
 

  

  

  

  

  

  
 

  
 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

    

 

 

  

  
 2017شباط  فبراير / 16انة العامة: األم

 )0106( ج س – 22)/ 17/02( 99/ 03ج 

 

  مشروع بنود جــدول ا�عمال 

  

 المجلس ا�قتصــادي وا�جتماعي
  )99الــدورة العاديـة (

 
 

  الوزاري مستوىالعلى 

  ا�مانــة العامــة
  أمانة المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي

 ـــــــــــــــــــ
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  لمجلس ا�قتصــادي وا�جتماعيا

  )99الــدورة العاديــــة (

 على المستوى الوزاري
  

  مشروع بنود جدول أعمــــال 
  

  2017 شباط/ فبراير 16: ا�مانة العامة

  ــــــــــــــــــــ

  

 

 العام:البند األول: تقرير األمين  �

  

) للمجلــــــس االقتصــــــادي 98متابعــــــة تنفيــــــذ قــــــرارات الــــــدورة ( - 1

 واالجتماعي.

   
 الـــداخلي هــــذا البنــــد اســـتنادًا إلـــى النظـــامتـــم إدراج 

فيمــا بــين دورتــي واالجتمــاعي االقتصــادي  يننشــاط القطــاع - 2 للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

 ).99) و(98المجلس (

 :الثانيالبند  �

  

ي واالجتمــاعي لمجلــس الجامعــة علــى مســتوى الملــف االقتصــاد

المملكــــة األردنيــــة الهاشــــمية: ) (28القمــــة فــــي دورتــــه العاديــــة (

 .)2017/ آذار مارس

 
  

 

تـــم إدراج هــــذا البنــــد اســـتنادًا إلـــى النظـــام الـــداخلي 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

 :الثالثالبند  �

  

ــ  ي دورتهــا الرابعــةمتابعــة تنفيــذ قــرارات القمــة العربيــة االفريقيــة ف

الجوانــــب  -) 2016نــــوفمبر  23غينيــــا االســــتوائية:  –(مــــاالبو 

 .واالجتماعية االقتصادية

 
  

المجلـــس  يتـــم إدراج هــــذا البنــــد اســـتنادًا إلـــى قـــرار 
بتـــــــاريخ  1983االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي رقـــــــم 

ـــــــــــــــــــــــم  13/2/2014 ـــــــــــــــــــــــاريخ  2099ورق بت
1/9/2016. 

 البند الرابع: �

  

الريــاض الصــادر عــن القمــة الرابعــة للــدول متابعــة تنفيــذ إعــالن 

)، 11/11/2015-10العربية ودول أمريكا الجنوبية (الريــاض: 

) 2018واإلعداد للقمة في دورتها الخامســة (جمهوريــة فنــزويال: 

  .واالجتماعية الجوانب االقتصادية

 
 

المجلـــس  يتـــم إدراج هــــذا البنــــد اســـتنادًا إلـــى قـــرار 
بتـــــــاريخ  2081االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي رقـــــــم 

ـــــــــــــــــــــــم  18/2/2016 ـــــــــــــــــــــــاريخ  2100ورق بت
1/9/2016. 

 )0171(03/8ج

 

  ا�مانــة العامــة
  أمانة المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي

 ـــــــــــــــــــ
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 البند الخامس: �

  

العربيـــــــــة واألمـــــــــم  الـــــــــدول جامعـــــــــةالتعـــــــــاون بـــــــــين منظـــــــــومتي 

 .واالجتماعية الجوانب االقتصادية -المتحدة 

المجلـــس  يتـــم إدراج هــــذا البنــــد اســـتنادًا إلـــى قـــرار  
بتـــــــاريخ  2057االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي رقـــــــم 

بتــــــــــــــــــــــــــاريخ  2101ورقــــــــــــــــــــــــــم  3/9/2015

1/9/2016. 

 البند السادس: �

  

ــــدورة:   منطقــــة التجــــارة الحــــرة العربيــــة الكبــــرى محــــور أعمــــال ال

 وتطورات االتحاد الجمركي العربي.

ـــى قـــرار المجلـــس االقتصـــادي   ـــم اســـتنادًا إل ـــد دائ بن

بتــــــــــــــــــــاريخ  1317واالجتمــــــــــــــــــــاعي رقــــــــــــــــــــم 
19/2/1997. 

 البند السابع: �

  

تـــــم إدراج هــــــذا البنــــــد اســـــتنادًا إلـــــى قـــــرار القمـــــة   االستثمار في الدول العربية.

ــــم  ــــة رق ــــة: االقتصــــادية واالجتماعي ــــة التنموي العربي
 .22/1/2013بتاريخ  30

 :البند الثامن �

  

إلــــى قــــرار المجلــــس  تــــم إدراج هـــــذا البنـــــد اســــتنادً   مشروع األحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.

ــــــم  ــــــاريخ   1987االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي رق بت
13/2/2014. 

  :التاسعالبند  �
    

دراســــــة حــــــول إنشــــــاء مركــــــز بيئــــــي عربــــــي متخصــــــص بالنقــــــل 

  المستدام.

علــــى طلــــب المندوبيــــة  تــــم إدراج هــــذا البنــــد بنــــاءً   
ـــم  ـــذكرتها رق ـــراق بموجـــب م ـــة لجمهوريـــة الع الدائم

  .10/1/2017بتاريخ  22/210/ج/3

  البند العاشر: �
  

ي للدول األعضاء في منظمــة الدورة االستثنائية للمعرض التجار 

التعاون اإلسالمي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعــرض 

  ).10/2/2018-6الكويت التجاري الدولي (دولة الكويت: 

   
 .طلب دولة الكويت بناًء علىتم إدراج هـذا البنـد 

 : الحادي عشرالبند  �

  

ـــم إدراج هــــذ   موضوعات المنظمات العربية المتخصصة. ـــى الفقـــرة (ت ــــد اســـتناًد إل ) مـــن 2ا البن
قــــــرار المجلــــــس االقتصـــــــادي واالجتمــــــاعي رقـــــــم 

  .3/9/2015بتاريخ  2052
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   :الثاني عشر البند �
   

قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة بشأن تخصيص أمانة 

  عامة منفصلة للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

  

  

ـــرار  ـــى ق المجلـــس  تـــم إدراج هــــذا البنــــد اســـتنادًا إل

بتــــــاريخ  253الــــــوزاري العربــــــي للســــــياحة رقــــــم 
15/12/2016.  

  عشر: الثالثالبند  �
    

  .البرلمان العربي لألطفال

  

ــــس    تــــم إدراج هـــــذا البنـــــد اســــتنادًا إلــــى قــــرار مجل
رقـــم  علـــى مســـتوى القمـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة

  .28/3/2010بتاريخ  535
  

  عشر: الرابعالبند  �
    

حـــــــــول تعلـــــــــيم  مبـــــــــادرة المنظمـــــــــة العربيـــــــــة للتربيـــــــــة والثقافـــــــــة والعلـــــــــوم

ــــا، العــــراق،  األطفــــال العــــرب فــــي منــــاطق النــــزاع (ســــوريا، الــــيمن، ليبي

ــــــة فلســــــطين تحــــــت االحــــــتالل  الصــــــومال) وتحــــــديات التعلــــــيم فــــــي دول

  .اإلسرائيلي

  

  

    

ـــرار المجلـــس  ـــى ق تـــم إدراج هــــذا البنــــد اســـتنادًا إل
 بتـــــــاريخ 2098 مرقـــــــاالقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي 

1/9/2016.  

  عشر: الخامسالبند  �
    

    التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية.

  

  
  

ــــــــرار            ــــــــى ق ـــــــــد اســــــــتنادًا إل ــــــــم إدراج هـــــــــذا البن ت
المجلـــــــــــــــــــس االقتصـــــــــــــــــــادي واالجتماعـــــــــــــــــــي                    

  .1/9/2016 بتاريخ 2113 رقم

  عشر: السادسالبند  �

  

  

ـــــــة اإلنســـــــانية تق ـــــــامج األمـــــــم المتحـــــــدة اإلنمـــــــائي حـــــــول التنمي ـــــــر برن ري

 ."الشباب وآفاق التنمية واقع متغير" 2016العربية لعام 

  

  

  

  

  
  

  

  العامة.تم إدراج  هذا البند بناًء على طلب األمانة 

  البند السابع عشر: �
    

نشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إ

  .المنطقة العربيةفي  2030

  
  

  

  .مانة العامةطلب األتم ادراج هذا البند بناًء على 
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    عشر: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: الثامنالبند  �

      المجالس الوزارية: :أوالً 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

ــــد اســـتنادًا إلـــى النظـــام الـــداخلي تـــم  إدراج هــــذا البن
ـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاع ـــــراره ، يللمجل ـــــى ق وٕال

  .12/2/2009بتاريخ  1770/1رقم 

) لمجلــــــــس الــــــــوزراء العــــــــرب 20تقريــــــــر وقــــــــرارات الــــــــدورة ( - 
 ).28/9/2016لالتصاالت والمعلومات ( أبوظبي: 

 ) لمجلــــس وزراء النقـــــل العـــــرب29رة (تقريــــر وقـــــرارات الـــــدو  - 
 –(مقر االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحــري 

 ).26/10/2016- 25: مدينة االسكندرية
) للمجلـــس الـــوزاري العربـــي للميـــاه 8تقريـــر وقـــرارات الـــدورة ( - 

 ).26/10/2016(األمانة العامة: 
) لمجلــــــــس الــــــــوزراء العــــــــرب 28تقريــــــــر وقــــــــرارات الــــــــدورة ( - 

ــــــــــــة العامــــــــــــة:  المســــــــــــؤولين عــــــــــــن شــــــــــــؤون البيئــــــــــــة (األمان
8/12/2016.( 

) للمجلـــــــس الـــــــوزاري العربـــــــي 19تقريـــــــر وقـــــــرارات الـــــــدورة ( - 
 ).15/12/2016-14حة (مسقط: للسيا

ـــــرارات الـــــدورة ( -  ) لمجلـــــس وزراء الشـــــؤون االجتماعيـــــة 36ق
 ).15/12/2016العرب (القاهرة: 

) لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير 33تقرير وقرارات الدورة ( -
  ).20/12/2016العرب (الرياض: 

  

    ثانيًا: اللجان:

دائمـــــة تقريـــــر وقـــــرارات االجتمـــــاع  الثـــــاني للجنـــــة العربيـــــة ال - 
 الكـــودات العربيـــة الموحـــدة للبنـــاء إلعـــداد وصـــياغة وتحـــديث

 ).22/9/2016-20(األمانة العامة : 
محضــر االجتمــاع االســتثنائي للجنـــة التنســيق العليــا للعمـــل  - 

العربي المشترك برئاسة معالي األمين العام (األمانة العامــة: 
13/11/2016.( 

عربيــة الدائمــة للجنــة التقريــر وقــرارات االجتمــاع االســتثنائي  - 
 إلعـــداد وصـــياغة وتحـــديث الكـــودات العربيـــة الموحـــدة للبنـــاء

 ).9/2/2017-8 (األمانة العامة :
ــــــــة مؤسســــــــات المجتمــــــــع 22االجتمــــــــاع (توصــــــــيات  -  ) للجن

  ).9/2/2017المدني(األمانة العامة: 

  

  عشر: التاسعالبند  �
) للمجلــــــــــــــس 100تأكيــــــــــــــد موعــــــــــــــد ومكــــــــــــــان عقــــــــــــــد الــــــــــــــدورة (

وتحديــــــد موعــــــد ومكــــــان عقــــــد الــــــدورة االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي 

  ) للمجلس.101(

  

    

  
ــــد اســـتنادًا إلـــى  النظـــام الـــداخلي تـــم إدراج هــــذا البن

  للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

      .من أعمال د:  ما يستجالعشرونالبند  �

تـــم إدراج هـــذا البنـــد بنـــاًء علـــى طلـــب مـــن المملكـــة     ن.و ن والنازحئو الالج
  األردنية الهاشمية.




