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-19: الكويـت (االقتصادية واالجتماعية في دورتها األولـى       : أصدرت القمة العربية التنموية   
القطـاع  (متابعتها مـن قبـل األمانـة العامـة          عددا من القرارات االقتصادية تمت      ) 20/1/2009

)  19/1/2011: شـرم الـشيخ     (وتم عرض نتائج المتابعة على القمة في دورتها الثانية          ) االقتصادي
تقرير األمين العام حول متابعـة تنفيـذ        "بعنوان  ) 853(ش-01)032/11/01 –ضمن وثيقة رقم ق     

: الكويـت (ة واالجتماعية فـي دورتهـا األولـى         االقتصادي: نتائج وقرارات  القمة العربية التنموية     
وقد أصدرت القمة في دورتها الثانية بشرم الشيخ عدة قرارات اقتـصادية            )". 2009كانون ثان   /يناير

 . بشأن متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت إضافة إلى بعض الموضوعات االقتصادية الجديدة

. القرارات الصادرة عن القمة في دورتها الثانية      تنفيذ  ) القطاع االقتصادي (تابعت األمانة العامة    
وبعرض نتائج المتابعة على المجلس االقتصادي واالجتماعي بصفة دورية، أصدر مجموعـة مـن              

بشأن جدول أعمال القمة فـي      ) 13/9/2012 – 90ع  . د –1923ق  (القرارات وآخرها القرار رقم     
منـه علـى أن البنـد األول        ) 2(فقرة  ، حيث تنص ال   )1/2013 /22-21: الرياض(دورتها الثالثة   

، )20/1/2009-19: الكويـت (سيتضمن تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها األولى           
 ). 19/1/2011: شرم الشيخ(ودورتها الثانية 

متابعة تنفيـذ  ) القطاع االقتصادي(وتنفيذاً لقرار المجلس المذكور أعاله، واصلت األمانة العامة     
 االقتصادية الصادرة عن القمة العربية التنموية في دورتيهـا األولـي والثانيـة متـضمنة                القرارات

 : الصعوبات التي حالت دون التنفيذ والمقترحات لمعالجتها على النحو التالي

 أمير دولة الكويت بشأن –مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  .1
زمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في توفير الموارد المالية الال

  : الوطن العربي

تضمن تقرير الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي اإلجراءات المتخذة مـن قبـل             

الصندوق المتعلقة بإقرار الالئحة التنظيمية إلدارة الحساب الخاص، السياسة العامة لتنظيم إدارة            

 التي اعتمدت القواعـد اإلرشـادية لعمليـات         اإلدارةاته وأنشطته، تكوين لجنة     الحساب وعملي 

وقد بلـغ عـدد الـدول       . الحساب، إعداد اتفاقية قرض نموذجية كدليل إلبرام اتفاقيات التمويل        

 مليون دوالر   1202، كما بلغ إجمالي المساهمات      2012 دولة لغاية    15المساهمة في الصندوق    

أما العمليات اإلقراضية فقد بلغ مجموع      . 30/9/2012والر منها لغاية     مليون د  594.4تم سداد   

كمـا ويواصـل    .  مليـون دوالر   175المبالغ المخصصة للقروض في عدد من الدول العربية         
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 مواقع ةالصندوق دعم النشاطات التمويلية للمؤسسات الوسيطة التي يعمل معها كما يجري دراس

  . إقراض لعدد من الدول العربية

القطاع (قامت األمانة العامة : زمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصاديات العربية األ .2
بمتابعة االتصال بصندوق النقد العربي من أجل تقديم تقرير دوري إلى األمانة ) االقتصادي

وقد أفاد . العامة حول تطورات األزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصادات العربية
حول هذا الموضوع إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي تقرير لصندوق أنه سيتم تقديم ا

  .التحضيري للقمة على المستوى الوزاري
أكد المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دوراته : مشروعات الربط الكهربائي العربي .3

 الشامل وتقييم دراسة الربط الكهربائي العربي "المتعاقبة على ضرورة اإلسراع بالبدء في
، كما دعا الدول العربية إلى اإلسراع في استكمال " استغالل الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء

وتقوية شبكاتها الداخلية لتتمكن من استيعاب القدرات الكهربائية المنقولة على شبكات الربط 
تجدات على وفي هذا الصدد، شهدت المنطقة العربية مجموعة من المس. الكهربائي العربية

صعيد مشروعات الربط الكهربائي العربي أهمها الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون 
  .الخليجي واالتفاق بين مصر والسعودية على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين

قام الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي : مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية  .4
عي بتمويل دراسة مخطط الربط البري بالسكك الحديدية بين الدول العربية، وكلف واالجتما

وعقد . بإعداد الدراسة المذكورة)  إيطالي–أردني (ايتالفير /المكتب االستشاري دار العمران 
الصندوق ثالث ورش عمل للدول العربية إلطالعها على مراحل إعداد الدراسة واستعراض 

 .2012م تسليم الدراسة إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية في نوفمبر وت. المسودة النهائية

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي ساهم  :البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي .5
 في تنفيذ المرحلة األولى من مشروع تعزيز األمن الغذائي الذي بدأ تنفيذه في واالجتماعي

إلى زيادة اإلنتاج الزراعي والغذائي، وتشجيع االستثمار في ثماني دول، ويهدف المشروع 
جهودها في متابعة الدول  العربية للتنمية الزراعيةالمنظمة واصلت  كما. التنمية الزراعية

 والترويج له لدى المؤسسات  لألمن الغذائي العربيالطارئاألعضاء لتنفيذ مكونات البرنامج 
التنفيذية اإلطارية في مرحلته ته خطواإلقليمية، في إطار المالية وصناديق التمويل العربية 

  . )2016-2011(األولى
استكملت العديد من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى : االتحاد الجمركي العربي  .6

كما تم تكثيف العمل . البنيوية ذات العالقة والتي يحتاج عرضها إلى إفراد صفحات عديدة له
تعاون الجمركي العربي، وتم على هذا المسار االنتهاء من صياغة اتفاقية التعاون نحو تعزيز ال
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أما . الجمركي العربي واالنتهاء من مسودة المبادرة العربية ألمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة
ة من النظام ما يتعلق باالتحاد الجمركي العربي فقد تم إنجاز المراحل النهائية للتفريعات الوطني

، كما تم إنجاز القانون الجمركي العربي الموحد ولم يتبق إال موضوع 97منسق حتى الفصل ال
وأنجز البرنامج التنفيذي . معاملة منتجات المناطق الحرة والمخالفات الجمركية وتحديد غراماتها

ري ويج. إلعالن االتحاد الجمركي بما فيها المعايير المطلوبة لتحديد المنافذ الجمركية المؤهلة
العمل على االنتهاء من دليل اإلجراءات الجمركية العربي الموحد ومركز المعلومات الجمركية 
العربي وتحليل المعايير الخاصة بالمنافذ الجمركية المؤهلة وموضوعات تسهيل التجارة 
وتطبيقات النافذة الواحدة،  باإلضافة إلى توحيد النماذج الجمركية إلى نموذج جمركي عربي 

يتضمن كافة اإلجراءات الجمركية وبروتوكوالت الربط االلكتروني بين المنافذ الجمركية موحد 
  .العربية تمهيدا لدخول االتحاد الجمركي العربي الموحد

 خمسة مشاريع للمياه بالتنسيق مع المجلس الوزاري العربي األكسادأعد : األمن المائي العربي .7
مشروع رفع كفاءة : ئية وفق متطلبات التمويل وهيتفصيلية لإلدارة المتكاملة للموارد الما

استعمال المياه في الوطن العربي، مشروع دراسة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد 
المائية والقطاع الزراعي، مشروع تطبيق النهج التكاملي إلدارة للموارد المائية ، مشروع 

ليدية، مشروع حماية الحقوق المائية العربية والتي االستخدام المستدام للموارد المائية غير التق
  .وافق عليها المجلس الوزاري العربي للمياه

) القطاع االقتصادي( األمانة العامة تعقد: دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك .8
ع لمنتدى القطا  سلسلة من االجتماعات التحضيريةاالتحاد العام للغرف العربيةبالتعاون مع 
طلبت األمانة العامة كما .  بالرياض13/1/2013-12المقرر عقده يومي  الخاص العربي

المنظمات العربية المتخصصة تقديم مبادرات محددة قابلة للتنفيذ من ) القطاع االقتصادي(
األمانة فضال عن ذلك، عقدت  .المذكور أعاله تمهيدا لرفعها إلى القمةمنتدى العلى لطرحها 
عدة اجتماعات لتعديل االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال  )اع االقتصاديالقط(العامة 

  .تحسين مناخ االستثمار العربيمن أجل العربية في الدول العربية 
يجري إعداد الدراسات الخاصة بمحاور مشروع : مشروع الربط البحري بين الدول العربية .9

نقل البضائع العربية البينية، وإنشاء شبكة الربط البحري والتي تشمل إنشاء خطوط مالحية ل
. معلومات لقطاع النقل البحري العربي باألمانة العامة لتحقيق سرعة األداء وتوفير المعلومات

تم التصديق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط ودخلت حيز التنفيذ، ويتم تدارس توحيد الوثائق 
وسوف يعرض على مجلس وزراء . دول العربيةالتي تنظم عملية تداول ونقل البضائع بين ال

مشروع اتفاقية عربية للنقل البحري للركاب ) 2013/أكتوبر(النقل العرب في دورته القادمة 
  .وللبضائع بين الدول العربية
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بناء على مقررات مجلس الوزراء العرب لالتصاالت : ة ربط شبكات اإلنترنت العربيمشروع .10
كات االنترنت العربية، يعمل حاليا فريق فني متخصص والمعلومات بشأن مشروع ربط شب

كما تم إدراج عملية الربط اإلقليمي لشبكات االنترنت العربية . على وضع خطة لتنفيذ المشروع
-5في قائمة المشروعات التي تبنتها قمة توصيل العالم العربي التي عقدت خالل الفترة 

دى العربي األول لحوكمة االنترنت، الذي عقد كما تم خالل فعاليات المنت.  بالدوحة7/3/2012
 . بالكويت، تخصيص ورشه عمل حول الموضوع11/10/2012-9خالل الفترة 

تم االتفاق بين مسئولي البنك الدولي واألمانة العامة : مبادرة البنك الدولي في العالم العربي .11
في  الفنية للدول العربية على تنفيذ برنامج متكامل يقوم بتقديم المساعدة) القطاع االقتصادي(

من جهة أخرى، قام البنك الدولي بتنفيذ الجزء الثالث من  و.مجال تحرير التجارة في الخدمات
األطر  (دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغالل الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء

هرباء في هذا الشأن، كما تم وفقاً لقرار المجلس الوزاري العربي للك) المؤسسية والتشريعية
تنظيم زيارة إلى كوريا الجنوبية للتعرف على األطر المؤسسية والقانونية والتقنية في واحدة من 

 وذلك بالتنسيق مع أمانة المجلس الوزاري العربي مجال كفاءة الطاقةأكبر شركات العالم في 
تداعيات تغير المناخ في ف لمواجهة تم االنتهاء من إعداد التقرير المعني بالتكيكما  .للكهرباء

 .   الذي يعد البنك الدولي إلصدارهالمنطقة العربية

متابعة ) القطاع االقتصادي(تواصل األمانة العامة : تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية .12
من خالل المجالس ) كفالة االستدامة البيئية(الهدف السابع تنفيذ التقدم المحرز في تحقيق 

، كما تتابع الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل )البيئة والمياه واالسكان(الوزارية ذات العالقة 
 إلعداد تقرير )إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية( الهدف الثامن الدول العربية لتنفيذ 

 لعرض نتائج المتابعة التي يتم التوصل إليها على المجلس في دورة قادمة 

 10/9/2011 بتاريخ ااجتماع  العامةةمانألاعقدت : بية لدعم صمود القدس المشاريع العر .13
 السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية ومنظمات العمل وتم دعوة العامة األمانةمقر ب

 عدد من إلىوانتهي االجتماع ، العربي المشترك والمؤسسات المالية واالقتصادية العربية
ة بسبل دعم الصمود الفلسطيني وتمويل المشروعات التنموية في التوصيات والمقترحات الخاص

  . القدس المحتلة
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بـشان  ) 20/1/2009-19(تضمن بيان قمة الكويت      -1
ــة   ــة الدوح ــرار قم  –) 21(ع . د483: ق.ق(ق

لدعم وتمويل  المتعلق بإنشاء صندوق    ) 30/3/2009
ص الصغيرة والمتوسـطة فـي      مشاريع القطاع الخا  

 وبعرض متابعة تنفيـذ قـرار قمـة         الوطن العربي 
 من  1/الكويت على قمة شرم الشيخ صدر الفقرة أوالً       

  ) 19/1/2011 – 3 ج –) 2( د ع 18: ق.ق(القرار 
تابع المجلس االقتصادي واالجتماعي تنفيذ القرارات       -2

الصادرة في هذا الـشأن وأصـدر مجموعـة مـن           
 – 90ع  . د –1923ق  (لقرار رقم   القرارات آخرها ا  

بشأن اعتماد توصيات اللجنة الوزارية     ) 13/9/2012
المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمـة العربيـة التنمويـة       

: الريـاض (االقتصادية واالجتماعية الدورة الثالثـة      
، مع التأكيد على في الفقرة      )2013كانون ثان   / يناير

االقتـصادي  على دعوة الصندوق العربي لإلنماء      ) أ(
واالجتماعي إلى تقديم تقرير دوري إلى األمانة العامة 

دعم وتمويـل   حول التقدم المحرز في عمل صندوق       
مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسـطة فـي        

  .    ربيالوطن الع
بمخاطبـة  ) القطاع االقتصادي (قامت األمانة العامة     -3

الصندوق العربي لإلنماء االقتـصادي واالجتمـاعي       
ــب مــذكرتها رقــم   بمو  بتــاريخ 5725/5ج

، والطلب إليه موافاتهـا بـاإلجراءات       8/10/2012
وقد تلقت  .المتخذة لمتابعة تنفيذ القرار المذكور أعاله     

مذكرة الصندوق  ) القطاع االقتصادي (األمانة العامة   
-1 –1 –1العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي     

 مرفق بهـا تقريـر      22/10/2012 بتاريخ   2687/
 .وجز بشأن اإلجراءات المتخذة  في هذا الخصوصم

باح مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ ص
   أمير دولة الكويت –األحمد الجابر الصباح 

توفير الموارد المالية الالزمة لدعم  بشأن
وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة 
  والمتوسطة في الوطن العربي

  

) 2( د ع 18: ق. من القـرار ق 1/الفقرة أوالً 
  )19/1/2011 – 3 ج –
اإلحاطة علماً بالخطوات التنفيذية التي تم        -أ 

في هذا الشأن، واإلعـالن عـن       إنجازها  
مساهمة الدول العربية والتي بلغت مليار      

 مليون دوالر من إجمالي رأس مال 393و
  .الحساب الذي يبلغ ملياري دوالر أمريكي

التأكيد على أهمية مبادرة الدول التي لـم          -ب 
  .تساهم بعد بالمساهمة

الطلب من الـصندوق العربـي لإلنمـاء          -ج 
لبدء فـي   االقتصادي واالجتماعي سرعة ا   

تمويل مشاريع القطاع الخاص الـصغيرة      
والمتوسطة في الـوطن العربـي، وفقـاً        

  .لالئحة التنظيمية إلدارة حساب المبادرة
الطلب من الدول العربية تطوير القوانين        -د 

ــشروعات  ــة بالم ــشريعات الخاص والت
الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبـرات     

  .والتعاون في هذا الشأن
عـام تقـديم تقـارير      الطلب من األمين ال     -ه 

دورية حول هذا الموضوع إلى المجلـس       
االقتصادي واالجتماعي تمهيداً لعرضـها     

 .على القمة

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
 لإلنماء االقتصادي العربيالصندوق  •

  واالجتماعي
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باشر الصندوق عملياته االقراضية حيث بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقروض لعدد من الدول              -4
 مليون دوالر، وجارى التباحث مع عدد من الدول األخرى لتقديم  قـروض للمـشروعات                175

ا تتم دراسة مواقـع إقـراض        مليون دوالر، كم   50المقترحة من بينها قرض مقترح لمصر بـ        
مختلفة في السودان، ويقدر حجم التمويل  الذي ستقدمه المؤسسات الوسيطة التي يعمـل معهـا                

 مليار دوالر وسيستمر الصندوق فـي دعـم         1.9الصندوق العربي، في ستة دول عربية حوالي        
 2015-2012 النشاطات التمويلية لهذه المؤسسات وفقا لبرامجها وخططها التي وضعتها للفتـرة          

 )مرفق التقرير المقدم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي(

íÃe^j¹]<sñ^jÞ<V< <
أوضح التقرير اإلجراءات المتخذة من قبل الصندوق حيث تم إقرار الالئحة التنظيمية إلدارة الحساب              

شطته فقد تم تكـوين لجنـة       كما تم اعتماد السياسة العامة لتنظيم إدارة الحساب وعملياته وأن         . الخاص

اإلدارة التي اعتمدت القواعد اإلرشادية لعمليات الحساب كما تم إعداد اتفاقية قرض نموذجية كـدليل               

 دولـة   15وبالنسبة للمساهمات الدول في الصندوق فقد بلغ عدد المساهمين          . إلبرام اتفاقيات التمويل  

 مليـون دوالر    594.4دوالر سدد منهـا      مليون   1202 وان إجمالي المساهمات     2012لغاية ديسمبر   

أما العمليات االقراضية فقد  بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقروض في عـدد             . 30/9/2012لغاية  

كما ويواصل الصندوق دعم النشاطات التمويليـة للمؤسـسات        .  مليون دوالر  175من الدول العربية    

مرفـق التقريـر    .(د من الدول العربية    مواقع إقراض لعد   ةالوسيطة التي يعمل معها كما جارى راسب      

  ).المقدم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

l^{eçÃ’Ö]< <
لم يتضمن التقرير المقدم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بيانات أساسية كنقاط  .1

 . ويلها في الدول العربيةاالتصال في الدول العربية، والمؤسسات الوسيطة، والمشاريع التي يتم تم

أشار التقرير المقدم من الصندوق بان بعض الدول العربية أعربت عن رغبتها في المساهمة في  .2
  .الصندوق
<l^{{{u�Ï¹]< <

الطلب من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي تقديم تقرير مفصل حول التقدم  .1
ع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن دعم وتمويل مشاريع القطاالمحرز في عمل صندوق 

  .  في هذا الخصوصنربي  ليكون بمثابة مرجعية للمعنييالع
حث الدول العربية التي لم تسدد مساهمتها إلى الوفاء بالتزامها بتسديد مساهمتها التي أعلنت عنها  .2

  .في الحساب الخاص للصندوق
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ì„{~j¹]<l]ð]†{{qý] 

أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية  -1
) 13/9/2012 – 90ع . د–1923ق (قرار رقم ) 90(

بشأن اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة 
واإلعداد للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية 

، مع )2013كانون ثان / يناير: رياضال(الدورة الثالثة 
 دعوة صندوق النقد على) ب(التأكيد على في الفقرة 

 العامة حول األمانةالعربي إلى تقديم تقرير دوري إلى 
 المالية العالمية وتداعياتها على األزمةتطورات 

  .االقتصادات العربية
بمخاطبـة  ) القطـاع االقتـصادي   (قامت األمانة العامـة      -2

 5725/5العربي بموجب مـذكرتها رقـم       صندوق النقد   
، والطلب إليه موافاتها بـاإلجراءات      8/10/2012بتاريخ  

 .أعالهالمتخذة لمتابعة تنفيذ القرار الذكور 

l^eçÃ’Ö]V< <
ير متابعة من صندوق النقد لم ترد لألمانة العامة أية تقار

  .العربي

l^u�Ï¹]V< <
ل الطلب من صندوق النقد العربي تقديم تقرير دوري حو

  .تطورات األزمة المالية العالمية

  األزمة المالية العالمية
  ها على االقتصادات العربيةوتداعيات

  
) 2( د ع 18: ق. من القـرار ق 3/الفقرة أوالً 

  19/1/2011 – 3 ج –
  
 

  
  
  
التأكيد على أهمية استمرار الجهود التي       -1

تبذلها الدول العربيـة للتخفيـف مـن        
تداعيات األزمة الماليـة، ومـشاركتها      
الفاعلة في الجهـود الدوليـة لـضمان        

  .االستقرار المالي العالمي
حاطة علماً باجتماعات مجلس وزراء     اإل -2

المالية العرب، التي تعقـد فـي إطـار         
اجتماعات المؤسسات المالية العربيـة،     
مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق      
بينهم وفقاً للقواعد اإلجرائيـة للمجلـس       
لضمان االستقرار المالي فـي الـدول       

 .العربية

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  لعربياصندوق النقد  •

مجلسي محافظي المصارف  •
  المركزية ومؤسسات التمويل العربية

 مجلس وزراء المالية العرب •

 

الصادر عن ) 3(عة للقرار رقم هذا القرار متاب
  2009قمة الكويت 
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ì„{~j¹]<l]ð]†{{qý]< <

في إطار متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية 
االقتصادية واالجتماعية، أكد المجلس : التنموية

الوزاري العربي للكهرباء في دورته الثامنة 
على ضرورة اإلسراع بالبدء في ) 20/5/2009(
 العربي الشامل وتقييم دراسة الربط الكهربائي"

وإمكانية " استغالل الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء
تجزئة الدراسة بما يتناسب والتمويل المتاح، كما 
دعا الدول العربية إلى اإلسراع في استكمال وتقوية 
شبكاتها الداخلية لتتمكن من استيعاب القدرات 
الكهربائية المنقولة على شبكات الربط الكهربائي 

وفي هذا الصدد، وافق المكتب . ربية واإلقليميةالع
التنفيذي على تجزئة الدراسة إلى ثالثة أجزاء يقوم 
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
بتمويل الجزءين األول والثاني منها حول دراسة 
نظم مجموعات الربط الكهربائية في الدول العربية؛ 

لغاز بين الدول ودراسة جدوى تجارة الكهرباء وا
العربية وإمكانيات التبادل مع األسواق األخرى، 
بينما يقوم البنك الدولي بتنفيذ الجزء الثالث حول 
األطر القانونية والمؤسسية والتشريعية الستكمال 

وتكليف . مشروعات الربط الكهربائي العربي
اللجنة التوجيهية بإعداد خطة عمل إلنجاز الدراسة 

تي يتم التوصل إليها مع الصندوق وفقاً للنتائج ال
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والبنك 

وقد أحيطت الدورة الثانية للقمة العربية . الدولي
 -شرم الشيخ(االقتصادية واالجتماعية : التنموية
علماً بما تم اتخاذه من إجراءات ) 2011يناير 

 لمتابعة تنفيذ  القرار الصادر عن القمة والمتعلق
 .بمشاريع الربط الكهربائي العربي

  مشروعات الربط الكهربائي العربي

  

 3 ج   –) 2( د ع    18: ق. من القرار ق   4/الفقرة أوالً 
– 19/1/2011  

  

  

  
  :اإلحاطة علماً بـ  -أ 

الخطوات اإليجابية التي اتخذتها الدول العربية فيما        - 
  :لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمةبينها 
األردن، سـوريا،   (الربط الكهربائي الثماني     �

، لبنان، ليبيـا، مـصر،      )∗(العراق، فلسطين 
  ).تركيا

الربط الكهربائي لـدول المغـرب العربـي         �
  ).تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر(
الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لـدول        �

ــة  ــيج العربي ارات، البحــرين، اإلمــ(الخل
  ).السعودية، عمان، قطر، الكويت

مشروعات الربط الكهربائي العربـي المزمـع        -
  ).الربط الكهربائي بين السعودية ومصر(إقامتها 

الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها بشأن تمويل        -
دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقيـيم       "

 مـن   "استغالل الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء    
قبل الصندوق العربـي لإلنمـاء االقتـصادي        

  .واالجتماعي والبنك الدولي
اإلحاطة علماً بمساهمة الصندوق العربي لإلنماء        - ب 

االقتصادي واالجتماعي في تمويل الجزئين األول      
والثاني من دراسة الـربط الكهربـائي العربـي         
الشامل وتقييم استغالل الغاز الطبيعـي لتـصدير        

موافقة البنك الدولي على تمويل     الكهرباء، وكذلك ب  
األطـر المؤسـسية    (الجزء الثالث من الدراسـة      

  ).التشريعية

الصادر عن قمة ) 4(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
  2009الكويت 
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   :من قبل الدول العربية/ أوالً

قامت الدول العربية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلسراع في 
االنتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي وفقاً 

وشرم ) 2009يناير (للقرارات الصادرة عن قمتي الكويت 
ربية مجموعة ، وشهدت المنطقة الع)2011يناير (الشيخ 

من المستجدات على صعيد مشروعات الربط الكهربائي 
العربي الرئيسية القائمة والتي تأخذ شكل إنشاء خطوط 
جديدة أو تقوية القائم منها، أو بناء محطات، باإلضافة إلى 
إجراء أو تحديث دراسات فنية، علماً بأن مشروعات الربط 

بائي الثماني مشروع الربط الكهر: الكهربائي الرئيسية هي
ويضم األردن، سوريا، العراق، لبنان، مصر، ليبيا، 
فلسطين، تركيا، ومشروع الربط الكهربائي لدول المغرب 
العربي ويضم ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، ومشروع 
الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

ات، ويضم الكويت، السعودية، البحرين، قطر، اإلمار
وتتمثل أهم هذه المستجدات في استكمال . سلطنة عمان

ربط اإلمارات بشبكة الربط الخليجي، حيث يتم التبادل 
حالياً بين خمس دول هي الكويت، السعودية، البحرين، 
قطر، اإلمارات؛ وكذلك االتفاق بين مصر والسعودية على 

 لتبدأ 2012تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينهما في 
  . 2015رات التشغيل في اختبا

  :من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء/ثانياً

 إلى جانب المتابعات المستمرة التي يقوم بها المجلس 
الوزاري العربي للكهرباء، ومكتبه التنفيذي، واللجان 
المنبثقة عنه، فقد تم تشكيل لجنة من خبراء الكهرباء لزيارة 

لكهربائية، والخطط موريتانيا للتعرف على المنظومة ا
المستقبلية، وإعداد تقرير بهذا الشأن، وبعد العرض على 

، تم تكليف أمانة 2012الدورة التاسعة للمجلس في ديسمبر 

دعوة صناديق التمويل العربية واإلقليمية      -ج  
والدولية للمساهمة في تمويـل وتهيئـة       
الشبكات الكهربائيـة الداخليـة للـدول       
العربية األقل نمواً لتتواءم مع مستلزمات      

 .الربط الكهربائي العربي

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  ةـالعربي دولـال •
  العربية الدول لجامعة العامة األمانة •
  البنك الدولي •
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  •

  واالجتماعي
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التي تم االنتهاء (المجلس لالتصال بالجهات المعنية بقطاع الكهرباء في موريتانيا، لموافاتها بالمشاريع 
  .تمويل لتنفيذهاوتنتظر ال) من إعداد دراسات جدوى لها

  : اإلجراءات المتعلقة بمساهمة الصندوق العربي في تمويل الدراسة/ثالثاً

تضمنت اإلجراءات التي اتخذها الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي لتنفيذ الجزءين 
ض طرح المناقصة، واالنتهاء من التحليل الفني والمالي للعرو: األول والثاني من الدراسة وهما
وقد طلب . إلجراء الدراسة) شيزي اإليطالية ورامبول الدانمركية(المقدمة، واختيار ائتالف شركتي 
) أحدهما للكهرباء واآلخر للغاز(الدول العربية تسمية ضابطي اتصال المجلس في دورته التاسعة من 

 الخاص بإطالق تماعاالجليتوليا مسؤولية توفير البيانات المطلوبة للدراسة، ودعوتهما للمشاركة في 
حيث قدم خالله ائتالف االستشاري أهداف ؛ 9/2/2012–8العمل في الدراسة والذي عقد يومي 

من المتوقع (الدراسة ومنهجيتها وآلية تقديم البيانات ومخرجات الدراسة والجدول الزمني لتنفيذها؛ 
عمل في الدراسة التي يعدها وقد عقد االجتماع األول لمتابعة ال). 2013االنتهاء منها في أغسطس 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، مع االستشاري المكلف بإعداد الدراسة من قبل 
 بمقر األمانة العامة، قدم خالله ائتالف االستشاري 3/7/2012-2الصندوق العربي، وذلك يومي 

تي استلمها االستشاري من الدول ال) كهرباء وغاز(عروضاً مرئية حول الدراسة تضمنت البيانات 
السيناريوهات المزمع / العربية، كما تم استعراض الفرضيات المقترحة للدراسة، وكذلك المقاربات

اعتماد البرنامج التنفيذي الذي تم االتفاق : اعتماد أحدها، وقد خرج االجتماع بمجموعة من النتائج منها
 عقد االجتماع القادم للجنة والفريق والصندوق العربي عليه للمرحلة القادمة من الدراسة، وإلى حين

واالستشاري؛ وأهمية استكمال النقص في المعلومات الواردة بالتقرير األولي المقدم من االستشاري 
كما عقد االجتماع الثاني لمتابعة العمل في الدراسة التي يعدها الصندوق . خاصة من ناحية الغاز

مع االستشاري .  بمقر األمانة العامة3/10/2012-2واالجتماعي، يومي العربي لإلنماء االقتصادي 
المكلف بإعداد الدراسة من قبل الصندوق العربي، قدم خالله ائتالف االستشاري عروضاً مرئية حول 
الدراسة تضمنت المعلومات والبيانات الخاصة بقطاعي الكهرباء والغاز مع الدول العربية، كما تم 

ات المقترحة للدراسة، والسيناريو الرئيسي، وبعد المناقشات، خرج االجتماع استعراض الفرضي
االتفاق على المسودة األولية للبرنامج التنفيذي، وكذلك الفرضيات الالزمة : بمجموعة من النتائج منها

 إلجراء التحاليل المتعلقة بالسيناريوهات التي تلي السيناريو األساسي، من جهة أخرى يقوم الصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بشكل مستمر في توفير التمويل الالزم الستكمال الدراسات، 
وتمويل تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي العربي، وكذلك في بناء منظومات الكهرباء في الدول 

  .العربية



 24 íè�^’jÎ÷]<sñ^jßÖ]æ<l]…]†ÏÖ] 

 : اإلجراءات المتعلقة بمساهمة البنك الدولي في تمويل الدراسة/ رابعاً

 الشاملاالتفاق مع إدارة البنك الدولي على تنفيذ الجزء الثالث من دراسة الربط الكهربائي العربي بعد 
 التوجيهية وفريق عمل الدراسة العديد من واللجنةعقدت أمانة المجلس ). األطر المؤسسية والتشريعية(

ديسمبر (تاسعة االجتماعات مع فريق الدراسة من البنك الدولي، وقد وافق المجلس في دورته ال
 الكهرباءعلى توصيات اللجنة التوجيهية والبنك الدولي بشأن الهيكلة التي تم اقتراحها لسوق ) 2011

االنتقالية بناء على مخرجات المرحلة األولى من الجزء الثالث من الدراسة، وقيام اللجنة التوجيهية 
فاهم، وخارطة الطريق، واتفاقيتي الربط، والبنك الدولي بتطوير وثائق الحوكمة المتمثلة في مذكرة الت

 .تشغيل الشبكات) كود(وقواعد 

  :النتائج التي تم التوصل إليها

توقيع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي العربي العقد مع االستشاري المكلف بالدراسة  -
  شهراً بحيث تنتهي في18وسيتم إنجاز الجزءين األول والثاني منها خالل ) 2012يناير (

  .2013آب / أغسطس 
 من خارطة الطريق، ومذكرة التفاهم إلنشاء 2012انتهى البنك الدولي في نهاية شهر فبراير -

 .السوق الكهربائية العربية المتكاملة، وقد تم ترجمتها إلى اللغة العربية

) بعةوثائق الحوكمة األر( الثانية انتهى البنك الدولي من إعداد مسودة التقرير النهائي للمرحلة  -
  .21/5/2012بتاريخ  

 باللغة اإلنكليزية، مع 2013سيقوم البنك الدولي بتقديم تقريره النهائي مع نهاية شهر مارس  -
كملحق  )  MOU(تقديم ملخص تنفيذي للتقرير باللغة العربية، بحيث تدرج مذكرة التفاهم 

 .بالتقرير

والبنك الدولي حلوالً الستكمال من المتوقع أن تقدم الدراسة التي يقوم بها الصندوق العربي  -
مشروعات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، ومقترحات لتبادل الكهرباء والغاز 

 .  الطبيعي بين الدول العربية

l^eçÃ’Ö]V< <
عدم توفر تمويل كاف لتغطية تكاليف تهيئة الشبكات الداخلية لبعض الدول العربية خاصة األقل نمواً 

لزمات الربط الكهربائي، وكذلك حاجة بعض شبكات الربط الكهربائي القائمة إلى لتتواءم مع مست
  .تقوية، لتمكينها من زيادة قدرة التبادل

< <

< <
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االستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الوطنية والعربية واإلقليمية والدوليـة              .1

العربية خاصة األقل نمـواً، وذلـك السـتكمال الـربط           لتهيئة الشبكات الداخلية في بعض الدول       
 .الكهربائي العربي

إيجاد سبل تمويلية مبتكرة لتقوية مشروعات الربط الكهربائي واستكمالها، وعلى األخـص فـي               .2
 .الدول العربية األقل نمواً
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لإلنماء االقتصادي قام الصندوق العربي  .1
اسة مخطط الربط البري واالجتماعي بتمويل در

بالسكك الحديدية بين الدول العربية، وكلف المكتب 
 –أردني (ايتالفير /االستشاري دار العمران 

 .بإعداد الدراسة المذكورة ) ايطالي

عقد الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  .2
األولى : واالجتماعي ورشتي عمل للدول العربية

وية والثانية  للدول العربية اآلسي3/10/2011يوم 
.  للدول العربية في شمال أفريقيا4/10/2011يوم 

تم خالل ورشتي العمل إطالع الدول على مراحل 
إعداد الدراسة واستطالع مرئياتها في ضوء 
استبيان سبق وأن تم توزيعه على الدول العربية 
للتعرف على األوضاع الراهنة في كل منها،  

ة، وقد تم عقد والدراسة حاليا في مراحلها النهائي
ورشة عمل ثالثة بمقر الصندوق العربي لإلنماء 

 22: الكويت(االقتصادي واالجتماعي 
الستعراض المسودة النهائية ) 2012أكتوبر

للدراسة وتم تسليم الدراسة إلى األمانة العامة 
، ومن ثم 2012عة الدول العربية في نوفمبر لجام

ديدية بين البدء في إعداد اتفاقية للنقل بالسكك الح
 .الدول العربية

l^eçÃ’Ö]V< <
عدم توفر التمويل الالزم لتغطية تكاليف مخطط الربط 

  .البري العربي بالسكك الحديدية

  مخطط الربط
  البري العربي بالسكك الحديدية

 ج  –) 2( د ع    18: ق. من القـرار ق    5/الفقرة أوالً 
3 – 19/1/2011  
  

  
  

اً بالخطوات التي اتخـذها مجلـس       اإلحاطة علم   -أ 
وزراء النقل العرب لتنفيـذ المخطـط، والبـدء         
الفعلي في تنفيذ الدراسة المستفيـضة لمخطـط        
الربط البري العربي بالـسكك الحديديـة التـي         
يتوالها الصندوق العربي لإلنمـاء االقتـصادي       
واالجتماعي من خالل تكليف ائتالف من بيـوت       

  .خبرة متخصصة
 بإستراتيجية البنك اإلسالمي للتنمية     اإلحاطة علماً   - ب 

التي تعطى األولويـة لتمويـل المـشاريع ذات         
 .الطابع اإلقليمي

اإلحاطة علماً بالجهود الجارية في الدول العربية         - ج 
  :لتنفيذ مشروع الربط البري بالسكك الحديدية

االنتهــاء مــن إعــداد دراســة الجــدوى  -
االقتصادية لمشروع شبكة السكك الحديديـة      

  .جلس التعاون لدول الخليج العربيةلدول م
انتهاء المملكة األردنية الهاشمية من إعـداد        -

  .إستراتيجية تطوير السكك الحديدية األردنية
انتهاء دولة الكويت مـن إعـداد الدراسـة          -

المبدئية لمشروع السكك الحديدية الذي يربط    
دولة الكويت بالدول المجـاورة واعتمـاد        

في المخطط  مسار سكة حديد دولة الكويت      
  .الهيكلي للدولة

الخطوات التي اتخذتها الجمهورية اليمنيـة       -
بشأن الربط السككي وتوقيعها على اتفاقيـة       
إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع     

  .الخط الدولي بين اليمن والسعودية وعمان

الصادر عن قمة ) 5(هذا القرار متابعة للقرار رقم 

  2009الكويت 
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االستفادة من الموارد المالية المتوافرة  .1
لدى مؤسسات التمويل الوطنية والعربية 
واإلقليمية والدولية لتمويل مخطط الربط 

 . بالسكك الحديديةالبري العربي 

إيجاد سبل تمويلية مبتكرة لتمويل مخطط  .2
 . الربط البري العربي بالسكك الحديدية

 
 

  

 العربية السعودية بصدد االنتهاء من دراسة       المملكة -
امج شبكة الخطـوط    إنشاء الجسر البري ضمن برن    

الحديدية السعودية للربط بين مدينتي الدمام والجبيل       
على الخليج العربي شرقاً ومدينة جدة على البحـر         

  . كلم1150األحمر غرباً وطوله 
اعتماد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية       -

 لتطوير شبكة السكك    2025خطة طموحة حتى عام     
هـا اسـتثمارات    الحديدية الجزائرية والمخصص ل   

 – مليار دينـار جزائـري       500بتمويل وطني بـ    
  .وتشمل محورين عرضيين من الشرق إلى الغرب

 للجهاز التنفيذي وإدارة مشروعات السكك      ليبياإنشاء   -
الحديدية لربط المشرق العربي بـالمغرب العربـي        

الهيشة (والشمال بالجنوب   )  امساعد –رأس أجدير   (
 مليـار   8امينا بتكلفـة    ، تمهيداً لربطه بنج   ) سبها –

دوالر أمريكي لألجزاء التي هـي تحـت التنفيـذ          
 . كم2006وبطول 

 –إنشاء المملكة المغربية خط السرعة العالية طنجة         -
 مليار دوالر الذي    2.5الدار البيضاء بتمويل مقداره     

  .2015سيتم تشغيله في عام 
الجهود التي تبذلها سلطنة عمان إلنشاء خط للسكك         -

  .بط بين مناطق مختلفة من عمانالحديدية ير
دعوة الدول العربية االسـتمرار فـي دعـم تنفيـذ             -

 .مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية

دعوة الدول العربية إلى تقديم تقارير دورية لألمانة         -
العامة لجامعة الدول العربية حول المشاريع التـي        

علقة نفذتها أو تم التخطيط لتنفيذها، وخاصة تلك المت       
بالربط بين الدول العربية لرفعها إلى القمة العربية        

 .االقتصادية والتنموية واالجتماعية القادمة

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  ةـالعربي دولـال •
 العربية الدول لجامعة العامة األمانة •

 االتحاد العربي للسكك الحديدية •
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) القطـاع االقتـصادي   (قامت األمانة العامـة      -1
بمخاطبة مؤسسات العمل العربي المشترك ذات      
العالقة والطلب إليهـا موافاتهـا بـاإلجراءات        

تنفيذ القرار قرارات قمة شـرم      المتخذة لمتابعة   
 بتـاريخ   5725/5الشيخ  بموجب مذكرتها رقم      

8/10/2012. 

مذكرة ) القطاع االقتصادي (تلقت األمانة العامة     -2
ــصادي   ــاء االقت ــي لإلنم ــصندوق العرب ال

ــاعي  ــاريخ 1/2687 –1 –1واالجتمـ  بتـ
 بشأن اإلجراءات المتخذة  فـي       22/10/2012

ظمـة  كما تلقـت مـذكرة المن     . هذا الخصوص 
 5756/إ.أ./ع.العربية للتنمية الزراعية رقـم م     

 مرفق بها تقرير المتابعة     18/11/2012بتاريخ  
 .الذي أعدته المنظمة في هذا الخصوص

ــصادي  / أوال ــاء االقت ــي لإلنم ــصندوق العرب ل
 :واالجتماعي

تنفيذاً لقرار قمة الكويت االقتصادية واالجتماعية في       
ائي، وتعزيـز   إطالق البرنامج الطارئ لألمن الغـذ     

البحوث الزراعية، ساهم الصندوق العربي في تنفيذ       
المرحلة األولى من مشروع تعزيز األمن الغـذائي        
الذي بدأ تنفيذه في ثماني دول، تمثل مناطق اإلنتاج         

مصر، : الزراعي الرئيسية في الوطن العربي وهي     
األردن، المغرب، تونس، السودان، سورية، الـيمن،       

مشروع مفتوحاً للـدول العربيـة      الجزائر، ويبقى ال  
األخرى، ويهدف المـشروع إلـى زيـادة اإلنتـاج          
الزراعي والغذائي، وتشجيع االستثمار في التنميـة       
الزراعية، بالتعاون مع المركـز الـدولي للبحـوث         

ومركزه مدينة ) ايكاردا(الزراعية في المناطق الجافة 

  البرنامج الطارئ
  لألمن الغذائي العربي

  

  

  
  

  
  موجز تقرير المتابعة

   من المقدم
  المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

  
 3 ج   –) 2( د ع    18: ق. من القرار ق   6/الفقرة أوالً 

– 19/1/2011  
واالجتماعيـة   يةاالقتـصاد : أصدرت القمة التنمويـة   

 :رقـم م،  القرار    01/2011/ 19، شرم الشيخ    الثانية
 والـــذي 19/1/2011 - 3ج ) 2(ع . د18: ق .ق

   : منه) 6(تقرأ  الفقرة 

لب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية الط  -أ 
متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية اإلطارية للبرنامج 
الطارئ لألمن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة 

  .م2016 -2011األولى للبرنامج خالل الفترة 
التأكيد على الفقرة الثانية من قرار قمة الكويت   - ب 

، )19/1/2009 - 4 ج-) 1(ع . د6: ق .ق(
أن تكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من بش

مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة 
 .لالستثمار في المجاالت المحددة في البرنامج

دعوة الدول العربية ذات العالقة إلى منح مزايا   - ج 
تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في 
االستثمار في المجاالت المحددة بالبرنامج 

 . لألمن الغذائي العربيالطارئ

 

الصادر عن قمة ) 6(هذا القرار متابعة للقرار رقم 

  2009الكويت 
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ـ         رة، حلب في سوريا، لالستفادة من إمكاناته البحثية الكبي
 مليون دوالر، وتضافرت    2وقد قدم الصندوق منحه بقيمة      

جهوده مع مؤسسات التمويل العربية واإلسالمية من خالل        
مجموعة التنسيق، حيث ساهم الصندوق الكـويتي بمبلـغ         

ويـأتي  . مماثل، كما ساهم البنك اإلسالمي بمليون دوالر      
هذا المشروع ضمن أولويات الصندوق العربي التي درج        

 منذ ثالثة عقود، وذلك بتقديم معونات بشكل منـتظم          عليها
لدعم برامج البحوث الزراعية، باعتبارها احد المرتكزات       
األساسية لتطوير الزراعة وتحقيق األمن الغذائي في الدول        
العربية، من خالل دعم البرامج التـي تنفـذها ايكـاردا           
بالتعاون مع مؤسسات البحـوث الزراعيـة فـي الـدول           

  .العربية
ويركز المشروع على تطوير أنظمة إنتاج القمح في الدول         
العربية، وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية مـن خـالل اسـتنباط          
أصناف محسنة عالية اإلنتاج، واستخدام كفـوء للمـوارد         

ويعمـل  . المائية الشحيحة، واعتماد نظم زراعية مختبره     
المشروع على تأسيس شراكة فعالة مع بـرامج البحـوث          

وتعزيز القدرات لديها، لزيادة إنتاج القمح الـذي        الوطنية،  
تستورد الدول العربية حوالي نصف حاجتها منه ويعتبـر         

  .السلعة الغذائية الرئيسية في الوطن العربي
ولتحقيق هذا الهدف قامت اللجنة الفنية للمشروع باختيـار         
موقع رائد في كل من الدول المشاركة، يمتد على مساحة          

مثل موقع اإلنتاج الرئيسي في الـدول       وي) منطقة(واسعة  
 2011وقد بدأ تنفيذ المشروع في مطلع عـام         . المستهدفة

وهو يحقق نتائج فعلية وملموسة في      . ولمدة ثالث سنوات  
ويخضع المشروع  . الدول العربية التي ينفذ فيها المشروع     

وسوف يـستمر   . لتقييم ومراجعة سنوية ألعماله وأنشطته    
يق مع المؤسسات الممولة األخرى     الصندوق العربي بالتنس  
  .في دعم هذا المشروع

 

دعوة الدول العربية ذات العالقة إلى   -د 
موافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
بكافة دراسات الجدوى الجاهزة 
للمشروعات التي تدخل في إطار تنفيذ 
المرحلة األولى من الخطة التنفيذية 

للبرنامج الطارئ لألمن ) 2011-2016(
 .الغذائي العربي

المالية وصناديق التمويل المؤسسات   - � 
العربية واإلقليمية، وذلك وفقا للقرار رقم 

الصادر عن القمة العربية االقتصادية ) 6(
 19: الكويت(والتنموية واالجتماعية 

  ).2009كانون الثاني / يناير

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  ةـالعربي دولـال •
 العربية الدول لجامعة العامة األمانة •

 اإلنمائيةلصناديق المؤسسات وا •
 العربية واإلقليمية والدولية

  العربيالقطاع الخاص  •
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 :المنظمة العربية للتنمية الزراعية/ثانيا 

فعلى مستوى الـدول العربيـة،      . تنفيذ القرار المذكور أعاله   المنظمة العربية للتنمية الزراعية     تابعت  
 لألمن الغـذائي    رئالطاواصلت المنظمة جهودها في متابعة الدول األعضاء لتنفيذ مكونات البرنامج           

حيث تلقت إفادات من    ). 2016-2011(التنفيذية اإلطارية في مرحلته األولى    ته  خط في إطار    العربي
الترويج للبرنامج  كما عملت المنظمة على     . ابعض الدول العربية حول المشروعات التي قامت بتنفيذه       

تنفيذ مشروعات وأنشطة   النسبة إلى   أما ب . لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية واإلقليمية      
تدخل ضمن  مكونـات  البرنـامج        التي   و 2012-2011 خالل الفترة مدرجة بخطة عمل المنظمة     
، أنشطة التـدريب والتأهيـل    ،   الدراسات عدد من تنفيذ  ي، فقد تم إعداد و    الطارئ لألمن الغذائي العرب   

، التقارير واإلصدارات الدورية   القطرية،   القومية واإلقليمية والقطرية، الدورات التدريبية    المشروعات  
  .إال أن تنفيذ البرنامج يواجه عدداً من التحديات والمعوقات وقد تقدمت المنظمة بعدد من المقترحات

مرفق تقرير تفصيلي أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول متابعة تنفيذ القرارات المـذكورة              (
 )أعاله

l^eçÃ’Ö]< <
 .يل في الدول العربية ذات الموارد الطبيعية والبشريةعدم كفاية التمو .1

عدم تجاوب الدول العربية في موافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبيانـات والمعلومـات               .2
 .التفصيلية للمشروعات االستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل

عربية فيما يتصل بقوانين وتشريعات     عدم مالئمة مناخ االستثمار الزراعي في العديد من الدول ال          .3
 .االستثمار الزراعي وتطبيقاتها، وخرائط االستثمار الزراعي والبني التحتية

ضعف إقبال المستثمرين العرب على االستثمار الزراعي فـي الـدول العربيـة ذات المـوارد                 .4
 . الزراعية الواعدة

ها في دولهم مما يشكل بيئة منفـره        عدم التزام بعض الدول بقوانين ولوائح االستثمار المعمول ب         .5
 .لالستثمار فيها

l^u�Ï¹]V 
 المالية المتوافرة لدى مؤسسات التمويل الوطنية والعربية واإلقليمية والدولية          الموارداالستفادة من    .1

 .لتمويل مشاريع التنمية الزراعية و األمن الغذائي العربي

 .ة واألمن الغذائي العربيإيجاد سبل تمويلية مبتكرة لتمويل التنمية الزراعي .2

دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى التنسيق مع المنظمات اإلنمائية الدوليـة واإلقليميـة               .3
العاملة في مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي في الوطن العربي لتساهم في دعم تنفيذ مكونات 

 .البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي
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العربية وبخاصة الدول ذات الموارد الزراعية للعمل على تحسين منـاخ االسـتثمار      دعوة الدول    .4
الزراعي فيها وبخاصة فيما يتصل بقوانين وتشريعات االستثمار الزراعي وتطبيقاتها، وخـرائط            
االستثمار الزراعي والبني التحتية، والممارسات التي ال تتفق مع القـوانين ولـوائح االسـتثمار               

  .المعمول بها
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<ˆqçÚ<†è†Ïi¹]<íÃe^j¹]àÚ<Ý‚Ï< <
íéÂ]…ˆÖ]<íéÛßj×Ö<íée†ÃÖ]<íÛ¿ß¹]„éËßjÖ<<< <

íéÂ^Ûjq÷]æ<íè�^’jÎ÷]<íèçÛßjÖ]<�é�Ö]<Ý†�<íÛÎ<…]†Î 
<ÜÎ…EÑJÑV18<�J<ÅE2<DI<t<3I19K1K2011D< <

êe†ÃÖ]<êñ]„ÇÖ]<àÚúÖ<ô…^ŞÖ]<sÚ^Þ�Ö]<á`�e< <
  

  : التالية اإلجراءاتلزراعية العربية للتنمية ا المنظمةاتخذتلقرار، لهذا ا تنفيذاً

تعميم القرار على أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الزراعية في الدول األعضاء              •
 . البرنامج، أو المساهمة في تنفيذ الرامية إلى تنفيذ متطلعة إلى مساعيهم

اتخـاذه مـن    مت ب  لموافاتها  بما قا     القرار فقراتالدول المعنية بتنفيذ البرنامج بمضمون      مفاتحة   •
 .  المعدة للتنفيذلمشروعاتابدراسات جدوى ،  وإجراءات

من الدول العربية لنـشرها فـي     االستثمارية المقترحة  بطاقات للمشروعات  المنظمة بإعداد    قامت •
 .قاعدة بيانات مجاالت االستثمار الزراعي بالوطن العربي

واإلقليمية والدولية لبحث إمكانية فتح      صناديق ومؤسسات التمويل اإلنمائي العربية       مفاتحةقامت ب  •
 .نوافذ لتمويل المشروعات التي تدخل في إطار تنفيذ البرنامج 

نمائي و الدول العربية وفقا إلفادات بعض تلك         صناديق ومؤسسات التمويل اإل    قامت بالتنسيق بين   •
لمنظمـة   ا أعدتها للمساهمة في تمويل  بعض المشروعات التي         ، ودعوتها مؤسساتالصناديق و ال

 .بالدول العربية، بجانب رصد المعونات والقروض المقدمة منها للدول العربية

البرنـامج ، وقامـت     بتنفيذه من مكونات     ما قامت الدول العربية األعضاء       تابعت المنظمة ورصدت  
، وقامت المنظمة بإعداد تقرير مفصل وشامل حول        بالتنسيق معها بشأن تسمية ضباط اتصال البرنامج      

 مكونات البرنامج الطارئ لألمن الغذائي بالدول العربي وفيما يلي ملخص بما قامت بتنفيذه دول               تنفيذ
 :البرنامج في إطار مكوناته الثالثة

  :مكون تحسين اإلنتاجية في الزراعات القائمة: أوالً
  :المشروعات المنفذة و الجاري تنفيذها -1

مشروعاً في ست دول عربية ) 15(عاً منها مشرو) 41(ا المكون نحو نفذت الدول العربية في هذ   
 هو مبين بالجدول أعاله، و األردن، تونس، السودان، سلطنة عمان، مصر، واليمن، كما: هي
غطت  مشروعات الدول الست المشار إليها مجاالت  . روعاً بالمملكة العربية السعوديةمش) 26(

الحيوانية، والتصنيع الزراعي، ة لرئيسية، وتطوير إنتاجية الوحدإنتاجية محاصيل الغذاء ا
في حين  مليون دوالر) 73 (ومكافحة اآلفات لزيادة اإلنتاجية الزراعية وذلك بتكلفة تجاوزت 
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في مجال إنتاج لحوم الدواجن بطاقة ) م2010عام ( المرخصة تركزت مشروعات السعودية 
مليون ) 150(تاجية ومجال أمهات الدجاج الالحم بطاقة إنسنة، /مليون طائر) 43(إنتاجية 
  .  سنة/ صوص

 :المشروعات المعدة للتنفيذ وبحاجة إلى تمويل  -2

) 14(تضمن مكون تحسين االنتاجية في دول البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي نحو   
اشتملت على ..األردن، تونس، سلطنة عمان،  واليمن:  في أربع دول عربية هيمقترحاًمشروعاً 

تاجية محاصيل الغذاء الرئيسية، وتطوير إنتاجية الوحدة من الحيوانات مشروعات لتطوير إن
والدواجن واألسماك، وعسل النحل، والتصنيع والتسويق الزراعي ، وذلك بتكلفة إجمالية تفوق 

  . مليون دوالر) 140(

تخدام مكون استثمار المزيد من الموارد األرضية  باالستفادة من العوائد المائية لترشيد اس: ثانياً
  :مياه الري ومصادر المياه غير التقليدية

 :المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها -1

مشروعا في ست دول عربية ) 11(بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذا المكون 
  .السودان،سلطنة عمان، العراق، المغرب، مصر، واليمن: هي

 مليار متر مكعب خالل فترة تنفيذ 15 حوالي قدر حجم المياه المتوقع تنميتها وتوفيرها •
 .مكونات البرنامج ، سوف تساهم  في زيادة المساحات المزروعة بتلك الدول

 مليون طن ، وزيادة إنتاجية الفدان 3زاد  حجم اإلنتاج المتحقق من القمح  في العراق بنحو  •
  .الحقليلكافة المحاصيل المزروعة  نتيجة تطوير نظم الري % 20في مصر بنحو 

السودان، سلطنة عمان، : تجاوزت الموازنة الكلية لهذا المكون في خمس دول عربية هي •
 . مليار دوالر6.634العراق، المغرب،ومصر 

 

 :المشروعات المعدة للتنفيذ وبحاجة إلى تمويل -2

األردن، تونس ، :  مشروعات في أربع دول عربية هي) 8(بلغ عدد المشروعات المقترح تنفيذها 
  .ة عمان، واليمنسلطن

 مليون  متر مكعب سنوياً ويتوقع 107قدر حجم وفورات المياه الكلية المتوقعة بما يزيد عن  •
 .أن تسهم هذه الوفورات  في زيادة الرقعة الزراعية بتلك الدول 

 20من كميات األسمدة المضافة و بما يعادل % 30يتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير حوالي  •
الكيماوية في األردن، كما قدرت المساحات المجهزة للري المكثف في  ألف طن من األسمدة

من المساحات الصالحة للزراعة، كما % 8.2ألف هكتار ، تمثل نحو ) 430(تونس  حوالي 
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ألف هكتار تمثل نحو ) 366(بلغت المساحات المجهزة بالمعدات المقتصدة لمياه الري حوالي 
و زيادة متوسط العائد من مختلف المحاصيل بنحو .  من إجمالي المساحات المروية%) 85(
سنويا لتنظيم الري، والتوسع في المساحات المزروعة ومن ثم زيادة اإلنتاج الزراعي % 5

  .في اليمن 
  .مليون دوالر) 367(تجاوزت  الموازنة الكلية المقترحة لهذا المكون في تلك الدول  •

  :ت المتكاملة و المرتبطة بأنشطة البرنامجثالثاً مكون المشروعات االستثمارية، والمشروعا
 :المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها -1

تضمن مكون المشروعات االستثمارية المتكاملة والمرتبطة بأنشطة البرنامج والمنفذة  في دول 
: في سبع دول عربية هيمشروعاً منفذاً ) 27(نحو  البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي 

 الجزائر، السودان، سلطنة عمان، العراق، ومصر،  اشتملت على مشروعات األردن، تونس،
انتاج محاصيل السلع الغذائية الرئيسية مثل الحبوب والبذور الزيتية والسكر، والمنتجات 
الحيوانية،  والتصنيع  والتسويق الزراعي، ومكافحة اآلفات  ونشر تقنيات الزراعة الحديثة  

مليون دوالر، هذا باالضافة إلى ) 672(  وذلك بتكلفة تفوق نحو وتطوير قطاع الصيد البحري
الخطة االستثمارية بالعراق والتي يقدر  المخصص السنوي في موازنتها الكلية لألنشطة الخدمية 

 مليون دوالر أمريكي مخصص 104.4بنحو  ) م 2012الفصل الثالث لعام (والنباتية والحيوانية 
 مليون  دوالر للقطاع النباتي،  11.4للقطاع الخدمي الزراعي، و مليون دوالر 77.7منها نحو 

 . مليون دوالر للقطاع الحيواني15.3و

 :المشروعات المعدة للتنفيذ وبحاجة إلى تمويل -2

: بية هيدول عر) 8(مشروعاً معداً للتنفيذ وبحاجة إلى تمويل في ) 26( هذا المكون نحو  تضمن
السودان، سلطنة عمان، موريتانيا واليمن، اشتملت على السعودية، األردن، تونس، الجزائر، 

مشروعات إنتاج محاصيل السلع الغذائية الرئيسية مثل الحبوب والبذور الزيتية والسكر، 
والمنتجات الحيوانية،  والتصنيع والتسويق الزراعي، والميكنة الزراعية، ونشر تقنيات الزراعة 

صانع لألسمدة وبعض الشراكات الزراعية وذلك بتكلفة الحديثة، واالستخدام اآلمن للمبيدات، وم
هذا باإلضافة إلى المشروعات المعدة بالمملكة المغربية . مليار دوالر أمريكي ) 3.7( حو تفوق ن

مشروعاً في إطار الدعامة األولى ) 960(في إطار  مخطط المغرب األخضر والتي تشتمل على 
مليار دوالر ، تعتمد على تعزيز ) 9(تقدر بنحو ، باستثمارات )الفالحة العصرية( للمخطط 

عاً في إطار الدعامة الثانية  مشرو) 545(والزراعة وتكييفها لقواعد السوق، وتطوير كفاءة 
حوالي مليار دوالر ، يستفيد منها ) 2.5(باستثمارات تقارب نحو ) الفالحة التضامنية (مخطط لل
قي  تتكامل مع الدعامتين األولى والثانية مشروع أف) 100(ألف من صغار الزراع، و) 855(
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 نفيذ وبحاجة الى تمويل في األردنوالمشروعات المعدة للت. مليار دوالر) 6.2(ة تقدر بنحو بتكلف
 كما وضعت الجزائر .رمليون دوال) 161(مشروعاً بتكاليف إجمالية  تقدر بنحو  ) 32(وعددها 

تجات الحيوانية تقدر تكلفته والسكر والمنمن الحبوب غذائي بزيادة إنتاجها مخططاً لتحقيق األمن ال
بتكلفة تقدر بنحو لدولة بتمويل مشروعات استثمارية اوفي تونس تقوم . مليار دوالر) 7(بنحو 
  .   مليون دوالر سنويا300ً

أنشطتها وبرامجها السنوية ونفذتها في إطار مكونات البرنامج  خالل عامي أعدت المنظمة  •
دراسة،  الدورات التدريبية القومية ) 16(شتملة على الدراسات القومية  م م2012 و 2011

مشروعاً، ) 26(دورة، المشروعات التنفيذية ) 201(دورة، الدورات التدريبية القطرية )  17(
 .إصدارات) 4( الدورية اإلصدارات

 :  من  أهم  المحددات و المعوقات التي تواجه تنفيذ البرنامج •

 . في الدول العربية ذات الموارد الطبيعية والبشريةعدم كفاية التمويل .1

عدم تجاوب الدول العربية في موافاة المنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة بالبيانـات                .2
 .والمعلومات التفصيلية للمشروعات االستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل

بية فيما يتصل بقـوانين     عدم مالئمة مناخ االستثمار الزراعي في العديد من الدول العر          .3
 .وتشريعات االستثمار الزراعي وتطبيقاتها، وخرائط االستثمار الزراعي والبني التحتية

ضعف إقبال المستثمرين العرب على االستثمار الزراعي في الدول العربية ذات الموارد  .4
 . الزراعية الواعدة

 في دولهم مما يشكل بيئة      عدم التزام بعض الدول بقوانين ولوائح االستثمار المعمول بها         .5
 .منفره لالستثمار فيها

عدم التعاون الفعلي للمنظمات الدولية ذات العالقة بالزراعة والغذاء العاملة في الـوطن             .6
العربي مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية حيث تنظر إلى المنظمة على أساس أنهـا              

 .كيان منافس لها

 :لتي تحد من تنفيذ البرنامج ما يليومن أهم مقترحات التصدي للمعوقات  ا

االستفادة من الموارد المالية المتوافرة لدى مؤسـسات التمويـل الوطنيـة والعربيـة               .1
 .واإلقليمية والدولية لتمويل مشاريع التنمية الزراعية و األمن الغذائي العربي

 .إيجاد سبل تمويلية مبتكرة لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي .2

دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى التنسيق مع المنظمـات اإلنمائيـة الدوليـة               .3
واإلقليمية العاملة في مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي في الوطن العربي لتـساهم             

 .في دعم تنفيذ مكونات البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي
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الموارد الزراعية للعمل على تحـسين منـاخ        دعوة الدول العربية وبخاصة الدول ذات        .4
االستثمار الزراعي فيها وبخاصة فيما يتصل بقوانين وتشريعات االستثمار الزراعـي           
وتطبيقاتها، وخرائط االستثمار الزراعي والبني التحتية، والممارسات التي ال تتفق مـع            

  .القوانين ولوائح االستثمار المعمول بها
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استكملت العديد من اإلجراءات ذات العالقة باالتحـاد         -
الجمركي العربي والمتمثلة باألساس إتمام متطلبـات       
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كأساس للدخول        
في المرحلة التكاملية الثانية وقد شمل ذلك متابعة عدة         

على القيود غير الجمركية    مسارات من أهمها  متابعة      
وى القطاعين العام والخاص وتم إيجـاد       مستوى شكا 

اآلليات الالزمة فـي إطـار المجلـس االقتـصادي          
كما تم توحيد هياكل ومسميات الرسـوم       .واالجتماعي  

  .وأجور الخدمات في المنافذ الجمركية للدول األعضاء
كما استمرت اللجان المحددة ضمن البرنامج التنفيـذي       -

ضات التجارية  إلعالن المنطقة والمتمثلة بلجنة المفاو    
ولجنة التنفيذ والمتابعة واللجنة الفنية لقواعـد المنـشأ         

الـدول األعـضاء فـي تطبيـق متطلبـات           بمتابعة
باإلضافة إلى متابعة عدد من الموضـوعات       .المنطقة

كاالستثناءات المقدمة من اليمن والجزائر والتخفيضات      
الجمركية المطلوبة من كل من السودان واليمن ضمن        

 المنطقة كدول اقل نموا والتي انتهت مع        عضويتها في 
فضال عن تنسيق التـشريعات فـي       .2012مطلع عام   

مجاالت المنافسة ومنع االحتكار ووضع آلية لمكافحة       
وصـياغة قواعـد   . اإلغراق والدعم والتدابير الوقائية 

  .منشأ تفصيلية خاصة بالمنطقة
كما استمر اجتماع السادة مدراء عامي الجمارك فـي          -

لعربية بمتابعة التعـاون الجمركـي العربـي        الدول ا 
وتأطيرة بما يخدم مرحلتي منطقـة التجـارة الحـرة          
العربية الكبرى ضمن مسارات عديدة تمثلت باالنتهاء       
من متابعة عمل لجنة اتفاقية التعاون الجمركي العربي        
ــاون   ــة التع ــن صــياغة اتفاقي ــت م ــذي انته وال

  االتحـاد الجمـركي العـربي
  

) 2( د ع 18: ق. من القـرار ق 7/الفقرة أوالً 
   19/1/2011 – 3 ج –

  
  
  
  
بذل مزيد من الجهـود السـتكمال توحيـد         "

للـدول  جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية     
، تمهيداً للدخول   2012العربية قبل نهاية عام     

في التفاوض على فئات التعرفة الجمركيـة       
واالنتهاء منها ضمن الوقت المحدد لإلعالن      

  ."2015عن االتحاد الجمركي العربي 

  :التنفيذ عن المسؤولة لجهات
  ةـالعربي دولـال •
  العربية الدول لجامعة العامة األمانة •

 

الصادر عن ) 7 (هذا القرار متابعة للقرار رقم

  2009قمة الكويت 
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بة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحمايـة حقـوق         باإلضافة إلى وضع اآلليات المناس    .الجمركي
عربية حول أمن وتـسهيل سلـسلة تزويـد         المبادرة  كما تم االنتهاء من مسودة ال     . الملكية الفكرية 

  . التجارة
وفيما يتعلق بلجنة اإلجراءات والمعلومات الجمركية والتي يشرف عليها أيضا اجتمـاع الـسادة               -

من اللجان المشتركة  في إطار تطوير اإلجراءات والمعلومات مدراء عامي الجمارك والتي تعتبر   
الجمركية على مستوى كل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واالتحاد الجمركي العربي فقـد              

وتسهيل إجراءات التجارة الخاصـة     . استمرت بمعالجة العوائق غير الجمركية في المنافذ البينية       
ووضع  معايير المنافذ الجمركية المؤهلة في إطار االتحاد         .لواحدة  بالجمارك بإدخال نظام النافذة ا    

كما يتم حاليا صياغة دليل اإلجراءات الجمركية العربية الموحـدة ، ونمـوذج             .الجمركي العربي 
البيان الجمركي العربي الموحد، باإلضافة إلى صياغة  الالئحة التنفيذية التـي سـتنظم عمليـة                

  .عن طريق البريد  وتصديرها ةاستيراد البضاع
أما على مستوى لجان االتحاد الجمركي العربي األخرى الخاصة بالقـانون الجمركـي العربـي                -

الموحد ولجنة التعريفة الجمركية الموحدة ، وعلى مستوى لجنة التعريفة الجمركية الموحدة فقد تم              
حضير لهياكل التعرفة   ويتم حاليا الت  , 97إنجاز التفريعات الوطنية من النظام المنسق حتى الفصل         

الجمركية القائمة والمتفق عليها في ظل االلتزامات الدولية تحضيرا لصياغة التعريفات الجمركية            
وعلى مستوى لجنة القانون الجمركي العربي الموحد فقد تم إنجاز القـانون       . على مستوى االتحاد  

ة و المخالفـات الجمركيـة      الجمركي العربي الموحد ولم يبقى غير معاملة منتجات المناطق الحر         
. وتحديد غراماتها، وسوف تبدأ اللجنة بمناقشة الالئحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحـد   
ـ               اوسيوجه العمل للمرحلة القادمة على إنجاز المذكرات التفسيرية للمواد الخاصة بالقـانون، كم

تنفيذي المكلفة بإعدادها لجنة االتحـاد   البرنامج الانتهت لجنة االتحاد الجمركي الرئيسية من أقسام      
  .وتحديد المعايير المطلوبة لتحديد المنافذ الجمركية المؤهلةالجمركي 

ويجري حاليا تقييم المنافذ الجمركية المؤهلة في ضوء المعايير التي تم تحديـدها لتحديـد حـال                -
 العربـي   المنافذ الجمركية في الـدول العربيـة ومـدى جاهزيتهـا إلـى االتحـاد الجمركـي                

والعمل أيضا جاري في إعداد دليل إجراءات جمركية موحد في إطار االتحاد الجمركي          .ومتطلباته
كما أعدت دراسات حول الحصيلة الجمركية ونظم القيمة المضافة في الـدول العربيـة              . العربي

  .الستخدامها في تحليل متطلبات االتحاد

l^eçÃ’Ö]V< <
ية التفصيلية ومعاملة منتجات المناطق الحرة لما لهما من عدم االنتهاء من قواعد المنشأ العرب .1

  .أهمية في جذب االستثمارات وتعزيز التراكم في الصناعات للدول األعضاء
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 بين الدول الخدمات تجارة تحريرعدم االنتهاء من جداول التزامات الخاصة باالتفاقية الخاصة ب .2
  .العربية

ربية األقل نموا األعضاء في منطقة التجارة الحرة عدم توافر الدعم المالي والفني للدول الع .3
  .العربية الكبرى الالزم 

  .ضعف بنية الخدمات المساندة للتجارة بما فيها النقل والمواصالت .4
 الدول في المتبع األسلوب ضعفو العربية للسلع القياسية المواصفاتعدم استكمال وضع  .5

 . البينية العربية والواردات اتللصادر بالنسبة المطابقة شهادات العتماد العربية

  .تباين النظم والتشريعات والسياسات التجارية بما فيها المتعلقة بالمنافسة ومنع االحتكار .6

l^u�Ï¹]V< <
  .اإلسراع في تنفيذ كل متطلبات المنطقة التفاوضية .1
تفعيل آلية فض المنازعات في حال فشل المجلس االقتصادي واالجتماعي عن حل المشاكل  .2

  .رية من خالل إعطاء نقاط االتصال للدول المتضررة الحق في الدفاع عن مكتسباتهاالتجا
  .تفعيل محكمة االستثمار العربية .3
القرارات باإلجماع وتكون ملزمة للدول التي من اتخاذ  المنطقة،تغير آلية اتخاذ القرار في إطار  .4

 .  بالمنطقةلكافة الدول األطرافالقرارات بأغلبية الثلثين وتكون ملزمة إلى اتخاذ  عليها،توافق 

  .تعزيز القاعدة اإلنتاجية العربية عن طريق االستثمار .5
  .االنتهاء من موضوع معاملة منتجات المناطق الحرة في إطار المنطقة .6
  .تطوير البنى التحتية للنقل والوسائط الالزمة .7
  .تفعيل قواعد المنشأ القائمة على التراكم اإلنتاجي .8
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أعد األكساد بالتنسيق مع المجلس الوزاري العربي للميـاه         
  :خمسة مشاريع تفصيلية وفق متطلبات التمويل وهي

دراسة التغيرات المناخية وتأثيراتها علـى المـوارد         .1
 مليون 3.140المائية والقطاع الزراعي بموازنة بلغت  

 .دوالر

رفع كفاءة استعمال المياه في الوطن العربي بموازنة         .2
 . مليون دوالر1.820بلغت 

تطبيق النهج التكاملي إلدارة للموارد المائية بموازنـة         .3
 . مليون دوالر1.480بلغت 

االستخدام المستدام للموارد المائية غير التقليدية بتكلفة        .4
 . مليون دوالر1.430إجمالية بلغت 

 .ة العربيةحماية الحقوق المائي .5

 لتمويل المشاريع الجهات التي أبدت استعدادها .1
  :  المذكورة أعاله

قام المركز العربي إلى تاريخه بإنجاز ما تم طلبـه           -
من حيث إعادة صياغة مقترحات مـشاريع اإلدارة        

ــة  ــوارد المائي ــة للم ــسب (IWRM)المتكامل  ح
المالحظات التي أبدتها الصناديق الممولة وجميـع       

 المعنية بكل مشروع، علمـاً بـأن        مالحظات الدول 
ردود الدول الموافقة أكدت في معظمها على تقـديم         
المساعدة اللوجستية لتنفيذ المشاريع، وطلب بعضها      
تمويالً إلنجاز المهام المطلوبة منها، وينتظر المركز       

  .العربي الردود النهائية من الصناديق الممولة
لبيئـة  ويجدر بالذكر بأن برنامج األمـم المتحـدة ل         -

UNEP/ROWA         قد رحب بالتعـاون فـي تنفيـذ 
  مشاريع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

  

   المائــي العـربياألمــن
  

) 2( د ع 18: ق. من القـرار ق 8/الفقرة أوالً 
   19/1/2011 – 3 ج –

  
  
  
  

  
اإلحاطة علماً بجهود المجلس الـوزاري        -أ 

العربي للمياه والمركز العربي لدراسـات      
المناطق الجافة واألراضي القاحلة، فـي      
إعداد مشروع اإلدارة المتكاملة للمـوارد      

ربي لدراسات  المائية، وتكليف المركز الع   
المناطق الجافة واألراضي القاحلة عقـد      
جلسات تنسيقية مع مؤسـسات التمويـل       
العربية لبحث سبل مساهمتها فـي تنفيـذ        

  .المشروع
الطلب من المجلس الوزاري العربي للمياه     -ب 

إستراتيجية األمن المائي   "سرعة استكمال   
في المنطقة العربية لمواجهـة التحـديات       

" ة للتنمية المـستدامة   والمتطلبات المستقبلي 
وعرضها علـى المجلـس االقتـصادي       
واالجتماعي، لرفعها إلى القمـة العربيـة       

  * . واالجتماعيةاالقتصادية: التنموية
  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  ةـالعربي دولـال •
 العربية الدول لجامعة العامة األمانة •

المنظمات العربية المتخصصة  •
 ومؤسسات التمويل العربية

 

م اعتماد اإلستراتيجية في قمة بغداد وآليات تنفيذها ت* 
   التنفيذويتابع المجلس الوزاري العربي للمياه

 

الصادر ) 8(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
  2009عن قمة الكويت 
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  مشروع رفع كفاءة استعمال المياه في الوطن العربي. ا

 صياغة مكون مشروع رفع كفاءة الري بناء علـى طلـب الـصندوق              تم في المركز العربي    -
 الـشروط   يدفتـر  األولـى مـن    النسخة   إعداد و  االقتصادي واالجتماعي  العربي لإلنماء 

 دراسة مرجعية حول تقييم واقع كفاءة استعماالت المياه فـي           إعداداألول بهدف   : المرجعية
في كٍل من سورية ولبنان واألردن ومـصر وتـونس    ) كفاءة الري بشكل أساسي   (الزراعة  

، ودراسة تجاربهم في هذا المجال  والثاني إلعـداد دراسـة            والكويتوالجزائر والمغرب   
املة من قبل استشاري خبير في مجال كفاءة استعمال المياه في الزراعة تحلل واقع كفاءة               ش

استعمال المياه في الري اعتماداً على الدراسات المرجعية المنجزة حول ذات الموضـوع،             
وتقيم أوضاع كفاءة الري في الدول العربية، وتحدد أوجه القصور، وأهم المعوقات التـي              

الكفاءة وتقترح برنامج عمل يشمل المشاريع، واألنشطة الالزم القيـام          تحول دون رفع تلك     
  .بها في الدول العربية للحد من العجز المائي الذي تعاني منه معظم هذه الدول

 العربي بتزويد وزارتي الري والزراعة فـي الـدول          المركزوبناء على طلب الصندوق قام       -
لمالحظات والتأكيد على تسمية ضابط ارتبـاط  المعنية بوثائق هذه المشاريع من أجل إبداء ا 

وقد قام المركز العربي بتعديل وتحديث وثيقة المشروع بعـد          .  بمتابعة هذه المشاريع   يكلف
أخذ كافة مالحظات وطلبات الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي الواردة في           

جدداً إلى الصندوق بتـاريخ      باالعتبار، وقام بإرسالها م    26/4/2012كتابه األخير بتاريخ    
  . ليتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق24/5/2012

  :يلي وتتلخص ردود الدول العربية بما
 للتطبيـق  بآليـات  الدراسات نتائج  قامت بتسمية ضابط ارتباط، واقترحت ربط      :سورية •

 تجهيـز  الدراسة تضمين الدراسة، في المفترضة  النتائج مع ومقارنتها التنفيذ نتائج وتقييم
 النتـائج  ورصـد  مراقبة وحدات تشكيل طرق إلى إضافة  ومتطورة حديثة بيانات قواعد

  وتقييمها وتوثيقها

 النمـوذجيين،  الفالحـين  بعـض  قامت بتسمية ضابط ارتباط، واقترحت تأهيل     : الجزائر •
 باللغـة  التقرير وكتابة المختصة المخابر من  واالستفادة جغرافي معلوماتي نظام وإنشاء

 المشروع ميزانية من التقارير وتجهيز البيانات  جمع نفقات كافة وطلبت تغطية فرنسيةال

قامت بتسمية ضابط ارتباط للمشروع، وأكدت على أهمية المشروع على مستوى  : األردن •
الوطن العربي وضرورة إيجاد آلية لربط الدول المشاركة بالمشروع بشبكة معلومات عن            

ذ حقول إرشادية وتجارب وأبحاث خاصة بالميـاه، وإيجـاد          مياه الري والعمل على تنفي    
مواصفات خاصة بمياه الري، وإدخال مياه الصرف الصحي المعالجة والرمادية ضـمن            
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نشاطات المشروع وضرورة لحظ تغطية جميع األنشطة الخاصـة بالمـشروع ضـمن             
رجعيـة  ميزانيته المقترحة، وتتلخص مساهمة المملكة األردنيـة بتـوفير الدراسـات الم      

والحقول والمحطات لزراعية والكوادر التدريبية الالزمة، إضافة إلـى وسـائط النقـل             
 الداخلية، وطلبت معرفة حصة كل دولة من التمويل للقيام بالنشاطات المطلوبة 

أفادت بترحيبهم بالتعاون في هذا المشروع وتبين استعدادهم للمساهمة في توفير       : السودان •
 .ية ووسائل النقل الداخلية الالزمة ضمن تطبيق هذا المشروعاألراضي والكوادر الفن

  .قامت بتسمية ضابط ارتباط للمشروع:  مصر •
  .1/8/2012 في الكويت بتاريخ العربيوأرسل كتاب تذكير للصندوق  -

  :مشروع دراسة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والقطاع الزراعي. ب 

ياغة وثيقة المشروع لتتكامل مع المشروع المتعلـق بتقيـيم          أعاد المركز العربي ص    -
التغيرات المناخية الذي يشارك المركز في تنفيذه ضمن المشروع الممول من الوكالة            

بحيث يستفاد من المنحة التي خصصها صندوق أبو ظبـي للتنميـة            ) سيدا(السويدية  
مة والمتعلق بتقييم آثار  ألف دوالر أمريكي إلنجاز النشاطات الحيوية المتم500بقيمة 

التغيرات المناخية على القطاع الزراعي من حيث تغير الموارد المائيـة المتجـددة             
 - المـائي  -األنشطة ذات البعد المنـاخي    (واالحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية     

في بعض الدول العربية األكثر تأثراً بتغيرات المناخ وبذلك يلبي طلباتهـا            ) الزراعي
جهودها في وضع سياسات وخطط  التكييف مع التغيرات المناخية المتوقعـة             ويدعم  

  .وآثارها المحتملة على التنمية المستدامة في المنطقة العربية
أعاد المركز العربي صياغة وثيقة المشروع لتتكامل مع المشروع الحـالي المتعلـق              -

لمشروع الممول مـن    بتقييم التغيرات المناخية الذي يشارك المركز في تنفيذه ضمن ا         
بحيث يستفيد من المنحة التي خصصها صندوق أبـو ظبـي         ) سيدا(الوكالة السويدية   

 ألف دوالر أمريكي النجاز هذه النشاطات الحيوية المتممـة فـي            500للتنمية بقيمة   
بعض الدول العربية األكثر تأثراً بتغيرات المناخ وبذلك يلبي طلباتها ويدعم جهودها            

خطط  التكييف مع التغيرات المناخية المتوقعة  وآثارها المحتملة في وضع سياسات و   
  .على التنمية المستدامة في المنطقة العربية

وقد أفادت وزارة الزراعة األردنية بأنها ترحب بالمشاركة الفنية بتنفيذ هذه الدراسـة              -
  . دون أن تتحمل أية تبعات مالية

بتـاريخ  (ندوق أبو ظبـي للتنميـة   وقد أرسل المركز العربي وثيقة المشروع إلى ص   -
نشاطات ، والى األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه متضمناً          )11/3/2012
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 المناخ والظواهر الجوية المتطرفة على اتوموازنة المشروع الكلي لدراسة آثار تغير  
  .يةمضافاً إليها مقترحات االستفادة من منحة صندوق أبو ظبي للتنمالموارد المائية 

  1/8/2012وأرسل مؤخراً كتاب تذكير إلى صندوق أبو ظبي بتاريخ  -

  مشروع تطبيق النهج التكاملي إلدارة للموارد المائية. ج

قام المركز العربي وبطلب من البنك اإلسالمي للتنمية بإعادة صياغة وثيقة المشروع             -
ص ميزانية  وتحديد نطاقاته وطرح تطبيقه في بعض الدول العربية كخطوه أولى وتقلي          

المشروع لتتناسب مع ما يمكن أن يقدمه البنك اإلسالمي للتنمية وتم إرسـال وثيقـة               
المشروع المعدلة إلى البنك اإلسالمي للتنمية والى األمانة الفنية  للمجلس الـوزاري             

  .العربي للمياه
وقد أبدت وزارتي الري في كل من سورية ومصر وكذلك وزارة الفالحة التونـسية               -

  . بالتعاون في إنجاز هذا المشروعترحيبهم
  .2/8/2012تم إرسال كتاب تذكير إلى البنك اإلسالمي للتنمية بتاريخ  -

  مشروع االستخدام المستدام للموارد المائية غير التقليدية. د

قام المركز العربي بإرسال نسخة جديدة باللغة االنكليزية من وثيقة المشروع المعدلـة إلـى               

وإلى األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، ) ة إخالص الشيخليالسيد(صندوق األوبك 

مرفقاً معها كتاباً يحتوي ردوداً على أسئلة صندوق أوبك بما يخص منهجية العمل المقترحـة            

وخطة العمل والشركاء المحتملين في تنفيذ المشروع، كما تم إرسال كتاب تذكير مع نـسخة               

  .29/7/2012 األوبك بتاريخ من المرسل سابقاً إلى صندوق

  مشروع حماية الحقوق المائية العربية. هـ

  .لم تبدي أي جهة تمويلية استعدادها لتمويل المشروع

  :  الجهات الدولية الممولة .2

 بالنسبة لمشروع التأثيرات المناخية على الموارد المائية بمبلغ GIZالوكالة األلمانية للتعاون  �
 . مليون دوالر7.5

 مليون دوالر بالنسبة للدول العربية المتوسطية ويمس جميع 7.6ألوروبي بمبلغ االتحاد ا �
 .المشاريع
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l^eçÃ’Ö]<V< <
 .مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةالبطء في اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ 

l^u�Ï¹]V< <
قليمية والدولية  من الموارد المالية المتوافرة لدى مؤسسات التمويل الوطنية والعربية واإل          االستفادة .1

 .مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةلتمويل 

 .مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةإيجاد سبل تمويلية مبتكرة لتمويل  .2
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  منتدى القطاع الخاص العربي. ا

عقد اجتماع مشترك بين األمانة العامة لجامعة الدول  -
واالتحاد العام للغرف ) ع االقتصاديالقطا( العربية 

/ 26/7و25العربية بمقر األمانة العامة يومي 
 بشأن التحضير لمنتدى القطاع الخاص 2012

 :التنمويةالعربي الذي يسبق عقد القمة العربية 
  ).2013الرياض (االقتصادية واالجتماعية الثالثة 

طلبت األمانة العامة للجامعة المنظمات العربية  -
المنظمة العربية للتنمية الزراعية ( صة المتخص

والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
واألراضي القاحلة والهيئة العربية لالستثمار 
واإلنماء الزراعي  ومنظمة العمل العربية والمنظمة 

 بتقديم) العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات
مبادرات محددة قابلة للتنفيذ تطرح على منتدى 
القطاع الخاص الذي سيسبق القمة العربية التنموية 

  ) .2013الرياض (االقتصادية واالجتماعية : الثالثة
لمناقـشة   ثالث اجتماعات األمانة العامة   بمقر   عقد   -

المبادرات المقدمة من المنظمات المـذكورة أعـاله        
ية لعرضها على منتدى    وبلورتها في صورتها النهائ   

-12القطاع الخاص العربي المقرر عقـده يـومي         
 بالرياض تمهيدا لرفعها إلـى القمـة        13/1/2013

فـي  االقتـصادية واالجتماعيـة     : التنمويةالعربية  
ــا  ــة دورته ــاض(الثالث ) 22/1/2013-21:الري
 . لمباركتها

   لالستثمار في الدول العربية.ب

عربي قامت األمانة في إطار تحسين مناخ االستثمار ال

 دور القطاع الخاص في

 دعم العمل العربي المشترك

  

 –) 2( د ع 18: ق. من القرار ق14/الفقرة أوالً 

  19/1/2011 – 3ج 

  

  

  

 البيئـة   دعوة الدول العربيـة إلـى تهيئـة         أ 
االستثمارية عن طريق تطـوير وتحـديث       
التشريعات الخاصة باالستثمار في القطاعات     
اإلنتاجية والخدمية، وتطوير بنيـة وكفـاءة       
األسواق المالية األولية والثانوية التي تـوفر    

  .آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة
دعوة القطاع الخاص إلى إقامـة شـركات          ب 

ووضـع اآلليـات    ،  )المبـادرة (المخاطرة  
  .المناسبة لتشجيع االستثمار بها

دعوة القطاع الخاص إلى المساهمة بالطرق        ج 
المناسبة في تنفيذ المشاريع التي اعتمـدتها       
ــة   ــصادية والتنموي ــة االقت ــة العربي القم

كـانون  /  ينـاير  19: الكويت(واالجتماعية  
 ).2009الثاني 

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  ةـالعربي دولـال •
 العربية الدول لجامعة العامة مانةاأل •

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة  •
 للبالد العربية وأصحاب األعمال أعضائه

 مؤسسات التمويل والجهات المانحة •

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان  •
 الصادرات

 االتحادات العربية النوعية •

 المنظمات العربية المتخصصة •

الصادر عن قمة ) 14(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
  2009الكويت 
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العامة بعقد عدة اجتماعات لتعديل االتفاقية الموحدة لالستثمار رؤوس األموال العربية في الدول 
العربية، وقد قام االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية بتقديم ورقة 

 مشروع االتفاقية  بعرض وتم.تتضمن مقترحات القطاع الخاص فيما يتعلق بتعديل االتفاقية
على المجلس االقتصادي ) المعدلة(الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية 

، واصدر قراره  بشأن 6/12/2012-5واالجتماعي في دورته االستثنائية والتي عقدت يومي 
االقتصادية واالجتماعية : الموافقة على رفع مشروع االتفاقية الموحدة إلى القمة العربية التنموية

  .العتمادها) 22/1/2013-21:الرياض(في دورتها الثالثة 

<l^eçÃ’Ö]< <
عدم مالئمة مناخ االستثمار في الدول العربية من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ قرارات القمم  .1

 .االقتصادية واالجتماعية: العربية التنموية

ربي في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التشريعات المعوقة لمشاركة القطاع الخاص الع .2
  .توفير المناخ االستثماري الجاذب في القطاع الخاص

l^u�Ï¹]< <
قيام األمانة العامة للجامعة بالطلب من المنظمات العربية المتخصصة بالتعاون مع االتحاد العام  .1

ددة عملية قابلة للتنفيذ تطرح لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية تقديم مبادرات مح
ويعد منتدى القطاع . على القطاع الخاص في شكل مشروعات ليقوم بتنفيذها وتمويلها بالكامل

 في الرياض قبل انعقاد القمة العربية التنموية 13/1/2013و12الخاص العربي الذي سيعقد يومي 
 .قطاع الخاصالثالثة بيئة مالئمة لطرح مثل هذه المبادرات، تفعيال لدور ال

بحث سبل تعديل التشريعات المعوقة لمشاركة القطاع الخاص العربي في التنمية االقتصادية  .2
 .واالجتماعية
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أقرت القمة مشروع الربط البحري بين الدول العربية 
ويجري إعداد الدراسات الخاصة بمحاور مشروع 

  : الربط البحري والذي يشمل
مالحية لنقل البضائع العربية البينية،  إنشاء خطوط  -

وإنشاء شبكة معلومات عن النقل العربي ومقرها 
األمانة العامة لتحقيق سرعة األداء وتوفير 
المعلومات، تم التصديق على اتفاقية النقل متعدد 
الوسائط ودخلت حيز التنفيذ، ويجري توحيد 

، ي تنظم عملية تداول ونقل البضائعالوثائق الت
بالوثيقة الدولية الموحدة المعمول بها عالمياً أسوة 

  .من قبل منظمة الفياتا العالمية
سيعرض على مجلس وزراء النقل العرب في  -

مشروع اتفاقية ) 2013/أكتوبر(دورته القادمة 
عربية للتعاون في مجال النقل البحري للبضائع 

 .بين الدول العربية

l^eçÃ’Ö]< <
لدوليـة عـن    إحجام مؤسسات التمويل العربية وا     -1

شـراء  (اإلسهام في تطوير صناعة النقل البحري       
 تطوير وتحديث   – تحديث أساطيل تجارية     -سفن  

نظراً ألن مردود تلك المـشروعات      ...) الموانئ
  . يكون على المدى البعيد

عدم فعالية التشريعات المعمول بها فـي الـدول          -2
  .العربية في مختلف مجاالت النقل البحري العربي

  

  

  

  مشروع الربط البحري

   بين الدول العربية

  

ــم  ــرار رقـ  – 3 ج –) 2( د ع 19: ق.ق( قـ

19/1/2011(   

تدعيم الربط البحري العربي من خـالل مـا          -1
 :يلي

قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية       -أ  
وتطويرها لتتوافر فيهـا عوامـل األمـن        

ة طبقاً للقواعد   والسالمة والحفاظ على البيئ   
والمعايير الدولية المعمول بها، وتبني نظم      
اإلدارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل      

  .النقل المختلفة والمناطق اللوجيستية
دعم وتشغيل خطوط نقل بحري عربيـة        -ب  

تعمل بين الموانئ العربية الرئيسية وعلى      
أسس اقتصادية وتوفير كافة التـسهيالت      

العربـي لتـشغيل هـذه      للناقل البحـري    
الخطوط وإمكانية تطبيق منظومة الطرق      

 Motor Ways of theالبحرية السريعة 

Seaو Short Sea Shipping ــى  عل
بعض هذه الخطوط، مع مراعاة تطبيـق       
القواعــد واالتفاقيــات الدوليــة المعنيــة 
بالسالمة البحرية وحماية البيئة البحريـة      

 .واألمن البحري

نات وطنية لبنـاء شـبكة      إنشاء قواعد بيا   -ج  
معلومات مشتركة لقطاع النقل البحـري      
العربي بما يكفل الـربط وسـرعة األداء        

 .وتوفير وتبادل المعلومات
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تعديل التشريعات المعمول بها في الدول العربية في         .1

مختلف مجاالت النقـل البحـري العربـي لجـذب          
  .ت والتمويل في مجال النقل البحرياالستثمارا

حث مؤسسات التمويل الوطنية والعربية واإلقليميـة        .2
والدولية على االستثمار في مشاريع الربط البحـري        

 .بين الدول العربية

اسات المعمقة لدراسة الـصعوبات التـي       القيام بالدر  .3
 .تواجه قطاع النقل البحري

دعوة صناديق التمويل الوطنية والعربية واإلقليميـة        .4
 .والدولية تمويل الدراسات

إصدار التشريعات الالزمة تقنين عمل      -د  
شركات النقل متعدد الوسائط العربية،     
ودراسة إمكانية توحيد النماذج التـي      

قل البضائع فيما يتعلـق     تنظم عملية ن  
  .بالنقل البحري

دعوة صناديق ومؤسـسات التمويـل       -و  
العربية واإلقليمية للمساهمة في تمويل     
الدراسات واالستشارات الالزمة لتنفيذ    
القرار أعاله بالتنـسيق مـع مجلـس        

 .وزراء النقل العرب

تكليف مجلس وزراء النقـل العـرب        -ز  
تقارير بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم      

دورية إلـى المجلـس االقتـصادي       
واالجتماعي في هذا الشأن، تمهيـداً      
: لرفعها إلى القمة العربيـة التنمويـة      

  .االقتصادية واالجتماعية القادمة
التأكيد على أهمية الدراسة التي تقدمت       -ح  

بها دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة       
" تطوير إدارة الموانئ العربيـة    "بشأن  

ن مواضيع تهدف إلـى     وما تضمنته م  
تطوير منظومة النقل البحـري بـين       
الدول العربية لدعم التجـارة البينيـة       

 .العربية
 

  :الجهات المسؤولة عن التنفيذ
  ةـالعربي دولـال -
 العربية الدول لجامعة العامة األمانة -

المؤسسات والمنظمات العاملة فـي       -
 مجال النقل البحري

جيا األكاديمية العربية للعلوم والتكنولو -
 والنقل البحري
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 لالتصاالت العرب الوزراء مجلس لمقررات ذاًتنفي  -
 الجوانب بعرض الفنية األمانة قامت والمعلومات،

 على العربية اإلنترنت شبكات ربط روعلمش الفنية
 التي العربي العالم توصيل لقمة االجتماع التحضيري

عقدت بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية 
: الدوحة(واالتحاد الدولي لالتصاالت في دولة قطر 

 الربط عمليةتم إدراج  عليه، وبناء.  )5-7/3/2012
  المشروعاتمةلشبكات االنترنت العربية لقائ اإلقليمي

 . هاأهداف لتنفيذ التي تبنتها القمة

لمجلس الوزراء العرب ) 16(اتخذت الدورة  -
) 5/6/2012: وهران(لالتصاالت والمعلومات 

 : بشأن المشروعالقرارات التالية

دعوة المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي  .2
لالتصاالت إلى سرعة تشكيل فريق عمل عربي 

ت العربية بالتنسيق مع األمانة لربط شبكات اإلنترن
الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
والمعلومات، والعمل على سرعة عقد اجتماع 

 .الفريق األول
تكليف فريق عمل ربط شبكات اإلنترنت العربية  .3

ه بالعمل آخذا باالعتبار مخرجات ؤالمزمع إنشا
فريق العمل السابق المكلف بدراسة مشروع ربط 

  .نترنت العربيةشبكات اإل
دعوة اإلدارات العربية إلى البدء الفوري في تنفيذ  .4

عملية الربط المحلي وفقا لتوصيات فريق العمل 
العربي السابق المكلف بدراسة مشروع ربط 
شبكات االنترنت العربية في هذا الشأن، والتعاون 
مع فريق العمل العربي لربط شبكات االنترنت 

مه بإعداد تقرير دوري المزمع تشكيله، من أجل قيا

  مشروع
  ةربط شبكات اإلنترنت العربي

  
 – 3 ج –) 2( د ع 20: ق.ق(رقــم القــرار 

19/1/2011(  
ترحيــب بمــشروع ربــط شــبكات ال  -أ 

  .اإلنترنت العربية
ــرب   -ب  ــوزراء الع ــس ال ــف مجل تكلي

والمعلومات بمتابعة تنفيـذ    لالتصاالت  
مشروع ربط شبكات اإلنترنت العربية     
ــس   ــى المجل ــائج عل ــرض النت وع
ــداً  االقتــصادي واالجتمــاعي، وتمهي
: لرفعها إلى القمة العربيـة التنمويـة      

 .االقتصادية واالجتماعية القادمة

  :الجهات المسؤولة عن التنفيذ
 .انة العامة لجامعة الدول العربيةاألم �

 .ولي التصاالتاالتحاد الد �

الجهات الرسمية لمعنية باالتصاالت  �
 .وتقنية المعلومات في الدول العربية

شركات االتصاالت ومزودي خدمات  �
  االنترنت من القطاع الخاص
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حول التقدم في تنفيذ هذه المرحلة للعرض على اجتماعات المكتب التنفيذي من خالل اللجنة 
 . العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات، وذلك بالتنسيق مع األمانة الفنية

دعوة اإلدارات العربية الراغبة بالتنسيق مع فريق العمل العربي لربط شبكات االنترنت  .5
لعربية المزمع تشكيله والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت من أجل تقديم ا

 .المشورة والدعم لها
تكليف فريق العمل العربي لربط شبكات االنترنت العربية المزمع تشكيله بالتعاون مع األمانة  .6

شأن وضع ومتابعة الفنية للتنسيق مع المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت ب
تنفيذ برنامج يعمل على سرعة البدء في الربط اإلقليمي لشبكات االنترنت العربية، وعرض 

 تقرير حول 
االجتماع القادم للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات، تمهيدا لرفعه على الموضوع  .7

ض الخطوات المتخذة حيال إلى اجتماع المكتب التنفيذي الذي يليه، وتكليف األمانة العامة بعر
 .2013االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة : تنفيذ المشروع على القمة العربية التنموية

لتبادل الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات لبحث اآللية المناسبة  دعوة .8
 الموضوعات المعنية بتكامل شةومناقمعلومات الربط بين مشغلي االنترنت في الدول العربية، 

نترنت المباشرة بين الدول العربية، نترنت العربية، وتفعيل تمرير حركة اإلشبكات اإل
، وتقديم تقرير حول الموضوع إلى االجتماع القادم للمكتب التنفيذي وخدمات أسماء النطاقات

 .من خالل اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات
 على بند لتضمين المعلومات وتقنية االتصاالت تنظيم لهيئات العربية للشبكة عوةالد توجيه تم -

 لالتصاالت العرب الوزراء المعالي أصحاب قرراتم لبحث القادم اجتماعها أعمال جدول
 .التالي  الوزاريجتماعاال إلى للرفع بشأنه تقرير  وإعداد،والمعلومات

 العامة األمانة مقر في األول اجتماعه ويعقد النترنتا شبكات لربط العربي العمل فريق تشكيل تم -
 .2012 الجاري نوفمبر من 15و 14 يومي

 المنتدى فعاليات خالل واإلقليمية المحلية المبادلة نقاط إنشاء حول عمل ورشة تخصيص تم -
 عدد ضمت ،)11/10/2012-9: الكويت (األولى دورته انعقاد دور في االنترنت لحوكمة العربي

 موقف استعرضت االنترنت، خدمات ومقدمي االتصاالت شركات وممثلي المجال في راءالخب من
 .المجال في العالمية الممارسات وأفضل والقوة، الضعف ونقاط العربية، المنطقة في المبادلة نقاط

l^eçÃ’Ö]V< <
  .صعوبة تنفيذ المشروع من قبل إدارات االتصاالت وتقنية المعلومات في الدول العربية .1
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وجود رؤية واضحة لدى شركات االتصاالت ومقدمي خدمات االنترنت للفائدة المستقبلية عدم  .2
 .التي ستعود عليهم من عملية إنشاء نقاط المبادلة

عدم  تفاعل إدارات االتصاالت وتقنية المعلومات مع شركات االتصاالت ومقدمي خدمات  .3
تبني السياسات التي تعمل على تشجيع االنترنت من أجل توفير البنية التحتية واتخاذ اإلجراءات و

  .هذه الشركات لتبني المشروع

l^u�Ï¹]V 
تبنى جامعة الدول العربية واالتحاد الدولي لالتصاالت برنامج إلقامة المنتديات وورش العمل 

  :والمؤتمرات الجامعة من أجل

بادل المعلومات تفعيل الحوار ما بين أصحاب المصلحة، وترتيب لقاءات بين الشركات المعنية لت .1
  .وعرض أفضل التجارب والممارسات في مجال إنشاء نقاط المبادلة

تطوير السياسات العامة إلدارات االتصاالت وتقنية المعلومات العربية من خالل أجهزة مجلس  .2
الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات لزيادة اعتبار أهمية البيئة متعددة األطراف لقطاع 

 المعلومات بحيث تتولى الحكومات تطوير البنية التحتية وتهيئة المناخ المناسب االتصاالت وتقنية
لتفعيل دور الشركات المعنية في تنفيذ المشروعات التي تعمل على تطوير قطاع االتصاالت 

 .وتقنية المعلومات العربي ومشاركة مؤسسات التمويل في تقديم الدعم المالي لها

جمعات القطاعية األخرى من أجل نقل الخبرات وتبادل أفضل تفعيل التعاون العربي مع الت .3
 .التجارب والممارسات في المجال
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 في مجال التجارة  

تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي لتقـديم           -
المساعدة الفنية في مجال تحرير التجارة في الخدمات        

-24فتـرة   في بيروت بالجمهورية اللبنانية خـالل ال      
25/1/2012 . 

االتفاق بين مسئولي البنك الـدولي واألمانـة العامـة           -
المعنيين بالتجارة في الخدمات علـى تنفيـذ برنـامج          
متكامل يقوم بتقديم المساعدة الفنية للدول العربية فـي         

  :مجال تحرير التجارة في الخدمات كما يلى

 معهـد  من المقدمة االلكتروني عليمتال دورةتنظيم   �
 .لخدماتا تجارة حول يالدول كالبن

 يالـدول البنـك    معهـد مشتركة بين    دراسةإعداد   �
ــال  و ــتثمار والم ــارة واالس ــولإدارة التج  ح

التفاوضية في مجال تحرير تجـارة       الموضوعات
 .)2012 سبتمبر – مارس (القطاعيةالخدمات 

 تجـارة  تكامـل  أعمـال  تعزيز عمل ورشةإعداد   �
ـ  منطقةفي إطار إعداد     الخدمات  الحـرة  ارةالتج
 ). 2012ديسمبر(ى  الكبر العربية

المراجعة المشتركة لتقرير التنمية الخاص بالـدول        �
الصحوة السياسية إلى الصحوة االقتصادية     (العربية  

) الطريق إلى التكامل االقتصادي   : في العالم العربي  
والذي يسلط الضوء علـى التجـارة واالسـتثمار         

 .األجنبي المباشر لشراكة دوفيل

  :جال الطاقة في م

 على تنفيـذ الجـزء       الدولي  إدارة البنك  تم االتفاق مع   -
دراسة الربط الكهربائي العربـي الـشامل       الثالث من   

 وتقييم استغالل الغاز الطبيعـي لتـصدير الكهربـاء        

  مبادرة البنك الدولي في العالم العربي
  

 – 3 ج –) 2( د ع 21: ق.ق(رقــم القــرار 
19/1/2011(  
تعزيز التعاون والتنـسيق بـين الـدول         -1

 .ية والبنك الدوليالعرب

الترحيب بمبادرة البنـك الـدولي للعـالم         -2
 .العربي

تكليف المؤسسات المالية والتنموية العربية    -3
والمنظمات العربية ذات العالقة بتكثيـف      
التعاون مع البنك الـدولي بـشأن هـذه         

 .المبادرة

الطلب من األمين العام للجامعة العربيـة        -4
  .رةتقديم تقارير متابعة حول مسار المباد

 الجهات المسؤولة عن التنفيذ

  ةـالعربي دولـال �
 العربية الدول لجامعة العامة األمانة �

 البنك الدولي �
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  . ؛ كجهد مشترك بين جامعة الدول العربية والبنك الدولي)األطر المؤسسية والتشريعية(
اتخذتها أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء مـع البنـك الـدولي            ومتابعة لإلجراءات التي     -

للمساهمة في تنفيذ الدراسة؛ وبعد عقد سلسلة من االجتماعات، قدم البنك الدولي تقريراً حول أهم               
النتائج التي توصل إليها في مسودة تقرير المرحلة األولى، ومشروعاً لنطاق العمل في المرحلـة               

ـ        لجزء الث ة ل ـالثاني األطـر المؤسـسية   (ي الـشامل  ـالث من دراسة الـربط الكهربـائي العرب
 :، وفيما يلي موجز حول اإلجراءات التي تم االتفاق عليها ومواعيدها)والتشريعية

  )األطر المؤسسية والتشريعية: الجزء الثالث( دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل : أوالً

 .  بإعداد توصياته للمرحلة األولى من الدراسة2011اني تشرين الث/ قام البنك بنهاية نوفمبر   -أ 

قام البنك الدولي باالنتهاء من خارطة الطريق، ومذكرة التفاهم إلنشاء سوق عربيـة للطاقـة            -ب 
  .2012شباط / وترجمتها إلى اللغة العربية في نهاية شهر الدولي فبراير 

حلة الثانية متضمنا وثائق الحوكمـة      انتهى البنك الدولي من إعداد مسودة التقرير النهائي للمر         -ج 
 .21/5/2012األربعة  بتاريخ 

 باللغة اإلنكليزية، مـع  2013سيقوم البنك الدولي بتقديم تقريره النهائي مع نهاية شهر مارس         -د 
كملحـق   )  MOU(تقديم ملخص تنفيذي للتقرير باللغة العربية، بحيث تدرج مذكرة التفاهم 

 .بالتقرير

  جال كفاءة الطاقةالتعاون في م: ثانياً
والبنـك الـدولي    ) إدارة الطاقة (في إطار التعاون القائم بين أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء           

والهادف إلى تأهيل كوادر عربية متخصصة في مجال كفاءة الطاقة، تم تنظيم زيـارة إلـى كوريـا                  
تقنية في إحدى أكبر شركات العالم الجنوبية وذلك من أجل التعرف على األطر المؤسسية والقانونية وال

في مجال كفاءة الطاقة، وعلى األساليب المتبعة هناك في مجال كفاءة الطاقة واالسترشـاد بهـا فـي             
  الخطط الوطنية

 :في مجال النقل والسياحة

كان من المقرر أن يتولى البنك الدولي إعداد دراسة حول النقل البحري في منطقة الـشرق األوسـط               
، ورحبت القمة العربيـة     2007يا وذلك في إطار مبادرته للعالم العربي التي أطلقت عام           وشمال أفريق 

والتي تساهم بـدورها    . بتفعيلها) 19/1/2011: شرم الشيخ (االقتصادية واالجتماعية الثانية    : التنموية
يم في تفعيل تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بمشروع الربط البحري العربي، وذلك من خالل تقـد                

توصيات تخص تطوير قطاع النقل البحري في كل دولة عربية على حدة، باإلضافة إلـى توصـيات          
إال أن مسئولي البنك الدولي أفادوا األمانـة العامـة   . لتقوية التكامل بين الدول العربية في هذا المجال    
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وجـود تمويـل كـافي     عدم  :بإلغاء الدارسة في الوقت الحالي لألسباب التالية        ) إدارة النقل والسياحة  (
للدراسة لكونها واسعة النطاق ، عدم االستقرار بسبب الربيع العربي في المنطقـة ، عـدم اسـتكمال      

 .قواعد البيانات  المطلوبة

 :في  مجال البيئة والتنمية المستدامة

ة الذي   تم االنتهاء من إعداد التقرير المعني بالتكيف لمواجهة تداعيات تغير المناخ في المنطقة العربي             
يعده البنك الدولي إلصداره والتقرير معروض على الدورة القادمة للمجلس الوزراء العرب المسؤولين 

  .  عن شؤون البيئة

l^eçÃ’Ö]V 

 :في مجال التجارة �

تعدد الجهات العاملة في مجال التجارة على مستوى البنك الدولي وبالتالي عدم المقـدرة علـى                 .1
 .ال التجارة والموقعة مع األمانة العامة لجامعة الدول العربيةالمتابعة لمذكرة التعاون في مج

عدم توفر خطة تنفيذية من قبل البنك الدولي لموضوعات التجارة التي تضمنها مذكرة التعاون               .2
 .والدول العربية)  االقتصاديعالقطا(عي مستوى األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

لعامة والبنك الدولي حول أية مسارات خاصة بالتجارة ووضع          عدم التنسيق الحالي بين األمانة ا      .3
الرؤى المشتركة لتلك المسارات ومدى فائدتها وأهميتها وانعكاساتها على التجارة وتنميتها فـي             

 .الدول العربية

عدم تفعيل خطة العمل الخاصة لبناء القدرات فيما يخص تحرير التجارة في الخدمات بين الدول  .4
 .من قبل البنك الدوليالعربية و ذلك 

   :في مجال الطاقة  �
  ال توجد صعوبات

  في مجال النقل البحري  �

 أوضح البنك الدولي بان عدم إتمام الدراسة حول النقل البحري في منطقة الشرق األوسـط وشـمال                 

  :إفريقيا يرجع لألسباب التالية

  . عدم وجود تمويل كافي للدراسة لكونها واسعة النطاق -
  .بسبب الربيع العربي في المنطقةعدم االستقرار  -
 .عدم استكمال قواعد البيانات  المطلوبة -
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  : في مجال البيئة والتنمية المستدامة �

  ال توجد صعوبات

l^u�Ï¹]V< <

 : في مجال التجارة

ضرورة وضع إطار مؤسسي تنفيذي في مجال التجارة يحدد الموضوعات وطبيعة المسارات علـى              

 .ل العربية والبنك الدولي وفق خطة زمنية محددةمستوى األمانة العامة والدو
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  وهو القضاء على الفقر    الهدف األول بالنسبة إلى   
  ):الجوانب االقتصادية(المدقع والجوع 

 -5خالل الفترة العربي  العالم توصيل قمة عقدت
 مشترك بتنظيم قطر، بدولة بالدوحة 7/3/2012
 الدول وجامعة التلالتصا الدولي االتحاد عم

 من التي اآلليات تفعيل إلىتهدف القمة . العربية
 والتقنية والبشرية المالية الموارد حشد شأنها

 تكنولوجيا شبكات نطاق لتوسيع الالزمة
 بما إليها النفاذ وتعميم واالتصاالت المعلومات

 فرص ويوفر مشروعاتها في االستثمار يشجع
 واالجتماعية يةاالقتصاد للتنمية تحقيقاً العمل

  .األوسع بمفهومها
 وهو كفالة االستدامة الهدف السابعبالنسبة إلى 

  :البيئية
) القطاع االقتصادي(ستواصل األمانة العامة 

متابعة تنفيذ التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
السابع حيث سيستمر مجلس وزراء العرب 
المسؤولين عن شؤون البيئة في متابعة تنفيذ التقدم 

حرز لتحقيق الغاية األولى والثانية من الهدف الم
كما سيستمر المجلس الوزاري العربي . السابع

للمياه في متابعة تنفيذ التقدم المحرز لتحقيق الغاية 
أما بالنسبة للغاية الرابعة . الثالثة من نفس الهدف

فسيتم متابعة تنفيذها من خالل مجلس وزراء 
  . اإلسكان والتعمير العرب

 وهو إقامة شراكة الهدف الثامن إلى بالنسبة
  :عالمية من أجل التنمية

-    ��	
) القطـاع االقتـصادي   (األمانة العامة   �
بدعوة الدول العربيـة ومؤسـسات العمـل        

  تعزيز جهود تنفيذ
   األهداف التنموية لأللفية

  

  2011/)19/1 – 3 ج –) 2( د ع 22: ق.ق(قرار رقم 
 :إلحاطة علماً بـا -1

اإلنجازات التي حققتها الدول العربية لبلوغ  -أ 
 .2015األهداف التنموية لأللفية بحلول عام 

جهود مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن   - ب 
شؤون البيئة بالتنسيق مع الدول األعضاء لتنفيذ 
الغايات األولى والثانية من الهدف السابع 
لألهداف التنموية لأللفية، من خالل تنفيذ 
مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 
ومخططها التنفيذي، وكذلك جهوده في مجال 

 البيئة العربي، وفي مجال تغير إحداث مرفق
 .المناخ

جهود المجلس الوزاري العربي للمياه،   - ج 
بالتنسيق مع الدول األعضاء، في إطار تنفيذ 
الغاية الثالثة من الهدف السابع لألهداف 
التنموية لأللفية، الستكمال إعداد النموذج 
الموحد للمؤشرات والمعايير الخاصة بإمداد 

لتعاون مع المياه والصرف الصحي با
 .المنظمات العربية واإلقليمية والدولية

جهود مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب،   -د 
بالتنسيق مع الدول األعضاء، في إطار تنفيذ 
الغاية الرابعة من الهدف السابع لألهداف 
التنموية لأللفية، خاصة فيما يتعلق بتطوير 
العشوائيات والقضاء عليها من خالل العمل 

ر السكن االجتماعي المنخفض على توفي
 .التكاليف، وبناء مدن جديدة

  الجهات المسؤولة عن التنفيذ
  ةـالعربي دولـال �
 العربية الدول لجامعة العامة األمانة �



 62 íè�^’jÎ÷]<sñ^jßÖ]æ<l]…]†ÏÖ] 

العربي المشترك لموافاتها بتقارير إنجاز حول الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ الهـدف الثـامن               
  .تم التوصل إليها على المجلس في دورة قادمةإلعداد تقرير لعرض نتائج المتابعة التي ي

 من المندوبية الدائمة لجمهورية     2/2/391/مذكرة رقم ج  ) القطاع االقتصادي (تلقت األمانة العامة     -
العراق بخصوص الهدف الثامن من األهداف التنموية لأللفية في البلدان العربية والمتعلق بتطوير             

 فقد أفادت جمهورية العراق بأنها قامت بإجراء إصالحات         أطر الشراكة العالمية من أجل التنمية،     
اجتماعية واقتصادية واسعة مقابل التزام الدول بتخفيف الديون المتراكمة على العراق، وأنه مـن              

، كذلك انخفض   2014المتوقع أن تحسن المؤشرات األساسية الخاصة بالدين الخارجي حتى عام           
 .  تكنولوجيا المعلومات معدل البطالة وارتفعت مؤشرات استخدام

l^eçÃ’Ö]V< <
 : ما يلي األهداف التالية تشمل العوائق التي تحول دون تنفيذ

  : ، والذي يتكون من أربعة غاياتالهدف السابع المتعلق بكفالة االستدامة البيئية �
  . النقص في مشاريع الحد من تدهور األراضي ومكافحة التصحر:الغاية األولى
  . م استكمال إمدادات المياه والصرف الصحي في بعض الدول العربيةعد:  الغاية الثانية
تباين المواقف بين الدول الصناعية والدول العربية بالنسبة  لالنبعاثات غازات : الغاية الثالثة

   االحتباس الحراري وآثارها على تغير المناخ
  . بعض الدول العربيةتباطؤ وتيرة تحسين العشوائيات أو القضاء عليها في: الغاية الرابعة

 تجاوب الدول مفهو عدبالنسبة للهدف الثامن المتعلق  بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية،  �
  العربية في التنفيذ

l^u�Ï¹]V< <
 : يمكن إزالة العوائق التي تحول دون تنفيذ األهداف التالية كما يلي

  : كون من أربعة غاياتالهدف السابع المتعلق بكفالة االستدامة البيئية، والذي يت �
  .السعي إلى تطبيق مشروع األقاليم الخضراء في الوطن العربي: الغاية األولى
 دعوة بعض الدول العربية إلى إعطاء اهتمام أكبر لمشاريع إمدادات المياه والصرف :الغاية الثانية

  الصحي في خططها التنموية 

العربية من خالل المجموعة التفاوضية العربية  تعزيز الموقف العربي وطرح الرؤية :الغاية الثالثة
  .المعنية بتغير المناخ
  . مضاعفة الجهود العربية المبذولة الوصول إلى الهدف المنشود:الغاية الرابعة

باإلجراءات  المتخذة لتحقيق ) القطاع االقتصادي(حث الدول العربية على تزويد األمانة العامة  �
  .الهدف الثامن
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~j¹]<l]ð]†qý]ì„ 
 

 عدة اجتماعات لإلدارات المعنية  العامة ةمانألاعقدت   -
باألمانة العامة وتم إعداد ورقة عمل حول مرئياتها،        

 السلطة الوطنيـة الفلـسطينية والـدول        وتمت دعوة 
ــي المــشترك  ــة ومنظمــات العمــل العرب العربي

لالجتمـاع   والمؤسسات المالية واالقتصادية العربية   
حيث تـم    10/9/2011خ   العامة بتاري  األمانةمقر  ب

 العامـة، والوثيقـة     ةمانأل من ا  ةعرض الورقة المعد  
وانتهـي   . من السلطة الوطنيـة الفلـسطينية      ةالمعد

 عدد مـن التوصـيات والمقترحـات        ىلإاالجتماع  
الخاصة بسبل دعم الـصمود الفلـسطيني وتمويـل         

 أهمهـا   المشروعات التنموية في القـدس المحتلـة      
  : ة ما يليبالنسبة للجوانب االقتصادي

 العامة جهودها لحث الدول العربية ةمانمواصلة األ �
 عليها تجاه دعم موارد المقررة تسديد الحصص ىعل

  . والقدساألقصىصندوقي 
دعوة اتحاد المصارف العربية، لفتح حساب  �

 المصارف العربية، لتلقي ة كافىمصرفي موحد لد
 والمؤسسات ، وكذلك دعوه اإلفرادالتبرعات من 

 العربية لتحمل مسؤليتها الوطنية في المصارف
 .تمويل المشروعات الالزمة لدعم صمود القدس

صندوق دعم المشروعات الصغيرة "دعوة  �
، المنشأ بمبادرة من "والمتوسطة في الوطن العربي

 الصندوق ىلإدارته إوالموكلة   الكويت،ةمير دولأ
عطاء إلواالجتماعي،  االقتصادي لإلنماءالعربي 

لمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقامة ولوية لاأل
 .في مدينة القدس

تفعيل دور كافة المؤسسات المالية واالقتصادية  �
العربية ومنظمات العمل العربي المشترك لتبنى 

  .وتمويل مشاريع تنموية في القدس

  المشاريع العربية لدعم صمود القدس

 – 3 ج –) 2( د ع 23 :ق.قرار رقم  ق

19/1/2011  

تكليف األمانة العامة، بالتنسيق مـع الـسلطة        "
الوطنيــة الفلــسطينية والمنظمــات العربيــة 
المتخصصة ومؤسـسات التمويـل العربيـة،       
بدراسة المشاريع التي قدمتها دولـة فلـسطين        
لدعم صمود القدس في مواجهـة اإلجـراءات        

ن خالل  اإلسرائيلية لتهويدها، وذلك لتمويلها م    
  ".صندوقي القدس واألقصى وفقاً ألنظمتهما

 

  الجهات المسؤولة عن التنفيذ
   لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة �
  السلطة الوطنية الفلسطينية  �
المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات  �

 التمويل العربية
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 ضرورة مواصلة الجهود لدعم لقدس والمشروعات التنمويـة         ىعماله عل أكد االجتماع في ختام     أكما   -
 العربية والسلطة الوطنيـة الفلـسطينية      ة فيها، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمرين بين الجامع       ةلمقاما

 .ومنظمات العمل العربي المشترك والمؤسسات والصناديق المالية واالقتصادية العربية

l^eçÃ’Ö]V< <
 عدم توفر مـوارد ماليـة       اإلفادة أنه تبين من خالل المتابعة أن      ) القطاع االقتصادي (وتود األمانة العامة    

 يمثـل العـائق الرئيـسي الـذي يحـول دون تنفيـذ       ةلتمويل المشروعات المقدمة من السلطة الفلسطيني   
المشروعات المذكورة حيث أن العديد من المنظمات العربية المتخصصة قد أوضحت في االجتماع الـذي               

لية في هذا الخصوص ولكن يمكن لها        بأن ليس لديها موارد ما     10/9/2011عقد بمقر األمانة العامة يوم      
  .أن توفر الدعم الفني لتلك المشروعات

l^u�Ï¹]V< <
االستمرار في متابعة تنفيذ القرار من قبل قطاع شؤون فلسطين واألراضي المحتلة والقطاع االقتـصادي               

 .من خالل مجلس الجامعة
  


