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(  لمجلةةةةةةةةد االعت ةةةةةةةةا   102أواًل:  متابعةةةةةةةةق ترايةةةةةةةةا عةةةةةةةةرارا  ا ةةةةةةةة ور  ا عا يةةةةةةةةق )
 3     ............................................. واالجتماعي )ا جوارب االعت ا يق( 

 
ثاريةةةةًا: رشةةةةاط اعمارةةةةق ا عامةةةةق فيمةةةةا بةةةةيو  ورتةةةةي ا مجلةةةةد االعت ةةةةا   واالجتمةةةةاعي  

 22    ...................................... )ا جوارب االعت ا يق( -( 103 - 102)
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 (102أواًل: متابعةةةق ترايةةةا عةةةرارا  ا ةةة ور  )
  لمجلد االعت ا   واالجتماعي

 )ا جوارب االعت ا يق(
 ةةةةةةةةةةةةةةة

 (2185) رعم ا قةةةةةةةةةةةةرار:
 (.102( و)101بيو  ورتي ا مجلد ) ا عامتقرير اعميو  موضوع ا قةةةةةةةةرار:

 :رص ا قرار 

( للمجلس، ونشاط األمانة 101اإلحاطة علمًا، مع التقدير، بتقرير األمين العام حول تنفيذ قرارات الدورة )
 (.102( و)101العامة بين دورتي المجلس )

  :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج 
بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 

 .11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية المتخصصة بموجب المذكرة رقم  11/9/2018
 

 (.2186) رعةةةةةم ا قةةةةةةةرار:
 موضةةةةوع ا قةةةةرار:

 
( 30ا ملف االعت ا   واالجتماعي  مجلد ا جامعق على مستوى ا قمق  .ع )

 .(2019)ا جمهوريق ا تورسيق: مارد/آاار 
  :رص ا قرار 
دعووووووة الووووودول األعضووووواء والمجوووووالس الوظاريوووووة المتخصصوووووة والمنظموووووات العربيوووووة المتخصصوووووة  لوووووى موا ووووواة األمانوووووة  .1

االقتصوووووادية واالجتماعيوووووة والتنمويوووووة التوووووي ترموووووب  وووووي  دراج وووووا ضووووومن الملووووو  االقتصووووواد  العاموووووة بالموضووووووعات 
( لمجلوووووس الجامعوووووة علوووووى مموووووتوا القموووووة،  وووووي موعووووود  قصوووووا   خووووور ديمووووومبر/ 30واالجتمووووواعي للووووودورة العاديوووووة )

 ، و قًا آلليات عرض الموضوعات االقتصادية واالجتماعية على القمة العربية.2018كانون  ول 
( لمجلووووووووووووووووووس الجامعووووووووووووووووووووووة علووووووووووى 30الملووووووووووووووووووووووو  االقتووووووووووووووووووووووصاد  واالجتموووووووووواعي للوووووووووووووووووووودورة ) يتووووووووووووووضمن .2

 ممتوا القمة الموضوعات التالية:
  العمل االقتصاد  واالجتماعي والتنمو  العربي المشترك بين دورتي المجلس.تقرير عن 
 جلس الجامعة على ممتوا القمة.لم( 29الدورة ) متابعة تنفيذ قرارات 
 ي تقترح ووووووا الوووووودول األعضوووووواء والمجووووووالس والمنظمووووووات العربيووووووة المتخصصووووووة و وووووو  الموضوووووووعات التوووووو

 معايير عرض الموضوعات االقتصادية واالجتماعية على القمة.
 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  

بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 
. وقامت األمانة 11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية بموجب المذكرة رقم  11/9/2018

 البند المخصص لذلك.العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار، و عدت تقريرًا موجظًا ميتم مناقشته ضمن 
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 (2187) رعم ا قةةةةةةةةةةةةةةةرار:

 موضةةةةةةةوع ا قةةةةةةةرار:
 

اإلع ا  وا تحضير  لقمق ا عربيق ا ترمويق: االعت ا يق واالجتماعيق في  ورتها 
 (.2019ا رابعق )ا جمهوريق ا لبراريق: 

 :رص ا قرار 
العامة والدول األعضاء ومؤممات العمل العربي اإلحاطة علمًا باإلجراءات التي اتخذت ا األمانة : أوالً 

المشترك والمجالس الوظارية المتخصصة لتنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية 
 (.2013 ي دورت ا الثالثة )الرياض: يناير / كانون ثان 

تماعية  ي دورت ا الرابعة )الجم ورية تضمين جدول  عمال القمة العربية التنموية: االقتصادية واالج ثاريًا:
 ( الموضوعات التالية:2019اللبنانية: يناير/ كانون ثان 

متابعوووووة تنفيووووووذ قوووووورارات الووووودورة الثالثووووووة للقمووووووة العربيووووووة التنمويوووووة: االقتصووووووادية واالجتماعيووووووة )الريوووووواض:  .1
 (.2013يناير/ كانون ثان 

 العربية الكبرا. تقرير مرحلي حول التقدم المحرظ  ي منطقة التجارة الحرة .2
 مبادرة  خامة رئيس جم ورية المودان بشأن األمن الغذائي العربي. .3
 .2030االمتراتيجية العربية للطاقة الممتدامة  .4
 دعم المو  العربية المشتركة للك رباء. .5
 الميثا  العربي االمترشاد  لتطوير قطاع المؤممات المتومطة والصغيرة ومتناهية الصغر. .6

من حيث المبد  على  ن يتضمن مشروع جدول  عمال القمة العربية التنموية: االقتصادية  الموا قة ثا ثًا:
 واالجتماعية  ي دورت ا الرابعة الموضوعات التالية:

 موضوعات المنظمة العربية للتنمية الظراعية: .1
 :التكامل والتبادل التجار   ي المحاصيل الظراعية والنباتية ويضم 
  ي القطاعات المطوية  ي المنطقة العربية. مشروع امتقرار اإلنتاجية -
 مشروع تقليل الفاقد وال در  ي الغذاء. -
 مشروع مالمة الغذاء. -
 مشروع تحمين اإلطار التشريعي والتنظيمي لتبادل المنتجات الظراعية  ي المنطقة العربية. -
 مشروع التصنيع الريفي للمنتجات الظراعية. -
  الثروة الحيوانية  ي المنطقة العربية ويضم:التكامل والتبادل التجار   ي منتجات 
 مشروع صحة الحيوان واألمراض الحيوانية العابرة للحدود. -
نتاج األعال  وتحمين المراعي. -  مشروع تغذية الحيوان وا 
 مشروع تجارة الماشية  ي العالم العربي. -

 .والثقا ة  ي الدول العربية االمتراتيجية لتعظيظ وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي المياحة الرؤية .2
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 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج 
بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 

. وقامت األمانة 11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية بموجب المذكرة رقم 11/9/2018
لقمة العربية التنموية: االقتصادية على االعامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار. ميتم عرض الموضوعات 

 .20/1/2019االقتصادية واالجتماعية  ي دورت ا الرابعة والمقرر عقدها بالجم ورية اللبنانية بتاريخ 
 

 * (2188) رعم ا قةةةةةةةةةةةةرار  :
 موضةةةةةةةوع ا قةةةةةةةرار:

 
غيريا  –متابعق ترايا عرارا  ا قمق ا عربيق اعفريقيق في  ورتها ا رابعق )ماالبو  

 ا جوارب االعت ا يق واالجتماعيق. –( 23/11/2016االستوائيق: 
 :رص ا قرار 
  ريقيا  ي دعم  تثمين مبادرات حضرة صاحب الممو  مير دولة الكويت المعنية باالمتثمار والتنمية  ي .1

 التعاون االقتصاد  العربي اال ريقي. 
تكلي  األمانة العامة بمواصلة التنمي  مع مفوضية االتحاد اإل ريقي لبلورة خطة العمل العربية اإل ريقية،  .2

 .2018 ي ضوء  توجي ات المجلس االقتصاد  واالجتماعي، وذلك قبل ن اية نو مبر / تشرين ثاني 
ل للمجلس بنتائج االجتماعات التنميقية مع االتحاد اال ريقي، وعرض خطة العمل بعد موا اة نقاط االتصا  .3

بلورت ا على المجلس االقتصاد  واالجتماعي، ومن ثم عرض ا على مجلس الجامعة، تم يدًا إلقرارها 
فيذًا للقرار بصورت ا الن ائية  ي االجتماع الوظار  العربي اال ريقي المشترك االمتثنائي، المقرر انعقاد  تن

( بشأن وضع خطة عمل   ريقية عربية 2016( الصادر عن القمة العربية األ ريقية الرابعة )ماالبو:7رقم )
 (.2019/2021-2017مشتركة )

تكلي  األمانة العامة بالتنمي  مع المنظمة العربية للتنمية الظراعية ومفوضية االتحاد اال ريقي باتخاذ  .4
مؤتمر الوظار  األ ريقي العربي المشترك الرابع حول التنمية الظراعية واألمن الترتيبات الالظمة لعقد ال

 الغذائي  ي  حدا الدول األعضاء  و مقر األمانة العامة، وعرض النتائج على الدورة القادمة للمجلس.
نة العامة األماالخاص بآلية تنمي  تمويل المشروعات العربية اإل ريقية المشتركة، وتكلي  الترحيب بالتصور  .5

بإعادة تعميم هذا التصور على الدول األعضاء، والتنمي  مع مفوضية االتحاد اإل ريقي والمصر  العربي 
 األول للمؤممات المالية األ ريقية والعربية.لعقد االجتماع  بنك التنمية األ ريقيللتنمية االقتصادية  ي ا ريقيا و 

  :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج 
بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 

. وقامت 11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية المتخصصة بموجب المذكرة رقم 11/9/2018
ظارية لمتابعة تنفيذ هذا القرار، األمانة العامة بالتنمي  مع الدول األعضاء والمنظمات العربية والمجالس الو 

 و عدت تقريرًا موجظًا ميتم مناقشته ضمن البند المخصص لذلك. 
 

                                                           
دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية المعودية، تذكر كل من : المملكة المغربية، المملكة األردنية ال اشمية،    ( *)

 دولة قطر، الجم ورية اليمنية انمحاب ا من  شغال الدورة الرابعة للقمة العربية اإل ريقية.
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 (.2189) رعم ا قةةةةةةةةةةةرار:
 موضةةةةوع ا قةةةةرار:

 
ا عربيق و ول أمريكا   ل ولمتابعق ترايا إعالو ا رياض ا  ا ر عو ا قمق ا رابعق 

(، واإلع ا   لقمق في  ورتها 11/11/2015-10ا جروبيق )ا رياض: 
 ا جوارب االعت ا يق واالجتماعيق. -ا خامسق

 :رص ا قرار 
تكلي  األمانة العامة بالتنمي  مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر  والجانب األمريكي الجنوبي  .1

اء شركتي قطاع خاص  حدهما للخدمات اللوجمتية واألخرا للنقل البحر  بين الدول العربية ودول للترويج إلنش
 مريكا الجنوبية، وذلك من خالل الغر  التجارية  ي كال الجانبين، ومنتديات رجال االعمال للدول العربية ودول 

 اإلجراءات المتخذة  ي هذا الشأن.  مريكا الجنوبية. وتكلي  األمانة العامة بتقديم تقرير  لى المجلس حول
تكلي  األمانة العامة بمواصلة التنمي  مع وظارة المياحة بجم ورية مصر العربية لعقد االجتماع الوظار   .2

، وذلك على هامش 2019المشترك للدول العربية ودول  مريكا الجنوبية  ي روميا خالل النص  الثاني لعام 
 المياحة العالمية لضمان مشاركة  كبر عدد من وظراء المياحة من الجانبين.اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة 

اإلحاطة علمًا باإلجراءات والترتيبات المتخذة بين األمانة العامة والمنظمة العربية للتنمية الظراعية  .3
وجم ورية المودان والجانب االمريكي الجنوبي لعقد االجتماع األول للجنة التعاون الظراعي والذ  

 متمتضيفه جم ورية المودان.
 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج 

توووووووم تعمووووووويم القووووووورار علوووووووى المنووووووودوبيات الدائموووووووة للووووووودول األعضووووووواء بموجوووووووب موووووووذكرة األمانوووووووة العاموووووووة رقوووووووم 
 4990/5، والمنظموووووووات العربيوووووووة المتخصصووووووووة بموجوووووووب الموووووووذكرة رقووووووووم 11/9/2018بتووووووواريخ  1684/3

. قاموووووووت األمانوووووووة العاموووووووة بالتنموووووووي  موووووووع الووووووودول األعضووووووواء والمنظموووووووات العربيوووووووة 11/9/2018بتووووووواريخ 
جووووالس الوظاريووووة لمتابعووووة تنفيووووذ هووووذا القوووورار، و عوووودت تقريوووورًا موووووجظًا  ووووي هووووذا الشووووأن موووويتم المتخصصووووة والم

 مناقشته ضمن البند المخصص لذلك. 
 

 (.2190) رعم ا قةةةةةةةةةةةةرار:
ا كبرى وتطورا  االتحا   ا عربيقمحور أعمال ا  ور : مرطقق ا تجار  ا حر   موضوع ا قرار:

 ا جمركي ا عربي.
  ا قرار:رص 

 مرطقق ا تجار  ا حر  ا عربيق ا كبرى:
 :تحرير ا تجار  ا سلعيق بيو ا  ول ا عربيق 
  جرق ا ترايا وا متابعق:   -1
 ( للجنة التنفيذ والمتابعة ) األمانة العامة:45الموا قة على تقرير وتوصيات االجتماع ) -

 (.15/8/2018-14)األمانةالعامة:(، واالجتماع االمتثنائي للجنة التنفيذ والمتابعة 13-15/5/2018
 اعتماد اآللية الخاصة بمتطلبات الشفا ية  ي  طار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرا بصيغت ا المر قة. -
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اعتماد  لية التظام الدول العربية بقرارات المجلس االقتصاد  واالجتماعي ذات الصلة بإتمام منطقة التجارة  -
  ا المر قة.الحرة العربية الكبرا، بصيغت

تطبي   لية التظام الدول العربية بقرارات المجلس االقتصاد  واالجتماعي ذات الصلة بإتمام منطقة التجارة  -
 الحرة العربية الكبرا من البند األول مع التظام الدول بقرارات المجلس المابقة.

 عواع  ا مرشأ ا تا يليق ا عربيق:  -2
–29/4( للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية )األمانة العامة:28)الموا قة على تقرير وتوصيات االجتماع  -

1/5/2018.) 
 آ يق فض ا مرازعا  بيو ا  ول ا عربيق: -3
دعوة األمانة العامة لمراجعة الالئحة الخاصة بآلية القواعد اإلجرائية المتعلقة بفض المناظعات بين الدول  -

عداد مشروع الئحة معدل  ي ضوء التطورات  الدولية. العربية وا 
دعوة لجنة من الخبراء القانونيين المختصين بالدول العربية لالنعقاد ومناقشة مشروع الئحة القواعد  -

اإلجرائية المتعلقة بآلية  ض المناظعات  ي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرا، الُمّعد من قبل األمانة 
 يه اللجنة على لجنة التنفيذ والمتابعة.العامة، للنظر  ي المشروع بكامل مواد  وعرض ما تتوصل  ل

 ن تأخذ لجنة الخبراء القانونيين  ي اعتبارها عند مناقشة مشروع الالئحة التوقيتات الظمنية المتاحة  -
لإلجراءات المختلفة، و همية وجود  لية  لظام لقرارات التحكيم  و قرارات محكمة االمتثمار العربية وضرورة 

نظاع وعدم تداخل ا، وكذلك مراجعة اآللية مع البرنامج التنفيذ  لمنطقة توضيح تململ خطوات حل ال
 التجارة الحرة العربية الكبرا واتفاقية تيمير وتنمية التبادل التجار  بين الدول العربية.

 تطوير مرطقق ا تجار  ا حر  ا عربيق ا كبرى: -4
العربية الكبرا لتشمل بعض دعم مقترح األمانة العامة حول  همية تطوير منطقة التجارة الحرة  -

 الموضوعات مثل الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة وتم يل التجارة والملكية الفكرية.
دعوة لجنة التنفيذ والمتابعة  لى تحديث اإلطار التشريعي والقانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرا  -

إلعداد مالح  مكملة للبرنامج التنفيذ  للمنطقة لتتوا   مع اتفاقيات  من خالل  نشاء اللجان الفنية الالظمة
 منظمة التجارة العالمية ومع المناط  الحرة المماثلة.

 : تحرير ا تجار  في ا خ ما 
الموا قة علي تقرير وتوصيات اجتماع لجنة مفاوضات تحرير التجارة  ي الخدمات التي عقدت يوم  -

 بالقاهرة. 10/5/2018
 ة على توصي  اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية كون ا اتفاقية ممتقلة.الموا ق -
حث الدول العربية التي تم اعتماد جداول التظامات ا الن ائية من قبل المجلس االقتصاد  واالجتماعي  -

 ل العربية.مرعة امتكمال  جراءات التوقيع والتصدي  على اتفاقية تحرير التجارة  ي الخدمات بين الدو 
حث الدول العربية مير المنضمة  لى اتفاقية تحرير التجارة  ي الخدمات بين الدول العربية على امتكمال  -

 عروض ا الن ائية لكي تصبح طر ًا  ي االتفاقية.
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 :م راء عامي ا جمارك في ا  ول ا عربيق 
 ي الدول العربية )األمانة ( للجنة مدراء عامي الجمارك 38الموا قة على تقرير وتوصيات االجتماع ) -

 (.30/8/2018-29العامة:
 :االتحا  ا جمركي ا عربي 
 حالة مشروع القانون الجمركي العربي الموحد والئحته التنفيذية ومذكرته اإليضاحية  لى لجنة القانون  -

لى الجمركي العربي الموحد، لمناقشة التحفظات الواردة  يه والوصول  لى صيغة ن ائية وموحدة تعرض ع
 االجتماع القادم لمدراء عامي الجمارك ومن ثم على المجلس االقتصاد  واالجتماعي.

اعتماد مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد باللغة العربية واالنجليظية والفرنمية، والجداول  -
ارك  ي الخاصة بالتعاري  والتوصي  و   الصيغة المر قة، بناًء على توصية لجنة مدراء عامي الجم

 (، على  ن يتم تطبيقه والعمل به عند  طال  االتحاد الجمركي العربي.38دورت ا )
 : ا تعاوو ا  و ي 
دعم ج ود التعاون القائمة بين األمانة العامة والمنظمات الدولية واإلقليمية  ذات العالقة بامتكمال  -

 الجمركي العربي.متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرا، وصواًل لالتحاد 
(  ي مرحلته األولى ودعوة AFTIASاإلحاطة علما بالنتائج التي حقق ا برنامج المعونة من  جل التجارة ) -

الج ات المانحة من المنطقة العربية وخارج ا لدعم ج ود المؤممة الدولية اإلمالمية لتمويل التجارة 
البلدان العربية باعتبارها المحرك األمامي للتنمية  إلطال  المرحلة الثانية منه، خدمة للتجارة الخارجية  ي

 .  واالمتثمار وخل   رص عمل للشباب خاصة
 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج 

توووووووم تعمووووووويم القووووووورار علوووووووى المنووووووودوبيات الدائموووووووة للووووووودول األعضووووووواء بموجوووووووب موووووووذكرة األمانوووووووة العاموووووووة رقوووووووم 
 4990/5ة المتخصصووووووووة بموجووووووووب المووووووووذكرة رقووووووووم ، والمنظمووووووووات العربيوووووووو11/9/2018بتوووووووواريخ  1684/3
. وقاموووووت األمانوووووة العاموووووة بمتابعوووووة تنفيوووووذ هوووووذا القووووورار، و عووووودت تقريووووورًا مووووووجظًا مووووويتم 11/9/2018بتووووواريخ 

 مناقشته ضمن البند المخصص لذلك. 
 

 (2191) رعم ا قةةةةةةةةةةةةرار:
 موضةةةةةةةوع ا قةةةةةةةرار:

 

 في ا  ول ا عربيق. االستثمار
 :رص ا قرار 

 ا مالحظا  على االتااعيق ا موح   الستثمار رؤود اعموال ا عربيق في ا  ول ا عربيق ا مع  ق: أوال: 
دعوة لجنة الخبراء المعنيين باالمتثمار والخبراء القانونيين  ي الدول العربية  لى  عداد مشروع ممودة      

من الدول العربية والج ات العربية المعنية، تم يدًا "اتفاقية امتثمار عربية جديدة" بعد درامة المقترحات الواردة 
 لعرض ا على اجتماع قادم للمجلس االقتصاد  واالجتماعي.
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 في ا  ول ا عربيق: تطوير مراخ االستثمار ثاريا:
 ظم. الطلب من الدول العربية التي لم توا   األمانة العامة بالفرص االمتثمارية لدي ا، مرعة موا ات ا ب ا التخاذ الال .  

 الطلب من األمانة العامة تعميم الفرص االمتثمارية على الدول العربية لالمتفادة من ا. . ب
 ثا ثا : تع يل ا رظام االساسي  محكمق االستثمار ا عربيق:

 اإلحاطة علمًا بتوصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالصيغة المر قة. 
 ا عربيق:رابعًا: تشكيل هيئق عضا  محكمق االستثمار 

حتى  16/2/2019تشكيل هيئة محكمة االمتثمار العربية لمدة ثالث منوات تبد  من تاريخ  -1
 من المادة األعضاء التالية  مماؤهم: 15/2/2022

 عضو أ يل: . أ
 ناصر خلي  التل                                      المملكة األردنية ال اشمية .1
 الجم ورية التونمية                    جلول شلبي                           .2
 لحمن كدرومي                                           الجم ورية الجظائرية .3
 منصور عبد الرحمن القفار                             المملكة العربية المعودية .4
 نمومن معيد محمد علي                                  جم ورية المودا .5
 مومي صالح عبد الم د                                  جم ورية العرا  .6
 ماظن بن معود بن حمد المعشر                           ملطنة عمان .7
 محمود شفي  محمود جاموس                              دولة  لمطين .8
 دولة قطرناصر ملطان محمد العمير                                   .9
 عبد اهلل بن عبد العظيظ عبد اهلل الدعيج                     دولة الكويت  .10
 ناجي عيد                                               الجم ورية اللبنانية .11
 محمد ملجاو                                             المملكة المغربية .12
 الجم ورية االمالمية الموريتانية                 ميد محمد اعل                 .13
 هاني حنا مدر  عاذر                                   جم ورية مصر العربية .14

 عضو احتياطي: . ب
 وليد محي الدين كناكرية                                 المملكة االردنية ال اشمية .1
 الجم ورية التونمية                 ملمى عبيد                                .2
 عبد الصمد بن عميرة                                      الجم ورية الجظائرية الديمقراطية الشعبية .3
 عبد الرحمن عبد الواحد بن نوح                          المملكة العربية المعودية .4
 جم ورية المودان             ظيادة امماعيل عبد الكريم                      .5
 بشار احمد جامم محمد                                      جم ورية العرا  .6
 جم ة بن مليمان بن راشد الغريبي                            ملطنة عمان .7
 على خميس خليفة المليطي                                    دولة قطر .8
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 صن ات عبد اهلل المطير                                     دولة الكويت  .9
 وائل صاد                                                الجم ورية اللبنانية  .10
 محمد صابر                                              المملكة المغربية .11
 الجم ورية االمالمية الموريتانية                  بو الدين ولد بابا                   .12
 مائد محمد علي العمر                                      دولة  لمطين .13
  حمد محمد محب عبد الحليم                            جم ورية مصر العربية .14

يمر  العمل ب ذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدور ، على  ن يتم  داء اليمين من قبل  عضاء المحكمة  -2
، لتبد  محكمة االمتثمار العربية بتشكيل ا الجديد ممارمة عمل ا 16/2/2019األصالء واالحتياطين  ي 

  ور انت اء عمل ال يئة بتشكيل ا الحالي. 
  مستثمريو ا عرب:خامسًا: مؤتمر أ حاب اععمال وا 
( لمؤتمر  صحاب األعمال والممتثمرين العرب 18دعوة الدول العربية  لى المشاركة الفعالة  ي الدورة ) 

المظمع عقد   ي مملكة البحرين ) مر ة تجارة وصناعة البحرين(، وذلك بالتظامن مع  2019خالل عام 
الملك حمد بن عيمى  ل عامًا على تأميم ا، تحت الرعاية المامية لصاحب الجاللة  90احتفال ا بمرور 

  خليفة ملك البحرين.
 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج 

توووووووم تعمووووووويم القووووووورار علوووووووى المنووووووودوبيات الدائموووووووة للووووووودول األعضووووووواء بموجوووووووب موووووووذكرة األمانوووووووة العاموووووووة رقوووووووم  
 4990/5، والمنظمووووووووات العربيووووووووة المتخصصووووووووة بموجووووووووب المووووووووذكرة رقووووووووم 11/9/2018بتوووووووواريخ  1684/3
. قامووووووت األمانووووووة العامووووووة بمتابعووووووة تنفيووووووذ هووووووذا القوووووورار، و عوووووودت تقريوووووورًا موووووووجظًا موووووويتم 11/9/2018بتوووووواريخ 

 مناقشته ضمن البند المخصص لذلك. 
 

 :رص ا قرار 
على مشروع الميثا  العربي االمترشاد  لتطوير قطاع المؤممات المتومطة والصغيرة ومتناهية الموا قة 

حالته  لى اللجنة الدائمة  الصغر بصيغته المر قة بامتثناء  لية متابعة التنفيذ والتقييم المر قة بالمشروع، وا 
دًا لعرضه على االجتماع االمتثنائي تم ي للشؤون القانونية ، إلثرائه ومالئمة مقتضياته مع طابعه االمترشاد 

 .20/12/2018للمجلس االقتصاد  واالجتماعي بتاريخ 
 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج 

تووووووووم تعموووووووويم القوووووووورار علووووووووى المنوووووووودوبيات الدائمووووووووة للوووووووودول األعضوووووووواء بموجووووووووب مووووووووذكرة األمانووووووووة العامووووووووة رقووووووووم 
 4990/5صووووووووووة بموجوووووووووب الموووووووووذكرة رقووووووووووم ، والمنظموووووووووات العربيوووووووووة المتخص11/9/2018بتووووووووواريخ  1684/3
قامووووووت األمانووووووة العامووووووة بمتابعووووووة تنفيووووووذ هووووووذا القوووووورار، وتووووووم عوووووورض الموضوووووووع علووووووى . 11/9/2018بتوووووواريخ 

 (.2192) رعم ا قةةةةةةةةةرار:
مشروع ا ميثاق ا عربي  تطوير عطاع ا مؤسسا  ا متوسطق وا  غير  ومتراهيق  موضوع ا قرار:

 ا  غر.
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(، وتموووووووووووت 20/12/2018الوووووووووودورة االمووووووووووتثنائية للمجلووووووووووس االقتصووووووووووواد  واالجتموووووووووواعي )األمانووووووووووة العامووووووووووة: 
قتصوووووادية واالجتماعيوووووة  وووووي دورت وووووا الموا قوووووة علوووووى  دراجوووووه علوووووى جووووودول  عموووووال القموووووة العربيوووووة التنمويوووووة: اال

 .20/1/2019الرابعة المقرر عقدها  ي الجم ورية اللبنانية بتاريخ 
 

 (.2193رعةةةةةةةةم ا قةةةةةةةةةةةةرار: )
 تع يل ا رظام اعساسي  لمجلد ا وزار  ا عربي  لمياهموضوع ا قرار: 

 :رص ا قرار 
الوظار  العربي للميا  بالصيغة المر قة المعدلة و   مالحظات الموا قة على تعديالت النظام األمامي للمجلس 

 الدول األعضاء، ور عه  لى مجلس الجامعة لالعتماد.
 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  

تووووووووم تعموووووووويم القوووووووورار علووووووووى المنوووووووودوبيات الدائمووووووووة للوووووووودول األعضوووووووواء بموجووووووووب مووووووووذكرة األمانووووووووة العامووووووووة رقووووووووم 
 4990/5، والمنظموووووووووات العربيوووووووووة المتخصصووووووووووة بموجوووووووووب الموووووووووذكرة رقووووووووووم 11/9/2018بتووووووووواريخ  1684/3
. قاموووووت األمانوووووة العاموووووة بمتابعوووووة تنفيوووووذ هوووووذا القووووورار، ومووووويتم عووووورض الموضووووووع علوووووى 11/9/2018بتووووواريخ 

بمقووووور األمانووووة العاموووووة، تم يووووودًا  2019اجتموووواع اللجنوووووة الدائمووووة للشوووووؤون القانونيووووة المظموووووع عقوووودها  وووووي  برايوووور
( والمقووووورر عقووووود  151علوووووى مجلوووووس الجامعوووووة علوووووى المموووووتوا الووووووظار   وووووي دورتوووووه العاديوووووة ) لعووووورض النتوووووائج

 .6/3/2019-4بمقر األمانة العامة خالل الفترة 
 

 (2194) رعةةةةةةةةةةةةم ا قةةةةةةةةرار:
 تع يل اتااعيق ا مرظمق ا عربيق  تكرو وجيا  االت ال وا معلوما . موضوع ا قرار:

 :رص ا قرار* 
الموا قة على تعديل اتفاقية  نشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات بما يتماشى مع قرارات 

( من النظام المالي 50المجلس االقتصاد  واالجتماعي واألنظمة الموحدة، بما  ي ذلك ما ورد  ي المادة )
مجموعة الميظانية المد وعة من الدول على والمحامبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، بحيث يتم توظيع 

  ماس نمبة مماهمت ا  ي ميظانية الجامعة. 

 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  
بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 

عقد  .11/9/2018بتاريخ  4990/5المشترك بموجب المذكرة رقم ومؤممات العمل العربي  11/9/2018
 -( للمجلس التنفيذ  للمنظمة العربيووة لتووكنولوجيات االتصووال والمعلومات )بغداد 20اجتماع الدورة العادية )

( لمناقشة موضوع تعديل اتفاقية  نشاء المنظمة. اطلع المجلس على مذكرة 4/12/2018 -3جم ورية العرا : 
 6/9/2018( بتاريخ 102لمنظمة بشأن القرار الصادر عن المجلس االقتصاد  واالجتماعي  ي دورته )ا

                                                           
*

ل األعضاء أو اللجنة المعنية تتحفظ جمهورية مصر العربية على القرار نظراً لطرح المقترح الوارد به دون دراسة بشكل كاف من قبل الدو 

بدراسة مثل هذه الموضوعات، وهي لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة. كما تتحفظ على أية زيادات في مساهمة جمهورية مصر العربية 

 الحالية بميزانية المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات، والتأكيد على المساهمة كما هي.
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 -ووما يلي:التنفيذ  بو ي ضوء المناقشات،  وصى المجلس  بشأن موضوع تعديل اتفاقية  نشاء المنظمة.
ية  نشاء المنظمة اإلحاطة علما بقرار المجلس االقتصاد  واالجتماعي بشأن الموا قة على تعديل اتفاق -

بما يتماشى مع األنظمة واللوائح والنماذج الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة وقرارات المجلس 
 االقتصاد  واالجتماعي.

 التأكيد على العمل باتفاقية االنشاء المعدلة. -
 .دعوة المنظمة لموا اة الدول األعضاء بتعميم جدول يبين  هم التعديالت باتفاقية االنشاء -

 
 (.2195) رعم ا قةةةةةةةةةةرار:

  عم االعت ا  ا السطيري موضوع ا قرار:
 :رص ا قرار 
دعوة الدول األعضاء  لى امتمرار تقديم الدعم الالظم لالقتصاد الفلمطيني من  جل تعظيظ صمود الشعب  .1

 الفلمطيني  ي مواج ة االحتالل اإلمرائيلي.
مجال تخصصه  لى ظيادة الدعم المقدم  لى دولة  لمطين  دعوة المجالس الوظارية المتخصصة كل  ي .2

وتوجيه جظء من برامج ا لتنفيذ مشاريع  ماثية وتنموية من شأن ا تخفي   ثار العدوان وتأهيل ما دمر  
 االحتالل ومماعدة دولة  لمطين للتغلب على  ظمت ا المالية.

كل  ي مجال تخصصه  لى تقديم كا ة دعوة المنظمات العربية المتخصصة ومؤممات التمويل العربية  .3
 نواع الدعم الممكنة من خالل تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمر  عدوان االحتالل االمرائيلي 

 وتقديم تقرير منو  يعرض على دورة المجلس  ي ش ر  يلول/مبتمبر.
ت العربية واإلمالمية تشكيل لجنة مفتوحة العضوية تضم األمانة العامة ودولة  لمطين والمنظما  .4

( بتاريخ 29د.ع )709من القرار رقم  20والصنادي  العربية، التخاذ الالظم بشأن تنفيذ البند رقم 
المملكة العربية المعودية، والذ   –الصادر عن قمة القدس التي عقدت  ي مدينة الظ ران  15/4/2018

ماعية تجا  القدس، ودعوة جميع الدول ينص على: "التأكيد على الممؤولية العربية واإلمالمية الج
والمنظمات العربية واإلمالمية والصنادي  العربية ومنظمات المجتمع المدني،  لى تو ير التمويل الالظم 

(، 2022-2018لتنفيذ المشروعات الواردة  ي الخطة االمتراتيجية للتنمية القطاعية  ي القدس الشرقية )
نقاذ المدينة المقدمة وحماية مقدمات ا وتعظيظ صمود  هل ا،  ي مواج ة التي قدمت ا دولة  لمطين، ب د   

الخطط والممارمات اإلمرائيلية لت ويد مدينة القدس الشرقية، وت جير  هل ا"، وعرض تقرير على المجلس 
 االقتصاد  واالجتماعي  ي دورته القادمة.

 ولة  لمطين. دعوة األمانة العامة  لى ظيادة برامج الدعم الفني المقدم لد .5
حث القطاع الخاص العربي نحو توجيه جانب من امتثماراته لدولة  لمطين من خالل  يجاد  ليات/ برامج  .6

 خاصة تقوم األمانة العامة بتصميم ا بالتعاون من الج ات ذات العالقة والمنظمات واالتحادات المتخصصة.
عن قمة القدس التي عقدت  ي مدينة ، الصادر 15/4/2018( بتاريخ 29د.ع ) 708تنفيذ القرار رقم  .7

المملكة العربية المعودية، الذ  ينص على : " التأكيد على  ن مقاطعة االحتالل اإلمرائيلي  –الظ ران 
نقاذ حل الدولتين وعملية  ن ائه وا  ونظامه االمتعمار ، هي  حد الومائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وا 
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والشركات واأل راد  لى وق  جميع  شكال التعامل المباشر ومير  المالم، ودعوة جميع الدول والمؤممات
المباشر مع منظومة االحتالل االمتعمار  اإلمرائيلي وممتوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل 

ت مع الج ات الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع الممتوطنات اإلمرائيلية و قًا لقرارا
مجلس حقو  األنمان ذات الصلة"، وتكلي  األمانة العامة  بتفعيل اآلليات المنامبة لرصد  ية خروقات  ي 
هذا اإلطار تقوم ب ا الشركات الدولية، وعرض تقرير  مام المجلس االقتصاد  واالجتماعي  ي دورته 

 القادمة التخاذ القرار المنامب بشأن ا.
يل الالجئين الفلمطينيين ) ونروا(، ور ض    محاولة إلن اء  و تقليص التأكيد على دور وكالة موث وتشغ .8

دورها والتأكيد على تعري  الالجئ الفلمطيني كما ورد بالمنظمات الدولية، والتحذير من خطورة  لغاء الدعم 
 المالي للوكالة، األمر الذ  ميكون له تبعات ملبية على كا ة النواحي.

 قرار وا رتائج:اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا   
بتوواريخ  1684/3تووم تعموويم القوورار علووى المنوودوبيات الدائمووة للوودول األعضوواء بموجووب مووذكرة األمانووة العامووة رقووم 

. قامووت 11/9/2018بتوواريخ  4990/5، والمنظمووات العربيووة المتخصصووة بموجووب المووذكرة رقووم 11/9/2018
اللجنة مفتوحة العضوية بمشاركة األمانة العامة، دولة األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حيث عقد اجتماع 

 لموووطين، والمنظموووات العربيوووة واإلموووالمية، والصووونادي  العربيوووة، وخووورج االجتمووواع بتوصووويات هاموووة لتنفيوووذ الفقووورة 
الرابعة من قرار المجلس الخاصة بدعم االقتصاد الفلمطيني و ليات تمويل الخطة االمتراتيجية للتنمية القطاعية 

(. وتوووووم عووووورض نتوووووائج اجتمووووواع اللجنوووووة علوووووى االجتمووووواع االموووووتثنائي للمجلوووووس 2022-2018نوووووة القووووودس )لمدي
( لإلعوووداد والتحضوووير للقمووة العربيوووة التنمويوووة: 12/2018/ 20-19االقتصوواد  واالجتمووواعي )األمانوووة العامووة: 

 ه التوصيات التالية:(وصدر عن20/1/2019االقتصادية واالجتماعية  ي دورت ا الرابعة )الجم ورية اللبنانية: 
التأكيد على الممؤولية العربية واإلمالمية الجماعية تجا  القدس، ودعوة جميع الدول، والمنظمات العربية  .1

واإلمالمية، والصنادي  العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص،  لى تو ير التمويل الالظم 
( 2022-2018االمتراتيجية للتنمية القطاعية  ي القدس الشرقية )لتنفيذ المشروعات الواردة  ي الخطة 

 بالتنمي  مع دولة  لمطين.
بشأن  2017( بالمناقشات، 28( د.ع )677الطلب من الدول األعضاء االلتظام بتنفيذ قرار قمة عمان رقم ) .2

دس بمدينة مليون دوالر والذ   كدت عليه قمة الق 500ظيادة موارد صندوقي األقصى والقدس بقيمة 
، ودعوة الدول التي لم تِ  بالتظامات ا  ي هذا الشأن 15/4/2018( بتاريخ 711الظ ران بالقرار رقم )

 بمرعة الو اء ب ا.
دعوة المجالس الوظارية العربية المتخصصة ، والبرلمان العربي ، والبرلمانات العربية  الوطنية، والمنظمات  .3

لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة االمتراتيجية للتنمية القطاعية  ي واالتحادات العربية، المتحداث ومائل 
 ( بالتنمي  مع دولة  لمطين.2022 – 2018القدس )

-2018تبني  لية التدخل العربي واإلمالمي لتنفيذ الخطة االمتراتيجية للتنمية القطاعية  ي القدس ) .4
 ( من خالل التنمي  والتواصل مع دولة  لمطين.2022
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تمووووووووت الموا قووووووووة علووووووووى  دراج الموضوووووووووع علووووووووى جوووووووودول  عمووووووووال القمووووووووة العربيووووووووة و ووووووووي ضوووووووووء المناقشووووووووات ، 
 ووووووي دورت ووووووا الرابعووووووة المقوووووورر عقوووووودها  ووووووي الجم وريووووووة اللبنانيووووووة بتوووووواريخ  واالجتماعيووووووةالتنمويووووووة: االقتصووووووادية 

20/1/2019. 
 

 (.2196) رعم ا قةةةةةةةةةةةةةرار:
 2018االعت ا   ا عربي ا موح   عام ا تقرير  موضوع ا قرار:  

 :رص ا قرار 
 2018دعووووة الووودول العربيوووة  لوووى تقوووديم مالحظات وووا حوووول مموووودة التقريووور االقتصووواد  العربوووي الموحووود لعوووام  .1

وذلوك  2018واإلحصاءات الواردة  يه  لى صندو  النقد العربي  ي موعد  قصا  ن اية  كتووبر/ تشورين  ول 
 إلعداد التقرير  ي صورته الن ائية. 

 دعوة المؤممات العربية المعدة للتقرير االمتمرار  ي  صدار الملخص باللغة االنجليظية والعربية ألهميته. .2
 .2019دعوة المؤممات المعدة للتقرير االلتظام بصدور التقرير  ي صورته الن ائية قبل يناير/ كانون ثان  .3
    ترايا ا قرار وا رتائج:اإلجراءا  ا متخا 

 1684/3تووووم تعموووويم القوووورار علووووى المنوووودوبيات الدائمووووة للوووودول األعضوووواء بموجووووب مووووذكرة األمانووووة العامووووة رقووووم 
 . 11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية بموجب المذكرة رقم 11/9/2018بتاريخ 

 

 :رص ا قرار 
 الدوليين والبنك النقد لصندو  المشترك لالجتماع الموحد العربي تكلي  األمانة العامة بتعميم ممودة الخطاب

 مالحظات ا إلدراج ا  ي الخطاب العربي.دعوة الدول لتقديم و  ،  ي حال ورود   لى األمانة العامة،2018لعام 

 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  
 1684/3تووووم تعموووويم القوووورار علووووى المنوووودوبيات الدائمووووة للوووودول األعضوووواء بموجووووب مووووذكرة األمانووووة العامووووة رقووووم 

بتووووووووووواريخ  4990/5والمنظموووووووووووات العربيوووووووووووة المتخصصوووووووووووة بموجوووووووووووب الموووووووووووذكرة رقوووووووووووم  11/9/2018بتووووووووووواريخ 
11/9/2018. 

 
 (.2198رعةةةةةم ا قةةةةةةةةرار:  ) 

 .2017موضوع ا قرار:  تقرير اعمو ا غاائي ا عربي  عام 
  :رص ا قرار 
الطلب من المنظمة العربية للتنمية الظراعية االمتمرار  ي تطوير  صدارات تقرير  وضاع األمن الغذائي  .1

 .2030التنمية الممتدامة العربي، وبما يخدم تحقي  األمن الغذائي العربي و هدا  

 (.2197) رعةةةةم ا قةةةةةةةرار:
ا عربي ا موح   الجتماع ا سرو  ا مشترك   ر وق ا رق  وا برك ا  و ييو ا خطاب  موضوع ا قرار:

 .2018 عام 



16 

دعوة الدول العربية لموا اة المنظمة العربية للتنمية الظراعية بالبيانات والمعلومات المطلوبة إلعداد تقرير  .2
  وضاع األمن الغذائي العربي  ي مواقيت ا المحددة.

 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  
 1684/3للوووودول األعضوووواء بموجووووب مووووذكرة األمانووووة العامووووة رقووووم  تووووم تعموووويم القوووورار علووووى المنوووودوبيات الدائمووووة

 . 11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية بموجب المذكرة رقم 11/9/2018بتاريخ 
 

 (.2199رعةةةةةم ا قةةةةةةةةرار:  ) 
 (:2030-2017متابعق ترايا االستراتيجيق ا عربيق  تربيق اعحياء ا مائيق )موضوع ا قرار:  

 :رص ا قرار 
بمرئيات ا ومالحظات ا بشأن الممودة  المنظمة العربية للتنمية الظراعيةالطلب من الدول العربية موا اة  .1

دخال التحمينات 2037-2017األولى للخطة التنفيذية لالمتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية ) (، وا 
شكل ا الن ائي لعرض ا على المجالس التشريعية  المنامبة عند االقتضاء، حتى يتمنى للمنظمة  خراج ا  ي

 للمنظمة،  ي الدورات القادمة.
الطلب من صنادي  ومؤممات التمويل العربية العمل على تو ير التمويل الالظم للمنظمة العربية للتنمية  .2

الدول  ي تنفيذ  الظراعية، لتمكين ا من القيام بالم ام المطلوبة من ا بشأن تقديم الدعم الفني الالظم لمماعدة
 االمتراتيجية.

 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  
بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 

 . 11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية المتخصصة بموجب المذكرة رقم 11/9/2018
 

 (.2200رعةةةةةم ا قةةةةةةةةرار:  ) 
 مشروع ر   ومتابعق اعمو ا غاائي في ا مرطقق ا عربيقموضوع ا قرار:  

 :رص ا قرار 
اإلحاطة علمًا بالج ود التي تبذل ا المنظمة العربية للتنمية الظراعية وشركائ ا  ي مجال  عداد  طار رصد  .1

وحث ا على مرعة امتكمال االجراءات النظامية الالظمة إلقرار  ومتابعة األمن الغذائي  ي المنطقة العربية، 
 واعتماد ، لما له من  همية  ي تحقي  األمن الغذائي  ي المنطقة العربية.

دعوة الدول العربية  لى مرعة موا اة المنظمة العربية للتنمية الظراعية بمرئيات ا ومقترحات ا حول  طار  .2
 امتكمال  جراءات اعتماد .الرصد، لكي يتمنى للمنظمة 

 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  
بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 

 . 11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية المتخصصة بموجب المذكرة رقم 11/9/2018
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 (.2201رعةةةةةم ا قةةةةةةةةرار:  ) 
 -2005متابعةةق سةةير ا عمةةل فةةي ترايةةا اسةةتراتيجيق ا ترميةةق ا زراعيةةق ا مسةةت امق  لعقةة يو )موضةةوع ا قةةرار:  

2025) 
 :رص ا قرار 
المنظمة العربية للتنمية الظراعية  ي متابعة تنفيذ مكونات وبرامج امتراتيجية اإلشادة بالج ود التي تبذل ا  .1

 .2020( وموائمت ا مع  هدا  التنمية الممتدامة 2025-2005الظراعية الممتدامة )التنمية 
دعوة الدول التي لم توا  المنظمة العربية للتنمية الظراعية بامتمارة امتبيان جمع البيانات والمعلومات  .2

ك لتمكين ا من القطرية حول متابعة تنفيذ برامج االمتراتيجية،  لى مرعة موا اة المنظمة باالمتمارة، وذل
 المتراتيجية. عداد التقرير الشامل حول تنفيذ برامج ا

 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  
بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 

 . 11/9/2018بتاريخ  4990/5ة رقم ، والمنظمات العربية المتخصصة بموجب المذكر 11/9/2018
 

 (.2202رعةةةةةم ا قةةةةةةةةرار:  ) 
متابعةةق ترايةةا ا خطةةق ا ترايايةةق اإلطاريةةق  لبررةةامج ا طةةار   عمةةو ا غةةاائي ا عربةةي ا مرحلةةق موضةةوع ا قةةرار:  

 (2021-2017ا ثاريق )
 :رص ا قرار 

بامتمارة جمع البيانات والمعلومات حول تنفيذ المنظمة العربية للتنمية الظراعية  دعوة الدول التي لم توا 
(،  لى مرعة موا اة 2021-2017مكونات المرحلة الثانية للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي المرحلة )

المنظمة ب ا، وذلك لتمكين ا من  عداد التقرير الشامل لتنفيذ مكونات البرنامج للعام األول من المرحلة 
 (.2021-2017يذية )الثانية للخطة التنف

 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  
بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 

 . 11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية المتخصصة بموجب المذكرة رقم 11/9/2018
 

 (.2203ا قةةةةةةةةرار:  ) رعةةةةةم 
اععبةةاء االعت ةةا يق واالجتماعيةةق ا مترتبةةق علةةى استضةةافق ا الجئةةيو ا سةةورييو وأثرهةةا علةةى موضةةوع ا قةةرار:  

 ا  ول ا عربيق ا مستضياق
 :رص ا قرار 
 735اإلحاطووووة علمووووًا بوووواإلجراءات المتخووووذة التووووي تمووووت  ووووي  طووووار متابعووووة تنفيووووذ قوووورار القمووووة العربيووووة رقووووم  .1

د.ع  2173، وقووووووووووووورار المجلوووووووووووووس االقتصووووووووووووواد  واالجتمووووووووووووواعي رقوووووووووووووم 15/4/2018بتووووووووووووواريخ ( 29د.ع )
، بشوووووووووأن األعبووووووووواء االقتصوووووووووادية واالجتماعيوووووووووة المترتبوووووووووة علوووووووووى امتضوووووووووا ة 8/2/2018( بتووووووووواريخ 101)

 الالجئين الموريين و ثرها على الدول العربية الممتضيفة.
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ضوووووومن المشوووووواريع التنمويووووووة للحوووووود موووووون دعوووووووة الوووووودول العربيووووووة التووووووي لووووووم توووووووا  األمانووووووة العامووووووة بتقووووووارير تت .2
اآلثوووووار االقتصووووووادية واالجتماعيووووووة المترتبوووووة علووووووى امتضووووووا ة الالجئووووووين والنووووواظحين الموووووووريين لوووووودي ا،  لووووووى 
موا ووووواة األمانوووووة العاموووووة ب وووووذ  التقوووووارير، علوووووى  ن تكوووووون مرتبوووووة حموووووب  هميت وووووا ودرجوووووة  ولويت وووووا للدولوووووة 

ع والموووووودا الظمنووووووي للتنفيووووووذ وعوووووورض ألهوووووووم الممتضوووووويفة لالجئووووووين الموووووووريين وتتضوووووومن تكووووووالي  المشووووووورو 
النتوووووائج المتوقعوووووة منوووووه، وانعكامووووواته علوووووى الدولوووووة الممتضووووويفة وتحديووووود األنشوووووطة المقتووووورح تنفيوووووذها وذلوووووك 

  ي مدة  قصاها ش رين من تاريخه.
دعوووووة الوووودول العربيووووة التووووي تقوووودمت بمشوووواريع تنمويووووة للحوووود موووون اآلثووووار االقتصووووادية واالجتماعيووووة المترتبووووة  .3

 ة الالجئووووووين والنوووووواظحين الموووووووريين لوووووودي ا، إلعووووووادة تظويوووووود األمانووووووة العامووووووة ب ووووووذ  التقووووووارير، علووووووى امتضووووووا
علووووووووى  ن تكووووووووون مرتبووووووووة حمووووووووب  هميت ووووووووا ودرجووووووووة  ولويات ووووووووا للدولووووووووة الممتضوووووووويفة لالجئووووووووين الموووووووووريين 
وتتضووووومن تكوووووالي  المشوووووروع والمووووودا الظمنوووووي للتنفيوووووذ وعووووورض ألهوووووم النتوووووائج المتوقعوووووة منوووووه، وانعكامووووواته 

لووووووة الممتضوووووويفة وتحديوووووود األنشووووووطة المقتوووووورح تنفيووووووذها وذلووووووك  ووووووي موووووودة  قصوووووواها شوووووو رين موووووون علووووووى الدو 
 تاريخه.

تكليووووو  األمانوووووة العاموووووة بإعوووووداد تقريووووور يتضووووومن المشووووواريع الوووووواردة مووووون الووووودول العربيوووووة للحووووود مووووون اآلثوووووار  .4
االقتصوووووووووادية واالجتماعيوووووووووة المترتبوووووووووة علوووووووووى االمتضوووووووووا ة، وعرضوووووووووه علوووووووووى الج وووووووووات الدوليوووووووووة المانحوووووووووة 

 ات المتخصصة والصنادي  العربية لتأمين التمويل الالظم لتلك المشاريع.والمنظم

 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  
. 16/9/2018بتووووواريخ  5104/5توووووم تعمووووويم القووووورار علوووووى المنووووودوبيات بموجوووووب موووووذكرة األمانوووووة العاموووووة رقوووووم 

بتوووووواريخ  2/3274مووووووذكرة المندوبيووووووة الدائمووووووة للمملكووووووة األردنيووووووة ال اشوووووومية رقووووووم ج ع/األمانووووووة العامووووووة  تلقووووووت
، التوووووووي تتضووووووومن بطاقوووووووات المشووووووواريع التنمويوووووووة للحووووووود مووووووون اآلثوووووووار االقتصوووووووادية واالجتماعيوووووووة 3/12/2018

المترتبوووووة علوووووى امتضوووووا ة الالجئوووووين المووووووريين لكووووول قطووووواع علوووووى حووووودة، ومرتبوووووة حموووووب األهميوووووة. توووووم تعمووووويم 
يووووووة الدائمووووووة للمملكووووووة االردنيووووووة ال اشوووووومية علووووووى المنوووووودوبيات الدائمووووووة بموجووووووب مووووووذكرة األمانووووووة مووووووذكرة المندوب
، والمنظمووووووات العربيووووووة المتخصصوووووووة بموجووووووب المووووووذكرة رقوووووووم 13/12/2018بتووووووواريخ  2386/3العامووووووة رقووووووم 

بتووووووواريخ  7008/5، وصووووووونادي  التمويووووووول العربيوووووووة بموجوووووووب الموووووووذكرة رقوووووووم 13/12/2018بتووووووواريخ  7006/5
للعمووووووول علوووووووى تنفيوووووووذ المشووووووواريع الموووووووذكورة. كموووووووا تلقوووووووت األمانوووووووة العاموووووووة موووووووذكرة المندوبيوووووووة ، 13/12/2018

بشوووووووأن طلوووووووب عووووووورض  16/12/2018بتووووووواريخ  3420/ 1الدائموووووووة للمملكوووووووة األردنيوووووووة ال اشووووووومية رقوووووووم ج ع/
موضووووووووع األعبووووووواء االقتصوووووووادية واالجتماعيوووووووة المترتبوووووووة علوووووووى امتضوووووووا ة الالجئوووووووين المووووووووريين و ثرهوووووووا علوووووووى 

االجتموووووووواع االمووووووووتثنائي للمجلووووووووس االقتصوووووووواد  واالجتموووووووواعي )األمانووووووووة الممتضوووووووويفة علووووووووى  الوووووووودول العربيووووووووة
( إلدراجوووووووووه علوووووووووى جووووووووودول  عموووووووووال القموووووووووة العربيوووووووووة التنمويوووووووووة: االقتصوووووووووادية 12/2018/ 20-19العاموووووووووة:

. و ووووووي 20/1/2019واالجتماعيووووووة  ووووووي دورت ووووووا الرابعووووووة المقوووووورر عقوووووودها  ووووووي الجم وريووووووة اللبنانيووووووة بتوووووواريخ 
 تمت الموا قة على  دراج الموضوع على جدول  عمال القمة. ضوء المناقشات، 
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 (.2207رعةةةةةم ا قةةةةةةةةرار:  ) 
 تقارير وعرارا  ا مجا د ا وزاريق وا لجاوموضوع ا قرار:  

 :رص ا قرار 
 أواًل: ا مجا د ا وزاريق:

 اإلحاطق علمًا بة:
األرصوووووووواد الجويووووووووة والمنووووووووا   ووووووووي دورتووووووووه تقريوووووووور وقوووووووورارات مجلووووووووس الوووووووووظراء العوووووووورب المعنيووووووووين بشووووووووؤون  -

 (.26/4/2018الثانية)األمانة العامة:
 (.2/5/2018تقرير وقرارات الدورة العاشرة للمجلس الوظار  العربي للميا  )دولة الكويت: -

 ثاريًا: ا لجاو:
 ا موافقق على:

دات العربيووووووة تقريووووور وقوووووورارات االجتموووووواع الثالووووووث للجنووووووة العربيووووووة الدائموووووة إلعووووووداد وصوووووويامة وتحووووووديث الكووووووو  -
 (.26/9/2017-24الموحدة للبناء )األمانة العامة: 

المملكوووووة العربيوووووة  –( للجنوووووة التنموووووي  العليوووووا للعمووووول العربوووووي المشوووووترك )جووووودة 47تقريووووور وقووووورارات الووووودورة ) -
 (.3/7/2018-1المعودية: 

 (.7/8/2018-6تقرير وتوصيات االجتماع الثالث للجنة الفنية للملكية الفكرية )األمانة العامة: -
( للجنوووووووووة المنظموووووووووات للتنموووووووووي  والمتابعوووووووووة المنبثقوووووووووة عووووووووون المجلوووووووووس 27تقريووووووووور وتوصووووووووويات االجتمووووووووواع ) -

 ( مع التأكيد على: 26/7/2018-22االقتصاد  واالجتماعي )األمانة العامة: 
  -على النحو التالي: 2020-2019 ن تكون مواظنات المنظمات العربية المتخصصة للمنتين الماليتين  .1

 "با  والر اعمريكي"        

 اسم المنظمة

 ما أوصت به اللجنة

مصادر تمويل 

 الموازنة
2019 2020 

ا مرظمةةةةةةةةق ا عربيةةةةةةةةق  لترميةةةةةةةةق 
 اإل اريق

 400,000 400,000 مساهما  ا  ول

 4,600,000 4,600,000 ا تمويل ا ااتي

 5.000.000 5.000.000 اإلجما ةي

ا مرظمةةةةةةةةق ا عربيةةةةةةةةق  لتربيةةةةةةةةق 
 وا ثقافق وا علوم

 9,000,000 9,000,000 مساهما  ا  ول

 1,600,000 1,600,000 ا تمويل ا ااتي

 500.000 500.000 مو االحتياطي 
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 اسم المنظمة

 ما أوصت به اللجنة

مصادر تمويل 

 الموازنة
2019 2020 

 ا عام

 11,100,000 11,100,000 اإلجما ةي

 مرظمةق ا عمل ا عربيق

 3,900,000 3,900,000 مساهما  ا  ول

 300,000 300,000 ا تمويل ا ااتي

 4,200,000 4,200,000 اإلجما ةي

ا مرظمةةةةةةةةق ا عربيةةةةةةةةق  لترميةةةةةةةةق 
 ا زراعيق

 6,200,000 6,200,000 مساهما  ا  ول

 1,310,500 1,296,500 ا تمويل ا ااتي

 7,510,500 7,496,500 اإلجما ةي

 ا هيئق ا عربيق  لطاعق ا اريق

 2,000,000 2,000,000 مساهما  ا  ول

 30,000 30,000 ا تمويل ا ااتي

 2,030,000 2,030,000 اإلجما ةي

ا مرظمةةةةةةةةق ا عربيةةةةةةةةق  لترميةةةةةةةةق 
 ا  راعيق وا تع يو

 3,625,000 3,625,000 مساهما  ا  ول

 125,000 ,1 125,000 ,1 ا تمويل ا ااتي

 4,750,000 4,750,000 اإلجما ةي

ا مركةةةةةةةةةز ا عربةةةةةةةةةي   راسةةةةةةةةةا  
ا مرةةةةةةاطق ا جافةةةةةةق واعراضةةةةةةي 

 ا قاحلق

 5,100,000 5,100,000 مساهما  ا  ول

 1,900,000 1,900,000 ا تمويل ا ااتي

 7,000,000 7,000,000 اإلجما ةي

 1,200,000 1,200,000 مساهما  ا  ولا مرظمةةةةةةةةق ا عربيةةةةةةةةق  لطيةةةةةةةةراو 
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 اسم المنظمة

 ما أوصت به اللجنة

مصادر تمويل 

 الموازنة
2019 2020 

 400,000 400,000 ا تمويل ا ااتي ا م ري

 1,600,000 1,600,000 اإلجما ةي

ا مركةةةةةز ا عربةةةةةي  لوعايةةةةةق مةةةةةو 
ا ةةةةةةةةزالزل وا كةةةةةةةةوار  اخطةةةةةةةةار 

 ا طبيعيق االخرى

 2.638.430 2.638.430 مساهما  ا  ول

ا مرظمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ا عربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 
 تكرو وجيةةةةةةةةةةةةةةا  االت ةةةةةةةةةةةةةةال 

 وا معلوما  

 500.000 500.000 مساهما  ا  ول

 500.000 500.000 ا تمويل ا ااتةةةي

 1,000,000 1,000,000 اإلجما ةةةةةةةةةةةةةةةةي

العربية المتخصصة االمتمرار  ي ج ودها  ي مجال التمويل الذاتي من خالل تقديم التأكيد على المنظمات  .2
خدمات ا بمقابل وتعظيظ التعاون مع الدول العربية ) حكومات وقطاع خاص ( من  جل الترويج لخدمات ا 

 كون ا بيوت خبرة  ي مجاالت عمل ا.
 ا التي تحتاج  لى تمويل، لدا المؤممات قيام المنظمات العربية المتخصصة بالترويج لمشروعات ا وبرامج .3

 المالية العربية واإلقليمية والدولية للحصول على التمويل الالظم لتلك المشروعات  و البرامج.
التأكيد على المنظمات العربية المتخصصة مخاطبة وظارات الدول العربية الممثلة  ي المجلس االقتصاد   .4

 لية والتنظيمية التي تخص المنظمات. واالجتماعي  ي األمور المالية وال يك
 الموا قة على اتفاقية اإلنشاء الخاصة بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية . .5
عضوًا 13الموا قة على ظيادة عدد  عضاء المجلس التنفيذ  للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  لى  .6

 عضوًا. 11بدال من 
مبي المنظمة العربية للتنمية الظراعية وو قًا للوائح والنظم الموحدة الموا قة على تموية  وضاع بعض منت .7

 المعمول ب ا  ي المنظمات العربية المتخصصة، وبما ال يُحّمل الدول األعضاء  ية  عباء مالية جديدة.
 :اإلجراءا  ا متخا   ترايا ا قرار وا رتائج  

بتاريخ  1684/3تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاء بموجب مذكرة األمانة العامة رقم 
 . 11/9/2018بتاريخ  4990/5، والمنظمات العربية المتخصصة بموجب المذكرة رقم 11/9/2018
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 األمانة العامةثانيا : نشاط 
 فيما بني دورتي
 (103) ( و102)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
 (ةاالقتصاديانب و)الج
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 اعمارق ا عامقرشاط  ثاريا:

 (103( و)102فيما بيو  ورتي ا مجلد االعت ا   واالجتماعي )
 (قارب االعت ا يو )ا ج

 ةةةةةةةةةةةةةةة
 
   في مجال ا تكامل االعت ا   ا عربي. .1
 في مجال ا بيئق واإلسكاو وا موار  ا مائيق. .2
  في مجال ترميق االت اال  وتقريق ا معلوما . .3
 في مجال ا طاعق. .4
 في مجال ا رقل وا سياحق. .5
 في مجال اإلح اء وعواع  ا معلوما . .6
 .في مجال ا مرظما  واالتحا ا  ا عربيق .7
 في مجال ا عالعا  االعت ا يق. .8
 رافسيق.في مجال ا ملكيق ا اكريق وا ت .9

 في مجال ا ترسيق وا متابعق االعت ا يق. .10
  

(1مرفق رقم )  
 

(3مرفق رقم )  
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 العربي:يف جمال التكامل االقتصادي  .1
 أوال: مرطقق ا تجار  ا حر  ا عربيق ا كبرى:

 اريق ا عمل ا مختص بمكافحق اإلغراق وا  عم وا ت ابير ا وعائيقا :  
( )األمانووة العامووة: 19عقوود اجتموواع  ريوو  عموول المختصووين بمكا حووة اإلموورا  والوودعم والتوودابير الوقائيووة االجتموواع )

مالحظووات الوودول المتعلقووة بووآليتي الوودعم  كمووا تووم درامووة .امووتكمال وضووع  ليووة الوقايووةب وود  ( 27-29/11/2018
لجنووة التنفيووذ اجتموواع و ووي ضوووء توصوويات  .ومكا حووة اإلموورا  وعوورض المالحظووات علووي االجتموواع القووادم للفريوو 

الفريوو  بوواقتراح مووواد لفووض المناظعووات  ووي  طووار المعالجووات التجاريووة ليووتم تضوومين ا ضوومن اآلليووة  موويقوم ،والمتابعووة
المعدلووة لفووض المناظعووات  ووي  طووار منطقووة التجووارة الحوورة العربيووة الكبوورا، علووى  ن ين ووي الفريوو  عملووه مووع ن ايووة 

 ه المجلس االقتصاد  واالجتماعي  ي هذا الخصوص.لتوجي  ، تنفيذاً 2019
  وا متابعق جرق ا ترايا: 

مناقشوة العديود مون  توم خاللوه، (18/12/2018-15 :مانة العاموةألا)( 46عقدت لجنة التنفيذ والمتابعة اجتماع ا )
مبود  الشوفا ية لمنطقوة  ، ومتابعوة تطبيو متابعة تطبي  منطقة التجارة الحرة العربية الكبورا :هم ا ، من الموضوعات

الودول العربيوة بقورارات المجلوس االقتصواد  واالجتمواعي المرتبطوة بإتموام  االلتوظاملية  ، و التجارة الحرة العربية الكبرا
داء منطقوة التجوارة الحورة ر الدوريوة لمتابعوة  كموا توم اموتعراض التقواري .متطلبات منطقة التجارة الحرة العربيوة الكبورا

الدعم الفني وكذلك  ،نجاظات الفري  العربي لمالمة الغذاء وتم يل التجارة، واالطالع على تطورات وا  الكبرا العربية
فري  ل ( 19)االجتماع تقرير ب تم  حاطة اللجنة. وقد عضاء  ي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرام للدول األقدّ المُ 

  مكا حة اإلمرا  والدعم والتدابير الوقائية. ب العمل المختص
   قواع  ا مرشأ ا عربيقا لجرق ا اريق: 
(، الموتكمال التفواوض 27/12/2018-25( للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية )األمانة العاموة: 29قد االجتماع )عُ 

( 2وتم التوا   على وضع قاعدة منشوأ تفصويلية للقائموة رقوم )(، 3)( و2على وضع قواعد منشأ تفصيلية للقائمتين )
 (.2) %( لبواقي بنوود القائموة رقوم 40( بالكامل ويتم تطبي  قاعودة )39%( للفصل )45على  ن يتم تطبي  قاعدة )

 وجم وريووة المووودان والمملكووة ة الجظائريووة الديمقراطيووة الشووعبيةكوول موون الجم وريووة التونمووية والجم وريوو وقوود تحفظووت
 .(3( حيوظ النفواذ بعود االتفوا  علوى القائموة رقوم )2ربوط دخوول القائموة رقوم )علوى المغربية وجم وريوة مصور العربيوة 

بتبنيد  ةول الخاصا(، وتم مراجعة جميع الجد3كما تم تمجيل المواق  التفاوضية للدول األعضاء على القائمة رقم )
 .2017قواعد المنشأ التفصيلية و   النظام المنم  لعام 

  ا شؤوو ا جمركيق: ثاريا:
 جرق ا توفيق بيو ا ترجما   لرظام ا مرسق : 

واللجنوووة الفنيوووة لقواعوود المنشوووأ العربيوووة لجنوووة التو يووو  بووين الترجموووات للنظوووام المنموو   المشوووترك بووين جتمووواعالاقوود عُ  -
لمراجعة وتحديث الجدول الخاص ببنود قواعد ( 23/11/2018-19 بيروت:) بالمجلس األعلى للجمارك اللبنانية

وقد تم عرض ا علوى  .والتي صدرت من منظمة الجمارك العالميةالمنشأ المتف  علي ا و   النظام المنم  الدولي 
  .(1/5/2018-29/4 )األمانة العامة: للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية (28)االجتماع 

تم مووي (، حيووث25/1/2019-21بووين الترجمووات للنظووام المنموو  )األمانووة العامووة:  التو يوو قد اجتموواع لجنووة عُ مووي -
، علي والنمخة العربية ومراجعة مالحظوات الودول ل 2017 وترجمة شروحات النظام المنم  لعام التلتعديا  دخال
 لعرض نتائج االجتماع على لجنة النظام المنم  بمنظمة الجمارك العالمية ببروكمل. تم يدًا 
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 اع ا سا   م راء عامي ا جماركاجتم : 
ومووط دنووى واأل ريقيووا والشوور  األ شوومال  ( للمووادة موودراء عووامي الجمووارك إلقلوويم منطقووة49قوود االجتموواع اإلقليمووي )عُ 

( ومناقشووة 48، لمتابعووة تنفيووذ التوصوويات الصووادرة عوون االجتموواع الموواب )(13/1/2019 )جم وريووة مصوور العربيووة:
درامة امتخدام لغات  ضا ية  ي  عمال منظمة الجمارك العالميوة،  نشواء  :من بين اوالتي العديد من الموضوعات، 

   ي  لجان منظمة الجمارك العالمية. مناقشة عضوية اإلقليمقليمي للتكوين بالجم ورية التونمية،  مركظ 
  ا تجار  ا اريق ا عربي ا معري ب ياغق ا مبا ر  ا عربيق عمو وتسهيل سلسلق تزوي: 
للفريو  العربوي المعنوي بصويامة المبوادرة العربيوة ألمون وتمو يل ملمولة تظويود التجوارة  )األمانوة  (10)قد االجتماع عُ 

(، لمناقشوة وتضوومين مالحظوات الوودول العربيوة األعضوواء حوول المبووادرة تم يودًا لعرضوو ا 17/1/2019-16العاموة: 
عرضو ا علوى المجلوس ومون ثوم ، 2019  عوام  وي منتصوالوذ  موينعقد  على اجتماع مدراء عوامي الجموارك القوادم

 للنظر  ي اعتمادها. (104االقتصاد  واالجتماعي  ي دورته )
  ا ح و  وا مطارا  وا موارئ وأجهز  ا جمارك في ا  ول ا عربيقاالجتماع ا مشترك بيو رؤساء أجهز  أمو: 
اجتماع اللجنة المصغرة المعنية بدرامة مبل تعظيظ التعاون بين  ج ظة  من الحودود والمطوارات والمووانئ و ج وظة  قدعُ 

 :الجم وريووووووة التونمووووووية)الجمووووووارك  ووووووي الوووووودول العربيووووووة بمقوووووور األمانووووووة العامووووووة لمجلووووووس وظراء الداخليووووووة العوووووورب 
ج ووظة الجمووارك  حوودود والمطوارات والموووانئ و  موون الج وظة  ء االجتموواع المشوترك بووين رؤمووا قوودكموا عُ . (17/9/2018

نتائج تطبيو  توصويات االجتمواع المشوترك المواب  ألعموال اللجنوة،  لمناقشة 18/9/2018بتاريخ  ي الدول العربية 
األنظمووة المتبعووة لوودا الوودول العربيووة األعضوواء  ووي تحديوود العالقووة بووين ج وواظ  موون الحوودود والمطووارات  حيووث نوواقش

عضوواء  ووي مجووال التعوواون بووين ج وواظ  موون ألتجووارب الوودول ا امووتعراضوالموووانئ وج وواظ الجمووارك، باإلضووا ة  لووى 
ماع مشروع اإلدارة المتكاملة للحودود االجت ناقشكما  .الحدود والمطارات والموانئ وج اظ الجمارك  ي الدول العربية

 ،الجريموة المنظموةونموذج للتعاون بين  ج ظة  من الحودود والمطوارات والمووانئ و ج وظة الجموارك  وي مجوال مكا حوة 
  عضاء  ي مجال  دارة الحدود. ألوتجارب الدول ا

  تحرير تجار  ا خ ما :: ثا ثاً 
العربيوة، وبنواء  نضومة التفاقيوة تحريور تجوارة الخودمات بوين الودولالمُ مة لظيادة عدد الودول امانة الع ي  طار معي األ

المملكووة  – ان)عّمووحووول التجووارة  ووي الخوودمات لدولووة  لمووطين  ورشووة عموول تقوودعُ  ،طلووب موون دولووة  لمووطين لووىع
ورشووة  لووى تووو ير الوودعم الفنووي لمختلوو  الج ووات بدولووة  لمووطين ال وهوود ت .(13/12/2018- 9األردنيووة ال اشوومية: 

الصلة بالقطاعات الخدمية حتى تتمكن من  عداد جدول التظامات خاص بالتجارة  ي الخدمات لكي تنضوم  لوى ذات 
توم توو ير برنوامج دعوم  نوي متكامول يشومل الموضووعات وقود  بوين الودول العربيوة. اتفاقية تحرير التجارة  وي الخودمات

اتفاقيوة تحريور  مات بمنظموة التجوارة العالميوة وكوذلكدالفنية الخاصة بالنص القانوني لالتفاقية العاموة للتجوارة  وي الخو
التجووارة  وووي الخووودمات بوووين الوودول العربيوووة، والخطووووط االمترشوووادية لجدولوووة التظامووات الخووودمات وكيفيوووة  عوووداد جووودول 

مشاركًا من صوانعي القورار بدولوة  لموطين ممثلوين عون قطاعوات خودمات  (15)شارك  ي ورشة العمل و  االلتظامات.
وممثلوووين عووون وظارة  ،المحاموووبة والمحامووواة والم ندموووين واالتصووواالت والبريووود والموووياحة والتوووأمين والمصوووار  والبيئوووة

ات المعنيووة التنمووي  الوووطني بووين مختلوو  الج وو لكيفيووةقوود نموووذج محاكوواة كمووا عُ  .االقتصوواد والتجووارة وخبووراء قووانونيين
 القطاع. هذا ب د  التوا   حول االلتظامات التي يمكن تقديم ا  ي  دولة ا تراضيةبقطاع المياحة  ي 
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  االتحا  ا جمركي ا عربي:: رابعاً 
 جرق االجراءا  ا جمركيق : 

خاللووه حيووث تووم ،  (13/12/2018-10 :األمانووة العامووة)( للجنووة اإلجووراءات الجمركيووة والمعلومووات 21عقوود االجتموواع )
 الجمركويمشوروع دليول اإلجوراءات التحفظوات الخاصوة بالودول األعضواء علوى : ، مون  هم وامناقشة عدد من الموضووعات
المعلوموات الجمركيوة  الودول حوول مركوظ المعلوموات الجمركوي العربوي وعمليوة التبوادل ومرئيواتالعربي الموحود، مالحظوات 

  ت األداء  ي تطبي  متطلبات تيمير وتم يل التجارة بين الدول العربية. االمتبيان الخاص بقياس مؤشرا  لكترونيًا،
  جرق ا قاروو ا جمركي ا عربي ا موح : 
لمتابعووة تنفيووذ  (24/12/2018-23 )األمانووة العامووة: ( للجنووة القووانون الجمركووي العربووي الموحوود32) قوود االجتموواععُ 

مشووروع القووانون الجمركووي  إحالووةالخوواص ب 6/9/2018بتوواريخ ( 2190االقتصوواد  واالجتموواعي رقووم ) المجلووسقوورار 
توم االتفوا  و  .إلعادة مناقشة التحفظات الواردة  ي مشروع القانون والالئحة التنفيذية القانونالعربي الموحد  لى لجنة 

 على ر ع التحفظات الخاصة ببعض البنود واإلبقاء على التحفظات الخاصة باألموا  والمناط  الحرة.
 :: ا برامج ا ت ريبق وورش ا عملاً خامس
  ًبررامج ت ريبي متق م حول ا سياسا  ا تجاريق  ل ول ا عربيق اععل رموا: 

تووم عقوود برنووامج توودريبي متقوودم حووول الميامووات التجاريووة للوودول العربيووة األقوول نموووًا األعضوواء بمنطقووة التجووارة الحوورة 
ممثلوووين عووون وظارة التجوووارة وعووون  اً متووودرب 30شوووارك  وووي البرنوووامج و . (29/11/2018-25)القووواهرة: العربيوووة الكبووورا 

جلمووة عموول علووى  14تووم تنفيووذ البرنووامج التوودريبي خووالل وقوود . األمانووة العامووةالجمووارك باإلضووا ة  لووى مشوواركين موون 
التجارة  باإلضا ة  لى الممارمة العملية والمحاكاة لتحليل بيانات اً عرضًا تقديمي 12مدار خممة  يام، حيث تم تقديم 

التجارية باإلضا ة  لى الفري  الفني  الميامة مجاالت  ي مختل  نو متخصص خبراء التدريب مقدّ و للدول المشاركة. 
التجوارة الحورة العربيوة الكبورا  عرضوًا حوول منطقوة األمانوة العاموة تمقدّ  وقد لمشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

ماهم و  وتطورات  نشاء االتحاد الجمركي العربي. ،ي الخدمات بين الدول العربيةاتفاقية تحرير التجارة  و ، نجاظات اوا  
البرنووامج التوودريبي  ووي تعظيووظ المعر وووة والقوودرات الفنيووة للمشوواركين حووول اتفاقوووات منظمووة التجووارة العالميووة، واتفاقوووات 

قووام المشوواركون بامووتخراج بيانووات كمووا . التجووارة اإلقليميووة خاصووًة  يمووا يتعلوو  بمنطقووة التجووارة الحوورة العربيووة الكبوورا
كموا  ،التجارة وبيانات التعريفة الجمركية واإلجراءات مير الجمركية من المواقع االلكترونية الدولية الخاصة بالبيانوات

 تم التدريب من خالل الممارمة العملية على تحليل بيانات التجارة الخاصة بالدول المشاركة.
 ا  ول أعضاء مرطقق ا تجار  ا حر  ا عربيق ا كبرى بأهميق تطويرهاب  ا وطريق ورش عمل وطريق به ف تعريف ا جها: 

 (TBT)والعوائو  الفنيوة  موام التجوارة  (SPS)دراج ملفوي الصوحة والصوحة النباتيوة إل ي  طار ج ود جامعة الدول العربية 
)با تووا(، توووم االتفووا  علووى تنظوويم ورش عموول وطنيووة ب وود  تعريوو  الج وووات منطقووة التجووارة الحوورة العربيووة الكبوورا ضوومن 
لكي تكون شاملًة لكل ملفات التجارة العالمية و ًقوا لموا هوو معموول بوه  ؛بأهمية تطويرها المنطقة  عضاءالدول   يالوطنية 

م  قليميوة، باإلضوا ة  لوى اموتعراض و يًضا بأملب ترتيبات التجوارة التفضويلية موواء كانوت ثنائيوة   ،بمنظمة التجارة العالمية
عقوود ورش العموول  االتفووا  علووى تووم كووم مووا تووم  نجوواظ  علووى الممووتويين الوووطني واإلقليمووي  ووي  طووار التعوواون المشووار  ليووه.

 نقوواطو  (SAFE)مشووروع المبووادرة العربيووة لمووالمة األمذيووة وتموو يل التجووارة و بالتعوواون بووين كوول موون جامعووة الوودول العربيووة 
ردنيوووة، نانيوووة، دولوووة  لموووطين، المملكوووة األكووول مووون الجم وريوووة اللب وووي  الوووورش توووم تنظووويم. وقووود بكووول دولوووة اتصوووال المنطقوووة

جم ورية العرا ، ملطنة عمان، المملكة العربية الموعودية، دولوة قطور، الجم وريوة التونموية، الجم وريوة اليمنيوة، جم وريوة 
 الورش:الصادرة عن نتائج الم  ه منو ملكة المغربية، جم ورية المودان. مصر العربية، الم
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والعوائ  الفنية نصوص قانونية  ي  طار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرا حول الصحة والصحة النباتية   عداد .1
  مام التجارة، على  ن تكون هذ  النصوص متوا قًة مع  حكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

النباتية والعوائ  الفنية  مام التجارة وبين باقي الملفات التجارية القائمة  و الربط الواضح بين الصحة والصحة  .2
 التي من المظمع  ن يتم  ضا ت ا  لى البا تا.

طار لجنة التنفيذ والمتابعة لكي   ي  والعوائ  الفنية  مام التجارةالصحة والصحة النباتية من لكل   نيةنشاء لجنة   .3
تنفيذها ومختل  األمور الخاصة بالملفين، والعمل على مرعة تحديد م ام و تتولى وضع النصوص القانونية 

 هاتين اللجنتين.
 

 :يف جمال البيئة واإلسكان واملوارد املائية .2
 في مجال ا بيئق واست امق ا موار  ا طبيعيق:

-26 :البحوووورين مملكووووة – المنامووووة) للبيئووووة المتحوووودة موووومألا برنووووامجو  العامووووة األمانووووة بووووين تشوووواور  اجتموووواع ُعِقوووود -
 مون موحود عربوي بموقو  والخوروج الطور ين بوين التعواون تعظيوظ كيفيوة حول واال كار الرؤا لتبادل (27/9/2018

 خوالل عقودها المقورر للبيئوة المتحودة األموم لبرنوامج العموميوة الجمعيوة عموال  جودول علوى المطروحوة الموضوعات
  /كينيا. بنيروبي 15/3/2019-11 الفترة

مانووة ألا)االجتموواع الثوواني للجنووة تحووديث وتطوووير عموول مجلووس الوووظراء العوورب الممووؤولين عوون شووؤون البيئووة  عقوود -
  (.2/10/2018 -1 :العامة

وموووبق ا  (25/10/2018 :األمانوووة العاموووة)( لمجلوووس الووووظراء العووورب المموووئولين عووون شوووؤون البيئوووة 30الووودورة )عقووودت  -
( للجنووة المشووتركة للبيئووة 20الوودورة ) عقوودت، بينمووا (24/10/2018 العامووة:األمانووة )( للمكتووب التنفيووذ  55االجتموواع )

 صدرت قرارات بشأن ا. بند 25، حيث تمت مناقشة (23/10/2018-21 )األمانة العامة:والتنمية  ي الوطن العربي 
)األمانوووووة العاموووووة: مووووويا  واالتحووووواد الووووودولي لحمايوووووة الطبيعوووووة /مكتوووووب مووووورب األمانوووووة العاموووووة عقووووود اجتمووووواع بوووووين  -

تحفيوظ الودول األعضواء  وي الدول العربيوة  ةيل دور االتحاد  ي دعم ج ود جامعبحث مبل  تفعل، (5/11/2018
تنواول و . والمحا ظوة علوى التنووع الحيوو  التصوحر ةالمعنيوة بوالتغير المنواخي ومكا حو على تنفيذ االتفاقيات الدوليوة

تطبيو  مفواهيم االدارة  لوى  ي ود ، والوذ  GEF/HERDنميوة المراعوياالجتماع مشروع األنظمة البيئة المليمة لت
 عظيظكما يتطلع المشروع  لى ت. وجم ورية مصر العربية الممتدامة للمراعي  ي كل من المملكة األردنية ال اشمية

كا ة الدول العربيوة علوى مموتوا المياموات  وي هوذ  المرحلوة،  مواًل  وي  ن يوتم تومويع   يالتعاون  ي هذا المجال 
 .ليشمل مظيد من الدول العربيةالتطبي  العملي 

مناقشووووة الخطووووة التنفيذيووووة ل (11/11/2018 :األمانووووة العامووووة)االجتموووواع التشوووواور  حووووول الصووووحة والبيئووووة  عقوووود -
موضوووع الووتخلص اآلموون موون المخلفووات الطبيووة واألدويووة الجتموواع ابحووث . و لالمووتراتيجية العربيووة للصووحة والبيئووة

 ة ذات االرتباط المشترك بالصحة والبيئة.يوكذلك الملوثات البيئ، منت ية الصالحية
 ووي ورشووة عموول حووول اإلحصوواءات البيئيووة والمعلومووات موون  جوول التنميووة الممووتدامة  ووي شوواركت األمانووة العامووة  -

األمم المتحودة للبيئوة/ مكتوب مورب  مويا، بالتعواون موع الشوعبة برنامج و مكوا لجنة االالمنطقة العربية التي تنظم ا 
 .(16/11/2018 –12 :بيروت) ، والوكالة األوروبية للبيئة(UNSD) اإلحصائية باألمم المتحدة

 ، (COP 14)لمووووؤتمر األطووورا   وووي اتفاقيوووة التنووووع البيولوووووجي ( 14) وووي االجتمووواع شووواركت األمانوووة العاموووة  -
لموؤتمر  (3)واالجتمواع  ،COPMOP9)) للموالمة األحيائيوة جنوةقرطالموؤتمر  طورا  بروتوكوول  (9)واالجتمواع 
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  طوووورا  بروتوكووووول نامويووووا بشووووأن الحصووووول علووووى وتقامووووم المنووووا ع الناتجووووة عوووون امووووتخدام الموووووارد الوراثيووووة
(COPMOP3)  (29/11/2018 – 17 :شورم الشويخ) ، ن مونو وممثلو ، ال  مشوارك 4شوارك  يوه  كثور مون و 

قورارًا خواص  28جواظة  طرا . وتموت ألت البيئية متعددة االمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة و مانات االتفاقيا
 بموضوعات ذات  ولوية لتنفيذ االتفاقية والبروتوكولين.

 –13 القووووووواهرة:)  ضووووووول" معيشوووووووة  موووووووتدامة: الكفووووووواءة البيئيوووووووة لتحقيووووووو الول حوووووووول األ"الموووووووؤتمر الووووووودولي اقووووووود عُ  -
 بجم ورية مصر العربيةلمي وظارة التعليم العالي والبحث العبين األمانة العامة و بتنظيم مشترك  (،15/12/2018

 .خراألوعدد من المنظمات ا
  :مو مخاطر ا كوار  في مجال ا ح   

مووون مخووواطر الكووووارث  مووون مخووواطر الكووووارث والموووؤتمر العربوووي اإل ريقوووي للحووودّ  لموووؤتمر العربوووي الرابوووع للحووودّ قووود اعُ  -
عووالن المتوقووع إلجووات المووؤتمر المتمثلووة  ووي اتووم االتفووا  علووى مخر و . (13/10/2018-9 )الجم وريووة التونمووية:

وكوذلك  ، ريقوي المشوتركإلعوالن العربوي اإللوى الممواهمات العربيوة  وي ا باإلضوا ة  ،باموم المنطقوة العربيوة صدور 
. وكوذلك توم 2020-2019ث للعوامين مون مخواطر الكووار  ربية للحودّ االنت اء من خطة عمل تنفيذ االمتراتيجية الع

 من مخاطر الكوارث.  التشاور واالتفا  على الدور المنوط بًأصحاب المصلحة من المنطقة العربية  ي مجال الحدّ 
مون مخواطر  طوار عمول موندا  للحودّ  رصود والمراقبوة اإلقليميوة لتنفيوذ  ي االجتماع التشاور  للشاركت األمانة العامة  -

 ين المنظموووات اإلقليميوووة ذات الصووولةبووو التنمووويقياالجتمووواع وهووود  ، (26/9/2018 –25 : لمانيوووا -بوووون)الكووووارث 
مون مخواطر الكووارث،  تيجيات الحودّ وضوع ورصود اموترال ي دعم الدول األعضاء  ماهمجامعة الدول العربية، التي تو 
رهوا مكتوب التوي طوّ علوى المموتوا اإلقليموي ام نظوم الرصود اموتخدلى بنواء قودرات المنظموات اإلقليميوة لتمكين وا مون ا  و 
 المتطلبات المحددة له وكيفية تو يرها.درامة  يضاً   وتناول االجتماعمن مخاطر الكوارث.  مم المتحدة للحدّ ألا

"مرونة النظم اإليكولوجيوة وج وظيوة المجتمعوات: تخفيو   ثور المخواطر الناتجوة  قليمية حولاإلعمل الورشة عقدت  -
 (.4/12/2018-3 :القاهرة)عن الكوارث الطبيعية  ي الدول العربية" 

 في مجال اإلسكاو وا تعمير:
 :األمانووة العامووة)قوود االجتموواع الرابووع للجنووة العربيووة الدائمووة إلعووداد وصوويامة وتحووديث الكووودات العربيووة الموحوودة للبنوواء عُ  -

 واالتحوواداتمووع المنظمووات  : التعوواونًا موون الموضوووعات ال امووة، موون بين وواعوودد . وتنوواول االجتموواع(24-26/9/2018
العربيووة المعنيووة، مووير تحووديث الكووود العربووي لألحمووال والقوووا، مووير  عووداد كووودات المرحلووة الثامنووة، المرحلووة االنتقاليووة 

بنوواء، تقيوويم عموول لجنووة الكووودات العربيووة الموحوودة للبنوواء، مقترحووات الكووودات العربيووة لتطبيوو  الكووودات العربيووة الموحوودة لل
 .2019-2018الموحدة للبناء للمرحلة التامعة، انتخاب رئيس لجنة الكودات العربية الموحدة للبناء ونائبه للعامين 

 ي االحتفال بيوم اإلمكان العربي التوي نظمتوه وظارة مكان والتعمير العرب إلوظراء المجلس شاركت األمانة الفنية  -
 .1/10/2018 بتاريخ جم ورية مصر العربيةباإلمكان والمرا   والمجتمعات العمرانية 

( للجنووة الفنيووة العلميووة االمتشووارية لمجلووس وظراء االمووكان والتعميوور 64االجتموواع ) الفنيووة للمجلووسعقوودت األمانووة  -
مؤتمر اإلمكان : بين امن  ،من الموضوعات اً عدد وتناول االجتماع. (10/10/2018-8 :األمانة العامة)العرب 

العربي، االحتفال بيوم اإلموكان العربوي، جوائظة مجلوس وظراء اإلموكان والتعميور العورب، المموتجدات بشوأن الموقوع 
طنات البشووورية، االلكترونوووي لمجلوووس وظراء اإلموووكان والتعميووور العووورب، التعووواون موووع برنوووامج األموووم المتحووودة للمموووتو 

المنتوودا الوووظار  العربووي لإلمووكان والتنميووة الحضوورية، التعوواون العربووي مووع التجمعووات اإلقليميووة والوودول  ووي مجووال 
والخطووة التنفيذيووة لالمووتراتيجية العربيووة لإلمووكان  2030اإلمووكان والتعميوور، متابعووة تنفيووذ خطووة التنميووة الممووتدامة 
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العربية واإلقليمية والدولية واالتحادات العربية ذات الصلة )برنامج عمل  والتنمية الحضرية، التعاون مع المنظمات
(، تبووادل المعلومووات بووين الوودول العربيووة حووول المشوواريع الرائوودة  ووي مجووال اإلمووكان، 2019-2018المجلووس لعووام 

قطوواع  ( لمجلووس وظراء اإلموكان والتعميوور العورب،  جووراء تقيويم شووامل لعمول المجلووس  وي35محوور  عمووال الودورة )
مقترحات  ي  طار  صوالح وتطووير العمول العربوي المشوترك،  مواليب التمويول العقوار ، دعوم ال، اإلمكان والتعمير

جم وريووة الصوووومال  وووي مجوووال تووودريب الكووووادر بقطووواع االموووكان والتعميووور، التشوووريعات والقووووانين المنظموووة لقطووواع 
المبواني والموودن المتوأثرة بالنظاعووات والكووارث الطبيعيووة االموكان والتعميور، عوورض الدراموات والتجووارب حوول تأهيوول 

 والتعا ي وامتعادة البنى التحتية والخدمات الحضرية، تجارب الدول العربية حول المكن االجتماعي.
األمانووة )( للمكتووب التنفيوذ  لمجلوس وظراء االمووكان والتعميور العورب 83عقودت األمانوة الفنيووة للمجلوس االجتمواع ) -

الُمشار  ليه  ( 64اعتمدت  يه توصيات اللجنة الفنية العلمية االمتشارية  ي اجتماع ا ) (11/10/2018 :العامة
 ( للمجلس.35مشروع جدول  عمال الدورة ) بنود. كما تم مناقشة مابقاً 

 -17 :الربووووووواط) للجنوووووووة االمتشوووووووارية العليوووووووا للتقيووووووويس( 51شووووووواركت األمانوووووووة الفنيوووووووة للمجلوووووووس  وووووووي االجتمووووووواع ) -
ليوووه اللجنوووة العربيوووة الدائموووة إلعوووداد وصووويامة وتحوووديث  وتوووم تقوووديم عووورض حوووول موووا توصووولت  ،(18/10/2018

 الكودات العربية الموحدة للبناء  ي  عداد الكودات.
-20 :عموووووووان)اإلمووووووومنتلصوووووووناعة  (23) وووووووي الموووووووؤتمر العربوووووووي الووووووودولي مجلوووووووس لت األمانوووووووة الفنيوووووووة لشوووووووارك -

 وحوووثّ ، مووومنت  وووي الووووطن العربووويإلواموووت الك ا اإلحصوووائيات  وووي انتووواجخووور  توووم اموووتعراض و . (22/11/2018
لموائموة العمليوة التصونيعية موع متطلبوات الحفواظ علوى الموعي  بية التي لدي ا مصوانع لإلمومنتالدول العر المؤتمر 

 على البيئة وتخفيض االنبعاثات والتلوث ممتخدمة التقنية الحديثة لذلك.
-20 :مملكووووة البحوووورين)مووووكان بمملكووووة البحوووورين مووووع وظارة اال اً تنموووويقي اً اجتماعوووولمجلووووس ل عقوووودت األمانووووة الفنيووووة -

لمجلوووس وظراء االموووكان  (35)موووكان العربوووي الخوووامس والووودورة إلموووؤتمر الإلعوووداد والتحضوووير ل(، 23/11/2018
مووكان العربووي الخووامس وموضوووعه "دور القطوواع العووام الممووتقبلي  ووي المووكن إلقوود مووؤتمر اعُ قوود و  والتعميوور العوورب.

 .(12/12/2018-11 :مملكة البحرين)االجتماعي 
ت عددًا من تناولو ، (13/12/2018 :مملكة البحرين)( لمجلس وظراء االمكان والتعمير العرب 35عقدت الدورة ) -

اع وهووو "الممووؤولية االجتماعيووة للقطوو 2019ملصوو  شووعار يوووم اإلمووكان العربووي لعووام  الموضوووعات، موون بين ووا:
 عووادة  طووال  الموقووع االلكترونووي لمجلووس وظراء االمووكان والتعميوور العوورب، ، الخوواص  ووي دعووم االمووكان الميموور"

 وي دورت ووا  القموة العربيوة لوى الخطوة التنفيذيوة لالموتراتيجية العربيوة لإلموكان والتنميوة الحضوورية المموتدامة ور ع وا 
 المتبعة وذلك لالعتماد. واألنظمةليات آلو   ا (30العادية )

س مع برنامج األمم المتحدة للبيئة /مكتب مرب  ميا  وي ورشوة العمول ألعضواء لجنوة األمانة الفنية للمجل شاركت -
والكووود العربووي للتكييوو  والتبريوود والتد ئووة المركظيووة ي الموحوود للعووظل الحوورار  صوويامة كوول موون تحووديث الكووود العربوو

 .(19/12/2018 -18 :القاهرة)
 في مجال ا موار  ا مائيق:

-24 )بيوروت:  وي الورشوة الدوليوة حوول التورابط بوين الميوا  والطاقوة والغوذاء  وي دول المشور  العامةشاركت األمانة  -
والتووي نظمت ووا المؤممووة األلمانيووة كووونراد  دينوواور ومركووظ الشوور  األومووط ألبحوواث التحليووة بموولطنة  (،25/9/2018

 متقوودّ و مووع وظارة الطاقووة والميووا  اللبنانيووة وبرعايووة معووالي وظيوور الطاقووة والميووا  بالجم وريووة اللبنانيووة.  بالتعوواونعمووان 
 ،بناء القدراتعداد الدرامات و   ي ورقة حول عمل المجلس الوظار  العربي للميا  والمنظمات الشريكة  العامةاألمانة 
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مون  جول قليميوة إلذات  ولويوة للمنظموات الدوليوة واور عمل ومقترحات حول نوعية المشاريع التي يمكن اعتبارها محا
وكيفيوووة  ،ةيووو  األمووون الموووائي والغوووذائي والطاقووولمووووارد الطبيعيوووة بموووا يمووو م  وووي اموووتدامت ا وتحقة لمتكاملوووتحقيووو   دارة 

 لى تحقي   هدا  التنمية الممتدامة.  ي البرامج التنموية التي ت د   تضمين الترابط بين القطاعات الثالث
 برة للحودوداحول اتفاقية الميا  الع لألطرا  (8)شاركت األمانة الفنية للمجلس الوظار  العربي للميا   ي االجتماع  -

ورقووة  العامووةاألمانووة  تممشووارك. وقوودّ  400ودولووة  80موون   كثوور يووه  شووارك. (12/10/2018-10 :كاظخمووتان)
 ي الجلمة الحوارية حوول التورابط بوين الميوا  والطاقوة والغوذاء  وي الميوا  العوابرة للحودود والتوي نظم وا االتحواد عمل 

  هوم مخرجوات د الودولي لحمايوة الطبيعوة. ومونمع المركظ االقليمي للبيئوة آلمويا الوموطى واالتحوا بالتعاوناألوربي 
 ي حول الميا  العابرة للحدود.تقرير حول  ليات تمويل التعاون الدول صدار االجتماع 

الذ  نظمته وظارة الميوا  والور  بجم وريوة مصور  شاركت األمانة الفنية للمجلس  ي  عاليات المؤتمر الدولي األول للميا  -
 ورا  علميووة  تووم مناقشووة. و كعضووو  ووي اللجنووة العلميووة الدوليووة للتحكوويم وذلووك ،(18/10/2018-14)القوواهرة:  العربيووة
، كاملوة للميوا  بتعواون موع اليونموكودارة المتإلصور  الصوحي، والنووع االجتمواعي وامتعمال ميا  الاعادة ا  معالجة و حول 

 مم المتحدة لألمذية والظراعة.ألنطقة العربية بتعاون مع منظمة اوممتقبل الطاقة الشممية  ي الر   ي الم
اجتمواع  ريو  عمول الميوا   موع اللجنوة االقتصوادية االجتماعيوة لغربوي  مويا بالتعواوننظمت األمانة الفنيوة للمجلوس  -

بالميوووا   ةمراجعوووة مخرجوووات االجتمووواع التنمووويقي للقطاعوووات المرتبطوووخاللوووه  وتوووم. (29/10/2018-28 :القووواهرة)
واألنشووطة ذات األولويووة  ،فريوو للرئوويس  ونائووبوتعيووين رئوويس  ،عموول الميووا  ريوو  وتحديوود الشووروط المرجعيووة لعموول 

 الميا  المشتركة. ،التغيرات المناخية ،الترابط بين الميا  والطاقة والغذاء، ندرة الميا  :وهي ،ضمن المحاور األربعة
هووم  وموون  ،(29/11/2018-14 )شوورم الشوويخ:قمووة األطوورا  حووول التنوووع البيولوووجي شوواركت األمانووة العامووة  ووي  -

  ي المحميات والمناط  الرطبة. المملحة على التنوع البيولوجي خصوصاً تأثير النظاعات محاورها 
قود االجتمواع الثوواني لفريو  الخبووراء لمناقشوة مموودة المبووادئ االمترشوادية للتعوواون بوين الودول العربيووة حوول الميووا  عُ  -

 وي القووانون وخبيور المعنيووين خبوراء الوبحضوور  لجنوة االمووكواموع  بالتعوواون (6/12/2018-5 )بيوروت: المشوتركة
اتفقووت اللجنووة علووى عقوود اجتموواع مصووغر لووثالث دول هووي قوود دولووة عربيووة. و  (11) عوونبحضووور ممثلووين و الوودولي 

المووودان إلن وواء صوويامة الفقوورات المتبقيووة وعوورض جم وريووة و  العربيووة مصوورجم وريووة المملكووة العربيووة المووعودية و 
وتووم تنظوويم دورة تدريبيووة حووول ممووتجدات التعوواون . (11)الممووودة علووى المجلووس الوووظار  العربووي للميووا   ووي دورتووه 

، موادس مون  هودا  التنميوة المموتدامةمون ال ود  ال 6.5.2الدولي حول الميا  المشتركة خصوصوا متابعوة الغايوة 
 م ا خبيرين من اليونمكو ومن  مانة االتفاقية الدولية للميا .قدّ و 

امة  وي اجتماع خبوراء حوول تحوديات التنميوة المموتدقة  ي بور  للمجلس الوظار  العربي للميا  األمانة الفنية تشارك -
رات ظت الورقووة علووى تووأثير التغيووورّكوو(. 10/12/2018-7 :جم وريووة مصوور العربيووة) الموودن  ووي المنطقووة العربيووة
إلنشاء  اً مام . ويعتبر هذا االجتماع و ثر  على االمداد والصر  الصحي نتاج الغذاءا  المناخية على موارد الميا  و 

لخبورات حوول االنتقوال مجموعة عمل التنمية الحضرية الممتدامة وهوي شوبكة دوليوة للبواحثين واالكواديميين لتبوادل ا
 لى التنمية الحضرية الممتدامة. من االمكان 

  ووي المنطقووة العربيووة الكفوواءة البيئيووة"الموؤتمر الوودولي األول حووول  ووي  بورقووة علميووة شواركت األمانووة الفنيووة للمجلووس -
تحديات وحلول الكفاءة البيئية  ي المنطقوة (. ورّكظت الورقة على 13/12/2018 :القاهرة) "لتحقي  معيشة   ضل

العربية مع التركيظ على ثالث قطاعات هي الميا  والطاقة والغذاء. كما تمت مناقشة مبل الحد من الفاقد وتعظيم 
يع رائودة توضوح االجوراءات االقتصوادية والمؤممواتية كفاءة االمتخدام  ي هذ  القطاعوات واموتعراض نمواذج لمشوار 
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المطلوبووة موون  جوول توجيووه االمووتثمارات بمووا يضوومن امووتدامة الموووارد ور ووع الكفوواءة وتحمووين انتاجيووة الميووا  والطاقووة 
 بما ينمجم مع تحقي   هدا  التنمية الممتدامة  ي هذ  القطاعات  ي المنطقة العربية. 2030واالراضي  ي     

 اعر ا  ا جويق وا مراخ: في مجال
 – 2 :األمانووووة العامووووة)عقوووودت اللجنووووة الفنيووووة لالمووووتراتيجية العربيووووة لخوووودمات األرصوووواد الجويووووة اجتماع ووووا األول  -

، وناقشوووت تقريووور األمانوووة الفنيوووة لمجلوووس الووووظراء العووورب المعنيوووين بشوووؤون األرصووواد الجويوووة حوووول (3/10/2018
مة االمتراتيجية العربية لخودمات األرصواد الجويوة موع ءاللجنة على  همية موا، واتفقت العربيةاالمتراتيجية مشروع 

قاموت األمانوة الفنيوة للمجلوس بإعوداد اموتبيان حوول "الخطوط   وي هوذا الشوأن،و  .الخطط الوطنيوة  وي الودول العربيوة
  األرصواد الجويوة كا وة مرا و وتم تعميمه على، ألرصاد الجوية  ي الدول العربية"الوطنية لتقديم وتطوير خدمات ا
مووع الخطووط  ئماالمووتراتيجية العربيووة  ووي ضوووء الووردود علووى االمووتبيان، لتتوووامشووروع العربيووة، وموويتم وضووع  طووار 

 الوطنية التي تقدم ا مرا   األرصاد الجوية العربية.
 (15/11/2018-13 :القوواهرة)عقوودت االجتماعووات التنموويقية الدوريووة لمفاوضووي تغيوور المنووا  موون الوودول العربيووة  -

للمجموعووة التفاوضووية العربيووة لتغيوور  (21)االجتموواع  -لتنميووة قوودرات المفاوضووين  (11)وتضوومنت: ورشووة العموول 
تناولووت وقوود لفريوو  عموول متابعووة خطووة العموول العربيووة للتعاموول مووع قضووايا تغيوور المنووا .  (4)االجتموواع  –المنووا  

الموق   تم بلورةو صوص التفاوضية آلليات تنفيذ اتفا  باريس، لكا ة ممودات الن اً ممتفيض جلمات الورشة تحليالً 
 (24)الوودورة  العربووي الُمحووداث والرؤيووة العربيووة للتعاموول مووع كا ووة الموضوووعات المعروضووة علووى مائوودة مفاوضووات

-2 :بولنودا -كاتو يتموه) لمؤتمر األطرا   وي اتفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنوا  وهيئاتوه الفرعيوة
14/12/2018.) 

بتنظويم مشوترك موع المنظموة العربيوة  (،28/11/2018-25 :الربواط)عقد "االجتماع التقنوي لألرصواد الجويوة والطيوران"  -
 .للطيران المدني والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولي واالتحاد الدولي للنقل الجو 

األرصوواد الجويووة  خوودمات األرصوواد الجويووة و ليووات امووترداد تكووالي  خوودمات" دارة جووودة حووول ورشووة عموول  تعقوود -
 ليوووات تعظيوووظ خووودمات األرصووواد الجويوووة المقدموووة  وتوووم مناقشوووة ،(28/11/2018-26 )الربووواط: للطيوووران المووودني"

د مواصلة  جراءات التقييم ور ع كفاءة مقدمي خدمات  رصا :ومن  هم توصيات ا .للمالحة الجوية ومالمة الطيران
االمووتفادة موون الخبوورات العربيووة  ووي هووذا المجووال، ترموويخ ، نيووات الحديثووة لتقووديم هووذ  الخوودماتتطبيوو  التق، الطيووران

مف وم  دارة المخاطر لدا المعنيين لما له من تأثير مباشر علوى حمايوة األرواح والممتلكوات، الموردود االقتصواد  
 ي كل دولة عربية.اإليجابي لتطبي  مف وم الجودة على الممتوا الوطني  

لمؤتمر األطرا   ي اتفاقية األمم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور  (24)شاركت األمانة الفنية  ي اجتماعات الدورة  -
للمجموعة التفاوضية  اجتماعات تنميقية تعقدو ، (14/12/2018-2 :بولندا -كاتو يتمه) رعيةالمنا  وهيئاته الف

العربيووة لمتابعووة مووير المفاوضووات وحشوود التوا وو  مووع التكووتالت اإلقليميووة والوودول الناميووة ذات المصووالح المشووتركة 
ومتابعوة مموودات النصووص التفاوضوية واللقواءات الرمومية وميور الرمومية  ،والتوج ات المتماثلة مع الدول العربيوة

 بلوووأل األثووور  وووي الحفووواظ علوووى المصوووالح العربيوووة االجتماعوووات التنمووويقية ذ  كوووان ل ووو. و التوووي عقووودت خوووالل الموووؤتمر
التخفيوو  والتكيوو  ون ووج )شووملت جلمووات المووؤتمر مناقشووة  ليووة تنفيووذ اتفووا  بوواريس و هووم عناصوور  وقوود المشووتركة. 

االنت واء مون  ، توم ي الختام. و (واالمتثال وتدابير االمتجابةالمو  والدعم المالي ونقل التكنولوجيا و ليات الشفا ية 
ل وووا مووون  لموووالمجتموووع الووودولي، موووتكون ملظموووة لبرنوووامج عمووول اتفوووا  بووواريس واعتمووواد  ليوووات لتنفيوووذ االتفوووا ، والتوووي 

 انعكامات اجتماعية واقتصادية وبيئية على كا ة دول العالم.
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تووم . و (10/1/2019 -8 :األمانووة العامووة)لجنووة  دارة معلومووات مخوواطر الطقووس والمنووا  اجتماع ووا الرابووع  عقوودت -
 ،بووورامج  دارة معلوموووات الطقوووس والمنوووا   وووي الووودول العربيوووةعووودة موضووووعات، شوووملت: خوووالل االجتمووواع مناقشوووة 

الميامووات الممووتخدمة  ووي  ،ميامووات ومن جيووات الحوود موون مخوواطر الكوووارث المرتبطووة بووالطقس  ووي الوودول العربيووة
اإلقليميوووة لتعظيووظ وتنميوووة القووودرات والبنوووى التعووواون موووع الج ووات الوطنيوووة و  ،التعاموول موووع الظوووواهر الجويووة المتطر وووة

 التحتية لمرا   األرصاد الجوية العربية  ي مجاالت العلوم وتكنولوجيا المنا .
 توم خاللوه مناقشووة ،(16/1/2019-15 :األمانوة العامووة)عقود  ريو  عمول التوودريب وبنواء القودرات اجتماعووه الثواني  -

وضوع ، و لمرا   األرصاد الجوية العربية واآلليات المالئمة لتلبيت ا نشاء قاعدة بيانات تشمل االحتياجات التدريبية 
بوورامج تدريبيووة تتوا وو  وتوج ووات كوول موون المنظمووة العالميووة لألرصوواد الجويووة ومنظمووة الطيووران الموودني الوودولي  ووي 

 ،للرصود نظام المنظموة المتكامول ،اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،المجاالت اآلتية: الحد من مخاطر الكوارث
 تطوير وتنمية القدرات وميرها من البرامج. ،خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية

 

 :يف جمال تنمية االتصاالت وتقنية املعلومات .3
( للمكتووووووب التنفيووووووذ  لمجلووووووس الوووووووظراء العوووووورب لالتصوووووواالت والمعلومووووووات )األمانووووووة العامووووووة: 44قوووووودت الوووووودورة )عُ  -

الوووووووووووظراء العوووووووووورب لالتصوووووووووواالت والمعلومووووووووووات )األمانووووووووووة العامووووووووووة: ( لمجلووووووووووس 22(، والوووووووووودورة )28/11/2018
( للجنة العربية الدائمة للبريد، وكذلك نتوائج االجتمواع 35مناقشة نتائج االجتماع ) ما (، وتم خالل28/11/2018
 العديد من الموضوعات ال امة من ا: تضمنت المناقشة. كما ( للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات43)

 تقارير وتوصيات  ر  العمل البريدية. .1
 .2024 - 2018االمتراتيجية البريدية العربية العامة للفترة  .2
 معرض طوابع البريد العالمي. .3
 طابع البريد العربي الموحد. .4
 .2020 – 2017متابعة تنفيذ خطة التنمية اإلقليمية للمنطقة العربية  .5
 واالتصاالت وتقنية المعلومات.القضايا الخاصة بفلمطين  ي كل من مجالي البريد  .6
 نتائج  عمال  ر  العمل التابعة للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات. .7
 نشاط األج ظة التي تتمتع بصفة المراقب  ي  عمال مجلس الوظراء العرب لالتصاالت والمعلومات. .8
 .PP-18نتائج مؤتمر المندوبين المفوضين  .9

 مجموعات اإلقليمية األخرا  ي مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.التعاون العربي المشترك مع ال .10
 المبدرة العربية لحوكمة اإلنترنت  ي المنطقة العربية. .11
 مشروع الربط اإلقليمي لشبكات اإلنترنت العربية. .12
 المنتدا اإلقليمي للمحتوا الرقمي العربي. .13
 صاالت.تشكيل  ري  عمل للتحضير الجتماعات مجلس االتحاد الدولي لالت .14
 طلب دولة  لمطين  ي الحصول على العضوية الكاملة  ي االتحاد البريد  العالمي. .15
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 أواًل: في مجال تقريق ا معلوما :
 وووووي ورشوووووة العمووووول التوووووي عقووووودها االتحووووواد الووووودولي لالتصووووواالت بامتضوووووا ة كريموووووة مووووون  شووووواركت األمانوووووة العاموووووة

هيئوووووووووووة تنظووووووووووويم االتصووووووووووواالت بوووووووووووالبحرين حوووووووووووول مشوووووووووووروع ربوووووووووووط شوووووووووووبكات االنترنوووووووووووت العربيوووووووووووة )المناموووووووووووة: 
 امتعراض التحديات والفرص التي يمثل ا هذا المشروع.  ا(، وتم خالل2/10/2018

 االت اال :ثاريًا: في مجال 
حضووير لمووؤتمر المنوودوبين المفوضووين التووابع لالتحوواد الوودولي لالتصوواالت، عقوود  ريوو  العموول العربووي  ووي  طووار الت -

بلووورة المقترحووات العربيووة خاللووه ، تووم (26/9/2018-24المكلوو  بالتحضووير للمووؤتمر اجتماعووه الرابووع )الريوواض: 
كما تم تبادل المواق  بين المجموعة العربية والمجموعات اإلقليميوة  .قدم  لى المؤتمر  ي صيغت ا الن ائيةالتي متُ 

 االتفا  على مرشحي المجموعة العربية لرئامة  و نيابة رئامة لجان المؤتمر.و األخرا، 
-3( للشوووووووبكة العربيوووووووة ل يئووووووات تنظووووووويم االتصووووووواالت )المناموووووووة: 16 ووووووي االجتمووووووواع ) شوووووواركت األمانوووووووة العاموووووووة -

قشووة المشوواريع القائمووة و خوور الممووتجدات  ي ووا، وكووذلك مناقشووة بعووض المشووروعات مناخاللووه (، تووم 4/10/2018
األمانووة الفنيووة  وقووّدمتمناقشووة مخرجووات ورش العموول التووي عقوودت علووى هووامش هووذا االجتموواع،  . كمووا توومالمقترحووة

االجتماعين  عن نشاطات المجلس خالل الفترة ما بين انعقادتقريرًا لمجلس الوظراء العرب لالتصاالت والمعلومات 
 للشبكة. (16و) (15)

(، قبوول المووؤتمر بيوووم واحوود، 28/11/2018قوود االجتموواع التنموويقي األخيوور لمووؤتمر المنوودوبين المفوضووين )دبووي: عُ  -
كمووا تووم تموومية منموو   .بلووورة الموقوو  الن ووائي للمقترحووات العربيووة المشووتركة التووي قوودمت  لووى المووؤتمرخاللووه وتووم 

تحديوود موعوود ومكووان االجتموواع التنموويقي العربووي اليووومي و ، رحووات العربيووة المقدمووةرح موون المقتومووؤاظر لووه لكوول مقتوو
الذ  تنظمه األمانة الفنية لمجلس الوظراء العرب باالشتراك مع رئويس الفريو  للوقوو  علوى المموتجدات ومجريوات 

 .األمور وتحديد موق  المجموعة العربية حيال كل من ا
لمووووؤتمر العووووالمي لتنميووووة ل تحضوووويرًا  (،16/11/2018 – 29/10 )دبووووي: PP-18قوووود مووووؤتمر المنوووودوبين المفوضووووين عُ  -

كما شاركت األمانة العامة والمكتوب الفنوي لالتصواالت . جميع الدول العربية عدا دولة قطروالذ  شاركت  يه  االتصاالت
 ما يلي: الصادرة عنه  ومن  هم النتائج ي المؤتمر. التابع لألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

)المملكة العربية المعودية، جم ورية  :RRBحصلت المجموعة العربية على ثالث مقاعد  ي لجنة لوائح الراديو  .1
 مصر العربية، المملكة المغربية(.

مقاعوود  ووي مجلووس االتحوواد )دولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة، الجم وريووة  7حصوولت المجموعووة العربيووة علووى  .2
الجم وريووووة الجظائريووووة الديمقراطيووووة الشووووعبية، المملكووووة العربيووووة المووووعودية، دولووووة الكويووووت، المملكووووة التونمووووية، 

 المغربية، جم ورية مصر العربية(.
مقترحًا  لى المؤتمر، وتوم اعتمواد معظوم هوذ  المقترحوات خوالل الموؤتمر، ومون  40مت المجموعة العربية قدّ   .3

  هم ا: 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: قياس 131تعديالت على القرار (ICT)  لبناء مجتمع معلومات جامع

 وشامل للجميع.
  مماعدة البلدان ذات االحتياجات الخاصة، ودعم هذ  البلدان إلعادة بناء قطاع 34تعديالت على القرار :

 اتصاالت ا. 
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  من  جل عالم موصل  :  نترنت األشياء والمدن والمجتمعات الذكية الممتدامة197تعديالت على القرار
 بالكامل.

  وضع  لمطين  ي االتحاد.99تعديالت على القرار : 
  تقديم المماعدة والدعم  لى  لمطين إلعادة بناء شبكات اتصاالت ا.125تعديالت على القرار : 
  ُية على االنترنت.حرّ مقترح لقرار جديد حول قضايا الميامة العامة الدولية المتصلة بالخدمات المتاحة ب 
   مقترح لقرار جديد لدعم مبادرة العراDu3M 2025  للن وض بقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 بالعرا .
  ّجوة الشمول المالي. مقترح لقرار جديد حول: امتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمد  

(، بامتضوا ة كريموة 13/12/2018-9( لفري  العمل العربوي الودائم للطيو  التوردد  )عموان: 24قد االجتماع )عُ  -
( دولووووة عربيووووة، وتووووم خووووالل هووووذا االجتموووواع وضووووع 13)وبمشوووواركة موووون هيئووووة تنظوووويم قطوووواع االتصوووواالت األردنيووووة 

، الذ  موو  WRC-19لراديوية العربية المشتركة التي مو  تقدم  لى المؤتمر العالمي لالتصاالت ا المقترحات
( بمدينوووة شووورم الشووويخ. كوووذلك تموووت 22/11/2019 – 28/10يعقووود  وووي جم وريوووة مصووور العربيوووة خوووالل الفتووورة )

اموتعراض مواقو  المجموعوات اإلقليميوة األخورا باالتحواد الودولي لالتصواالت و مناقشة ال يكلية المقترحة للمؤتمر، 
 حيال بنود جدول  عمال المؤتمر.

قووودت (، كموووا عُ 20/12/2018-17 :التقيووويس )دولوووة الكويوووت العمووول العربوووي لشوووؤون( لفريووو  13مووواع )االجتقووود عُ  -
اإلقليميووة العربيووة التابعووة للجووان الدرامووية بقطوواع التقيوويس  ووي االتحوواد الوودولي لالتصوواالت علووى  فوور الاجتماعووات 

وتوم خوالل االجتمواع مناقشوة العديود مون الموضووعات، مون  هم وا: نتوائج موؤتمر المنودوبين  .هامش هوذا االجتمواع
ذات الصوولة بقطوواع التقيوويس، نتووائج لجووان الدرامووات بقطوواع التقيوويس للفتوورة الدرامووية الحاليووة  PP-18المفوضووين 

وكوووذلك ، WTSA-20(، خطوووة عمووول الفريووو  للتحضوووير للجمعيوووة العالميوووة لتقيووويس االتصووواالت 2017-2020)
ج وووظة التليفونوووات النقالوووة  علوووى  LUCID POWERXTENDموضووووع ضووورورة منوووع تثبيوووت التطبيووو  االمووورائيلي 

 الواردة من الصين  لى المنطقة العربية.
 

 :  يف جمال الطاقة .4
 ا طاعق:أواًل: في مجال 

قود والوذ  عً ( 4/10/2018 –1 :المملكوة المغربيوة -موراكش) (11)مؤتمر الطاقة العربوي  ي األمانة العامة  شاركت -
حووث المووؤتمر  وضوواع الطاقووة موون جوانب ووا العديوودة ذات الصوولة بووالتطورات بو . "الطاقووة والتعوواون العربووي"شووعار تحووت 

الراهنووة والممووتقبلية  ووي  موووا  الوونفط والغوواظ الطبيعووي وانعكامووات ا علووى قطوواع الطاقووة العربووي، و موون الطاقووة كشووراكة 
العربووي  ووي مجووال التعوواون  ةاقشووتووم منعالميووة، واالمووتثمارات الالظمووة لتطوووير قطوواع الطاقووة  ووي الوودول العربيووة. كمووا 

دارة الطلب على الطاقة  ي الدول العربية، باإلضا ة  لى قضايا البيئة والتنمية الممتدامة  .الطاقة الك ربائية، وا 
تحوت شووعار  (8/11/2018 – 5)القواهرة: لمووؤتمر التعواون العربوي الصوويني  وي مجوال الطاقووة  (6)ُعقودت الودورة  -

مشووواركًا موون كبوووار المموووؤولين  250"، وذلووك بمشووواركة حوووالي واعووودةحووظام واحووود، طريوو  واحووود:  وورص اموووتثمارية "
 200، ومشووواركًا مووون الجانوووب الصووويني 51 مووون موالخبوووراء والم ندموووين ورجوووال األعموووال المعنيوووين بشوووؤون الطاقوووة 

و ووي ن ايووة المووؤتمر تووم التوقيووع علووى ، العربيووة المعنيووةات المنظموو، و دول عربيووة( 10) مشوواركًا موون الجانووب العربووي
 البيان الختامي. 



35 

 في مجال ا كهرباء:ثاريًا: 
، (12/9/2018-9 و ريو  البنوك الودولي )الربواط: و ريو  الدراموة التشاور  الثالث للجنوة التوجي يوةاالجتماع  ُعقد -

الودول العربيوة وهيئوة الوربط تم خاللوه اعتمواد كا وة التوصويات المتعلقوة بالمالحظوات المعلقوة علوى االتفواقيتين مون و 
كما تم االتفا  على تشكيل مجموعة  نية مصغرة تكون م مت ا مراجعة الشروط المرجعية  .الخليجي والبنك الدولي

 لتقديم الخدمات االمتشارية إلعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية.
( توم خاللوه االتفوا  علوى تشوكيل مجموعوة 21/11/2018للجنة التوجي ية )األمانة العاموة:  ( 22)االجتماع  ُعقد -

عموول مصووغرة موون مجموعووات الووربط المختلفووة لمراجعووة االتفوواقيتين موون كا ووة النووواحي مووواء القانونيووة  و الفنيووة  و 
وين  مانوة الموو  المقترحوة، اللغوية، وعلى مقترح الصندو  العربوي لإلنمواء االقتصواد  واالجتمواعي والمتعلو  بتكو

 ، والخيارات المختلفة التي ميتم من خالل ا تغطية الميظانية. 2021-2019والميظانية المقترحة للفترة 
  صدر(، و 22/11/2018)األمانة العامة:  (34)عقد المكتب التنفيذ  للمجلس الوظار  العربي للك رباء اجتماعه  -

 من  هم ا:   ،عدة قرارات
 النمووخة المحدثووة موون االمووتراتيجية العربيووة للطاقووة الممووتدامةلمووو  العربيووة المشووتركة للك ربوواء و ر ووع موضوووع ا .1

 (.2019 لى القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية بالجم ورية اللبنانية )بيروت: يناير  2030
ة المشتركة للك رباء. واإلحاطة تقديم الشكر للبنك الدولي على مماهمته  ي تطوير وثائ  حوكمة المو  العربي .2

وللصووندو  العربووي لإلنموواء  ،(Implementation Facility) الخاصووة بتموويير التنفيووذ تووه الجديوودةمبادر ب علموواً 
االقتصاد  واالجتماعي على دعمه وممواهماته  وي تغطيوة نفقوات الخودمات االمتشوارية وإلعوداد قواعود تشوغيل 
الشبكات العربية، ولدرامة جودوا بودائل  نشواء المركوظ التنمويقي اإلقليموي للموو ، والودعم الموالي المقودم إلقاموة 

يوومي بدولوة الكويوت تجوارة الطاقوة  وي المنطقوة العربيوة، المقتورح عقود   المؤتمر اإلقليمي إلنشاء منصة لتموريع
29 – 30/4/2019 . 

 (6/12/2018-5)المملكوة األردنيوة ال اشومية: لالتحواد العربوي للك ربواء والمعورض المصواحب  (6)ُعقد المؤتمر العام  -
بورقوة عمول األمانوة العاموة وشواركت  يوه يوة، وشركة الك ربواء الوطنيوة األردنبتنظيم مشترك بين االتحاد العربي للك رباء 

، طوار التكامول العربوي وليد الك رباء وتحلية الميوا   وي الطاقة النووية لتو  حول تطورات المو  العربية المشتركة للك رباء
 ، وصدر عنه بيان ختامي. والمقارنة بين توليد الطاقة الك ربائية من المصادر التقليدية والنووية والمتجددة

 : في مجال ا طاعق ا متج    وكااء  ا طاعق:ا ثاً ث
، علووى 27/9/2018 بتواريخللجنوة خبوراء الطاقووة المتجوددة وكفواءة الطاقوة  ووي الودول العربيوة  (11)قود االجتمواع عُ  -

المملكة العربية  :هي، ( دولة عربية6( خبيرًا من )23شارك  ي االجتماع ). و هامش منتدا بيروت الدولي للطاقة
كما حضر   .اللبنانية، جم ورية مصر العربية المعودية، ملطنة عمان، جم ورية العرا ، دولة الكويت، الجم ورية

 المتحووودة، لجنوووة األموووم (RCREEE)بصوووفة مراقوووب كووول مووون المركوووظ اإلقليموووي للطاقوووة المتجوووددة وكفووواءة الطاقوووة 
تضوووومنت . و (IRENA)لوكالووووة الدوليووووة للطاقووووة المتجووووددة ا، (ESCWA ) االقتصووووادية واالجتماعيووووة لغربووووي  موووويا

 لى:ما يالتوصيات 



36 

تكليوو   مانووة المجلووس بعوورض النمووخة المعدلووة موون اإلطووار االمترشوواد  العربووي لكفوواءة الطاقووة علووى االجتموواع  .1
 .2017القادم للمكتب التنفيذ  العتمادها و قًا لقرار المجلس  ي دورة ابريل 

عووداد التقووارير الخاصووة بتطووور كفوواءة  حووث الوودول العربيووة علووى  عووداد .2 تقاريرهووا الموونوية و قووًا لمن جيووة متابعووة وا 
 الطاقة  ي الدول العربية.

تحوت ، العربوي للطاقوة المتجوددة وكفواءة الطاقوة تكلي   مانة المجلس بالبدء بالتحضير للدورة الخاممة للمنتودا .3
  .""االبتكار  ي خدمة الطاقة الممتدامة  ي العالم العربي عنوان

تكلي   مانة المجلس بالعمل على  صدار النموخة الرابعوة مون دليول الطاقوة المتجوددة وكفواءة الطاقوة  وي الودول  .4
 ،( و   المقترح المقدم من قبل  مانة المجلس والمركظ اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفواءة الطاقوة2017العربية )

 2019حتفاليووة اليوووم العربووي لكفوواءة الطاقووة لعووام بتنظوويم او  .2018قبوول اجتموواع المكتووب التنفيووذ   ووي نووو مبر 
 عيد تأهيل ا لتصبح خضراء.والممابقة المصاحبة لتكون حول   ضل منشأة  ُ 

بتقوديم ورقوة عمول  (،11/10/2018-9 :القواهرة) مؤتمر مصر األول للطاقوة المتجوددةشاركت األمانة العامة  ي  -
وتم خالل ا توضيح األهودا  الرئيموية لالموتراتيجية ونتائج وا  ،2030العربية للطاقة الممتدامة  حول االمتراتيجية

 المتوقعة ولمحة عن الخطة التنفيذية ل ا.
عموال ألاالقتصواد وا ( بمشواركة رجوال10/2018/ 25-24)القواهرة:  لمواني التاموع  ألقد ملتقى الطاقة العربي اعُ  -

وتضوومن الملتقووى خمووس جلمووات تووم  ي ووا مناقشووة  .و وود كبيوور موون البرلمووان األلمووانيو  الوودول العربيووة و لمانيوواموون 
نتاج الك رباء والوذ  يشوكل  حود  ي قطاع الطاقة  الجانبينتعظيظ التعاون االقتصاد  بين و المشاريع القائمة  هوم  وا 

 .ركائظ التعاون العربي األلماني
هود  الموؤتمر هوذا ، و (26/10/2018-25شاركت األمانة العامة  ي  عاليات مؤتمر المتومط المنو  ) موبانيا:  -

العام لمناقشة قضايا الطاقة و هميت ا للنمو االقتصاد  وكيفية التعاون لمواج ة التحديات التي تواجه  من الطاقوة، 
وبالتنمووي  مووع رئوويس مجموعووة االتصووال المتومووطية بصووفت ا  مووبانيا بالتعوواون مووع موولو اكيا  وامتضووا ت  عالياتووه

 لووى  هتضوومن برنووامج عملووًا، و مشووارك 170 المووؤتمرحضوور و   ووي  وروبووا. منظمووة األموون والتعوواونالعامووة ل مانووةاأل
عمل  نية حول: الترابط و همية الطاقة، حماية البنيوة التحتيوة للطاقوة ثالث جلمات جانب جلمتي اال تتاح والختام 

جلمة شارك باإلضا ة  لى  ومنشآت ا، الطاقة المتجددة و وائدها من منظور جديد، وعقدت جميع ا  ي اليوم األول
  ي ا القطاع الخاص، ثم جلمة وظارية ر يعة الممتوا عقدت  ي اليوم الثاني.

تحوت عنووان " دور التكنولوجيوا  (11/9/2018-9 بيوروت:)عقد منتدا بيروت التامع للطاقة والتنميوة المموتدامة  -
جامعووة الوودول العربيووة،  :بالتنمووي  مووع كوول موون، و الرقميووة  ووي توموويع   وو  االمووتثمار  ووي عووالم الطاقووة الممووتدامة"

المركوووظ  االتحووواد األوروبوووي، البنوووك المركوووظ  اللبنووواني، لجنوووة األموووم المتحووودة االجتماعيوووة واالقتصوووادية لغووورب  مووويا،
و ي . العماد ميشال عوناللبنانية رئيس الجم ورية  خامة تحت رعاية ، و كفاءة الطاقة اإلقليمي للطاقة المتجددة و 

موذكرة تفواهم،  موين عوام اللجنوة الوطنيوة للمجلوس علوى لس الطاقة العالمي موع العام لمجمين ألع اختام المؤتمر وقّ 
 .الجم ورية اللبنانيةو مجلس الطاقة العالمي لى تعظيظ التعاون بين  ت د  
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 يف جمال النقل والسياحة: .5
 :لفي مجال ا رق أواًل:

يجوواد الفوورص االمووتثمارية"منتوودا قوود عُ  - مقوور األكاديميووة ) "بووين الوودول العربيووة والصووين تحديوود  ثوور طريوو  الحريوور وا 
وصدر عنه عدد من التوصيات تم عرض ا على ، (18/9/2018 -17يا والنقل البحر  العربية للعلوم والتكنولوج

 (.31مجلس وظراء النقل العرب  ي دورته العادية )ومن ثم على المكتب التنفيذ  
)مقووور األكاديميوووة العربيوووة للعلووووم  ر  والبحووور  ومتعووودد الوموووائطقووود االجتمووواع المشوووترك للجوووان الفنيوووة للنقووول البوووعُ  -

وصوووودر عنوووه عووودد مووون التوصووويات تووووم ، (22/9/2018-21: مدينوووة اإلموووكندرية – والتكنولوجيوووا والنقووول البحووور 
 (.31على مجلس وظراء النقل العرب  ي دورته العادية ) ومن ثمعرض ا على المكتب التنفيذ  

مقر األكاديمية العربيوة للعلووم والتكنولوجيوا ) للمكتب التنفيذ  لمجلس وظراء النقل العرب( 61قد اجتماع الدورة )عُ  -
اجتموواع وتووم خاللووه توودارس الموضوووعات المعروضووة علووى  ،(22/10/2018 مووكندرية:مدينووة اإل -البحوور والنقوول 
 .ور ع التوصيات بشأن ا  لى المجلس( لمجلس وظراء النقل العرب 31الدورة )

 -البحور  مقور األكاديميوة العربيوة للعلووم والتكنولوجيوا والنقول) ( لمجلس وظراء النقل العرب31الدورة ) قد اجتماععُ  -
  :القرارات التاليةوصدر عنه  ،(24/10/2018 -23مكندرية: مدينة اإل

ب ا دعوة وظارات النقل/المواصالت لموا اة األمانة العامة بالمقترحات التي يمكن للمجلس الوظار  المشاركة  .1
 دبى( . 2020 ي  عاليات ) كمبو 

الجانب األمريكي و  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر األمانة العامة بالتنمي  مع  تكلي  .2
واألخرا للنقل البحر  بين الدول  اللوجمتيةقطاع خاص  حدهما للخدمات شركتي نشاء الجنوبي للترويج إل

 .بيةالعربية ودول  مريكا الجنو 

دعوة الدول العربية والمنظمات واالتحادات الدولية ذات العالقة بالتحرك المريع لتقديم الدعم الالظم  .3
 اء ممارمات االحتالل اإلمرائيلي.صابت قطاع النقل الفلمطيني جرّ للمماهمة  ي  ظالة االضرار التي  

األمانة العامة بتقرير حول الج ود  التي لم توا دعوة وظارات النقل/ المواصالت  ي الدول العربية   .4
 لى مرعة موا اة األمانة العامة ، 2030واإلنجاظات التي تقوم ب ا كل دولة لتنفيذ خطة التنمية الممتدامة 

، حتى يتمنى تضمين تلك التقارير  ي التقرير الذ  تعد  األمانة العامة لج ود مجلس وظراء بتلك التقارير
 النقل العرب  ي هذا الشأن. 

الموا قة على الشروط المرجعية لدرامة مشروع  نشاء البوابة االلكترونية العربية لتم يل النقل والتجارة، مع  .5
 األخذ  ي االعتبار مرئيات الج ات المختصة بالتجارة والجمارك بشأن ا حتى تكون الدرامة شاملة.

من االمتفادة من بيت الخبرة  لتمكين الدول األعضاء عربي متخصص تكلي  األكاديمية بإنشاء بيت خبرة .6
الدول على امتحداث وحدات وطنية  ، مع حثّ جراءات التحقي   ي الحوادث البحرية  ي  باألكاديمية

 للتحقي   ي الحوادث البحرية.

تحقي   ي الحوادث البحرية( االمتشار  للمماهمة  ي العربي المركظ التعديل مممى بيت الخبرة ليكون ) .7
التنمي  والتعاون مع األكاديمية  لعربية التي ترمب  ي التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنلتمتفيد منه الدول ا

  ي هذا الشأن.كج ة امتشارية 

( وطنية عربية وبما يتنامب مع Clusters Maritime)حث الدول العربية على  نشاء تجمعات بحرية  .8
 ، الطبيعة المؤممية للمنظومة البحرية بكل دولة
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بالتجمعات البحرية الوطنية لتحقي  الربط بين ا،  (Cluster Cloudاتصال الكترونية ) نشاء مراكظ  .9
  نشاؤ . العربي المظمعالتجمع البحر  ولخدمة الدول  عضاء 

تشكيل مجموعة عمل ممن يرمب من كبار الممئولين  ي هيئات ومؤممات الموانئ العربية، وبرئامة وظارة  .10
 وتكل  بما يلى: رية مصر العربية، النقل )قطاع النقل البحر ( بجم و 

تحديد المشروعات الحالية والفرص االمتثمارية بين الدول العربية والصين  ي مجال النقل البحر   -  
 بما يماهم  ي تحقي  مصالح الدول العربية.

التنمي  بين الدول العربية للوصول لرؤية موحدة متكاملة مير تنا مية للمشروعات االمتثمارية   - ب
المقدمة من ا، ومن ثم عرض ا على الجانب الصيني لجذب مظيد من االمتثمارات لتحقي   قصى 

 امتفادة من مبادرة الحظام والطري . 
 :  دعوة الدول العربية  لى ما يلى .11

( ب د  (Arab Maritime Cluster البحر  العربي التجمعتنفيذية إلنشاء اتخاذ اإلجراءات ال -  
تطوير الصناعة البحرية ور ع كفاءة القطاعات والكيانات العاملة ب ا، مما يعظظ المشاركة الفعالة 

  ي مبادرة الحظام والطري .
كل  ي الصيني وتعظيظها من خالل  نشاء مجلس  عمال مشترك  -تطوير  ليات التعاون العربي  - ب

لتكون حلقة وصل بين رجال األعمال العرب  تلك المجالس دولة وتو ير اإلمكانيات الالظمة لعمل
 .التعري  بفرص االمتثمار لدا الجانبين وتشجيع التبادل التجار و ن، يوالصيني

 ا سياحق:ثاريًا: في مجال 
وصوودر عنووه عوودد موون ، (6/11/2018-5: )األمانووة العامووةقوود االجتموواع الثالووث للجنووة الفنيووة للمووياحة العربيووة عُ  -

عرضو ا علوى المجلووس الووظار  العربوي للمووياحة  وي دورتووه ومون ثووم التوصويات توم عرضوو ا علوى المكتوب التنفيووذ  
 (.21العادية )

-3)الجم وريوة التونمووية:  الداخليووة والعودل والمووياحة  وي الودول العربيووةقود اجتمواع اللجنووة المشوتركة بوين وظارات عُ  -
وصودر عنوه عودد ايوة اآلثوار والتوراث الووطني، ، وذلك إلعوداد مشوروع قوانون عربوي امترشواد  لحم(4/12/2018

عرض ا على المجلس الوظار  العربي للمياحة  ي دورته ومن ثم من التوصيات تم عرض ا على المكتب التنفيذ  
 (.21لعادية )ا

األكاديميوووة العربيوووة للعلووووم  مقووور)( للمكتوووب التنفيوووذ  للمجلوووس الووووظار  العربوووي للموووياحة 23قووود اجتمووواع الووودورة )عُ  -
وتم خالله تودارس الموضووعات المعروضوة علوى  ،(9/12/2018 مكندرية:مدينة اإل -البحر والتكنولوجيا والنقل 

 للمياحة ور ع التوصيات بشأن ا  لى المجلس.( للمجلس الوظار  العربي 21اجتماع الدورة )
مقوور األكاديميووة العربيووة للعلوووم والتكنولوجيووا والنقوول )( للمجلووس الوووظار  العربووي للمووياحة 21قوود اجتموواع الوودورة )عُ  -

 التالية: وصدر عنه القرارات ،(10/12/2018: مكندريةمدينة اإل -البحر 
المقدموة مون ال يئوة العاموة للموياحة  ، )المر   صوورت ا( ي صيغت ا الن ائية اعتماد مشروع الرؤية المقترحة.  1

 .العربية المعوديةوالتراث الوطني بالمملكة 
 دعوة الدول العربية  لى ما يلي: . 2
 .المبادرة بدعم وتشجيع المياحة العربية واإلمالمية واالمتثمار المياحي العربي  ي دولة  لمطين 
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  دعم تنفيذ التوصيات الواردة بورقة العمل المقدمة من وظارة المياحة واآلثار بدولة  لمطين لتطوير الصناعة
 المياحية الفلمطينية وتمويق ا  ي مختل  الدول العربية. 

  الموا قوووة علوووى مقتووورح هيئوووة البحووورين للموووياحة والمعوووارض، بشوووأن تفعيووول محوووور المعلوموووات واإلحصووواءات
 ة، لدعم االمتراتيجية العربية للمياحة.المياحية العربي

  حووووول اإلحصوووواء  2019دعوووووة الوووودول العربيووووة إلبووووداء الرمبووووة لرعايووووة وتنظوووويم الملتقووووى العربووووي الثوووواني عووووام
 المياحي.

  الطلب من وظارات المياحة  ي الدول العربية التي لم توا  األمانة العامة،  لى مورعة موا ات وا بتقريور حوول
 وي قطواع الموياحة علوى  2030تي تقوم ب ا كول دولوة لتنفيوذ خطوة  التنميوة المموتدامة الج ود واالنجاظات ال

الممتوا الوطني، حتى يتمونى تضومين هوذ  التقوارير  وي التقريور الوذ  تعود  األمانوة العاموة لج وود المجلوس 
 الوظار  العربي للمياحة  ي هذا الشأن.

 ( للجمعية العامة لمنظمة المياحة العالميوة 24دورة )تأييد ودعم ترشيح المملكة المغربية الحتضان  شغال ال
 .2021بمدينة مراكش عام 

  دعوووة الوودول العربيووة  لووى مخاطبووة الجمعيووة العامووة لمنظمووة المووياحة العالميووة لوودعم ترشوويح المملكووة المغربيووة
 المال  ذكر .

  موون المنظمووة العربيووة للمووياحة ةوكوواالت المووياحة والمووفر المقدموولالجووودة المووياحية  معوواييرالموا قووة علووى ،
 ودعوة الدول العربية لالمتفادة من تلك المعايير.

  تكليو  األمانووة العاموة بالتنمووي  موع المنظمووة العربيوة للمووياحة بودعوة الوودول العربيوة لموا وواة المنظموة العربيووة
 . 2019فر لعام للمياحة مباشرة بملفات الترشح لجائظة الجودة المياحية  ي مجال وكاالت المياحة والم

  دعوة الدول العربية لموا اة األمانة العامة بأمماء الخبراء المتخصصين لعضووية لجنوة هيئوة التحكويم لدراموة
ملفات الترشيح، واختيار الدول الفائظة لجائظة الجوودة الموياحية  وي مجوال وكواالت الموياحة والموفر، ومون ثوم 

  حاطة المجلس الوظار  العربي للمياحة.

  التوي 2019الموا قة على اختيار مدينة االحماء بالمملكة العربية المعودية عاصمة للموياحة العربيوة لعوام ،
 تقدمت بمل  الترشيح وامتو ت متطلبات الترشح، وقدمت ملفًا متكاماًل 

 لجنوة علوى  ن تووا ى ال 2020للموياحة العربيوة لعوام  عاصمةً  بدولة ليبيا الموا قة على اختيار مدينة طرابلس
 المختصة بمل  الترشيح.

  ولجنوة مختصوين مون تكلي  األمانة العامة بالتنمي  لعقد اجتماع مشترك بين اللجنة الفنية للمياحة العربيوة
مجلس وظراء الداخلية العرب، إلعداد خطط العمل التنفيذية للتوصيات الواردة  ي ورقة العمول المشوار  لي وا 

 ورة القادمة للمجلس الوظار  العربي للمياحة. عال ، ومن ثم عرض النتائج على الد
  دعوة وظارات وهيئات المياحة والمنظمات واالتحادات ذات العالقوة  وي الودول العربيوة لموا واة األمانوة العاموة

 دبي(. 2020بالمقترحات التي يمكن من خالل ا مشاركت ا  ي  عاليات ) كمبو
  والتعواون  وي  طووير وتنفيوذ االموتراتيجية العربيوة للموياحة،لتوولي رئاموة لجنوة ت المصوريةدعوة وظارة الموياحة

تنفيذها مع المنظمة العربية للموياحة واتحواد الكتواب الموياحين العورب وبالتنموي  موع األمانوة العاموة لجامعوة 
 بصفة دورية على مجلمكم الموقر. عرض النتائجالدول العربية، ومن ثم 



40 

  /رانيا المشاط وظيرة المياحة بجم وريوة مصور العربيوة لرئاموة لجنوة مون الموا قة على تكلي  معالي الدكتورة
المملكووة األردنيووة ال اشوومية، دولووة االمووارات العربيووة المتحوودة المملكووة العربيووة المووعودية، جم وريووة  :كوول موون

لمراجعوة المودان، جم ورية العرا ، دولة ليبيا، الجم ورية االمالمية الموريتانية، والمنظمة العربية للموياحة 
ال تتجاوظ ثالثوة  شو ر، ويوتم  وتحديث االمتراتيجية العربية للمياحة، ور ع توصيات ا  ي هذا الشأن  ي  ترة

تعميم التوصيات على الدول العربية والرد  ي خوالل شو ر مون تاريخوه، و وي حالوة عودم تلقوى ردودًا مون    
 دولة يعتبر ذلك بمثابة موا قة على توصيات اللجنة.

 :مكتبوووة االموووكندرية -الثقا وووة  وووي الووودول العربيوووة )مدينوووة اإلموووكندرية و وظراء الموووياحة المشوووترك لووو جتمووواعاالقووود عُ  -
 ما يلي:القرارات الصادرة عنه وكان من  هم  (11/12/2018

 اعتماد مبادرة  التكامل بين المياحة والتراث الحضار  والثقا ي  ي الدول العربية.  .1
( للنظر  ي الموا قة 2019 التنموية االقتصادية واالجتماعية الرابعة )بيروت:ر ع المبادرة  لى القمة العربية  .2

 علي ا.

الموا قة على اقتراح الجم ورية التونمية بامتضا ة االجتماع المشترك القوادم لووظراء الموياحة ووظراء الثقا وة  .3
ة والتوووراث للعوووالم لمتابعوووة تنفيوووذ المبوووادرة، وذلوووك بمناموووبة اختيوووار توووونس عاصووومة للثقا ووو 2019خوووالل عوووام 

 .2019اإلمالمي لعام 

 
 يف جمال اإلحصاء وقواعد املعلومات: .6

 ونشر  نتاج  جل من خاص باهتمام حظىيو  ليشمل األنشطة عامة، بارظاً  موقعا اإلحصائي العمل يحتل
 .العربية اإلحصاءات ممتخدمي جميع احتياجات تلبي الجودة، عالية  حصاءات

 :وهى ،تو يا  اجتماعا  ا لجاو اإلح ائيقيتم تنفيذ  الشأنو ي هذا  
 .          لإلحصاءللجنة الفنية الدائمة ا .1
 االقتصادية. لإلحصاءات الفرعيةللجنة ا .2

 .للحمابات القومية الفرعيةللجنة ا .3

 المكانية واالجتماعية. لإلحصاءاتللجنة الفرعية ا .4

 .المتخصصة والمنظمات العربية العامةية بين األمانة اإلحصائالتنمي  لجنة  .5

 القدرات اإلحصائية.   اللجنة الفرعية لبناء .6
بترايةةةا بررةةةامج سةةةرو  يشةةةمل اعرشةةةطق كةةةا ك تقةةةوم اعمارةةةق ا عامةةةق ، و إ ةةة ار ا رشةةةرا  اإلح ةةةائيقكمةةةا يةةةتم 

 ا تا يق: 
النظام  على الممتوا التفصيلي للملع حمب العربي الوطن لدول الخارجية بالتجارة الخاصة البيانات قاعدةتطوير  -

تاحوووةالمنمووو ، و  اإللكترونوووي، موووع التحوووديث  موقوووعال خوووالل مووون  ي وووا والبحوووث المموووتخدمين لجميوووع البيانوووات هوووذ  ا 
  .متاحة منة خر  حتى بيانات ا متكمالالممتمر ال

 .األمانة العامة موقع خالل من  ي ا والبحث الممتخدمين لجميع بيانات قواعد  تاحة -
 .اإلحصائية المجموعة قطاعات باقيب الخاصة البيانات قواعد محتويات تحديث -
 المشاركة  ي وضع اطار عربي  ولي خاص بمؤشرات التنمية الممتدامة  ي األبعاد الثالثة. -
 .الوطن لدول المياحة بيانات قاعدة محتوا تحديثالعمل مع المنظمة العربية للمياحة لتطوير و  -
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  .خوارج األمانة العامةداخل و بيانات الممتخدمين لتو ير االحتياجات اإلحصائية الالظمة  -
 منويًا. "ومؤشرات  رقام :عربية دول" كتيب صدار  -
  صدار كتيب "تعري   دارة اإلحصاء وقواعد المعلومات ولجان ا". -
األماموية عون  متضومنًا المعلوموات ،ألج ظة اإلحصائية العربية علوى موقوع اإلدارة اإللكترونويلمنو    صدار دليل -

قليمياً  طرياً تلك األج ظة باإلضا ة  لى نشاط ا قُ   .وعربياً  وا 
للدراموووة بوووالمركظ  للكووووادر اإلحصوووائية العربيوووة العاملوووة  وووي األج وووظة اإلحصوووائية العربيوووةمووونوية دراموووية تقووديم مووونح  -

  الديمغرا ي بالقاهرة.
 يلي بما القيام تمحيث ي ؛واإلقليمية والدوليةوالمنظمات العربية  العربية اإلحصائية األج ظة مع التعاون: 

للحصوووول علوووى البيانوووات الالظموووة للنشووورات اإلحصوووائية ولقواعووود اإلحصوووائية العربيوووة بووواألج ظة المموووتمر االتصوووال  -
 تنفيذ برنامج العمل المنو .و  يما يخص تنفيذ توصيات اللجنة الدائمة ولجان ا الفرعية،  مع االتعاون و البيانات 

وورشوة عمول  2008مع المنظمات اإلقليميوة والدوليوة لتنظويم دورات تدريبيوة  وي مجوال الحموابات القوميوة التعاون  -
حووول البيانووات الضووخمة ودورات تدريبيووة لتجوواوظ التحووديات التووي تواجووه االج ووظة االحصووائية العربيووة إلنتوواج ونشوور 

 .2030مؤشرات التنمية الممتدامة 
اء القودرات االحصوائية العربيوة  وي مجوال الحموابات القوميوة ومؤشورات التنميوة موكوا لتعظيوظ بنولجنة االالتعاون مع  -

 .2030الممتدامة 
 

  املنظمات واالحتادات العربية:يف جمال  .7
( من معاهودة الود اع العربوي المشوترك والتعواون االقتصواد  بوين دول الجامعوة العربيوة، يعتبور 8المادة ) لنصو قًا  -

واالجتموووواعي هووووو المرجعيووووة القوميووووة لمؤممووووات العموووول العربووووي، يشوووور  علووووى حموووون قيووووام  االقتصوووواد المجلووووس 
المنظموات العربيووة بم ام ووا المبينووة  ووي مواثيق ووا، ويقوووم بإنشوواء المنظمووات وتقيوويم  دائ ووا واعتموواد مواظنات ووا ودرامووة 

صصوة منبثقوة عون المجلوس لجنوة  نيوة متخ نجاظات ا وتقارير هيئات الرقابة الخاصة ب ا، وكل ذلك يوتم مون خوالل 
االقتصووواد  واالجتمووواعي تمووومى لجنوووة المنظموووات للتنموووي  والمتابعوووة تضوووم  وووي عضوووويت ا جميوووع الووودول العربيوووة 
والمنظمات العربية المعنيوة. وتجتموع هوذ  اللجنوة مورة واحودة كول عوامين إلقورار خطوط ومواظنوات المنظموات تم يودًا 

واحوودة كوول عووام لدرامووة  نجووواظات  ةعي، كمووا تجتموووع اللجنووة موور العتمادهووا موون قبوول المجلووس االقتصوواد  واالجتمووا
 .بة المالية واإلدارية الخاصة ب االمنظمات والحمابات الختامية وتقارير هيئات الرقا

 دارة المنظمووات واالتحووادات العربيووة هووي األمانووة الفنيووة للجنووة المنظمووات للتنمووي  والمتابعووة ولجنووة التنمووي  العليووا  -
ومب  للمجلس االقتصاد  واالجتماعي  ن  صدر قرارًا طلب  يه من  .األمين العامترك برئامة المش العربيللعمل 

  دارة المنظمات واالتحادات العربية  ن تشارك  ي اجتماعات المنظمات العربية وتقديم تقرير دور  عن ذلك.

اجتماعووووات المنظمووووات العربيووووة األمانووووة العامووووة  ووووي ، تشووووارك تنفيووووذًا لقوووورارات المجلووووس االقتصوووواد  واالجتموووواعي -
وقود عوة والمجلوس االقتصواد  واالجتمواعي. الشأن للجنوة المنظموات للتنموي  والمتابب ذا  اً وتقدم تقرير  ،المتخصصة

شاركت األمانة العامة  ي االجتماعات التالية لتوضيح قرارات مجلوس جامعوة الودول العربيوة والمجلوس االقتصواد  
العربيووة المتخصصوة وشوورح توصوويات لجنوة المنظمووات للتنموي  والمتابعووة ولجنووة واالجتمواعي الخاصووة بالمنظموات 

 التنمي  العليا للعمل العربي المشترك:
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 (.17/10/2018-15( للمجلس التنفيذ  للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية )الدار البيضاء: 108اجتماع ) .1
 (.18/10/2018-17 دارة منظمة العمل العربية )دولة الكويت:  ( لمجلس89)الدورة  .2
( للجمعيووة العامووة لألكاديميووة العربيووة للعلوووم والتكنولوجيووا والنقوول 23( للمجلووس التنفيووذ  والوودورة )36اجتموواع ) .3

 .(24/10/2018-20حر  )اإلمكندرية: الب
 (.29/10/2018اجتماع لجنة هيكلة منظمة المر ة العربية )القاهرة:  .4
 الملتقوووووووووووووووووووى الثووووووووووووووووووواني لالتحوووووووووووووووووووادات العربيوووووووووووووووووووة المتخصصوووووووووووووووووووة تحوووووووووووووووووووت رعايوووووووووووووووووووة األموووووووووووووووووووين العوووووووووووووووووووام بعنووووووووووووووووووووان  .5

 (.16/11/2018"دور االتحادات العربية النوعية  ي منظومة العمل العربي المشترك  ي المرحلة القادمة" )بيروت: 
 معووايير بإعووداد الخاصووة العموول ةورشوواالجتموواع االمووتثنائي للجنووة التنمووي  العليووا للعموول العربووي المشووترك، و  .6

 الذاتيووة المووارد تنميووة وكيفيوة الووذاتي التمويول وموضوووع المتخصصوة العربيووة المنظموات  داء لقيوواس ومؤشورات
 (.3/12/2018-1)االمكندرية:  عربية خبرة كبيوت المنظمات هذ  عمل من

-4لعووووووورا : )جم وريوووووووة ا ( لمجلوووووووس المنظموووووووة العربيوووووووة لتكنولوجيوووووووات االتصوووووووال والمعلوموووووووات20الووووووودورة ) .7
8/12/2018.) 

-17( الجمعيوووووووة العاموووووووة التحووووووواد  ذاعوووووووات الووووووودول العربيوووووووة )الجم وريوووووووة التونموووووووية: 38اجتمووووووواع الووووووودورة ) .8
18/12/2018.) 

-11جم وريوووة مصووور العربيوووة:  -للمجلوووس التنفيوووذ  لل يئوووة العربيوووة للطاقوووة الذريوووة )شووورم الشووويخ 61الووودورة  .9
14/12/2018.) 

فيذ  و االجتماع المابع للمجلس األعلى لمنظمة المر ة العربية )مموقط: ( للمجلس التن16االجتماع العاد  ) .10
26-27/12/2018  .) 

 
  يف جمال العالقات االقتصادية: .8

 في مجال ا تعاوو ا عربي ا  و ي:
 ا  يري:ا تعاوو ا عربي  -1

ظيوارة اتحواد المصوار  ب بنوك الصوين للتنميوة، قام و ود مون "رابطة البنوك العربية الصينية"بمبادرة   ي  طار الترحيب
(، للتباحووووث مووووع الممووووؤولين باالتحوووواد حووووول التعوووواون المشووووترك 19/11/2018-17اللبنانيووووة:  الجم وريووووةالعربيووووة )

وذلوك موعيًا  ،المقترحة من قبل بنوك الصوين للتنميوة بالتعواون موع عودد مون البنووك العربيوةبخصوص  طال  الرابطة 
 ين  ي  طار مبادرتي الحظام والطري .بين الطر  والمصر يلتعظيظ التعاون المالي 

 :ا تعاوو ا عربي ا هر   -2
، والخوووواص 11/9/2018بتوووواريخ  )8305)قوووورار مجلوووس الجامعووووة رقوووم البنووود الخووووامس ل( موووون 3للفقوووورة رقوووم )تنفيوووذًا 

 الشوراكة لموؤتمر المادموة للودورة ال نود بامتضوا ة الترحيوب" موع جم وريوة ال نود، التوالي نصو ا: العربيوةبالعالقوات 
متعقد  عمال الدورة الثانية  لالجتماع الوظار  لمنتدا التعواون ، "2018 عام من األخير الربع خالل ال ندية العربية

، 31/1/2019بتوواريخ لين اجتموواع كبووار الممووؤو  ويمووبقه، 1/2/2019بتوواريخ  ال نوودبنيووودل ي  ووي  العربووي ال نوود 
. واالقتصووادية والتجاريووة واالمووتثمارية بووين الجووانبين ي وود  لوودعم وتعظيووظ العالقووات المياموويةعووالن  يصوودر عنووه  مو 

نشطة التي متعقد  ي الفعاليات واألو ، 2020-2019البرنامج التنفيذ  للمنتدا خالل العامين ميتم امتعراض كما 
  المنتدا.هذا  طار 
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 :وروبيع ا تعاوو ا عربي ا  -3
للفقوورة رقووم  ، وتنفيووذاً االقتصوواد  واالمووتثمار   ووي  طووار دعووم وتعظيووظ العالقووات العربيووة االوروبيووة خاصووة  ووي المجووال

، الخاصوووة بوووإطال  2016( مووون البيوووان الصوووادر عووون  عموووال االجتمووواع الووووظار  العربوووي األوروبوووي الرابوووع عوووام 18)
 كووود الووووظراء علوووى الحاجوووة  لوووى  وووتح خطووووط جديووودة للتعووواون : "التوووالي  نصووو ا" "منتووودا األعموووال العربوووي األوروبوووي

االقتصوواد  موون خووالل  طووال  منتوودا األعمووال العربووي األوروبووي الووذ  يجمووع ممثنلووين ر يعووي الممووتوا موون قطوواع 
 امووتراتيجيةاألعمووال والقطوواع الخوواص،  ضوواًل عوون الج ووات الفاعلووة العامووة. وشوودد الوووظراء علووى  هميووة  قامووة شووراكة 

المتثمار والتنمية من  جل صنع الثروات، وظيادة معودالت النموو وخفوض معودالت البطالوة. و كود الووظراء تقوم على ا
علووى  ن المنطقووة تعتبوور مكانووًا ذا  وورص هائلووة وليمووت منطقووة صووراعات وحمووب، والتووي يجووب امووتغالل ا موون خووالل 

وهيئوة  مانوة العاموةبوين األ التفواهم موذكرة بإعوداد مشوروع األمانوة العاموةقامت "، وضع جدول  عمال  يجابي للمنطقة
، وتووم  رموواله  لووى الج ووات المعنيووة  "عمووال العربووي األوروبووي ليووة منتوودا األ"وروبووي بشووأن  نشوواء العموول الخووارجي األ

بووداء الوور   بخصوصووه. باالتحوواد األ  وموويتم عوورض مقتوورح عقوود "منتوودا األعمووال العربووي األوروبووي"وروبووي لدرامووته وا 
  .4/2/2019 بتاريخ بلجيكا –بروكمل المقرر عقد   ي  وروبي الخامسالعربي األ ر االجتماع الوظاعلى 

 :اجتماع ا  عم ا اري  جمهوريق ا  ومال ا اي را يق -4
 8/2/2018بتواريخ ( للمجلوس االقتصواد  واالجتمواعي 101الودورة ) الصوادر عون (2184)رقوم  قوراراللى   امتناداً 

عفائه من ديونه الخارجية والذ  نوص  ،بشأن دعم ج ود الصومال  ي مماعيه نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وا 
دعوة مؤممات العمل العربي المشترك ذات الصلة بالمشاركة الفاعلة  ي ورشة عمل مُتعقد على هيئة مائدة " على:

( ودعوم ج وود  موع مؤمموات 2019-2017الصوومالية )ممتديرة لدعم مماعي الصوومال نحوو تنفيوذ خطوة التنميوة 
قرار القمة ، و ي  طار "2018قر األمانة العامة  ي  بريل التمويل الدولية إلعفائه من الديون الخارجية، وذلك  ي م

الودول األعضواء  لوى  "دعووة ( علوى:13) نصت  قرتهوالتي  ،15/4/2018 بتاريخ ( 29)د.ع  (718)العربية رقم 
 عفاء الديون المترتبة على جم ورية الوصومال الفيدراليوة لدي ا دعمًا القتصادها وتمكينًا ل ا من االمتفادة من مبادرة 
البنووك الوودولي وصووندو  النقوود الوودولي بشووأن الوودول الفقيوورة المثقلووة بالووديون، وتوجيووه الشووكر  لووى كووول  مووون الجم وريوووة 

الصوووومال الفيدراليوووة مووون الوووديون  طيوووة الشوووعبية والمملكوووة العربيوووة الوووومعودية علووووى  عفوووواء جم وريووووةالجظائريوووة الديمقرا
تنمووي  تعاون ووا موع الحكومووة الصووومالية والج ووات الدوليووة ذات العالقووة  ووي ب علي ووا، وتكليوو  األمانووة العامووة المترتبوة

حكومووة الصووومال والمؤمووومات الماليوووة الدوليوووة  هووذا اإلطووار باالمووتناد  لووى التع وودات المتفوو  علي ووا مووؤخرًا  يمووا بووين
بوووشأن  ولويووات اإلصووالح االقتصوواد  علووى الموودا القصووير والطويوول، والترحيووب بووالج ود المبذولووة  ووي هووذا اإلطووار 

بعقود ورشة عمل  نية تشارك  ي ا مؤمموات العمول ( 101و خرها قرار المجلس االقتصاد  واالجتماعي  ي دورته )
ذات الصووولة لوووودعم ج ووووود الصووووومال موووع مؤممووووات التمويووول الدوليووووة ب ووود   عفائووووه مووون الووووديون العربوووي المشووووترك 

( ودعم ج وود  عفواء 2019-2017االجتماع الفني األول "لتنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية )قد عُ "، الخارجية
بمشواركة عودد مون مودير  و ، 18/12/2018-17 ، وذلك بمقور األمانوة العاموة يووميالصومال من ديونه الخارجية"

تضوومن جوودول  عمووال . و المنظمووات العربيووة المتخصصووة المعنيووين ب ووذا الشووأن، وكووذلك مؤممووات التمويوول العربيووة
 2019-2017اموتعراض خطوة التنميوة الوطنيوة الصوومالية وهوي: ، االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ال امة

الوديون الخارجيوة ، قاربوة تنمويقية عربيوة متكاملوة لودعم الخطوةوالحاجة لتقوية المؤمموات الصوومالية العاموة وبحوث م
قاموت األمانوة العاموة بإعوداد ورقوة حوول وقود  ومبل دعم امتفادة الصومال مون مبوادرة الودول الفقيورة المثقلوة بالوديون.

 مبادرات قطاع الشؤون االقتصادية لدعم خطة التنمية  ي الصومال كاًل  ي مجال تخصصه.
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 :وا  راسا  االعت ا يقا بحو   في مجال
عووداد التقريوور بالتنمووي  مووع  األمانووة الفنيووة للتقريوور االقتصوواد  العربووي الموحوود، حيووث يووتم هووي ألمانووة العامووة تعوود ا -

الج ووووات األخوووورا المشوووواركة  ووووي  عووووداد  وهووووي )صووووندو  النقوووود العربووووي، الصووووندو  العربووووي لإلنموووواء االقتصوووواد  
تقوووم األمانووة العامووة بإعووداد ومراجعووة الفصووول التاليووة: و رة للبتوورول(. صوودّ المُ  ةواالجتمواعي، منظمووة األقطووار العربيوو

مراجعة الفصول . كما تقوم بالتطورات االقتصادية الدولية، االقتصاد الفلمطيني، التعاون العربي، التجارة الخارجية
الممووودات األوليووة لفصووول مناقشووة لعقوود اجتموواع  وقوودالمعوودة موون الج ووات األخوورا المشوواركة  ووي  عووداد التقريوور. 

 .(6/12/2018-4 :)دولة الكويت 2019التقرير االقتصاد  العربي الموحد لعام 
إلعداد مشروع ممودة اجتماعات  ي هذا الخصوص  قدتوقد ع ،تقوم األمانة العامة بمتابعة مل  االمتثمار كما -

 .(1/11/2018-30/10 :األمانة العامة) "اتفاقية امتثمار عربية"
تووم عوورض موضوووع " ، 6/9/2018بتوواريخ  (102د.ع ) (2192لمجلووس االقتصوواد  واالجتموواعي رقووم  )القوورار  تنفيووذاً  -

" علوى جودول  عموال الودورة لتطوير قطاع المؤممات المتومطة والصغيرة ومتناهيوة الصوغر االميثا  العربي االمترشاد
علووى  دراجووه علووى  ةالموا قوو ( ، وتووم20/12/2018 - 19االمووتثنائية للمجلووس االقتصوواد  واالجتماعي)األمانووة العامووة 

 (.20/1/2019جدول  عمال القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية  ي دورت ا الرابعة )الجم ورية اللبنانية: 
 : عم االعت ا  ا السطيري

 (2195) رقوم واالجتمواعي قورار المجلوس االقتصواد  الفقرة الرابعة منتنفيذًا مفتوحة العضوية  اجتماع اللجنةعقد  -
الخاصة بدعم االقتصاد الفلمطيني و ليات تمويل الخطة االمتراتيجية للتنمية القطاعية لمدينة  6/9/2018بتاريخ 

دولوووة  لموووطين، والمنظموووات العربيوووة واإلموووالمية، والصووونادي   ،بمشووواركة األمانوووة العاموووة (2022-2018القووودس )
 التاليوة التوصوياتعورض توم . و قورار المجلوساالجتماع علوى الخوروج بالتوصويات الالظموة لتنفيوذ وا    . وقدالعربية

 20-19)األمانوووة العاموووة:علوووى االجتمووواع االموووتثنائي للمجلوووس االقتصووواد  واالجتمووواعي  الصوووادرة عووون االجتمووواع
 :الجم وريووة اللبنانيووة)بعووة التنمويووة: االقتصووادية واالجتماعيووة  ووي دورت ووا الرا العربيووة لقمووةلإلعووداد ل (12/2018/

20/1/2019): 
التأكيد على الممؤولية العربية واالمالمية الجماعية تجا  القدس، ودعوة جميع الدول، والمنظمات العربية  .1

واإلمالمية، والصنادي  العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص،  لى تو ير التمويل الالظم 
( 2022-2018 ي الخطة االمتراتيجية للتنمية القطاعية  ي القدس الشرقية )لتنفيذ المشروعات الواردة 
 بالتنمي  مع دولة  لمطين.

 29/3/2017( بتاريخ 28( د.ع )677الطلب من الدول األعضاء االلتظام بتنفيذ قرار قمة عمان رقم ) .2
ه قمة القدس بمدينة مليون دوالر والذ   كدت علي 500بشأن ظيادة موارد صندوقي األقصى والقدس بقيمة 

، ودعوة الدول التي لم تِ  بالتظامات ا  ي هذا الشأن 15/4/2018( بتاريخ 711الظ ران بالقرار رقم )
 بمرعة الو اء ب ا.

دعوة المجالس الوظارية العربية المتخصصة، والبرلمان العربي، والبرلمانات العربية الوطنية، والمنظمات  .3
ومائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة االمتراتيجية للتنمية القطاعية  ي واالتحادات العربية، المتحداث 

 ( بالتنمي  مع دولة  لمطين.2022 – 2018القدس )
-2018تبني  لية التدخل العربي واإلمالمي لتنفيذ الخطة االمتراتيجية للتنمية القطاعية  ي القدس ) .4

 .( من خالل التنمي  والتواصل مع دولة  لمطين2022
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  :غرف ا تجار  وا  راعق وا قطاع ا خاصفي مجال  ج.
، (27/10/2018 :القوواهرة)لمجلووس اتحوواد الغوور  العربيووة  (128) ووي اجتماعووات الوودورة  شوواركت األمانووة العامووة -

بحوث  نشواء  :تم مناقشة عدة موضوعات من بين او دولة عربية.  17رؤماء اتحادات وو ود من  والتي شارك  ي ا
جوراءات الفحووص وتشووجيع التكاموول شو ادة منشووأ عربيووة  موحودة للصووادرات الموولعية، توحيود المواصووفات للمنتجووات وا 

مناقشوة التحوول الرقموي للتجوارة واالقتصواد العربوي  ،الصناعي لتنميوة التجوارة البينيوة والصوادرات بوين الودول العربيوة
د الغور  لموؤتمر األمون الغوذائي باإلضوا ة  لوى مناقشوة اموتعدادات اتحواتصور للموو  العربيوة االلكترونيوة،  وطرح

: التنمويةالعربية مع انعقاد القمة  العربي ومنتدا القطاع الخاص العربي الذا يعقد  ي مقر االتحاد ببيروت تظامناً 
تحووواد الغووور  كموووا توووم انتخووواب اللجنوووة التنفيذيوووة ال .20/1/2019المظموووع عقووودها بتووواريخ واالجتماعيوووة  االقتصوووادية

الجم وريوووة اليمنيوووة، المملكوووة األردنيوووة  العربيوووة، الجم وريوووة اللبنانيوووة، مصووورجم وريوووة  هوووي:، دول 7العربيوووة مووون 
كموووا توووم . موووارات العربيوووة المتحووودة، الجم وريوووة الجظائريوووة الديمقراطيوووة الشوووعبيةال اشووومية، مملكوووة البحووورين، دولوووة اإل

لعربيووة البلجيكيووة واللكموومبورجية، انتخوواب  مووين عووام لكوول موون مر ووة التجووارة العربيووة البريطانيووة والغر ووة التجاريووة ا
 .ومناقشة  وضاع كل من الغر ة العربية ال ندية واإليطالية

الووذ  نظمووه اتحوواد الغوور   ،جامعووة  ووي المووؤتمر العربووي المووادس لالمووتثمار  ووي األموون الغووذائيلشووارك األمووين العووام ل -
تحووت رعايووة كريمووة موون صوواحب الموومو ، (15/11/2018-14 :دولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة - الفجيوورة)العربيووة 

الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلوس األعلوى حواكم  موارة الفجيورة، بالتعواون موع وظارة التغيور المنواخي والبيئوة 
واتحوواد موور  التجووارة والصووناعة بدولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة ومر ووة تجووارة  ي دولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة وو

 لألموم المتحودةوالمنظمة العربية للتنميوة الظراعيوة ومنظموة األمذيوة والظراعوة  جامعةلمانة العامة لوصناعة الفجيرة واأل
واالتحاد العربي للصناعات الغذائية، وبمشاركة الغر  العربية واتحادات ا والشركات العربية والدولية الرائدة  وي مجوال 

هووود  الموووؤتمر  لوووى  لقووواء و يوووة العربيوووة والدوليوووة المعنيوووة. األمووون الغوووذائي والمنظموووات واالتحوووادات والمؤمموووات التمويل
الضوووء علووى  هميووة االمووتثمار  ووي "الظراعووة الذكيووة"، ألن ووا تركووظ علووى االمووتغالل األمثوول للظراعووة ألقوول مموواحة موون 

كمووا هوود  المووؤتمر  لووى االطووالع علووى  .األرض و قوول كميووة موون الميووا  للحصووول علووى   ضوول  نتوواج موون المحاصوويل
يات الوطنيووة للوودول العربيووة  ووي هووذا المجووال والتعوور  علووى الفوورص الجديوودة وامووتن اض طاقووات القطوواع االمووتراتيج

الخاص العربي لتحقي  نقلة نوعية  ي االمتثمارات تمتجيب الحتياجات و ولويات العوالم العربوي التوي تتطلوب مقاربوة 
علووى العلووم والتكنولوجيووا  ، ارتكوواظاً 2030مة قضووية األموون الغووذائي  ووي موويا  التقوودم  ووي تنفيووذ  هوودا  التنميووة الممووتدا

 على ممتوا العمل العربي المشترك. وعلى ممتوا المشروعات الوطنية   والريادة واالبتكار، مواءً 

الوووذ  و  ،(2018 /28/11-27 : ثينووا) ووي المنتووودا االقتصوواد  العربوووي اليونوواني الموووابع  شوواركت األمانووة العاموووة -
 ،لعربووووي: خارطووووة جديوووودة للنمووووواليونانيووووة للتجووووارة والتنميووووة تحووووت شووووعار اليونووووان والعووووالم ا العربيووووةنظمتووووه الغر ووووة 

 اليونوووووواني الجانووووووب وموووووون ،عربيووووووة دولووووووة 15 يمثلووووووون العوووووورب عمووووووالألا رجووووووال موووووون 130 موووووون  كثوووووور بحضووووووور
 شووووووووووووووووركة. وتووووووووووووووووم 80 حوووووووووووووووووالي اليونووووووووووووووووانيين يمثلووووووووووووووووون عمووووووووووووووووالألا رجووووووووووووووووال 110 موووووووووووووووون  كثوووووووووووووووور حضوووووووووووووووور 

جلموووووتي   وووووي المنتووووودا  ولوووووى. وقووووود واليونووووواني العربوووووي الجوووووانبين بوووووين تفووووواهم وموووووذكرات عمووووول اتفاقيوووووات توقيوووووع
. واالموووتثمار الشوووراكة و ووورص والصوووناعات الخووودمات والمووووانئ المالحوووة قطووواعي حوووول ًا كبيوووراً اهتمامووو األول اليووووم

  التحتيوووووووووووووووووووووووة والبنيوووووووووووووووووووووووة نشووووووووووووووووووووووواءاتإلا حوووووووووووووووووووووووول عمووووووووووووووووووووووول جلموووووووووووووووووووووووتي اليووووووووووووووووووووووووم الثووووووووووووووووووووووواني وتضووووووووووووووووووووووومن
 مكثفووووووووة ثنائيووووووووة عموووووووول عقوووووووودت لقوووووووواءات كمووووووووا. العربووووووووي والعووووووووالم اليونووووووووان  ووووووووي الممووووووووتدامة الطاقووووووووة وممووووووووتقبل

 .العمل قطاعات كا ة  ي اليونانيين ونظرائ م العرب عمالألا رجال بين
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 وووووووي نموووووووخته " اإليطوووووووالي األعموووووووال االقتصووووووواد  العربوووووووي  منتووووووودا  وووووووي وووووووي روموووووووا جامعوووووووة الشووووووواركت بعثوووووووة  -
وشوارك عودد كبيور مون ، ( 17/10/2018- 16 :روموا)الغر ة العربية اإليطالية المشوتركة   هنّظمت  الذ  الثانية،

انعقوواد الوودورة الثانيووة للمنتوودا بعوود النجوواح  وجوواءكبووار الممووؤولين ورجووال األعمووال موون البلوودان العربيووة واألجنبيووة. 
مثاليوة هاموة المنتودا منّصوة  عودويُ الباهر الذ  حققه المنتدا  ي نمخته األولى العام الماضي  وي مدينوة ميالنوو، 

 ووورص األعموووال  وكوووذلك التعووور  علوووىثقا وووات األعموووال المتبادلوووة،  التعووواون وتبوووادل الخبووورات  وووي مجوووال لتعظيوووظ
  .واالمتثمار  ي  يطاليا والعالم العربي

 والوذ  عقود ،(25/10/2018)القواهرة:  "الملتقى العربي األلماني التامع للطاقة" ي  عمال  العامة األمانةشاركت  -
ذلوك ب ود  و ، مانوة العاموةالغر ة التجارية العربية األلمانية المشوتركة واألو ية اتحاد الغر  العرب بينبتنظيم مشترك 

 لماني  ي مجال الطاقة.بحث مبل تعظيظ التعاون العربي األ
 

 يف جمال امللكية الفكرية والتنافسية: .9
الوذا نظمتوه المنظموة العالميوة ، " ريقيوا احترام حقو  الملكية الفكرية ينبثو  مون  ي مؤتمر "األمانة العامة شاركت  -

 ريقيووا للملكيووة الفكريووة ومنظمووة التجووارة العالميووة ومنظمووة الجمووارك  جنوووب  مفوضوويةللملكيووة الفكريووة بالتعوواون مووع 
 .(25/10/2018-23 : ريقيا جنوب  -مدينة جوهانمبرج) )االنتربول( العالمية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية

وظراء وصانعي الميامات والقضاة وكبوار مموؤولي بين م دولة من  70مشارك يمثلون  400االجتماع   يوشارك 
لوى توو ير منصوة عالميوة  االجتمواع ي ود  و  حكوميوة والشوركات.الاالنفاذ وممثلين عن المنظمات الحكومية وميور 

احتوورام الشووركاء المعنيووين بتعظيووظ  كا ووةو  للحوووار  يمووا بووين الممووؤولين الحكوووميين وصووناع القوورار والقطوواع الخوواص
جول رؤيوة جديودة للفورص والتحوديات  ر والتجارب، وتعظيظ التعاون مون  كاألجل تبادل ا حقو  الملكية الفكرية من 

 التي تؤثر  ي ممتقبل حماية حقو  الملكية الفكرية.
االجتمواع اإلقليموي العربوي  قوديوة، عُ ة العالمية للملكية الفكر مانة العامة والمنظمألطار التعاون الممتمر بين  ا  ي  -

-7: مانووووة العامووووةألا)حووووول الملكيووووة الفكريووووة والشووووباب، وذلووووك بالتعوووواون مووووع المنظمووووة العالميووووة للملكيووووة الفكريووووة 
عوودد مووون المكاتوووب  والفكريووة وممثلووو ل الملكيوووةمجووا يخبوووراء  وووال وووي االجتموواع نخبوووة موون  وشووارك .(8/11/2018

الجم ورية  –العربية المتحدة  ماراتإلادولة  –ية ال اشمية ردنألاالمملكة الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية )
مووولطنة  -الموووودانجم وريوووة  -الموووعوديةالمملكوووة العربيوووة  -جيبووووتيجم وريوووة  –يوووة الديمقراطيوووة الشوووعبية الجظائر 
 مصوورجم وريووة  –الجم وريووة اللبنانيووة  -الكويووتدولووة  -المتحوودة القموورجووظر جم وريووة  - لمووطيندولووة  -عمووان

االجتمواع   ود يو شوباب المختورعين والمبتكورين  وي كا وة المجواالت. د مون الطوالب و لوى عود (، باإلضا ة العربية 
للممواهمة جول تحفيوظهم لتمووي  اختراعوات م ودعوم ابتكوارات م  المخترعين  وي الودول العربيوة مون  تشجيع شباب لى 

دور الملكيووة الفكريووة  ووي  :برظهووا عمووال االجتموواع عوودة محوواور  وتضوومن جوودول  . ووي بنوواء اقتصوواد معر ووي ممووتدام
، العالقوووات التجاريوووة  وووي االموووتراتيجيات التجاريوووة، االبتكوووار لتشوووجيع ةداأبوووراءة االختوووراع كووو التنميوووة االقتصوووادية،
ة الفكرية والمشوروعات الصوغيرة والمتوموطة، البورامج التوي تقودم ا شكال التعبير الثقا ي، الملكي المعار  التقليدية و 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتشجيع الملكية الفكرية، دور جامعة الدول العربية  ي تعظيوظ الملكيوة الفكريوة  وي 
 المنطقة العربية.

خالقيوووات العلووووم  ل منطقوووة المشووور  العربوووي حوووول شووورعة  وووي االجتمووواع  التشووواور  لووودو  األمانوووة العاموووةشووواركت  -
والتووي نظم ووا مكتووب اليونمووكو اإلقليمووي للعلوووم  ووي الوودول العربيووة بالتعوواون مووع  ،والتكنولوجيووا  ووي المنطقووة العربيووة
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ويأتي هذا االجتماع ضمن ململة  .(19/11/2018 :ردنية ال اشميةألالمملكة ا)ردنية ألا الجمعية العلمية الملكية
 يةالجم وريووووة اللبنانيووووة والمملكووووة العربيووووة المووووعودو  العربيووووة مصوووورموووون االجتماعووووات التووووي عقوووودت  ووووي جم وريووووة 

 ووي المنطقووة  خالقيووات العلوووم والتكنولوجيووا وتفعيل ووا ممووتقبالً   شوورعةلممووودة  عوودادإلالجم وريووة التونمووية ب وود  او 
والتي جاءت بمبادرة مشتركة من مكتب اليونمكو اإلقليمي للعلوم  ي الدول العربية بالقاهرة وجامعة الدول  ،العربية

بجم وريوة كاديميوة البحوث العلموي والتكنولوجيوا  و  الجم وريوة اللبنانيوةة  ي العربية والمجلس الوطني للبحوث العلمي
طووار   موون  جوول  يجوواد، الجم وريووة التونموويةبامووتور  ووي  ردنيووة ومع وودألوالجمعيووة الملكيووة العلميووة ا مصوور العربيووة

 خالقووي يوجووه العلووم والتكنولوجيووا بعيوودًا عوون الممارمووات ميوور االخالقيووة والضووارة باإلنمووان والبيئووة وتعظيووظ دورهووا 
يوووة ردنألاالمملكوووة  عووون كووول مووون:ن و االجتمووواع  ممثلووو  ووويشوووارك و كمحووورك محوووور  للتنميوووة  وووي المنطقوووة العربيوووة. 

مجوالس البحووث العلميوة الوطنيوة والجامعوات  من ، الجم ورية اللبنانية،  لمطيندولة ، العرا جم ورية  ،ال اشمية
 الكبرا وهيئات المجتمع المدني المتخصصة  ي قضايا األخالقيات والعلوم والتكنولوجيا. 

الملكيوة الفكريوة والصوحة العاموة  قليميوة المشوتركة للمموؤولين الحكووميين حوولإل وي النودوة ااألمانوة العاموة شواركت  -
التووي نظمت ووا المنظمووة العالميووة للملكيووة الفكريووة بالتعوواون مووع منظمووة الصووحة العالميووة ومنظمووة التجووارة  ،والتجووارة

لووى ظيووادة الوووعى حووول التعوواون  النوودوة وهوود ت . (2018 /21/11-18 :الكويووت)العالميووة وصووندو  النقوود الوودولي 
االبتكار  ي  لتعظيظ االبتكار  ي التكنولوجيات الطبية، والتركيظ على الدور الذا يلعبهالثالثي بين هذ  المنظمات 

لوى  وتعظيوظ االبتكوار للوصوول  ،ة وصوحيةودور الملكية الفكريوة  وي وضوع مياموات تجاريو، تطوير الصحة العامة
 لى ذلك. وصول ، ودعم االبتكار الصيدلي للالتقدم التكنولوجي  ي تحقي  منتجات طبية بأمعار معقولة
 

 يف جمال التنسيق واملتابعة االقتصادية : .10
أواًل: متابعةةةق ترايةةةا رتةةةائج وعةةةرارا  ا قمةةةق ا عربيةةةق ا ترمويةةةق: االعت ةةةا يق واالجتماعيةةةق فةةةي  ورتهةةةا ا ثا ثةةةق 

 (:2013)ا رياض: يراير
 :التالي نصه 15/4/2018بتاريخ  (730)القرار رقم  (29) د.عمجلس الجامعة على ممتوا القمة  صدر 
اإلحاطة علمًا باإلجراءات التي اتخذت ا الدول األعضاء واألمانة العامة للجامعة والمجالس الوظارية العربية  .1

المتخصصة ومؤممات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: االقتصادية 
 (، ودعوت م  لى مواصلة متابعة تنفيذ هذ  القرارات.22/1/2013-21)الرياض:واالجتماعية  ي دورت ا الثالثة 

الترحيب بطلب الجم ورية اللبنانية امتضا ة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية  .2
المشترك ، والطلب من األمانة العامة التنمي  مع الدول األعضاء ومؤممات العمل العربي 2019 ي عام 

والمجالس الوظارية العربية المتخصصة لإلعداد ألعمال القمة، وعقد االجتماعات واللقاءات الالظمة  ي هذا 
الشأن. وتكلي  األمانة العامة بالتواصل والتنمي  مع الجم ورية اللبنانية لإلعداد والتحضير الجيد ألعمال 

ة المشكلة بموجب قرار المجلس االقتصاد  هذ  القمة، والتنمي   ي هذا الشأن مع اللجنة الوظاري
حاطة الدول األعضاء بالممتجدات  واًل بأول.8/2/2018بتاريخ  2166واالجتماعي رقم   ، وا 

مخاطبة الدول األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والطلب  لي ما قامت األمانة العامة ب ،و ي هذا الخصوص
حتوى يتمونى اتخواذ اإلجوراءات  ،صادية التوي ترموب  وي عرضو ا علوى القموةموا اة األمانة العامة بالموضوعات االقت

حالت ووووا  لووووى المجووووالس الوظاريووووة المتخصصووووة والجمعيووووات العموميووووة للمنظمووووات العربيووووة ومجووووالس  دارات  الالظمووووة وا 
 وي اعي مؤممات التمويل العربية لدرامة كا ة الجوانب الفنية ل ا تم يدًا لعرض ا على المجلس االقتصاد  واالجتم
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للنظر  ي ا ومن ثوم عرضو ا علوى ( 20/12/2018-19دورته االمتثنائية لإلعداد والتحضير للقمة )األمانة العامة:
بتووواريخ  عقووودها بالجم وريوووة اللبنانيوووةقووورر القموووة العربيوووة التنمويوووة: االقتصوووادية واالجتماعيوووة  وووي دورت وووا الرابعوووة الم

20/1/2019.  
 – (2016/ 23/11وعةةةةةرارا  ا قمةةةةق ا عربيةةةةةق اإلفريقيةةةةق ا رابعةةةةةق )مةةةةةاالبو :ثاريةةةةًا: متابعةةةةةق ترايةةةةا رتةةةةةائج 

 :ا جوارب االعت ا يق
، (، لتعظيوظ الشوراكة العربيوة اال ريقيوة23/11/2016عقدت القمة العربية اال ريقية الرابعة بغينيا االمتوائية )ماالبو: 

( والووودورة الثانيوووة 1977رة األولوووى للقموووة )مصووور: لمقوووررات القموووم  وووي دورات وووا الموووابقة الووودو  وتعووود مقررات وووا اموووتكماالً 
(. وصدر عن القمة " عالن ماالبو" ومجموعة من القرارات ركظت 2013(، والدورة الثالثة )الكويت: 2010)مرت: 

بشوووكل  ماموووي علوووى تعظيوووظ التعووواون  وووي العديووود مووون المجووواالت االقتصوووادية )التجوووارة، االموووتثمار، الطاقوووة، النقووول، 
العاموة تم تنظيم عدة اجتماعات بين األمانوة و تابعت األمانة العامة تنفيذ مقررات القمة. وقد ويل(. االتصاالت، التم

 .القرارات هذ  لمتابعة تنفيذ ومفوضية االتحاد اإل ريقي
 لقمةةةق فةةةي  ورتهةةةا  واإلعةةة ا ثا ثةةةًا: متابعةةةق رتةةةائج ا قمةةةق ا رابعةةةق  لةةة ول ا عربيةةةق و ول أمريكةةةا ا جروبيةةةق 

 ا جوارب االعت ا يق:  -(2018ا خامسق )جمهوريق فرزويال: 
(، اموتكمااًل 2015قدت القمة الرابعة للدول العربية ودول  مريكا الجنوبية  ي المملكة العربية المعودية )الرياض: عُ 

(، 2009( والودورة الثانيوة )الدوحوة: 2005ألمس ومبادئ التعاون التي تم  رماؤها  ي الدورة األولى للقموة )براظليوا: 
(. وصدر عن القمة " عالن الرياض" الذ  ركظ بشكل  مامي على تعظيظ التعاون  وي 2012والدورة الثالثة )بيرو: 

تابعووت وقوود رة، االمووتثمار، البيئووة، المووياحة، الطاقووة، النقوول، االتصوواالت(. العديوود موون المجوواالت االقتصووادية )التجووا
 .القمةاألمانة العامة تنفيذ مقررات 

 واالجتماعي: االعت ا  (  لمجلد 310: اإلع ا   ل ور  )رابعاً 
( )مقور 103تم  عوداد وثوائ  البنوود االقتصوادية للعورض علوى المجلوس االقتصواد  واالجتمواعي  وي دورتوه العاديوة )

(. وتشوومل الوثووائ : تقريوور األمووين العووام، المووذكرات الشووارحة للبنووود المدرجووة علوووى 7/2/2019-3األمانووة العامووة: 
 جدول  عمال اللجنة االقتصادية، وثيقة تقارير المجالس الوظارية المتخصصة واللجان.

 واعمم ا متح   جامعق ا  ول ا عربيق يا تعاوو بيو مرظومت: خامساً 
بمشواركة عودد  (2018 للتعواون العوام بوين منظوومتي الجامعوة العربيوة واألموم المتحودة )جنيو :( 14قد االجتماع )عُ 

نشوطة من المنظمات العربية المتخصصة ونظرائ م مون الجانوب األمموي وصودر عنوه الوثيقوة الختاميوة ومصوفو ة األ
ي المشووترك وجووار  متابعت ووا بالتعوواون بووين تووم تعميم ووا علووى مؤممووات العموول العربوو، 2020-2018والبوورامج للفتوورة 

 األمانات الفنية للمجالس الوظارية المتخصصة والمنظمات العربية. 
 مجلد ا جامعق:  موضوعا : سا ساً 

 تم  عداد تقارير شاملة لما يلي:
 ( العربيووووة  ( )المملكووووة29متابعووووة تنفيووووذ قوووورارات مجلووووس الجامعووووة علووووى ممووووتوا القمووووة  ووووي دورتووووه العاديووووة

 (.15/4/2018: المعودية
 ( للعوووووورض علووووووى الوووووودورة 151( و)150نشوووووواط اإلدارات الفرعيووووووة  يمووووووا بووووووين دورتووووووي مجلووووووس الجامعووووووة )

 . لمجلس الجامعة على الممتوا الوظار  (151)
 


