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 مذكرة شارحة
  شأن

 تقرير حو  
 متا عة تنفيذ قرارا  الدورة الرا عة للقمة العر يــة التنموية: االقتصادية واالجتماعية

 ( 20/1/2019)الجمهورية اللبنانية: 
 ــــــــــــــــــــ

 :عرض الموضوع
بتـــــــــاري   658( القــــــــرار رقــــــــم 27نصــــــــدر مجلــــــــا جامعــــــــة الــــــــدول العربيــــــــة علـــــــــى مســــــــتوى القمــــــــة د.ت ) -

الثانيــــة علــــى: "الطلــــب مــــن األمانــــة العامــــة تقــــديم تقريــــر كــــل عــــامين الــــذي نــــت فــــي فقرتــــه  25/7/2016
للقمــــة العربيـــــة العاديـــــة حـــــول التقــــدم المحـــــرز فـــــي تنفيـــــذ قـــــرارات القمــــة العربيـــــة التنمويـــــة، ودون إجـــــراء مـــــن 

 الدول األعضاء".
( بتــــــــاري  2262( القــــــــرار رقــــــــم )105نصـــــــدر المجلــــــــا االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي فــــــــي دورتـــــــه العاديــــــــة ) -

، الـــــذي نحـــــال علمـــــاي بالموضـــــوعات المقتـــــر  تضـــــمينها فـــــي الملـــــ  االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي 6/2/2020
ـــــا جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة علـــــى مســـــتوى القمـــــة فـــــي دورتـــــه العاديـــــة ) ـــــة  -( 31لمجل ـــــة الجزائري )الجمهوري

ــــــان  ــــــوفمبر/ تشــــــرين ث ــــــرارات 2022الديمقراطيــــــة الشــــــعبية: ن ــــــد حــــــول "متابعــــــة تنفيــــــذ ق (، ومــــــن ضــــــمنها بن
الرابعــــــــــــــة للقمــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة التنمويــــــــــــــة: االقتصــــــــــــــادية واالجتماعيــــــــــــــة )الجمهوريــــــــــــــة اللبنانيــــــــــــــة: الــــــــــــــدورة 

 (109( وحتــــــى الــــــدورة )106 ــــــالل دوراتــــــه المتعاقبــــــة مــــــن الــــــدورة )(". كمــــــا نســــــد المجلــــــا 20/1/2019
علــــى تضــــمين هــــذا الموضــــوت فــــي الملــــ  االقتصـــــادي واالجتمــــاعي لمجلــــا جامعــــة الــــدول العربيــــة علـــــى 

ــــــي دورتهــــــا ) مســــــتوى القمــــــة ــــــرار رقــــــم 31ف ــــــي هــــــذا الشــــــأن، الق ــــــرارات الصــــــادرة عنــــــه ف (، وكــــــان آ ــــــر الق
 .10/2/2022  ( بتاري109( د.ت )2325)
: االقتصـــــــــادية اللجنـــــــــة المعنيـــــــــة بالمتابعـــــــــة واإلعـــــــــداد للقمـــــــــة العربيـــــــــة التنمويـــــــــةتجـــــــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــــــى نن  -

-31/8علــــــــى مســــــــتويي كبــــــــار المســــــــ ولين والــــــــوزاري، يــــــــومي ســــــــوف تعقــــــــد اجتماعاتهــــــــا  واالجتماعيــــــــة
ــــــة ) 1/9/2022 ــــــى هــــــام  نعمــــــال الــــــدورة العادي ــــــة العامــــــة، عل ــــــر األمان ــــــا 110بمق  االقتصــــــادي( للمجل

ـــــــ  ل ـــــــرمناقشـــــــة واالجتمـــــــاعي، و ل ـــــــة الخـــــــا  ب التقري ـــــــدورة الرابعـــــــة للقمـــــــة العربي ـــــــرارات ال ـــــــذ ق متابعـــــــة تنفي
ة الجمهوريـــــة اللبنانيـــــة، والتحضـــــير للقمـــــة فـــــي دورتهـــــا الخامســـــة التنمويـــــة: االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة برئاســـــ
 برئاسة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية. 

 (. يوزع التقرير في صورته النهائية خم  اجتماعا  المجلس االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة)
  




