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 المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 ى الوزاريعلى المستو 
 (101الدورة العادية )

 م 8/2/2018هـــ الموافق  1439 ىاألول ىجماد 22
 التقرير والقرارات

 ـــــــــــ
 أواًل: االفتتاح:

( بشففأن 24/8/2017 - 100د.ع  - 2163تاذيففذال لقففرار المجلففس اتصتدففادال واتجتمففالي رصففم )ق   .1
( 101واتجتمففففاليد لقففففدة الففففدور  ) ( للمجلففففس اتصتدففففادال101الففففدور  ) لقففففدمولففففد ومكففففان تأكيففففد 

د وللفففففة ميفففففتوت كبفففففار الميفففففؤولين بتفففففاري   8/2/2018للمجلفففففس للفففففة الميفففففتوت الفففففوزارال بتفففففاري  
د واجتمفففاع اللجافففى اتجتماليفففى بتفففاري  5/2/2018د واجتمفففاع اللجافففى اتصتدفففاديى بتفففاري  7/2/2018
 بمقر األمااى العامى. 4/2/2018

وت الفوزارال ممثلفون لفن الفدو  العربيفى األل فاقد والمؤييفاة شارك  ي اجتماع المجلفس للفة الميفت .2
الماليفففى العربيفففى والماةمفففاة العربيفففى المتخددفففى واتترفففاداة العربيفففىد واألماافففى العامفففى. )مر فففق صفففوائم 

 المشاركين(.
اائففففب وزيففففر الماليففففى بالمملكففففى العربيففففى  –ا تففففتج اتجتمففففاع معففففالي اليففففيد/ رمففففد بففففن يففففليمان البففففازلي  .3

( للمجلففس اتصتدففادال واتجتمففالي. وألقففة يففعادت  100لففذال تولففة دولتفف  رئايففى الففدور  )اليففعوديى  ا
كلمى ررب  ي ا بالياد  الو فود وتقفدم  في بفدايت ا بالشفكر ل ماافى العامفى للفة الج فود التفي بفذلت ا  في 

عوديى شفار يففيادت  أاف   في ختففام رئايفى المملكففى العربيفى اليففوأاتلفداد والتر فير أللمففا  هفذو الففدور . 
 مشفيرال  د( لامال را لى بالعديد من اتاجازاة50( أكم  المجلس اتصتدادال واتجتمالي )100للدور  )

وما ففا  د(100س المملكففى للففدور  )رؤ للففة اتاجففازاة التففي تففم ترقيق ففا  ففي المجففا  اتصتدففادال خفف   تفف
تجففار  الخففدماة بففين لعربيففى لاا ففمام المملكففى العربيففى اليففعوديى والمملكففى اتردايففى ال اشففميى ل تذاصيففى ا

. كما تم ااجاز المذكر  التذييريى ل تذاصيفى المورفد  تيفتثمار رؤوس اتمفوا  العربيفى  في الدو  العربيى
شاد بعقد المؤتمر الترويجي لمؤييفاة أالدو  العربيى )المعدلى(  ي ديغت ا الا ائيى تم يدال إلصرارها. و 

 رك.العم  العربي المشت

( للمجلفففس اتصتدفففادال واتجتمفففالي د وألقفففة 101اليفففودان رئايفففى اجتمفففاع الفففدور  )تولفففة جم وريفففى   .4
وزيفففر الماليفففى والتخرفففير اتصتدفففادال  –مرمفففد لثمفففان يفففليمان الركفففابي  معفففالي الذريفففق أو  ركفففن د.

لففن  معربففال بجم وريففى اليففودان كلمففى ررففب خ ل ففا باليففاد  الو ففود وجميفف  العففاملين باألمااففى العامففى. 
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وشففكر  د( للمجلففس اتصتدففادال واتجتمففالي101ى جم وريففى اليففودان أللمففا  الففدور  )يففعادت  برئايفف
للة مبادر  اليودان  مشيرال  د(100المملكى العربيى اليعوديى للة رين ادارت ا أللما  الدور  )ييادت  

ريث لقدة ورشى لمف  ل فذو المبفادر  خف   شف ر يافاير المادفرم  في  دلترقيق اتمن الغذائي العربي
امفففاق اتصتدفففادال واتجتمفففالي وذلفففك خررفففوم بالتايفففيق مففف  الجامعفففى العربيفففى والدفففادوق العربفففي ل ال

أشفففار وصفففد لو ففف  خاررفففى رريفففق لتاذيفففذ المشفففرولاة المقتررفففى ودور الشفففركاق  فففي المررلفففى القادمفففى. 
باففد وما ففا باففد مارقففى التجففار  الرففر  العربيففى الكبففرتد و  دللففة أهميففى باففود جففدو  ألمففا  الففدور  يففيادت 

 مقترح مشروع المؤيياة الدغير  والمتويرى ومو وع ايت ا ى ال جئين اليوريين.و اتيتثمارد 
األمفففين العففام لجامعففى الفففدو  العربيففى كلمفففى ايففت ل ا بالترريفففب  –القففة معففالي اليفففيد أرمففد أبفففو الغففير  .5

( للمجلفس 101ديفى )بالياد  الو ود. كما صدم الت ائفى لجم وريفى اليفودان للفة تولي فا رئايفى الفدور  العا
اتصتدفففادال واتجتمفففاليد متمايفففال ل فففا خفففالا التو يفففق واليفففداد  فففي هفففذو الم مفففى. كمفففا توجففف  بالتقفففدير 

أن ااعقففاد  يففيادت أشففار وصففد للمملكففى العربيففى اليففعوديى للففة اتدار  الركيمففى أللمففا  الففدور  اليففابقى. 
زالفففة الت ديفففداة  لعربيفففى ريفففث تألمفففا  هفففذو الفففدور  يفففأتي  فففي توصيفففة دصيفففق وريفففاس بالايفففبى ل مفففى ا

األمفر الفذال يذفرا للفة جميف  الفدو  مزيفدال  دودفوب للي ا من ك  رفدب   ةوالتردياة الخرير  تتوال
ومففن  دآ ففاق جديففد  أكثففر ايففتقرارال وازدهففارال  ةمففن الت ففا ر والتكففاتا لمواج ت ففا وتجاوزهففا ل ارفف ق للفف

 ردفى جيفد  لتقيفيم كف  مفا  أن هذا المجلس يعد  ييادت أكد كما أج  ميتقب  أ    ل جيا  القادمى. 
يتعلق بأداق المجلس اتصتدادال واتجتمالي وكيذيى تروير وتعزيز آليات د   ذا األمر يعد أمرال رتميفال 

أللمفففا  هفففذا المجلفففس الاجفففاح  يفففيادت ت  كفففاك ماففف  لمواكبفففى الترفففوراة الجاريفففى. و فففي الا ايفففى تمافففة 
 واليداد.

وزيففر التخرففير ووزيففر التجففار  وكالففى بجم وريففى العففراق  –مان للففة الجميلففي ألقففة معففالي الففدكتور يففل  .6
كلمففى ررفففب  فففي بفففدايت ا باليفففاد  الو فففود وتوجففف  بالشففكر لجم وريفففى مدفففر العربيفففى للفففة كفففرم ال فففيا ى 

توجف  بالت ائفى للفة جم وريفى اليفودان للفة ترؤيف ا ألمفا  هفذو الفدور د وكفذلك كما ورين اتيتقبا . 
(د 100لعربيى اليفعوديى للفة ج ودهفا المبذولفى خف   ترؤيف ا ألمفا  الفدور  العاديفى )الشكر للمملكى ا

للففة أهميففى اليففعي صففدمال ارففو العمفف  العربففي المشففترك والتكامفف   يففيادت أشففار وصففد متمايلففا ل ففا التو يففق. 
لى  ي اتصتدادال العربي الماشود. كما دلا القرالين العام والخاا  ي الدو  العربيى للمشاركى الذال

د 2018 برايففففر  14 -12دولففففى الكويففففة خفففف   الذتففففر  للمففففاارين المقففففرر لقففففدو  ففففي المففففؤتمر الففففدولي 
رئففيس الفففوزراق العراصففي الففدكتور ريفففدر ى مشفففاركى دولففالباففك الففدولي و الجااففب الكفففويتي و بالتعففاون مفف  و 

كفذلك و  داإلرهفابي "دالف "ر ور جميف  الفدو  األل فاق  في الترفالا الفدولي  فد تاةفيم العبادالد و 
 .أهم الماةماة الدوليى المعايى
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( مرايففم توصيفف  المملكففى العربيففى اليففعوديى للففة اتذاصيففى التعففاون الجمركففي 101شفف دة ألمففا  الففدور  )  .7
العربي. وكذلك مرايم توصي  اتذاصيى تعاون بين الماةمى العربيى للتاميى الزراليى وال يئى العربيى للراصى 

 الذريى.

 
 مال المجلس:ثانيًا: إقرار جدول أع

 ايتعرا المجلس باود مشروع جدو  ألمال د وأصرو للة الارو التالي :
 :البند األول: تقرير األمين العام 

 ( للمجلس اتصتدادال واتجتمالي.100متابعى تاذيذ صراراة الدور  ) -1
 ( .101( و )100اشار األمااى العامى  يما بين دورتي المجلس ) -2

  الثانيالبند: 
( 29ال واتجتمالي لمجلس الجامعى للة ميتوت القمى  ي دورت  العاديى )الملا اتصتداد

 (.2018)المملكى العربيى اليعوديى: مارس/ آذار 
 الثالث: البند 

 والتر ير للقمى العربيى التامويى: اتصتداديى واتجتماليى  ي دورت ا الرابعى. اإللداد
 البند الرابع: 

غيايا اتيتوائيى:  –أل ريقيى  ي دورت ا الرابعى )ماتبومتابعى تاذيذ صراراة القمى العربيى ا
 الجوااب اتصتداديى واتجتماليى. -( 23/11/2016

 البند الخامس: 
متابعى تاذيذ لل ن الرياا الدادر لن القمى الرابعى للدو  العربيى ودو  أمريكا الجاوبيى 

( 2018)جم وريى  ازوي :  ( واإللداد للقمى  ي دورت ا الخاميى11/2015/ 11-10)الرياا: 
 اتصتداديى واتجتماليى. الجوااب -
 السادس البند: 

 .الجوااب اتصتداديى واتجتماليى -التعاون بين ماةومتي جامعى الدو  العربيى واألمم المترد  
 :البند السابع 

 عربي.مرور ألما  الدور : مارقى التجار  الرر  العربيى الكبرت وتروراة اتتراد الجمركي ال
 الثامن البند: 

 اتيتثمار  ي الدو  العربيى.
 التاسع البند: 

 مشروع ميثاق لربي لتروير صراع المؤيياة الدغير  والمتويرى.
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 البند العاشر: 
األلباق اتصتداديى واتجتماليى المترتبى للة ايت ا ى ال جئين اليوريين وأثرها للة الدو  

 العربيى الميت يذى.
  عشر الحاديالبند: 

مشروع تعدي  اتذاصيى تباد  اإللذاق من ال رائب والريوم للة اشاراة ومعداة مؤيياة الاق  
 .1979الجوال العربيى لعام 

  عشر الثانيالبند: 
 تعدي  الاةام األيايي لمجلس وزراق اإليكان والتعمير العرب.

  عشر الثالثالبند: 
 .لمعلوماةتعدي  اتذاصيى الماةمى العربيى لتكاولوجياة اتتدا  وا

 البند الرابع عشر : 
 المؤتمر اتل مي اتو  للترويز إلاجازاة وأاشرى ماةماة ومؤيياة العم  العربي المشترك.

 البند الخامس عشر: 
 التعاون العربي الدولي  ي المجاتة اتجتماليى والتامويى.

 السادس عشر البند: 
 العربيى.مقترح لاشاق المجلس اتللة لليكان والتاميى  ي الدو  

 البند السابع عشر: 
 البرلمان العربي للرذ .

 البند الثامن عشر: 
 التاميى الميتدامى.

  تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان:عشر التاسعالبند : 
 جالس الوزارية:مأواًل: ال
( لمجلفففففس الفففففوزراق العفففففرب الميفففففؤولين لفففففن شفففففؤون البيئفففففى 29تقريفففففر وصفففففراراة الفففففدور  ) -

 (.19/10/2017ى: )األمااى العام
( لمجلفففففففففس وزراق الاقففففففففف  العفففففففففرب )األكاديميفففففففففى العربيفففففففففى 30تقريفففففففففر وصفففففففففراراة الفففففففففدور  ) -

 (.10/2017/ 22للعلوم والتكاولوجيا والاق  البررال بمدياى اإليكادريى: 
( لمجلفففففففس وزراق الشفففففففؤون اتجتماليفففففففى العفففففففرب )دولفففففففى الكويفففففففة: 37صفففففففراراة الفففففففدور  ) -

13-14/11/2017.) 
( لمجلفففففففففس الففففففففوزراق العفففففففففرب ل تدفففففففففاتة والمعلومفففففففففاة 21ر  )تقريففففففففر وصفففففففففراراة الفففففففففدو  -

 (.4/12/2017)القاهر :
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( للمجلففففففس الففففففوزارال العربففففففي لليففففففيارى )األمااففففففى العامففففففى: 20تقريففففففر وصففففففراراة الففففففدور  ) -
6-7 /12/2017.) 

( لمجلففففففففس وزراق اإليففففففففكان والتعميففففففففر العففففففففرب )الربففففففففار: 34تقريففففففففر وصففففففففراراة الففففففففدور  ) -
23/12/2017.) 
 ثانيًا: اللجان:

( للجافففففى الذايفففففى الدائمفففففى ل ردفففففاق )األماافففففى العامفففففى: 39تقريفففففر وتودفففففياة اتجتمفففففاع ) -
25-26/10/2017.) 

-18تقريفففففففففففر وتودفففففففففففياة اتجتمفففففففففففاع الثفففففففففففااي للجافففففففففففى الملكيفففففففففففى الذكريفففففففففففى )القفففففففففففاهر : -
19/12/2017.) 

( للجاففففففففى مؤييففففففففاة المجتمفففففففف  المففففففففداي )اتمااففففففففى 24تقريففففففففر وتودففففففففياة اتجتمففففففففاع ) -
 (.1/2/2018العامى: 

 رير الدورال رو  مو ولاة الماةماة العربيى المتخددى.التق -
 :البند العشرون 

( للمجلس اتصتدادال واتجتمالي وترديد مولد ومكان لقد 102تأكيد مولد ومكان لقد الدور  )
 ( للمجلس.103الدور  )

 ما يستجد من أعمال:البند الحادي والعشرون : 
لذائ  من ديوا  الخارجيى.دلم ج ود الدوما   ي ميالي  ارو تاذيذ خرى الت  اميى الدوماليى وا 

 ثالثًا: بعد المناقشات اعتمد المجلس القرارات المرفقة. 
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 ثانيًا: القرارات
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 :األول البند
 

 رارــــــــــق
 بشأن

 (101)و( 100) المجلس دورتي بين العـام األميـن تقريـر 
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن

 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 الميؤوليند وكبار واتجتماليى تداديىاتص اللجاتين اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

   
 ررــــــُيقــــ

 األماافففففى واشفففففار للمجلفففففسد( 100) الفففففدور  صفففففراراة تاذيفففففذ رفففففو  العفففففام األمفففففين بتقريفففففر للمفففففال  اإلرارفففففى
 (.101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2164)ق 
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 :الثاني البند
 قــــــــــرار
 بشأن

 (29) العادية دورته في القمة مستوى على الجامعة لمجلس واالجتماعي االقتصادي الملف
 ( 2018 آذار/  مارس: السعودية العربية المملكة)

 ــــــــــ

 وزاري،ال المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن

 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 د23/5/2004 بتاري  16 ع.د 280 رصم القمى ميتوت للة العربيى الدو  جامعى مجلس صرار 

 د26/3/2014 بتاري  25 ع.د 605 رصم القمى ميتوت للة العربيى الدو  جامعى مجلس صرار 

 د14/2/2001 بتاري  67 ع.د 1406 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس صرار 

 د24/8/2017 بتاري  100 ع.د 2138 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس صرار 

 د14/11/2017 بتاري  37 ع.د 835 رصم العرب اتجتماليى الشؤون وزراق مجلس صرار 

 د2/3/2017 بتاري  العربد والبيئى الدرى وزراق مجليي بين المشترك الوزارال اتجتماع صرار  

 الميؤوليند وكبار واتجتماليى اتصتداديى اللجاتين اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ررــــــُيقــــ

 اتصتدفففففففففففادال الملفففففففففففا  فففففففففففي ت فففففففففففميا ا المقتفففففففففففرح التاليفففففففففففى بالمو فففففففففففولاة للمفففففففففففال  اإلرارفففففففففففى : أوالً 
 (:29) العاديى دورت   ي القمى ميتوت للة العربيى الدو  جامعى لمجلس واتجتمالي

 العربفففففففففففي والتامففففففففففوال واتجتمففففففففففالي اتصتدففففففففففادال العمفففففففففف  لففففففففففن العففففففففففام األمففففففففففين تقريفففففففففففر -1
 .مشتركال

 .القمى ميتوت للة الجامعى لمجلس( 28) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  تقرير -2
 واتجتماليفففففى اتصتدفففففاديى: التامويفففففى العربيفففففى القمفففففى صفففففراراة تاذيفففففذ متابعفففففى رفففففو  تقريفففففر -3

 (.22/1/2013-21: الرياا) الثالثى دورت ا  ي
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 .العربي يالجمرك اتتراد وتروراة الكبرت العربيى الرر  التجار  مارقى -4
 .وتاميت ا البيئى لرمايى العربيى الوثيقى -5
 . العربيى المارقى  ة الكوارث مخارر من الرد   -6
 الماففففففا   وتقايففففففم التراثيففففففى ومعار  ففففففا الاباتيففففففى الوراثيففففففى المففففففوارد لتبففففففاد  العربيففففففى اتتذاصيففففففى -7

 .ايتخدام ا لن الااشئى
 .والمتويرى الدغير  المؤيياة صراع لتروير لربي ميثاق مشروع -8
 اليفففففففففوريين ال جئفففففففففين ايت فففففففففا ى للفففففففففة المترتبفففففففففى واتجتماليفففففففففى اتصتدفففففففففاديى األلبفففففففففاق -9

 .الميت يذى العربيى الدو  للة وأثرها
 واألمااففففففى العففففففرب اتجتماليففففففى الشففففففؤون وزراق لمجلففففففس التاذيففففففذال المكتففففففب رئففففففيس تقريففففففر -10

 رصفففففم العربيفففففى القمفففففى صفففففرار لتاذيفففففذ اتخاذهفففففا تفففففم التفففففي اإلجفففففراقاة رفففففو  للمجلفففففسد الذايفففففى
 اإلرهفففففففاب رفففففففو  الفففففففوزارال المفففففففؤتمر اتفففففففائز" بشفففففففأن 29/3/2017 بتفففففففاري  28 ع.د 699

 ".ومعالجاة أيباب: اتجتماليى والتاميى
 العربفففففففي العمففففففف  دلفففففففم" لافففففففوان ترفففففففة الدفففففففادر العربفففففففي اإللففففففف ن تاذيفففففففذ لمففففففف  خرفففففففى -11

 ".اإلرهاب للة للق اق
 .الذقر للة والق اق اتجتماليى اليياياة لدراياة العربي المركز لاشاق -12
 .العربي اتجتمالي العم  م ااى -13
 اات ففففففاك ةفففففف   ففففففي الذليففففففرياي الرذفففففف  معاافففففا  لففففففن الففففففدولي المففففففؤتمر وتودففففففياة اتفففففائز -14

 دولففففففففففففى الكويففففففففففففة  الرذفففففففففففف د رقففففففففففففوق تتذاصيففففففففففففى بففففففففففففاترت   القائمففففففففففففى القففففففففففففو  ليففففففففففففرائي 
(12-13/11/2017.) 

 للدفففففففرى اتيفففففففتراتيجي العربفففففففي العمففففففف  ودليففففففف  والبيئفففففففى للدفففففففرى العربيفففففففى اتيفففففففتراتيجيى -15
 (.2030-2017) بيئىوال

 .2030 الميتدامى للتاميى العربيى اإلل ميى الخريرى -16

 :ثانياً 
 صبفففففف  األل ففففففاق الففففففدو  للففففففة واتجتمففففففالي اتصتدففففففادال الملففففففا لريففففففا  العامففففففى األمااففففففى مففففففن الرلففففففب
 لعففففففففرا الُمقففففففففر   المعففففففففايير و ففففففففق وذلففففففففك بأيففففففففبوليند للقمففففففففى التر ففففففففيريى اتجتمالففففففففاة بففففففففدق مولففففففففد

 .القمى للة المو ولاة
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2165ق ) 



15 

 

 : الثالث البند

 قــــــــــرار
 بشأن

 واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية للقمة والتحضير اإلعداد
 الرابعة دورتها في

 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن

 :على اطالعه بعد -
  العامىد مااىاأل مذكر 

 د25/7/2016 بتاري  27 ع.د 658 رصم القمى ميتوت للة العربيى الدو  جامعى مجلس صرار 

 د22/1/2013 بتاري  3 ع.د 38 رصم واتجتماليى اتصتداديى: التامويى العربيى القمى صرار 

 د12/2/2009 بتاري  83 ع.د 1760 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس صرار  

 الميؤوليند وكبار واتجتماليى اتصتداديى اللجاتين اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــُيقــــ

: الرياض) الثالثة دورتها في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة قرارات تنفيذ متابعة: أوالً 
 (:3201 ثان كانون/ يناير

 العمفف  ومؤييففاة األل ففاق والففدو  العامففى األمااففى اتخففذت ا التففي بففاإلجراقاة للمففا اإلرارففى -1
: التامويفففففى العربيفففففى القمفففففى صفففففراراة لتاذيفففففذ المتخددفففففى الوزاريفففففى والمجفففففالس المشفففففترك العربفففففي

 (.2013 ثان كااون/  يااير: الرياا) الثالثى دورت ا  ي واتجتماليى اتصتداديى
 الثالثفى الدور  صراراة لتاذيذ المتخذ  اإلجراقاة رو  ا ائي تقرير بعرا عامىال األمااى تكليا -2

 .الرابعى دورت ا  ي القمى للة التقرير هذا ولرا للقمىد

 الرابعة دورتها في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية للقمة والتحضير اإلعداد: ثانياً 
 (:2019: اللبنانية الجمهورية)

 واتجتماليى اتصتداديى: التامويى العربيى القمى ايت ا ى اللبااايى الجم وريى ببرل الترريب -1
 .2019 لام  ي الرابعى دورت ا  ي
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 المشترك العربي العم  ومؤيياة األل اقد الدو  م  التاييق العامى األمااى من الرلب -2
 ولقد ىدالقم أللما  الجيد والتر ير ل لداد المتخددى العربيى الوزاريى والمجالس

 م  والتاييق بالتواد  العامى األمااى وتكليا .الشأن هذا  ي ال زمى واللقاقاة اتجتمالاة
 القمى للة لر  ا المقترح والبرامز والمشرولاة المقترراة لدرايى اللبااايى الجم وريى

 القمى صرت اأ التي للمعايير ربقال  الرابعىد دورت ا  ي واتجتماليى اتصتداديى: التامويى العربيى
 .القمى أللما  الجيد والتر ير ل لداد وكذلك الشأند هذا  ي

 وجم وريى اليعوديى العربيى المملكى) المجلس ترويكا من الُمشك لى الوزاريى اللجاى دلو  -3
 مدر جم وريى) التامويى العربيى القمى وترويكا د(الذيدراليى الدوما  وجم وريى اليودان
 المغربيى والمملكى التواييى والجم وريى( اللبااايى والجم وريى اليعوديى يىالعرب والمملكى العربيى
 اجتمالاة هام  للة أش ر يتى ك  دوريى بدذى اجتمالات ا لعقد للجامعىد العام واألمين
 هام  للة ألمال ا تبدأ أن للة الوزارالد الميتوت للة واتجتمالي اتصتدادال المجلس
 الراجىد دلة كلما لاديى غير اجتمالاة تعقد أن ول ا د(102) للمجلس القادمى الدور 
 الوزاريى اللجاى اجتمالاة ييبق أن وللة الشأند هذا  ي المتبعى ل اةمى و قال  وذلك

 الا ائي التقرير متابعى م مت ا وتكون الميؤولين كبار ميتوت للة تر يريى اجتمالاة
 العربيى للقمى الثالثى الدور  صراراة لتاذيذ المتخذ  اإلجراقاة رو  العامى األمااى من المقدم

 العامى األمااى وتكليا. القادمى للقمى واإللداد( 2013 ثان كااون/يااير: الرياا) التامويى
 اتصتدادال المجلس للة دوريى تقارير بر   اللجاى وتقوم تاعقادهاد الدلو  بتوجي 

 .الوزارال الميتوت للة واتجتمالي
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2166)ق 
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 :الرابع البند
 قــــــــــرار
 بشأن

 الرابعة دورتها في األفريقية العربية القمة قرارات تنفيذ متابعة
 ( 23/11/2016: االستوائية غينيا – ماالبو)

 واالجتماعية االقتصادية الجوانب
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن

 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 بتفاري ( واتجتماليفى اتصتدفاديى الجواافب)  ىالرابعف دورت فا  ي األ ريقيى - العربيى القمى صراراة 
 د23/11/2016

 د24/8/2017 بتاري  100 ع.د 2139 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس صرار 

 الميؤوليند وكبار واتجتماليى اتصتداديى اللجاتين اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ()ررــــــقــــيُ 

 :االقتصادية الجوانب: أوالً 
 اتصتداديى الجوااب تيتكما  األ ريقي اتتراد مذو يى م  التاييق العامى األمااى ايتمرار .1

 المجلس لتوجي اة و قال  2019/2021-2018 اإل ريقيى العربيى العم  خرى مشروع  ي
 أوتل  األل اق الدو  للة للي ا التود  يتم التي الاتائز وتعميم واتجتماليد اتصتدادال

 .بأو 
 اتتداتة إلجراق الزراليى للتاميى العربيى الماةمى م  بالتاييق العامى األمااى تكليا .2

 األ ريقي الوزارال المؤتمر ايت ا ى  ي الراغبى الدولى لترديد األل اق الدو  م  ال زمى

                                                 

(  )يىد تذكر ك  من: المملكى المغربيىد المملكى األردايى ال اشميىد دولى اإلماراة العربيى المترد د مملكى البرريند المملكفى العربيفى اليفعود
 دولى صررد الجم وريى اليمايى اايراب ا من أشغا  الدور  الرابعى للقمى العربيى اإل ريقيى.
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 د2018 لام خ   لقدو المقرر ذائيالغ واألمن الزراليى التاميى رو  الراب  المشترك العربي
 .المشترك الوزارال المؤتمر هام  للة األ ريقي العربي الزرالي المعرا ولقد

 للة المشتركى ات ريقيى العربيى المشرولاة تموي  بتاييق الخاا التدور تعميم للاد  .3
 .  2018 ي ابر  اصداو مولد  ي ب ا العامى األمااى وموا ا  الم رةاة إلبداق األل اق الدو 

 للة الكوارث لمواج ى المشترك األ ريقي العربي الدادوق بإاشاق الخادى الدرايى تعميم .4
 .  2018 ابري  اصداو مولد  ي ب ا العامى األمااى وموا ا  الم رةاة إلبداق األل اق الدو 

 :االجتماعية الجوانب: ثانياً 
 العم  خرى تلتماد األ ريقيد ترادات مذو يى م  التاييق موادلى للة العامى األمااى دلو  -1

 المجلس أصرها التي المو ولاة لرار  ي وذلك األ ريقيد العربي التعاون لرار  ي
 .1/9/2016 بتاري  98 ع.د 2099 رصم صرارو بموجب واتجتمالي اتصتدادال

 للة ا ائيال  ل تذاق األ ريقيد اتتراد مذو يى م  التاييق موادلى للة العامى األمااى دلو  -2
 الخاميى األ ريقيى العربيى القمى للة لر  ا المقترح والتامويى اتجتماليى المو ولاة

 (.2018: الرياا) القادمى
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2167)ق 
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 :الخامس البند
 قــــــــــرار
 بشأن

 يةالجنوب أمريكا ودول العربية للدول الرابعة القمة عن الصادر الرياض إعالن تنفيذ متابعة
 (11/11/2015-10: الرياض)

 (2018: فنزويال جمهورية) الخامسة دورتها في للقمة واإلعداد
 واالجتماعية االقتصادية الجوانب

 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن

 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر  

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  امالع األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 د1/9/2016 بتاري  98 ع.د 2100 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس صرار 

 د24/8/2017 بتاري  100 ع.د 2140 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس صرار 

 د7/12/2017 بتاري  245 رصم للييارى العربي الوزارال المجلس صرار 

 الميؤوليند وكبار واتجتماليى اتصتداديى اللجاتين اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ررــــــُيقــــ

 :االقتصادية الجوانب: أوالً 
 لقد تذعي  لمتابعى الجاوبي األمريكي الجااب م  التاييق بموادلى العامى األمااى تكليا .1

 م  العربي التعاون أرر يعزز بما اتصتداديى الجوااب  ي المشتركى والذعالياة اتجتمالاة
  ي للاةر الوزارال الميتوت للة الجامعى مجلس للة المو وع ور   الجاوبيىد أمريكا دو 

 تأخر  وق  ي وذلك الخدواد هذا  ي الجاوبي األمريكي الجااب م  اييقالت موادلى
 .والذعالياة اتجتمالاة من لدد لقد

 لعقد الزراليى للتاميى العربيى والماةمى اليودان جم وريى م  التاييق العامى األمااى ايتمرار .2
 الجاوبيىد مريكاأ ودو  العربيى الدو  بين الزرالي للتعاون الذرليى للجاى األو  اتجتماع

 . اليودان جم وريى يتيت يذ  الذال
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  ي الييارى لوزراق المشترك األو  ل جتماع العربيى مدر جم وريى ايت ا ىب الترريب .3
 .الجاوبيى أمريكا ودو  العربيى الدو 

 :االجتماعية الجوانب: ثانياً 
 لقفففففففد  فففففففي ةفففففففرللا الجاوبيفففففففىد أمريكفففففففا دو  مففففففف  المشفففففففاوراة بموادفففففففلى العامفففففففى األماافففففففى تكليفففففففا
  ففففففففوق  ففففففففي وذلففففففففك المشففففففففتركد اتجتمففففففففالي التعففففففففاون جوااففففففففب كا ففففففففى تاففففففففاص  مشففففففففتركى  عاليففففففففى
 صبففففف  تعقفففففد أن للفففففة للجفففففاابيند والمفففففا  الوصفففففة يفففففو ر وبمفففففا صراليفففففىد اجتمالفففففاة لقفففففد دفففففعوبى

 .2018 لام  ازوي  جم وريى  ي لقدها المقرر الخاميى القمى

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2168)ق 



21 

 

 :السادس البند
 قــــــــــرار
 بشأن

 المتحدة واألمم العربية الدول جامعة منظومتي بين التعاون
 واالجتماعية االقتصادية الجوانب

 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ بعىمتا رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 د24/8/2017 بتاري  100 ع.د 2141 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس صرار 

 الفففدو  جامعفففى ماةفففومتي بفففين نللتعفففاو ( 13) اتجتمفففاع لفففن الدفففادر  واألاشفففرى البفففرامز مدفففذو ى 
 د(19/5/2016-17: جايا) المترد  واألمم العربيى

 المتخددفففى الوزاريفففى للمجفففالس الذايفففى األماافففاة  بفففين( 2) التايفففيقي اتجتمفففاع وتودفففياة تقريفففر 
( 14) اتجتمفففاع  فففي مااصشفففت ا المقتفففرح واألاشفففرى البفففرامز لبلفففور  المتخددفففى العربيفففى والماةمفففاة

 الجواافففففب –( 2018: جايفففففا) المترفففففد  واألمفففففم العربيفففففى الجامعفففففى ماةفففففومتي بفففففين العفففففام للتعفففففاون
  د(25/1/2018-24:  العامى األمااى) اتصتداديى

 ( 14) اتجتمففاع للففة للعففرا( 2020-2018) الذتففر  خفف   المقتررففى واألاشففرى البففرامز مدففذو ى
 د(2018: جايا) المترد  واألمم العربيى الدو  جامعى ماةومتي بين للتعاون

 الميؤوليند وكبار واتجتماليى اتصتداديى اللجاتين اجتمالاة ألما  اتائز 

ذ -  العمـــل يـــدعم بمـــا المتخصصـــة المتحـــدة األمـــم وكـــاالت مـــع التعـــاون تعزيـــز أهميـــة علـــى يؤكـــد وا 
 المشترك، العربي التنموي واالجتماعي االقتصادي

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 ت،المناقشا ضوء وفي -
 ررــــــُيقــــ

 :االقتصادية الجوانب: أوالً 
 :بف للمال  اإلرارى .1

 الماةمى دالذريى للراصى العربيى ال يئى الزراليىد للتاميى العربيى الماةمى: من لك  المتابعى تقارير -أ 
 الدو  جامعى ماةومتي بين للتعاون( 13) اتجتماع اتائز تاذيذ متابعى بشأن للييارىد العربيى
 (.2016: جايا) المترد  واألمم يىالعرب
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 الدو  جامعى ماةومتي بين للتعاون( 14) اتجتماع  ي مااصشت ا المقترح واألاشرى البرامز -ب
 اتصتداديى بالق ايا المعاي الثالث العم   ريق  من( 2018: جايا) المترد  واألمم العربيى
 :من والمقدمى والبيئيىد

  العربيى مدر جم وريى العراقد جم وريى التواييىد يىالجم ور : التاليى األل اق الدو. 
 العربيى ال يئى الزراليىد للتاميى العربيى الماةمى: التاليى المتخددى العربيى الماةماة 

 لدراياة العربة المركز والمعلوماةد اتتدا  لتكاولوجياة العربيى الماةمى الذريىد للراصى
 العربيى الماةمى والعلومد والثقا ى للتربيى العربيى ةمىالما القارلىد واألرا ي الجا ى الماارق
 .للييارى

 الوزارال المجلس والمعلوماةد ل تداتة العرب الوزراق مجلس: من لك  الذايى األماااة 
 .للمياو العربي الوزارال المجلس للك رباقد العربي

 لفففففففن الدفففففففادر  شفففففففرىواألا البفففففففرامز مدفففففففذو ى تاذيفففففففذ لمتابعفففففففى الُمتخفففففففذ  اإلجفففففففراقاة للفففففففة الموا قفففففففى .2
 : جايففففففففا) المترففففففففد  واألمففففففففم العربيففففففففى الففففففففدو  جامعففففففففى ماةففففففففومتي بففففففففين للتعففففففففاون( 13) اتجتمففففففففاع

17-19/5/2016.) 
 :  من ك  بتعميم العامى األمااى تكليا .3

 بين للتعاون( 14) ل جتماع( 2020-2018) الذتر  خ   المقتررى واألاشرى البرامز مدذو ى -أ 
 (.2018: جايا) المترد  واألمم يىالعرب الدو  جامعى ماةومتي

 التوا ق تم والذال العربيد الجااب من المقترح العام للتعاون( 14) اتجتماع ألما  جدو  مشروع -ب
 . 25/1/2018-24 بتاري  التاييقي اتجتماع خ   للي 

 ايففففر بر  آخففففر أصدففففاو مولففففد  ففففي ب ففففا العامففففى األمااففففى وموا ففففا  م رةات ففففا إلبففففداق األل ففففاق الففففدو  للففففة
2018. 

 أال لاشففففففاق بعففففففدم الخادففففففى واتجتمففففففالي اتصتدففففففادال المجلففففففس بتوجي ففففففاة اتلتففففففزام للففففففة التأكيففففففد .4
 .الخدوا هذا  ي جديد  مؤيياة

 .العام التعاون اجتماع لن الدادر  واألاشرى البرامز لمدذو ى الدوريى المتابعى أهميى .5
 للمجففففففالس الذايففففففى ااففففففاةواألم المتخددففففففى العربيففففففى الماةمففففففاة بففففففين المتوادفففففف  التايففففففيق أهميففففففى .6

 ل زدواجيففففففففى ماعفففففففال  المقتررفففففففى واألاشففففففففرى البفففففففرامز يخفففففففا  يمففففففففا واللجفففففففان المتخددفففففففى الوزاريفففففففى
 . العام للتعاون( 14) ل جتماع والذال  الجيد التر ير ول مان

 :االجتماعية الجوانب: ثانياً 
 البففففرامز  ففففي الففففوارد  والتامويففففى اتجتماليففففى المدففففذو ى لتاذيففففذ العامففففى األمااففففى بج ففففود للمففففال  اإلرارففففى
 العربيفففففى الفففففدو  جامعفففففى ماةفففففومتي بفففففين للتعفففففاون لشفففففر الثالفففففث اتجتمفففففاع لفففففن الدفففففادر  واتاشفففففرى

 (.19/5/2016-17: جايا) المترد  واألمم

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2169)ق 
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 :السابع البند
 رارــــــــــق

 بشأن
 :الدورة أعمال محور

 العربي الجمركي االتحاد تطوراتو  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  مالعا األمين تقرير 

 اليفففففففودان جم وريفففففففى) الميفففففففت لك ورمايفففففففى للتقيفففففففيس األو  العربفففففففي الملتقفففففففة وتودفففففففياة تقريفففففففر:  
  د(16-17/10/2017

 د(8/11/2017-6:العامى األمااى) الترجماة بين التو يق لجاى وتودياة تقرير 

 صوالد ولجاى واتجتمالي اتصتدادال المجلس  ي لميؤولينا لكبار( 6) اتجتماع وتودياة تقرير 
 د(3/2/2018:العامى األمااى) التكميلي واتجتماع د(18/12/2017-17: العامى األمااى) الماشأ

 د(28/12/2017-26: العامى األمااى) والمتابعى التاذيذ للجاى( 44) اتجتماع وتودياة تقرير 

 العامفففففففففى األماافففففففففى) العربفففففففففي الجمركفففففففففي اتترفففففففففاد للجافففففففففى( 33) اتجتمفففففففففاع وتودفففففففففياة تقريفففففففففر : 
 د(8-10/1/2018

 الميؤوليند وكبار اتصتداديى اللجاى اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــُيقــــ
 ":والمتطلبات والمتابعة التنفيذ" الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة مرحلة: أوالً 
 :العربية الدول بين السلعية التجارة تحرير -1

: العامففففففى األمااففففففى) والمتابعففففففى التاذيففففففذ للجاففففففى( 44) اتجتمففففففاع وتودففففففياة تقريففففففر للففففففة الموا قففففففى -أ
26-28/12/2017.) 

 :المنشأ قواعد -ب

 اتصتدفففففادال للمجلفففففس الميفففففؤولين لكبفففففار( 6) اتجتمفففففاع وتودفففففياة تقريفففففر للفففففة الموا قفففففى 
 –17: العامفففففففى األماافففففففى) الماشفففففففأ لقوالفففففففد الذايفففففففى اللجافففففففى أل فففففففاق بمشفففففففاركى واتجتمفففففففالي

 اتلتبفففففففففار  فففففففففي األخفففففففففذ مففففففففف  د3/2/2018  فففففففففي الميفففففففففتكم  واتجتمفففففففففاع( 18/12/2017
 .اتجتمالين هذين مر ر  ي الوارد  الدو  وترذةاة م رةاة
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 للي ا متذقال العربيى لليل  التذديليى الماشأ صوالد صائمى بتعميم العامى األمااى تكليا 
 الذايى اللجاى أل اق بمشاركى الميؤولين لكبار (6) اتجتماع للي ا وا ق والتي( مر ق)

 لدخول ا أو ال ا بترتيب العربيى الدو  تقوم أن للة األل اقد الدو  للة الماشأد لقوالد
 الماشأ صوالد لصرار من اتات اق يتم أن للة د1/10/2018 من التبارال  التربيق ريز
 .2018 لام ا ايى صب ( 3) و( 2) للقائمتين ديليىالتذ

 :الخدمات تجارة تحرير -2
 الدو  بين الخدماة  ي التجار  تررير مذاو اة لجاى اجتماع تودياة تقرير للي الموا قى -أ 

 (. 26/10/2017-25: العامى األمااى) العربيى
 يرلى للة الخدماة  ي  التجار  لتررير العربيى اتتذاصيى  ي األل اق العربيى الدو  رث -ب

 القااوايى الشؤون صراع صب  من المريلى اتتذاصيى للة والتدديق التوصي  لجراقاة ايتكما 
 وجداو  القااوايد القراع من مراجعت  بعد ل تذاصيى القااواي الاا ت م والتي العامىد باألمااى
 .الاذاذ يزر لدخول ا تم يدال  اتتذاصيىد  ي األل اق العشر الدو  التزاماة

 ةلل ل ا مام الا ائيى لرو  ا ايتكما  اتتذاصيى ةلل الما مى غير العربيى الدو  رث -ج
 .العربيى الدو  بين الخدماة  ي تجار ال لتررير العربيى  اتتذاصيى

 اتذاصيى من اتيتذاد   را" رو   درايى للداد من اتات اق يرلى العامى اتمااى من الرلب -د
 . ما ا اتات اق  ور المعايى اللجاى للة ولر  ا د"العربيى الدو  بين الخدماة  ي ر التجا تررير

 :الجمركي التعاون -3
 التعاون اتذاصيى للة اليعوديى العربيى والمملكى ال اشميى ردايىاأل المملكى بتوصي  الترريب -أ 

 لقراراة تاذيذا ي الل التوصي  ليرلى العربيى الدو  باصي ودلو  العربيىد الدو  بين الجمركي
 .الشأن هذا  ي واتجتمالي اتصتدادال المجلس

 لتاةيم المعدلى اتتذاصيى للة  قرد القااوايى بمرئيات ا العامى األمااى لموا ا  العربيى الدو  دلو   -ب
 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس لقرار تاذيذال  العربيىد الدو  بين" التراازية" بالعبور الاق 

 لعر  ا 2018 مايو ا ايى أصداو مولد  ي وذلك د24/8/2017 بتاري  100 ع.د 2143
 .القادمى دورت   ي واتجتمالي اتصتدادال المجلس للة

 :الجمركي االتحاد مرحلة متابعة: ثانياً 
 :العامففففففى األمااففففففى) العربففففففي الجمركففففففي اتترففففففاد للجاففففففى( 33) اتجتمففففففاع وتودففففففياة تقريففففففر للففففففة الموا قفففففى

8-10/1/2018). 
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2170)ق 
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 قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية
 )على أسس تفضيلية(

 الفصول والبنود التي تم التوافق بشأنها

 (6-1خالل اجتماعات كبار المسئولين )
 واجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ
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 :الثامن البند
 

 ــــــــــرارق
 بشأن

 العربية الدول في االستثمار
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين قريرت 

 16: العامفففففففى األماافففففففى) باتيفففففففتثمار المختدفففففففين الخبفففففففراق للجافففففففى الثفففففففااي اتجتمفففففففاع تقريفففففففر-
 د(18/1/2018

 الميؤوليند وكبار اتصتداديى اللجاى اجتمالاة ألما  اتائز 

 ة،العام األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــُيقــــ

 :التنفيذ موضع لوضعها المعدلة العربية الدول في العربية األموال رؤوس الستثمار الموحدة االتفاقية: أوالً 

 .اتتذاصيى للة المدادصى للة العربيى الدو  رث  -1

 ودلففو  اتتذاصيففىد للففة  ففاومرئيات بم رةات ففا العامففى األمااففى موا ففا  للففة العربيففى الففدو  دلو بفف  -2
 والجامعفى العربيفى الفدو   في القفااوايين والخبفراق باتيفتثمار المعايفى الج فاة من الخبراق لجاى

 لعر فف ا تم يففدال  اتتذاصيففىد لتعففدي  الماايففبى اآلليففى واصتففراح الم رةففاة هففذو لدرايففى  العربيففى
 .لصرارها  ي للاةر واتجتمالي اتصتدادال المجلس للة

 :العربية الدول في االستثمار مناخ تطوير :ثانياً 

 يفففرلى لفففدي ا اتيفففتثماريى بفففالذرا العامفففى األماافففى تفففواا لفففم التفففي العربيفففى الفففدو  مفففن الرلفففب .1
 .ما ا ل يتذاد  األل اق الدو  للة وتعميم ا ال زم تتخاذ ب ا موا ات ا

لاد  الترتيى البايى صرالي  ي اتيتثماراة رجم زياد  للة الخاا القراع رث .2  .اإللمار وا 
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 :العربية االستثمار لمحكمة األساسي النظام تعديل: ثالثاً 

 ترديفد مف  القااوايفىد للشفؤون الدائمفى اللجاى للة العربيى اتيتثمار لمركمى األيايي للاةام الا ائيى الديغى لرالى
 .ياى لن يزيد ت بما ال رر وصوع تاري  من الدلوت لقبو  مد 

 :العربية االستثمار محكمة قضاة هيئة تشكيل: رابعاً 

 ثف ث لمفد  العربيفى اتيفتثمار مركمفى ص فا  هيئفى  فمن كأل فاق أيمائ م التالي الق ا  الياد  التماد
 بتفففاري  96 ع.د 2059 رصفففم واتجتمفففالي اتصتدفففادال المجلفففس صفففرار دفففدور تفففاري  مفففن التبفففارال  يفففاواة

3/9/2015: 
 :األصليون األعضاء

 الكوية دولى          اليدااي لدام -
 اللبااايى الجم وريى              ليد ااجي -
 المغربيى المملكى    الدذورال الوارد لبد -

 :العرب والمستثمرين األعمال أصحاب مؤتمر: خامساً 
 وائتمففان اتيفتثمار ل فمان العربيففى والمؤييفى العربيفى الغففرا اترفاد مف  بالتايففيق العامفى األماافى تكليفا

 .العرب والميتثمرين األلما  أدراب لمؤتمر القادمى الدور  لعقد الُمبكر لتر يرا لبدق الدادراة
 

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2171)ق 
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 : التاسع البند
 قــــــــــرار
 بشأن

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع لتطوير عربي ميثاق مشروع
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

  بتففففففففاري  552 رصففففففففم الشففففففففعبيى الديمقراريففففففففى الجزائريففففففففى للجم وريففففففففى الدائمففففففففى المادوبيففففففففى مففففففففذكر 
 والمتويرىد الدغير  المؤيياة صراع لتروير لربي ميثاق مشروع بشأن 29/11/2017

 الميؤوليند وكبار اتصتداديى اللجاى اجتمالاة ألما  اتائز 

 الجزائريــــــة الجمهوريــــــة وفــــــد رئــــــيس معــــــالي مــــــن كــــــل إيضــــــاحات إلــــــى االســــــتماع وبعــــــد -
 العامة، واألمانة الشعبية الديمقراطية

 المناقشات، ضوء وفي -
 ررــــــُيقــــ

 رو  م رةات ا تقديم  ي اإليراع الدلى ذاة المتخددى العربيى والماةماة العربيى الدو  من الرلب
 .والمتويرى الدغير  المؤيياة صراع لتروير العربي يثاقالم مشروع

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2172)ق 
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 : العاشر البند
 قــــــــــرار
 بشأن

 السوريين الالجئين استضافة على المترتبة واالجتماعية االقتصادية األعباء
 المستضيفة العربية الدول على وأثرها 

 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي ادياالقتص المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 د29/3/2017 بتاري  28 ع.د 697 رصم القمى ميتوت للة العربيى الدو  جامعى مجلس صرار 

 التأكيفد بشفأن 16/2/2017 بتفاري  99 ع.د 2129 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس صرار 

 وجفف  وللففة والاففازرين ل جئففين الميت ففيذى للففدو  والفف زم الكامفف  الففدلم تففو ير أهميففى لففةل
 اليورييند ال جئين الخدوا

  د14/11/2017 بتاري  3031 رصم ال اشميى األردايى للمملكى الدائمى المادوبيى مذكر 

  د16/11/2017 بتاري  7661 رصم العراق لجم وريى الدائمى المادوبيى مذكر 

 الميؤوليند وكبار اتصتداديى اللجاى اجتمالاة ألما  اتائز 

 الهاشــــمية األردنيــــة المملكــــة وفــــد رئــــيس معــــالي: مــــن كــــل إيضــــاحات إلــــى االســــتماع وبعــــد -
 العامة، واألمانة العراق جمهورية وفد رئيس ومعالي

 المناقشات، ضوء وفي -
 ررــــــُيقــــ

صامى اليورييند ل جئين الميت يذى العربيى و للد وال زم الكام  الدلم تو ير أهميى للة التأكيد .1  وا 
 هذو للة المترتبى واتجتماليى اتصتداديى اآلثار من الرد    ي تياهم  ي ا تامويى مشاري 

( 29) العاديى دورت   ي القمى ميتوت للة الجامعى مجلس للة التوديى هذو ور   اتيت ا ىد
 .2018 آذار/ارسم  ي اليعوديى العربيى بالمملكى لقدها المقرر

 التموي  مؤيياة دلو  وكذلك األزمىد هذو لزاق الدلم تقديم ايتمرار للة الدولي المجتم  دلو   .2
  ي والمياهمى ل جئيند الميت يذى الدو  للة ال زم الدلم لتقديم والدوليى واإلصليميى العربيى

 .ذلك للة تترتب التي األلباق من التخذيا
 والاازرين ل جئين الراهن الو   رو  بتقارير العامى األمااى تواا لم التي العربيى الدو  دلو  .3

 د2018 شبار/ براير ا ايى أصداو مولد  ي الخدوا هذا  ي والتقارير الدراياة تقديم للة لدي ا
: اليعوديى العربيى المملكى( )29) العاديى دورت ا  ي القمى للة لعر   ا ائي تدور إللداد وذلك
 (.2018 آذار/مارس

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2173)ق 
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 :عشر الحادي البند

 قــــــــــرار
 بشأن

 على والرسوم الضرائب من اإلعفاء تبادل اتفاقية تعديل مشروع
 1979 لعام العربية الجوي النقل مؤسسات ومعدات نشاطات 

 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 د22/10/2017 بتاري  454 رصم العرب الاق  وزراق مجلس صرار  

 الميؤوليند وكبار اتصتداديى اللجاى اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــُيقــــ

 الاق  مؤيياة ومعداة اشاراة للة والريوم ال رائب من اإللذاق تباد  اتذاصيى تعدي  للة الموا قى
 . (2)  (1) تلتمادها الوزارال الميتوت للة الجامعى مجلس للة ر ع او  1979 لعام العربيى الجوال

 
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2174)ق 

 

                                                 

: المملكففففففى األردايففففففى ال اشففففففميىد الجم وريففففففى الجزائريففففففى الديمقراريففففففى الشففففففعبيىد يففففففلراى لمففففففاند المملكففففففى (  ترالففففففب كفففففف  مففففففن1)
 المغربيى  تر  زمايى ل ا يى تيتكما  لجراقاة الموا قى من صب  الج اة الورايى المعايى.

إللذففففففاق مففففففن ال ففففففرائب (  تففففففترذة كفففففف  مففففففن: جم وريففففففى مدففففففر العربيففففففى والجم وريففففففى اليمايففففففى للففففففة تربيففففففق اتذاصيففففففى تبففففففاد  ا2)
والريففففففوم للففففففة اشففففففاراة ومعففففففداة مؤييففففففاة الاقفففففف  الجففففففوال العربيففففففى المعدلففففففىد وبخادففففففى للففففففة تربيففففففق الشففففففق المففففففالي 

د باإل ففففففا ى للففففففة ل تذاصيفففففىد وكففففففذا للرجففففففوع للج ففففففاة الورايفففففى المعايففففففى ألخففففففذ الموا قففففففاة ال زمففففففى للفففففة اتتذاصيففففففى المعدلففففففى
 ى أخرت. ي اتذاصياة دوليالعربيى مدر ل ويى جم وريى 
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 :   عشر الثاني البند
 قــــــــــرار
 بشأن

 العرب والتعمير اإلسكان وزراء لمجلس األساسي النظام تعديل
 ــــــــــ

 

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 د23/12/2017 بتاري  14 رصم عربال والتعمير اإليكان وزراق مجلس صرار  

 الميؤوليند وكبار اتصتداديى اللجاى اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــُيقــــ

 ور ع  المر قى بالديغى العرب والتعمير اإليكان وزراق لمجلس األيايي الاةام تعدي  للة الموا قى
 لدد أبدت ا التي الم رةاة اتلتبار  ي أخذال  ل لتمادد الوزارال الميتوت للة الجامعى مجلس لةل

 .التعدي  هذا للة واتجتمالي اتصتدادال المجلس  ي الدو  من
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2175)ق 
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 مرفق

 

 

 
 
 
 

 تعديل النظام األساسي

 )*(لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب

                                                 

يفففففففتقوم األماافففففففى العامفففففففى بإرالفففففففى الم رةفففففففاة التفففففففي أبفففففففدت ا لفففففففدد مفففففففن الفففففففدو  خففففففف   اجتمفففففففاع المجلفففففففس اتصتدفففففففادال   )*(
دائمففففففى للشففففففئون القااوايففففففىد ومففففففن ثففففففم ر فففففف  مشففففففروع تعففففففدي  الاةففففففام األيايففففففي لمجلففففففس وزراق اللجاففففففى الواتجتمففففففالي للففففففة 

 .لوزارال ل لتمادللة الميتوت اجامعى الاإليكان والتعمير العرب للة مجلس 
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 :  عشر الثالث البند
 قــــــــــرار
 بشأن

 والمعلومات االتصال لتكنولوجيات العربية المنظمة اتفاقية تعديل
 ــــــــــ

 

  الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ ابعىمت رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 د24/8/2017 بتاري  100 ع.د 2162 رصم واتجتمالي اتصتدادال المجلس صرار 

 دالميؤولين وكبار اتصتداديى اللجاى اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــُيقــــ

 القادمى الدور  للة والمعلوماة اتتدا  لتكاولوجياة العربيى الماةمى لاشاق اتذاصيى تعدي  لرا للاد 
 .الخدوا هذا  ي المجلس لقراراة و قال   ي ا للبة   للمجلس

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2176)ق 
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 : عشر الرابع البند

 قــــــــــرار
 بشأن

 وأنشطة إلنجازات للترويج األول اإلعالمي المؤتمر
    المشترك العربي العمل ومؤسسات منظمات 

 ــــــــــ

 

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 الميؤوليند وكبار اتصتداديى اللجاى اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــُيقــــ
 العربفي العم  ومؤيياة ماةماة وأاشرى إلاجازاة للترويز األو  اإلل مي المؤتمر بعقد اإلشاد  .1

 . 23/1/2018-21 الذتر  خ   بالقاهر  العام األمين معالي رلايى ترة لقد الذال المشترك
 ومؤييفففاة ماةمفففاة وأاشفففرى إلاجفففازاة زللتفففروي اإلل مفففي المفففؤتمر ألمفففا  باتفففائز للمفففال  اإلرارفففى .2

 .المشترك العربي العم 
 العمفف  ومؤييففاة ماةمففاة وأاشففرى إلاجففازاة للتففرويز اإلل مففي المففؤتمر لقففد أهميففى للففة التأكيففد .3

 المشفففترك العربففي العمففف  ومؤييففاة ماةمفففاة بأهميففى التعريفففا خ لفف  ليفففتم يففاويال  المشفففترك العربففي
 المميفز  والتجفارب الااجرفى المماريفاة لفبعا جليفاة خدفيات مف  وأاشفرت ا إلاجازات فا والترويز

 .   والمؤيياة الماةماة ل ذو
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2177)ق 
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 :عشر الخامس البند
 قــــــــــرار
 بشأن

  والتنموية االجتماعية المجاالت في الدولي العربي التعاون
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) عاديةال دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 الميؤوليند وكبار اتجتماليى ىاللجا اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ررــــــُيقــــ

فا اإلرارفى: أوالً   اتجتماليفى المجفاتة  في الفدولي العربفي التعفاون رفو  العامفى األماافى بتقريفر للمل
 .والتامويى

 :الصيني – العربي التعاون منتدى: ثانياً 
 :الصحة مجال في
  ل جتماع الجيد والتر ير ل لداد ال زمى اإلجراقاة موادلى للة العامى األمااى دلو 

 الورايى اللجاى من اةرائ م م  العرب الدرى وزراق لمجلس اتيتشاريى الذايى للجاى المشترك
 .2018 لام خ   لقدو المزم  الديايد الجااب  ي األير  وتاةيم للدرى

 :الهندي - العربي عاونالت منتدى: ثالثاً 
 :العلمي والبحث التعليم مجال في
 ي األمريكيى الجامعى م  اتتداتة بمتابعى اللبااايى الجم وريى  ي اتتدا  اقرى تكليا  

 .وال اديى العربيى الجامعاة رؤياق مؤتمر ايت ا ى يخا  يما الا ائي موصذ ا لمعر ى بيروة
  ففففي 2018 لففففام خفففف   المقففففرر  الذعاليففففاة لعقففففد ج ودهففففا دففففلىموا العامففففى األمااففففى مففففن الرلففففب: رابعــــاً 

 .الدولي العربي التعاون لرار
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2178)ق 
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 : عشر السادس البند
 قــــــــــرار
 بشأن

 العربية الدول في والتنمية للسكان األعلى المجلس إنشاء مقترح
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية تهدور  في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  مذكر  األمااى العامىد 

 /د 4/1/2018( بتفففاري  10/35مفففذكر  المادوبيفففى الدائمفففى للمملكفففى األردايفففى ال اشفففميى رصفففم )ج ع
 بشأن لاشاق مجلس أللة لليكان والتاميى  ي الدو  العربيى ترة مةلى جامعى الدو  العربيىد

 ففان18مففاع )صففراراة اتجت  -( لرؤيففاق المجففالس واللجففان الورايففى لليففكان  ففي الففدو  العربيففى )لم 
 (د28/11/2017-27المملكى األردايى ال اشميى يومي 

 الميؤوليند وكبار اتجتماليى اللجاى اجتمالاة ألما  اتائز 

 الهاشــــمية األردنيــــة المملكــــة وفــــد رئــــيس معــــالي: مــــن كــــل إيضــــاحات إلــــى االســــتماع وبعــــد -
 العامة، ةواألمان

 المناقشات، ضوء وفي -
 ررــــــُيقــــ

 الففففففدو   ففففففي والتاميففففففى لليففففففكان األللففففففة المجلففففففس بإاشففففففاق ال اشففففففميى األردايففففففى المملكففففففى مقتففففففرح لرالففففففى
 متكاملففففففى بدفففففور  المو فففففوع لعفففففرا تم يففففففدال  بشفففففأا د بفففففالرأال ل  فففففاد  األل ففففففاق الفففففدو  للفففففة العربيفففففى

 .اليواتجتم اتصتدادال للمجلس القادم اتجتماع للة

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2179)ق 
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 :عشر السابع البند

 قــــــــــرار
 بشأن

  للطفل العربي البرلمان

 ــــــــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،101إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 على: اطالعهبعد  -
 مذكر  األمااى العامىد 

 ( والمفذكر  رصفم        19-1/2/29إلمفاراة العربيفى المترفد  رصفم )ج ع مذكر  المادوبيى الدائمفى لدولفى ا
 د23/1/2018( بتاري  14-1/2/29)ج ع 

 ( بتاري  139مذكر  صراع الشؤون القااوايى رصم )د4/2/2018 

 ( د.ع 2130صرار المجلس اتصتدادال واتجتمالي رصم )د16/2/2017بتاري   99 

 ار الميؤولينداتائز اجتمالاة المجلس للة ميتوت كب 

 إلى إيضاحات األمانة العامة، االستماعوبعد  -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ررــــــُيقــــ

 .المر قى بالديغى للرذ  العربي للبرلمان األيايي الاةام التماد .1
  ي الباروة لثمان أيمن /األيتاذ يعاد  المترد  العربيى اإلماراة دولى مرشج بتعيين التوديى .2

 الوزارالد الميتوت للة الجامعى مجلس للة التوديى هذو ور   للبرلماند العام األمين مادب
 .للبرلمان األيايي للاةام و قال 

 للرذ  العربي للبرلمان الدائم المقر ايت ا ى للة المترد  العربيى اإلماراة لدولى الشكر توجي  .3
 . يت ا ىات مد  روا  البرلمان لعم  والتشغيليى اإلداريى المداريا لكا ى وترمل ا

 
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2180)ق 

 



73 

 

 مرفق

 

 

 
 
 
 
 

 النظام األساسي
 للبرلمان العربي للطفل
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 :عشر الثامن البند

 قــــــــــرار
 بشأن

  المستدامة التنمية
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

  العامىد األمااى مذكر 

 واتجتماليد اتصتدادال للمجلس( 100) الدور  صراراة تاذيذ متابعى رو  العام األمين تقرير 

 د(101)و( 100) المجلس دورتي بين العامى األمااى اشار رو  العام األمين تقرير 

 بالمارقى 2030 دامىالميت التاميى أهداا تاذيذ لمتابعى العربيى للجاى الثالث اتجتماع تودياة 
 د(21/12/2017-20: العامى األمااى) العربيى

  الشأند هذا  ي اليابقى صرارات 

 الميؤوليند كبار ميتوت للة المجلس اجتماع ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ررــــــُيقــــ

 الميفففتدامى التاميفففى أهفففداا تاذيفففذ لمتابعفففى العربيفففى لجافففىل الثالفففث اتجتمفففاع بتودفففياة للمفففال  األخفففذ .1
 .العربيى بالمارقى 2030

 بالمارقى 2030 الميتدامى التاميى أهداا تاذيذ لمتابعى العربيى للجاى اجتمالاة لقد للة الموا قى .2
 المعايففى المتخددففى العربيففى الوزاريففى المجففالس ودلففو  المجلففسد اتدففا  اقففار بمشففاركى  العربيففىد

 المتعلقفففى المو فففولاة بكا فففى الميفففتدامى للتاميفففى العربيفففى اللجافففى لرارفففى للفففة 2030 خرفففى ذبتاذيففف
 .واتجتمالي اتصتدادال المجلس للة الشأن هذا  ي تقرير لر   الميتدامىد بالتاميى

 العربيى اللجاى واجتمالاة بأاشرى بأو  أوتل  المجلس اتدا  اقار موا ا  العامى األمااى من الرلب .3
 هففففذو لففففن الدففففادر  والاتففففائز العربيففففى بالمارقففففى 2030 الميففففتدامى التاميففففى أهففففداا تاذيففففذ لمتابعففففى

 .اتجتمالاة
 الميففتدامى للتاميففى الثففااي العربففي األيففبوع ايت ففا ى  ففي العربيففى مدففر جم وريففى برغبففى الترريففب .4

 .العربيى مدر جم وريى رئيس الييد رلايى ترة 2018 لام من األخير الرب  خ  

 (8/2/2018 – 101ع د. -2181)ق 
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 :عشر التاسع البند

 قــــــــــرار
 بشأن

 واللجان الوزارية المجالس وقرارات تقارير
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

 العامفى األماافى) البيئفى شؤون نل الميؤولين العرب الوزراق لمجلس( 29) الدور  وصراراة تقرير :
 د(19/10/2017

 والتكاولوجيففا للعلففوم العربيففى األكاديميففى) العففرب الاقفف  وزراق لمجلففس( 30) الففدور  وصففراراة تقريففر 
 د(10/2017/ 22: اإليكادريى بمدياى البررال والاق 

 الكويفففففففففففة دولفففففففففففى) العفففففففففففربد اتجتماليفففففففففففى الشفففففففففففؤون وزراق لمجلفففففففففففس( 37) الفففففففففففدور  صففففففففففراراة : 
 د(13-14/11/2017

 القفففففففاهر ) والمعلومفففففففاة ل تدففففففاتة العفففففففرب الفففففففوزراق لمجلففففففس( 21) الفففففففدور  وصفففففففراراة تقريففففففر :
 د(4/12/2017

 العامففففففففففى األمااففففففففففى) لليففففففففففيارى العربففففففففففي الففففففففففوزارال للمجلففففففففففس( 20) الففففففففففدور  وصففففففففففراراة تقريففففففففففر : 
 د(6-7/12/2017

 د(23/12/2017: رالربا) العرب والتعمير اإليكان وزراق لمجلس( 34) الدور  وصراراة تقرير 

 العامففففففففى األمااففففففففى) ل ردففففففففاق الدائمففففففففى الذايففففففففى للجاففففففففى( 39) اتجتمففففففففاع وتودففففففففياة تقريففففففففر : 
 د(25-26/10/2017

 د(19/12/2017-18: القاهر ) الذكريى الملكيى للجاى الثااي اتجتماع وتودياة تقرير 

 العامفففففففى األماافففففففى) المفففففففداي المجتمففففففف  مؤييفففففففاة للجافففففففى( 24) اتجتمفففففففاع وتودفففففففياة تقريفففففففر :
 د(1/2/2018

 المتخددىد العربيى الماةماة مو ولاة رو  الدورال التقرير  

 الميؤوليند وكبار واتجتماليى اتصتداديى اللجاتين اجتمالاة ألما  اتائز 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــُيقــــ
 :الوزارية المجالس :أوالً 

 :ـــبـ علماً  اإلحاطة
: العامفى األماافى) البيئفى شؤون لن الميؤولين العرب الوزراق لمجلس( 29) الدور  وصراراة تقرير -

19/10/2017.) 
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 للعلففففففففوم العربيففففففففى األكاديميففففففففى) العففففففففرب الاقفففففففف  وزراق لمجلففففففففس( 30) الففففففففدور  وصففففففففراراة تقريففففففففر -
 (.22/10/2017: اإليكادريى بمدياى البررال والاق  والتكاولوجيا

 :الكويفففففففففففة دولفففففففففففى) العفففففففففففرب اتجتماليفففففففففففى الشفففففففففففؤون وزراق لمجلفففففففففففس( 37) الفففففففففففدور  صفففففففففففراراة -
13-14/11/2017.) 

: القففففففاهر ) والمعلومففففففاة ل تدففففففاتة العففففففرب الففففففوزراق لمجلففففففس( 21) الففففففدور  وصففففففراراة تقريففففففر -
4/12/2017.) 

 :العامففففففففففى األمااففففففففففى) لليففففففففففيارى العربففففففففففي الففففففففففوزارال للمجلففففففففففس( 20) الففففففففففدور  وصففففففففففراراة تقريففففففففففر -
6-7/12/2017.) 

: الربففففففففففففار) العففففففففففففرب والتعميففففففففففففر اإليفففففففففففكان وزراق لمجلففففففففففففس( 34) الففففففففففففدور  اراةوصففففففففففففر  تقريفففففففففففر -
23/12/2017 .) 

 :اللجان: ثانياً 
 :على الموافقة -1

: العامفففففففى األماافففففففى) ل ردفففففففاق الدائمفففففففى الذايفففففففى للجافففففففى( 39) اتجتمفففففففاع وتودفففففففياة تقريفففففففر -
25-26/10/2017 .) 

-18: هر القفففففففففففففا) الذكريفففففففففففففى الملكيفففففففففففففى للجافففففففففففففى الثفففففففففففففااي اتجتمفففففففففففففاع وتودفففففففففففففياة تقريفففففففففففففر -
19/12/2017.) 

: العامففففففى األمااففففففى) المففففففداي المجتمفففففف  مؤييففففففاة للجاففففففى( 24) اتجتمففففففاع وتودففففففياة تقريففففففر -
1/2/2018.) 

 . المتخددى العربيى الماةماة مو ولاة رو  الدورال التقرير -
 مفففف  يتماشففففة بمففففا لاشففففائ ا اتذاصيففففاة تعففففدي  يففففرلى المتخددففففى العربيففففى الماةمففففاة للففففة التأكيففففد -2

 المجلفففففففففس وصفففففففففراراة المتخددفففففففففى العربيفففففففففى للماةمفففففففففاة المورفففففففففد  والامفففففففففاذج ائجواللفففففففففو  األاةمفففففففففى
 لرالت ففففففا صبفففففف  للي ففففففا للموا قففففففى التشففففففريعيى المجففففففالس للففففففة ولر فففففف ا واتجتمففففففاليد اتصتدففففففادال

 .للجامعى العامى ل مااى
 (8/2/2018 – 101د.ع  -2182)ق 
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 :العشرون البند

 
 قــــــــــرار
 بشأن

  واالجتماعي االقتصادي للمجلس( 102) ةالدور  عقد ومكان موعد تأكيد
 (103) الدورة عقد ومكان موعد وتحديد

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،101إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 ( د.ع 2163صرار المجلس اتصتدادال واتجتمالي رصم )د24/8/2017بتاري   100 
   اجتماع المجلس للة ميتوت كبار الميؤولينداتائز ألما 

 بأحكام النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وعمالً  -
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ررــــــُيقــــ 
العامفففففى خففففف   : لقفففففد اجتمفففففالي لجافففففى المذاو فففففاة التجاريفففففى ولجافففففى التاذيفففففذ والمتابعفففففى بمقفففففر األماافففففى أوالً 

 هف.                 1439شعبان  29 – 27مد الموا ق  2018مايو/آيار  15-13الذتفر  
 ( بمقر األمانة العامة على النحو التالي:  102: تأكيد موعد عقد الدورة العادية )ثانياً  

 اجتمفففففففففففففاع لجافففففففففففففى مؤييفففففففففففففاة المجتمففففففففففففف  المفففففففففففففداي الخفففففففففففففامس والعشفففففففففففففرون يفففففففففففففوم الخمفففففففففففففيس -1
 .هفففففف 1439ذو الرجى  19لموا ق د ا2018أغيرس/آب  30

ذو الرجففففففى  22د الموا ففففففق 2018يففففففبتمبر/ أيلففففففو   2اجتمففففففاع اللجاففففففى اتجتماليففففففى يففففففوم األرففففففد  -2
 .هففف 1439

د 2018يففففففففففففبتمبر/أيلو   4- 3اجتمففففففففففففاع اللجاففففففففففففى اتصتدففففففففففففاديى يففففففففففففومي اتثاففففففففففففين والث ثففففففففففففاق  -3
 .هفففف 1439ذو الرجى  24 -23 الموا قين

 اتجتمفففففففالي للفففففففة ميفففففففتوت كبفففففففار الميئوليففففففففن يفففففففوم األربعفففففففاقاجتمفففففففاع المجلفففففففس اتصتدفففففففادال و  -4
 .هففف 1439ذو الرجى  25د الموا ق 2018يبتمبر/أيلو   5 

 اجتمفففففففففففاع المجلفففففففففففس اتصتدفففففففففففادال واتجتمفففففففففففالي للفففففففففففة الميفففففففففففتوت الفففففففففففوزارال يفففففففففففوم الخمفففففففففففيس -5
 هففف.    1439ذو الرجى  26د الموا ق 2018يبتمبر/أيلو   6
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 فففففففففاة التجاريففففففى ولجاففففففى التاذيففففففذ والمتابعففففففى بمقففففففر األمااففففففى العامففففففى لقفففففففد اجتمففففففالي لجافففففففى المذاو  :ثالثــــــاً 
 هف.1440ربي  الثااي  19-17الموا ق  2018دييمبر/ كااون أو   27-25خ   الذتفر  

 :( بمقر األمانة العامة على النحو التالي103: تحديد موعد عقد الدورة العادية )رابعاً 
 دس والعشففففففففففففرون يففففففففففففوم الخمففففففففففففيساجتمففففففففففففاع لجاففففففففففففى مؤييففففففففففففاة المجتمفففففففففففف  المففففففففففففداي اليففففففففففففا -1

 .هف1440جمادت اتو   24د الموا ق 2019يااير/ كااون ثان  31

جمفففففففادت  27د الموا فففففففق 2019 برايفففففففر/ شفففففففبار  3اجتمفففففففاع اللجافففففففى اتجتماليفففففففى يفففففففوم األرفففففففد  -2
 .هفف 1440اتو  

د 2019 برايففففففففففر/ شففففففففففبار  5-4اجتمففففففففففاع اللجاففففففففففى اتصتدففففففففففاديى يففففففففففومي اتثاففففففففففين والث ثففففففففففاق  -3
 .هففف 1440جمادت اتو   29-28الموا قين 

اجتمفففففاع المجلفففففس اتصتدفففففادال واتجتمفففففالي للفففففة ميفففففتوت كبفففففار الميئوليففففففن يففففففوم األربعفففففاق  -4
 .هفف 1440جمادت اتو   30د الموا ق 2019 براير/ شبار  6

 اجتمفففففففففاع المجلففففففففففس اتصتدففففففففففادال واتجتمفففففففففالي للففففففففففة الميففففففففففتوت الفففففففففوزارال يففففففففففوم الخمففففففففففيس  -5
 هففف. 1440اتخر جمادت  1د الموا ق 2019 براير/ شبار  7

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2183)ق 
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 يستجد من أعمال: ماالحادي والعشرين:  البند

 
 قــــــــــرار
 بشأن

 الصومالية التنمية خطة تنفيذ نحو مساعيه في الصومال جهود دعم
عفائه  الخارجية ديونه من وا 

 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى على( 101) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن

 :على اطالعه بعد -
 29/3/2017 بتفاري  28 ع.د 684 رصفم القمفى ميفتوت للفة العربيفى الفدو  جامعفى مجلفس صرار 

 د"الذيدراليى الدوما  جم وريى دلم" بشأن

 الفيدرالية، الصومال جمهورية وفد رئيس سعادة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــُيقــــ

 هيئى للة يُتعقد لم  ورشى  ي الذاللى لمشاركىل الدلى ذاة المشترك العربي العم  مؤيياة دلو 
 ودلم( 2019-2017) الدوماليى التاميى خرى تاذيذ ارو الدوما  ميالي لدلم ميتدير  مائد 
  ي العامى األمااى مقر  ي وذلك الخارجيىد الديون من إللذائ  الدوليى التموي  مؤيياة م  ج ودو
 .2018 لبري 

 (8/2/2018 – 101د.ع  -2184)ق 
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 كلمـة 

 نائب وزير المالية -البازعي  بن سليمان معالي الدكتور/ حمد
 المملكة العربية السعوديةب

 )رئيس الدورة السابقة(
 
 
 فــي
 

 ي واالجتماعــياجتماع المجلــس االقتصــــاد
 (101الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 2018 شباط / فبراير 8األمانة العامة:  

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0028خ ) -27(/ 18/02) 03/101ج 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .على أشرف المرسلينوالصالة والسالم 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ،مين العام لجامعة الدول العربيةاأل -أحمد أبو الغيط األخ معالي 

 أصحاب المعالي والسعادة،

 ،الحضور الكريم

أن أتقفدم ببفالا الشفكر والتقفدير لمعفالي األمفين العفام لجامعفى الفدو  العربيفى بدايىد يريب لي 
وألدففراب اليففعاد  األماففاق العففامين الميففالدين للقرففالين اتصتدففادال واتجتمففالي وألمااففى 

 .جتمالاا هذاالمجلس اتصتدادال واتجتماليد للة ج ودهم للتر ير ت
 أصحاب المعالي والسعادة،

 الحضور الكريم،

( 100اجتمفاع الفدور  العاديفى )لا  لمن دوالي اليرور أن ترأيفة المملكفى العربيفى اليفعوديى 
ن لامففالد را لففى يللمجلففس اتصتدففادال واتجتمففاليد والففذال أكمفف   يفف  مجليففكم المففوصر خميفف

واتجتمففالي العربففي المشففتركد وذلففك مففن  لترففوير العمفف  اتصتدففادالبففالكثير مففن اإلاجففازاة 
 أج  الا وا بالتاميى اتصتداديى واتجتماليى للدو  العربيى.

 أصحاب المعالي والسعادة،

( للمجلففس اتصتدففادال 100لقففد شفف دة  تففر  تففولي المملكففى العربيففى اليففعوديى رئايففى الففدور  )
ادال واتجتمففالي. صتدففمففن اإلاجففازاة الم مففى للمجلففس  ففي المجففالين ات واتجتمففالي لففددال 
الموا قفى للفة اا فمام المملكفى األردايفى ال اشفميى الشفقيقى تتذاصيفى "تجفار   دولعلي أذكر ما فا

مباركففال لو ففد المملكففى هففذو الخرففو د وداليففال الخففدماة" لتدففبج الع ففو العاشففر  ففي اتتذاصيففىد 
 .ال امىبقيى الدو  العربيى ل ا مام ل ذو اتتذاصيى 

ى العربيى اليعوديى بموا قت ا للة اتذاصيفى التعفاون الجمركفي العربفيد ويفيتم كما بعثة المملك
د كفذلك  قفد التوصيف  للفة هفذو اتتذاصيفى -بفإذن ا  تعفالة  -للة هام  اجتماع هذو الفدور  

 ففي الففدو   تففم لاجففاز المففذكر  التذيففيريى ل تذاصيففى المورففد  تيففتثمار رؤوس األمففوا  العربيففى
ااففي ألؤكففد للففة أهميففى مففا رررفف  )المعدلففى(  العربيفى  ففي دففيغت ا الا ائيففى تم يففدال إلصرارهفاد وا 
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الخبفراق  ففي اجتمالففات م مففن تودففياة مففن أجفف  يففد الثغففراة التففي صففد تكففون  ففي بعففا مففواد 
 اتتذاصيى.

كما أااي أشيد بالخرو  البااق  التي أصدمة للي ا جامعى الدو  العربيى بعقد مؤتمر ترويجفي 
بي المشتركد وذلك من أجف  تعريفا المفوارن العربفي باإلاجفازاة التفي لمؤيياة العم  العر 

 ترققة  ي الجااب اتصتدادال.

وأن د والاجففاح بقيففاد  جم وريففى اليففودان الشففقيقى و ففي الختففامد أتماففة ل ففذا اتجتمففاع التو يففق
 تياهم مخرجاة هذو الدور  واتائج ا  ي دلم العم  العربي المشترك.

 -الففدكتور مرمففد لثمففان يففليمان الركففابي  ركففن لي الذريففق أو معففاأخففي وييففراي أن أدلففو 
لف   رئايفى الفدور د متمايفال  تيفت موزير الماليى والتخرير اتصتدادال  ي جم وريفى اليفوداند 

 .واليداد  ي لدار  هذا اتجتماع التو يق
 ، وأتمنى لكم كل التوفيق.أشكركم جميعاً 
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 كلمـة 

 محمد عثمان سليمان الركابي ن الدكتورركالفريق أول معالي 
 السودانبجمهورية  وزير المالية والتخطيط االقتصادي

 )رئيس الدورة الحالية( 
 
 
 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (101الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 2018 شباط/ فبراير 8األمانة العامة:  

 عامةاألمانة ال

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0029خ ) -28(/ 18/02) 03/101ج 
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 رحمن الرحيمبسم اهلل ال

 خلق  أجمعيندوالد   والي م للة أشرا 
 اإلخوة أصحاب المعالي الوزراء،

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

 األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االقتصادية، - يمعالي السفير الدكتور كمال حسن عل

 األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، -الدين عاللي معالي السفير الدكتور بدر 

 السادة رؤساء وأعضاء الوفود،

 لمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك،المدراء العامون السادة 

 السادة ممثلو أجهزه اإلعالم،

 الحضور الكريم،

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

دتي برئايفففى جم وريفففى اليفففودان أللمفففا  المجلفففس اتصتدفففادال واتجتمفففالي ييفففعداي أن ألبفففر لفففن يفففعا
(د ويريفففب لفففي  فففي هفففذو اليفففاارى أن أثمفففن دور الشفففقيقى المملكفففى العربيفففى اليفففعوديى 101المفففوصر للفففدور  )

 د( ومفا تفم مفن لاجفازاة متعفدد  خف    تفرو تولي فا هفذو الففدور 100لريفن اإلدار  لرئايفت ا الفدور  اليفابقى )
بخالا الشفكر والتقفدير لجميف  العفاملين بجامعفى الفدو  العربيفىد وللفة رأيف م معفالي األمفين العفام وأتقدم 

وميالدي د وأخا بالشكر أل فاق لجاتفي الشفؤون اتصتدفاديى واتجتماليفى وأماافى المجلفس اتصتدفادال 
لداد متميز تجتمالاتاا هذود وكذلك ج ودهم  المتوادفلى  في واتجتماليد لما لميااو من تعاون ودلم وا 

 رين اإللداد والتاةيم.

 السيدات والسادة،

 الحضور الكريم،

من التقارب والتعا فدد والعمف   رتم للياا مزيدال تالتقي اليوم وير تردياة جيام ترير بمارقتاا العربيى  
ة للة تقويى وتاييق لملاا العربي المشتركد من خ   تعزيز صوتاا اتصتدفاديى لبفر العديفد مفن المبفادرا

. ال واجتماليفف واصتدففاديال  اتصتدففاديى واتجتماليففى بمففا ييففالد  ففي ترقيففق ايففتقرار مارقتاففا العربيففى ييايففيال 
وافففدين واشفففجب القفففراراة األراديفففى واات فففاك المواثيفففق الدوليفففى بشفففأن القفففدس الشفففرياد كمفففا اؤكفففد للفففة أن 

هفذا اإلرفارد اؤكفد للفة دلمافا  . و في ليرين تعتبر ص يى األمى العربيى واإلي ميى األياييى لاا جميعفال 
 ل صتداد الذليرياي من أج  دمود الشعب الذليرياي الباي  الماتدر بإذن ا  تعالة ولوا .
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 الحضور الكريم،

رفرا بشفك  دائفم وميفتمر  1956لن اليودان وماذ اا مام  للة جامعفى الفدو  العربيفى  في يافاير لفام 
امن العربففي  ففي كا ففى المجففاتةد كمففا يففاهم اليففودان للففة دلففم وتعزيففز العمفف  العربففي المشففترك والت فف

مياهمى  اللى  ي كا ى الق ايا العربيفى وصفدم العديفد مفن المبفادراةد ولعف  أخرهفا مبفادر  اليفودان لترقيفق 
 ففي الخررففوم  المادففرم ففذو المبففادر  خفف   شف ر ياففاير لاألمفن الغففذائي العربففيد ريففث ُلقففدة ورشفى لمفف  

يففى والدفادوق العربففي ل امففاق اتصتدففادال واتجتمفاليد وذلففك لو فف  خاررففى بالتايفيق مفف  الجامعففى العرب
ترقيفق التكامف  لرريق لتاذيفذ المشفرولاة المقتررفىد ودور الشفركاق  في المررلفى القادمفىد والمبفادر  ت فدا 
 اتصتدادال واتجتمالي م  مريراا اإلصليمي بالتركيز للة ترقيق األمن الغذائي العربي.

ملة للة ت يئى مااخ اتيتثمار واتخذة العديد من الج ود واإلجفراقاة المقفدر   في كا فى كما أن ب داا ل
المجاتة واإلد راة القااوايى واإلداريى والتشريعيىد بما  ي ا اتلتزام بجمي  اتذاصياة اتيتثمار العربيفى 

 والدوليى التي دادق للي ا اليودان.

جم وريفففى اليفففودان افففدو  رقفففوق األشفففخاا ذوال  ةا و فففي لرفففار دلفففم العمففف  العربفففي المشفففتركد ايت ففف
بالتايفيق مفف  األماافى العامفى للجامعففى العربيفى واألماافى الذايففى  2030اإللاصفى  في خرفى التاميففى الميفتدامى 

. وتأتي هفذو الافدو   في 2018من يااير  24و 23لمجلس وزراق الشؤون اتجتماليى العرب خ   يومي 
رقففى العربيففى ومففا أ رزتفف  مففن آثففار اصتدففاديى واجتماليففى أدة للففة زيففاد  ةفف  التففدالياة التففي تشفف دها الما

ألداد األشخاا ذوال اإللاصىد وهد ة الادو  لزياد  الفوليد وتأكيفد مشفاركى األشفخاا ذوال اإللاصفى  في 
للفة كا فى الميفتوياةد مف  األخفذ  في  2030 ىلاذاذ الخرر والبرامز ودمج م  في خرفى التاميفى الميفتدام

المجتمف    فيبما يعزز الج فود العربيفى الراميفى للفة اإلدمفاج الكامف  ل فذو الذئفى  تباين بين الدو اتلتبار ال
 .و مان العي  الكريم ل 

 اإلخوة واألخوات،

التقي  ي لرار هذو الدور  لبلفور  رؤت وأ كفار وصفراراة تدفب  في مدفلرى لملافا العربفي المشفتركد ريفث 
عتبر الركيفز  األيايفيى للفد   بعجلفى التاميفىد وتفأتي هفذو الفدور  لن المو ولاة اتصتداديى واتجتماليى ت

يجفاد المعالجفاة  لمتابعى ما ددر من صراراة اصتداديى واجتماليى تترلب ماا جميعفال  بفذ  كا فى الج فود وا 
لتاذيذها والعم  بموجب اد بغيى ترقيق رموراة وترلعاة شعوباا العربيى  ي التاميى واتيفتقرار والرخفاق. 

جدو  ألمالاا بمو ولاة متاولى تلمس جملفى اهتماماتافاد لذ يخفتلر الجاافب اتصتدفادال بالشفأن  ويزخر
بمجريفففاة األرفففوا  الييايفففيى للفففة الارفففاق المرلفففي  وتفففأثرال  اتجتمفففاليد مففف  لفففدم الذدففف  بيا مفففا تفففأثيرال 

 للة األمام. ال تد   بالعم  العربي المشترك صدم واإلصليميد وجميع ا
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 الحضور الكريم،

 ألخوات واإلخوة،ا

للفة ميففتوت  د يففواقاألدفعد هفذو الففدور  متابعفى تاذيفذ القففراراة اليفابقى للففة كا فى  ألمففا تت فمن أجافدو 
أاوال ا والوصوا للة كا ى الميتجداة بمختلا المجلس اتصتدادال واتجتماليد أو للة ميتوت القمم 

جتمالي لمجلس الجامعفى للفة ميفتوت كذلك للداد الملا اتصتدادال واتد من خ   تقرير األمين العام
 فففي المملكفففى العربيفففى اليفففعوديى  فففي مفففارس  –بفففإذن ا   –( التفففي يفففتاعقد 29القمفففى العربيفففى  فففي دورت فففا )

2018. 

األ ريقيىد والقمى العربيى ودو   –باإل ا ى للة متابعى تاذيذ صراراة القمم المتخددى؛ مث  القمى العربيى 
 أمريكا الجاوبيى.

 ريم،الحضور الك

 األخوات واإلخوة،

الباففود ال امفى التففي ترتففاج للفة ج ففد أكبففر لمفا لفف  مففن مففن د بافلن بافد ماةومففى التعففاون مف  األمففم المترففد  
 مكايب يو رها هذا التعاون.

ويعتبر باد مارقى التجار  الرر  العربيى الكبرت من أهم مكتيباة العم  العربي المشترك لتفذلي  الدفعاب 
لتباد  التجارال وترقيق التربيق الذعلي للبراامز التاذيذال للمارقى العربيى. واؤكفد للفة التي تواج  تاميى ا

 فرور  تيفري  كا ففى اللجفان لعمل فا بغففرا الودفو  للفة ايففتكما  مترلبات فا وخادفى صوالففد الماشفأ التففي 
بالشففكر  تعمفف  للففة تيفف ي  التبففاد  التجففارال وترقيففق العدالففى والماذعففى المشففتركى.  وايففمروا لففي أن أتقففدم

للفة  ل اق هفذو اللجافى مفن كبفار ميفؤولين و ايفين لمفا بفذلوو مفن ج فودد وكفذلك الشفكر مودفو  أي فال أل
الماةمفففى العربيفففى للتاميفففى الزراليفففى والماةمفففى العربيفففى للتاميفففى الدفففااليى والتعفففديند إللفففدادهم الدرايففففاة 

 الخادى باليل  العربيى.

ُتدففادق للفة اتتذاصيففى المورففد  تاتقففا  رؤوس األمففوا  و في باففد اتيففتثمارد  ففرور  رفث الففدو  التففي لففم 
 .العربيى للة المدادصى لما ل ا من أهميى لاا جميعال 

لرفف  مشففكلى  هامففال  كمففا أن مقتففرح مشففروع المؤييففاة الدففغير  والمتويففرى مشففروع ريففوال ويعتبففر مففدخ ل 
  ي زياد  الدخ  القومي للب د العربيى. رايمال  البرالى ولام ل 

ذلك مو ولاة ايت ا ى ال جئفين اليفورييند كمفا يرذف  جفدو  ألمالافا بالعديفد مفن الق فايا أ ا للة 
 والمو ولاة ذاة األهميى.
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 الحضور الكريم،

 األخوات واإلخوة،

للة التعاون العربي المشترك وللة أهميى صيام هذا المجلس الفذال يشفك  خرفو   يأتي هذا اتجتماع دلي ل 
اشاق شراكاة ذاة جدوت.كبير   ي اليعي الرثيث لتع  زيز التعاون وا 

ن لقاقاتافا هفذو أ  ف د كمفا أ ومجليكم الموصر هذا يذتج اآلمفا  أمفام الشفعوب العربيفى التفي تاشفد ميفتقب ل 
ر رفففو  أولويفففاة التاميفففى وتفففدارس يفففب  اترتقفففاق بخررافففا وبرامجافففا ارفففو التكامففف   ردفففى لةيمفففى للتذكففف

 والتعاون العربي.
 فيه خير وصالح أمتنا العربية.. والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته. لما وفقنا اهلل جميعاً 
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  الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي ركن أول معالي الفريق

 وزير المالية والتخطيط االقتصادي بجمهورية السودان 

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي101رئيس الدورة )

 أصحاب المعالي والسعادة،

 السيدات والسادة،

( 101الت ائى للي جم وريى اليفودان للفة تولي فا رئايفى الفدور  العاديفى )يريب لي  ي البدايى أن اتوج  ب
للمجلس اتصتدادال واتجتماليد متمايال ل ا خالا التو يق واليداد  ي هذو الم مى. كما ت يذفوتاي أن 

 ألبر لن لميق التقدير للمملكى العربيى اليعوديى للة اتدار  الركيمى أللما  الدور  اليابقى. 
 ت والسادة،السيدا

يأتي ااعقاد ألما  مجلياا اليوم  ي توصية دصيق ورياس بالايبى ألمتاا العربيى ريث تزالة الت ديفداة 
للي ا مفن كف  رفدبل ودفوب... ليس خا يفال للفة ارفد أن المارقفى العربيفى لفم  ةوالتردياة الخرير  تتوال

 ما هي للي  اآلن... راصى من الاور واألم د أكثر م ةتكن  ي وصة من األوصاة أروج لل

ترفير ب فا بيئفى  ت تجفرال  في ةفروا ربيعيفىد وتالعربفي ومما ت شك  ي د أن لمليى التاميى  في العفالم 
ايفتمرارال للعافا ول  فرراباة  في اارفاق مختلذفى  تم يئى أو را اى أو دالمى... ب  للفة العكفسد افر 

ب التففففي تقفففوا مففففن رقفففوق الشففففعب مفففن الففففورن العربفففيد   فففف ل لفففن ايففففتمرار القفففراراة اراديففففى الجااففف
الذليرياي... ك  تلك األمور تزيد من دعوبى ليجاد ماةومى تامويى متكاملى و عالى ت   للاد  تأهيف  

 وتاميى اإلايان  ي مقدمى اولويات اد جابال للي جاب م   للاد  المار ما تم تدميرو وهدم .

ااي مففن أكبفر لجففز غفذائي  ففي العففالم... م فاا للففة ترفدياة للففاد  اإللمفارد  ففإن المارقفى العربيففى تعف
  ففي المارقففى الوريففد  التففي شفف دة زيففاد   ففي الجففوع والذقففر خفف   اليففاواة الما ففيى...  ففالعرب يمثلففون 

% من 40%  قر من مدادر المياو العذبى... 1للة  ت% من يكان العالمد ولكا م ت يردلون يو 5
 العرب يعيشون  ي ماارق تعااي من الشج المائي.   

 السيدات والسادة،

 ةلن تردياة المررلى الراهاى تذرا للياا مزيدال من الت ا ر والتكاتا لمواج ت ا وتجاوزها ل ار ق لل
آ اق جديد  أكثر ايتقرارال وازدهارال ومن اج  ميتقب  ا    ل جيا  القادمفى... كمفا تقت في  في تقفديرال 

م بمزيد من اتخ ا واتجت اد والريويى... روح لزكاق ماةومى العم  العربي المشترك بروح جديد  تتي
صففادر  للففة تعبئففى ج ففود وصففدراة كا ففى مكواففاة ماةومففى العمفف  العربففي المشففتركد بفف  وترويرهففا بالشففك  



99 

 

الذال يؤهل ا لو   برامز ومشرولاة لربيى صوميى صابلى للقياس والتاذيذ تيالد وتعزز من بااق القدراةد 
ثفار مفا خلذتف  الازالفاة واألزمفاة مفن آق واتلمفارد وتيفالد للفة تجفاوز وبالذاة  ي مررلفى للفاد  البافا

 دمار وخراب لمقوماة الدولى الورايى وتأثيرات ا اليلبيى للة ريا  الموارن  ي ا. 

و ي هذا اإلرفارد لعلكفم تتذقفون معفي للفة أهميفى دور الماةمفاة العربيفى المتخددفى لمفا تقفوم بف  مفن 
اتة ذاة الدفففلى المباشفففر  بفففالموارن العربفففي...   فففي األذرع الذايفففى دور مرفففورال وهفففام  فففي كا فففى المجففف

لجامعففى الففدو  العربيففىد وتمثفف  ركاففال أيايففيال  ففي ماةومففى العمفف  العربففي المشففترك... لت أن التففرابر بففين 
 مزيد من التعزيز والتاييق.  ةلم  هذو الماةماة والمجالس الوزاريى المتخددى يرتاج لل

 السيدات والسادة، 

ااي التبر مجلياا اليوم  ردى جيد  لتقييم ك  ما يتعلق بأداق المجلس اتصتدادال واتجتمالي وكيذيى ل
ترففوير وتعزيففز آلياتفف .  ذففي تقففديرال لن ترففوير المجلففس يعففد أمففرال رتميففال ت  كففاك مافف  لمواكبففى الترففوراة 

أهفم اولويفاتي لكواف  ارفد  الجاريى من رولاا... كما أااي التبر ميألى التوا ق للفة ترفوير المجلفس ارفد
 اترصام الرئيييى وال امى  ي معادلى تروير ماةومى العم  العربي المشترك. 

 السيدات والسادة،

صبفف  أن اخففتم كلمتففي ايففمروا لففي أن ارففير مجليففكم للمففال بففأن األمااففى العامففى لجامعففى الففدو  العربيففى صففد 
بااايىد تذيد بايت ا ى لبافان أللمفا  الفدور  الرابعفى تلقة مؤخرال مذكر  من المادوبيى الدائمى للجم وريى الل

للقمى العربيى التامويفى: اتصتدفاديى واتجتماليفىد المقفرر أن تاعقفد العفام القفادم و قفال لقفرار صمفى اواكشفور 
د بشففأن دوريففى ااعقففاد القمففم العربيففى التامويففى مففر  كفف  أربعففى الففوام صبفف  2016الدففادر  ففي يوليو/تمففوز 

القفففاد  والمخدفففا للوصفففوا للفففة التقفففدم  تالجمعيفففى العامفففى ل مفففم المترفففد  للفففة ميفففتو ااعقفففاد اجتمفففاع 
 .2030المررز بشأن تاذيذ أهداا التاميى الميتدامى 

مفا  يف  خيفر األمفى واذع فا... واليف م  ةأللما  هذا المجلس الاجفاح واليفدادد و قافا ا  جميعفال للف ةأتما
 لليكم وررمى ا  وبركات .
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 كلمـة 
 / سلمان علي الجميليمعالي الدكتور

 وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة
 جمهورية العراقب

 
 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (101الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

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

 أصحاب المعالي والسعادة،

 السيدات والسادة الحضور،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

د أن أتقففففففففدم للفففففففة أدفففففففراب المعففففففففالي هفففففففذو الفففففففدور  ُييفففففففعداي وُيشفففففففر اي  فففففففي ُميففففففففت   اجتمفففففففاع
المجلفففففس اتصتدفففففادال واتجتمفففففالي  فففففي  واليفففففعاد  رؤيفففففاق الو فففففود والمشفففففاركين  فففففي اجتمالفففففاة

الشفففففففكر بجزيففففففف  (د بخفففففففالا التريفففففففى والتقفففففففدير والترريفففففففب. وت يذفففففففوتاي أن أتوجففففففف  101دورتفففففف  )
للفففففففة كفففففففرم رئييفففففففال وركومفففففففىل وشفففففففعبال  لجم وريفففففففى مدفففففففر العربيفففففففى الشفففففففقيقىوخفففففففالا العر فففففففان 

 ال يا ى ورين اتيتقبا .

جم وريفففففى اليفففففودان للفففففة ترؤيففففف ا  كمفففففا ييفففففعداي أن أغتفففففام هفففففذو الذردفففففى ألتقفففففدم بالت ائفففففى للفففففة
الشففففففكر للمملكففففففى العربيففففففى اليففففففعوديى للففففففة ج ودهففففففا كمففففففا أود أن أتوجفففففف  بألمففففففا  هففففففذو الففففففدور د 

ل فففففا التو يفففففق  فففففي لقفففففد القمفففففى  (د متمايفففففال 100المبذولفففففى خففففف   ترؤيففففف ا ألمفففففا  الفففففدور  العاديفففففى )
 .آذار من العام الجارال( خ   ش ر 29العربيى  ي دورت ا العاديى )

الففففففدو  العربيففففففى للففففففة معففففففالي األمففففففين العففففففام لجامعفففففى بخففففففالا الشففففففكر واتمتاففففففان للفففففة  وأتوجففففف 
ويفففففعي  الفففففدؤوب  فففففي هفففففذا اتتجفففففاو  المتوادفففففلى  فففففي اترتقفففففاق بالعمففففف  العربفففففي المشفففففترك ج فففففودو

والشفففففكر مودفففففو  للفففففة ميفففففالدال اليفففففيد األمفففففين العفففففام وكا فففففى مفففففوةذي األماافففففى العامفففففى للففففففة 
 .هذو الدور  وجمي  الدو  المشاركى  ي اتجتماعالج ود الكبير   ي اإللداد أللما  

 

 أصحاب المعالي والسعادة،

بخرففففة رثيثففففى ومتيففففارلى ارففففو ومففففن أال وصففففة م ففففة و  لااففففا  ففففي هففففذو المررلففففى أرففففوج مففففا اكففففون
مففففففن للففففففة األمففففففام التكامفففففف  اتصتدففففففادال العربففففففي الماشففففففود بالعمفففففف  العربففففففي المشففففففترك و بالتقففففففدم 

التكامفففف د ومففففن التايففففيق و رالففففى التاففففا س للففففة رالففففى اة العربيففففى مففففن يأجفففف  أن تخففففرج اتصتدففففاد
 واتلتمففففاد للففففة القففففو  الذاتيففففى الميففففتقلى لباففففاق اصتدففففاد لربففففي مورففففد درالففففى ال ففففعا للففففة القففففو 

األمفففففففى العربيفففففففى تلبيفففففففى ارتياجفففففففاة ورمورفففففففاة ل لتمفففففففاد للفففففففة الفففففففاذس لصفففففففادر بدرجفففففففى كبيفففففففر  و 
 .وشعوب ا والعي   ي ريا  كريمى
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اشفففففتم  للفففففة مو ففففولاة كثيفففففر د ول فففففا مففففن األهميفففففى مفففففا يبعفففففث لن جففففدو  ألمفففففا  هفففففذو الففففدور  
للففففة التذففففاؤ  ويزيففففد مففففن الرففففرا للففففة  ففففرور  أن تت ففففا ر ج وداففففا للخففففروج بقففففراراة  اللففففى 

 ومذيد  للعم  العربي المشترك وصابلى للترجمى للة أرا الواص .
 

 اإلخوة واألخوات الكرام،

لفففففففة رفففففففث ل  لي واليفففففففعاد  بالفففففففدلو أدفففففففراب المعفففففففاللفففففففة أود أن أات فففففففز هفففففففذو الماايفففففففبى ألتقفففففففدم 
الشففففركاة العاملففففى  ففففي مختلففففا القرالففففاة اتصتدففففاديى  ففففي دول ففففم ارففففو المشففففاركى الذاللففففى  ففففي 
للفففففاد  للمفففففار العففففففراقد واتيفففففتذاد  مففففففن الذفففففرا اتيففففففتثماريى المتارفففففى. ولعفففففف  مفففففن ال ففففففرورال 
 ال أن أشففففففير للففففففة أن العففففففراق يتمتفففففف  بماةومففففففى مؤييففففففاتيى  ففففففي مجففففففا  اتيففففففتثمارد ُتشففففففك  مااخفففففف

 ييتجيب لجمي  مترلباة الميتثمر العربي. ال ايتثماري

القرففففففالين العففففففام والخففففففاا  ففففففي دولكفففففففم مشففففففاركتكم الذاللففففففى مففففففن خفففففف   أوجفففففف  الففففففدلو  للففففففة و 
 دالشفففففقيقى مشفففففكور  المفففففؤتمر الفففففدولي للمفففففاارين المقفففففرر لقفففففدو  فففففي دولفففففى الكويفففففة فففففي الكريمفففففىد 

الكففففففففويتي والباففففففففك الففففففففدولي د وبالتعففففففففاون مفففففففف  الجااففففففففب 2018 برايففففففففر  14 -12خفففففففف   الذتففففففففر  
ومشفففففففاركى دولفففففففى رئفففففففيس الفففففففوزراق العراصفففففففي الفففففففدكتور ريفففففففدر العبفففففففادالد ور فففففففور جميففففففف  الفففففففدو  
األل فففففففاق  فففففففي الترفففففففالا الفففففففدولي  فففففففد تاةفففففففيم دالففففففف  اإلرهفففففففابي وأهفففففففم الماةمفففففففاة الدوليفففففففى 

 . المعايى

 
 للجميع التوفيق والنجاح، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. متمنياً 
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 : قوائم املشاركنيرابعاً 
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