ل را ددتها  -2
ص ار توصياتها  .وا 

 

 إص ار وتع يل القواع  واإلجراءات الالزمة لمتابعة تنفيذ أحكام هذ  التفاقية.  -3
 
 

إحالددة مواضددي  الخددالف المحالددة لدده بموجددب الفقددرة الثالثددة مددن المددا ة الثامنددة إلددى  -4
 .امحكمة ال تثمار العربية إذا تعذر التوصل إلى ت وية بشأنه

 
 
 
 
 

 

 املادة العاشرة       
 االتفاقية ملحق

 

 ا حيز النفاذ ا تنا هاالتفاقية عن   خولالوار ين ف  ملح   ب(( و ))أ الج ولينبيعمل  -1
 من هذ  التفاقية.  ةعشر  الثانيةألحكام الما ة 

 

 يعتبر الملح  جزءاا ل يتجزأ من هذ  التفاقية. -2
 
 
 

 ةاملادة احلادية عشر
 التصديق واالنضمام

 
 

اتفاقيددة تبددا ل اإلعفدداء مددن الضددرائب والر ددوم علددى فدد  المتعاقدد ة تصدد   الدد ول األطددراف  -1
على هذ  التفاقية المع لدة طبقداا ألنظمتهدا  نشاطات ومع ات مؤ  ات النقل الجو  العربية
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 ال اخلية وتو ع وثائ  تص يقها ل ى األمانة العامة لجامعة ال ول العربية. 
 

اتفاقيددة تبددا ل اإلعفدداء مددن الضددرائب منضددمة إلددى  ويجددوز أل   ولددة عربيددة غيددر مصدد قة أ -2
ذ  التفاقيدة أن تنضدم إلدى هدوالر وم على نشاطات ومع ات مؤ  ات النقل الجو  العربية 

 المع لة، وذل  بإي اع وثيقة انضمامها ل ى األمانة العامة لجامعة ال ول العربية.
 

بإيدد اع وثددائ  المتعاقد ة تتدولى األمانددة العامدة لجامعددة الد ول العربيددة إبددالغ الد ول األطددراف  -3
 التص ي  أو النضمام لهذ  التفاقية.

 
 
 

 ةاملادة الثانية عشر    
 نفاذ االتفاقية

تد خل هدذ  التفاقيددة حيدز النفداذ بعدد  مضد  ثالثدين يومددا مدن تداريخ إيدد اع وثدائ  التصدد ي   -1
فدد  متعاقدد ة  مددن قبددل أربدد   ول أطددراف  األمانددة العامددة لجامعددة الدد ول العربيددة لدد ىعليهددا 

 ،1979اتفاقية تونس 
 

 

بعد   إليهدا العربيدة المصد قة أو المنضدمة الد ول علدى بع  نفاذهدا أحكام هذ  التفاقيةت ر   -2
مض  ثالثين يوما من تاريخ إي اع وثيقة تص يقها أو انضمامها ل ى األمانة العامة لجامعة 

 ال ول العربية. 
 :اآلت  على النحو فيها،المتعاق ة طراف من قبل ال ول األ تطب  أحكام هذ  التفاقية -3

ياو  األو  ما  فيما يتعلاق بنارائب الادخ  علا  ال انوات الناريبية التاي تبادأ فاي أو بعاد ال - أ
يناااير ماا  ال اانة المينديااة التاليااة لل اانة التااي أصااب ت في ااا االتفاقيااة  ااارية فااي  ااق تلاا  

 الدولة.
( يااو  ماا  30فيمااا يتعلااق بالناارائب األخاار  والر ااو  )الناارائب( الجمركيااة بعااد ماارور )  - ب

 .ل ذه االتفاقية التصديق أو االننما  ايداع وثائقتاريخ 
 

 ةاملادة الثالثة عشر    
 تعديل االتفاقية

 

أن تقترح تع يل أ  ن  مدن نصدو  هدذ  التفاقيدة وتحيلده إلدى المتعاق ة يجوز لل ولة الطرف 
فيهدا لتخداذ المتعاقد ة األمين العام لجامعة ال ول العربية الذ  يقوم بإبالغه إلى الد ول األطدراف 

ويد خل  فد  التفاقيدةاقد ة المتعقرار ف  شأنه، ويكون هذا التع يل بموافقدة ثلثد  الد ول األطدراف 
أطدراف  التع يل حيز النفاذ بع  مضدى ثالثدين يومداا مدن تداريخ إيد اع وثدائ  التصد ي  ألربد   ول 

 .ل ى األمانة العامة للجامعة متعاق ة بالتفاقية
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 ةاملادة الرابعة عشر  
 االنسحاب من االتفاقية

 

قية بإخطار كتداب  موجده ليمدين أن تن حب من هذ  التفامتعاق   يجوز أل   ولة طرف  -1
 .المتعاق ة العام لجامعة ال ول العربية الذ  يقوم بإبالغه إلى جمي  ال ول األطراف

 

الن حاب نافذا بع  مرور  دتة أشدهر مدن تداريخ إخطدار األمدين العدام لجامعدة الد ول   يع -2
 العربية به.

 

على  ،المن حبة المتعاق ة الطرف من قبل ال ولة يتم إيقاف تطبي  أحكام هذ  التفاقية -3
 :اآلت النحو 

فيما يتعلق بنرائب الدخ  عل  ال نوات النريبية التي تبدأ في أو بعد اليو  األو  م   -أ
 يناير م  ال نة الميندية التالية لل نة التي أصب  في ا االن  اب نافذا . 

 خ نفاذ االن  اب.فيما يتعلق بالنرائب األخر  والر و  )النرائب( الجمركية م  تاري -ب
 
 

( مدن 1بالن دحاب مدن هدذ  التفاقيدة طبقداا للفقدرة )المتعاقد ة  الطرف ولة العن ما تخطر  -4
هذ  الما ة فإن اللتزامات الناشئة عن أحكام هذ  التفاقية خالل الم ة الت   بقت تداريخ 

 نفاذ الن حاب، تظل قائمة بع  نفاذ الن حاب وحتى انتهاء هذ  اللتزامات.
 

 ةاملادة اخلامسة عشر
 1979إلغاء العمل باتفاقية تونس لعام 

 

تحل هذ  التفاقية المع لة بالن بة لل ول الت  تنضم إليها محل التفاقية األصلية الت  واف  
، وتلغى 5/9/1979خ ( المؤر 791عليها المجلس القتصا   والجتماع  بموجب قرار  رقم )

 كافة أحكامها.
 

 
يدددددة المع لدددددة باللغدددددة العربيدددددة فددددد  م يندددددة ....... بتددددداريخ حدددددررت هدددددذ  التفاق

............... ه المواف   /    /        م من أصل واح  مو ع باألمانة العامة لجامعة 
ال ول العربية، وت دلم ن دخة مطابقدة ليصدل ليماندة العامدة لمجلدس وزراء النقدل العدرب، 

 ول الموقعة على التفاقية.وت لم كذل  ن خة مطابقة ليصل لكل  ولة من ال 
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 ملحق االتفاقية
 (أ) جدول

 .بطاقات العفش المتنوعة وتذاكر ال فر وم تن ات الشحن 1
 .أكواب أو أيه موا  لزمة لإلعاشة والت  يتم ا تخ امها على متن الطائرة -أكياس –أطبا   2
 .الم تخ مة  اخل المطارأجهزة اإلصالح والصيانة  3

4 
المشدغلة و معد ات ت دتخ م لخ مدة الطدائرات فد  المطدارات ل تتدوفر لد ى المؤ  دة أية تجهيزات أ
 .لخ مات المطار

 (ب) جدول
  .الزى الر م  لموظف  الناقل الجو  1
 .تقاويم ج ارية 2
 .مفكرات مكتب وجيب 3
 .طقوم تقاويم م  أقالم حبر )مجموعة( لوضعها على المكاتب 4
 حقائب ي وية. 5
  اعات. 6
 مقا ح )ولعات(. 7
 أقالم متنوعة. 8
  ال ل مفاتيح. 9
 حاملة أقالم وج اول. 10
 محافظ نقو  . 11
 أقالم مختلفة األنواع والمقا ات. 12
 نماذج طائرات . 13
 كتيبات ونشرات وأفالم مصورة  عائية . 14
 أغلفة جوازات ال فر . 15
 أية موا  أخرى مألوفة لل عاية . 16
 :يل  ما أعال ( ب) الج ول ف  ترطيش أن على
 . البي  ب صد المواد ا تيراد يكو  ال أ  -1

 .ف   الغرة ل ذا ت تعم  وأ  الجو  للناق  الدعائي النشا  ب صد المواد هذه تكو  أ  -2

 مفاارداتوكميااة  قيمااة تكااو  وأ    الجااو  الناقاا  وا اا  عنمااة الدعائيااة المااواد جمياا  ت ماا  أ  -3
 .ايةللدع كمادة منلوفة المواد
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 عشر: الحاديالبند 

  العربوالتعمير  ا   لمجلس وزراء ال كان تع يل النظام األ
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 مذكرة شارحة
 بشأن

  ا   لمجلس وزراء ال كان والتعمير العربألالنظام ا تع يل
 دددددددددد
 

 عرض الموضوع
 دت فااااااي ( والتااااااي ع اااااا34) صااااادر مجلااااااس وزرا  اال ااااااكا  والتعميااااار العاااااارب فااااااي دورتااااايأ

-34د.ع -14)ق قاااااااااراره رقااااااااا  2017 12 23 بتااااااااااريخالمملكاااااااااة المغربياااااااااة  –الرباااااااااا  
( بشاااااااان  اجاااااااارا  ت يااااااااي  شااااااااام  لعماااااااا  المجلااااااااس فااااااااي ق اااااااااع ا  ااااااااكا  2017 12 23

والتعميااااااار وت ااااااادي  م تر اااااااات فاااااااي ا اااااااار اصااااااان  وت اااااااوير العمااااااا  العرباااااااي المشاااااااتر  
 وخاصة الف رة التالي نص ا 

 فاااااااي النظاااااااا  اال ا اااااااي لمجلاااااااس وزرا  ا  اااااااكا    المواف اااااااة علااااااا  م تر اااااااات التعااااااادي 
  ورفع ااااااا الااااااي المجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي المرف ااااااةبالصاااااايغة والتعمياااااار العاااااارب 

فااااااي دورتااااااي ال ادمااااااة وماااااا  ثاااااا  الااااااي مجلااااااس الجامعااااااة علاااااا  الم ااااااتو  الااااااوزاري وفااااااق 
 . لعربيةا جرا ات المتبعة في األمانة العامة بجامعة الدو  ا

 
 المقترح المطلوب

 األمر معروة عل  اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه منا با.
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 مقترح تعديل  
 النظام األساسي  
 لمجلس وزراء  

  اإلسكان والتعمير العرب

 
 منة  اععنم األ

 عشؤون االقتصندي ا

 إدارة اعبيئ  واإلسكنن واعموارد اعمنئي 

 

 
 اإلسكنناألمنة  اعفني  عمجلس وزراء 

 واعتعمير اععرب
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 النظام
 األ ا ي المعد  لمجلس وزرا  ا  كا  والتعمير العرب 

 ااااا
 الما ة األولى 

 ي صد بالمص ل ات التالية المعاني المبينة ازا  ك  من ا     التعاري  
 و  العربيةجامعة الد   الجامعاة 

   األمانة العامة لجامعة الدو  العربية األمانة العامة 
 مجلس وزرا  ا  كا  والتعمير العرب     المجلس 

 المكتب التنفيذي لمجلس وزرا  ا  كا  والتعمير العرب    المكتب التنفيذي 
با  اااكا  والتعميااار فاااي الااادو  األعناااا  فاااي أو المخاااتع ؤو   اااالاااوزير الم   الوزير 

 لمجلسا
 األمانة الفنية لمجلس وزرا  ا  كا  والتعمير العرب    األمانة الفنية 

ال  اب المخصع لدع  تموي  بعة النشا ات التي يتخاذ المجلاس قارارات     ال  اب الخاع
 بشنن ا.

  وهاااي لجناااة تتشاااك  مااا  كباااار الم اااؤلي  والخبااارا  مااا  وزارات  اللجنة الفنية العلمية اال تشارية
 التعمير العرب ت اعد المجلس والمكتب في ادا  م امي.اال كا  و 

لجا  فنية متخصصة م ددة المدة والم ا  يشكل ا المجلس أو المكتب     اللجا  الفنية 
التنفيذي لب   مونوعات أو ون  درا ات  و  مونوعات تتعلق ب  اع 

 ا  كا  والتعمير.

 الما ة الثانية
 انشا  المجلس 

لدو  العربية مجلس يتنل  م  الوزرا  الم ؤولي  أو المختصي  ينشن في ن اق جامعة ا
 با  كا  والتعمير ي م  مجلس وزرا  ا  كا  والتعمير العرب.

 الما ة الثالثة
 أهدا  المجلس 

ي ااد  المجلااس الاا  تنميااة التعاااو  وتن اايق الج ااود بااي  الاادو  العربيااة فااي مجااا  ا  ااكا  
 ة وبخاصة والتعمير والتنمية ال نرية الم تدام

تبااااد  الب اااو  والتشاااريعات والدرا اااات الناظماااة ل  ااااع اال اااكا  والتعميااار والتجاااارب   -1
 العلمية والعملية والدروس المكت بة في مجا  ا  كا  والتعمير.
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مراكز الب و  ا  كانية وا نشائية ومراكز التدريب اال تفادة م  الخبرات ال ائمة لد   -2
و  الفني في اقامة تل  المراكز في الدو  العربية التي ترغب في   والتعاالفنية والم نية

 ذل .
قاماااة الماااؤتمرات والنااادوات  -3 تبااااد  الخبااارا  والفنياااي  والت نياااات والااانظ  واللاااوائ  الفنياااة وا 

 وورا العم  في ق اع ا  كا  والتعمير بي  الدو  األعنا .
 تشجي  الشراكة بي  ال  اع العا  والخاع م  خن    -4

 اقامة مشاري   كنية -
 تموي  مشروعات اال كا  والتعمير -
 اقامة صناعات مشتركة لمواد ومعدات االنشا  والتعمير -
دعاااا  اقامااااة شااااراكات مااااا بااااي  شااااركات الم اااااوالت ومكاتااااب اال تشااااارات ال ند ااااية  -

 والم وري  الع اريي   
ور العمراناي الم افظة عل  الترا  ال ناري األصاي  وال ااب  العرباي فاي ن ااق الت ا  - 5

ماا   وكااذل  ا يااا  وتثمااي  ال اااب  األثااري للمااد  العتي ااة المعاصاار فااي الااو   العربااي
 اقترا  األ اليب الكفيلة للم افظة عل  مباني هذا الترا .

اال تفادة م  المركز العربي للوقاية م  اخ ار الزالز  والكوار  ال بيعية األخر   -  6
 الوقاية م  الزالز  والكوار  ال بيعية.وتباد  الت نيات والو ائ  المتعل ة ب

 دمن البعد البيئي عند اقامة المشاري  ال كنية بما ي  ق ا تدامت ا. – 7
تو يد الج اود فاي ميادا   انمة البناا  واتخااذ التنظيماات الكفيلاة لمراقباة وناما  هاذه  -8

ال ااانمة فاااي الاااو   العرباااي  مااا  نااارورة ادراج معاااايير ومواصااافات خاصاااة ب ااانمة 
 نا  نم  المعايير الفنية والمواصفات العامة للمباني.الب

المواصااافات العاماااة والم ااااييس والمعاااايير الفنياااة الم اااتخدمة وت اااوير وت ااادي  تو ياااد  -9
 وتفعي  ت بي  ا تدريجيا . بالدو  العربية في مجا  ا  كا  والتعمير

مجاااااالت  ماااا  التركيااااز علاااا  الب اااا  فااااي اقتصاااااديات البنااااا  وو ااااائ  خفااااة تكاليفااااي -10
 ا  كا  المي ر وا  كا  ذوي الدخ  المنخفة وا  كا  الخيري.

ا اادا  جااوائز علاا  صااعيد الااو   العربااي لفائاادة الت نيااي  العاارب والمؤ  ااات العربيااة  -11
العااااااملي  علااااا  بلاااااورة ال ااااااب  العرباااااي األصاااااي  فاااااي المشااااااري  ا  اااااكانية والتخ اااااي  

 العمراني.
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 الما ة الرابعة
 س اختصاصات المجل

 يمارس المجلس عملي علي الن و التالي   
 اقرار جدو  أعما  دوراتي ومناقشة بنوده واصدار ال رارات المنا بة. -1
 مناقشة واقرار مشاري  ال رارات المرفوعة م  المكتب التنفيذي للمجلس. -2
 اقرار خ ة العم  ال نوية ل مانة الفنية وبرامن تنفيذها والميزانية الم تر ة ل ا. -3
لجا  فنية متخصصة م مت ا معالجة ق اعات فرعية م  ق اع اال كا  تشكي   -4

والتعمير وي دد المجلس ب رار مني أنظمة عم  هذه اللجا  علي أ  ينت ي 
 تشكيل ا بانت ا  م مت ا.

 اقرار مشاركة المجلس في المؤتمرات والمنتديات والندوات وورا العم . -5
تي تفرن ا اال دا  في  الة تعرة اتخاذ ما يراه الزما م  اجرا ات ال وارئ ال -6

 ا د  المنا ق العربية الي دمار أو تخريب نتيجة الكوار  ال بيعية

 الما ة الخام ة
 مكا  انع اد المجلس  

يع د المجلس دوراتي في م ر األمانة العامة للجامعة ويجوز أ  يع د في أي دولة عربية   
 بنا  علي 

 ع اده.رغبة الدولة ومواف ة المجلس أثنا  ان -1
 رغبة الدولة ومواف ة دولتي  عل  األق . -2

 الما ة ال ا  ة
 أدوار االنع اد 

يع د المجلس دورة عادية مرة ك  عا  بنا  عل  دعوة م  األمانة الفنية وذل  خن   -1
 الرب  األخير م  العا .

يع د المجلس دورة غير عادية بنا  عل  قرار م  المجلس أو بتوصية م  المكتب  -2
و بدعوة م  األمي  العا  للجامعة أو بنا  عل   لب دولة عنو ومواف ة التنفيذي أ

 .دولتي  علي األق 
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ال تدرج ف  جدو  أعما  المجلس في دوراتي غير العادية مونوعات غير التي  -3
 ع دت الدورة م  أجل ا والتي  ددت مونوعات ا الج ة الداعية.

يجوز أ  ينوب عني م ئو   في  ا  تعذر  نور الوزير المعني با  كا  والتعمير -4
 بم تو  وكي  أو  وزارة أو المندوب الدائ  لد  جامعة الدو  العربية. 

 الما ة ال ابعة
 المراقبو  

يجوز للمجلس دعوة م  يراه م  األفراد والمنظمات واالت ادات وغيرها ل نور 
 .اجتماعاتي بصفة مراقب بنا  علي اقترا  م  المكتب التنفيذي ومواف ة المجلس

 
 الما ة الثامنة 

 ص ة انع اد المجلس واتخاذ ال رارات وقواعد التصويت واجرا اتي 
 يمث   نور ثلثي الدو  األعنا  النصاب ال انوني النز  لص ة انع اد أي دورة للمجلس. -1
م  عد  االخن  بالف رة الثانية م  المادة ال اد ة والف رة الثانية م  المادة الثامنة عشر م   -2

   يت  اعتماد ال رارات بتوافق ا را  ما أمك  ذل .الميثاق
 ( م  هذه المادة  يت  اتخاذ االتي 2في  الة تعذر ت  يق توافق ا را   ب ا للف رة ) -3

  اذا ل  يت  التوافق يصار الي التصويت ويكو  ال رار نافذا ب صولي علي ن بة ثلثي
رارات الخاصة بالم ائ  الدو  ال انرة والمشاركة في التصويت وذل  بالن بة لل 

 المونوعية.
   مواف ة األغلبية الب ي ة للدو  األعنا  ال انرة والمشاركة في التصويت  وذل

بالن بة لل رارات األخر  التي ال ين بق علي ا الف رة ال اب ة م  هذه المادة  م  
  مراعاة أ كا  الف رة الرابعة م  المادة الخام ة وأ كا  المادة ال اد ة عشر م

 الميثاق.  

 الما ة التا عة
  رئا ة المجلس

تكو  رئا ة المجلس في  الة ع ده بم ر األمانة العامة للجامعة دورية لوزير  -1
ك  دولة   ب الترتيب ال جائي أل ما  الدو  األعنا   وفي  الة غيابي تكو  
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الرئا ة لوزير الدولة التي تلي دولتي وذل    ب الترتيب ال جائي  ويظ  
يمارس أعما  الرئا ة الي ا  ت ند لخلفي في م ت   أعما  الدورة  الرئيس

العادية التالية. كما يتول  رئا ة ك  دورة غير عادية تنع د قب  انت ا  مدة 
 رئا تي.

في  الة ا تنافة المجلس م  ا د  الدو  االعنا  تكو  الرئا ة لوزير  -2
لتالية لدولة الوزير الذي الدولة المنيفة  ويكو  نائب الرئيس وزيرا م  الدولة ا
 تول  رئا ة دورة المجلس ال اب ة   ب الترتيب ال جائي.

 
 الما ة العاشرة

 جدو  األعما  
 أوال  يتنم  جدو  أعما  المجلس المونوعات التالية 

المونوعات التي  بق للمجلس أ  اتخذ قرار بإدراج ا عل  جدو  أعما  الدورة  -1
 التالية.

الدو  األعنا  بإدراج ا في جدو  األعما  علي أ  توافي المونوعات التي ترغب  -2
ب ا األمانة الفنية قب  موعد انع اد المجلس بش ري  علي األق  مشفوعة بمذكرة 

 تف يرية.
 ما ت تر ي األمانة الفنية م  مونوعات علي المجلس او المكتب التنفيذي.  -3
 تعجا  وي لب المونوعات التي ير  األمي  العا  ا  ل ا صفة االهمية واال -4

 ادراج ا.
 ثانيا  وللمجلس  ق ادخا  اي تعدينت علي جدو  االعما  اثنا  انع اد المجلس.

 الما ة الحا ية عشر  
 المكتب التنفيذي  

 يشك  المكتب التنفيذي للمجلس م   ااتة أعنا  كما يلي                                -1
ماااااة ) الرئا ة ال اب ة  والرئا ة ال الية  والرئا ة ترويكا مجلس الجامعة عل  م اااتو  ال  -

 الن  ة(.
 ثنثة أعنا  بالتناوب وف ا للترتيب ال جائي للدو  األعنا .                          -
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في  ا  الجم  بي  العنوية في المكتب التنفيذي  وف ا للترويكا  والعنوية   ب الترتيب   -2
 ة التي تلي في الترتيب ال جائي.ال جائي ينت   الدور للدول

تكو  العنوية في المكتب التنفيذي ألعنا  الترويكا لمدة عنويت   في الترويكا و نتي   -3
 لباقي األعنا .  

للمجلس اذا رأ  ذل  نروريا  اختيار دولة أو دولتي  لنم ما كنعنا  بالمكتب التنفيذي  -4
 لمدة عامي  .

 ا ونائبا للرئيس في أو  اجتماع لي. ينتخب المكتب التنفيذي رئي  -5
اذا لااا  ياااتمك  الاااوزير مااا  ال ناااور أل اااباب قااااهرة يمكااا  اناباااة م اااؤو  بم اااتو  وكيااا  وزارة   -6

 ف  ب
 الما ة الثانية عشر

  أدوار انع اد المكتب التنفيذي 
يع د المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا وا دا ك  عا  ويجوز ع د اجتماعات غير عادية بنا  

    لب دولتي  علي االق  م  أعنائي.عل
 

 الما ة الثالثة عشرة
 مكا  انع اد المكتب التنفيذي وص ة انع اده واتخاذ ال رارات والتوصيات                    

يع د المكتب التنفيذي اجتماعاتي في م ر األمانة العامة للجامعة او في اي دولة عربية ت تنيفي  
ر الدولة الم تنيفة في المكتب التنفيذي لذل  االجتماع دو  أ  يكو  وفي هذه ال الة يشار  وزي

لي  ق التصويت  ويكو  اجتماع المكتب التنفيذي ص ي ا ب نور أغلبية أعنائي ويتخذ قراراتي 
وتوصياتي بنغلبية االعنا  ال انري   وفي  ا  ت او  األصوات يرج  الجانب الذي مني 

 الرئيس.

 الما ة الرابعة عشرة
 ا  المكتب التنفيذي م 

 متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.  -1
تشكي  لجاا  فنياة متخصصاة م اددة المادة والم اا  لب ا  موناوعات معيناة أو تكليا  خبارا   -2

 .وا تشاريي  لون  درا ات  و  مونوعات تتص  ب  اع ا  كا  والتعمير
 اعداد مشروع جدو  أعما  المجلس. -3
زمااا ماا  اجاارا ات ال ااوارئ التااي تفرناا ا األ اادا  فااي  الااة تعاارة اتخاااذ مااا يااراه ال -4

 ا د  المنا ق العربية ال  دمار أو تخريب نتيجة الكوار  ال بيعية.
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 الما ة الخام ة عشرة
 م ا  اللجنة الفنية العلمية اال تشارية 

االعنا   يعاو  المجلس لجنة فنية علمية دائمة عل  م تو  كبار الم ئولي  والخبرا  م  الدو 
 وكذل  المنظمات واالت ادات ذات العنقة التي يعتمدها المجلس بصفة مراقب.

تتول  ب   مونوعات او ون  درا ات  و  مونوعات تتعلق ب نايا اال كا  والتعمير  -1
 والتنمية ال نرية الم تدامة.

س ترف  التوصيات بشن  المونوعات الم رو ة عل  جدو  اعما  المكتب التنفيذي والمجل -2
 ليت  اعتمادها واقرارها م  قب  المكتب التنفيذي والمجلس.
 الما ة ال ا  ة عشر

 م ا  األمانة الفنية 
 تتول  ا دارة المعنية با  كا  والتعمير في األمانة العامة أعما  األمانة الفنية للمجلس.

 تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي.  -1
 ية التي ي لب ا عم  المجلس أو المكتب التنفيذي.اعداد الدرا ات الفن -2
تجمي  وت لي  المعلومات والب و  والدرا ات المتعل ة با  كا  والتعمير وتعميم ا علا   -3

 الدو  العربية.
قاماة النادوات العلمياة وغيار ذلا   -4 التن يق بي  الادو  العربياة فاي مجاا  التادريب الم ناي وا 

   التعاو  العربي في مجا  ا  كا  والتعمير.م  األمور المشتركة التي تدع
اقامة الصنت م  المنظمات وال يئات العربية وا قليمية والدولية المتخصصاة فاي مجاا   -5

 ا  كا  والتعمير. 
عااداد  -6 توجيااي الاادعوة الاا  اللجااا  الفنيااة التااي ي اارر المجلااس أو المكتااب التنفيااذي تكوين ااا وا 

 صة ب ا.جداو  أعمال ا والوثائق الخا
واللجاااا   ا عاااداد لااادورات المجلاااس والمكتاااب التنفياااذي واللجناااة الفنياااة العلمياااة اال تشاااارية -7

تشااكيل ا وت ااجي  المناقشااات وال اارارات والتوصاايات وماا  ثاا  تبليغ ااا الاا  التااي ياات  المتخصصااة 
 .الدو  األعنا 

وفاق ماا هاو م ادد  ول مانة الفنية اال تعانة بم  تاراه ما  الخبارا  والفنياي  ألدا  م ام اا
 في برنامن ا دارة ال نوي وف ا ل جرا ات المتبعة في األمانة العامة.

العم  عل  انشا  قاعدة بيانات تتعلاق بموناوعات ا  اكا  والتعميار والتنمياة ال نارية   -8
الم تدامة بالدو  العربياة ووناع ا فاي موقا  الجامعاة علا  شابكة االنترنات ما  ت اديث ا 

 دوريا.
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 ال ابعة عشرةالما ة 
 ال  اب المو د للمجالس الوزارية المتخصصة    اب مجلس وزرا  ا  كا  والتعمير 

ي دد للمجلس   اب لتموي  النشا ات )وليس المشروعات( التي يتخذ المجلس   .1
 قرارات بشنن ا والتي ال تغ ي ا موازنة الجامعة.

   اب.ي دد المجلس المبالغ التي يجب رصدها  نويا لتموي  هذا ال .2
يتول  األمي  العا  الم اعد للشؤو  االقتصادية م مة أمر الصر  بالن بة ل ذا  .3

ال  اب بموجب النئ ة المالية لل  اب الخاع وف ا للموازنة الم ررة  ويخن  
الصر  للرقابة المالية وف ا لما هو معمو  بي في األمانة العامة وي د  االمي  العا  

ت رير ع  أوجي االيرادات والصر  أثنا  انع اد ك  دورة الم اعد للشؤو  االقتصادية 
 للمجلس.

 تودع الم اهمات والتبرعات ال وعية م  الدو  األعنا  أو أية ج ات أخر . .4

 الما ة الثامنة عشرة
 يعم  ب ذا النظا  م  تاريخ التصديق عليي م  الج ات المختصة.

 
ره  ال ااادس )الجزائاار  دي اامبر  كااانو  وافااق عليااي وزرا  ا  ااكا  والتعمياار العاارب فااي مااؤتم  -

 (.1981أو  
 1982 9 23( تااريخ  78د.ع  – 4218صدقي مجلاس جامعاة الادو  العربياة باال رار رقا  )   -

 في دور انع اده الثام  وال بعي  في تونس.
( تاااااريخ 126د.ع  – 6703تاااا  تعديلااااي بموجااااب قاااارار مجلااااس جامعااااة الاااادو  العربيااااة رقاااا  ) -

6 9 2006. 
د.ع -6760بموجاااب قااارار مجلاااس جامعاااة الااادو  العربياااة رقااا  ) 11و  9عااادي  الماااادتي  تااا  ت -

 2007 3 4( تاريخ 127
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 عشر: الثانيالبند 

وعالقتها بجامعة ال ول  (العربية المص رة للبترول )أواب  األقطاروضعية منظمة 
 العربية
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 شارحة مذكرة
 بشأن

 (أواب ) مص رة للبترولوضعية منظمة األقطار العربية ال
 وعالقتها بجامعة ال ول العربية

 :الموضوععرض 
منذ انشائ ا ب  اع البترو  باعتباره مصدر رئي اي وأ ا اي لادخ  عادد أهتمت جامعة الدو  العربية  

ت ئأنشاا بنااا   علاا  ذلاا كبياار ماا  الاادو  األعنااا  ولتن اايق ال يا ااات االقتصااادية البتروليااة بين ااا  و 
التنظيمي ل مانة العامة للجامعة في ال اتينات كانات ت ام  )ادارة شاؤو  البتارو (   ادارة في ال يك 

كمااا أ  ماا  أهاا  اللجااا  المنبث ااة عاا  المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي فااي تلاا  الفتاارة كاناات  لجنااة 
خباارا  البتاارو  العاارب   وكااا  هنااا  مااؤتمر  اانوي للبتاارو  العربااي ي ااد  توصااياتي الاا  لجنااة الخباارا  

 التي ترفع ا بدورها ال  المجلس االقتصادي واالجتماعي. العرب
علااا  م تر اااات ماااؤتمر البتااارو   بااادأت فكااارة انشاااا  منظماااة ل ق اااار العربياااة المصااادرة للبتااارو  بناااا    

عاا   وتوصاايات لجنااة خباارا  البتاارو  العاارب المنبث ااة 1965العربااي الخااامس الااذي ع ااد بال اااهرة فااي 
كلااا  المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي بموجاااب قاااراره رقااا     وقااادالمجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي

   كومة الجم ورية العربية المت دة بإعداد درا ة تفصيلية 1966 12 13بتاريخ   ج. 12 د.335
منظماة عربياة للبتارو  علا  أ  تعما  علا  الادو  العربياة وتعارة علا  لجناة خبارا  البتارو   نشا  
 العرب.

بيااروت لتن اايس منظمااة األق ااار المصاادرة للبتاارو  واشااتر  فااي  أبرماات اتفاقيااة فااي  1968 عااا فااي  
عرنات الدرا اة كماا تن ي  ا ك  م  الكويت وال عودية وليبيا  وت  اختيار الكويت لتكو  م را  ل اا. 

 الخاصااااة بإنشااااا  منظمااااة عربيااااة للبتاااارو  علاااا  لجنااااة الخباااارا  العاااارب و لااااب المجلااااس االقتصااااادي
تنجي  اتخااذ ال ارار الا  الادورة  1969 1 25بتاريخ  2 ج14. د434بموجب قراره رق   واالجتماعي

 ال ادمة لمزيد م  الدرا ة.
 1970 2 5بتااريخ  475ال ارار رقا   15في دورتي العادية لمجلس االقتصادي واالجتماعي أصدر ا 

علاا  اقامااة منظمااة البتاارو  العربيااة ماا  ت فااظ كاا  ماا  دولااة الكوياات والمملكااة العربيااة وافااق خنلااي 
  وعلياااي 1968ت بموجاااب اتفاقياااة بياااروت ئالمنظماااة أنشااانظااارا  أل  ية والجم ورياااة اللبنانياااة ال اااعود

دو  عربية أخر  وهي )الجزائر  الب ري   ق ار   7اننمت ال  جانب األعنا  الثنثة المؤ  ي  
ا مارات  العراق   وريا  مصر( وكانت المنظمة في البداية ت م  منظمة األق ار العربية المصدرة 

 لنف  وعد  م ماها ال  منظمة األق ار العربية المصدرة للبترو  )أواب (.ل
فاااي صاااناعة  األنشااا ة االقتصااااديةال اااد  الرئي اااي للمنظماااة تعااااو  الااادو  األعناااا  فاااي مختلااا   

البتاارو  وتوثيااق العنقااات فيمااا بين ااا وتو يااد الج ااود لتاانمي  وصااو  البتاارو  الاا  أ ااواق ا اات نكية 
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لظاارو  المنئمااة لاارأس المااا  والخباارة للم ااتثمري  فااي صااناعة البتاارو  فااي بشاارو  عادلااة وتااوفير ا
 األق ار األعنا  في المنظمة.

للمنظمااة مجلااس وزاري )ال اال ة العليااا للمنظمااة( ومكتااب تنفيااذي وأمانااة عامااة وهيئااة قنااائية وتناا   
تصاااادي المنظمااة عااادد مااا  المشاااروعات العربياااة المشاااتركة والتااي  ااابق أ  وافاااق علي اااا المجلاااس االق

 -واالجتماعي م  نمن ا 
o . الشركة العربية لناقنت البترو 
o . المع د العربي لب و  البترو 

ظلاات منظمااة األق ااار العربيااة المصاادرة للبتاارو  تشااار  بصاافة دوريااة فااي اجتماعااات جامعااة الاادو   
 المجلااس االقتصااادي واالجتمااااعي ولجنااة التن اايق العلياااا للعماا  العرباااياجتماعاااات العربيااة وخاصااة 

المشتر  برئا ة معالي األمي  العا  وتشاار  فاي اعاداد الت ريار االقتصاادي العرباي المو اد بالتن ايق 
   المنظمة متواجد ام  األمانة العامة للجامعة وبعة المنظمات والمؤ  ات التابعة للجامعة وظ  

ة المتخصصااة ب الااذي تعااده األمانااة العامااة للجامعااة كاادلي  للمنظمااات العربيااياابصاافة دائمااة فااي الكت
ت ص  علي ا األمانة العاماة بموجاب التابعة للجامعة  وكانت المعلومات والبيانات ع  هذه المنظمة 

مذكرات ر مية ما  قبا  ادارة المنظماة  تا  الفتارة التاي ت ال  في اا ال ايد  عبااس علا  الن اي األماناة 
ود منظماة األق اار   وظ  يعترة عل  وجا2008العامة منصبي كنمي  عا  ل ذه المنظمة في عا  

العربيااة المصاادرة للبتاارو  فااي دلياا  المنظمااات العربيااة المتخصصااة ب جااة أ  هااذه المنظمااة ال تتباا  
 جامعة الدو  العربية.

( فاااي 15  14  13  12مااا  خااان  م انااار دورات المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي الااادورات ) 
ة  وبخاصة المؤتمر الخامس وال ادس ال تينات وبداية ال بعينات وتوصيات مؤتمرات البترو  العربي

فاي ا اار اتفاقياة  وال اب  ف د ر ب أعنا  المجلس االقتصادي واالجتماعي بالمنظمة التي تن  ت
بااي  الكوياات وال ااعودية وليبيااا وأدمجاات فااي منظمااة البتاارو  العربيااة التااي وافااق  1968عااا  بيااروت 

 يا  اننامت  1970 2 5( بتااريخ 15علي ا المجلس االقتصادي واالجتماعي فاي دورتاي العادياة )
  علمااا  أ  تااونس انناامت الاا  1973 تاا   1970ب يااة الاادو  العربيااة ال اابعة األخاار  خاان  الفتاارة 

لظرو  خاصة ب ا ومصر جمدت عنويت ا فاي  1986ث  ان  بت من ا عا   1981المنظمة في 
 .1989وعادت للمنظمة في مايو  1979

االق ار العربية المصدرة للبترو  )اواب (  يلة هاذه المادة تعما  بنا ا  عل  ما ت د  ف د ظلت منظمة  
 في ا ار منظومة جامعة الدو  العربية وكا  يت  التعام  مع ا عل  هذا اال اس.

 :المطلوب المقترح
 األمر معروض عل  اللجنة الموقرة لتخاذ ما ترا  منا باا.
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 عشر: الثالثالبند 

 .والمعلومات ت التصالمنظمة العربية لتكنولوجياتع يل اتفاقية ال
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 التصال والمعلوماتتع يل اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيات 
 دددددددددد

 عرض المدوضوع:

 اااااااااابق للجنااااااااااة المنظمااااااااااات للتن اااااااااايق والمتابعااااااااااة المنبث ااااااااااة عاااااااااا  المجلااااااااااس االقتصااااااااااادي   أولا:
ا  اصاااااااادرت عااااااااددا   26و25و 24و 23الاااااااادورة  واالجتماااااااااعي فااااااااي اجتماعات ااااااااا ال اااااااااب ة

 م  التوصيات بشن  اتفاقيات االنشا  للمنظمات العربية المتخصصة .
( ال ااااااارار رقااااااا  100أصااااااادر المجلاااااااس االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي فاااااااي دورتاااااااي العادياااااااة ) ثانيددددددداا :

بشاااااااااان  ت ااااااااااارير وقاااااااااارارات المجااااااااااالس الوزاريااااااااااة واللجااااااااااا    2017 8 24بتاااااااااااريخ  2162
 رتاااااي ثانياااااا  المواف اااااة علااااا  ت ريااااار وتوصااااايات لجناااااة المنظماااااات للتن ااااايق والاااااذي ناااااع فاااااي ف

( 26والمتابعاااااااة المنبث اااااااة عااااااا  المجلاااااااس االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي فاااااااي دورت اااااااا العادياااااااة )
 والتي تنمنت   (2017 7 14-10  )األمانة العامة

التنكياااااد علااااا  المنظماااااات العربياااااة المتخصصاااااة االلتااااازا  ب ااااارارت المجلاااااس االقتصاااااادي  -1
رقاااااا   94ودورتااااااي  2014 2 13بتاااااااريخ  1977رقاااااا   93ماااااااعي  فااااااي دوراتااااااي واالجت
  2015 2 19بتاااااااااااااااريخ  2028رقاااااااااااااا   95والاااااااااااااادورة  2014 9 11بتاااااااااااااااريخ  2026

 2089( رقاااااااااااااا  97والاااااااااااااادورة )  2015 9 3بتاااااااااااااااريخ  2075( رقاااااااااااااا  96والاااااااااااااادورة )
والاااااااااادورة   2016  9 1لتاااااااااااريخ  2115( رقاااااااااا  98والاااااااااادورة ) 2016 2 18بتاااااااااااريخ 

اتفاقياااااااااات انشااااااااائ ا بماااااااااا  تعاااااااادي بشاااااااااان   2017 2 16بتاااااااااريخ  2127( رقاااااااا   99)
 يتماش  م  األنظمة واللوائ  المو دة للمنظمات العربية المتخصصة .

التنكياااااااد علااااااا  المنظماااااااات العربياااااااة المتخصصاااااااة التاااااااي لااااااا  تباااااااادر بعاااااااد الااااااا  تعااااااادي   -2
ج بماااااا يتماشااااا  مااااا  األنظماااااة واللاااااوائ  والنمااااااذ الداخلياااااةاتفاقياااااات انشاااااائ ا وأنظمت اااااا 

المو ااااااااادة للمنظماااااااااات العربياااااااااة المتخصصاااااااااة المعتمااااااااادة مااااااااا  المجلاااااااااس االقتصاااااااااادي 
 واالجتماعي ال  المبادرة لذل .

العربيااااة المتخصصااااة التااااي لاااا  تااااوا  االمانااااة العامااااة للجامعااااة  المنظماااااتال لااااب ماااا   -3
)ادارة المنظماااااااااات واالت اااااااااادات العربياااااااااة(  ااااااااارعة موافات اااااااااا بن اااااااااخة مااااااااا  اتفاقياااااااااات 

ا  ماااااد  تواف  اااااا مااااا  األنظماااااة واللاااااوائ  المو ااااادة للمنظماااااات انشاااااائ ا لمراجعت اااااا  وبيااااا
 العربية المتخصصة.
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اتفاقيااااااااااة المنظمااااااااااة العربيااااااااااة لتكنولوجيااااااااااات االتصااااااااااا  والمعلومااااااااااات  تعاااااااااادي ا الااااااااااة   -4
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتي ال ادمة للبت في ا . 

ائ ا  اااارعة ال لااااب ماااا  المنظمااااات العربيااااة المتخصصااااة التااااي لاااا  تعااااد  اتفاقيااااات انشاااا -5
العاماااااة باتفاقياااااات االنشاااااا  معتمااااادة مااااا  ال ااااال ة العلياااااا  االماناااااةتنفياااااذ ذلااااا  وموافااااااة 
 التشريعية بالمنظمة.

عرناااااات المنظمااااااة العربيااااااة لتكنولوجيااااااات االتصااااااا  والمعلومااااااات اتفاقيااااااة انشااااااائ ا علاااااا   ثالثدددددداا:
 ا ة . عنا  لمزيد م  الدر  الت ا للدو  األإالمجالس التشريعية والتي اتخذت قرار ب

ت ااااااو  األمانااااااة العامااااااة بمراجعااااااة الصااااااياغة ال انونيااااااة التفاقيااااااة انشااااااا  المنظمااااااة العربيااااااة  :رابعددددددا
 .لتكنولوجيات االتصا  والمعلومات

 

 المقترح المطلوب :

 األمر معروض على اللجنة الموقرة لتخاذ ما ترا  منا باا.
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 :عشر الرابع البند
 

 لمجالس الوزارية واللجان تقارير وقرارات ا
 (وثيقة م تقلة)
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 : ما ي تج  من أعمال:الخامس عشر البند 

 اإلعددددددد ا  والتحضدددددددير للقمدددددددة العربيدددددددة التنمويدددددددة: القتصدددددددا ية والجتماعيدددددددة
 ف   ورتها الرابعة.                        

 )وثيقة م تقلة( 
 


