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 مقدمة:
ُيمثّلللللللللل العملللللللللل االقتصلللللللللادي واالجتملللللللللاعي والتنملللللللللوي أحلللللللللد الركلللللللللائ  األساسلللللللللية 

لعمللللل العربللللي المشللللتركو بللللل لعللللل  يكللللون األكثللللر تلللل ثيرا  فللللي الللللدفع قُللللدما  بهلللل   منظومللللة ال
 .االقتراب من الوطن العربيالمنظومة نحو 

خلللللالل السلللللنوات الماضلللللية علللللددا  ملللللن التطلللللورات ولقلللللد شلللللهدت المنطقلللللة العربيلللللة 
الهاملللللةو بلللللل التحلللللديات الخطيلللللرةو التلللللي مّثللللللت تهديلللللدات مباشلللللرة لُبنيلللللة النظلللللام العربلللللي 
وأملللللن واسلللللتقرار المنطقللللللة. وكلللللان لهللللل   التحللللللديات تللللل ثير مباشلللللر عللللللل  الحيلللللاة اليوميللللللة 
للمللللللواطن العربلللللليو واللللللل ي بللللللات يواجلللللل  صللللللعوبات مت ايللللللدة نحللللللو تلللللل مين حيللللللاة كريمللللللة 

 ومستقرة.

لن اعللللللات الللللللدائرة ااسللللللتفحال والشللللللك أن أحللللللد أكبللللللر للللللل   التحللللللديات يتمثّللللللل فللللللي 
ظللللالرة اإلرلللللاب حلللللول إلنهائهللللاو وفللللي انتشللللار فللللي بعللللا الللللدول العربيللللة وعللللدم وجللللود 

اللللللل ي طللللللّل ُمجللللللّددا  بوجهلللللل  القبلللللليأ عللللللل  المنطقللللللة العربيللللللةو ليعبللللللث ب منهللللللا واسللللللتقرارلا 
لللللمل علللللن  للللللك موجللللل ات نللللل وة ضلللللخمة للسلللللّكان الملللللدنيين اُلعلللللّ ل ومقلللللدرات شلللللعوبها. ونلجل

 ال ين يتحمّلون القسط األكبر من تكلفة الن اعات القائمة في أنحاء المنطقة. 

مسللللللللالمتها  ومللللللللن جهتهللللللللاو واصلللللللللت األمانللللللللة العامللللللللة لجامعللللللللة الللللللللدول العربيللللللللة
التنمويللللللللللة الناجمللللللللللة عللللللللللن تلللللللللللك و االجتماعيللللللللللة االقتصللللللللللادية و لتخفيلللللللللل  مللللللللللن ا ثللللللللللار ل

لتجنيلللللللب الملللللللواطن  خلللللللالل تسلللللللخير كافلللللللة  مكانياتهلللللللا المتاحلللللللة التحلللللللدياتو و للللللللك ملللللللن
العربللللللي ويللللللالت الن اعللللللات وتللللللوفير مقومللللللات الحيللللللاة الكريمللللللة وا منللللللة للللللل و وبللللللالموا اةو 

 التنملللللوي العربلللللي المشلللللتركوو االجتملللللاعي االقتصلللللادي و للللللدفع بمسللللليرة العملللللل ملللللن أجلللللل ا
 في مسع  جاد ومخلص لبناء مستقبٍل آمن لألجيال القادمة.
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رصلللللللت األمانلللللللة العاملللللللة لجامعلللللللة اللللللللدول العربيلللللللة علللللللل  تنسللللللليق الجهلللللللود لقلللللللد ح
وتقريللللللللب المواقلللللللل  والتحركللللللللات مللللللللن أجللللللللل تحقيللللللللق مكاسللللللللب ملموسللللللللة عللللللللل  صللللللللعيد 

العربيلللللة القوميلللللةو التلللللي بلللللدأ التخطللللليط واالجتماعيلللللة والتنمويلللللة المشلللللروعات االقتصلللللادية 
منطقللللللة لهللللللا منلللللل   مللللللن بعيللللللد لكنهللللللا ال  الللللللت تصللللللطدم بعراقيللللللل شللللللّت و بمللللللا فللللللي  لللللللك 

 االتحاد الجمركي العربي. مشروعالتجارة الحرة العربية الُكبرى و 

فللللللللللللي ُمقدمللللللللللللة أجنللللللللللللدة  2030واليللللللللللللومو تلللللللللللل تي ألللللللللللللدا  التنميللللللللللللة المسللللللللللللتدامة 
للحلللللللاق العملللللللل الجلللللللاد ضلللللللرورة  لتفلللللللرا علللللللل  اللللللللدول العربيلللللللةااللتماملللللللات العالميلللللللةو 

عات قوميلللللة بركلللللب التقلللللدم والتنميلللللةو ومواكبلللللة تغيلللللرات العصلللللرو وتطلللللوير آليلللللات ومشلللللرو 
أخللللل ا  فلللللي االعتبلللللار أن تحلللللدي خفلللللا الفقلللللر عربيلللللة لتتناسلللللب ملللللع التطلللللورات الرالنلللللةو 

والقضللللللاء عليلللللل  فللللللي الللللللدول العربيللللللة يظللللللل ألللللللم التحللللللديات التللللللي نعمللللللل عللللللل  تحقيقهللللللا 
االرتقللللاء بمللللا فللللي  لللللك  وباعتبللللار  مللللدخال  لتحسللللين المسللللتوى المعيشللللي للمللللواطن العربللللي

بللللالجودة المطلوبلللللةو فضللللال  علللللن تلللللوفير  ة والبيئيلللللةوالتعليميلللللمسللللتوى الخلللللدمات الصللللحية ب
 الال مة للفئات الُمهّمشة والضعيفة.  حمايةال

لللللللللل ا التقريلللللللللر يسلللللللللتعرا جهلللللللللود األمانلللللللللة العاملللللللللة فلللللللللي مختلللللللللل  القطاعلللللللللات 
االقتصلللللادية واالجتماعيلللللة والتنمويلللللةو ويلللللوج  أللللللم األنشلللللطة التلللللي تلللللم االضلللللطالع بهلللللا 

  انعقلللللللاد القملللللللة العربيلللللللة السلللللللابعة فلللللللي  طلللللللار منظوملللللللة العملللللللل العربلللللللي المشلللللللترك منللللللل
 .  2016والعشرين في العاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليو/تمو  
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 اجلزء األول: العمل االقتصادي العربي املشرتك
 لللللللللللللللللل

 

 يف جمال التكامل االقتصادي العربي:أوالً: 

تملللللللام التكاملللللللل االقتصلللللللادي العللجهلللللللود المب وللللللللة ملللللللن أجلللللللل  اسلللللللتكماال   -1 ربلللللللي وا 
قلللللللرارات القملللللللم العربيلللللللة  تنفيللللللل متابعلللللللة  علللللللل  األمانلللللللة العاملللللللة عمللللللللتمراحلللللللل و 
 العالقللللللللللللللة  اتوالتنمويللللللللللللللة والمجللللللللللللللل  االقتصللللللللللللللادي واالجتمللللللللللللللاعي  العاديللللللللللللللة

 تحريلللللللر مسلللللللتوى علللللللل  الكبلللللللرى العربيلللللللة الحلللللللرة التجلللللللارة منطقلللللللة بموضلللللللوعات
 علللللللاونوالت الجمركلللللللي االتحلللللللاد وتطلللللللورات واالسلللللللتثمار والخلللللللدمات السللللللللع تجلللللللارة

 األعضلللللاء اللللللدول ملللللع التواصلللللل خلللللالل ملللللن و و للللللكالتجلللللارة وتسلللللهيل الجمركلللللي
. األخللللللرى المعنيلللللة الجهللللللات وكافلللللة الكبلللللرى العربيللللللة الحلللللرة التجللللللارة منطقلللللة فلللللي
 المعنيللللللة العمللللللل وفللللللرق اللجللللللان اجتماعللللللات عقللللللداألمانللللللة العامللللللة  واصلللللللت كمللللللا

 تمللللللاعاج: التللللللالي النحللللللو عللللللل  بشلللللل نها والتفللللللاوا الموضللللللوعات تلللللللك بمتابعللللللة
: العاملللللة األمانلللللة) العربيلللللة اللللللدول بلللللين" التران يلللللت" بلللللالعبور النقلللللل تنظللللليم لجنلللللة

 والمعلومللللللللللللللات الجمركيللللللللللللللة اإلجللللللللللللللراءات لجنللللللللللللللة اجتمللللللللللللللاع و(2-4/10/2016
 الجمركيلللللللللة التعريفلللللللللة لجنلللللللللةو اجتملللللللللاع (12/10/2016-9 :العاملللللللللة األمانلللللللللة)

: العامللللللة األمانللللللة) الموحللللللد العربللللللي الجمركللللللي القللللللانون ولجنللللللة الموحللللللدة العربيللللللة
: العاملللللللللللة األمانلللللللللللة) المسلللللللللللتهلك لحمايلللللللللللة األول االجتمللللللللللاع و(6-9/11/2016

: العاملللللللللة األمانلللللللللة) الخلللللللللدمات تجلللللللللارة تحريلللللللللر اجتملللللللللاعو (16-17/11/2016
: العاملللللللللة األمانلللللللللة) والمتابعلللللللللة التنفيللللللللل  لجنلللللللللةو اجتملللللللللاع (23-24/11/2016
 والمعلومللللللللللللات الجمركيللللللللللللة اإلجللللللللللللراءات لجنللللللللللللة االجتمللللللللللللاعو (6-8/12/2016
 الجمركللللللللي االتحللللللللاد لجنللللللللة اجتمللللللللاعو (15/12/2016-12: العامللللللللة انللللللللةاألم)

 (.  17/1/2017-16: العامة األمانة) العربي
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الجهلللللللات  والتنسلللللليق مللللللع اسللللللتمرت األمانللللللة العامللللللة فللللللي متابعللللللة جهودلللللللاوقللللللد  -2
االعتلللللللرا  المتبلللللللادل لشلللللللهادات و الدوليلللللللة الداعملللللللة لمشلللللللاريع التكاملللللللل اإلقليملللللللي 

االرتقلللللللاء بللللللل جه ة االعتملللللللاد  ملللللللن خلللللللالل و و للللللللكالمطابقلللللللة بشلللللللكلها الجملللللللاعي
التنسللللللليق اإلقليملللللللي ك حلللللللد أعملللللللدة و الوطنيلللللللة عبلللللللر الجهلللللللا  العربلللللللي لالعتملللللللاد 

 المنظمللللات مللللع التعللللاون. كمللللا واصلللللت البنيللللة التحتيللللة للجللللودة للمنطقللللة العربيللللة
 تتطلللللللب التلللللي والموضلللللوعات العربللللللي االقتصلللللادي التكاملللللل بنيللللللة للللللدعم الدوليلللللة
 التجللللارة منطقللللة  طللللار فللللي الغلللل اء سللللالمة وجللللودة بنيللللة ألمهللللا مللللن وكللللان و لللللك
 .الكبرى العربية الحرة

للمسللؤولين  عمللل ورشللة عقللدت االحتكللاراتو ومراقبللة المنافسللة مجللال للل   وبالنسللبة -3
-30/11: سلللللللللطنة عمللللللللان) المعنيللللللللين بهلللللللل ا المجللللللللال األعضللللللللاء لللللللللدولفللللللللي ا

 ياسلاتلس اإلقليملي المركل  افتتلاة فلي األمانة العامة شاركت كما .(1/12/2016
 نظمللت فقللد التجاريللةو المعالجللات للل   وبالنسللبة الجمهوريللة التونسللية. فللي المنافسللة
 خلللللللللالل الفتلللللللللرة  العاملللللللللة األمانلللللللللة مقلللللللللرفلللللللللي  األعضلللللللللاء لللللللللللدول عملللللللللل ورشلللللللللة

عملللللل  ورشلللللة قلللللدتعُ فقلللللد  الجمركللللليو باالتحلللللاد يتعللللللق وفيملللللا. 3-5/10/2016
 األمانة مقر( في سكوااالاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ) مع بالتعاون
عقلللد فريلللق الخبلللراء والمختصلللين بمجلللال كملللا  .30/11/2016-29 يلللومي العاملللة

 االجتمللللاع الثللللامن فللللي مقللللر األمانللللة العامللللة يللللومي المنافسللللة ومراقبللللة االحتكللللارات 
و حيلللث اسلللتعرا المالحظلللات المقدملللة ملللن اللللدول األعضلللاء 19-20/2/2017

ملن قبلل  تعديلل لمنافسلة والل ي تلم بخصوص مسودة بروتوكول التعاون في مجال ا
بل خر المسلتجدات الخاصلة بمشلروع التعلاون علملا  حيط فريق الخبراء كما أُ  .الفريق

اللللدولي وبنلللاء القلللدرات واللللدعم الفنلللي حلللول مجلللاالت التعلللاون ملللع مركللل  المنافسلللة 
م اللدورة التدريبيلة حلول قلانون وسياسلات المنافسلة فلي اللدول العربيللة ياإلقليملي وتقيل

 .(1/12/2016 -30/11: مهورية التونسيةالج)
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 تقرير األمين العام
 العربي المشتركوالتنموي عن العمل االقتصادي واالجتماعي 

 الوقائيللللللللة والتللللللللدابير والللللللللدعم اإلغللللللللراق بمكافحللللللللة الخللللللللاص العمللللللللل فريللللللللق عقللللللللد -4
و 7/2/2017-6االجتمللللللللاع الرابللللللللع عشللللللللر فللللللللي مقللللللللر األمانللللللللة العامللللللللة يللللللللومي 

 كملللللللا عقلللللللد .التجاريلللللللة المعالجلللللللات آليلللللللة مسلللللللودة مناقشلللللللة اسلللللللتكمال حيلللللللث تلللللللم
 العربيلللللللللة اللللللللللدول فلللللللللي هلكالمسلللللللللت حمايلللللللللة مجلللللللللال فلللللللللي والمختصلللللللللون الخبلللللللللراء

 .9/2/2017-8األمانة العامة يومي  االجتماع الثاني في مقر
فلللللللي مقلللللللر  الموحللللللدة العربيلللللللة الجمركيلللللللة التعريفللللللة للجنلللللللة( 36) االجتملللللللاع ُعقللللللد -5

 تحلللللللديث اسلللللللتكمال تلللللللم حيلللللللث و9/2/2017-5األمانلللللللة العاملللللللة خلللللللالل الفتلللللللرة 
 المنسللللللق ظللللللامالن تحللللللديثات وفللللللق الموحللللللدة العربيللللللة الجمركيللللللة التعريفللللللة جللللللدول

 مناقشللللللللة تللللللللم. كمللللللللا 2017 لعللللللللام العالميللللللللة الجمللللللللارك منظمللللللللة مللللللللن الصللللللللادرة
 عملللللل ورشلللللة عقلللللد اقتلللللراةو  التعريفلللللةو جلللللدول علللللل  األعضلللللاء اللللللدول مالحظلللللات
 التعريفلللللللة توحيلللللللد علللللللل  التفلللللللاوا آليلللللللات لجنلللللللة االسلللللللكوا حلللللللول ملللللللع بالتعلللللللاون
 .  العربية الجمركية

 25/7/2016( بتللللللللاري  27( د.ع )659وتنفيلللللللل ا  لقللللللللرار قمللللللللة نواكشللللللللوط رقللللللللم ) -6
بالتعللللللاون  بشلللللل ن تطللللللورات االتحللللللاد الجمركللللللي العربلللللليو قامللللللت األمانللللللة العامللللللة

ملللللع برنلللللامت األملللللم المتحلللللدة اإلنملللللائي بتعلللللداد الشلللللروط المرجعيلللللة لالستشلللللارات 
الدوليللللللة لللللللدعم خطللللللوات االتحللللللاد الجمركللللللي العربللللللي والتغلللللللب عللللللل  الصللللللعوبات 

مللللاع لجنللللة االتحللللاد الجمركللللي التللللي تحلللليط بالمفاوضللللاتو وتللللم مناقشللللتها فللللي اجت
   (.17/1/2017-15العربي )األمانة العامة: 

)مقلللللر  والمعلوملللللات الجمركيلللللة اإلجلللللراءات للجنلللللة( 18) االجتملللللاع عقلللللد كملللللا تلللللم -7
 الهامللللللللة الحقللللللللول خالللللللللل  مناقشللللللللة وتللللللللم (و23/2/2017-20األمانللللللللة العامللللللللة: 

 عللللللللللل  واالطللللللللللالع األعضللللللللللاءو الللللللللللدول بللللللللللين اإللكترونللللللللللي الجمركللللللللللي للتبللللللللللادل
 األعضللللللللللللاء للللللللللللللدول المؤللللللللللللللة الجمركيللللللللللللة بالمنافلللللللللللل  الخاصللللللللللللة تبياناتاالسلللللللللللل

 بلللللين التجلللللارة وتسلللللهيل لتيسلللللير األداء مؤشلللللرات بتطبيلللللق الخاصلللللة واالسلللللتبيانات
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 تقرير األمين العام
 العربي المشتركوالتنموي عن العمل االقتصادي واالجتماعي 

 البيللللللللان نمللللللللو   مشللللللللروع  عللللللللداد مللللللللن االنتهللللللللاء تللللللللم كمللللللللا األعضللللللللاءو الللللللللدول
 االتحللللللاد مرحلللللللة  طللللللالق عنللللللد بلللللل  العمللللللل والمقللللللرر الموحللللللد العربللللللي الجمركللللللي
 .بيالعر  الجمركي

 شلللللللللملت دوليلللللللللة وملللللللللؤتمرات عملللللللللل ورش فلللللللللي األمانلللللللللة العاملللللللللة شلللللللللاركت وقلللللللللد -8
 بالسياسلللللللات عالقلللللللة  ات وموضلللللللوعات العالميلللللللة التجلللللللارة منظملللللللة موضلللللللوعات
 وموضللللللللللوعات االقتصللللللللللادي والتخطلللللللللليط الجمركيللللللللللة واالجللللللللللراءات االقتصللللللللللادية

 اجتماعللللللات فللللللي األمانللللللة العامللللللة شللللللاركت كمللللللا. العربللللللي االقتصللللللادي التكامللللللل
 وتلللللللللم و(26/10/2016-25: العاملللللللللة األمانلللللللللة) التجلللللللللارة لأجللللللللل ملللللللللن المبلللللللللادرة
 والخطلللللللللة تنفيللللللللل لا يجلللللللللري التلللللللللي الدوليلللللللللة والبلللللللللرامت المبلللللللللادرة بحلللللللللث خاللهلللللللللا
 .  المبادرة ألعمال المستقبلية

 بلللللين الخلللللدمات فلللللي التجلللللارة تحريلللللر بمفاوضلللللات الخلللللاص االجتملللللاع كملللللا عقلللللد -9
 ةعربيلللللللل دول (9) تقللللللللدمت (و حيللللللللث2/2/2017-1)بيللللللللروت:  العربيللللللللة الللللللللدول

 جمهوريلللللللة – السلللللللعودية العربيلللللللة المملكلللللللة- المتحلللللللدة العربيلللللللة اإلملللللللارات دوللللللللة)
 جمهوريللللللة – اللبنانيللللللة الجمهوريللللللة -قطللللللر دولللللللة – عمللللللان سلللللللطنة – السللللللودان
 الت اماتهلللللللا بجللللللداول( اليمنيللللللة الجمهوريللللللة -المملكللللللة المغربيلللللللة– العربيللللللة مصللللللر

االلت امللللللات  النهائيللللللة إلنهللللللاء جولللللللة المفاوضللللللات الحاليللللللةو وتللللللم اعتمللللللاد جللللللداول
 .العربية الدول بين الخدمات في التجارة لتحرير العامة االتفاقية واقرار

 يف جمال البيئة واإلسكان واملوارد املائية:ثانيًا: 

الللللللللو راء العللللللللرب  مجللللللللل كللللللللل مللللللللن الفنيللللللللة لمانللللللللة األتتللللللللول  األمانللللللللة العامللللللللة  -10
المسللللللللؤولين عللللللللن شللللللللؤون البيئللللللللةو مجللللللللل  و راء اإلسللللللللكان والتعميللللللللر العللللللللربو 

بمجموعللللللة مللللللن األنشللللللطة  وتقللللللوم مجللللللل  الللللللو اري العربللللللي للميللللللا  واألرصللللللادوال
والفعاليللللللات سللللللواء باإلعللللللداد أو بللللللالتنظيم أو بالحضللللللور والمشللللللاركةو وفيمللللللا يلللللللي 

 عرا أللم نتائت تلك االجتماعات واألنشطة حسب تسلسلها ال مني: 
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 تقرير األمين العام
 العربي المشتركوالتنموي عن العمل االقتصادي واالجتماعي 

 البيئة واستدامة الموارد الطبيعية:
لللللللو راء العللللللرب المسللللللؤولين عللللللن شللللللؤون بللللللدعوة مللللللن األمانللللللة الفنيللللللة لمجللللللل  ا -11

البيئلللللةو عقلللللدت ليئلللللة التحكللللليم لجلللللائ ة مجلللللل  اللللللو راء العلللللرب المسلللللؤولين علللللن 
-3)األمانلللللللللللللللة العاملللللللللللللللة:  (14)اجتماعهلللللللللللللللا  2016شلللللللللللللللؤون البيئلللللللللللللللة لعلللللللللللللللام 

هيئلللللللللة علللللللللل  ملفلللللللللات الترشللللللللليأ التلللللللللي وردت  لللللللللل  ال(و واطلعلللللللللت 5/10/2016
 ين الثالثة بالجائ ة.األمانة الفنية للمجل  وتم تقييمها وترشيأ الفائ  

 :االجتماعات التالية األمانة العامةعقدت  -12
االجتملللللللاع المشلللللللترك للجنلللللللة الفنيلللللللة االستشلللللللارية لمجلللللللل  و راء الصلللللللحة  -

العلللللرب واللجنلللللة الفنيلللللة لكبلللللار المسلللللؤولين علللللن شلللللؤون البيئلللللة فلللللي اللللللدول 
لالجتمللللللللاع و تحضلللللللليرا  (18/10/2016-17 :العربيللللللللة )األمانللللللللة العامللللللللة

صلللللللللحة وو راء البيئلللللللللة العلللللللللرب الللللللللل ي ُعقلللللللللد بمقلللللللللر المشلللللللللترك للللللللللو راء ال
. وقلللللللللد أقلللللللللر االجتملللللللللاع اللللللللللو اري 2/3/2017األمانلللللللللة العاملللللللللة بتلللللللللاري  

االسلللللللتراتيجية العربيلللللللة للصلللللللحة والبيئلللللللة وخطلللللللط عملهلللللللا وكللللللل لك  نشلللللللاء 
 المنتدى الو اري للصحة والبيئة.

عللللللللدد مللللللللن ورش العمللللللللل والللللللللدورات التدريبيللللللللة فيمللللللللا يخللللللللص االتفاقيللللللللات  -
الخاصللللللللة بالكيماويللللللللات والنفايللللللللات والتصللللللللحر والتنللللللللوع  البيئيللللللللة الدوليللللللللة

 البيولوجي وغيرلا من االتفاقيات.
ورشلللللة العملللللل حلللللول اإلدارة ا منلللللة للمخلفلللللات السلللللائلة والملللللواد الكيماويلللللة  -

(و 24/11/2016-23: عّمةةةةة  مدينةةةةة  فلللللي منشللللل ت الرعايلللللة الصلللللحية )
المعهللللللللد العربللللللللي للصللللللللحة والسللللللللالمة المهنيللللللللة  مللللللللعبالتنسلللللللليق والتعللللللللاون 

وملللللللللن أللللللللللم التوصللللللللليات  .دمشلللللللللق والمركللللللللل  اإلقليملللللللللي لصلللللللللحة البيئلللللللللةب
الترحيلللللللب بمشلللللللروع االسلللللللتراتيجية العربيلللللللة  :لللللللل   الورشلللللللة الصلللللللادرة علللللللن

للصلللللللحة والبيئلللللللة التلللللللي أعلللللللدتها جامعلللللللة اللللللللدول العربيلللللللة بالتعلللللللاون ملللللللع 
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 تقرير األمين العام
 العربي المشتركوالتنموي عن العمل االقتصادي واالجتماعي 

منظمللللللة الصللللللحة العالميللللللةو وبرنللللللامت األمللللللم المتحللللللدة للبيئللللللة مللللللع الت كيللللللد 
المجللللللللل  الللللللللو اري المشللللللللترك األول  عللللللللل  ألميللللللللة اعتمادلللللللللا مللللللللن قبللللللللل

و راء العللللللرب المسللللللؤولين عللللللن شللللللؤون البيئللللللة ومجللللللل  و راء اللللللللمجللللللل  
تعميمهللللللللا ومللللللللن ثللللللللم ( 2/3/2017)األمانللللللللة العامللللللللة:  الصللللللللحة العللللللللرب

لالسللللللللللتفادة مللللللللللن بالللللللللللدول األعضللللللللللاء عللللللللللل  كافللللللللللة الجهللللللللللات المعنيللللللللللة 
 مضمونها.

ئلللللللة ( لمجلللللللل  اللللللللو راء العلللللللرب المسلللللللئولين علللللللن شلللللللؤون البي28اللللللللدورة ) -
( برئاسللللللللة دولللللللللة قطللللللللرو وسللللللللبقها عقللللللللد 8/12/2016 )األمانللللللللة العامللللللللة:

( للجنللللللللة المشللللللللتركة للبيئللللللللة والتنميللللللللة فللللللللي الللللللللوطن العربللللللللي 18الللللللللدورة )
( للمكتللللللللللللللللب 53( واالجتمللللللللللللللللاع )6/12/2016-3 )األمانللللللللللللللللة العامللللللللللللللللة:

برئاسللللللللة المملكللللللللة العربيللللللللة  (7/12/2016التنفيلللللللل ي )األمانللللللللة العامللللللللة: 
: متابعللللة تنفيلللل  قللللرارات القمللللم للللل   الللللدورة وكللللان مللللن ألللللم بنللللود .السللللعودية

العربيللللللللة التنمويللللللللة: االقتصللللللللادية واالجتماعيللللللللةو متابعللللللللة تنفيلللللللل  مقللللللللررات 
للتنميللللللة المسللللللتدامة ومبللللللادرة التنميللللللة المسللللللتدامة  ةمللللللؤتمر القمللللللة العالميلللللل

فلللللللللي المنطقلللللللللة العربيلللللللللة وملللللللللؤتمر األملللللللللم المتحلللللللللدة للتنميلللللللللة المسلللللللللتدامة 
و راء العللللللرب المسللللللؤولين و تحللللللديث وتطللللللوير عمللللللل مجللللللل  اللللللل20ريللللللو 

علللللن شلللللؤون البيئلللللةو االسلللللتراتيجية العربيلللللة للحلللللد ملللللن مخلللللاطر الكلللللوارثو 
التربيللللللللة مللللللللن أجللللللللل التنميللللللللة المسللللللللتدامةو االتحللللللللاد العربللللللللي للمحميللللللللات 
الطبيعيلللللةو قضلللللايا تغيلللللر المنلللللام والتحلللللرك العربلللللي فلللللي مفاوضلللللات تغيلللللر 

راء المنللللامو االقتصللللاد األخضللللر فللللي الللللدول العربيللللةو جللللائ ة مجللللل  اللللللو  
 و الصحة والبيئة.2016العرب المسئولين عن شؤون البيئة لعام 

فيمللللللا يخللللللص االتفاقيللللللات البيئيللللللة الدوليللللللة المعنيللللللة بللللللالمواد الكيميائيللللللة والنفايللللللات  -13
 في االجتماعات التالية : األمانة العامةالخطرةو شاركت 
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طبيللة منللة المعنيللة بالكيماويللات والنفايللات الالللدورة التدريبيللة حللول "اإلدارة ا  -
والنفطيلللة فلللي  طلللار االتفاقيلللات البيئيلللة الدوليلللة متعلللددة األطلللرا  فلللي ضلللوء 

(و والتللللي نظمهللللا المركلللل  29/9/2016-25" )اإلسللللكندرية: 2030جنللللدة أ
اإلقليمللللي للتللللدريب ونقللللل التكنولوجيللللا للللللدول العربيللللة التللللابع التفاقيللللة بللللا لو 

الكيمياويلللللة  ة المعنيللللة بللللالمواديلللللوتطرقللللت الللللدورة  لللللل  ألللللم االتفاقيللللات البيئ
 والنفايات الخطرة وسبل معالجتها والقضاء عليها.

لفريللق العامللل مفتللوة العضللوية للللدول األعضللاء للألطللرا   (28)االجتمللاع  -
(و 14/10/2016-10روانللللدا:-)مدينللللة كيغللللالي يللللالفللللي بروتوكللللول مللللونتر

( للفريلللق العاملللل المفتلللوة العضلللوية 38ويعلللد االجتملللاع مكملللال  لالجتملللاع )
واالجتمللللللاع االسللللللتثنائي الثالللللللث ألطللللللرا  برتوكللللللول  يللللللالنترلبرتوكللللللول مللللللو 

(و حيلللللللللث نلللللللللاقش العديلللللللللد ملللللللللن 23/7/2016-15)فيينلللللللللا:  يلللللللللالملللللللللونتر
بشللل ن الملللواد المسلللتنفدة لطبقلللة األو ونو وألمهلللا  درا  ملللادة  الموضلللوعات

الهيللللللدروفلوركربون ضللللللمن مرافللللللق المللللللواد المسللللللتنف ة لطبقللللللة األو ون فللللللي 
 .يالبرتوكول مونتر

جيللا فللي لو سللتديرة االقليميللة حللول "تع يلل  البيئللة الدائمللة لنقللل التكنو المائللدة الم -
(و والتللي نظمهللا المركلل  12/12/2016-10الللدول العربيللة" )شللرم الشللي : 

اإلقليمللللي للتللللدريب ونقللللل التكنولوجيللللا للللللدول العربيللللة التللللابع التفاقيللللة بللللا لو 
حاليللة وتضللمنت مناقشللة مفللاليم التكنولوجيللا وسلللبيات وايجابيللات البيئللات ال
 بالدول العربية وعرا المتطلبات الال مة إليجاد بيئة داعمة لنقلها.

 األرصاد الجوية والمناخ:
شللللاركت األمانللللة العامللللة فللللي نللللدوة "حلللل م التحسللللينات فللللي منظومللللة الطيللللران بمللللا  -14

(و والتلللللللي 6/9/2016-4فيهلللللللا خلللللللدمات األرصلللللللاد الجويلللللللة" )مدينلللللللة الج ائلللللللر: 
ربيلللللللة للطيلللللللران الملللللللدني وو ارة النقلللللللل ُعِقلللللللدلت بتنسللللللليق مشلللللللترك ملللللللع الهيئلللللللة الع
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الج ائريللللللة تنفيلللللل ا  لقللللللرارات مجللللللل  الللللللو راء العللللللرب المعنيللللللين بشللللللؤون األرصللللللاد 
( بشلللللللل ن 13/5/2016-12الجويللللللللة والمنللللللللام فللللللللي دورتلللللللل  األوللللللللل  )أبللللللللوظبي: 

تفعيلللللللل التعلللللللاون بلللللللين مرافلللللللق األرصلللللللاد وبهلللللللد  األرصلللللللاد الجويلللللللة والطيلللللللرانو 
ل دولللللة عربيللللة وتبللللادل الخبللللرات بللللين الجويللللة وسلللللطات الطيللللران المللللدني فللللي كلللل

الجهتللللللين فللللللي مجللللللال رفللللللع كفللللللاءة خللللللدمات األرصللللللاد الجويللللللة المقدمللللللة للطيللللللران 
المللللللدني والتنسللللللليق علللللللل  المسللللللتوى اللللللللوطني واإلقليملللللللي العربللللللي للحفلللللللاظ علللللللل  

 المصالأ المتبادلة والمشتركة.
لمللللللؤتمر األطللللللرا  فللللللي  (22)اجتماعللللللات الللللللدورة فللللللي األمانللللللة العامللللللة شللللللاركت  -15

ة األمللللللم المتحللللللدة اإلطاريللللللة بشلللللل ن تغيللللللر المنللللللام والللللللدورة الثانيللللللة عشللللللر اتفاقيلللللل
لمللللللؤتمر األطللللللرا  العاملللللللو بوصللللللف  اجتمللللللاع األطللللللرا  فللللللي بروتوكللللللول كيوتللللللو 

(؛ حيللللللللث تللللللللابع وفللللللللد األمانللللللللة 18/11/2016-7وليئاتلللللللل  الفرعيللللللللة )مللللللللراكش: 
العامللللللللللة كافللللللللللة جلسللللللللللات المللللللللللؤتمر ونظللللللللللم االجتماعللللللللللات التنسلللللللللليقية اليوميللللللللللة 

ربيللللللللة برئاسللللللللة المملكللللللللة العربيللللللللة السللللللللعودية وبحضللللللللور الخبللللللللراء للمجموعللللللللة الع
 والمفاوضين العرب.

( )األمانلللللللللة العاملللللللللة: 16عقلللللللللدت المجموعلللللللللة التفاوضلللللللللية العربيلللللللللة اجتماعهلللللللللا ) -16
( فلللللللي 22( لمناقشلللللللة نتلللللللائت ومخرجلللللللات ملللللللؤتمر األطلللللللرا  )26-27/2/2017

 اتفاقيلللللللللللللللللللة األملللللللللللللللللللم المتحلللللللللللللللللللدة اإلطاريلللللللللللللللللللة لتغيلللللللللللللللللللر المنلللللللللللللللللللام )ملللللللللللللللللللراكش:
وتحلللللللللللللديث الموقللللللللللللل  العربلللللللللللللي لعناصلللللللللللللر الموضلللللللللللللوعات  (7-18/11/2016

 .المطروحة عل  مائدة المفاوضات
عقللد فريللق عمللل خطللة العمللل العربيللة للتعامللل مللع قضللايا تغيللر المنللامو اجتماعلل   -17

( وتضللللمن جللللدول أعماللللل : مراجعللللة 28/2/2017الثللللاني )مقللللر األمانللللة العامللللة: 
فللللي ضللللوء البللللرامت  هاوتحللللديث هللللاالبللللرامت والمشللللاريع المدرجللللة فللللي الخطللللةو وتنقيح

 والمشاريع الناجحة التي تم تنفي لا  ما عل  المستوى الوطني أو اإلقليمي.
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 المـــوارد المائيــــــة:
عقللللدت األمانلللللة الفنيلللللة للمجلللللل  اللللللو اري العربلللللي للميلللللا  بالتنسللللليق والتعلللللاون ملللللع  -18

مشلللللللروع المعنيلللللللة باالجتملللللللاع االول لنقلللللللاط االتصلللللللال الوطنيلللللللة  لجنلللللللة االسلللللللكوا
 مللللللللللللللن الغللللللللللللل ائي والمللللللللللللللائي فللللللللللللللي المنطقلللللللللللللة العربيللللللللللللللة )بيللللللللللللللروت:تع يللللللللللللل  األ

(و و للللللللك تنفيللللللل ا  لقلللللللرار المكتلللللللب التنفيللللللل ي للمجلللللللل  اللللللللو اري 5-6/10/2016
خللللللالل  بيللللللروتفللللللي مدينللللللة قللللللد االجتمللللللاع الثللللللاني للمشللللللروع عُ . و العربللللللي للميللللللا 

لللللللللللل  تع يللللللللللل  األملللللللللللن الغللللللللللل ائي  . ويهلللللللللللد  المشلللللللللللروع 9/2/2017-7الفتلللللللللللرة 
يللللللة فللللللي ظللللللل بيئللللللة طبيعيللللللة واقتصللللللادية واجتماعيللللللة والمللللللائي فللللللي البلللللللدان العرب

متغيلللللرةو و لللللللك مللللللن خللللللالل تع يلللللل  قاعلللللدة المعرفللللللة الوطنيللللللة واالقليميللللللة وتنميللللللة 
عللللللللداد السياسللللللللات ووضللللللللع  القللللللللدرات ورفللللللللع مسللللللللتوى التنسلللللللليق والتعللللللللاون فللللللللي 

 .االستراتيجيات وتنفي  البرامت المائية وال راعية
يلللللللا  )مقلللللللر األمانلللللللة العاملللللللة: للمجلللللللل  اللللللللو اري العربلللللللي للم( 8)عقلللللللدت اللللللللدورة  -19

(و وسلللللللللللبقها اجتمللللللللللللاع للمكتللللللللللللب التنفيلللللللللللل ي للمجللللللللللللل  بتللللللللللللاري  26/10/2016
و واجتملللللللللللاع اللجنلللللللللللة الفنيلللللللللللة العلميلللللللللللة االستشلللللللللللارية للمجلللللللللللل  25/10/2016

 (.  25/10/2016-23 الو اري العربي للميا  )مقر األمانة العامة:
ألملللللين او تحلللللت رعايلللللة فخاملللللة اللللللرئي  محملللللود عبلللللا  رئلللللي  دوللللللة فلسلللللطين و  -20

جامعللللللللةو نظمللللللللت األمانللللللللة الفنيللللللللة للمجللللللللل  الللللللللو اري العربللللللللي للميللللللللا  لالعللللللللام ل
 "الملللللللللللؤتمر اللللللللللللدولي للميلللللللللللا  العربيلللللللللللة تحلللللللللللت االحلللللللللللتالل" )األمانلللللللللللة العاملللللللللللة: 

(. وصللللللللللللللللدر عللللللللللللللللن المللللللللللللللللؤتمر توصلللللللللللللللليات تحللللللللللللللللدد دور 26-28/10/2016
الحكوملللللللللات والبرلمانلللللللللات والمجتملللللللللع الملللللللللدني واالعلللللللللالمو باإلضلللللللللافة  لللللللللل  دور 

وكلللل لك دور الشللللركاء  فللللي متابعللللة تنفيلللل  نتللللائت المللللؤتمرو العربيللللة جامعللللة الللللدول
فلللللللللي التعريللللللللل  بقضلللللللللايا الميلللللللللا  العربيلللللللللة تحلللللللللت االحلللللللللتالل كلللللللللل فلللللللللي مجلللللللللال 

 اختصاص .
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اجتملللللاع لجنتللللللي فللللللي شلللللاركت األمانلللللة الفنيللللللة للمجلللللل  الللللللو اري العربلللللي للميلللللا   -21
السللللكوا لجنللللة االميللللا  والطاقللللة لخبللللراء التللللرابط بللللين الطاقللللة والميللللا  اللللل ي نظمتلللل  

تقللللللللديم ورقللللللللة حللللللللول رؤيللللللللة جامعللللللللة . وتللللللللم (31/10/2016 )األمانللللللللة العامللللللللة:
 الدول العربية لتنفي  المبادرة االقليمية للترابط بين الميا  والطاقة والغ اء. 

فلللللي اجتملللللاع الخبلللللراء العربلللللي للميلللللا  شلللللاركت األمانلللللة الفنيلللللة للمجلللللل  اللللللو اري  -22
مدينلللللللة متعلقلللللللة بالميلللللللا  )رفيعلللللللي المسلللللللتوى حلللللللول أللللللللدا  التنميلللللللة المسلللللللتدامة ال

(. وقللللللد عقللللللد االجتمللللللاع فللللللي  طللللللار مبللللللادرة األلللللللدا  2/11/2016-1عّمللللللان: 
والجمعيلللللة العربيلللللة لجنلللللة االسلللللكوا االنمائيلللللة لأللفيلللللة وللللللي مبلللللادرة للتعلللللاون بلللللين 

 .لمرافق الميا  وشركائهم الممولة من قبل الوكالة السويدية للتعاون الدولي
 اري العربللللللي للميللللللا  فللللللي مللللللؤتمر األمللللللن شللللللاركت األمانللللللة الفنيللللللة للمجللللللل  الللللللو  -23

(و وقلللللللدمت ورقتلللللللين فلللللللي 5/12/2016-4لولنلللللللدا: -العلللللللالمي )مدينلللللللة الللللللللاي 
موضلللللللوع التلللللللرابط بلللللللين الميلللللللا  والطاقلللللللة والغللللللل اء فلللللللي المنطقلللللللة العربيلللللللةو ودور 

 المنظمات االقليمية في التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية. 
لعربلللللي للميلللللا  فلللللي ورشلللللة عملللللل فلللللي شلللللاركت األمانلللللة الفنيلللللة للمجلللللل  اللللللو اري ا -24

 طللللللار الدراسللللللة اإلقليميللللللة حللللللول تضللللللمين التللللللرابط بللللللين الميللللللا  والطاقللللللة والغلللللل اء 
فلللللللللي االسلللللللللتراتيجيات القطاعيلللللللللةو والتلللللللللي نظملللللللللت بالتعلللللللللاون بلللللللللين و ارة الميلللللللللا  

والوكاللللللة األلمانيلللللة للتعلللللاون اللللللدولي  بجمهوريلللللة مصلللللر العربيلللللةوالملللللوارد المائيلللللة 
 .  (14/12/2016ة للمجل  )األمانة العامة: وبشراكة مع األمانة الفني
 اإلسكان والتنمية الحضرية:

فللللللللللي و راء اإلسللللللللللكان والتعميللللللللللر العللللللللللرب  لمجللللللللللل شللللللللللاركت األمانللللللللللة الفنيللللللللللة  -25
-25 :  ندونيسللللللليا-مدينلللللللة سلللللللروابايا ) االجتملللللللاع التحضللللللليري الثاللللللللث للموئلللللللل

27/7/2016).   
 لمجل  االجتماعات التالية: لعقدت األمانة الفنية كما  -26
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اإلسللللللللكان والتعميللللللللر العللللللللرب تحكلللللللليم لجللللللللائ ة مجللللللللل  و راء التمللللللللاع ليئللللللللة اج -
ألفضلللللللللل بحلللللللللث علملللللللللي فلللللللللي مجلللللللللال اإلسلللللللللكان والتنميلللللللللة  2016لعلللللللللام 

الحضلللللللرية وموضلللللللوع  "التخطللللللليط العمرانلللللللي ضلللللللمان التنميلللللللة المسلللللللتدامة 
 (.8/9/2016-7للمناطق الحضرية" )األمانة العامة: 

د وصلللياغة وتحلللديث الكلللودات االجتملللاع الثلللاني للجنلللة العربيلللة الدائملللة إلعلللدا -
 (.22/9/2016-20العربية الموحدة للبناء )األمانة العامة: 

( للجنلللللللللللة الفنيلللللللللللة العلميلللللللللللة االستشلللللللللللارية لمجلللللللللللل  و راء 62االجتملللللللللللاع ) -
 (.27/9/2016-25 االسكان والتعمير العرب )األمانة العامة:

( للمكتلللللللللب التنفيللللللللل ي لمجلللللللللل  و راء االسلللللللللكان والتعميلللللللللر 81االجتملللللللللاع ) -
 (.29/9/2016-28)األمانة العامة:  العرب

اجتمللاع مللؤتمر و وكلل لك نللدوة تحللت عنللوان "تنفيلل  األجنللدة الحضللرية العربيللة" -
االكللوادور:  -األمللم المتحللدة الثالللث لوسللكان والتنميللة الحضللرية )مدينللة كيتللو

 (و وصدر عن   عالن كيتو. 17-20/10/2016
-16بلللللللي: لصلللللللناعة االسلللللللمنت )أبلللللللو ظ (21)الملللللللؤتمر العربلللللللي اللللللللدولي  -

نتللا  واسللتهالك  (و وتللدار  المللؤتمر آخللر اإلحصللائيات فللي 18/11/2016
سلللللمنت فلللللي اللللللوطن العربللللليو ودعلللللا اللللللدول العربيلللللة التلللللي للللللديها مصلللللانع اإل

لللل  أن تسلللع  لموائملللة العمليلللة التصلللنيعية ملللع متطلبلللات الحفلللاظ  لوسلللمنت 
 لك.  عل  البيئة وتخفيا االنبعاثات والتلوث مستخدمة التقنية الحديثة ل 

:  لمنظملللللللة العواصلللللللم والملللللللدن االسلللللللالمية )الربلللللللاط (14)الملللللللؤتمر العلللللللام  -
29/11-1/12/2016.) 

-1 :الربللللللللللللاط( للجنللللللللللللة االستشللللللللللللارية العليللللللللللللا للتقيللللللللللللي  )47االجتمللللللللللللاع ) -
(و وتللللم تقللللديم عللللرا حللللول مللللا توصلللللت  ليلللل  اللجنللللة العربيللللة 2/12/2016

بنللاء فللي  عللداد الدائملة إلعللداد وصللياغة وتحللديث الكللودات العربيللة الموحللدة لل
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شاركت األمانلة الفنيلة للجنلة الدائملة ملع برنلامت األملم المتحلدة وقد الكودات. 
ممثلللل وحلللدة األو ون بلللو ارة البيئلللةو وممثلللل مجلللل  البنلللاء اللللوطني و للبيئلللةو 

فلللي االجتملللاع التنسللليقي والتحضللليري  وردنيلللة الهاشلللميةاألردنلللي بالمملكلللة األ
(. 13/12/2016-11عّمللان:دينللة ملتحللديث الكللود العربللي للعلل ل الحللراري )

وتم االتفاق مع الجهات المشلاركة علل  تحلديث الكلود العربلي للعل ل الحلراري 
 .  يالمونترفي ضوء مخرجات بروتكول 

فلللللاق" آو  النلللللدوة العربيلللللة "طلللللرابل  المدينلللللة عبلللللر التلللللاري  والتحلللللوالت رؤى... -
 (.18/12/2016-16 اللبنانية:الجمهورية  -)طرابل 

( لمجلللللل  و راء االسلللللكان والتعميلللللر العلللللربو وكللللل لك ملللللؤتمر 33عقلللللدت اللللللدورة ) -27
االسللكان العربللي الرابللع وموضللوع  "تفعيللل الشللراكة بللين القطللاعين العللام والخللاص 

(و حيللللث أقللللر المجللللل  22/12/2016-20لتطلللوير قطللللاع اإلسللللكان" )الريلللاا: 
ولللللللو "التكافللللللل  2018و 2017ملصللللللق شللللللعار يللللللوم اإلسللللللكان العربللللللي لعللللللامي 

جل سكن الئلق"و وكل لك "دراسلة أسللوب ادارة وصليانة المجمعلات االجتماعي من أ
تكليللل  األمانلللة الفنيلللة للمجلللل  وبرنلللامت األملللم المتحلللدة تلللم السلللكنية المشلللتركة"و و 

للمسللللتوطنات البشللللرية المكتللللب اإلقليمللللي للللللدول العربيللللة بتعللللداد الخطللللة التنفي يللللة 
اعهلللللا القلللللادمو لالسلللللتراتيجية وعرضلللللها علللللل  اللجنلللللة الفنيلللللة االستشلللللارية فلللللي اجتم

والموافقللة عللل  توصلليات اللجنللة المشللكلة إلجللراء تقيلليم لمللدى تنفيلل  قللرارات مجللل  
جههللا بغللرا او راء االسللكان والتعميللر العللرب حللول االنجللا ات والتحللديات التللي يو 

 تع ي  آليات تنفي  قرارات المجل .
االسلللللتثنائي للجنلللللة العربيلللللة الدائملللللة إلعلللللداد وصلللللياغة وتحلللللديث  االجتملللللاععقلللللد  -28

( للنظللللللر  9/2/2017-8مانللللللة العامللللللة: الكللللللودات العربيللللللة الموحللللللدة للبنللللللاء )األ
 في تعديل الئحة عمل اللجنة.
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 يف جمال تنمية االتصاالت وتقنية املعلومات:ثالثًا: 

لمجللللللل  الللللللو راء العللللللرب لالتصللللللاالت  التنفيلللللل ي( للمكتللللللب 40عقللللللدت الللللللدورة ) -29
للللللللللللل  الللللللللللللو راء ( لمج20(و والللللللللللللدورة )27/9/2016والمعلومللللللللللللات )أبللللللللللللوظبي: 

(و وتلللللللللم خلللللللللالل 2016/ 28/9العلللللللللرب لالتصلللللللللاالت والمعلوملللللللللات )أبلللللللللوظبي: 
( للجنللللللة 31اجتمللللللاعي المكتللللللب التنفيلللللل ي والمجللللللل  مناقشللللللة نتللللللائت االجتمللللللاع )

( للجنلللللة العربيلللللة الدائملللللة 39العربيلللللة الدائملللللة للبريلللللدو وكللللل لك نتلللللائت االجتملللللاع )
 تملللللللت كملللللللا(و 19/9/2016-18لالتصلللللللاالت والمعلوملللللللات )األمانلللللللة العاملللللللة: 

 لطوابللللللع السللللللنوي المعللللللرا :منهللللللا الهامللللللةو الموضللللللوعات مللللللن العديللللللدمناقشللللللة 
 واالسلللللللللتثمار اإلدارة مجلسلللللللللي لعضلللللللللوية العربيلللللللللة الترشللللللللليحاتو العربلللللللللي البريلللللللللد

 المبلللللادرةو 2016 الموحلللللد العربلللللي البريلللللدي الطلللللابعو العلللللالمي البريلللللدي باالتحلللللاد
و العربيللللللة اإلنترنللللللت اتلشللللللبك اإلقليمللللللي الللللللربط مشللللللروعو اللللللل كي للتعللللللليم العربيللللللة
 مللللللع المشللللللترك العربللللللي التعللللللاونو العربللللللي الرقمللللللي للمحتللللللوى اإلقليمللللللي المنتللللللدى

و المعلوملللللللات وتقنيلللللللة االتصلللللللاالت مجلللللللال فلللللللي األخلللللللرى اإلقليميلللللللة المجموعلللللللات
و والمعلومللللللللات االتصللللللللاالت تكنولوجيللللللللا فللللللللي لالسللللللللتثمار عربيللللللللة ليئللللللللة  نشللللللللاء
 والتللللللراخيص والتشللللللريعات ةالتحتيلللللل البنلللللل و لالسللللللتثمار العربللللللي االتحللللللاد ت سللللللي 

 واالتصللللللللللاالت لوعللللللللللالم التشللللللللللاركية العشللللللللللريةو األشللللللللللياء بتنترنللللللللللت المرتبطللللللللللة
(2009 – 2018.) 

 
 االتصــــاالت:

  التلللللللللللرددي للطيللللللللللل  اللللللللللللدائم العربلللللللللللي العملللللللللللل لفريلللللللللللق (21) االجتملللللللللللاع ُعقلللللللللللد -30
 الفريلللللللللق رئلللللللللي  انتخلللللللللاب  خاللللللللللل وتلللللللللم و(20/7/2016-17الشلللللللللي :  )شلللللللللرم
 انعقللللاد حتلللل   عمللللل وآليللللة خطللللة ووضللللع الفريللللق يكليللللةل مناقشللللة تللللم كمللللا ونوابلللل .
 .القادم الراديوية ( لالتصاالت19) المؤتمر
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  التقيللللللللللللللللي  لشللللللللللللللللؤون العربللللللللللللللللي العمللللللللللللللللل لفريللللللللللللللللق( 11) االجتمللللللللللللللللاع عقللللللللللللللللد -31
 نظلللللللللللللللر وجهلللللللللللللللات اسلللللللللللللللتعراا خاللللللللللللللللل  وتلللللللللللللللم و(8/9/2016-7 :القلللللللللللللللالرة)

الللللدورة   للللل  تقللللدم سللللو  التللللي مقترحللللاتهم عللللل  والتعللللر  اإلقليميللللة المجموعللللات
: يلللللللي مللللللا اسللللللتعراا تللللللم كمللللللا. االتصللللللاالت لتقيللللللي  العالميللللللة لجمعيللللللة( ل16)

 األخيللللللر االتصللللللاالت تقيللللللي  لقطللللللاع االستشللللللاري الفريللللللق اجتمللللللاع نتللللللائت ألللللللم
 اجتماعلللللللللللات نتلللللللللللائت واالسلللللللللللتعراا لجنلللللللللللة نتلللللللللللائت منللللللللللل و المنبثقلللللللللللة والفلللللللللللرق

 لجلللللللللان نتلللللللللائت المختلفلللللللللةو الدراسلللللللللات للجلللللللللان العربيلللللللللة اإلقليميلللللللللة المجموعلللللللللات
 العربيللللللة الللللللدول مقترحللللللات و2016 – 2013 للفتللللللرة التقيللللللي  بقطللللللاع الدراسللللللات

 الجمعيلللللة  للللل  لتقللللديمها جديللللدة لقللللرارات مقترحلللللات سللللابقةو قللللرارات تعللللديل بشلللل ن
 علللللللل  االتفلللللللاق تلللللللم والمناقشلللللللات ضلللللللوء وفلللللللي. االتصلللللللاالت لتقيلللللللي  العالميلللللللة
 والعالميللللة لتقيللللي  االتصللللاالت الجمعيللللة  للللل  تقللللدم سللللو  التللللي العربيللللة الوثللللائق

 .الجمعية انعقاد وأثناء قبل العمل خطة ناقشةوم
 لتقيلللللللللللي  العالميلللللللللللة لجمعيللللللللللة( ل16اللللللللللللدورة ) فلللللللللللياألمانلللللللللللة العامللللللللللة  شللللللللللاركت -32

–25/10: بالجمهوريللللللللللللللللللة التونسللللللللللللللللللية الحمامللللللللللللللللللات مدينللللللللللللللللللة) االتصللللللللللللللللللاالت
 فلللللللي العربيللللللة المجموعللللللة مللللللن ا  خبيلللللللر  30 تعيللللللين هللللللاخالل تللللللمو  و(3/11/2016

 ولجللللان االستشللللاري الفريللللق فللللي رئللللي  ونائللللب رئللللي  بللللين مللللا مختلفللللة مناصللللب
 19 بتقللللللديم العربيللللللة المجموعللللللة قامللللللتو . التقيللللللي  لقطللللللاع المختلفللللللة الدراسللللللات
وقلللللللد . جديلللللللدة لقلللللللرارات مقترحلللللللات 6و سلللللللابقةو قلللللللرارات علللللللل  لتعلللللللديلل مقترحلللللللا
 مللللللللع الموائمللللللللات بعللللللللا اجللللللللراء بعللللللللد القللللللللرارات معظللللللللم عللللللللل  الموافقللللللللة تمللللللللت

 المنشلللللودة العربيلللللة الأالمصللللل علللللل  الحفلللللاظ ملللللع األخلللللرى اإلقليميلللللة المجموعلللللات
: مثللللل والهامللللة الموضللللوعات مللللن بعللللدد القللللرارات للللل   وتتعلللللق. المقترحللللات مللللن

 المطابقللللللللة واإلنترنللللللللت عللللللللل  والصللللللللورة الصللللللللوت وتطبيقللللللللات األشللللللللياء  نترنللللللللت
 المسلللللللللتقبلي والبرنلللللللللامت الناميلللللللللة البللللللللللدان ومسلللللللللاعدة البينلللللللللي التشلللللللللغيل وقابليلللللللللة
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 مفتوحلللللللللللة البلللللللللللرامت وال كيلللللللللللة الملللللللللللدن االتحلللللللللللادو بعالملللللللللللة الخلللللللللللاص المحتمللللللللللل
 المتقدمللللللللةو والبلللللللللدان الناميللللللللة البلللللللللدان بللللللللين التقييسللللللللية الفجللللللللوة سللللللللد المصللللللللدرو
  لللللللل  النفلللللللا  الدوليلللللللةو االتصلللللللاالت شلللللللبكات علللللللل  البديللللللللة النلللللللداءات  جلللللللراءات

 قطللللللللاع مسللللللللالمة تمييلللللللل يو غيللللللللر أسللللللللا  عللللللللل  واسللللللللتعمالها اإلنترنللللللللت مللللللللوارد
 التنميلللللة وخطلللللة علوملللللاتالم لمجتملللللع العالميلللللة القملللللة نلللللواتت تنفيللللل  فلللللي التقيلللللي 

 تطللللللور لهللللللاو والتصللللللدي االقتحاميللللللة الرسللللللائل مكافحللللللة و2030 لعللللللام المسللللللتدامة
 الناشلللللللئة التكنولوجيلللللللة لالتجاللللللللات لالسلللللللتجابة والتلللللللرقيم الهويلللللللة علللللللر ت أنظملللللللة

 اللجنلللللة للللللرئي  كنائلللللب األمانلللللة العاملللللة عمللللللت كملللللا. األشلللللياء  نترنلللللت فيهلللللا بملللللا
 فللللللللللي العربيللللللللللة المجموعللللللللللة نعلللللللللل والمفللللللللللردات بالصللللللللللياغة المعنيللللللللللة الخامسللللللللللة
 .الجمعية

 (22/11/2016)القلللللللالرة :  الصللللللحفي المللللللؤتمر فللللللي األمانللللللة العامللللللة شللللللاركت -33
 المعلومللللللللات مجتمللللللللع قيللللللللا : لالتصللللللللاالت الللللللللدولي االتحللللللللاد تقريللللللللر إلطللللللللالق

 لرصلللللد المعتملللللدة المرجعيلللللة األدوات ملللللن اثنلللللين التقريلللللر لللللل ا ويضلللللم و(2016)
 مؤشلللللللر للللللللو األول ولعلللللللالما أنحلللللللاء جميلللللللع فلللللللي المعلوملللللللات مجتملللللللع تطلللللللورات
 ملللللللن البللللللللدان أداء يصلللللللن  الللللللل ي واالتصلللللللاالت المعلوملللللللات تكنولوجيلللللللا تنميلللللللة
 والمعلوملللللللاتو االتصلللللللاالت تكنولوجيلللللللا واسلللللللتخدام التحتيلللللللة البنيلللللللة تطلللللللور حيلللللللث

 وللللللللو وواالتصللللللاالت المعلومللللللات تكنولوجيلللللللا أسللللللعار سلللللللة مؤشلللللللر لللللللو والثللللللاني
 خللللللللدمات تكللللللللالي  تحمللللللللل عللللللللل  والقللللللللدرة التكلفللللللللة بللللللللين يقللللللللارن فريللللللللد مقيللللللللا 

 الصللللللعيد عللللللل  بلللللللدا 175 مللللللن أكثللللللر فللللللي واالتصللللللاالت المعلومللللللات تكنولوجيللللللا
 .العالمي

عقللللللللد االجتمللللللللاع األول لفريللللللللق العمللللللللل العربللللللللي المكللللللللل  بالتحضللللللللير للمللللللللؤتمر   -34
 :االتصللللللللللللللللللاالت )جمهوريلللللللللللللللللة مصلللللللللللللللللر العربيللللللللللللللللللة ( لتنميلللللللللللللللللة17العلللللللللللللللللالمي )

انتخلللللللللللللللاب نلللللللللللللللواب رئلللللللللللللللي  الفريلللللللللللللللقو   (و وتلللللللللللللللم خاللللللللللللللللل21-22/12/2016
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راا نبللللللل ة سللللللللريعة علللللللن قطللللللللاع تنميلللللللة االتصللللللللاالت باالتحلللللللاد الللللللللدولي واسلللللللتع
كملللللللا تلللللللم اسلللللللتعراا نتلللللللائت االجتماعلللللللات اإلقليميلللللللة التحضللللللليرية  .لالتصلللللللاالت

 وكلللللل لكلكلللللل مللللللن المجموعلللللة األفريقيللللللة ومجموعلللللة كومنولللللللث اللللللدول المسللللللتقلةو 
 الوثائق والمقترحات المقدمة لالجتماع من الدول العربية.

لفريلللللللق العملللللللل العربلللللللي المكلللللللل  بالتحضلللللللير للملللللللؤتمر  عقلللللللد االجتملللللللاع الثلللللللاني  -35
(و 28/1/2017: ميللللللللللة االتصللللللللللاالت ) جمهوريللللللللللة السللللللللللودان( لتن17) العللللللللللالمي

التحضلللللللللير لالجتملللللللللاع اإلقليملللللللللي لالتحلللللللللاد اللللللللللدولي لالتصلللللللللاالت   وتلللللللللم خاللللللللللل
للمنطقللللللللة العربيللللللللة والمنتللللللللدى اإلقليمللللللللي العربلللللللليو ودراسللللللللة المبللللللللادرات العربيللللللللة 

مناقشلللللللللة كيفيلللللللللة دعلللللللللم قطلللللللللاع تنميلللللللللة  افة  لللللللللل باإلضللللللللل والمقترحلللللللللة للملللللللللؤتمر
االتصللللللللاالت باالتحللللللللاد الللللللللدولي لالتصللللللللاالت للللللللللدول العربيللللللللة عمللللللللال بقللللللللرارات 
مللللللللؤتمر المنللللللللدوبين المفوضللللللللين والمللللللللؤتمر العللللللللالمي لتنميللللللللة االتصللللللللاالت  ات 

مرشللللللحي المجموعللللللة العربيللللللة لمختللللللل  المناصللللللب  كلللللل لك اسللللللتعرااالصلللللللةو و 
 تل  المناصب خالل المؤتمر.بقطاع تنمية االتصاالت باالتحاد ولمخ

االتصلللللللاالت  لتنميلللللللة العربلللللللي اإلقليملللللللي المنتللللللدى فلللللللي األمانلللللللة العاملللللللة شللللللاركت -36
 األمللللللللم ألللللللللدا  مناقشللللللللة تمللللللللت حيللللللللث (و29/1/2017 السللللللللودان: )جمهوريللللللللة
 المعلوملللللللللللللات تكنولوجيلللللللللللللا ملللللللللللللع المسلللللللللللللتدامة وارتباطهلللللللللللللا اإلنمائيلللللللللللللة المتحلللللللللللللدة

 والبنيللللللة واالتصللللللاالت تالمعلومللللللا تكنولوجيللللللا دور  للللللل  باإلضللللللافة وواالتصللللللاالت
 واإلدملللللا  االقتصلللللادية التنميلللللة) المسلللللتدامة للتنميلللللة لثالثلللللة ركلللللائ  كللللل داة التحتيلللللة

 تكنولوجيللللللللا تقنيللللللللات :عللللللللل  التركيلللللللل  تللللللللم كمللللللللا .(البيئللللللللة وحمايللللللللة االجتمللللللللاعي
 فلللللللللي التحتيلللللللللة البنيلللللللللة والتنميلللللللللة؛ تقاسلللللللللم والتطلللللللللور واالتصلللللللللاالتو المعلوملللللللللات

 للمللللللدن األشللللللياء وحمايتهللللللاو  نترنللللللت برانيالسللللللي األمللللللن التحتيللللللة التنميللللللة؛ البنيللللللة
 .المستدامة
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 باسلللللتخدام العربيلللللة المنطقلللللة فلللللي الصلللللحية القطاعلللللات تنميلللللة مناقشلللللة تملللللت كملللللا -37
 بكفلللللللاءة الصللللللحية الخللللللدمات وتقللللللديم إلدارة واالتصللللللاالت المعلومللللللات تكنولوجيللللللا
 التعلللللليم جلللللودة ضلللللمان كيفيلللللة مناقشلللللة للجمهلللللور. وكللللل لك تلللللم معقوللللللة وب سلللللعار
  لللللل  الوصلللللول وكيفيلللللة الحيلللللاة للجميلللللعو ملللللدى اللللللتعلم وتشلللللجيع ادلوالعللللل الشلللللامل
 واالتصلللللللللاالت المعلوملللللللللات تكنولوجيلللللللللا باسلللللللللتخدام 2020 علللللللللام بحللللللللللول  للللللللللك
  .ال كية النظم  ل  التقليدية التعليمية النظم من للتحول

 العلالمي للملؤتمر التحضليري العربلي اإلقليملي االجتماع في األمانة العامة شاركت -38
 مراجعللة تمللت حيللث (و31/1/2017-30 السللودان: الت )جمهوريللةاالتصللا لتنميللة

 االتصلللاالتو ( لتنميلللة14) العلللالمي دبلللي للملللؤتمر عملللل خطلللة ملللن تنفيللل   تلللم ملللا
 تلللم المسلللتدامة. كملللا اإلنمائيلللة واألللللدا  عمللللال خطلللة تنفيللل  فلللي المسلللالمة وملللدى

 االتولالتصل اللدولي االتحلاد :األخلرى الملؤتمرات نتلائت تنفيل  عن تقرير استعراا
لعمللللللل قطللللللاع التنميللللللة باالتحللللللاد الللللللدولي  الصلللللللة  ات واالجتماعللللللات الجمعيللللللات

 االتصلللللاالت ( لجمعيلللللة15المفوضلللللينو اللللللدورة ) المنلللللدوبين ملللللؤتمر لالتصلللللاالتو
 ( للجمعيللللة16الللللدورة ) الراديويللللةو ( لالتصللللاالت15) العللللالمي الراديويللللةو المللللؤتمر

 التلللي الخمللل  العربيلللة لمبلللادراتا اعتملللاد تلللم االتصلللاالت. وأخيلللرا   لتقيلللي  العالميلللة
 وتغيلر البيئلة و وللي:االتصلاالت ( لتنميلة17) العلالمي للملؤتمر تقلديمها يلتم سو 
 المعلومللللات تكنولوجيللللا اسللللتخدام فللللي واألمللللن الطللللوارلو الثقللللة واتصللللاالت المنللللام

 والبيانلللات ال كيلللة والملللدن األشلللياء الرقمللليو  نترنلللت الملللالي واالتصلللاالتو الشلللمول
 األعمال. وريادة كارالضخمةو االبت

 تقنية المعلومات:
 ةثالثللللللللل والمعلوملللللللللات لالتصلللللللللاالت العربيلللللللللة االسلللللللللتراتيجية بللللللللللورة فريلللللللللق عقلللللللللد -39

(و 18/8/2016-17) فللللللي الفتللللللرات التاليللللللة: العامللللللة األمانللللللةبمقللللللر  اتاجتماعلللللل
 رئلللللللللللي  تسلللللللللللمية هلللللللللللاخالل تلللللللللللمو  .(23/2/2017-22(و )28-29/11/2016)
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 تحللللللللديث القادمللللللللةو للمرحلللللللللة قالفريلللللللل عمللللللللل خطللللللللة ومناقشللللللللة ونوابلللللللل و الفريللللللللق
 موقلللللللللل  عللللللللللرا والمعلومللللللللللاتو لالتصللللللللللاالت العامللللللللللة العربيللللللللللة االسللللللللللتراتيجية
 لالتصللللللللللللللللاالت العامللللللللللللللللة العربيللللللللللللللللة لالسللللللللللللللللتراتيجية المعتمللللللللللللللللدة المشللللللللللللللللروعات
 المسللللللللتدامةو التنميللللللللة ألللللللللدا  لتنفيلللللللل  العربيللللللللة المنطقللللللللة أجنللللللللدة والمعلومللللللللاتو

 .معلوماتوال االتصاالت تقنيات استخدام من اإلعاقة  وي تمكين
 لحوكمللة العربللي المنتللدى لتطللوير العربيللة الللدول وجامعللة اإلسللكوا مبللادرة  طللار فللي -40

 مقللللرب والثالللللث الثللللاني يناالجتمللللاع للمبللللادرة الفنللللي التعللللاون فريللللق عقللللد اإلنترنللللتو
-19( و)13/10/2016-11خلللللللللللللالل الفتلللللللللللللرات التاليلللللللللللللة ) العاملللللللللللللة األمانلللللللللللللة

 تنفيلل  فللي المحللر  التقللدم ةمراجعلل( 1: )ورّكلل  االجتماعللان عللل (. 22/12/2016
 أثللر تقيلليم بهللد  الفريللق أعللد  اللل ي االسللتبيان اسللتعراا المنتللدىو تطللوير مبللادرة
 للمبلادرة الفني التعاون عمل فريق أعضاء مدخالت التما ( 2) وتطوير ؛ المنتدى

نجا اتلل  المنتللدى أثللر حللول ومالحظللاتهم رأيهللم واسللتطالع  عمليللة حللول ومرئيللاتهم وا 
 والتحسللللينات التحللللديات مناقشللللة خللللالل مللللن و لللللك المقبلللللةو حلللللةالمر  فللللي تطللللوير 

 أجللل مللن للفريللق المرتقبللة ال منيللة العمللل خطللة وتحللديث مراجعللة( 3) المسللتقبلية؛
 تطلللللوير عمليلللللة فلللللي المتعلللللددين المصللللللحة أصلللللحاب  شلللللراك( 4) المبلللللادرة؛ تنفيللللل 

 ملن انوكل .االستبيان حول المفتوحة لالستشارات افتراضية ندوة خالل من المنتدى
 للمنتللللدى المسللللتقبلية للتحسللللينات محللللاور خمسللللة تحديللللد اتاالجتماعلللل نتللللائت أبللللر 

 لمتابعلة المنتلدى تطلوير مبلادرة عملل فريلق أعضلاء ملن فرعيلة مجموعلات وتشلكيل
 الخمسلللةو المواضللليع ملللن كللللٍ  ضلللمن للمنتلللدى التحسلللينية المقترحلللات علللل  العملللل

 تنفيل  ملن تبقل  ما ضمن يةالرئيس والخطوات ال مني المسار تحديث  ل  باإلضافة
خلللل  مقترحللللات المجموعللللات أكمللللا تللللم تحليللللل االسللللتبيان و  .المنتللللدى تطللللوير مبللللادرة

صدار تقرير نهائي للفريلق عملا تلم  نجلا   والمقترحلات النهائيلة  الفرعية باالعتبار وا 
 لتطوير المنتدى.
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 مدينلللللللللللللة) اإلنترنلللللللللللللت لحوكملللللللللللللة العلللللللللللللالمي للمنتلللللللللللللدى( 11) االجتملللللللللللللاع عقلللللللللللللد -41
 العامللللللللة األمانللللللللة شللللللللاركت وقللللللللد(. 9/12/2016-6: المكسلللللللليك – جوادااللللللللللارا

 واستعرضلللللت اإلنترنلللللت لحوكملللللة اإلقليميلللللة المنتلللللديات حلللللول عملللللل ورشلللللتي فلللللي
 .  اإلنترنت لحوكمة العربي المنتدى مستجدات
 في مجال البريد:

( )مقللللللللر 5االجتمللللللللاع )عقللللللللد فريللللللللق العمللللللللل العربللللللللي للطللللللللرود والبريللللللللد العاجللللللللل  -42
 :ملللللللللللن بينهلللللللللللا وونلللللللللللاقش علللللللللللدة موضلللللللللللوعات (9/5/2016األمانلللللللللللة العاملللللللللللة: 
مؤشلللللللرات األداء ومتطلبلللللللات الخدملللللللة للطلللللللرود والبريلللللللد  حلللللللولالنملللللللو   الموحلللللللد 

العاجللللللللو دليلللللللل البريلللللللد العاجلللللللل اللللللللدولي المحلللللللينو الصللللللليغة النهائيلللللللة المحينلللللللة 
وأصلللللدر  الطلللللرود البريديلللللة والبريلللللد العاجلللللل.لوجلللللراءات التنفي يلللللة العربيلللللة حلللللول 

تكليللللل  مجموعلللللة عملللللل تضلللللم كلللللل ملللللن:  :ملللللن ألمهلللللا والفريلللللق علللللدة توصللللليات
البريللللللد السللللللعودي والبريللللللد الكللللللويتي وبريللللللد المغللللللرب والبريللللللد المصللللللريو بتعللللللداد 

فيملللللا يخلللللص األسلللللعار المدرجلللللة فلللللي اإلجلللللراءات  ا  نهائيللللل ا  مقترحللللل تتضلللللمنورقلللللة 
التنفي يللللللة حللللللول البريللللللد العاجللللللل والطللللللرودو وعرضللللللها خللللللالل االجتمللللللاع القلللللللادم 

العربيلللللللة علللللللل  توقيلللللللع اتفاقيلللللللات ثنائيلللللللة فلللللللي  للفريلللللللقو وحلللللللث اإلدارات البريديلللللللة
 مجال تحسين نوعية الخدمة.

)مقلللللللر  (6) االجتملللللللاعللطلللللللرود والبريلللللللد العاجلللللللل فريلللللللق العملللللللل العربلللللللي العقلللللللد  -43
 :ملللللن ألمهلللللا وموضلللللوعاتعلللللددا  ملللللن الو ونلللللاقش (4/8/2016 األمانلللللة العاملللللة:

ورقللللللة عمللللللل حللللللول مقتللللللرة بريللللللد المغللللللرب فيمللللللا يخللللللص األسللللللعار المدرجللللللة فللللللي 
الطللللللرودو تشللللللكيل فريللللللق لتحسللللللين ت التنفي يللللللة حللللللول البريللللللد العاجللللللل و ااإلجللللللراء

التوصللللليات علللللددا  ملللللن نوعيلللللة خدملللللة البريلللللد العاجلللللل والطلللللرود. وأصلللللدر الفريلللللق 
 2010العمللللللل بللللللاإلجراءات التنفي يللللللة السللللللارية فللللللي االتفاقيللللللة منلللللل  مللللللن ألمهللللللا: 

وحلللللللدة سلللللللحب خاصلللللللة  1.5بتفاصللللللليلها ملللللللع تعلللللللديل العلللللللالوة التشلللللللجيعية ملللللللن 
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صللللللة و لللللللك عنللللللد تحقيللللللق مؤشللللللر األداء "التسللللللليم فللللللي دة سللللللحب خاوحلللللل 2  للللللل 
و للللللك لتشلللللجيع البللللللدان األعضلللللاء علللللل  تحسلللللين جلللللودة  و%95" بنسلللللبة الموعلللللد

وحلللللدة سلللللحب خاصلللللة  3.5الخلللللدمات ملللللع اإلبقلللللاء علللللل  أجلللللور التو يلللللع الحاليلللللة 
كملللللا لللللليو تشلللللكيل فريلللللق لتحسلللللين نوعيلللللة خدملللللة البريلللللد العاجلللللل والطلللللرود يعقلللللد 

وية بحضلللللللور منسلللللللق المنطقلللللللة العربيلللللللة لوحلللللللدة البريلللللللد بصلللللللفة دوريلللللللة ربلللللللع سلللللللن
العاجللللللللللل بالمكتللللللللللب الللللللللللدولي عللللللللللل  أن يتللللللللللول  البريللللللللللد السللللللللللعودي واإلمللللللللللاراتي 

رسلللللال   لللللل  األمانلللللة العاملللللة لعرضللللل  علللللل  اللجنلللللة اوالمصلللللري  علللللداد  لمقتلللللرة وا 
 العربية الدائمة للبريد متضمن مهام واختصاصات الفريق.

( )مقلللللر األمانلللللة 6االجتملللللاع )ؤتمرات عقلللللد فريلللللق العملللللل العربلللللي للتحضلللللير للمللللل -44
ونلللللللللللاقش مقترحلللللللللللات الملللللللللللؤتمر الخاصلللللللللللة بالدسلللللللللللتور ( 10/5/2016 العاملللللللللللة:

و االتفاقيللللللللة البريديللللللللة العالميللللللللةو والنظللللللللام العللللللللام والنظللللللللام الللللللللداخلي للمللللللللؤتمرات 
و ومشلللللللروع  صلللللللالة االتحلللللللاد 2016والمقترحلللللللات العربيلللللللة لملللللللؤتمر اسلللللللطنبول 

صلللللللالة المكتلللللللب اللللللللدولي(و )اإلطلللللللار المؤسسلللللللي لالتحلللللللاد البريلللللللدي العللللللل المي وا 
والترشللللللليحات العربيلللللللة لعضلللللللوية مجلسلللللللي اإلدارة واالسلللللللتثمار البريلللللللدي لالتحلللللللاد 

مللللللللؤتمر ومسللللللللتندات  البريللللللللدي العللللللللالميو وليكليللللللللة المللللللللؤتمر بالنسللللللللبة للجللللللللان ال
دعللللللللللوة اإلدارات  :وأصللللللللللدر الفريللللللللللق توصلللللللللليات تضللللللللللمنت والجللللللللللدول ال منللللللللللي.

حلللللات الخاصلللللة بالدسلللللتور ومراجعلللللة البريديلللللة العربيلللللة  لللللل  االطلللللالع علللللل  المقتر 
األخطللللللللاء فللللللللي النسللللللللخة العربيللللللللةو ودعللللللللوة اإلدارات البريديللللللللة العربيللللللللة لدراسللللللللة 

و المي ومشللللللروع اسللللللتراتيجية المنتجللللللاتمشللللللروع  صللللللالة االتحللللللاد البريللللللدي العلللللل
تكليللللللل  األمانلللللللة العاملللللللة بتعمللللللليم قائملللللللة الترشللللللليحات العربيلللللللة المحدثلللللللة ضلللللللمن 

ة علللللللللل  اإلدارات البريديلللللللللة العربيلللللللللةو المجموعلللللللللة الجغرافيلللللللللة الرابعلللللللللة والخامسللللللللل
دعلللللوة البريلللللد الج ائلللللري إلعلللللداد قائملللللة بالمقترحلللللات التلللللي سلللللو  تعلللللرا علللللل  

دعلللللللوة بريللللللد المغلللللللرب إلعلللللللداد الصلللللليغة النهائيلللللللة المقترحلللللللة  ومللللللؤتمر اسلللللللطنبول
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رسللللللللالها المتعلقللللللللة بخللللللللدمات الللللللللدفع البريديللللللللة للتعللللللللديالت الخاصللللللللة بللللللللالمواد و وا 
ا عللللللللل  اإلدارات البريديللللللللة لتعميمهلللللللل ةعامللللللللللمكتلللللللب الللللللللدولي ونسللللللللخة لألمانللللللللة ال

 .العربية
و (22/8/201-21 ( )شللللللرم الشللللللي :7) االجتمللللللاعفريللللللق العمللللللل العربللللللي عقللللللد  -45

المقترحللللللات العربيللللللة المعروضللللللة عللللللل   لمناقشللللللة عللللللدة موضللللللوعات مللللللن بينهللللللا:
لالتحللللللللللللاد البريللللللللللللدي العللللللللللللالميو مشللللللللللللروع  صللللللللللللالة االتحللللللللللللاد  (26)المللللللللللللؤتمر 

(و الترشللللللللللللليحات 2020-2017للللللللللللللة ))الهيكللللللللللللللة(و خطلللللللللللللة المنتجلللللللللللللات المتكام
العربيللللللللللة لعضللللللللللوية مجلسللللللللللي اإلدارة واالسللللللللللتثمار البريللللللللللدي لالتحللللللللللاد البريللللللللللدي 

دعللللللوة فريللللللق العمللللللل  :اهللللللمللللللن ألم والعللللللالمي. وأصللللللدر الفريللللللق عللللللدة توصلللللليات
العربلللللي للنفقلللللات الختاميلللللة لمتابعلللللة مجهوداتللللل  وعقلللللد اجتماعلللللات تشلللللاورية أثنلللللاء 

لعللللللللالميو وتوحيللللللللد الللللللللرؤى وتحديللللللللد لالتحللللللللاد البريللللللللدي ا (26)المللللللللؤتمر انعقللللللللاد 
المواقلللللل  حلللللللول مشلللللللروع النفقلللللللات الختاميللللللة وكافلللللللة المقترحلللللللات المتعلقلللللللة بهلللللللاو 
دعللللللوة اإلدارات البريديللللللة العربيللللللة لت ييللللللد المقترحللللللات العربيللللللة المعروضللللللة عللللللل  

الفريللللللللللق أن المقتللللللللللرة  وقللللللللللد رأى .لالتحللللللللللاد البريللللللللللدي العللللللللللالمي (26)المللللللللللؤتمر 
تحلللللللللاد قلللللللللدم ملللللللللن مجلللللللللل  اإلدارة باالمشلللللللللروع  صلللللللللالة االتحلللللللللاد المب الخلللللللللاص

ودعللللللا اإلدارات البريديللللللة العربيللللللة لتقللللللديم كافللللللة  البريللللللدي العللللللالمي لللللللو األنسللللللب.
سللللللبل الللللللدعم والترشلللللليأ لللللللودارات البريديللللللة العربيللللللة المتقدمللللللة بطلبللللللات الترشلللللليأ 

تللللللم لعضللللللوية مجللللللل  اإلدارة ومجللللللل  االسللللللتثمار باالتحللللللاد البريللللللدي العللللللالميو و 
يللللللرا  مللللللن األعضللللللاء بالتنسلللللليق مللللللع المجموعللللللات رئللللللي  الفريللللللق ومللللللن  تفللللللويا

الجغرافيلللللة األخلللللرى لحشلللللد اللللللدعم للترشللللليحات والمقترحلللللات العربيلللللة والمقترحلللللات 
لالتحلللللللللاد  (26)األخلللللللللرى التلللللللللي تلللللللللدعم المصلللللللللالأ العربيلللللللللة المقدملللللللللة للملللللللللؤتمر 

 البريدي العالمي.
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( )مقلللللللر 5االجتملللللللاع )عقلللللللد فريلللللللق العملللللللل العربلللللللي للتنظللللللليم والتنميلللللللة البريديلللللللة  -46
 :مللللللن ألمهللللللا والموضللللللوعات ا  مللللللندونللللللاقش عللللللد (2/8/2016انللللللة العامللللللة: األم

دراسللللة تحليليللللة للخدمللللة الشللللمولية فللللي البلللللدان العربيللللة عللللل  ضللللوء االستقصلللللاء 
المصللللادق عليلللل و عللللرا تجللللارب البلللللدان العربيللللة حللللول التخللللليص عللللن طريللللق 
الموبايللللللللو متابعلللللللة  نشلللللللاء فريلللللللق عملللللللل خلللللللاص بالخلللللللدمات الماليلللللللة البريديلللللللةو 

  حللللول تطبيللللق المحاسللللبة التحليليللللة فللللي البلللللدان العربيللللة وتجللللارب عللللرا نمللللا 
حلللللللول تصللللللللني  مراكلللللللل  الخدمللللللللة علللللللل  مسللللللللتوى المكاتللللللللب البريديللللللللة وتحسللللللللين 
نوعيلللللة خدملللللة التو يلللللعو دوريلللللة تنظللللليم معلللللرا طوابلللللع البريلللللد العربلللللي. وأصلللللدر 

دعللللللللللوة رئاسللللللللللة الفريللللللللللق لتعللللللللللديل مشللللللللللروع  هللللللللللا:من وفريللللللللللق عللللللللللدة توصللللللللللياتال
ة الشللللللللمولية المرسلللللللل سللللللللابقا للللللللودارات البريديللللللللة االستقصلللللللاء الخللللللللاص بالخدمللللللل

العربيللللللللة ليشللللللللمل )فللللللللي مقدمللللللللة االستقصللللللللاء( األحكللللللللام  ات الصلللللللللة بتعريلللللللل  
وتحديلللللللد الخدملللللللة الشلللللللمولية التلللللللي صلللللللدرت علللللللن ملللللللؤتمرات االتحلللللللاد البريلللللللدي 
العلللللالميو تكليللللل  األمانلللللة العاملللللة بتعمللللليم ورقلللللة العملللللل المقدملللللة ملللللن مجموعلللللة 

الخدمللللللة  تصللللللني  مراكلللللل  اإلمللللللارات بشلللللل ن بريللللللد اإلمللللللارات عللللللن تجربللللللة بريللللللد 
والدراسللللة المقدمللللة مللللن البريللللد الج ائللللري بشلللل ن  وعللللل  مسللللتوى المكاتللللب البريديللللة

وورقلللللللة العملللللللل المقدملللللللة ملللللللن البريلللللللد الج ائلللللللري المسلللللللتهلكو رضلللللللا واحتياجلللللللات 
ملللللللن البريلللللللد المقدملللللللة وورقلللللللة العملللللللل و بشللللللل ن تحسلللللللين نوعيلللللللة خدملللللللة التو يلللللللع
علللللللل  اإلدارات البريديلللللللة  وت االلكترونيلللللللةالتونسلللللللي بشللللللل ن تجربتللللللل  فلللللللي الخلللللللدما

العربيللللللة لالسللللللتفادة بهللللللاو اإلبقللللللاء عللللللل   قامللللللة معللللللرا سللللللنوي لطوابللللللع البريللللللد 
العربللللي فللللي المدينللللة العربيللللة التللللي يحتفلللل  بهللللا كعاصللللمة للثقافللللة العربيللللةو وحللللث 

اإلدارات البريديلللللللة العربيلللللللة علللللللل  المشلللللللاركة فلللللللي المعلللللللرا أو  رسلللللللال الفريلللللللق 
 ي حال تع ر مشاركتها.طوابع تخصها لعرضها ف
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 :شللللللللللرم الشللللللللللي ) (31)عقللللللللللدت اللجنللللللللللة العربيللللللللللة الدائمللللللللللة للبريللللللللللد اجتماعهللللللللللا  -47
عللللللللللللدة  توناقشلللللللللللل وبرئاسللللللللللللة جمهوريللللللللللللة مصللللللللللللر العربيللللللللللللة (22-23/8/2016

فلللللللرق البريديلللللللة العربيلللللللةو لنتلللللللائت اجتماعلللللللات  :ملللللللن بينهلللللللا وموضلللللللوعات لاملللللللة
الفتلللللللرة خطلللللللة التنميلللللللة اإلقليميلللللللة للمنطقلللللللة العربيلللللللة فلللللللي مجلللللللال البريلللللللد خلللللللالل 

و طللللللللللابع البريللللللللللد العربللللللللللي الموحللللللللللد ومعللللللللللرا طوابللللللللللع البريللللللللللد 2017-2020
   .2016العربي لعام 

)مدينللللللة  (6االجتمللللللاع )عقللللللد فريللللللق العمللللللل العربللللللي للتنظلللللليم والتنميللللللة البريديللللللة  -48
 :مللللللللللللن بينهللللللللللللا وونللللللللللللاقش عللللللللللللدة موضللللللللللللوعات و(14/2/2017-13: الج ائللللللللللللر

لمنطقللللللة العربيللللللة اقتراحللللللات الللللللدول العربيللللللة لمشللللللروع خطللللللة التنميللللللة اإلقليميللللللة ل
بالتعللللللللاون مللللللللع االتحللللللللاد البريللللللللدي الللللللللدولي وفقللللللللا لتوصللللللللليات  2020 – 2017

و تنميلللللللة الخلللللللدمات الماليلللللللة البريديلللللللةو وتقيللللللليم خطلللللللة 2016 ملللللللؤتمر  سلللللللطنبول
التنظلللللليم  عمللللللل فريللللللق عمللللللل الفريللللللق للسللللللنوات األربعللللللة السللللللابقةو  عللللللادة ليكلللللللة

صللللللدر الفريللللللق . وأ2016 والتنميللللللة البريديللللللة وفقللللللا لتوصلللللليات مللللللؤتمر اسللللللطنبول
تكليلللل  األمانللللة العامللللة بللللدعوة الللللدول العربيللللة مللللن  :مللللن ألمهللللا وعللللدة توصلللليات

 أجلللللللللللللللل تقلللللللللللللللديم مقترحلللللللللللللللاتهم وفقلللللللللللللللا لخطلللللللللللللللة التنميلللللللللللللللة اإلقليميلللللللللللللللة العربيلللللللللللللللة 
 ( لعرضلللللللللها فلللللللللي االجتملللللللللاع القلللللللللادم للجنلللللللللة العربيلللللللللة الدائملللللللللة2017-2020)

د البريلللللد و وتكليللللل  األمانلللللة العاملللللة بالتنسللللليق ملللللع المكتلللللب اللللللدولي لالتحلللللاللبريلللللد
العلللللللالمي لتنظللللللليم ورشلللللللة عملللللللل لفائلللللللدة المنطقلللللللة العربيلللللللة فلللللللي مجلللللللال التجلللللللارة 

العربلللللي للتنظللللليم يلللللر مسلللللم  فريلللللق العملللللل يااللكترونيلللللة والخلللللدمات الماليلللللةو وتغ
 لللللل  فريلللللق العملللللل العربلللللي للتنظللللليم والخدملللللة الشلللللمولية ودملللللت والتنميلللللة البريديلللللة 

 عايير والتقنية.مهام التنمية البريدية في فريق العمل العربي للم
( )األمانللللللللة 8) االجتمللللللللاععقللللللللد فريللللللللق العمللللللللل العربللللللللي للتحضللللللللير للمللللللللؤتمرات  -49

ورقللللللة عمللللللل  :مللللللن ألمهللللللا وونللللللاقش عللللللدة موضللللللوعات و(27/2/2017العامللللللة: 
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لالتحلللللللللاد البريلللللللللدي  (26)رئاسلللللللللة الفريلللللللللق )البريلللللللللد السلللللللللعودي( علللللللللن الملللللللللؤتمر 
د )البريللللللللالفريللللللللق (و ورقللللللللة عمللللللللل رئاسللللللللة 2016 العللللللللالمي )مللللللللؤتمر اسللللللللطنبول

و  عللللللللادة 2016-2013السللللللللعودي( عللللللللن تقيلللللللليم خطللللللللة عمللللللللل الفريللللللللق للفتللللللللرة 
ملللللن  وتشلللللكيل الفريلللللق بالنسلللللبة لللللللرئي  ونوابللللل . وأصلللللدر الفريلللللق علللللدة توصللللليات

مجلللللللال اختصاصللللللل  دعلللللللوة فلللللللرق العملللللللل البريديلللللللة العربيلللللللة كلللللللال فلللللللي  :ألمهلللللللا
متابعلللللللللة خطلللللللللة المنتجلللللللللات المتكامللللللللللة التلللللللللي تسلللللللللالم فلللللللللي تطلللللللللوير التجلللللللللارة ل

الشلللللبكة البريديلللللة بكاملهلللللا التلللللي تعتبلللللر بمثابلللللة أولويلللللة مطلقلللللة  اإللكترونيلللللة عبلللللر
بالنسلللللللبة  لللللللل  البللللللللدان األعضلللللللاء فللللللللي اللللللللدورة المقبللللللللةو ومشلللللللروع اسللللللللتراتيجية 

-2017اسلللللطنبول البريديلللللة العالميلللللة ومشلللللروع خطلللللة أعملللللال اسلللللطنبول للفتلللللرة 
و وسياسلللللللة االتحلللللللاد البريلللللللدي العلللللللالمي فلللللللي مجلللللللال التعلللللللاون ملللللللن أجلللللللل 2020

كامللللللل احتياجللللللات البيئللللللة الدوليللللللة والقطللللللاع البريللللللدي فللللللي البلللللللدان  الفتللللللرة لتلبللللللي
 النامية.

( )األمانللللللة 6) االجتمللللللاععقللللللد فريللللللق العمللللللل العربللللللي للطللللللرود والبريللللللد العاجللللللل  -50
اإلجلللللللراءات  :ملللللللن ألمهلللللللا وونلللللللاقش علللللللدة موضلللللللوعات (27/2/2017العاملللللللة: 

و 2010 عللللللللامالتنفي يللللللللة السللللللللارية فللللللللي اتفاقيللللللللة الطللللللللرود والبريللللللللد العاجللللللللل مللللللللن 
و  علللللللادة تشلللللللكيل الفريلللللللق 2016-2013جلللللللا ات فريلللللللق العملللللللل خلللللللالل الفتلللللللرة  ن

العملللللللللل  :ملللللللللن ألمهلللللللللا وبالنسلللللللللبة لللللللللللرئي  ونوابللللللللل . وأصلللللللللدر علللللللللدة توصللللللللليات
بللللللاإلجراءات التنفي يللللللة السللللللارية فللللللي اتفاقيللللللة الطللللللرود البريديللللللة والبريللللللد العاجللللللل 

و ملللللع تعلللللديل العلللللالوة التشلللللجيعية للبريلللللد العاجلللللل اللللللدولي فقلللللط 2010 علللللاممنللللل  
و لللللك عنللللد تحقيللللق مؤشللللر األداء "التسللللليم فللللي  ووحللللدة سللللحب خاصللللة 1.5مللللن 

و للللللك لتشلللللجيع البللللللدان األعضلللللاء علللللل  تحسلللللين جلللللودة  و%95سلللللبة نب "الموعلللللد
وحلللللدة سلللللحب خاصلللللة  3.5الخلللللدمات ملللللع اإلبقلللللاء علللللل  أجلللللور التو يلللللع الحاليلللللة 

 كما لي.
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( )األمانلللللللللة 22االجتملللللللللاع )عقلللللللللد فريلللللللللق العملللللللللل العربلللللللللي للنفقلللللللللات الختاميلللللللللة  -51
تقريللللللللللر  :مللللللللللن ألمهللللللللللا وو ونللللللللللاقش عللللللللللدة موضللللللللللوعات(28/2/2017مللللللللللة: العا

حللللللللللول النفقللللللللللات  2016قللللللللللرارات مللللللللللؤتمر اسللللللللللطنبول  بشلللللللللل نرئللللللللللي  الفريللللللللللق 
و مقتلللللللرة خطلللللللة 2016-2013الختاميلللللللةو تقيللللللليم خطلللللللة عملللللللل الفريلللللللق للفتلللللللرة 

و تغييللللللر مسللللللم  فريللللللق العملللللللو التشللللللكيل 2020-2017عمللللللل الفريللللللق للفتللللللرة 
نابتهللللا.لفريللللق بالنسللللبة للرئاسللللة و الجديللللد ل فريللللق عللللدة توصللللياتو مللللن الوأصللللدر  ا 
األخلللللللل  باالعتبللللللللار اقتراحللللللللات البلللللللللدان العربيللللللللة فللللللللي  درا  الخللللللللدمات  :ألمهللللللللا

اإلضلللللللافية ونفقلللللللات العبلللللللور فلللللللي مشلللللللروع خطلللللللة عملللللللل الفريلللللللق للفتلللللللرة القادملللللللة 
( والمتعلقلللللللللللة بالنظلللللللللللام العربلللللللللللي للنفقلللللللللللات الختاميلللللللللللةو تغييلللللللللللر 2017-2020)

العمللللللللل العربللللللللي لألجللللللللورو و لللللللللك  مسللللللللم  فريللللللللق العمللللللللل الحللللللللالي  للللللللل  فريللللللللق
لمواكبلللللللة التغيلللللللرات والتطلللللللورات التلللللللي يشلللللللهدلا نظلللللللام النفقلللللللات الختاميلللللللة علللللللل  

 المستوى الدولي.
( )األمانلللللة العاملللللة: 5االجتملللللاع )عقلللللد فريلللللق العملللللل العربلللللي للمعلللللايير والتقنيلللللة  -52

ورقلللللللة عملللللللل رئاسلللللللة  :ملللللللن ألمهلللللللا وونللللللاقش علللللللدة موضلللللللوعات و(28/2/2017
( عللللللللن تقيلللللللليم خطللللللللة عمللللللللل الفريللللللللق خللللللللالل الفتللللللللرة الفريللللللللق )البريللللللللد السللللللللعودي

نابتهلللللللللا وتغييلللللللللر بالنسلللللللللبة للرئاالفريلللللللللق و  علللللللللادة تشلللللللللكيل 2013-2016 سلللللللللة وا 
اعتملللللللللاد التوصلللللللللية  :صلللللللللدر الفريلللللللللق توصللللللللليات تضلللللللللمنتأو  مسلللللللللم  الفريلللللللللق.

لفريلللللق العملللللل العربلللللي للتنظللللليم والتنميلللللة البريديلللللة  (6)الصلللللادرة علللللن االجتملللللاع 
( بشلللللللللللل ن 14/2/2017-13الشللللللللللللعبية:  )الجمهوريللللللللللللة الج ائريللللللللللللة الديمقراطيللللللللللللة

 لحللللللاق بعللللللا مهاملللللل  الخاصللللللة بالتنميللللللة البريديللللللة  للللللل  فريللللللق عمللللللل المعللللللايير 
والتقنيلللللةو وتغييلللللر مسلللللم  الفريلللللق  لللللل  فريلللللق العملللللل العربلللللي لتطلللللوير الخلللللدمات 

 والمنتجات.
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( فللللللللي مقللللللللر األمانللللللللة 32الجتمللللللللاع )عقللللللللدت اللجنللللللللة العربيللللللللة الدائمللللللللة للبريللللللللد ا -53
برئاسلللللللللة دوللللللللللة اإلملللللللللارات العربيلللللللللة المتحلللللللللدة.  2/3/2017-1 العاملللللللللة يلللللللللومي

فلللللللرق البريديلللللللة النتلللللللائت اجتماعلللللللات  :ملللللللن بينهلللللللاو علللللللدة موضلللللللوعاتت وناقشللللللل
العربيللللللةو خطللللللة التنميللللللة اإلقليميللللللة للمنطقللللللة العربيللللللة فللللللي مجللللللال البريللللللد خللللللالل 

و تقريلللللللللللر رئاسلللللللللللة فريلللللللللللق العملللللللللللل العربلللللللللللي للتحضلللللللللللير 2020-2017الفتلللللللللللرة 
لالتحلللللللاد البريلللللللدي  (26)م الملللللللؤتمر )البريلللللللد السلللللللعودي( علللللللن تقيلللللللي اتللملللللللؤتمر 

(: اإليجابيلللللللللللات والسللللللللللللبياتو معلللللللللللرا 2016العلللللللللللالمي )ملللللللللللؤتمر اسلللللللللللطنبول 
 .  2017طوابع البريد العربي لسنة 

 يف جمـال الطـــاقة:رابعًا: 

و لمجلللللللل  اللللللللو اري العربلللللللي للكهربلللللللاءالفنيلللللللة لمانلللللللة األالعاملللللللة  األمانلللللللة تتلللللللول  -54
بللللللللالتنظيم أو بالحضللللللللور  بمجموعللللللللة مللللللللن األنشللللللللطة والفعاليللللللللات سللللللللواء وتقللللللللوم

 وفيما يلي عرا أللم نتائت تلك االجتماعات واألنشطة:  .والمشاركة
 في مجال الطاقة:

( 23/9/2016-21لمنتلللللللللدى بيلللللللللروت للطاقلللللللللة )بيلللللللللروت:  (7)ُعقلللللللللدت اللللللللللدورة  -55
و يلللللللر الطاقلللللللة  السللللللليدجامعلللللللة وبحضلللللللور لبرعايلللللللة ومشلللللللاركة األمانلللللللة العاملللللللة ل

عديلللللللللد ملللللللللن ملفلللللللللات الطاقلللللللللة الوطنيلللللللللة الالمنتلللللللللدى وتنلللللللللاول  .والميلللللللللا  اللبنلللللللللاني
وخاصللللللللة تلللللللللك التللللللللي تتعلللللللللق بنشللللللللر اسللللللللتخدام تكنولوجيللللللللا الطاقللللللللة  وواإلقليميللللللللة

المتجلللللللددة وكفلللللللاءة الطاقلللللللةو وتحفيللللللل  القطلللللللاع الخلللللللاص والمصلللللللرفي للمسلللللللالمة 
 الفعالة في تنشيط أسواق الطاقة النظيفة في لبنان والمنطقة العربية.

لمنصللللللات تبللللللادل الطاقللللللة  (3)لي فللللللي االجتمللللللاع الللللللدو األمانللللللة العامللللللة  شللللللاركت -56
(و ويللللللل تي 28/9/2016-27للللللللدول االتحلللللللاد ملللللللن أجلللللللل المتوسلللللللط )برشللللللللونة: 

 :لللللل ا االجتملللللاع كمتابعلللللة لتنفيللللل  خطلللللط العملللللل لمنصلللللات الطاقلللللة اللللللثالث وللللللي
منصلللللة الطاقلللللة المتجلللللددة وكفلللللاءة الطاقلللللةو منصلللللة السلللللوق اإلقليميلللللة للكهربلللللاءو 
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تركة مللللللن المملكللللللة األردنيللللللة قللللللد االجتمللللللاع برئاسللللللة مشللللللمنصللللللة الغللللللا . وقللللللد عُ 
ص اليللللللللللللوم األول لمناقشللللللللللللة ّصللللللللللللالهاشللللللللللللمية واالتحللللللللللللاد األوروبلللللللللللليو حيللللللللللللث خُ 

كللللللل مللللللن المنصللللللات الللللللثالث. بينمللللللا لمالحظللللللات الللللللدول حللللللول برنللللللامت العمللللللل 
ص اليللللللللوم الثللللللللاني لعقللللللللد اجتمللللللللاع كبللللللللار مسللللللللئولين لصللللللللياغة اإلعللللللللالن ّصللللللللخُ 

 الو اري الخاص بالطاقة.
لملللللللؤتمر التعلللللللاون العربلللللللي  (5)للللللللدورة استضلللللللافت جمهوريلللللللة الصلللللللين الشلللللللعبية ا -57

(و تحللللللللت شللللللللعار 27/10/2016-24الصلللللللليني فللللللللي مجللللللللال الطاقللللللللة )بكللللللللين: 
نلللللاقش المشلللللاركون مسلللللتقبل و "الطاقلللللة حجلللللر أسلللللا  للتعلللللاون العربلللللي الصللللليني". 

التعللللللللاون العربللللللللي الصللللللللينيو وسللللللللبل تع يلللللللل   فللللللللي مجللللللللال الطاقللللللللة المتجللللللللددةو 
بيعللللللللليو والتطبيقلللللللللات والطاقلللللللللة الكهربائيلللللللللةو وفلللللللللي مجلللللللللالي اللللللللللنفط والغلللللللللا  الط

السلللللللمية للطاقللللللة النوويللللللةو وأكللللللدوا عللللللل  ألميللللللة تسللللللخير مللللللوارد الطاقللللللة بكافللللللة 
أنواعهلللللللا واسلللللللتخداماتها لضلللللللمان وصلللللللول خلللللللدمات الطاقلللللللة لجميلللللللع الملللللللواطنين 

 في الجانبين.
لألملللللن النلللللووي فلللللي الوكاللللللة الدوليلللللة للطاقلللللة  (2)عقلللللد الملللللؤتمر اللللللو اري اللللللدولي  -58

  الملللللللؤتمر علللللللل  فعلللللللاليتين رئيسللللللليتين ورّكللللللل(و 9/12/2016-4)فيينلللللللا:  ال ريلللللللة
االنجلللللللللا ات واإلجلللللللللراءات وااللت املللللللللات السلللللللللتعراا االجتملللللللللاع اللللللللللو اري لملللللللللا: 

اجتملللللللاع علللللللل  و و فلللللللي مجلللللللال األملللللللن النلللللللووياللللللللدول األعضلللللللاء التلللللللي تتخللللللل لا 
مناقشللللللللة القضللللللللايا التقنيللللللللة والقانونيللللللللة والتنظيميللللللللة ل مسللللللللتوى كبللللللللار المسللللللللؤولين

 من النووي.العلمية المتخصصة المتعلقة باأل
للطاقلللللللة ال ريلللللللة )مدينلللللللة  لالسلللللللتخدامات السللللللللمية (13)الملللللللؤتمر العربلللللللي ُعقلللللللد  -59

نظمتلللللللللل  الهيئللللللللللة العربيللللللللللة للطاقللللللللللة ال ريللللللللللة و ( 22/12/2016-8: الحمامللللللللللات
اللللللللللوطني للعللللللللللوم والتكنولوجيلللللللللا النوويلللللللللة بالجمهوريلللللللللة  المركللللللللل بالتعلللللللللاون ملللللللللع 

لعلميلللللللة التونسلللللللية؛ حيلللللللث تضلللللللمن الملللللللؤتمر علللللللدة محلللللللاور تناوللللللللت الجوانلللللللب ا
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لتطبيقللللللات النظللللللائر المشللللللعةو علللللللوم المللللللوادو المسللللللرعات والمفللللللاعالت النوويللللللةو 
 الدراسات البيئية.

 : في مجال الكهرباء
لفريلللللق عملللللل دراسلللللة اللللللربط الكهربلللللائي العربلللللي  (17)ُعقلللللد االجتملللللاع المشلللللترك  -60

الشللللللامل واللجنللللللة التوجيهيللللللة المكلفللللللة بمتابعللللللة تنفيلللللل  الدراسللللللة )األمانللللللة العامللللللة: 
(و تللللللللم خالللللللللل  االطللللللللالع عللللللللل  اإلجللللللللراءات التللللللللي قامللللللللت 10-12/10/2016

بشلللل ن اعتمللللاد ملللل كرة التفللللالم مللللن  الللللو اري العربللللي للكهربللللاء بهللللا أمانللللة المجللللل 
مجللللللللل  جامعللللللللة الللللللللدول العربيللللللللةو وخطللللللللة العمللللللللل المتوقعللللللللة بعللللللللد اعتمادلللللللللاو 
ومناقشللللللة توصلللللليات فريللللللق عمللللللل الدراسللللللة حللللللول المالحظللللللات الرسللللللمية للللللللدول 

تفاقيلللللة العاملللللة واتفاقيلللللة السلللللوقو واعتمادللللللا ملللللن قبلللللل اللجنلللللة العربيلللللة بشللللل ن اال
التوجيهيللللللللةو ومناقشللللللللة الخطللللللللة التنفي يللللللللة إلنشللللللللاء السللللللللوق العربيللللللللة المشللللللللتركة 
للكهربللللللاءو باإلضللللللافة  للللللل  مناقشللللللة المقتللللللرة المقللللللدم مللللللن البنللللللك الللللللدولي بشلللللل ن 
التعلللللاون ملللللع أمانلللللة المجلللللل  فلللللي  نشلللللاء مشلللللروع منصلللللة تبلللللادل الطاقلللللة لللللللدول 

 العربية.
لفريللللللللق عمللللللللل الدراسللللللللة واللجنللللللللة التوجيهيللللللللة  (18)قللللللللد االجتمللللللللاع المشللللللللترك عُ  -61

مدينللللللللة المكلفللللللللة بمتابعللللللللة تنفيلللللللل  دراسللللللللة الللللللللربط الكهربللللللللائي العربللللللللي الشللللللللامل )
اعتمللللللللللاد توصلللللللللليات فريللللللللللق عمللللللللللل  خالللللللللللل تللللللللللم  و(20/2/2017-19عّمللللللللللان: 

الدراسللللللة حللللللول المالحظللللللات الرسللللللمية للللللللدول العربيللللللة بشلللللل ن االتفاقيللللللة العامللللللةو 
عللللداد المسللللودة النهائيللللة كمللللا تملللل ت المراجعللللة الشللللاملة لترجمللللة اتفاقيللللة السللللوقو وا 

لي يللللللة. كمللللللا قامللللللت اللجنللللللة التوجيهيللللللة جالتفاقيللللللة السللللللوق بللللللاللغتين العربيللللللة واإلن
بدراسلللللة المللللل كرة المفاليميلللللة التلللللي أعلللللدلا البنلللللك اللللللدولي بشللللل ن مشلللللروع منصلللللة 

حظللللات تتعلللللق وأبللللدت عليهللللا مجموعللللة مللللن المال وتبللللادل الطاقللللة للللللدول العربيللللة
 ب ولويات التعاون بين الجانبين.
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 في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة:
عمللللللللللل االسللللللللللتراتيجية العربيللللللللللة للطاقللللللللللة المسللللللللللتدامة  مجموعللللللللللةُعقللللللللللد اجتمللللللللللاع  -62

حيللللللللللللللللث نللللللللللللللللاقش االجتمللللللللللللللللاع اإلطللللللللللللللللار العللللللللللللللللام  و(20/9/2016)بيللللللللللللللللروت: 
و وتلللللللم ملللللللةاألمانلللللللة العالالسللللللتراتيجية العربيلللللللة للطاقلللللللة المسلللللللتدامة اللللللل ي أعدتللللللل  

 عل  مراحل  عداد االستراتيجية.  خالل االتفاق 
ملللللن برنلللللامت التبريلللللد والتسلللللخين الشمسلللللي ( 57)ُعقلللللد اجتملللللاع مجموعلللللة العملللللل  -63

التلللللللابع للوكاللللللللة الدوليلللللللة للطاقلللللللةو واجتملللللللاع شلللللللبكة شمسلللللللي )المشلللللللروع العربلللللللي 
(و 25/10/2016-24لشلللللللللللهادات األنظملللللللللللة الشمسلللللللللللية الحراريلللللللللللة( )القلللللللللللالرة: 

األعملللللال المنجللللل ة والنشلللللاطات المسلللللتقبلية للمضلللللي قلللللدما  فلللللي  نلللللاقش االجتملللللاعو 
 المشروع.

ُعقللللد المللللؤتمر الختللللامي ألعمللللال مشللللروع كفللللاءة الطاقللللة فللللي قطللللاع البنللللاء لللللدول  -64
(و حيلللللث كلللللان لللللل ا المشلللللروع 27/10/2016)مدينلللللة تلللللون :  المتوسلللللطالبحلللللر 

ملللللن و للللللك  2010منللللل  علللللام باألمانلللللة العاملللللة شلللللريكا  اسلللللتراتيجيا  إلدارة الطاقلللللة 
فلللللي أعمالهلللللا وخاصلللللة فيملللللا يتعللللللق بتنفيللللل  اإلطلللللار  األمانلللللة العاملللللةخلللللالل دعلللللم 

االسترشلللللللادي العربلللللللي لتحسلللللللين كفلللللللاءة الطاقلللللللة الكهربائيلللللللة وترشللللللليد اسلللللللتهالكها 
لللللدى المسللللتهلك النهللللائيو وتقللللديم الللللدعم للللللدول العربيللللة األعضللللاء فللللي المشللللروع 

مثللللللللو فلللللللي ضلللللللوء خططهلللللللا الوطنيلللللللة لكفلللللللاءة الطاقلللللللةو وقلللللللد حضلللللللر الملللللللؤتمر م
الللللللدول العربيللللللة األعضللللللاء فللللللي المشللللللروعو وتللللللم خالللللللل  مناقشللللللة ألميللللللة كفللللللاءة 

ملللللؤتمرات األطلللللرا  الطاقلللللة فلللللي المنطقلللللة كخيلللللار اسلللللتراتيجي لتنفيللللل  توصللللليات 
 .حول ألمية الطاقة المتجددة في معالجة التغير المناخي

قلللللللدت ورشلللللللة عملللللللل تدريبيلللللللة حلللللللول منهجيلللللللة متابعلللللللة تطلللللللور كفلللللللاءة الطاقلللللللة عُ  -65
( وورشللللللة عمللللللل تدريبيللللللة حللللللول منهجيللللللة 22/11/2016-21: مللللللةالعا)األمانللللللة 

(و و لللللللللك بنللللللللاء  6/12/2016-5متابعللللللللة تطللللللللور الطاقللللللللة المتجللللللللددة )القللللللللالرة: 
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علللللللل  طللللللللب اللللللللدول العربيلللللللة خلللللللالل اجتملللللللاع لجنلللللللة خبلللللللراء الطاقلللللللة المتجلللللللددة 
 (.24/3/2016-23القالرة: )وكفاءة الطاقة 

لمتجللللللددة والتكنولوجيللللللا برئاسللللللة جلسللللللة حللللللول الطاقللللللة ا العامللللللة األمانللللللةشللللللاركت  -66
النظيفللللللللةو وتقللللللللديم ورقللللللللة حللللللللول تطللللللللورات اسللللللللتخدامات الطاقللللللللة المتجللللللللددة فللللللللي 

)مسللللللقط:  (5)المنطقللللللة العربيللللللةو و لللللللك فللللللي مللللللؤتمر الشللللللراكة العربللللللي الهنللللللدي 
14-15/12/2016  .) 

فللللللي االجتمللللللاع السللللللنوي للوكالللللللة الدوليللللللة للطاقللللللة  كمللللللا شللللللاركت األمانللللللة العامللللللة -67
 (.  15/1/2017-14)أبوظبي:  المتجددة

تنسلللليقي ملللللع المركللللل  اإلقليمللللي للطاقلللللة المتجللللددة وكفلللللاءة الطاقلللللةو  اجتملللللاعُعقللللد  -68
-16الوكاللللللللللللللة الدوليلللللللللللللة للطاقلللللللللللللة المتجلللللللللللللددةو البنلللللللللللللك اللللللللللللللدولي )أبلللللللللللللوظبي: 

( لمناقشللللللللللة التعلللللللللللللللللللللاون المسللللللللللتقبلي والخطللللللللللوات المنظللللللللللورة فللللللللللي 19/1/2017
بللللللراء مللللللن الللللللدول تحقيللللللق مبللللللادرة الطاقللللللة النظيفللللللة للللللللدول العربيللللللةو ودعللللللوة الخ

لمشللللاركة فللللي وضللللع االقتراحللللات التلللللي تسللللالم فللللي جعللللل المبللللادرة فلللللي لالعربيللللة 
 خدمة مصالأ المنطقة. 

للجنللللللة خبللللللراء الطاقللللللة المتجللللللددة وكفللللللاءة الطاقللللللة )األمانللللللة  (9) عقللللللد االجتمللللللاع -69
( لمناقشللللللللللللللة موضللللللللللللللوعات الطاقللللللللللللللة المتجللللللللللللللددة 1/3/2017-28/2العامللللللللللللللة: 

سلللللودة الخاصلللللة باالسلللللتراتيجية العربيلللللة حيلللللث تملللللت مراجعلللللة الم ؛وكفلللللاءة الطاقلللللة
 ووتحلللللللديث اإلطلللللللار االسترشلللللللادي العربلللللللي لكفلللللللاءة الطاقلللللللة وللطاقلللللللة المسلللللللتدامة

و 2017والموافقلللللة علللللل  موضلللللوع احتفاليلللللة اليلللللوم العربلللللي لكفلللللاءة الطاقلللللة لعلللللام 
واختيللللللار موضللللللوع الللللللدورة الرابعللللللة للمنتللللللدى العربللللللي للطاقللللللة المتجللللللددة وكفللللللاءة 

تطللللللوير دليللللللل الطاقللللللة المتجللللللددة وكفللللللاءة الطاقللللللة  ومناقشللللللة مقترحللللللات والطاقللللللة
باإلضللللللافة  للللللل  مناقشللللللة تلللللل ثير مخرجللللللات مللللللؤتمر تغيللللللر و فللللللي  صللللللدار  الرابللللللع

 المنام عل  قطاع الطاقة في الدول العربية.
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 يف جمال النقل والسياحة:خامسًا: 
العللللللرب والمجللللللل   النقلللللللمجللللللل  و راء ل الفنيللللللة مانللللللةاألاألمانللللللة العامللللللة  تتللللللول  -70

بمجموعللللللة مللللللن األنشللللللطة والفعاليللللللات سللللللواء وتقللللللوم ربللللللي للسللللللياحةو الللللللو اري الع
باإلعللللللللداد أو بللللللللالتنظيم أو بالحضللللللللور والمشللللللللاركةو وفيمللللللللا يلللللللللي عللللللللرا أللللللللللم 

 نتائت تلك االجتماعات واألنشطة حسب تسلسلها ال مني: 
 النقــــل:

-19)األمانللللللللللة العامللللللللللة: قللللللللللد االجتمللللللللللاع المشللللللللللترك للجللللللللللان الفنيللللللللللة للنقللللللللللل عُ  -71
للللللللم التوصللللللليات الصلللللللادرة عنللللللل : تشلللللللكيل فريلللللللق عملللللللل (و وملللللللن أ21/9/2016

إلعلللللداد اتفاقيلللللة عربيلللللة لنقلللللل الركلللللاب والبضلللللائع بالسلللللكك الحديديلللللة بلللللين اللللللدول 
العربيلللللللةو الموافقلللللللة علللللللل  معلللللللايير  نشلللللللاء مراكللللللل  وطنيلللللللة للتلللللللدريب فلللللللي اللللللللدول 
العربيلللللةو الموافقلللللة علللللل  دراسلللللة أثلللللر التلللللدريب المهنلللللي علللللل  سلللللائقي الشلللللاحنات 

الموافقلللللللة علللللللل  ا ليلللللللة التلللللللي وضلللللللعتها األمانلللللللة العاملللللللة فلللللللي العلللللللالم العربللللللليو 
 لمتابعة تنفي  قرارات مجل  و راء النقل العرب.

( للمكتللللللللللللب التنفيلللللللللللل ي لمجللللللللللللل  و راء النقللللللللللللل العللللللللللللرب 57قللللللللللللدت الللللللللللللدورة )عُ  -72
(و وتلللللللم تلللللللدار  الموضلللللللوعات المعروضلللللللة علللللللل  24/10/2016)اإلسلللللللكندرية: 

صدار التو 29الدورة )  صيات بش نها.( لمجل  و راء النقل العرب وا 
  ( لمجللللللللللللللللل  و راء النقلللللللللللللللللل العللللللللللللللللرب )اإلسلللللللللللللللللكندرية:29قللللللللللللللللدت اللللللللللللللللللدورة )عُ  -73

(و ومللللللن ألللللللم القللللللرارات الصللللللادرة عللللللن المجللللللل  مللللللا يلللللللي: 25-26/10/2016
الموافقلللللللللللة علللللللللللل  دراسلللللللللللة معلللللللللللايير  نشلللللللللللاء مراكللللللللللل  وطنيلللللللللللة لتلللللللللللدريب النقلللللللللللل 
واللوجسلللللتيات فلللللي اللللللدول العربيلللللةو دراسلللللة أثلللللر التلللللدريب المهنلللللي علللللل  سلللللائقي 

ات فللللللي العللللللالم العربلللللليو عقللللللد ورشللللللة عمللللللل لوضللللللع ا ليللللللات الخاصللللللة الشللللللاحن
بتنشلللللاء شلللللركتين فلللللي مجلللللال النقلللللل البحلللللري والخلللللدمات اللوجسلللللتية بلللللين اللللللدول 
العربيللللللة ودول أمريكللللللا الجنوبيللللللةو الترحيللللللب بتنشللللللاء معهللللللد  عللللللداد القيللللللادات فللللللي 

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
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 ن  نشللللللاء شلللللركتين بللللللين الللللللدول العربيللللللة ودول أمريكللللللا عمللللللل بشلللللل ورشللللللةعقلللللدت  -74
(و وتلللللللللم خاللهملللللللللا اقتلللللللللراة ا ليلللللللللات 7/11/2016-6الجنوبيلللللللللة )اإلسلللللللللكندرية: 
قطلللللللاع خلللللللاص مشلللللللترك بلللللللين اللللللللدول العربيلللللللة ودول  الخاصلللللللة بتنشلللللللاء شلللللللركتيّ 

 أمريكا الجنوبية.
 في مجال السياحة:

السللللللللتراتيجية وتنفيللللللل  ا( للجنللللللللة المصلللللللغرة لمتابعلللللللة تطللللللللوير 4قلللللللد االجتملللللللاع )عُ  -75
(و ومللللللللن ألللللللللم التوصلللللللليات 26/9/2016العربيللللللللة للسللللللللياحة )األمانللللللللة العامللللللللة: 

البنلللللك اإلسلللللالمي للتنميلللللة للحصلللللول علللللل  المبلللللل   ملللللعالتواصلللللل  :الصلللللادرة عنللللل 
المخصللللللللص لتمويللللللللل أنشللللللللطة االسللللللللتراتيجية العربيللللللللة للسللللللللياحةو واعتبللللللللار للللللللل ا 

اع المبلللللللل  كنلللللللواة للحصلللللللول علللللللل  مصلللللللادر أخلللللللرى للتمويلللللللل ملللللللن خلللللللالل القطللللللل
 الخاص. 

قللللد اجتمللللاع لجنللللة تحديللللد الكيانللللات المختصللللة لتنميللللة وتطللللوير العمللللل العربللللي عُ  -76
(. وبعللللللللد أن 8/11/2016المشللللللللترك فللللللللي مجللللللللال السللللللللياحة )األمانللللللللة العامللللللللة: 

اسللللللتعرا المشللللللاركون المقترحللللللات المقدمللللللة وألمهللللللا مقتللللللرة و ارة السللللللياحة فللللللي 
لسلللللللياحة للللللللي جمهوريلللللللة مصلللللللر العربيلللللللة بللللللل ن تكلللللللون اللجنلللللللة الفنيلللللللة العربيلللللللة ل

المرجعيلللللة لبحللللللث قبلللللول الكيانللللللات للعملللللل فللللللي مجلللللال السللللللياحة علللللل  المسللللللتوى 
العربلللليو تلللللم رفلللللع نتلللللائت عملللللل اللجنللللة  لللللل  المكتلللللب التنفيللللل ي للمجلللللل  اللللللو اري 

القلللللللرار  بشللللللل ن ( حيلللللللث أتخللللللل  15/12/2016-14العربلللللللي للسلللللللياحة )مسلللللللقط: 
 اللللللل ي نللللللص عللللللل  رفللللللع للللللل ا البنللللللد إلجللللللراء الم يللللللد مللللللن البحللللللث (237)رقللللللم 

 دورة قادمة. فيوالدراسة ومن ثم  عادة عرض  عل  المجل  
 للسللللللللللللللياحة العربيللللللللللللللة )األمانللللللللللللللة العامللللللللللللللة:  الفنيللللللللللللللةعقللللللللللللللد اجتمللللللللللللللاع اللجنللللللللللللللة  -77

(و وتللللللم خالللللللل  اسللللللتعراا المالحظللللللات الللللللواردة مللللللن الللللللدول 9-10/11/2016
و المالحظللللاتللللل   بشلللل ن النظللللام األساسللللي للجنللللة الفنيللللة للسللللياحة. وفلللل  ضللللوء 
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ساسلللللي بالصللللليغة النهائيلللللةو ورفعللللل   لللللل  المكتلللللب التنفيللللل ي تلللللم تعلللللديل النظلللللام األ
اللللللل ي أصللللللدر بهلللللل ا الشلللللل ن القللللللرار رقللللللم و و للمجللللللل  الللللللو اري العربللللللي للسللللللياحة

تضلللللللللمن  قلللللللللرار مهلللللللللام واختصاصلللللللللات ونظلللللللللام عملللللللللل و  و2016لعلللللللللام  (235)
 للجنة الفنية للسياحة العربية.

 2017قللللللد اجتمللللللاع ليئللللللة تحكلللللليم اختيللللللار عاصللللللمة المصللللللاي  العربيللللللة لعللللللام عُ  -78
( لدراسلللللللة وتقيللللللليم ملفلللللللات ترشلللللللأ كلللللللل ملللللللن: 15/11/2016)األمانلللللللة العاملللللللة: 

مدينللللللللللة رأ  الخيمللللللللللة بدولللللللللللة اإلمللللللللللارات العربيللللللللللة المتحللللللللللدة ومدينللللللللللة الغردقللللللللللة 
بجمهوريللللللة مصللللللر العربيللللللةو حيللللللث أسللللللفر االجتمللللللاع عللللللن فللللللو  مدينللللللة الغردقللللللة 

ا فللللللللي و والتللللللللي تللللللللم اإلعللللللللالن عنهلللللللل2017بجللللللللائ ة عاصللللللللمة المصللللللللاي  لعللللللللام 
 (.15/12/2016-14)مسقط:  المجل  الو اري العربي للسياحة

-14( للمجللللللللللل  الللللللللللو اري العربللللللللللي للسللللللللللياحة )مسللللللللللقط: 19قللللللللللدت الللللللللللدورة )عُ  -79
 ( للمكتللللللللللب التنفيلللللللللل ي )مسللللللللللقط:19الللللللللللدورة )عقللللللللللد  و وسللللللللللبقها(15/12/2016
( المجللللللللللل  الللللللللللو اري العربللللللللللي 19الللللللللللدورة ) أصللللللللللدرتوقللللللللللد  (.13/12/2016

 قللللللرار النظللللللام األساسللللللي للجنللللللة الفنيللللللة  :ألمهللللللاتو للسللللللياحة عللللللددا  مللللللن القللللللرارا
العربيلللللة للسلللللياحةو بحلللللث التمويلللللل اللللللال م لتطلللللوير وتنفيللللل  االسلللللتراتيجية العربيلللللة 

 للسياحةو  قرار آلية لمساعدة قطاع السياحة الفلسطينية. 
 يف جمال اإلحصاء وقواعد املعلومات:سادسًا: 

 ما يلي: ب ولمعلوماتاإلحصاء وقواعد ا مجالتقوم األمانة العامةو في  -80
لموقلللللع  دارة اإلحصلللللاء وقواعلللللد المعلوملللللات ملللللن حيلللللث  المسلللللتمر تحلللللديثال -

المضللللللللمون والمستضللللللللا  مللللللللن قبللللللللل األكاديميللللللللة العربيللللللللة للنقللللللللل البحللللللللري 
 www.arabstat-economic.org والتكنولوجيا وعنوان  كالتالي:

 ةويلللدول العربللللتحلللديث محتلللوى قاعلللدة البيانلللات الخاصلللة بالتجلللارة الخارجيلللة ل -
واسللتكمال بياناتهللا حتلل  آخللر سللنة متاحللة مللع  تاحللة للل   البيانللات التفصلليلية 
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لجميللع المسللتخدمين والبحللث فيهللا مللن خللالل موقللع االدارة. وتنفيلل ا  لتوصلليات 
اللجنة الفنية الدائمة لوحصلاءو فلتن مصلدر بيانلات النشلرات وقواعلد البيانلات 

 لدى اإلدارة لو األجه ة اإلحصائية العربية.
حلللللللة قواعلللللللد بيانلللللللات ال راعلللللللةو النقللللللللو االتصلللللللاالت والصلللللللناعة لجميلللللللع  تا -

 المستخدمين والبحث فيها من خالل موقع االدارة.
بلللللللاقي فصلللللللول المجموعلللللللة بتحلللللللديث محتويلللللللات قواعلللللللد البيانلللللللات الخاصلللللللة  -

اإلحصلللللللائيةو كملللللللا تلللللللم تحلللللللديث محتلللللللوى قاعلللللللدة بيانلللللللات السلللللللياحة لللللللللدول 
 الل الموقع.بياناتهم للمستخدم من خ ةالوطن العربي واتاح

صللللدار العللللدد السللللاد  مللللن كتيلللللب " دول  - المراجعللللة النهائيللللة قبللللل طباعللللة وا 
 عربية أرقام ومؤشرات".

المللللنأ الدراسللللية فللللي المركلللل  الللللديمغرافي عللللام  مللللن خللللاللمتابعللللة الدارسللللين  -
وللللللللل   2017و واتخللللللللا  اإلجللللللللراءات الال مللللللللة لتنفيلللللللل  المللللللللنأ لعللللللللام 2016

ر اإلحصللللللائية العاملللللللة فللللللي للكللللللواد 1995المللللللنأ التللللللي يللللللتم تقللللللديمها منلللللل  
و للللللك للحصلللللول علللللل  درجلللللة اللللللدبلوم العلللللام  واألجهللللل ة اإلحصلللللائية العربيلللللة

 أو الدبلوم الخاص أو الماجستير.
 في مجال التعاون مع األجه ة اإلحصائية العربيةو تم القيام بما يلي:

للحصلللللللللللول عللللللللللل  البيانلللللللللللات الال ملللللللللللة اإلحصللللللللللائية  االتصللللللللللال بلللللللللللاألجه ة -
وكللللللل لك الحصلللللللول اإلدارةو قواعلللللللد البيانلللللللات للللللللدى للنشلللللللرات اإلحصلللللللائية ول

عللللللللل  أنشللللللللطتها وبرامجهللللللللا وخططهللللللللا التدريبيللللللللةو وت ويللللللللد بللللللللاقي األجهلللللللل ة 
 .اإلحصائية العربية به   البرامت والخطط لالستفادة منها

التعللاون المسللتمر مللع األجهلل ة اإلحصللائية فيمللا يخللص تنفيلل  توصلليات اللجنللة  -
وفللللي تنفيلللل  برنللللامت العمللللل السللللنوي الدائمللللة ولجانهللللا الفرعيللللة وفللللرق العملللللو 

 لودارة.
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تللللللوفير االحتياجللللللات اإلحصللللللائية الال مللللللة ألنشللللللطة بعللللللا  دارات األمانلللللللة  -
العامللللللللةو كمللللللللا واصلللللللللت اإلدارة القيلللللللللام بللللللللدورلا فللللللللي تللللللللوفير االحتياجلللللللللات 
اإلحصلللللللائية للمسلللللللتخدمين للبيانلللللللات العربيلللللللة ملللللللن خللللللللار  األمانلللللللة العاملللللللة 

 اناتها.للجامعة و لك بحسب ما سلمحت بل   مك
مواصلللللللللة التعللللللللاون مللللللللع األمانللللللللات الفنيللللللللة المعنيللللللللة فللللللللي األمانللللللللة العامللللللللة  -

مللللن أجللللل تحسللللين جللللودة البيانللللات اإلحصللللائية فللللي الللللدول العربيللللة للجامعللللة 
 في بعا القطاعات ورفع كفاءة العاملين فيها.

المشلللللاركة فلللللي االجتماعلللللات الدوليلللللة واالقليميلللللة التلللللي تخلللللص كلللللل مجلللللاالت  -
 جتماعية والبيئية.االحصاء االقتصادية واال

 يف جمال املنظمات واالحتادات العربية: سابعًا: 

( مللن معالللدة الللدفاع العربللي المشللترك والتعللاون االقتصللادي 8وفقللا  لللنص المللادة ) -81
يعتبللر المجللل  االقتصللادي واالجتمللاعي لللو المرجعيللة  وبللين دول الجامعللة العربيللة

لمنظمللللات العربيللللة العمللللل العربلللليو يشللللر  عللللل  حسللللن قيللللام ا لمؤسسللللاتالقوميللللة 
يقللللوم بتنشللللاء المنظمللللات وتقيلللليم أدائهللللا واعتمللللاد و بمهامهللللا المبينللللة فللللي مواثيقهللللاو 

موا ناتها ودراسة  نجا اتها وتقلارير ليئلات الرقابلة الخاصلة بهلاو وكلل  للك يلتم ملن 
خللالل لجنللة فنيللة متخصصللة منبثقللة عللن المجللل  االقتصللادي واالجتمللاعي تسللم  

تابعللللة تضللللم فللللي عضللللويتها جميللللع الللللدول العربيللللة لجنللللة المنظمللللات للتنسلللليق والم
والمنظملللات العربيلللة المعنيلللة. وتجتملللع لللل   اللجنلللة ملللرة واحلللدة كلللل علللامين إلقلللرار 
خطلللللط وموا نلللللات المنظملللللات تمهيلللللدا  العتمادللللللا ملللللن قبلللللل المجلللللل  االقتصلللللادي 

كللل عللام لدراسللة  نجللا ات المنظمللات  ةواحللد ةواالجتمللاعيو كمللا تجتمللع اللجنللة مللر 
 لختامية وتقارير ليئات الرقابة المالية واإلدارية الخاصة بها.والحسابات ا

األمانة الفنية للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة ولجنة التنسيق األمانة العامة  ُتعد -82
وتنفيلللل ا  لقللللرارات المجللللل   .العليللللا للعمللللل العربللللي المشللللترك برئاسللللة األمللللين العللللام
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ة العامللة فلي اجتماعلات المنظمللات االقتصلادي واالجتملاعي ب لميللة مشلاركة األمانل
العربيللة المتخصصللة وتقللديم تقريللر بهلل ا الشلل ن للجنللة المنظمللات للتنسلليق والمتابعللة 
والمجللل  االقتصللادي واالجتمللاعيو فقللد شللاركت األمانللة العامللة فللي االجتماعللات 

  التالية:
( للمجلللللللل  التنفيللللللل ي للمنظملللللللة العربيلللللللة 104اجتماعلللللللات اللللللللدورة العاديلللللللة ) 

 (.19/10/2016-17 :دارية )القالرةللتنمية اإل
للجمعيللللللللللة  (21)للمجللللللللللل  التنفيلللللللللل ي والللللللللللدورة  (32) ةاجتماعللللللللللات الللللللللللدور  

لوجيللللللللللللا والنقللللللللللللل البحللللللللللللري العامللللللللللللة لألكاديميللللللللللللة العربيللللللللللللة للعلللللللللللللوم والتكنو 
 .(25/10/2016-22)اإلسكندرية: 

للجمعيللللللللللة  (12)للمجللللللللللل  التنفيلللللللللل ي والللللللللللدورة  (17)اجتماعللللللللللات الللللللللللدورة  
 بيللللللللللللللة لتكنولوجيللللللللللللللات االتصللللللللللللللال والمعلومللللللللللللللات العامللللللللللللللة للمنظمللللللللللللللة العر 

 .(23/10/2016-22 )تون :
 لمجللللللللللللللل  ادارة منظمللللللللللللللة العمللللللللللللللل العربيللللللللللللللة  (85)اجتماعللللللللللللللات الللللللللللللللدورة  

 .(27/10/2016-26 :)الدوحة
الدورة االستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربلي المشلترك برئاسلة االملين  

 .(13/11/2016 :ام )األمانة العامةالع
اللجنللللللللة الفنيللللللللة المعنيللللللللة بدراسللللللللة األنظمللللللللة األساسللللللللية الموحللللللللدة اجتمللللللللاع  

-29/11 :ة )األمانلللللللللللللللللة العاملللللللللللللللللةللمنظملللللللللللللللللات العربيلللللللللللللللللة المتخصصللللللللللللللللل
1/12/2016). 
( للمجللللللللل  التنفيلللللللل ي للمنظمللللللللة العربيللللللللة للتنميللللللللة 50اجتماعللللللللات الللللللللدورة ) 

 .(8/12/2016-6 :الرباط)التعدين و الصناعية 
هيئلللللللللة العربيلللللللللة للطاقلللللللللة ( للمجلللللللللل  التنفيللللللللل ي لل58اجتماعلللللللللات اللللللللللدورة ) 

 .(16/12/2016-13 :ال رية )تون 
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( للمجلللللل  التنفيللللل ي للهيئلللللة العربيلللللة للطيلللللران الملللللدني 55اجتملللللاع اللللللدورة ) 
 .(23/12/2016-20 :)سلطنة عمان

( للمجلللللللللل  التنفيللللللللل ي لألكاديميلللللللللة العربيلللللللللة للعللللللللللوم 33) اجتملللللللللاع اللللللللللدورة 
 .(23/2/2017-22 :أسوان)والتكنولوجيا والنقل البحري 

القلللللللالرة : ) ( لمجلللللللل  ادارة منظملللللللة العملللللللل العربيلللللللة86جتملللللللاع اللللللللدورة )ا 
5-6/3/2017) 

االجتملللللللاع التاسلللللللع لفريلللللللق العملللللللل الثاللللللللث الخلللللللاص ملللللللن ناحيلللللللة أخلللللللرىو ُعقلللللللد  -83
مقللللللر األمانللللللة فللللللي بتطلللللوير العمللللللل االقتصللللللادي واالجتمللللللاعي العربلللللي المشللللللترك 

و واسللللللللللللتعرا المسللللللللللللتجدات الخاصللللللللللللة بهلللللللللللل ا 19/2/2017 بتللللللللللللاري العامللللللللللللة 
  نو وأوص  بما يلي:الش
األمانلللللللة العاملللللللة للجامعلللللللة )منسلللللللق فريلللللللق العملللللللل الثاللللللللث( بتعمللللللليم  تكليللللللل  -

الخاصللللللة بتقللللللويم عمللللللل المنظمللللللات والمجللللللال  الو اريللللللة )الدراسللللللتين األوللللللل  
واالتحللللللادات العربيللللللة المتخصصللللللة التللللللي اعتمللللللدتها لجنللللللة الخبللللللراء مفتوحللللللة 

لعربللللللللللي العضللللللللللوية المعنيللللللللللة بتعللللللللللداد دراسللللللللللة لتقللللللللللويم منظمللللللللللات العملللللللللللل ا
المشتلللللللللللللللللللرك والمجللللللللللللللللللال  الو اريللللللللللللللللللة العربيللللللللللللللللللة باإلسللللللللللللللللللكندرية بتللللللللللللللللللاري  

عللللللللللللللللل  اللللللللللللدول (و التلللللللللللي للللللللللللم يلللللللللللتم اعتمادللللللللللللا)و والثانيلللللللللللة (15/8/2015
للللللللللللاتين األعضلللللللللللللللللللللللاء ألخللللللللللل  مالحظاتهلللللللللللا ومرئياتهلللللللللللا عملللللللللللا تضمنتلللللللللللللللللللل  

 .19/3/2017و لك في موعللللد أقصا   والدراستين
للجامعللللللة )منسللللللق فريللللللق العمللللللل الثالللللللث( بمخاطبللللللة  تكليلللللل  األمانللللللة العامللللللة -

اللللللللدول األعضلللللللاء ألخللللللل  مقترحاتهلللللللا بشللللللل ن المبلللللللادل التوجيهيلللللللة والعناصلللللللر 
المرجعيللللللللللة الال مللللللللللة لدراسللللللللللة تطللللللللللوير العمللللللللللل االقتصللللللللللادي واالجتمللللللللللاعي 

 العربي المشترك.
الطلللللب مللللن األمانللللة العامللللة للجامعللللة )منسللللق فريللللق العمللللل الثالللللث( عللللرا  -
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ول األعضللللللاء عللللللن الدراسللللللتينو وكلللللل لك المبللللللادل مالحظللللللات ومرئيللللللات الللللللد
واألسلللللل  المرجعيللللللة الخاصللللللة بدراسللللللة تطللللللوير عمللللللل المجللللللل  االقتصللللللادي 
واالجتمللللاعي عللللل  االجتمللللاع القللللادم لفريللللق العمللللل الثالللللث الخللللاص بتطللللوير 

 . 2017العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك في مايو
 يف جمال العالقات االقتصادية:ثامنًا: 

 في مجال التعاون العربي الدولي:  -أ 
 التعاون العربي الهندي:

( 15/12/2016-14( )مسللللللللقط: 5مللللللللؤتمر الشللللللللراكة العربللللللللي الهنللللللللدي ) عقللللللللد -84
مجللللللللاالت تع يلللللللل  تنللللللللاول و و غرفللللللللة تجللللللللارة وصللللللللناعة ُعمللللللللان مللللللللنباستضللللللللافة 

التعللللللللللاون التاليللللللللللة: التكنولوجيللللللللللا واالبتكللللللللللارو الصللللللللللحة والصللللللللللناعات الدوائيللللللللللةو 
كنولوجيلللللللا النظيفلللللللةو التعلللللللليم العلللللللالي وتنميلللللللة المهللللللللاراتو الطاقلللللللة المتجلللللللددة والت

كملللللللا عقلللللللد علللللللدد ملللللللن لقلللللللاءات رجلللللللال  .األملللللللن الغللللللل ائي والسلللللللالمةو السلللللللياحة
 وصدر عن   عالن مسقط. وخالل فعاليات المؤتمر B2Bs األعمال

 التعاون مع روسيا االتحادية:
التعللللللللللللللاون العربللللللللللللللي الروسللللللللللللللي )أبللللللللللللللوظب :  لمنتللللللللللللللدى (4)ُعقللللللللللللللدت الللللللللللللللدورة  -85

 30/1/2017-29(و وسللللللللبقها اجتمللللللللاع كبللللللللار المسللللللللؤولين يللللللللومي 1/2/2017
 لمناقشة مشروع  عالن المنتدى.

 التعاون العربي مع االتحاد األوروبي:
)مقللللللللللر األمانللللللللللة العامللللللللللة:  (4)االجتمللللللللللاع الللللللللللو اري العربللللللللللي األوروبللللللللللي  عقللللللللللد -86

أكلللللللللد علللللللللل  ألميلللللللللة تع يللللللللل   ختلللللللللامي(و وصلللللللللدر عنللللللللل  بيلللللللللان 20/12/2016
عللللللل  وضللللللع اسللللللتراتيجية وقائيللللللة تقللللللوم  مللللللل سللللللويا  التعللللللاون بللللللين الجللللللانبين والع

علللللللللل  دفلللللللللع عالقلللللللللات التعلللللللللاون االقتصلللللللللادي بلللللللللين الطلللللللللرفين العربلللللللللي  أساسلللللللللا  
واألوروبللللللللي وتنشلللللللليط تللللللللدّفق االسللللللللتثمار والتبللللللللادل التجللللللللاري والخللللللللدماتو ونقللللللللل 
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التكنولوجيللللللا ودعللللللم مجهللللللود التنميللللللةو وتع يلللللل  قللللللدرات وتنميللللللة المللللللوارد البشللللللرية 
 ية وتحقيق معّدالت تنمية عالية.وت ليل القطاعات االقتصاد

 االقتصادية:في مجال البحوث والدراسات  -ب
تعللللللللد األمانللللللللة العامللللللللة األمانللللللللة الفنيللللللللة للتقريللللللللر االقتصللللللللادي العربللللللللي الموحللللللللدو  -87

بالتنسللللليق ملللللع صلللللندوق النقلللللد العربللللليو الصلللللندوق العربلللللي لونملللللاء االقتصلللللادي 
ث تقلللللللللوم حيللللللللل ؛واالجتملللللللللاعيو منظملللللللللة األقطلللللللللار العربيلللللللللة المصلللللللللدرة للبتلللللللللرول

لللللللي: التطللللللورات االقتصللللللادية  واألمانللللللة العامللللللة بتعللللللداد أربعللللللة فصللللللول بللللللالتقرير
 الدوليةو االقتصاد الفلسطينيو التعاون العربيو التجارة الخارجية.

 لللللل و وكللللل ا ملخلللللص 2016سلللللالمت األمانلللللة العاملللللة فلللللي  صلللللدار التقريلللللر لعلللللام  -88
التقريلللللللر باللغلللللللة االنجلي يلللللللةو كملللللللا شلللللللاركت فلللللللي االجتملللللللاع التمهيلللللللدي إلعلللللللداد 

-5مدينلللللللللللللللللة الكويلللللللللللللللللت: ) 2017االقتصلللللللللللللللللادي العربلللللللللللللللللي الموحلللللللللللللللللد لعلللللللللللللللللام 
(و حيلللللث تلللللم اقتلللللراة موضلللللوع "التعلللللاون العربلللللي فلللللي مجلللللال النقلللللل 7/12/2016

كملللللا تلللللم تو يلللللع فصلللللول التقريلللللر  .2017البلللللري" لفصلللللل التعلللللاون العربلللللي لعلللللام 
 بين المؤسسات المشاركة في  عداد  بعد  بداء المالحظات عليها.    

مانللللة العامللللة بتعللللداد عللللدد مللللن الدراسللللات والبحللللوث االقتصللللادية والتللللي قامللللت األ -89
 من ألمها:

و حيللللللث تنلللللللاول (2016)أغسلللللللط   تقريللللللر بعنللللللوان "مجموعلللللللة العشللللللرين" -أ 
نشللللل ة مجموعلللللة العشلللللرين وأللللللدافهاو ثلللللم علللللرا مختصلللللر لقملللللة العشلللللرين 

 التي عقدت بالصين وألم  نجا اتها.
د العلللللللللللالمي تقريلللللللللللر بعنلللللللللللوان "أثلللللللللللر خلللللللللللرو  بريطانيلللللللللللا علللللللللللل  االقتصلللللللللللا -ب 

و حيللللللث تنللللللاول ألللللللم األسللللللباب (2016)أغسللللللط  والبريطللللللاني والعربللللللي" 
ثلللللم بيلللللان أللللللم  والتلللللي أدت  لللللل  خلللللرو  بريطانيلللللا ملللللن االتحلللللاد االوروبلللللي

 الت ثيرات المحتملة عل  االقتصاد العالمي والبريطاني والعربي.
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السياسللللللللية واالجتماعيللللللللة التللللللللي و  "العوامللللللللل االقتصللللللللادية دراسللللللللة بعنللللللللوان -  
اللللللللنفط: والتحللللللللديات التلللللللي تواجللللللل  دول مجلللللللل  التعللللللللاون  تحلللللللدد أسلللللللعار

وقلللللللدمت فلللللللي االجتملللللللاع السلللللللابع لملللللللؤتمر الخلللللللليت للبحلللللللوث  والخليجلللللللي"
 19/8/2016-16بالتعللللللللللاون مللللللللللع جامعللللللللللة كللللللللللامبرد و خللللللللللالل الفتللللللللللرة 

لنلللللللدنو حيلللللللث تلللللللم بنلللللللاء نملللللللو   اقتصلللللللاد قياسلللللللي  -بجامعلللللللة كلللللللامبرد 
التللللللي تحللللللدد  لتشللللللخيص المتغيللللللرات االقتصللللللادية واالجتماعيللللللة والسياسللللللية

أسلللللللللعار اللللللللللنفط واللللللللللم التحلللللللللديات التلللللللللي تواجللللللللل  دول مجلللللللللل  التعلللللللللاون 
كملللللللا تناوللللللللت  .الخليجلللللللي وانعكاسلللللللاتها علللللللل  السياسلللللللة الماليلللللللة والنقديلللللللة

موضللللللللوع التنللللللللوع االقتصللللللللادي وكيفيللللللللة تقليللللللللل ت بلللللللل ب أسللللللللعار الدراسللللللللة 
 مجموعة من االستنتاجات والتوصيات.  ل  النفط وخلصت 

قتصللللللللادات العربيللللللللة فللللللللي ظللللللللل التطللللللللورات ورقللللللللة عمللللللللل بعنللللللللوان" أداء اال -د 
و حيلللللللث تعرضلللللللت ألللللللللم العواملللللللل (2016)أكتلللللللوبر  االقليميلللللللة والدوليلللللللة"

و وت ثيراتهلللللللا 2015التلللللللي أثلللللللرت علللللللل  أداء االقتصلللللللادات العربيلللللللة علللللللام 
علللللل  نملللللو النلللللاتت والماليلللللة العاملللللة والبطاللللللة والتضلللللخم وأوضلللللاع النقديلللللة 

 والمصرفية.
القطلللللاع الخلللللاص فلللللي التنميللللللة  مسللللللالمة  تقريلللللر بعنلللللوان" تطلللللوير وتع يللللل -ه 

االقتصللللللادية واالجتماعيللللللة فللللللي الللللللدول العربيللللللة"و واللللللل ي تنللللللاول العقبللللللات 
التللللللي تعللللللوق تنميللللللة القطللللللاع الخللللللاص فللللللي الللللللدول العربيللللللة واقتللللللراة عللللللدة 

 آليات للنهوا ب .
تقريلللر بعنلللوان" ارتفلللاع سلللعر اللللدوالر وأثلللر  علللل  اقتصلللادات اللللدول العربيلللة  -و 

و حيلللث تنلللاول ظلللالرة ارتفلللاع سلللعر (2016)أكتلللوبر  واالقتصلللاد االمريكلللي"
الللدوالر مقابللل بللاقي العمللالت القابلللة للتحويلللو ومللن ثللم أسللبابها وانعكاسللاتها 

 عل  اقتصادات الدول العربية واالقتصاد األمريكي.
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ورقللللللة عمللللللل بعنللللللوان "دور منتللللللديات التعللللللاون العربيللللللة الدوليللللللة فللللللي دعللللللم  -  
في العربلللللي السلللللنوي فلللللي الملللللؤتمر المصلللللر قُلللللّدمت االقتصلللللادات العربيلللللة"و 

وتناوللللللللللللللت موضلللللللللللللوع  و(25/11/2016-24)بيلللللللللللللروت:  2016لعلللللللللللللام 
للحلللللللوار والتعلللللللاون الجملللللللاعي بلللللللين الجلللللللانبين  ا  المنتلللللللديات باعتبلللللللار   طلللللللار 

قاملللللللة مسلللللللتوى جيلللللللد ملللللللن  علللللللل  أسلللللللا  المسلللللللاواة والمنفعلللللللة المتبادللللللللةو وا 
 عالقات الشراكة تتمي  بالتكافؤ والتعاون الشامل.

 رة والصناعة والقطاع الخاص:في مجال غرف التجا   –ج 
 نظلرا  و للك كبيرا  بتدما  القطاع الخاص فلي أعمالهلاو  التماما  تولي األمانة العامة  -90

لقطللاع فللي عمليللة التنميللة والتكامللل االقتصللادي العربللي. ومللن هلل ا اللللدور الحيللوي ل
فللي العديللد مللن االجتماعللات والملتقيللات مللع األمانللة العامللة للل ا المنطلللقو شللاركت 

الغلللر  العربيلللة والغلللر  التجاريللللة العربيلللة األجنبيلللة المشلللتركة وغيرللللا مللللن  اتحلللاد
 مؤسسات القطاع الخاصو ومنها ما يلي:

 )مسلللللللقط:( لمجلللللللل  اتحلللللللاد الغلللللللر  العربيلللللللة 122اجتماعلللللللات اللللللللدورة ) -أ 
 علللللللددا  ملللللللن الموضلللللللوعاتو ألمهلللللللا:نلللللللاقش االجتملللللللاع و (. 26/9/2016

يللللللة ومشللللللاركة مسللللللتقبل الغللللللر  المشللللللتركة فللللللي ظللللللل المسللللللتجدات اإلقليم
القطلللللاع الخلللللاص العربلللللي فلللللي المنتلللللديات التلللللي تنظمهلللللا جامعلللللة اللللللدول 

 العربية مع دول العالم والتكتالت اإلقليمية. 
المنتلللللللدى االقتصلللللللادي العربلللللللي البرتغلللللللالي الرابلللللللع الللللللل ي نظمتللللللل  الغرفلللللللة  -ب 

( 4/10/2016-3التجاريللللللللة الصللللللللناعية العربيللللللللة البرتغاليللللللللة )لشللللللللبونة: 
سلللللللللتعراا وتلللللللللم ا ريلللللللللة البرتغلللللللللال.رئلللللللللي  جمهو تحلللللللللت رعايلللللللللة فخاملللللللللة 

العالقللللللللات العربيللللللللة البرتغاليللللللللة مللللللللن بينهللللللللا قطللللللللاع  تع يلللللللل موضللللللللوعات 
كمللللللا  الصللللللحة والبنللللللاء والبنيللللللة التحتيللللللة والتعللللللاون والنمللللللو واالسللللللتثماراتو

 لقاءات ثنائية بين رجال األعمال العرب والبرتغاليين.ُعقدت 
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التجاريللللللة المنتلللللدى االقتصللللللادي العربلللللي البرا يلللللللي اللللللل ي نظمتللللل  الغرفللللللة  -  
وتللللللللم تقللللللللديم  و(5/10/2016العربيللللللللة البرا يليللللللللة )مدينللللللللة سللللللللاو بللللللللاولو: 

 عرا تحت عنوان "االبتكار التكنولوجي في العالم العربي".
العربلللللي األلملللللاني للتعلللللليم والتلللللدريب المهنلللللي الللللل ي نظمتللللل   (7)المنتلللللدى  -د 

غرفللللللة التجللللللارة والصللللللناعة العربيللللللة األلمانيللللللة مللللللع و ارة التعللللللليم والبحللللللث 
األلمانيلللللللة بالتعلللللللاون ملللللللع مؤسسلللللللة التلللللللدريب األلمانيلللللللة )بلللللللرلين: العلمللللللي 

( تحلللللللللت رعايلللللللللة وحضلللللللللور و يلللللللللرة الفيدراليلللللللللة للتعلللللللللليم 5-6/10/2016
األمانلللللللة العامللللللة ورقلللللللة حللللللول بنلللللللاء نملللللللو    والبحللللللث العلملللللللي. وقللللللدمت

 اقتصاد المعرفة للدول العربية.
اجتمللللللللاع المكتللللللللب التنفيلللللللل ي ومجللللللللل   دارة غرفللللللللة التجللللللللارة والصللللللللناعة  -ه 

(. وتللللللم الموافقللللللة عللللللل  تقريللللللر 5/10/2016يللللللة االلمانيللللللة )بللللللرلين: العرب
رئللللللي  الغرفللللللة اللللللل ي تضللللللمن تحقيللللللق نجاحللللللات فللللللي تنفيلللللل  اسللللللتراتيجية 

وعلللللل   2015الموافقلللللة علللللل  الحسلللللاب الختلللللامي لعلللللام تلللللم الغرفلللللة. كملللللا 
 .2017مشروع موا نة الغرفة لعام 

اجتمللللللللللللللللاع مجللللللللللللللللل   دارة الغرفللللللللللللللللة التجاريللللللللللللللللة العربيللللللللللللللللة البلجيكيللللللللللللللللة  -و 
 .16/11/2016قد في بروكسل بتاري  سمبورجية ال ي عُ اللك

العربيلللللللة االجتملللللللاع السلللللللنوي للجمعيلللللللة العموميلللللللة ومجلللللللل   دارة الغرفلللللللة  -  
و حيللث تللم عللرا (2/12/2016 السويسللرية للتجللارة والصللناعة )جنيلل :

ألم أنشطة الغرفلة وتلم التلداول بشل ن تع يل  التعلاون التجلاري بلين سويسلرا 
عللللل  ألميللللة مشللللاركة الجانللللب العربللللي فللللي  كيللللدوتللللم الت  .والعللللالم العربللللي

اجتماعللللات الغرفللللة للتحللللاور وتبللللادل ا راء بشلللل ن رفللللع التعللللاون المتبللللادل 
دعم عقد لقاء بلين  بعثة الجامعة في جني طلبت الغرفة من قد وتع ي  . و 

 الغرفة ومنظمة الهجرة الدولية لبحث مجاالت التعاون المتاحة.  
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 رية والتنافسية:يف جمال امللكية الفكتاسعًا: 

وتقللللللوم و لجنللللللة الفنيللللللة للملكيللللللة الفكريللللللةالفنيللللللة لمانللللللة األاألمانللللللة العامللللللة  تتللللللول  -91
بمجموعلللللة ملللللن األنشلللللطة والفعاليلللللات سلللللواء باإلعلللللداد أو بلللللالتنظيم أو بالحضلللللور 
والمشلللللللاركةو وفيملللللللا يللللللللي علللللللرا ألللللللللم نتلللللللائت تللللللللك االجتماعلللللللات واألنشلللللللطة 

 حسب تسلسلها ال مني: 
ت الجمعيلللة العاملللة للمنظملللة العالميلللة للملكيلللة الفكريلللة ( الجتماعلللا56اللللدورة ) -

علللدة اجتماعلللات بعقلللد  األمانلللة العاملللة(. وقاملللت 11/10/2016-3 جنيللل :(
تنسلللليقية عللللل  لللللامش اجتماعللللات الجمعيللللة مللللع المسللللؤولين الحكللللوميين عللللن 
مكاتلللب الملكيلللة الفكريلللة باللللدول العربيلللة. وتلللم مناقشلللة آخلللر المسلللتجدات حلللول 

المجلللل  االقتصلللادي  صلللدرأئملللة للملكيلللة الفكريلللة والتلللي  نشلللاء لجنلللة فنيلللة دا
بتنشلائهاو وألميلة  للك  18/2/2016بتلاري  ( 2089القرار رقلم )واالجتماعي 

 العاملة ةاألمانلعقلدت كل لك لتنسيق العمل العربلي فلي مجلال الملكيلة الفكريلة. 
ة اجتماعللا  مللع مللدير المكتللب اإلقليمللي للللدول العربيللة بالمنظمللة العالميللة للملكيلل

 .2017الفكرية وتم االتفاق عل  خطة العمل واألنشطة التي ستنف  في عام 
لمكافحللللللة الجللللللرائم الخاصللللللة بالملكيللللللة الفكريللللللة فللللللي  (6)المللللللؤتمر اإلقليمللللللي  -

 (.16/11/2016-15منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )دبي: 
بلداع المؤتمر الدولي لبناء احترام حقوق الملكيلة الفكريلة ملن أجلل االبتكلار واإل -

والللل ى نظمتللل  المنظملللة العالميلللة للملكيلللة الفكريلللة بالتعلللاون ملللع مجلللل  محليلللة 
 جمهورية الصين الشعبية ومكتب الدولة للملكية الفكرية )شلنغهاي:  –شنغهاي 

( بحضللللللور المللللللدير العللللللام للمنظمللللللة العالميللللللة للملكيللللللة 18/11/2016 -17
ان التعللاون الللدولي الفكريللةو وقللدمت األمانللة العامللة ورقتللي عمللل  حللدالما بعنللو 

فللي تع يلل  احتللرام حقللوق الملكيللة الفكريللة والثانيللة عللن االسللتبيان الخللاص بفلليلم 
الكارتون وال ى يعلد ملن أللم المشلروعات المشلتركة بلين جامعلة اللدول العربيلة 
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نشلللر اللللوعي وتع يللل    لللل والمنظملللة العالميلللة للملكيلللة الفكريلللةو والللل ى يهلللد  
ضللمنت النللدوة عللددا  مللن المحللاور حللول كيفيللة مفهللوم ثقافللة الملكيللة الفكريللة. وت

االسلللتفادة ملللن نظلللام الملكيلللة الفكريلللة واسلللتحداث وسلللائل جديلللدة لتحفيللل  النملللو 
االقتصلللادي واالسلللتراتيجية الوطنيلللة للملكيلللة الفكريلللة وكيفيلللة تمكلللين اللللدول ملللن 
اسللللتخدام نظللللام الملكيللللة الفكريللللة لتحقيللللق األلللللدا  التنمويللللة الوطنيللللة وكيفيللللة 

 ة مبتكرة وفعالة إلنفا  حقوق الملكية الفكرية. استحداث آلي
نلللللدوة بعنلللللوان "الملكيلللللة الفكريلللللة والصلللللحافة" بالتعلللللاون ملللللع المنظملللللة العالميلللللة  -

و ولللللللللللدفت  للللللللللل  (6/12/2016-4للملكيللللللللللة الفكريللللللللللة )األمانللللللللللة العامللللللللللة: 
يمانلللللا  ب لميلللللة قضلللللية  توعيلللللة اإلعلللللالم والصلللللحافة بقضلللللايا الملكيلللللة الفكريلللللة 

نسللللبة للصللللحافة العربيللللة مللللن خللللالل التوعيللللة الجماليريللللة الملكيللللة الفكريللللة بال
والتثقيلللللللل  لتع يلللللللل  احتللللللللرام حقللللللللوق الملكيللللللللة الفكريللللللللة. واستعرضللللللللت النللللللللدوة 
عللللللددا  مللللللن أوراق العمللللللل المقدمللللللة حللللللول حقللللللوق المؤللللللل  وعللللللرا تجللللللارب 
عمليللللللللة عللللللللن الصللللللللحافة وعالقتهللللللللا بالملكيللللللللة الفكريللللللللةو وبرنللللللللامت المنظمللللللللة 

 لتنمية في الدول العربية.العالمية للملكية الفكرية بش ن ا
-20االجتمللللللللاع األول للجنللللللللة الفنيللللللللة للملكيللللللللة الفكريللللللللة )األمانللللللللة العامللللللللة:  -

رقللللم لمجللللل  االقتصللللادي واالجتمللللاعي ا (و و لللللك تنفيلللل ا  لقللللرار21/2/2017
حلليط االجتمللاع أُ و بشلل ن  نشللاء اللجنللة الملل كورة.  18/2/2016بتللاري   2086
توصليات ملن عنل  علدة صلدر و و للجنلةبالصيغة النهائية للنظام اللداخلي  علما  

ألمها تسمية رئي  اللجنلة لملدة سلنتين وفقلا  للترشليحات التلي سلترد ملن اللدول 
العربيللةو عقللد اجتمللاعين للجنللة سللنويا  احللدلما فللي ينللاير وا خللر فللي سللبتمبر 
حتللل  يتسلللن  التحضلللير والتنسللليق العربلللي الجيلللد والفاعلللل حلللول الموضلللوعات 

رات اللجلللللان النوعيلللللة بالمنظملللللة العالميلللللة المطروحلللللة علللللل  جلللللدول أعملللللال دو 
للملكيلللة الفكريلللة قبلللل موعلللد انعقادللللا. كملللا أوصللل  االجتملللاع بتعمللليم اسلللتبيان 
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عللللل  الللللدول العربيللللة للتعللللر  عللللل  االحتياجللللات التدريبيللللة للعللللاملين بمكاتللللب 
الملكيللة الفكريللة بهللاو واختيللار الخبللراء المختصللون فللي مجللال الملكيللة الفكريللة. 

جنللة بتعللداد جللدول مقللارن بالتشللريعات الوطنيللة فللي كللل دولللة. كلل لك سللتقوم الل
حلللدلما علللن أوكللل لكو تلللم التوصلللية بتنشلللاء لجنتلللين فلللرعيتين للملكيلللة الفكريلللة 
 الملكية الصناعية واألخرى عن حقوق المؤل  والحقوق المجاورة.

 :يف جمال التنسيق واملتابعة االقتصاديةعاشرًا: 
لقلللللرارات  ا  االقتصلللللادي واالجتملللللاعي تنفيللللل تتلللللولي األمانلللللة العاملللللة  علللللداد الملللللل   -92

المجلللللللل  االقتصلللللللادي  ملللللللن القملللللللم العربيلللللللة العاديلللللللة ووفلللللللق المعلللللللايير المعتملللللللدة
 المقدمللللللللة الموضللللللللوعات بمراجعللللللللة العامللللللللةواالجتمللللللللاعي. وقللللللللد قامللللللللت األمانللللللللة 

وبعلللللللرا الموضلللللللوع علللللللل  للمجلللللللل  . للقملللللللة المقلللللللرة المعلللللللايير ملللللللع وموائمتهلللللللا
و أصلللللللللدر القلللللللللرار رقلللللللللم (99لعاديلللللللللة )االجتملللللللللاعي فلللللللللي دورتللللللللل  ااالقتصلللللللللادي و 

 بالموضللللللللللللللللوعات اإلحاطللللللللللللللللة علمللللللللللللللللا   بشلللللللللللللللل ن 16/2/2017بتللللللللللللللللاري   2118
المقتللللللللللللرة تضللللللللللللمينها فللللللللللللي المللللللللللللل  االقتصللللللللللللادي  واالجتماعيللللللللللللة االقتصللللللللللللادية

واالجتملللللاعي لمجللللللل  جامعللللللة اللللللدول العربيللللللة عللللللل  مسلللللتوى القمللللللة فللللللي دورتلللللل  
تصللللللللللادي (و تمهيللللللللللدا  لمناقشللللللللللتها فللللللللللي اجتماعللللللللللات المجللللللللللل  االق28العاديللللللللللة )

 واالجتماعي التحضيرية للقمة.
ـــرارات ا ـــة متابعـــة تنفيـــذ   ـــة اال ريقي ـــة العربي ـــة لقم )مـــاالبو  ـــي دورتهـــا الرابع

 (23/11/2016االستوائية:  غينيا –
ُعقللللدت القمللللة العربيللللة األفريقيللللة الرابعللللة فللللي مدينللللة مللللاالبو عاصللللمة دولللللة غينيللللا  -93

يلللللللللة مسلللللللللتدامة لتنم و تحلللللللللت شلللللللللعار "معلللللللللا  23/11/2016 بتلللللللللاري االسلللللللللتوائية 
مجموعللللة مللللن الوثللللائق مللللن بينهللللا  عللللالن تعللللاون اقتصللللادي". وقللللد أقللللرت القمللللة و 

ومجموعللللللللللة القللللللللللرارات  ات العالقللللللللللة بالتعللللللللللاون العربللللللللللي االفريقلللللللللليو  -مللللللللللاالبو
تناوللللللللت جمللللللللة ملللللللن األملللللللور ملللللللن بينهلللللللا تع يللللللل  العالقلللللللات االقتصلللللللادية بلللللللين 
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الجهللللللللللود الجللللللللللانبين األفريقللللللللللي والعربللللللللللي و يللللللللللادة التعللللللللللاون بينهمللللللللللا ومواصلللللللللللة 
وا  اللللللة العوائللللق التلللللي تعتلللللرا سللللبل تفعيلللللل وتطللللوير التعلللللاون العربلللللي المشللللتركة 

األفريقلللللللي وفقلللللللا  للمصلللللللالأ المشلللللللتركة. وقبيلللللللل انطلللللللالق أعملللللللال القملللللللةو انعقلللللللد 
فللللللللي مدينللللللللة  18/11/2016 بتللللللللاري المنتللللللللدى االقتصللللللللادي العربللللللللي اإلفريقللللللللي 

مار بلللللللين  يلللللللادة تلللللللدفقات التجلللللللارة واالسلللللللتثملللللللاالبوو ورّكللللللل  علللللللل  تع يللللللل  سلللللللبل 
 اإلقليمين من خالل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص. 

كملللللللللا انعقلللللللللد االجتملللللللللاع اللللللللللو اري المشلللللللللترك األول للللللللللو راء األفارقلللللللللة والعلللللللللرب  -94
المسلللللللللللللللللؤولين علللللللللللللللللن االقتصلللللللللللللللللاد والتجلللللللللللللللللارة والماليلللللللللللللللللة بملللللللللللللللللاالبو بتلللللللللللللللللاري  

التمويللللللل  خللللللاللفللللللرص االسللللللتثمار مللللللن  و تحللللللت شللللللعار "تع يلللللل 21/11/2016
. واتفللللللق المشللللللاركون عللللللل  متابعللللللة ة العللللللابرة للحللللللدود"وتطللللللوير البنيللللللة األساسللللللي

والجوانلللللب االقتصلللللادية  منتلللللدى االقتصلللللادي العربلللللي االفريقللللليتنفيللللل  توصللللليات ال
 للللل  المجللللل  والقللللرارات الصللللادرة عللللن القمللللةو وتللللم رفللللع  لللللك  عللللالن مللللاالبو فللللي 

 المشترك لو راء الخارجية العرب واألفارقة.
ــــــدو  ال ــــــة ل  ــــــة الرابع ــــــائب القم ــــــة نت ــــــة متابع ــــــا ال نوبي ــــــة ودو  أمرين عربي

 :  (2018  نزويال:  مهوريةواإلعداد ل قمة  ي دورتها الخامسة )
 مرينا ال نوبية :أالتعاون اال تصادي بين الدو  العربية ودو  

مدينلللللة عقلللللدت اللللللدورة األوللللللي لقملللللة اللللللدول العربيلللللة ودول أمريكلللللا الجنوبيلللللة فلللللي  -95
( والللللللدورة الثالثللللللة 2009) دوحللللللةال مدينللللللة فللللللي( والللللللدورة الثانيللللللة 2005) برا يليللللللا
و (2015) الريللللللللاافلللللللي مدينلللللللة (و واللللللللدورة الرابعلللللللة 2012) ليملللللللامدينلللللللة فلللللللي 

تعلللللد القملللللة و . 2018وسلللللتعقد القملللللة الخامسلللللة فلللللي جمهوريلللللة فنللللل ويال فلللللي علللللام 
 رسلللللللاؤلا فلللللللي اللللللللدورة  األخيلللللللرة اسلللللللتكماال  ألسللللللل  ومبلللللللادل التعلللللللاون التلللللللي تلللللللم

عللللللللاون االقتصللللللللادي والتجللللللللاري والتللللللللي تهللللللللد   للللللللل  تع يلللللللل  التو األوللللللللل  للقمللللللللة
 واالستثماري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. 
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وقللللللد صللللللدر عللللللن القمللللللة " عللللللالن الريللللللاا" اللللللل ي ركلللللل  بشللللللكل أساسللللللي عللللللل   -96
عللللللالن فللللللي اإلتع يلللللل  التعللللللاون فللللللي العديللللللد مللللللن المجللللللاالت االقتصللللللادية. وأكللللللد 

تنفيللللللل   المجلللللللاالت القطاعيلللللللة علللللللل  ألميلللللللة فلللللللي( المتعلقلللللللة بالتعلللللللاون 1الفقلللللللرة )
وكللللل لك عللللل  ألميللللة تفعيلللللل  وخطللللط العمللللل المشللللتركة فلللللي المجللللاالت القطاعيللللة

عمللللللللل اللجللللللللان القطاعيللللللللة المشللللللللتركة المنللللللللوط بهللللللللا ترجمللللللللة مللللللللا صللللللللدر عللللللللن 
االجتماعللللللات الو اريلللللللة القطاعيللللللة ملللللللن قللللللرارات  لللللللل  مشللللللاريع وبلللللللرامت مشلللللللتركة 

واالجتملللللللاعي متابعلللللللة تنفيللللللل  قلللللللرارات  االقتصلللللللاديالمجلللللللل   ويتلللللللول للتعلللللللاون. 
فللللللي  المجللللللل  كللللللل قمللللللة بصللللللفة دوريللللللة إلصللللللدار التوجيهللللللات الال مللللللة. وقللللللد ال

 و1/9/2016 ( بتللللللللللاري 2100قلللللللللرار  رقللللللللللم )بموجللللللللللب (  98دورتللللللللل  العاديللللللللللة )
االقتصلللللللادي لمجلللللللاالت التعلللللللاون  يلللللللةتقييمورقلللللللة عملللللللل  األمانلللللللة العاملللللللة بتعلللللللداد

بعللللللد مللللللرور  و و لللللللكمريكللللللا الجنوبيللللللةأبللللللين الللللللدول العربيللللللة ودول واالجتمللللللاعي 
بللللرا  الصللللعوبات والمعوقللللات التللللي عشللللر سللللنو  ات عللللل  انطللللالق للللل ا التعللللاون وا 

الال ملللللة لمعالجلللللة لللللل   الصلللللعوباتو  تتعتلللللرا سلللللبل تنفيللللل  و وتقلللللديم االقتراحلللللا
مللللللع التركيللللللل  علللللللل  أولويلللللللات البلللللللرامت واألنشلللللللطة فلللللللي مختلللللللل  مجلللللللاالت لللللللل ا 

 التعاون. 
أوضلللللحت خاللهلللللا ورقلللللة ملللللوج ة فلللللي لللللل ا الخصلللللوصو  العاملللللةاألمانلللللة  أعلللللدت -97

 ملللللللن التنفيللللللل  فلللللللي صلللللللعوبات يواجللللللل  االقتصلللللللادية المجلللللللاالت فلللللللي لتعلللللللاونأن ا
 المللللل كورة المجلللللاالت فلللللي االتصلللللال نقلللللاط بلللللين الفاعلللللل التنسللللليق غيلللللاب ألمهلللللا
 يشللللللكل ممللللللا الجنللللللوبي األمريكللللللي الجانللللللب مللللللن ونظللللللرائهم العربللللللي الجانللللللب مللللللن
 عمليللللة فللللي بللللطء للللل    لللللك يللللؤدى حيللللث القمللللة مقللللررات تنفيلللل  فللللي رئيسلللليا   عائقللللا  
 األنشلللللطة لتنفيللللل  الماليلللللة الملللللوارد تلللللوافر علللللدم لللللل   باإلضلللللافة ووالمتابعلللللة  التنفيللللل

 المتفق عليها.
المجلللللللللل  االقتصلللللللللادي واالجتملللللللللاعي فلللللللللي دورتللللللللل   وتجلللللللللدر اإلشلللللللللارة  لللللللللل  أن  -98
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( طللللللب ملللللن مجلللللل  الجامعلللللة علللللل  المسلللللتوى اللللللو اري النظلللللر فلللللي 98العاديلللللة )
االقتصللللللادية  تفعيللللللل التعللللللاون العربللللللي مللللللع دول أمريكللللللا الجنوبيللللللة فللللللي الجوانللللللب

واالجتماعيلللللةو و للللللك فلللللي ضلللللوء تللللل خر عقلللللد علللللدد ملللللن االجتماعلللللات والفعاليلللللات 
طلللللللرة الموضلللللللوع فلللللللي اجتمللللللللاع   وتللللللللمالمشلللللللتركة فلللللللي الجوانلللللللب المتخصصلللللللة. 

مجلللللللل  كبلللللللار المسلللللللؤولين فلللللللي و ارت الخارجيلللللللة لللللللللدول العربيلللللللة ودول أمريكلللللللا 
( وتقلللللللللدمت 28/9/2016-27نيويلللللللللورك : –الجنوبيلللللللللة )مقلللللللللر األملللللللللم المتحلللللللللدة 

دول أمريكللللللا الجنوبيللللللة بمقتللللللرة لعقللللللد االجتماعللللللات الملللللل كورة فللللللي خطللللللط عمللللللل 
 للنفقللللللات ترشلللللليدا  " عللللللالن الريللللللاا" وتجمعيهللللللا عللللللل  نحللللللو موضللللللوعيو و لللللللك 

 االجتماعات.  في بالمشاركة الخاص والوقت
فلللللللللي دورتللللللللل  االقتصلللللللللادي واالجتملللللللللاعي وبعللللللللرا الموضلللللللللوع علللللللللل  المجلللللللللل   -99

مللللللللللع الجانللللللللللب  بالتنسلللللللللليقعللللللللللة كللللللللللل  األمانللللللللللة العامللللللللللة للجامو (99العاديللللللللللة )
األمريكللللللللي الجنللللللللوبي لعقللللللللد االجتماعللللللللات االقتصللللللللادية القطاعيللللللللة الللللللللواردة فللللللللي 
خطللللللة عمللللللل الريللللللاا عللللللل  لللللللامش االجتماعللللللات القطاعيللللللة  ات العالقللللللة فللللللي 
المحافللللللل الدوليللللللةو و لللللللك تللللللوفيرا  للوقللللللت والنفقللللللات كلمللللللا أمكللللللن  لللللللكو وعللللللرا 

عي ضلللللمن الترتيبلللللات النتلللللائت علللللل  اجتماعلللللات المجلللللل  االقتصلللللادي واالجتملللللا
المطلوبللللللة إلعللللللداد المللللللل  االقتصللللللادي اللللللل ي سلللللليعرا عللللللل  القمللللللة الخامسللللللة 

 (.2018)جمهورية فن ويال: 
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 اجلزء الثاني: العمل االجتماعي العربي املشرتك
 ــــــــــــــــــ

 :"األبعاد االجتماعية" 2030خطة التنمية املستدامة أوال: 
( 663تنفيللللل  قلللللرار قملللللة نواكشلللللوط رقلللللم )ل اتعلللللدة خطلللللو  األمانلللللة العاملللللة اتخللللل ت -100

الللللللللل ي أقلللللللللر اإلعلللللللللالن العربلللللللللي لتنفيللللللللل  خطلللللللللة التنميلللللللللة  25/7/2016بتلللللللللاري  
فللللللي المنطقللللللة العربيللللللة "األبعللللللاد االجتماعيللللللة"و الصللللللادر عللللللن  2030المسللللللتدامة 

أول ملللللؤتمر و اري  قليملللللي فلللللي العلللللالم لتنفيللللل  تللللللك الخطلللللة العالميلللللةو بنلللللاء  علللللل  
ماعيلللللللة التنمويلللللللة التلللللللي وجهلللللللت بهلللللللا القملللللللة العربيلللللللةو األولويلللللللات العربيلللللللة االجت

انطالقللللا  مللللن أن تلللللك األبعللللاد لللللي التللللي تملللل  المللللواطن بصللللورة مباشللللرةو وفللللي و 
 مقدمتها القضاء عل  الفقر بمختل  أبعاد .

 أعلللللللال  تنفيللللللل  نتلللللللائت اإلعلللللللالن العربلللللللي المشلللللللار  ليللللللل قاملللللللت األمانلللللللة العاملللللللة ب -101
ت القطاعيلللللللة فلللللللي مختللللللللل  والللللللل ي جلللللللاء ليتنلللللللاغم ملللللللع الخطللللللللط واالسلللللللتراتيجيا

 :ويتلخص بعضها فيما يليالمجاالت االجتماعيةو 
 في مجال التنمية والسياسات االجتماعية:

 خطة العمل العربية للمسنين. -
 العقد العربي لألشخاص  وي اإلعاقة. -
 القانون العربي االسترشادي لحماية حقوق األشخاص  وي اإلعاقة. -
 .االستراتيجية العربية لمكافحة الفقر -
تع يلللللل  المعرفللللللة والبنيللللللة التحتيللللللة للسياسللللللات العامللللللة مللللللن أجللللللل تنفيلللللل  اتفاقيللللللة األمللللللم  -

 المتحدة لحقوق األشخاص  وي اإلعاقة في المنطقة العربية.
 البرنامت العربي للحد من الفقر في الدول العربية. -
 علللللالن شلللللرم الشلللللي  حلللللول "أولويلللللات تنميلللللة الشلللللعوب العربيلللللة ضلللللمن أجنلللللدة التنميلللللة  -

 ".2015بعد  العالمية ما
 "األبعاد االجتماعية". 2030اإلعالن العربي لتنفي  خطة التنمية المستدامة  -
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 في مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية:
اإلطلللللار االسلللللتراتيجي العربلللللي لالسلللللتجابة لفيلللللرو  نقلللللص المناعلللللة البشلللللري واإليلللللد   -

(2014 – 2020.) 
وليلللللللة وطلللللللب األسلللللللرة الخطلللللللة االسلللللللتراتيجية العربيلللللللة لتطلللللللوير الرعايلللللللة الصلللللللحية األ -

(2011 – 2016.) 
 (.2030 – 2017مشروع االستراتيجية العربية للصحة والبيئة ) -
الخطلللللة االسلللللتراتيجية العربيللللللة متعلللللددة القطاعللللللات حلللللول صللللللحة األمهلللللات واألطفللللللال  -

 (.2030 – 2017والمرالقات  ات ألدا  محددة )
 في مجال الشباب والرياضة:

 شباب والرياضة.الدليل اإلرشادي للسياسة العربية لل -
 في مجال المرأة واألسرة والطفولة:

 االستراتيجية االقليمية "حماية المرأة العربية: األمن والسالم". -
 خطة العمل التنفي ية "حماية المرأة العربية :االمن والسالم".  -
 عالن القالرة للمرأة العربية.   -
 . 2030 نطقة العربية لما بعدالخطة االستراتيجية التنفي ية "اجندة تنمية المرأة في الم -
 خطة عمل "مكافحة االمية بين النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية" . -
 االستراتيجية العربية لألسرة. -
 .2030طار ألدا  التنمية المستدامة  منها  العمل لألسرة في المنطقة العربية في  -
 االستراتيجية العربية للحد من عمل األطفال.  -
 بادل التوجيهية حول ضمان حقوق األطفال في حاالت الطوارل.وثيقة الم -
 الدليل التشريعي النمو جي لحقوق الطفل. -
 االستراتيجية العربية لتنمية لغة الطفل. -
 االستراتيجية العربية للوقاية من مخاطر الجنوة وظوالر االنحرا . -
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 مشاريع استراتيجيات قيد البحث في مجال المرأة واألسرة والطفولة: -
 "االستراتيجية العربية حول "حماية األطفال في وضع اللجوء والن وة. 
  2030أجندة التنمية لالستثمار في الطفولة في الوطن العربي لما بعد" 

 في مجال حقوق اإلنسان:
 الدليل االسترشادي للتربية عل  حقوق اإلنسان. -
 الخطة العربية لتع ي  ثقافة حقوق اإلنسان. -
 ية عل  حقوق اإلنسان.الخطة العربية للترب -
 .2004الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  -
 .1994االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في المنطقة العربية  -
 االتفا يات ذات الص ة بحقوق اإلنسان: -

 .النظام األساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان 
 .القانون العربي االسترشادي لمنع ا دراء األديان 
 الستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة االتجار بالبشر.ا 

 مشاريع استراتي يات  يد البحث  ي م ا  حقوق اإلنسان: -
 .االستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان 
  اإلعللللللللللالن العربللللللللللي المتعلللللللللللق بحللللللللللق ومسللللللللللؤولية األفللللللللللراد والجماعللللللللللات وليئللللللللللات

 .ةالمجتمع في تع ي  وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسي
 .الدليل االسترشادي العربي لمنالضة التع يب 
 .تحديث االتف قي  العربي  لتنظيم أوض ع الالجئين 

 في مجال شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة:
خطلللللللللة عملللللللللل اللجنلللللللللة الفنيلللللللللة التنسللللللللليقية العربيلللللللللة األفريقيلللللللللة المعنيلللللللللة بلللللللللالهجرة  -

TCCM (2016 – 2019). 
  ARCPة حلللللللللللول الهجلللللللللللرة عمليلللللللللللة التشلللللللللللاور العربيلللللللللللة اإلقليميللللللللللللخطلللللللللللة عملللللللللللل  -

(2016 – 2017). 
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المفوضلللللية السلللللامية و خطلللللة العملللللل بلللللين األمانلللللة العاملللللة لجامعلللللة اللللللدول العربيلللللة  -
 .(2018 – 2016)لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

خطلللللة عملللللل مصلللللفوفة األنشلللللطة المشلللللتركة بلللللين األمانلللللة العاملللللة لجامعلللللة اللللللدول  -
 .(2018 – 2016)العربية واألمم المتحدة 

مجموعللللللة العمللللللل حللللللول الهجللللللرة الدوليللللللة بللللللين المفوضللللللية األوروبيللللللة خطللللللة عمللللللل  -
 .(2018 – 2016)واألمانة العامة لجامعة الدول العربية 

خطللللللة عملللللللل مجموعلللللللة العمللللللل المعنيلللللللة بلللللللالهجرة الدوليللللللة فلللللللي المنطقلللللللة العربيلللللللة  -
(2016 – 2017). 

 في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي:
 ربي.خطة تطوير التعليم في الوطن الع -
في انتظار اعتمادلا من ) .االستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار -

 مجل  جامعة الدول العربية عل  مستوى القمة(.قبل 
 في المجال الثقافي:

 جاري  عداد االستراتيجية العربية للنهوا باللغة العربية. -
 في مجال حوار الحضارات:

 (.2019 – 2016الموحدة لتحال  الحضارات )الخطة االستراتيجية العربية  -
 في مجال منظمات المجتمع المدني:

 (.2026 – 2016العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني ) -
وحتلللللل  شللللللهر  2016خللللللالل عللللللام األمانللللللة العامللللللة  تفللللللي ضللللللوء مللللللا تقللللللدم نفلللللل  -102

( نشللللللللللاط متخصللللللللللصو وجللللللللللاءت للللللللللل   248عللللللللللدد ) 2017فبرايللللللللللر / شللللللللللباط 
ات القمللللللللم العربيللللللللة والمجللللللللل  االقتصللللللللادي  األنشللللللللطة فللللللللي  طللللللللار تنفيلللللللل  قللللللللرار 

واالجتمللللللللاعي ومجللللللللل  الجامعللللللللة والمجللللللللال  الو اريللللللللة المتخصصللللللللة )الشللللللللؤون 
الشللللللللباب والرياضللللللللة(و وفلللللللي  طللللللللار تنفيلللللللل  الخطللللللللط  –الصللللللللحة  –االجتماعيلللللللة 

واالسلللللللتراتيجيات المشلللللللار  ليهللللللللاو تجلللللللدر اإلشللللللللارة  لللللللل  أن للللللللل   األنشلللللللطة تللللللللم 
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ي اللللللللدول األعضلللللللاء والمنظملللللللات تنفيللللللل لا بالتنسللللللليق ملللللللع الجهلللللللات المعنيلللللللة فللللللل
العربيلللللللة ووكلللللللاالت األملللللللم المتحلللللللدة المتخصصلللللللة ومنظملللللللات المجتملللللللع الملللللللدني 

  ات الصلة.
 عل : األمانة العامةوفي ل ا اإلطار رك ت أنشطة  -103

األبعللللللللاد "و فللللللللي الللللللللدول العربيللللللللة 2030تنفيلللللللل  أجنللللللللدة التنميللللللللة المسللللللللتدامة  -
يم والمللللللللرأة و السلللللللليما فللللللللي مجللللللللاالت الفقللللللللرو الصللللللللحة والتعللللللللل"االجتماعيللللللللة

 واألسرة والطفولة واألشخاص  وي اإلعاقة والمجتمع المدني والشباب.
 الفقر متعدد األبعاد في المنطقة العربية. -
 الالجئين والنا حين والهجرة في المنطقة العربية وفي دول الجوار. -
تنفيللللل  المسلللللوحات الميدانيلللللة واالجتماعيلللللة حلللللول الظلللللرو  المعيشلللللية لألسلللللر  -

 اء واألطفال والشباب.وصحة األسرة والنس
جملللللع وتحلللللديث قواعلللللد البيانلللللات والمعلوملللللات ونشلللللرلا لالسلللللتفادة منهلللللا فلللللي  -

 البحوث والدراسات ورسم السياسات الصحية والتنموية.
اتجاللللللللات وسللللللللوكيات الشلللللللباب فلللللللي مجلللللللاالت الصلللللللحة والتعلللللللليم والعنللللللل   -

 واإلرلاب.
ة التعللللللللاون والتنسلللللللليق مللللللللع البرلمللللللللانيين العللللللللرب فللللللللي الجوانللللللللب االجتماعيلللللللل -

 والتنموية والتشريعية.
التعللللللللاون والحللللللللوار الثقللللللللافي العربللللللللي مللللللللع الحضللللللللارات والثقافللللللللات األخللللللللرى  -

 لتحسين وتقديم الصورة الحقيقية للثقافة العربية.
تع يللللللل  القلللللللدرات والكفلللللللاءات فلللللللي اللللللللدول العربيلللللللة ملللللللن خلللللللالل علللللللدد ملللللللن  -

 ورشات العمل التدريبية اإلقليمية المتخصصة.
طبوعللللللللات والتقللللللللارير والدراسللللللللات فللللللللي  صللللللللدار عللللللللدد مللللللللن المنشللللللللورات والم -

 المجاالت التنموية.
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 :يف جمال التنمية والسياسات االجتماعيةثانيًا: 
يللللللللل تي فلللللللللي مقلللللللللدمتها اإلرللللللللللابو و واجللللللللل  اللللللللللوطن العربلللللللللي تحلللللللللديات كبلللللللللرى ي -104

يتصلللللل بللللل  ملللللن أفكلللللار تكفيريلللللة تشلللللكل تهديلللللدا  للكيانلللللات الوطنيلللللةو وتسلللللع   وملللللا
عاقللللللة التنميللللللةو  للللللل   شللللللاعة الفوضلللللل  واإلخللللللالل بللللللاألمن وانهيلللللل ار االقتصللللللاد وا 

 واستهدا  فئة الشباب تحديدا .
رئللللللي   –انطالقللللللا  ممللللللا تقللللللدم وبرعايللللللة فخامللللللة الللللللرئي  عبللللللد الفتللللللاة السيسللللللي  -105

نظللللللم مجللللللل  و راء الشللللللؤون االجتماعيللللللة العللللللربو  –جمهوريللللللة مصللللللر العربيللللللة 
الملللللللللؤتمر اللللللللللو اري العربلللللللللي حلللللللللول اإلرللللللللللاب والتنميلللللللللة االجتماعيلللللللللة: أسلللللللللباب 

 في مدينة شرم الشي . 28/2/2017-27ل ي عقد يومي ومعالجاتو ا
صلللللللدر علللللللن الملللللللؤتمر اإلعلللللللالن العربلللللللي تحلللللللت عنلللللللوان "دعلللللللم العملللللللل العربلللللللي  -106

للقضلللللللاء علللللللل  اإلرللللللللاب"و الللللللل ي أكلللللللد العللللللل م علللللللل  القضلللللللاء علللللللل  اإلرللللللللاب 
والتطلللللر  بكافلللللة أشلللللكالهما وصلللللورلماو والتصلللللدي لجميلللللع التنظيملللللات اإلرلابيلللللة 

الجمللللاعيو عللللل  جميللللع المسللللتويات وبتنسلللليق مللللن خللللالل تع يلللل  العمللللل العربللللي 
 بين كافة قوى المجتمع.

علللللللدد ملللللللن تضلللللللمن اإلعلللللللالن الصلللللللادر علللللللن الملللللللؤتمر توصللللللليات محلللللللددة فلللللللي  -107
مجللللللللللاالت الخطللللللللللط والسياسللللللللللاتو ا ليللللللللللات والتشللللللللللريعاتو المجتمللللللللللع الللللللللللدوليو 
الخطللللللاب الللللللدينيو المشللللللاركة المجتمعيللللللة ومنظمللللللات المجتمللللللع المللللللدنيو التعللللللليم 

فللللللللي تع يلللللللل  الجهللللللللود و لللللللللك لوسللللللللهام والشللللللللباب والمللللللللرأةو  والثقافللللللللةو اإلعللللللللالمو
 العربية الرامية للقضاء عل  اإلرلاب.

فللللللللي  طلللللللللار الحللللللللرص علللللللللل  دمللللللللت الفئلللللللللات الهشللللللللة فلللللللللي المجتمللللللللع وخاصلللللللللة  -108
األشلللللللخاص  وي اإلعاقلللللللة والمسلللللللنينو نظملللللللت األمانلللللللة العاملللللللة النلللللللدوة العربيلللللللة 

مة حللللللول حقللللللوق األشللللللخاص  وي اإلعاقللللللة فللللللي  طللللللار خطللللللة التنميللللللة المسللللللتدا
و والتللللللللي أصللللللللدرت عللللللللدد مللللللللن التوصلللللللليات الهامللللللللة التللللللللي لللللللللدفت  للللللللل  2030
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تضلللللللللللمين حقلللللللللللوق األشلللللللللللخاص  وي اإلعاقلللللللللللة فلللللللللللي التشلللللللللللريعات والسياسلللللللللللات 
قليميللللللة فللللللي للللللل ا المجللللللال وصللللللوال   للللللل  رؤيللللللة الوطنيللللللةو وتطللللللوير السياسللللللات اإل

عربيلللللللة فلللللللي  طلللللللار تنفيللللللل  األللللللللدا  والغايلللللللات  ات الصللللللللة باألشلللللللخاص  وي 
و ملللللع الت كيللللللد علللللل  المقاربللللللة 2030نميلللللة المسللللللتدامة اإلعاقلللللة ضلللللمن خطللللللة الت

 القائمة عل  حقوق اإلنسان.
نظمللللللت األمانللللللة العامللللللة اجتمللللللاع فنللللللي متخصللللللص إلعللللللداد  وفللللللي  ات اإلطللللللار -109

اسللللللتراتيجية حللللللول دعللللللم حقللللللوق األشللللللخاص المسللللللنين فللللللي الرعايللللللة االجتماعيللللللة 
والصلللللحيةو التلللللي تسلللللتهد  تشلللللخيص واقلللللع المسلللللنين فلللللي اللللللدول العربيلللللة علللللل  

وى التشللللللريعات وا ليللللللات والبللللللرامت ووضللللللع مفهللللللوم موحللللللد للمسللللللنو فضللللللال  مسللللللت
علللللن الخطلللللط والبلللللرامت التلللللي تهلللللد   لللللل  حمايلللللة كبلللللار السلللللن وحصلللللولهم علللللل  
حقلللللللوقهم فلللللللي الرعايلللللللة االجتماعيلللللللة والصلللللللحيةو وحملللللللايتهم ملللللللن كافلللللللة أشلللللللكال 
العنلللللللل  التللللللللي يمكللللللللن أن يتعرضللللللللوا لهللللللللاو وي خلللللللل  مشللللللللروع االسللللللللتراتيجية فللللللللي 

ة بلللللللللين القطلللللللللاع الخلللللللللاص والعملللللللللومي ومنظملللللللللات المجتملللللللللع االعتبلللللللللار الشلللللللللراك
 المدني في رعاية المسنين في الدول العربية. 

 يف جمال الصحـة واملساعدات اإلنسانيةثالثًا: 
فللللللللللي  طللللللللللار تحللللللللللديث وتطللللللللللوير التشللللللللللريعات الصللللللللللحية حتلللللللللل  تنسللللللللللجم مللللللللللع  -110

المسلللللللللتجداتو نظملللللللللت األمانلللللللللة العاملللللللللة اجتماعلللللللللا  للجنلللللللللة الفنيلللللللللة االستشلللللللللارية 
و بمقللللللللللر األمانللللللللللة العامللللللللللةو 28/9/2016-27الصللللللللللحيةو يللللللللللومي للتشللللللللللريعات 

النهائيلللللللللللة لللللللللللللدليل االسترشلللللللللللادي لوضلللللللللللع قلللللللللللانون خلللللللللللاص  الصللللللللللليغة إلعلللللللللللداد
بالمسلللللللؤولية الطبيلللللللة وحقلللللللوق الملللللللرياو تنفيللللللل ا  لقلللللللرار مجلللللللل  و راء الصلللللللحة 

 .  3/3/2016بتاري  ( 45العرب في دورت  )
وقللللللرارات مجللللللل   حرصللللللا  عللللللل  تفعيللللللل االسللللللتراتيجية العربيللللللة لمكافحللللللة اإليللللللد  -111

ورشللللللة عمللللللل  و راء الصللللللحة العللللللرب فللللللي للللللل ا الشلللللل نو نظمللللللت األمانللللللة العامللللللة
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اإليلللللد و فلللللي  قلللللليم الشلللللرق   دور القلللللادة اإلعالميلللللين فلللللي القضلللللاء علللللل "حلللللول 
و 4/12/2016األوسللللللللللط وشللللللللللمال  فريقيللللللللللا" بمقللللللللللر األمانللللللللللة العامللللللللللةو بتللللللللللاري  

  المشلللللللللللللترك المعنلللللللللللللي باإليلللللللللللللد بالشلللللللللللللراكة ملللللللللللللع برنلللللللللللللامت األملللللللللللللم المتحلللللللللللللدة
(UNAIDS) سلللللللتراتيجية العربيلللللللة لمكافحلللللللة االيلللللللد  اال و بهلللللللد  تنفيللللللل  أللللللللدا

و والقلللللللللرارات الصلللللللللادرة علللللللللن مجلللللللللل  و راء الصلللللللللحة العلللللللللرب )2014-2020)
 في  ات اإلطار.

المنتللللللللللدى العربللللللللللي حللللللللللول دور  نظمللللللللللت األمانللللللللللة العامللللللللللة وفللللللللللي  ات السللللللللللياق -112
وتسلللللللريع القيلللللللادات الدينيلللللللة فلللللللي تنفيللللللل  االسلللللللتراتيجية العربيلللللللة لمكافحلللللللة اإليلللللللد  

 و22/12/2016-21فللللللللي مقللللللللر األمانللللللللة العامللللللللة يللللللللومي  مسللللللللار االسللللللللتجابةو
( UNAIDSبالشللللللراكة مللللللع برنللللللامت األمللللللم المتحللللللدة المشللللللترك المعنللللللي باإليللللللد )

 .(UNDP)وبرنامت األمم المتحدة اإلنمائي 

 يف جمال الشباب والرياضةرابعًا: 
لتحلللللديات انطالقلللللا  ملللللن ضلللللرورة  علللللداد أجيلللللال شلللللابة واعلللللدة تسلللللتطيع مواجهلللللة ا -113

الكبلللللرى التلللللي تواجههلللللا اللللللدول ومواكبلللللة التطلللللورات العالميلللللة واإلقليميلللللةو نظملللللت 
ة يلللللللملللللللن األنشلللللللطة فلللللللي لللللللل ا المجلللللللال منهلللللللا دورة تدريب ا  األمانلللللللة العاملللللللة علللللللدد

علللللللداد الكلللللللوادر الرياضلللللللية والشلللللللبابية فلللللللي مجلللللللال التسلللللللويق بمدينلللللللة بيلللللللروت إل
 تلللللللللللللللللرة رياضلللللللللللللللللة اللبنانيلللللللللللللللللة خلللللللللللللللللالل الفبالتعلللللللللللللللللاون ملللللللللللللللللع و ارة الشلللللللللللللللللباب وال

25–30/7/2016. 
مانة العامة اللقاء الدولي للشباب بمعهد موالي رشليدو بالتعلاون ملع و ارة نظمت األ -114

و و لللك بهللد  16/8/2016–1بالمملكللة المغربيللة خللالل الفتللرة الشللباب والرياضللة 
 تاحة الفرصة للشباب العربلي للتعلار  وتبلادل التجلارب وملد جسلور التواصلل بلين 

الفرصلللة لهلللم للتعللار  علللل  الثقافللات العربيلللة وغلللر  روة  تاحللةا  الشللباب العربلللي و 
 وساط الشباب العربي.أالجماعة داخل 
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وروبللللللللي الرابللللللللع للقللللللللادة مانللللللللة العامللللللللة منتللللللللدى الشللللللللباب العربللللللللي األنظمللللللللت األ -115
 لرياضللللللللة بدولللللللللة قطللللللللر خللللللللالل الفتللللللللرة الشللللللللباب بالتعللللللللاون مللللللللع و ارة الشللللللللباب وا

دل المنلللللللتظم بلللللللين جلللللللاء المنتلللللللدى لت سلللللللي  منبلللللللر للتبلللللللاو و 30/11/2016–24
نتيجللللة للجهللللود اللللل ي بلللل لتها كلللل لك وروبللللا والعللللالم العربلللليو و أالقللللادة الشللللباب مللللن 

جامعلللللة اللللللدول العربيلللللة ملللللع جمهوريلللللة النمسلللللا بهلللللد  تعميلللللق التفلللللالم والتعلللللاون 
 وروبي.بين الجانبين العربي واأل

 :يف جمال املرأة واألسرة والطفولةخامسًا: 
دا  والغايلللللات  ات الصللللللة بلللللالمرأة فلللللي انطالقلللللا  ملللللن الحلللللرص علللللل  تنفيللللل  األلللللل -116

و أعلللللللدت األمانلللللللة 2030المنطقلللللللة العربيلللللللة ضلللللللمن خطلللللللة التنميلللللللة المسلللللللتدامة 
جنلللللدة تنميلللللة الملللللرأة فلللللي المنطقلللللة أالعاملللللة خطلللللة العملللللل االسلللللتراتيجية التنفي يلللللة "

"و بملللللللللا يمكلللللللللن ملللللللللن تنفيللللللللل  األللللللللللدا  والغايلللللللللات  ات الصللللللللللة 2030العربيلللللللللة 
ك   يجابلللللا  علللللل  أوضلللللاع الملللللرأة فلللللي و وبملللللا يلللللنع2030بلللللالمرأة ضلللللمن خطلللللة 

اللللللدول العربيلللللة ويفيللللللد ملللللن تمكينهللللللاو كملللللا قامللللللت بتنظللللليم ورشللللللة عملللللل  قليميللللللة 
حلللللول "مؤشلللللرات األسلللللا  لرصلللللد واقلللللع الملللللرأة والتنميلللللة المسلللللتدامة فلللللي المنطقلللللة 

المملكللللللللللة األردنيللللللللللة  – انعّمللللللللللب 16/10/2016-15 يللللللللللوميالعربيللللللللللة"و و لللللللللللك 
التلللللللدريب العمللللللللي ل ليلللللللات الوطنيلللللللة و بهلللللللد  تقلللللللديم اللللللللدعم الفنلللللللي و الهاشلللللللمية

عضللللاء عللللل  كيفيللللة حصللللائية فللللي الللللدول األجهلللل ة اإلالمعنيللللة بشللللؤون المللللرأة واأل
ملللللللللا االسللللللللتبيانات واسللللللللتيفاء البيانللللللللات وأفضللللللللل السللللللللبل السللللللللتعراا الجهللللللللود 

 الوطنية لتقييم تنفي  الخطة االستراتيجية مرحليا .
ربيلللللللةو التلللللللي نظمتهلللللللا ( للجنلللللللة الملللللللرأة الع36شلللللللاركت فلللللللي أعملللللللال اللللللللدورة اللللللللل ) -117

بالمنامللللللللة برئاسللللللللة مملكللللللللة البحللللللللرينو  7/2/2017-6األمانللللللللة العامللللللللة يللللللللومي 
وتحلللللللت رعايلللللللة مشلللللللتركة ملللللللع صلللللللاحبة السلللللللمو الملكلللللللي األميلللللللرة سلللللللبيكة بنلللللللت 

رئيسللللة المجللللل  األعلللللل  للمللللرأة بمملكللللة البحللللرينو وبحثلللللت  – بللللراليم آل خليفللللة 
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المللللرأة والنهللللوا اللجنللللة عللللددا  مللللن الموضللللوعات الهامللللة التللللي تضللللمنت تمكللللين 
( 61ب وضللللللللاعهاو باإلضللللللللافة  للللللللل  اإلعللللللللداد والتحضللللللللير ألعمللللللللال الللللللللدورة الللللللللل )

للجنللللللة وضللللللع المللللللرأة بللللللاألمم المتحللللللدة عللللللل  المسللللللتوى اإلقليملللللليو وصللللللدر عللللللن 
أعمللللال اللجنللللة " عللللالن المنامللللة" اللللل ي تللللم رفعلللل   للللل  لجنللللة وضللللع المللللرأة بللللاألمم 

 المتحدة ليمثل الموق  العربي الموحد.
مللللن والسللللالم فللللي حللللول" المللللرأة وتحقيللللق األمللللؤتمر الللللو اري األول شللللاركت فللللي ال -118

 5/9/2016-4يللللللللللومي اللللللللللل ي نظمتلللللللللل  األمانللللللللللة العامللللللللللة المنطقللللللللللة العربيللللللللللة" 
قليميللللللة لحمايللللللة المللللللرأة العربيللللللة فللللللي  و بهللللللد  وضللللللع خارطللللللة طريللللللق بالقللللللالرة

أوقللللللللات السلللللللللم والن اعللللللللات المسلللللللللحة وتفعلللللللليال  لخطللللللللة العمللللللللل التنفي يللللللللة علللللللللي 
   .مياإلقلي ىالمستو 

مانلللللة العاملللللة بوضللللع اسلللللتراتيجية حلللللول "الوقايللللة واالسلللللتجابة لمنالضلللللة قامللللت األ -119
شلللللللكال العنللللللل  وخاصلللللللة العنللللللل  الجنسلللللللي ضلللللللد النسلللللللاء والفتيلللللللات فلللللللي أكافلللللللة 

لللللللل   حلللللللاالت اللجلللللللوء والنللللللل وة" وخطلللللللة العملللللللل التنفي يلللللللة لهلللللللا حيلللللللث اسلللللللتندت 
ايللللللة القللللللوانين والسياسللللللات والخللللللدمات القائمللللللة فللللللي المنطقللللللة العربيللللللةو بهللللللد  حم

نفلللللللا  القلللللللوانين والسياسلللللللات المتعلقلللللللة  النسلللللللاء والفتيلللللللات فلللللللي وضلللللللع اللجلللللللوءو وا 
بالحمايللللة والوقايللللة مللللن العنلللل  الجنسلللللي ضللللد النسللللاء الالجئللللاتو وتع يلللل  تقلللللديم 
الخللللللدمات المتعللللللددة  والبللللللرامت الموجهللللللة  للللللل  الناجيللللللات مللللللن العنلللللل  الجنسللللللي. 

بشلللللؤون الملللللرأة كملللللا قاملللللت بعقلللللد علللللدد ملللللن اللللللدورات التدريبيلللللة للجهلللللات المعنيلللللة 
شللللللراكهن فللللللي جميللللللع ا  عضللللللاء بهللللللد  ت ليللللللل النسللللللاء والشللللللابات و فللللللي الللللللدول األ

 مراحل حفظ وبناء السالم في مناطق الن اعات.
قامللللللللت األمانللللللللة العامللللللللة بوضللللللللع "اسللللللللتراتيجية عربيللللللللة حللللللللول حمايللللللللة األطفللللللللال  -120

الالجئلللللين" بالتعلللللاون ملللللع المفوضلللللية السلللللامية لشلللللؤون الالجئلللللين لألملللللم المتحلللللدة  
التنفي يلللللة لهلللللا حيلللللث اسلللللتندت علللللل  المبلللللادل التلللللي تلللللم  رسلللللائها  وخطلللللة العملللللل
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بشلللللل ن تللللللوفير الحمايللللللة لألطفللللللال الالجئللللللينو وغيرلللللللا مللللللن القضللللللايا التللللللي  دوليللللللا  
ومللللللا يعيشلللللل  مللللللن وضللللللاع الطفللللللل الالجللللللا فللللللي المنطقللللللة العربيللللللة أتركلللللل  عللللللل  

وللللل  جللللراء مللللا يتعللللرا للللل  الضللللحية األلللللو فيهللللا الطفللللل  ظللللرو  صللللعبة بللللات
 نتهاك صارم لحقوق .من قتل وتشريد وا

نلللللا لنلللللا" أقليملللللي تحلللللت مسلللللمي "اإل ىالمسلللللتو   األمانلللللة العاملللللة حمللللللة علللللل تبنلللللت -121
ون الالجئللللللينو تؤكللللللد علللللللي حللللللق كللللللل ؤ بالتعللللللاون مللللللع المفوضللللللية السللللللامية لشلللللل

وراق الجنسلللللية عنلللللد والدتللللل  واأل  الحصلللللول عللللللفلللللي طفلللللل فلللللي المنطقلللللة العربيلللللة 
لمكفولللللللللة للللللللل  وفقللللللللا  الثبوتيللللللللة التللللللللي تحللللللللدد لويتلللللللل و وتمتعلللللللل  بكافللللللللة الحقللللللللوق ا

 قليمية والدولية.للمعالدات والمواثيق اإل
أجنللدة التنميللة لالسللتثمار فللي "قامللت األمانللة العامللة بتعللداد اإلطللار العللام  ومسللودة  -122

"و وخطللة العمللل التنفي يللة الخاصللة بهللا لتكللون 2030الطفولللة فللي الللوطن العربللي 
 ة العربية.بمثابة األجندة العربية للنهوا ب وضاع الطفولة في المنطق

قامللللللت األمانللللللة العامللللللة بتعللللللداد النسللللللخة الثالثللللللة مللللللن "التقريللللللر العربللللللي المقللللللارن  -123
لمللللللدى  عمللللللال توصلللللليات دراسللللللة األمللللللين العللللللام لألمللللللم المتحللللللدة لوقلللللل  العنلللللل  

األطفللللللال  ضللللللد العنلللللل  لوقلللللل  العربيللللللة الجهللللللود ضللللللد األطفللللللال"و بهللللللد  تقيلللللليم
 ملللللللن طفلللللللالاأل لحمايلللللللة الواجبلللللللة المسلللللللتقبلية للخطلللللللوات عربيلللللللة ووضلللللللع رؤيلللللللة

 واإلساءة. العن  أشكال جميع
 :يف جمال حقوق اإلنسانسادسًا: 

( للجنلللللللة العربيلللللللة الدائملللللللة 40نظملللللللت األمانلللللللة العاملللللللة اجتماعلللللللات اللللللللدورة اللللللللل) -124
عللللللدد عنهللللللا التللللللي صللللللدر  و21/7/2016-17لحقللللللوق اإلنسللللللان خللللللالل الفتللللللرة 

تعللللللق بالتصلللللدي لالنتهاكلللللات اإلسلللللرائيلية لحقلللللوق اإلنسلللللان فلللللي تملللللن التوصللللليات 
ألراضللللللللللي العربيللللللللللة المحتلللللللللللة واألسللللللللللرى والمعتقلللللللللللين العللللللللللرب فللللللللللي السللللللللللجون ا

اإلسلللللرائيلية وجثلللللامين الشلللللهداء الفلسلللللطينيين والعلللللرب المحتجللللل ين للللللدى سللللللطات 
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االحللللتالل اإلسللللرائيلي فللللي مقللللابر األرقلللللامو باإلضللللافة  للللل  عللللدد مللللن التوصللللليات 
 ات الصللللللللة بالميثلللللللاق العربللللللللي لحقلللللللوق اإلنسلللللللان ومشللللللللروع اإلعلللللللالن العربللللللللي 

متعلللللللق بحللللللق ومسللللللؤولية األفللللللراد والجماعللللللات وليئللللللات المجتمللللللع فللللللي تع يلللللل  ال
مشللللللروع االسللللللتراتيجية العربيللللللة و وحمايللللللة حقللللللوق اإلنسللللللان والحريللللللات األساسللللللية 

ثارلللللللا عللللللل  التمتللللللع بحقللللللوق آلحقللللللوق اإلنسللللللان والعقوبللللللات االحاديللللللة الجانللللللب و 
 االنسان.

وق االنسلللللان شلللللاركت األمانلللللة العاملللللة فلللللي "الملللللؤتمر الثلللللاني للمسلللللؤولين علللللن حقللللل -125
وورشلللللللللة العملللللللللل المشلللللللللتركة لمراجعلللللللللة  وفللللللللي و رات الداخليلللللللللة باللللللللللدول العربيلللللللللة

وتقيلللللليم الللللللدول العربيللللللة إلعمللللللال حقللللللوق االنسللللللان فللللللي المجللللللال األمنللللللي"و اللللللل ي 
 .2016 عقد خالل شهر أغسط 

بالتعاون مع مكتب المفوا السامي لحقلوق اإلنسلان للشلرق األمانة العامة نظمت  -126
ورشة عمل حلول "تفاعلل اللدول ملع ا ليلات الدوليلة لحقلوق األوسط وشمال أفريقيا 

بمقلر األمانلة العاملة  اإلنسان وا ليات الوطنية إلعداد التقارير ومتابعة التوصيات"
تحللت عنللوان "تللداعيات تقللويا حقللوق اإلنسللان: نحللو  29/10/2015-28يللومي 

ل واليلة مقاربة لتعاون شامل"و وللدفت  لل  تع يل  قلدرات الملوظفين الحكلوميين حلو 
واختصاص ومهام ا ليات الوطنية إلعداد التقلارير ومتابعلة التوصلياتو باإلضلافة 
 لللل  تع يللل  معرفلللة أعضلللاء ا ليلللات الوطنيلللة إلعلللداد التقلللارير ومتابعلللة التوصللليات 
بوظللائ  ومهللام للل   ا ليللاتو بهللد  ضللمان التفاعللل مللع ا ليللات الدوليللة لحقللوق 

ات الوطنيللة بتطبيللق الوسللائل واألسللاليب اإلنسللانو فضللال  عللن اثقللال أعضللاء ا ليلل
 الال مة لتنفي  التوصيات الصادرة عن ا ليات الدولية لحقوق اإلنسان.

نظمللللللللت األمانللللللللة العامللللللللة بالتعللللللللاون مللللللللع مكتللللللللب المفللللللللوا السللللللللامي لحقللللللللوق  -127
 اإلنسلللللللللان للشلللللللللرق األوسلللللللللط وشلللللللللمال أفريقيلللللللللاو ورشلللللللللة عملللللللللل بالقلللللللللالرة يلللللللللومي 

 ليللللللللات الدوليللللللللة لحقللللللللوق و  حللللللللول "تفاعللللللللل الللللللللدول مللللللللع ا27-28/11/2016
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اإلنسلللللللان وا ليلللللللات الوطنيلللللللة إلعلللللللداد التقلللللللارير ومتابعلللللللة التوصللللللليات"و وللللللللدفت 
الورشللللللة  للللللل  تبللللللادل أفضللللللل الممارسللللللات فللللللي مجللللللال حقللللللوق اإلنسللللللان"و وحشللللللد 
الت ييللللللد مللللللن أجللللللل  نشللللللاء آليللللللات وطنيللللللة إلعللللللداد التقللللللارير ومتابعللللللة التوصلللللليات 

 الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان.
 : جمال الدراسات والبحو  السكانيةيفسابعًا: 
فللللللللي  طللللللللار تنسلللللللليق مواقلللللللل  الللللللللدول العربيللللللللة حللللللللول القضللللللللايا السللللللللكانية  ات  -128

األولويللللللة عللللللل  المسللللللتوى اإلقليمللللللي والللللللدوليو وتع يلللللل  دور المجللللللال  واللجللللللان 
الوطنيلللللللة للسلللللللكانو ومتابعلللللللة تنفيللللللل  األولويلللللللات األربعلللللللة للعملللللللل السلللللللكاني فلللللللي 

 عامة بما يلي:المنطقة العربيةو قامت األمانة ال
برلمللللللللانيين العللللللللرب االجتمللللللللاع األول للجمعيللللللللة العموميللللللللة لمنتللللللللدى ال تنظلللللللليم -

 بالتنسلللللللليق والتعللللللللاون مللللللللع عللللللللدد مللللللللن الشللللللللركاءو يللللللللومي  للسللللللللكان والتنميللللللللة
 .المملكة األردنية الهاشمية – انعمّ ب 26-27/1/2016

ة للجنلة السلكان والتنميلة فلي األملم المتحلد (49ل )المشاركة في أعملال اللدورة الل -
و حيث أكدت األمانة العامة علل  15/4/2016-11في نيويورك خالل الفترة 

 .  2030ألمية ادما  قضايا السكان في خطة التنمية المستدامة 
تنظللللليم االجتملللللاع السلللللنوي لرؤسلللللاء اللجلللللان والمجلللللال  الوطنيلللللة للسلللللكان فلللللي  -

بالتعللللللاون مللللللع صللللللندوق االمللللللم المتحللللللدة للسللللللكان واللجنللللللة  (17ل )دورتلللللل  اللللللل
بمدينللللللللة  9/11/2016-8 يللللللللوميدية واالجتماعيللللللللة لغربللللللللي آسلللللللليا االقتصللللللللا
 العربية. مصر جمهورية – شرم الشي 

تنظللللللليم "مائلللللللدة حلللللللوار حلللللللول دور البرلملللللللانيين العلللللللرب فلللللللي أجنلللللللدة السلللللللكان  -
والتنميللللللللة وسللللللللبل التعللللللللاون بللللللللين البرلمللللللللانيين والمجللللللللال  واللجللللللللان الوطنيللللللللة 

لمطلللللوب"و وصللللدر للسللللكان فللللي المنطقللللة العربيللللة وطبيعللللة الللللدعم اإلقليمللللي ا
عللللللن للللللل ا الحللللللوار عللللللدد مللللللن التوصلللللليات التللللللي دعللللللت البرلمانللللللات العربيللللللة 
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للعمللللللل عللللللل  تيسللللللير حصللللللول المجللللللال  واللجللللللان الوطنيللللللة للسللللللكان عللللللل  
اإلحصللللللاءات والمؤشللللللراتو ووضللللللع خطللللللة مشللللللتركة مللللللع المجللللللال  واللجللللللان 
الوطنيللللة للسللللكان لكسللللب الت ييللللد والحشللللد للقضللللايا السللللكانيةو باإلضللللافة  للللل  

عللللللل  أن يكللللللون للبرلمللللللانيين دور فللللللي متابعللللللة تنفيلللللل   عللللللالن القللللللالرة العمللللللل 
 .2030وألدا  اجندة التنمية المستدامة  2013

 :يف جمال شؤون الالجئني واملغرتبني واهلجرةثامنًا: 
قاملللللت العربيلللللةو  فلللللي  طلللللار سلللللعي األمانلللللة العاملللللة نحلللللو تعظللللليم منلللللافع الهجلللللرة -129

و 2014و 2008و 2006ام و علللللألللللل ا الشللللل ن فلللللي فلللللي تصلللللدار ثالثلللللة تقلللللارير ب
العمللللللللل العربيللللللللة بصللللللللفة عامللللللللةو وتنللللللللاول  لجللللللللرة حيللللللللث تنللللللللاول التقريللللللللر األول

العربيلللللللةو فلللللللي حلللللللين تنلللللللاول التقريلللللللر الثاللللللللث  الكفلللللللاءات لجلللللللرة التقريلللللللر الثلللللللاني
الهجلللللرة العربيلللللة الدوليلللللة والتنميلللللة. واسلللللتكماال  لهللللل ا الجهلللللد تقلللللوم األمانلللللة العاملللللة 

ر النظاميلللللللة فللللللللي شلللللللمال أفريقيللللللللا"  بتعلللللللداد التقريلللللللر الرابللللللللع حلللللللول "الهجللللللللرة غيللللللل
ليتواكلللللب ملللللع ملللللا تشلللللهد  البللللللدان العربيلللللة فلللللي لللللل   المنطقلللللة ملللللن تنلللللامي لهللللل   

 الظالرة. 
السللللللامية لشللللللؤون الالجئللللللين  نظمللللللت األمانللللللة العامللللللة بالتعللللللاون مللللللع المفوضللللللية -130

(UNHCR( والمنظمللة الدوليللة للهجللرة )IOMاجتماعللا  اسللتثنائيا  لعمليللة ) التشللاور 
والتلللي تتلللول  األمانلللة العاملللة أمانتهلللا  - (ARCP) الهجلللرة حلللول يلللةاإلقليم العربيلللة
تحضلللليرا  لالجتمللللاع رفيللللع المسللللتوى حللللول و و لللللك 3/8/2016-2يللللومي  -الفنيللللة

 المتحلدة لألملم العاملة الجمعيلة  تلعقد التحركات الكبيلرة لالجئلين والمهلاجرين الل ي
ركت األمانلة شلاوقلد  .19/9/2016بتلاري   ( بنيويورك71)الل  دورتها لامش عل 

وأكللدت عللل  مللا جللاء فللي العامللة فللي االجتمللاع رفيللع المسللتوى المشللار  ليلل  أعللال و 
االجتمللاع التحضلليري اللل ي عقدتلل  والبيللان الختللامي البيللان الختللامي الصللادر عللن 

الصلللادر عنللل  والللل ي تضللللمن موقللل  اللللدول العربيلللة مللللن محلللاور االجتملللاع رفيللللع 
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مائللدة المسللتديرة حللول "العمللل الللدولي كمللا شللاركت األمانللة العامللة فللي ال .المسللتوى
النل وة"و والمائلدة المسلتديرة حلول  وقضلايا والمهاجرين والتعاون في مجال الالجئين

 "االتفاق العالمي لتقاسم المسئولية عن الالجئين واحترام القانون الدولي".
بتللللللاري   (7411)تنفيلللللل ا  لقللللللرار مجللللللل  الجامعللللللة عللللللل  المسللللللتوى الللللللو اري رقللللللم  -131

نظمت األمانة العامة احتفالي  بيوم المغترب العربلي فلي واشلنطنو  و13/9/2011
اللل ي خصللص للل ا العللام لتكللريم المللرأةو حيللث أقلليم  تحللت عنللوان "تمكللين المللرأة و 

العربيلللة وتع يللل  القلللدرات القياديلللة والمرونلللة عنلللد الملللرأة"و وتلللم تسلللليط الضلللوء علللل  
ا الهامللللة والمتميلللل ة فللللي التحللللديات التللللي تواجلللل  المللللرأة العربيللللة المغتربللللة ومنج اتهلللل

 المجاالت المختلفة.
 

 :يف اجملال الثقايفتاسعًا: 
نظملللللللت االمانلللللللة العاملللللللة االجتملللللللاع التنسللللللليقي الرابلللللللع إلنشلللللللاء "اللجنلللللللة الدوليلللللللة  -132

 14/11/2016 بتللللللللاري للحفللللللللاظ عللللللللل  التللللللللراث التللللللللاريخي االنسللللللللاني العربللللللللي" 
ن بمقللللللر االمانللللللة العامللللللةو وصللللللدر عللللللن االجتمللللللاع عللللللدد مللللللن التوصلللللليات بشلللللل 

  عداد موسوعة التراث الثقافي.
نظملللللت االمانلللللة العاملللللة اجتماعلللللا  لمتابعلللللة تنفيللللل  "بيلللللان الريلللللاا" الصلللللادر علللللن  -133

مريكللللللا الجنوبيللللللة أاالجتمللللللاع الثالللللللث لللللللو راء الثقافللللللة فللللللي الللللللدول العربيللللللة ودول 
مقللللللللللر االمانللللللللللة العامللللللللللةو وشلللللللللللكل ب 30/11/2016 بتللللللللللاري ( 2014: بريلللللللللللأ)

 نفي   عالن الرياا.االجتماع لجنة مصغرة لوضع خطة لت
نظملللللللللت األمانلللللللللة العاملللللللللة المنتلللللللللدى العربلللللللللي الثلللللللللاني حلللللللللول النهلللللللللوا باللغلللللللللة  -134

بمقللللللللر األمانللللللللة العامللللللللةو تحللللللللت شللللللللعار  19/12/2016-18العربيللللللللةو يللللللللومي 
 "لغتنا. لويتنا" بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
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 :يف جمال منظمات اجملتمع املدنيعاشرًا: 
يللللللد مللللللن التطللللللورات االيجابيللللللة التللللللي مللللللن شلللللل نها العمللللللل العد 2016شللللللهد عللللللام  -135

علللللللل  توطيلللللللد وتطلللللللوير دور منظملللللللات المجتملللللللع الملللللللدني وت ليلهلللللللا علللللللل  دفلللللللع 
عجللللللة التنميلللللةو وقلللللد قاملللللت االمانلللللة العاملللللة بتقلللللديم اللللللدعم لمنظملللللات المجتملللللع 
الملللللدني العربلللللي فلللللي مختلللللل  اللللللدول العربيلللللةو سلللللواء بالمشلللللاركة فلللللي الفعاليلللللات 

تنفيللللل  أللللللدا  التنميلللللة المسلللللتدامة أو ملللللن خلللللالل ملللللنأ التلللللي عقلللللدت فلللللي  طلللللار 
رعايللللة االمانلللللة العامللللة لعقلللللد فعاليللللات أخلللللرى تتسللللق ملللللع ألللللدا  العملللللل العربلللللي 

مانللللللة العامللللللة و واللللللل ي تصللللللبو األ2030المشللللللترك وألللللللدا  التنميللللللة المسللللللتدامة 
عللللل  النحللللو ألللللم للللل   الفعاليللللات التللللي عقللللدت خللللالل العللللام  تعللللد للللل  تحقيقهللللاو و 

 :   التالي
 2026 – 2016 المللللللللللدني المجتمللللللللللع لمنظمللللللللللات العربللللللللللي الِعقللللللللللد ق طللللللللللال -

األمانللللللللة العامللللللللة تحللللللللت شللللللللعار "دعللللللللم تنفيلللللللل   بمقللللللللر 22/2/2016 بتللللللللاري 
لقلللللللرار مجلللللللل  و راء الشلللللللؤون و للللللللك تنفيللللللل ا  أللللللللدا  التنميلللللللة المسلللللللتدامة"و 

(و واللللللل ي 2015: م الشللللللي )شللللللر ( 35الللللللل )االجتماعيللللللة العللللللرب فللللللي دورتلللللل  
 تنملللللوي نملللللو   علللللن البحلللللث  لللللل  الراميلللللة دوليلللللةال ملللللع الجهلللللود ت امنلللللا   أتللللل 

 الهلللللوة بلللللين تجسلللللير علللللل  وتعملللللل الشلللللراكة مبلللللدأ علللللل  تقلللللوم عملللللل وخطلللللة
 األدوار وتو يللللللع والمجتمللللللع المللللللدني والخللللللاص الحكللللللومي الثالثللللللة القطاعللللللات
رخلللللاء ورفلللللا   ملللللن العربيلللللة شلللللعوبنا  ليللللل  تسلللللع  ملللللا تحقيلللللق بهلللللد  واألعبلللللاء

الهلللللللام اللللللللل ي يضللللللللطلع بلللللللل   مللللللللن الللللللللدور المجللللللللاالتو انطالقلللللللا   جميللللللللع فلللللللي
 كون  الضلع الثالث في مثلث التنمية. المجتمع المدني

االجتمللللللاع التحضلللللليري األول للمللللللؤتمر اإلقليمللللللي العربللللللي حللللللول دور تنظلللللليم  -
و 2030المجتملللللللع الملللللللدني فلللللللي تنفيللللللل  جلللللللدول أعملللللللال التنميلللللللة المسلللللللتدامة 

 .  3/3/2016-1خالل الفترة 
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لمجتمللع المللدني فللي تنفيلل  جللدول المللؤتمر اإلقليمللي العربللي حللول دور اتنظلليم  -
و بالتعلللاون والتنسللليق ملللع المؤسسلللة القطريلللة 2030أعملللال التنميلللة المسلللتدامة 

للعمللل االجتمللاعي و لللك فللي  طللار تنفيلل  األنشللطة والبللرامت المنصللوص عليهللا 
-20فللللللللي العقللللللللدو واللللللللل ي عقللللللللد فللللللللي العاصللللللللمة القطريللللللللة الدوحللللللللة يللللللللومي 

ة إلثلللراء النقلللاش علللل  و وقلللد للللد  االجتملللاع  لللل  تلللوفير منصللل21/4/2016
 دور المجتملللع الملللدني فلللي تنفيللل  جلللدول أعملللال مسلللتوى المنطقلللة العربيلللة حلللول

التقللدم فللي تحقيللق ألللدافها وغاياتهللاو وتللوفير  و ورصللد2030التنميللة المسللتدامة 
التنمية وتبادل الخبرات حولهاو وتمكلين المجتملع  منبر  قليمي لمناقشة تحديات

المسلتدامة مللن  فعاليلة فللي  طلار تع يل  التنميلةالملدني ملن ممارسلة دور  الهلام ب
الشلراكة بلين  خالل تهيئة بيئة مالئمة قادرة عل  المشاركة بفاعلية عل  أسلا 

 القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 
ورشة عمل حول دور "منظمات المجتمع المدني في الوسلاطة" بالتعلاون تنظيم  -

يللومي  نميللة و لللك فللي  طللار مشللروع "حللوار"توروبللي للوالتنسلليق مللع المكتللب األ
التعلللاون اللللدوليو و للللك فلللي  طلللار فلللي مدينلللة بروكسللللو  18-19/10/2016

وفللي ضللوء تنفيلل  برنللامت التعللاون المشللترك بللين األمانللة العامللة وبللين االتحللاد 
االوروبلليو ولللدفت الورشللة  للل  تحديللد الللدور اللل ي يمكللن أن تقللوم بلل  منظمللات 

لوسللللاطة فللللي الللللدول التللللي توجللللد بهللللا ن اعللللاتو المجتمللللع المللللدني فللللي مجللللال ا
ومناقشة سبل خلق أطلر للتعلاون والشلراكة بلين الحكوملات ومنظملات المجتملع 
المللدني فللي للل ا الصللددو باإلضللافة  للل  التعللر  عللل  الخبللرات المختلفللة بللين 
الجانبين وتقديم عروا حلول أفضلل الممارسلات التلي تملت ملن قبلل الطلرفين 

 مجال الوساطة. في 
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 التنمية املستدامة والتعاون الدويل: الثالثاجلزء 
 ــــــــــــــــــ

 أوالً: التنمية املستدامة:
( رقللللم 27تنفيلللل ا  لقللللرار مجللللل  جامعللللة الللللدول العربيللللة عللللل  مسللللتوى القمللللة د.ع ) -136

و بشللل ن "نتلللائت الملللؤتمر اللللو اري حلللول تنفيللل  خطلللة 25/7/2016( بتلللاري  663)
دول العربية: األبعلاد االجتماعيلة"و والل ي نلّص فلي في ال 2030التنمية المستدامة 

كليللللل  األمانلللللة العاملللللة بالتنللللللسيق مللللللع المجللللللال  الو اريلللللة فقرتللللل  الثالثلللللة علللللل  "ت
والمنظمات العربية المتخصصة وكافلة الشركاءو بتنفي  ما ورد في اإلعالن العربلي 

بمللا فللي  لللك ا ليللة  واألبعللللاد االجتماعيللة: 2030لتنفيلل  خطللللة التنميللللة المللللستدامة 
المسللللتدامة  جامعللللة الللللدول العربيللللة لللللدعم تنفيلللل  خطللللة التنميللللةمللللن الم مللللع  قرارللللللا 

"و عقللللدت االمانللللة العامللللة اجتمللللاعين تشللللاوريين لنقللللاط فللللي الللللدول العربيللللة 2030
و 2030ة التنميللة المسللتداممتابعللة تنفيلل  ألللدا  المعنيللين ب اتصللال الللدول العربيللة

و تللللم خاللهمللللا 9/1/2017و 28/11/2016بتللللاري   و لللللك بمقللللر االمانللللة العامللللة
 2030المسللتدامة  دعم تنفيلل  خطللة التنميللةالخاصللة بللمشللروع  نشللاء ا ليللة مناقشللة 

بشل ن متابعلة لجامعلة اللدول العربيلة خطة عمل األمانة العاملة و و في الدول العربية
 .2030تنفي  ألدا  التنمية المستدامة 

( القللللرار رقللللم 99فللللي دورتلللل  العاديللللة )أصللللدر المجللللل  االقتصللللادي واالجتمللللاعي  -137
علللل   نشلللاء اللجنلللة والللل ي نلللص علللل  الموافقلللة و 16/2/2017( بتلللاري  2134)

فلي المنطقلة العربيلةو علل   2030لتنميلة المسلتدامة تنفيل  أللدا  ا لمتابعلة العربية
 ل  المجل  االقتصادي واالجتماعي. أن ترفع توصياتها 

جنلللللة التنسللللليق العليلللللا لمؤسسلللللات العملللللل الصلللللادر علللللن ل (2)تنفيللللل ا  للقلللللرار رقلللللم  -138
األمانللللة العاملللللةو يلللللومي  و و انعقلللللد فللللي مقلللللر(45)دورتهلللللا  يالعربللللي المشلللللترك فلللل

و ملتقللللللللللل  المنظملللللللللللات العربيلللللللللللة المتخصصلللللللللللة للللللللللللدعم تنفيللللللللللل  13-14/2/2017
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بالللللللدول العربيللللللةو و لللللللك بهللللللد  بنللللللاء فريللللللق  2030خطللللللة التنميللللللة المسللللللتدامة 
يللللللل  خططهلللللللا الوطنيلللللللة المتعلقلللللللة عربلللللللي يسلللللللتطيع دعلللللللم اللللللللدول العربيلللللللة فلللللللي تنف

بالتنميلللللة المسلللللتدامة. وأرى ألميلللللة عقلللللد لللللل ا الملتقللللل  بصلللللورة دوريلللللة سلللللنوية أو 
نصللللل  سلللللنويةو ملللللن أجلللللل مواصللللللة التنسللللليق والتعلللللاون المشلللللترك ومتابعلللللة دعلللللم 

 في المنطقة العربية. 2030تنفي  خطة التنمية المستدامة 
ر لعقلللد االسلللبوع العربلللي االول كملللا تقلللوم االمانلللة العاملللة حاليلللا  باإلعلللداد والتحضلللي -139

للتنميللة المسللتدامةو بالتعللاون والشللراكة مللع منظمللات االمللم المتحللدة المعنيللة والبنللك 
-14الللللللدولي وباستضللللللافة كريمللللللة مللللللن جمهوريللللللة مصللللللر العربيللللللة خللللللالل الفتللللللرة 

و وي تي تنظيم  لدعم تنفي  أللدا  التنميلة المسلتدامة ومسلاندة اللدول 18/5/2017
فللي تنفيلل  خططهللا الوطنيللةو كمللا سيسللالم فللي تعميللق الللرؤى  فللي المنطقللة العربيللة

المشلللتركة لللللدول العربيلللة والشلللركاء حلللول المفلللاليم واالجلللراءات والخطلللط المطلوبلللة 
لتحقيللق ألللدا  وغايللات التنميللة المسللتدامة. وأقتللرة فللي للل ا الصللدد أن يللتم تنظلليم 

يلة المسلتدامة ل ا الحدث سنويا  في  حدى الدول األعضاء لدعم تنفيل  أللدا  التنم
ومسللللاندة الللللدول فللللي المنطقللللة العربيللللةو كمللللا أن  لللللك سيسللللالم فللللي تعميللللق الللللرؤى 
المشللللتركة للللللدول العربيللللة والشللللركاء حللللول المفللللاليم واالجللللراءات والخطللللط لتحقيللللق 

 ألدا  وغايات التنمية المستدامة.
ملللللع منظمللللللات األمانلللللة العاملللللة بالتنسللللليق  طلللللار األنشلللللطة التلللللي تقلللللوم بهللللللا  يفللللل -140

بالتعلللللللاون والتنسللللللليق ملللللللع مجلللللللل  الشلللللللباب العربلللللللي للتنميلللللللة  وملللللللدنيالمجتملللللللع ال
التنميللللللللة المسللللللللتدامة  ألللللللللدا  منتللللللللدى الشللللللللباب العربللللللللي بللللللللينالمتكاملللللللللة بعقللللللللد 

"التحللللللديات الرالنللللللة بالمنطقللللللة العربيللللللة تحللللللت عنللللللوان مللللللن القللللللومي العربللللللي واأل
 و لللللللللللللللك خللللللللللللللالل الفتللللللللللللللرة  "وولويللللللللللللللات تنفيلللللللللللللل  خطللللللللللللللة التنميللللللللللللللة المسللللللللللللللتدامةأو 

ينلللللللللة االقصلللللللللرو والللللللللل ى تمحلللللللللورت اعمالللللللللل  حلللللللللول دور بمد 19-23/2/2017
 .2030الشباب العربي في تنفي  ألدا  التنمية المستدامة 
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 ثانيًا: التعاون الدويل:
مخلللللللاطر المنلللللللام "لمبلللللللادرة  ةالتقنيللللللل اتاالجتماعللللللل االمانلللللللة العاملللللللة فلللللللي تشلللللللارك -141

Climate Risk Nexus Initiative " عللللدتها جامعللللة الللللدول العربيللللة أ التللللي
مللللللم المتحللللللدةو وتهللللللد  وشللللللركاء مللللللن األ للميللللللا ع المجللللللل  العربللللللي بالتعللللللاون ملللللل

 الغلللللللل ائيملللللللن لمنلللللللام واألاسياسلللللللات  فللللللليلللللللل  تع يللللللل  التللللللللرابط  لللللللل   المبلللللللادرة 
عضللللاء للللل  بنللللاء قللللدرات جامعللللة الللللدول العربيللللة ودولهللللا األ كمللللا تهللللد   والميللللا و 
   .في ل ا المجال ينيلشركاء المحليين واالقليماو 

و قامللللللت األمانللللللة العامللللللة مريكللللللا الجنوبيللللللةأدول فللللللي اطللللللار تع يلللللل  التعللللللاون مللللللع  -142
خطللللللة عمللللللل بللللللين الللللللدول العربيللللللة ودول أمريكللللللا الجنوبيللللللة فللللللي لمقتللللللرة بتقللللللديم 

اجتملللللاع كبلللللار المسلللللؤولين للللللو راء  علللللل  عرضللللل  مجلللللال التنميلللللة المسلللللتدامة تلللللم
-27مريكللللللللللا الجنوبيللللللللللة اللللللللللل ى عقللللللللللد يللللللللللوميأخارجيللللللللللة الللللللللللدول العربيللللللللللة ودول 

التقريلللللللللر النهلللللللللائي لالجتملللللللللاع لللللللللل    حيلللللللللث اعتملللللللللدو بنيويلللللللللورك 28/9/2016
حللللللول تبللللللادل المعلومللللللات والللللللدرو   لورشللللللة عمللللللعقللللللد الخطللللللة التللللللي تضللللللمنت 

المسللللللتفادة مللللللن قصللللللص النجللللللاة فللللللي تنفيلللللل  ألللللللدا  التنميللللللة المسللللللتدامة خطللللللة 
تدشلللللين برنلللللامت محكلللللم لبنلللللاء القلللللدرات والتلللللدريب فلللللي مجلللللاالت محلللللددة و  2030

قامللللللللت األمانلللللللللة  وعليلللللللل و .2017 خلللللللللالل عللللللللام بهلللللللل   االلللللللللدا   ات الصلللللللللة
. بلللللداء اللللللرأي والمالحظلللللاتلللللل ا المقتلللللرة علللللل  اللللللدول العربيلللللة إلبتعمللللليم العاملللللة 

تلقلللللت ردودا  ملللللن كللللللل ملللللن المملكلللللة العربيللللللة السلللللعودية والمملكلللللة األردنيللللللة  وقلللللد
 الهاشميةو متضمنة التمامهما وترحيبهما بالمشاركة في ل   الخطة.

تنفيلللل ا  للهللللد  الثللللاني مللللن و  وطللللار بنللللاء الشللللراكات مللللع المنظمللللات الدوليللللة  فللللي -143
و الخلللللللاص بالقضللللللللاء عللللللللل  الجللللللللوع 2030خطلللللللة ألللللللللدا  التنميللللللللة المسللللللللتدامة 

ت عقللللللد والهللللللد  السللللللابع عشللللللر الخللللللاص بعقللللللد الشللللللراكات لتحقيللللللق األلللللللدا و
غ يللللللللللللة مللللللللللللع برنللللللللللللامت األ ا  اجتماعللللللللللل 3/10/2016بتللللللللللللاري  األمانلللللللللللة العامللللللللللللة 
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ن خطللللة غايللللات الهللللد  الثللللاني مللللطللللار بحللللث سللللبل تنفيلللل    فلللليو لللللك  والعللللالمي
2030. 

قامللللللللت األمانللللللللة العامللللللللة بللللللللاقتراة عللللللللدد مللللللللن األنشللللللللطة تتعلللللللللق بالتعللللللللاون بللللللللين  -144
البرلملللللللللان العربلللللللللي والبرلملللللللللان االفريقللللللللليو وكللللللللل لك أنشلللللللللطة فلللللللللي مجلللللللللال دعلللللللللم 
المؤسسللللللللللات الماليللللللللللة بللللللللللين الجللللللللللانبين لتنفيلللللللللل  مشللللللللللاريع فللللللللللي مجللللللللللال التنميللللللللللة 

 .المستدامة
 2030شللللللللاركت االمانللللللللة العامللللللللة فلللللللللي اجتماعللللللللات مجموعللللللللة العمللللللللل لخطلللللللللة  -145

وكللللللل لك اللللللللدورة التاسلللللللعة والعشلللللللرون  RCMالتابعلللللللة  ليلللللللة التنسللللللليق اإلقليميلللللللة 
للجنلللللللللة االقتصلللللللللادية واالجتماعيلللللللللة لغربلللللللللي آسللللللللليا )اإلسلللللللللكوا( علللللللللل  المسلللللللللتوى 

فللللي الللللدول  2030الللللو اري تحللللت عنللللوان "تنفيلللل  خطللللة التنميللللة المسللللتدامة لعللللام 
 بالدوحة. 15/12/2016-14العربية" يومي 

ن مللللع مجموعللللة عمللللل آليللللة التنسلللليق اإلقليميللللة المعنيللللة فللللي اطللللار تع يلللل  التعللللاو  -146
و تقلللللوم االمانلللللة العاملللللة  بالمشلللللاركة ملللللع 2030بتنفيللللل  خطلللللة التنميلللللة المسلللللتدامة 

 2017منظملللللللللة االسلللللللللكوا بالتحضلللللللللير للمنتلللللللللدى العربلللللللللي للتنميلللللللللة المسلللللللللتدامة 
و والللللل ي تسلللللهم نتائجللللل  وتوصلللللليات  5/5/2017-3الم ملللللع عقلللللد  خلللللالل الفتلللللرة 

للللللللل  المنتللللللللدى  ورسللللللللائل المنطقللللللللة العربيللللللللة الرئيسللللللللية فللللللللي  يصللللللللال توجهللللللللات 
بللللاألمم  السياسللللي رفيللللع المسللللتوى المعنللللي بالتنميللللة المسللللتدامة اللللل ي يعقللللد سللللنويا  

 المتحدة بنيويورك.
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