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 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــالموض رقم البند
 :تقرير األمين العام األول: البنـد 

  ي.( للمجلس االقتصادي واالجتماع106متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -
 .الجوانب االقتصادية –(107( و)106فيما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشاط  -

3 

 علففففففى ملففففففتو  ال مففففففةالففففففدوب العربيففففففة جامعففففففة االقتصففففففادي واالجتمففففففاعي لمجلففففففس الملفففففف   الثاني:البنـد 
 .الجوانب االقتصادية –(31) د.ع

5 

 10 لعربية الكبر  وتطورات االتحاد الجمركي العربي.محور أعماب الدورة: منط ة التجارة الحرة ا الثالث: البنـد 
 53 .االتفاقية العامة واتفاقية اللوق العربية المشتركة للكهرباء الرابع: البنـد 

 65 .اعتماد شبكة خبراء المياه العربية كمؤللة تعمب تحت مظلة جامعة الدوب العربية البند الخامس:
 بية للتنمية الزراعية:موضوعات المنظمة العر  البند السادس:

 (.2037-2018) الخطة التنفيذية لإللتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية .1
 المكتب العربي لريادة األعماب الزراعية. التحداث .2

91 

إنشاء مركز تدريب عربي متكامب يشفتمب علفى محاكيفات لمففاعبت أبحفاث وقفو  ومختبفرات  السابع: البند
 . افتراضية

139 

  تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: :الثامند البن
 المجالس الوزارية: :أولا 
الففففففدورة االلففففففت نائية لمجلففففففس الففففففوزراء العففففففرب الملففففففؤولين عففففففن شففففففؤون البيئففففففة بتففففففاري   -

21/9/2020 . 
( لمجلفففففس وزراء الن فففففب العفففففرب )م فففففر األكاديميفففففة العربيفففففة للعلفففففو  33الفففففدورة العاديفففففة ) -

 (. 22/10/2020-21مدينة االلكندرية:  –لبحري والتكنولوجيا والن ب ا

 .25/11/2020( للمجلس الوزاري العربي للمياه بتاري  12الدورة ) -
 .17/12/2020( لمجلس الوزراء العرب لبتصاالت والمعلومات بتاري  24الدورة ) -
 . 21/12/2020مجلس وزراء اإللكان والتعمير العرب بتاري  ( ل37الدورة ) -

 .23/12/2020-22مجلس الوزاري العربي لللياحة يومي ل( ل23الدورة ) -
 ثانياا: اللجان:

 .3/11/2020االجتماع اللادس للجنة الدائمة لكودات البناء العربية بتاري   -
االجتمففاع االلففت نائي للجنففة المنظمففات للتنلففيق والمتابعففة المنب  ففة عففن المجلففس االقتصففادي  -

  .3/12/2020واالجتماعي بتاري  
( للجنففففة التنلففففيق العليففففا للعمففففب العربففففي المشففففترا برئالففففة معففففالي األمففففين العففففا  50الففففدورة ) -

 .13/1/2021لجامعة الدوب العربية، بتاري  

144 
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 : البند األول: تقرير األمين العام

 ( للمجلس القتصادي والجتماعي.106متابعة تنفيذ قرارات الدورة )  -1
 (107( و)106ورتــــــــي المجلــــــس )نشــــــان األمانــــــة العامــــــة  يمــــــا بــــــين د  -2

 الجوانب القتصادية. – 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 تقرير األمين العام
 ( للمجلس القتصادي والجتماعي106متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1
  (107( و)106 يما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشان  -2

 )الجوانب القتصادية(
 ــــــــــ

 ع:عرض الموضو 

عمفففففبك ب حكفففففا  النظفففففا  الفففففداخلي للمجلفففففس االقتصفففففادي واالجتمفففففاعي، ت فففففو  األمانفففففة العامفففففة ب عفففففداد ت ريفففففر 
 حوب متابعة تنفيذ قرارات المجلس ونشاط األمانة العامة فيما بين دورتي انع اده.
 

 )التقرير بمجلد مستقل(

 المقترح المنلوب:

 يراه منالباك.األمر معروض على المجلس الموقر للتفضب باتخاذ ما 
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 الثاني:البند 

( 31الملف القتصادي والجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د.ع )
 الجوانب القتصادية. -
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 الملف القتصادي والجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية 
 قتصاديةالجوانب ال -( 31على مستوى القمة د.ع )

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 عرض الموضوع:

( 2006( )الخرطففو : 18( و)2004 )تففونس: (16  مجلففس الجامعففة علففى ملففتو  ال مففة فففى دورتيفف  )كل فف −
عفففرض عليففف ، الفففذ  ي   يواالجتمفففاع يبملفففئولية إعفففداد الملففف  االقتصفففاد يواالجتمفففاع يالمجلفففس االقتصفففاد
الس الوزارية العربية والمنظمات العربية المتخصصة وعرض م ترحاتف  ة من قبب المجعد  ودرالة الت ارير الم  

 بش نها على ال مة العربية.
 :)فبراير (67د.ع ) 1406عتمد بموجب قراره رق  أن المجلس االقتصادي واالجتماعى الى إشارة تجدر اإل −

، ل مففة العربيففة( المعففايير التففي يففت  فففي ضففوئها عففرض الموضففوعات االقتصففادية واالجتماعيففة علففى ا2001
 : وهي كما يلى

الففدور  يوتراعفف يالعربفف يأن تكففون هففذه الموضففوعات ذات أولويففة نلففبية فففى تح يففق التكامففب االقتصففاد" *  
 المباشر وغير المباشر فيها. يالحكوم

 * أن تت ارب وجهات النظر حولها بين مختل  الدوب العربية بحيث يح ق عرضها النتائج المنشودة.
 المشترا. يإطار اآلليات ال ائمة للعمب العرب ي  بح ها ف* أن يكون قد ت

اتخفاذ ال فرارات المنالفبة بشفف نها.  يتلفاعد فف ي* أن ت فد  لل مفة مدعومفة بالدرالفات واألبحفاث البزمفة التف
تتفوزع  يمعالجفة الموضفوعات التف ييمكفن أن ت فو  بف  ال مفة فف يوقد أكد الوزراء على أهمية الدور الفذ

داخب الدوب وتتطلب معالجتها التنليق بين مختل  هذه الجهات  يدد من الوزارات فملؤولياتها بين ع
 داخب الدولة."

( 605ال رار رق  ) 26/3/2014بتاري   (25أصدر مجلس الجامعة على ملتو  ال مة فى دورت  العادية ) −
داد للملفففف  تكليفففف  األمانففففة العامففففة لجامعففففة الففففدوب العربيففففة ببففففدء اإلعفففف"علففففى:  )ب(الففففذي نففففت فففففي ف رتفففف  

االقتصفففادي واالجتمفففاعي للفففدورات العاديفففة لمجلفففس الجامعفففة التحضفففيري لل مفففة اعتبفففاراك مفففن دورات المجلفففس 
  .أيلوب من كب عا " االقتصادي واالجتماعي في شهر لبتمبر/

( بتاري  106)الدورة  خرها وآالمتعاقبة  وبعرض الموضوع على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  −
 :الذي نت في ف رت  األولى على( 2279، أصدر ال رار رق  )3/9/2020

الملف  االقتصفادي واالجتمفاعي صفادية الم تفرت تضفمينها ففي مشفروع قتاإلحاطة علما بالموضفوعات اال"   
، والطلففب مففن األمانففة العامففة درالففة هففذه (31علففى ملففتو  ال مففة د.ع ) لمجلففس جامعففة الففدوب العربيففة
لعرضففها  اف هففا مفل المعففايير المعتمفدة للعففرض علفى ال مففة، وذلفا تمهيففداك الموضفوعات وتوضففيد مفد  تو 

 على المجلس االقتصادي واالجتماعي التحضيري لل مة ، وهذه الموضوعات هي:
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 .االلتراتيجية العربية لللياحة .1
ة من األعباء االقتصادية واالجتماعية المترتب للحد   الدوب العربية الملتضيفة لبجئين اللورييندع   .2

 .لتضافةهذه االعلى 
قامة االتحاد متطلبات ت رير حوب الت د  المحرز اللتكماب  .3 منط ة التجارة الحرة العربية الكبر  وا 

 الجمركي العربي.
 .ة الناشئة عن االقتصاد الرقمييمعالجة التحديات الضريب .4
ضيق هامش ب ظأولويات العمب في  االقتصادات العربية بعد ع د على األزمة العالمية الكبر : .5

 . ال درة على االحتواء
إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية )البلديات والمجالس ال روية( في البلدان  .6

 . العربية
 . الوضل االقتصادي في الدوب العربية ما بعد جائحة فيروس كورونا الملتجد .7
 . "(2030-2021االلتراتيجية العربية لبلتخدامات الللمية للطاقة الذرية ) .8

ال ال فة دعفوة الفدوب األعضفاء والمنظمفات العربيفة المتخصصفة لمواففاة األمانفة كما تضمن ال فرار ففي ف رتف  
العامة ب ية موضوعات إضافية ت ترت إدراجها ضمن المل  االقتصادي واالجتمفاعي، وففق المعفايير الم  فر ة 

 لهذا الغرض. 
المعففايير وفففق  ، وذلففاالمففذكورةالموضففوعات االقتصففادية بدرالففة  األمانففة العامففةقامففت وتنفيففذاك لهففذا ال ففرار،  −

  على النحو التالي:  الم عتمدة في هذا الش ن
( االلفتراتيجية 2012( )مفارس:23اعتمدت ال مة العربية في دورتهفا ) الستراتيجية العربية للسياحة: .1

التطفوارات العالميفة، وقفد طلفب  (. ولمواكبفة561اللياحية العربية وآليات تنفيذها، بموجب ال رار رقف  )
المجلففس الففوزاري العربففي لللففياحة مففن جمهوريففة مصففر العربيففة إعففداد ملففودة لبلففتراتيجية المفففذكورة 
بهد  تطويرها وتوليل نطاقها. وبعفرض ملفودة االلفتراتيجة علفى المجلفس الفوزاري العربفي لللفياحة، 

ففف  بعفففرض و ي فففة االلفففتراتيجية بالمواف فففة عليهفففا 23/2/2019( بتفففاري  274أصفففدر قفففراره رقففف  ) ، ووج 
واالجتمفاعي للمواف فة عليهفا، ورفعهفا إلفى  يالعربية لللياحة بصيغتها الم عد لفة علفى المجلفس االقتصفاد

المملكة العربية اللعودية اقترحت خبب انع فاد الفدورة ( لبعتماد. إال أن 31ال مة العربية في دورتها )
أهمية تضمين و ي ة االلتراتيجية العربية لللياحة محور حوب  ( للمجلس الوزاري العربي لللياحة23)

 .تففداعيات جائحففة فيففروس كورونففا الملففتجد وت  يراتهففا اللففلبية علففى قطففاع اللففياحة فففي الففدوب العربيففة
، 23/12/2020( بتفاري  293ال فرار رقف  ) المجلس الفوزاري العربفي لللفياحةأصدر  ،في هذا الش نو 

لها المجلفس الفوزاري تكلي  لجنة تطوير االلفتراتيجية التفي شفك   -2" :على الذي نت في ف رت  ال انية
، ب عفففادة تحفففديث و ي فففة االلفففتراتيجية العربيفففة 2018لعفففا   270رقففف  العربفففي لللفففياحة بموجفففب ال فففرار 
جائحفففة فيفففروس كورونفففا وت  ريتهفففا اللفففلبية علفففى قطفففاع اللفففياحة  تلللفففياحة، وذلفففا ففففي ضفففوء تفففداعيا

مففل منظمففة اللففياحة العالميففة والمنظمففة العربيففة لللففياحة فففي هففذا الشفف ن، تمهيففداك العربيففة، وبالتنلففيق 
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لعرضففها علففى ال مففة العربيففة للنظففر فففي إقرارهففا بموجففب اإلجففراءات النظاميففة المعمففوب بهففا فففي األمانففة 
لفيت  ت جيفب عفرض موضفوع االلفتراتيجية العربيفة لللفياحة علفى ال مفة  ،وبناء عليف  العامة للجامعة ".

 حتى يت  يتلنى إعادة تحديث الو ي ة وعرضها في صيغتها النهائية. ،(31ربية في دورتها )الع
ــين الســورييندعــم  .2 ــة المستضــيفة لاجس ــدول العربي ــاق القتصــادية والجتماعيــة  للحــد   ال مــن األعب

بتففاري   20/4772/5بموجففب مففذكرتها رقفف  قامففت األمانففة العامففة  :ستضــا ةهــذا الالمترتبــة علــى 
)التفففي بفففادرت بفففاقترات عفففرض  لكفففة األردنيفففة الهاشفففميةمالمندوبيفففة الدائمفففة للمبمخاطبفففة  9/12/2020

لهذا البند، مشفوعة بمبررات عرض ، والطلب إليها موافاة األمانة العامة بالمذكرة الشارحة  الموضوع(،
الم تففففرت فففففي هففففذا الشفففف ن، تمهيففففداك لعففففرض األمففففر علففففى المجلففففس االقتصففففادي مشففففروع ال ففففرار وكففففذلا 

وت  االتفاق بين الطفرفين علفى أن ت فو  األمانفة العامفة ب عفداد المفذكرة الشفارحة الخاصفة  واالجتماعي.
 بهذا الموضوع، بعد التب  آخر الملتجدات من قبب الجانب األردني.

قامة التحاد الجمركي  .3 تقرير حول التقدم المحرز لستكمال مننقة التجارة الحرة العربية الكبرى وا 
ادراج هذا الموضوع التنادا ل رارات ال م  العربية وال م  العربية التنموية: االقتصادية  ت  :العربي

 .واالجتماعية في دوراتها المتعاقبة
الوففد قامفت األمانفة العامفة بالتنلفيق مفل   :ة الناشسة عن القتصاد الرقمييمعالجة التحديات الضريب .4

ورقففففف   11/3/2020بتفففففاري    1560/5ا رقففففف  هيبموجفففففب مفففففذكرت للمملكفففففة العربيفففففة اللفففففعودية الفففففدائ 
"ضففففرائب االقتصففففاد درالففففة بعنففففوان  حيففففث أعففففدت األمانففففة العامففففة؛ 2/11/2020بتففففاري   1387/3

 مبحظففاتالبففداء بهففا إلللمملكففة الوفففد الففدائ  وتفف  موافففاة  ،"الرقمففى: الواقففل العربففي والتطففورات الدوليففة
ففي الدرالفة بلفورة  بهفا عنفدتف  األخفذ من المبحظات  اك عدداألمانة العامة وقد تل ت . بش نهامرئيات الو 

 . واالجتماعي المرفوع لل مةتمهيدا لتضمينها في مشروع المل  االقتصادي وذلا  ،صورتها النهائية
إنشاق مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيسات المحلية )البلديات والمجالس القروية(  ي البلدان  .5

إنشفاء مفذكرة المندوبيفة الدائمفة لدولفة فللفطين المرففق بهفا م تفرت تعمفي  بالعامة قامت األمانة  :العربية
بموجفففب مفففذكرتها رقففف    علفففى الفففدوب األعضفففاء ،مجلفففس وزاري عربفففي يعنفففى بشفففؤون الهيئفففات المحليفففة

مذكرة األمانة العامة تل ت إلبداء الرأي والمبحظات. وقد  ، وذلا9/11/2020بتاري   20/1411/3
لتزامات المالية الاااللتفلار عن بش ن  15/11/2020 بتاري  22/5033ج//3جمهورية العراق رق  

المنففدوبيات الدائمففة كرات مففن ذمففكمففا تل ففت . المففذكورالففوزاري نشففاء المجلففس إوال انونيففة المترتبففة علففى 
بتفففاري   12250دولفففة الكويفففت رقففف  ، و 2/12/2020بتفففاري   3917المملكفففة المغربيفففة رقففف  لكفففب مفففن 

، 9/12/2020بتفففففاري   230-2/40مفففففارات العربيفففففة المتحفففففدة رقففففف  ج.ع أ/ودولفففففة اال 7/12/2020
المندوبيففة بينمففا تشففير مففذكرة  ،الففوزاري المففذكور نشففاء المجلففسإلجففدو  نفف  ال يوجففد اعتبففرت جميعهففا أ

دعفف  األردن النشففاء إلففى  16/12/2020بتففاري   4/2/1998رقفف  لمملكففة األردنيففة الهاشففمية الدائمففة ل
 ور.المجلس الوزاري المذك
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قامفت األمانفة العامفة  :الوضع القتصادي  ي الدول العربية ما بعد جاسحة  يروس كورونا المسـتجد .6
الوضفل االقتصفادي ففي  بشف ن التفي أعفدهابالتنليق مل اتحاد رجفاب األعمفاب العفرب لتحفديث الدرالفة 
اري  بتفففف 4856/5بموجففففب مففففذكرتها رقفففف    الففففدوب العربيففففة مففففا بعففففد جائحففففة فيففففروس كورونففففا الملففففتجد

واالجتمفاعي ففي مشفروع الملف  االقتصفادي  الدرالفة المفذكورة لتضفمين وذلا تمهيداك ، 14/12/2020
 المرفوع لل مة. 

لمرحلة اإعداد ت  : (2030 -2021) إلستراتيجية العربية لاستخدامات السلمية للناقة الذريةا .7
بهد  تطويرها  (2030–2021ة )ال انية من اإللتراتيجية العربية لبلتخدامات الللمية للطاقة الذري

بت نية  والذي ع  د ،(32)في دورت  للهيئة المؤتمر العا  على  وعرضت. زيادة أنشطتها وبرامجهاو 
إللتراتيجية اباعتماد  14/6/2020بتاري   6ال رار رق  المؤتمر أصدر وقد  ،"فيديو كونفرانس"

  الهيئة كما وج   في مرحلتها ال انية،  2030حتى عا   العربية لبلتخدامات الللمية للطاقة الذرية
 بعرضها على مجلس جامعة الدوب العربية على ملتو  ال مة. العربية للطاقة الذرية 

 :مة من الدول األعضاق والمنظمات العربية المتخصصةقد  الم  الموضوعات  .8
  ،18/1/2021( بتاري  15-40مذكرتها رق  ) بموجب، دولة المارات العربية المتحدة م ترت .أ

مبادرة دولة االمارات العربية المتحدة الخاصة ب طبق برنامج نوابغ الفضاء العرب بش ن 
وت رير حوب الت د  المحرز بش ن المجموعة العربية للتعاون الفضائي ومشروع ال مر الصناعي 

 .813العربي 
   ،18/1/2021( بتاري  11-40مذكرتها رق  ) بموجب ،دولة المارات العربية المتحدةم ترت  .ب

 ."الرؤية العربية لبقتصاد الرقمي"بش ن موضوع 
بش ن طلب إدراج  15/12/2020بتاري   3897رق   المنظمة العربية للتنمية الزراعيةمذكرة  .ج

 : لل مة واالجتماعي المرفوع الموضوعات التالية ضمن مشروع المل  االقتصادي
o  2030-2020التراتيجية التنمية الزراعية العربية الملتدامة. 
o .البرنامج العربي اللتدامة األمن الغذائي 
o  2040-2020االلتراتيجية العربية لإلدارة الملتدامة للمواد الرعوية. 

 المقترح المنلوب:
 األمر معروض على المجلس الموقر للتفضب باتخاذ ما يراه منالباك.
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 الجمركي العربي.
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 مذكرة شارحة
  بشأن

 محور أعمال الدورة:
 مننقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنورات التحاد الجمركي العربي

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

تما  مراحلتعميق التكماالك للجهود المبذولة من أجب   ، ومتابعة تنفيذ قرارات التكامب االقتصادي العربي وا 
ال م  العربية العادية والتنموية والمجلس االقتصادي واالجتماعي الخاصة ببرنامج منط ة التجارة الحرة 

ومتابعة تنفيذ اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات  العربية الكبر  وخطوات إطبق االتحاد الجمركي العربي،
 ة الت رير التالي:أعدت األمانة العام ،بين الدوب العربية

 "التنفيذ والمتابعة والمتنلبات": أولا: مرحلة مننقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية :

فيففففديو "ت نيففففة  عبففففرال ففففاني وال الففففث  نيجتمففففاعاالع ففففدت اللجنففففة الفنيففففة الدائمففففة ل واعففففد المنشفففف  العربيففففة  −
ت  خبل  مناقشفة العديفد مفن الموضفوعات ، 28/9/2020بتاري   ماع ال اني، حيث ع د االجت"كونفرانس

االلفففتمرار ب بفففوب شفففهادة المنشففف  الصفففادرة إلكترونيفففاك ع فففب انتهفففاء جائحفففة  :وأصففدر عفففدة توصفففيات أهمهفففا
كورونا وف اك للشروط التي ت  االتفاق عليها في االجتماع األوب واالجتماع االلت نائي للجنة الفنية الدائمة 

الطلب من األمانة العامة للجامعة إعداد ت   ،وبخصوت شهادة المنش  االلكترونية ل واعد المنش  العربية.
ملففففودة الففففتبيان بهففففد  ت يففففي  الوضففففل الحففففالي لففففد  الففففدوب األعضففففاء مففففن حيففففث الجاهزيففففة التشففففريعية 

كمفا  .  اإللكترونيفةوااللكترونية وغيرها، وذلا كخطوة أولى لدرالة إمكانية إصدار وتبفادب شفهادات المنشف
، كونف  2709حذ  كلمة "جزء من" من خانة رمز النظا  المنلق الخفات بالبنفد رقف  اتف ت اللجنة على 

عففدد مففن التوصففيات باإلضففافة إلففى ال يوجففد إال بنففد واحففد ف ففط وبالتففالي ال داعففي لب ففاء كلمففة "جففزء مففن"، 
-30/11يفومي االجتماع ال الفث  د ع  دهذا وق .(1مرفق الخاصة بتلهيب التجارة بين الدوب األعضاء )

درالة حوب تفعيب تراك   عداد الذي قا  ب الطلب من الخبير :وأصدر عدة توصيات أهمها 1/12/2020
جراء تعفففديبت علفففى الدرالفففة ففففي ضفففوء  ال يفففا  بفففطفففار منط فففة التجفففارة الحفففرة العربيفففة الكبفففر  إففففي  المنشففف 

كمفا  األعضفاء،اليفات االجتمفاع والمرلفلة مفن الفدوب مبحظات ومرئيات الدوب التفي تف  طرحهفا خفبب فع
عداد دليب ملفتخد  شفامب  ب UNDPدعوة األمانة العامة بالتعاون مل برنامج األم  المتحدة اإلنمائي ت  

تفففراك  المنشففف  بفففين الفففدوب العربيفففة ففففي إطفففار  أفيمفففا يتعلفففق ب واعفففد المنشففف  التفصفففيلية اللفففيما تطبيفففق مبفففد
غيير ملمى اللجنة من "اللجنة الفنيفة الدائمفة ل واعفد المنشف  العربيفة" إلفى "اللجنفة ت، كما ت  اقترات منط ةال

 حكففففا  العامففففة ل واعففففد المنشفففف  ن مراجعففففة األ ، وغيرهففففا مففففن التوصففففيات بشففففالفنيففففة ل واعففففد المنشفففف  العربيففففة"
 .(2مرفق )
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، 9/12/2020- 8يفففومي  "فيفففديو كفففونفرانس"ت نيفففة  ( للجنفففة التنفيفففذ والمتابعفففة عبفففر50 فففد االجتمفففاع )ع   −
حيففث تفف  الففتعراض ت ريففر األمانففة العامففة حففوب متابعففة تطبيففق منط ففة التجففارة الحففرة العربيففة ، (3مرفففق )

الكبر  ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي، كما ت  مناقشة الع بات التفي تواجف  الفدوب 
المنب  فة لى متابعة عمب اللجفان إ ، باإلضافة العربية في تطبيق أحكا  منط ة التجارة الحرة العربية الكبر 

تكليفف  األمانففة أهمهفا: ، عففدد مففن التوصفيات بهففذا الشفف ن لجنفةعففن ال رلجنففة التنفيففذ والمتابعفة، وصففد عفن
ب للمجلس االقتصادي واالجتماعي حفوب الع بفات التفي أ يفرت ففي لجنفة التنفيفذ فص  العامة ب عداد ت رير م  

دعففوة اللجففان كمففا تفف  ، إزالففة تلففا الع بففاتخففذتها الففدوب األعضففاء مففن أجففب والمتابعففة واإلجففراءات التففي ات
خفذ فففي للمنط فة االلفتمرار ففي عملهفا واأل يالملفتحد ة للتففاوض حفوب المبحفق المكملفة للبرنفامج التنفيفذ

رففل موضفوع البفت ففي ف د ت   ،وبخصوت آليات المعالجات التجارية .االعتبار مبحظات الدوب بش نها
المعالجففات التجاريففة فففي إطففار منط ففة التجففارة الحففرة العربيففة الكبففر  "الترشففادية أو إلزاميففة"  كففون آليففات

ت ريففر األمانففة : 4مرفففق ) للمجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي التخففاذ مففا يففراه منالففبا فففي هففذا الخصففوت
قفففد تكفففون  الطلفففب مفففن الفففدوب األعضفففاء مواففففاة األمانفففة العامفففة ب يفففة إجفففراءات الفففت نائيةكمفففا تففف  (، العامفففة

والتففي قفد تفؤ ر علفى حريفة التبففادب التجفاري بفين الفدوب العربيفة، وذلففا  "19-كوفيفد"اتخفذت خفبب جائحفة 
 . ةتفعيب آللية الشفافية في إطار المنط

فففي إطففار تحففديث آليففة تلففوية المنازعففات فففي إطففار منط ففة التجففارة الحففرة العربيففة الكبففر ، ع ففدت لجنففة  −
المنازعفففات ففففي إطفففار منط فففة التجفففارة الحفففرة العربيفففة لتطفففوير آليفففة تلفففوية الخبفففراء ال فففانونيين المختصفففين 

تفف  خبلففف  مناقشفففة وقفففد . 23/12/2020بتفففاري   "فيفففديو كففونفرانس"ت نيفففة  عبففر الرابفففلالكبففر " اجتماعهفففا 
، وتفف  الطلففب مففن مففن المففادة ال ال ففة عشففر( اعتبففاراك ) ليففةعففدد مففن مففواد اآلليففة وكففذلا الديباجففة ونطففاق اآل

  .(5مرفق للجنة ) الخامسعضاء إبداء مبحظاتها لمناقشتها في االجتماع الدوب األ
بتفففففاري   105 د.ع( 2265مفففففن قفففففرار المجلفففففس االقتصفففففادي واالجتمفففففاعي  رقففففف  ) 1)ج(/ ةنصفففففت الف فففففر  −

كفففوب التعفففاون ففففي مجفففاب المنافلفففة بالفففدوب العربيفففة إلفففى قطفففاع و تو علفففى "إحالفففة مشفففروع بر ، 6/2/2020
، وعرضفف  علففى المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي فففي دورتفف  ةنففة العامففة للمراجعففالشففؤون ال انونيففة باألما

قفففا  ، الفففذي لفففى قطفففاع الشفففؤون ال انونيفففةتففف  إحالفففة مشفففروع البروتوكفففوب إ ،عليففف  . وبنفففاءال ادمفففة لإلعتمفففاد"
 .(6مرفق ، وت  إعداده في صيغت  النهائية )ل رار المجلس اك ذبمراجعت  من الناحية ال انونية تنفي

 :ن الجمركيةالشؤو
بخصوت اتفاقية تنظي  الن فب بفالعبور "الترانزيفت" بفين الفدوب العربيفة المعدلفة، خاصفة فيمفا يتعلفق بفالف رة  −

لفى مجلفس وزراء إ( من االتفاقية بشف ن رلفو  البضفائل ووحفدات الن فب، ف فد تف  إحالتهفا 5( من المادة )1)
 ونظففراك ، 6/2/2020بتففاري   2265رقفف   واالجتمففاعيالن ففب العففرب بنففاءك علففى قففرار المجلففس االقتصففادي 

عففرض االتفاقيففة علففى الففدورة  تعففذرف ففد  ،عففداد الصففياغة الم ترحففةإمففن مجلففس وزراء الن ففب لعففد  انتهففاء 
 .االقتصادي واالجتماعي الحالية للمجلس
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علفففى  3/9/2015بتفففاري   96د.ع  2058واففففق المجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي بموجفففب قفففراره رقففف   −
وتففف  دعفففوة الفففدوب العربيفففة للفففرعة التوقيفففل عليهفففا ففففي دورات متتاليفففة  ،ن الجمركفففي العربفففياتفاقيفففة التعفففاو 

المملكفففة  –مملكفففة البحفففرين  –المملكفففة األردنيفففة الهاشفففمية  ( دوب هفففي:6وقفففد وقفففل االتفاقيفففة ) ،للمجلفففس
ففففي حفففين أودعفففت و فففائق ، مهوريفففة مصفففر العربيفففةج –دولفففة قطفففر  –دولفففة فللفففطين  –العربيفففة اللفففعودية 

وجمهوريففة  ( دوب عربيففة هففي المملكففة العربيففة اللففعودية ودولففة فللففطين ودولففة قطففر4ديق عليهففا )التصفف
( دوب 7ونظففراك ألن دخففوب االتفاقيففة حيففز النفففاذ يتطلففب إيففداع و ففائق التصففديق مففن قبففب ). مصففر العربيففة

ق عليهففا حتففى عربيففة، لففذا، تهيففب األمانففة العامففة بالففدوب األعضففاء لففرعة التوقيففل علففى االتفاقيففة والتصففدي
 تدخب حيز النفاذ وتنعكس إيجاباك على العمب الجمركي العربي. 

 ثانياا: تحرير التجارة  ي الخدمات بين الدول العربية: 
 "فيفديو كفونفرانس"ت نيفة  ع د لجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدوب العربية اجتماعها ال فاني عبفرتل −

 مناقشفةإعفادة  :عمالهفا عفدد مفن الموضفوعات أهمهفاأ ، حيث معروض على جفدوب21/1/2021بتاري  
وذلفففا بنفففاء علفففى قفففرار  الشفففروط المرجعيفففة لعمفففب لجنفففة تحريفففر التجفففارة ففففي الخفففدمات بفففين الفففدوب العربيفففة

مناقشففة العففرض النهففائي الم ففد  مففن دولففة ، وكففذلا (106)المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي فففي دورتفف  
 .تجارة في الخدمات بين الدوب العربيةفللطين لبنضما  إلى اتفاقية تحرير ال

 ثالثاا: مرحلة التحاد الجمركي العربي: 
 بتفففففففاري فيفففففففديو كفففففففونفرانس ت نيفففففففة  عبفففففففر( 35اجتماعهفففففففا ) تحفففففففاد الجمركفففففففي العربفففففففياالع فففففففدت لجنفففففففة  −

مفففن قبفففب الخبفففراء االتحفففاد الجمركفففي العربفففي ب، حيفففث تففف  الفففتعراض الدرالفففات الخاصفففة 25/11/2020
آلليات ا)بعنوان  وال انيةتحت عنوان )آليات توزيل الحصيلة الجمركية(  ىاألول درالةوال ،المعدين للدرالة

التعويضية في إطفار االتحفاد الجمركفي العربفي( ، وتف  الطلفب مفن الفدوب األعضفاء مواففاة األمانفة العامفة 
رلففالها لللففادة تمهيففداك إل ؛مفن قبففباللجنففة هففا تبمبحظاتهفا علففى الدرالففتين وف ففاك للشفروط المرجعيففة التففي أقر 

الطلففب مففن األمانففة . كمففا تفف  الخبففراء ألخففذها فففي االعتبففار عنففد إصففدار النلففخة النهائيففة مففن الدرالففتين
ي الدرالففة إلمكانيففة ع ففد ورشففة عمففب عففد  الخبففراء م  و العامففة التنلففيق مففل برنففامج األمفف  المتحففدة اإلنمففائي 

 (.7مرفق )إلعادة عرض الدرالة بعد إدخاب مبحظات الدوب األعضاء عليها 

 

 المقترح المنلوب:

  األمر معروض على المجلس الموقر للتفضب باتخاذ ما يراه منالباك.
 

 
 



- 14 - 

 1  مر ق 



- 15 - 



- 16 - 



- 17 - 



- 18 - 



- 19 - 



- 20 - 

 2  مر ق 



- 21 - 



- 22 - 



- 23 - 



- 24 - 



- 25 - 



- 26 - 



- 27 - 

 3  مر ق 



- 28 - 



- 29 - 



- 30 - 



- 31 - 



- 32 - 



- 33 - 



- 34 - 



- 35 - 



- 36 - 



- 37 - 

 4   قمر  



- 38 - 



- 39 - 



- 40 - 

 



- 41 - 

 5  مر ق 



- 42 - 



- 43 - 



- 44 - 



- 45 - 

 

 
 بروتوكول 
 العربية  الدولبين  التعاون  ي مجال المنا سة

----------------------- 
 

 :الديباجة
بالمملكة العربية اللعودية(  الدورة ال ال ة في الرياض –االقتصادية واالجتماعية  التنموية:عربية التناداك إلى قرار ال مة ال

توحيد النظم والتشريعات والسياسات على )) في إحد  ف رات  والذي نت، (22/1/2013 – 3ج –( 3د.ع ) 29.ق: ق
       .((التجارية  يما بين الدول العربية المتعلقة بالمنا سة ومنع الحتكار

وفي لبيب خلق مناخ ايجابي للتكامب واالندماج االقتصادي من خبب تعظي  االلتفادة من تطبيق ليالة المنافلة في الدوب 
 الجهود في تنليق الليالات والعمب على موائمة التشريعات بين الدوب األعضاء. وتوحيدالعربية 

يماناك منها ب همية ليالة المنافلة في تطوير وتنم  ية التبادب التجاري بين األطففرا  كونها عنصر ألالي في خلق بيئة وا 
 ومن بين أهدا  االلت مار العربي ضمان حرية المنافلة ومنل الممارلات االحتكارية وحماية االلت مار جاذبة لبلت مار،

اقية الموحدة اللت مار رؤوس ي دولة عضو إخبب بال واعد الواردة في االتفأتطبيق قانون حماية المنافلة في  يعد ن الأو 
تح يق النمو االقتصادي الملتدا  في ظب بيئة وعلى أن تلاه  ليالات المنافلة في  ،األمواب العربية في الدوب العربية

اقتصادية قائمة على المنافلة الحرة التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحلين جودة المنتج والخدمة، فضب عن 
 لا من الممارلات المخلة بالمنافلة.حماية الملته

 يلي:اتف ت الدوب األطرا  على ما 
 

 (1المادة )
 أهداف البروتوكول 

يهد  هذا البرتوكوب إلى بناء وتعزيز التعفاون والتنلفيق بفين الفدوب األطفرا  ففي بروتوكفوب التعفاون ففي مجفاب المنافلفة مفن 
ها، ، وت دي  الدع  الفبز  للفدوب العربيفة التفي تلفعى إلفى لفن تشفريعها خبب تبادب الخبرات والتجارب وبناء ال درات فيما بين

 ..الخات بالمنافلة أو تطويره

 6  مر ق 
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 (2المادة )

 التعريفات

  -ألغراض هذا البروتوكوب يكون لكب الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين ازاء كب منها ما يلي:

 الدوب األطرا :  (أ

 لتجارة الحرة العربية الكبر . الدوب العربية األعضاء بمنط ة ا
 قانون المنافلة: (ب

 هو التشريل الوطني المعني بحماية المنافلة ومنل/مراقبة الممارلات االحتكارية.
 الجهات المعنية: (ج

 هي الجهات المكلفة والملئولة في الدولة عن إعداد ليالات المنافلة وتطبيق قوانين المنافلة.

 البروتوكوب: (د

 األطرا  لتبادب الخبرات والتجارب وبناء ال درات وت دي  الدع  الفني. اتفاق فني بين الدوب 

 األمانة العامة: (ه

    جامعة الدوب العربية –ال طاع االقتصادي  –إدارة التكامب االقتصادي العربي 
 

 (3المادة )
 تبادل الخبرات والدعم الفني

للدوب العربية التي تلعى للن قانون المنافلة أو تطوير تبدي الدوب األطرا  التعدادها لت دي  الملاعدة والدع  البز  
  -منها: تجربتها، وذلا من خبب عدة مجاالت 

 .بين الدوب األطرا الخبراء المختصين في مجاب المنافلة  تبادب (أ
 تنظي  زيارات عمب ميدانية للجهات المعنية بالمنافلة في الدوب األطرا . (ب
 ناوب كافة المواضيل في مجاب المنافلة.تنظي  ورشات عمب إقليمية أو عربية تت (ج
 تنظي  زيارات عمب خارجية بهد  االطبع على تجارب الدوب المت دمة في مجاب المنافلة. (د
نشاء أجهزة جديدة للمنافلة  (ه ت دي  الدع  الفني وال انوني والتدريب للدوب األطرا  في لن قوانين المنافلة أو تعديلها وا 

 او تطويرها. 
 في الموضوعات ذات الصلة بالمنافلة ومنها )االلت مار، التشغيب......إل ( األطرا بين الدوب تبادب الخبرات  (و
               ت دي  الملاعدة حوب اآلليات واالجراءات المتعل ة بالتح يق في مجاب المنافلة. (ز
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 (4المادة )

 تتولى األمانة العامة المهام التالية
 

 خبب:البرتوكوب من تعمب األمانة العامة على تنفيذ 
 ورش العمب. واإلقليمية لتنظي التنليق مل الدوب األطرا  والمنظمات الدولية  (أ

 تنفيذ حمبت التوعية لل طاعات الحكومية وال طاع الخات في حالة طلب الدوب األطرا . (ب
 دعوة الدوب األطرا  على ع د االجتماعات الخاصة بتنفيذ البروتوكوب. (ج
طرا  من خبب مندوبياتها الدائمة واإلقليمية بهد  التنليق بين الجهات المعنية في الدوب األمخاطبة الجهات الدولية  (د

 والمنظمات الدولية واإلقليمية، وذلا في مجاالت التدريب وتبادب الخبرات على الملتويين الدولي واإلقليمي.
 متابعة التنفيذ والعمب على تذليب الع بات والمشاكب التي تواج  التطبيق. (ه
 اصدار ت رير لنوي الكتروني حوب مد  تنفيذ البروتوكوب. (و

 (5المادة )
 سريان البروتوكول وكيفية تعديله

من تاري  المواف ة علي  من المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدوب  أشهربعد  ب ة  النفاذيدخب البروتوكوب حيز 
طلب إحد  الدوب األطرا  أو األمانة العامة لجامعة الدوب العربية اقترات مراجعة هذا البروتوكوب وف ا ل يمكنالعربية، كما 

الدوب العربية ويكون مبرراك ويحصب على ت ييد  العامة بجامعةال طاع االقتصادي، على أن ي د  ذلا االقترات إلى األمانة  –
يبدأ حق التعديب بعد ان ضاء و  ، غير أن  في حاب عد  الرد يت  دعوة الفريق لبجتماع،على األقب الدوب األطرا  نص 

 لنة واحدة على بدء نفاذ هذا البروتوكوب.
 
الموا ق .............. من أصل واحد  ر هذا البرتوكول باللغة العربية بمدينة القاهرة  ي ..........ر  ح  

 مودع باألمانة العامة لجامعة الدول العربية.
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  :الرابعالبند 
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 مذكرة شارحة
  بشأن

 التفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباق
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
إطففار مؤللففي متففين يصففاحب  بنيففة تحتيففة  جففودعلففى ألففاس و  اللففوق العربيففة المشففتركة للكهربففاء ت ففو  -

تشفففريعي ي فففو  علفففى ألفففاس  طفففاروا  عتبفففار الجوانفففب الفنيفففة لتح يفففق تكامفففب اللفففوق، مكتملفففة ت خفففذ ففففي اال
، للوقااتفاقية ، عامةالتفاقية الا ،تفاه الهي: مذكرة  اعتماد أربل و ائق ألالية لحوكمة لوق الكهرباء،

  قواعد تشغيب الشبكات العربية.
 ؛رباء هما األلاس الفذي تعتمفد عليف  اللفوقت عتبر االتفاقية العامة واتفاقية اللوق العربية المشتركة للكه -

تشفكيب مؤللفات ، المبفاد  االلترشفادية لتطفوير اللفوق، أهدا  اللفوق :حيث تتضمن االتفاقية العامة
 أطرافهفاكيفيفة تنفيفذ  ؛ فيمفا تصف  اتفاقيفة اللفوق العربيفة المشفتركة للكهربفاءاللوق وأدوارها وملؤولياتها

 كمففا الجوانففب التجاريففة لللففوق أيضففاك  تغطففيو اه  واالتفاقيففة العامففة، لبلتزامففات المحففددة فففي مففذكرة التففف
 تحدد الوضل ال انوني واألدوار والملؤوليات الخاصة بمؤللات أو لجان اللوق.

 االنت الية إلنشاء اللوق العربية المشتركة للكهرباء على النحو التالي:  احبيمكن إيجاز المر  -
o االنتهففاء مفن و ففائق حوكمفة اللففوق العربيفة المشففتركة  (:2024-2020) المرحلفة االنت اليففة األولفى

 ،للكهربفاء، والمواف ففة علففى االتفففاقيتين )االتفاقيففة العامففة واتفاقيففة اللففوق العربيففة المشففتركة للكهربففاء(
اللجنةةة  التوقيفففل علفففى االتففففاقيتين، وتشفففكيب اللجفففان الخاصفففة باللفففوق العربيفففة المشفففتركة للكهربفففاء )

تدعيم أمان  السةق   -اللجن  العربي  لمشغلي أنظم  نقل الكهرباء  – لتنظيمي العربي  االستشاري  وا

تصفمي  اللفوق العربيفة المشفتركة للكهربفاء بشفكب مفصفب، والبفدء ففي العربي  المشترك  للكهرباء(، 
 خطة المؤللات االنت الية.

o ت  خبلهففففا تولفففيل اختصففففات اللفففوق اإلقليميففففة: يففف (:2031 -2025) المرحلفففة االنت اليفففة ال انيففففة
 التركيز على فصب مشغلي نظ  الن ب اإلقليمية، والتحداث المنافلة على ملتو  الجملة. 

o  التصفمي  النهفائي لللفوق العربيفة المشفتركة للكهربفاء (:2036 -2032)المرحلة االنت الية ال ال فة ،
 دة. يت  خبلها التركيز على التنافس الكامب في مبيعات الجملة مل دع  من ألواق متعدو 

o تح يففق تكامففب اللففوق العربيففة المشففتركة للكهربففاء والوصففوب (: 2038 -2037) المرحلففة النهائيففة
 إلى شبكة عربية للكهرباء متزامنة ومترابطة تماماك.

( علفففى تطفففوير و فففائق حوكمفففة اللفففوق 2011وبعفففد مواف فففة المجلفففس الفففوزاري العربفففي للكهرباء)ديلفففمبر  -
ولجففان فنيففة وقانونيففة متخصصففة مففن الخبففراء العففرب منب  ففة عففن  العربيففة المشففتركة للكهربففاء، ت ففو  فففرق

 -ضففباط اتصففاب و ففائق حوكمففة اللففوق -المجلففس )فريففق عمففب درالففة الففربط الكهربففائي العربففي الشففامب
خبففراء الكهربففاء مففن الففدوب  -اللجنففة التوجيهيففة المكلفففة بمتابعففة درالففة الففربط الكهربففائي العربففي الشففامب
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االتفاقيتين )االتفاقية العامة واتفاقية اللوق العربية المشتركة للكهرباء(، وذلفا  العربية( بمراجعة وتطوير
( 2020إلففى عففا   2012لللففلة مففن االجتماعففات علففى مففد  تلففل لففنوات )مففن عففا   مففن خففبب ع ففد

وعلفففى أك فففر مفففن ملفففتو  بحضفففور البنفففا الفففدولي والصفففندوق العربفففي لإلنمفففاء االقتصفففادي واالجتمفففاعي 
 الربط المغاربي(. -الربط الخليجي -ربائي )الربط ال مانيوهيئات الربط الكه

للفففدوب العربيفففة علفففى  العال فففة إلفففى التوصفففب إلغفففبق جميفففل المبحظفففاتانتهفففت تلفففا االجتماعفففات  وقفففد -
االتففاقيتين )االتفاقيفة العامفة واتفاقيفة اللفوق(، ومفن  ف  قفا  البنفا الفدولي بالمراجعفة ال انونيفة لبتففاقيتين 

وذلفا وف فاك لل فرارات الصفادرة عفن المجلفس الفوزاري العربفي للكهربفاء ففي  ،ترجمفة العربيفةمل ال ومواءمتها
دوراتفف  المتتاليففة والمتعل ففة بتطففورات و ففائق حوكمففة اللففوق العربيففة المشففتركة للكهربففاء )االتفاقيففة العامففة 

  واتفاقية اللوق العربية المشتركة للكهرباء( على النحو التالي:
o  بتفففففففاري  133 فففففففرار رقففففففف  الي العربفففففففي للكهربفففففففاء ففففففففي دورتففففففف  التالفففففففعة )واففففففففق المجلفففففففس الفففففففوزار 

( علففى قيففا  اللجنففة التوجيهيففة والبنففا الففدولي بتطففوير و ففائق الحوكمففة المتم لففة فففي 22/12/2011
  )مذكرة التفاه ، وخارطة الطريق، واتفاقيتي الربط، وقواعد تشغيب الشبكات(.

o  ( 30/4/2013بتفاري   160 فرار رقف  الرتف  العاشفرة )المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دو وافق
لففتكماب المناقصففة الخففدمات االلتشففارية بشفف ن إرلففاء اآلليففة التففي اقترحتهففا اللجنففة التوجيهيففة علففى 

 .و ائق الحوكمة
o بتفففففاري   185 ففففرار رقففففف  الالمجلفففففس الفففففوزاري العربففففي للكهربفففففاء ففففففي دورتفففف  الحاديفففففة عشفففففرة )  كل فففف

 على الدوب العربية. ليزية( جتفاقية العامة باللغتين )العربية واإلنبتعمي  اال ت أمان( 9/6/2015
 8/9/2016( بتفاري  8088رقف  ) بعد صدور قرار مجلس جامعفة الفدوب العربيفة علفى الملفتو  الفوزاري -

،    التوقيل عليها مفن قبفب (1مرفق ) بالمواف ة على مذكرة التفاه  إلنشاء لوق عربية مشتركة للكهرباء
 (12)المجلففس الففوزاري العربففي للكهربففاء فففي دورتفف    (، كل فف2017دولففة عربيففة فففي ابريففب  16)مم لففي 

المشففتركة  العربيففةلبتفففاقيتين )االتفاقيففة العامففة واتفاقيففة اللففوق المجلففس بتعمففي  الملففودة النهائيففة  ةأمانفف
تضفمينها بالملفودة ا قائمفة بالمبحظفات الم بولفة ومفا تف  بشف ن مفعلى الدوب العربية، مرف اك به للكهرباء(
التكماب إجراءات عرض االتفاقيتين علفى المجلفس االقتصفادي وفي مرحلة الح ة، ، لبتفاقيتينالنهائية 

بتففففاري   223وذلففففا بموجففففب ال ففففرار رقفففف   واالجتمففففاعي، ومففففن  فففف  علففففى مجلففففس الجامعففففة العتمادهمففففا
7/4/2017. 

ورتهفا الرابعفة )الجمهوريفة اللبنانيفة: ينفاير/ : االقتصفادية واالجتماعيفة ففي دالتنمويفةباركت ال مفة العربيفة  -
اللفففوق العربيفففة  إلنشفففاء( الجهفففود التفففي ي فففو  بهفففا المجلفففس الفففوزاري العربفففي للكهربفففاء 2019كفففانون  فففان 
، ورحبت بتوقيل الفدوب العربيفة األعضفاء علفى مفذكرة التففاه ، ودعفته  لتنفيفذ مفا جفاء للكهرباءالمشتركة 

بالتكماب و ائق حوكمة اللوق العربية المشفتركة وزاري العربي للكهرباء الالمجلس ال مة فت كما كل   .بها
 للكهرباء. 

، 5/11/2019بتفاري   258رقف   هقفرار بموجفب  (13)أحاب المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورت   -
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الم تففرت الففوارد مففن هيئففة الففربط الكهربففائي لمجلففس التعففاون لففدوب الخلففيج العربيففة حففوب دور الهيئففة فففي 
اإلطار التنظيمي والمؤللي لللوق العربية المشتركة للكهرباء إلى اللجنة التوجيهية لدرالت  في اجتماع 

جراء التعديبت على االتفاقيتين إن لز ،  ورففل توصفياتها إلفى المجلفس مشترا بحضور البنا الدولي، وا 
. كمفا 2020األوب مفن عفا   التخاذ ال رار المنالب في اجتماع الت نائي ي ع د لهذا الغرض خبب الربفل

   أمانة المجلس في مرحلة الح ة وبعفد الحصفوب علفى المواف فات الخطيفة البزمفة علفى االتففاقيتين،كل  
علففى المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي، ومففن  فف  علففى مجلففس الجامعففة  همابالففتكماب إجففراءات عرضفف

 . العتمادهما
نشفاء اللفوق العربيفة المشفتركة إل ة ففي مفذكرة التففاه المحفدد بخارطفة الطريفقانطبقاك من أهمية االلتفزا   -

وف اك ل رار قمة بيروت؛ ورغبة الدوب األعضاء في اإللراع بالتكماب الو ائق الخاصة باللوق  ،للكهرباء
بتفففففاري   "فيفففففديو كفففففونفرانس"عبفففففر ت نيفففففة تففففف  ع فففففد دورة الفففففت نائية للمجلفففففس الفففففوزاري العربفففففي للكهربفففففاء 

اتفاقيففة اللففوق( حيففث  –يغة النهائيففة مففن االتفففاقيتين )االتفاقيففة العامففة الصفف لبنتهففاء مففن 27/7/2020
المواف فففة علفففى النلفففخة النهائيفففة المعدلفففة مفففن االتففففاقيتين يفففنت علفففى: والفففذي  288 فففرار رقففف  الصفففدر 

)االتفاقية العامة واتفاقية اللوق العربية المشتركة للكهرباء( بالصيغة المرف ة، والطلب من الدوب العربية 
تمهيفففداك ل يفففا  أمانفففة المجلفففس بمتابعفففة  2020عضفففاء الفففتكماب اإلجفففراءات الداخليفففة قبفففب نهايفففة العفففا  األ

  .على المجالس الوزارية المختصة األخر  في بداية العا  ال اد  العرض
ات  المتتابعة بش ن تطوير ومراجعة االتفاقية ر في دو  الوزاري العربي للكهرباء المجلس اتقرار : 2 )مرفق
 (. ة واتفاقية اللوق العربية المشتركة للكهرباءالعام

 المقترح المنلوب:

 األمر معروض على المجلس الموقر للتفضب باتخاذ ما يراه منالباك.
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 1  مر ق 
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 قرارات

 المجلس الوزاري العربي للكهرباق  ي دوراته المتتابعة
 والمتعلقة بتنوير ومراجعة
 المشتركة للكهرباق التفاقية العامة واتفاقية السوق العربية

 ــــــــــ
 
 
 
 

 .2011ديسمبر  /133قرار رقم  .1

 .2013أبريل  /160قرار رقم  .2
 .2015يونيو  /185قرار رقم  .3

 .2017أبريل  /223قرار رقم  .4

 .2019نو مبر  /258قرار رقم  .5

 .2020يوليو  /288قرار رقم  .6
 زيارة الرابن التالي:اتفاقية السوق(، يرجى  -لاناع على التفاقيتين )التفاقية العامة .7

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCycleDetails.as
px?RID=291&CID=8 

 2  مر ق 

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCycleDetails.aspx?RID=291&CID=8
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCycleDetails.aspx?RID=291&CID=8
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 (22/12/2011للمجلس الوزاري العربي للكهرباق )األمانة العامة:  الدورة التاسعة ▪
 الدرالة الشاملة للربط الكهربائي العربي: -أ 

 ـــــررـــــــــيقـ
اإلحاطة علماك بما ت  اتخاذه من إجراءات لتمويب وتنفيذ درالة "الربط الكهربائي العربي الشفامب  -1

بففاء" مفن جففانبي البنففا الفدولي والصففندوق العربففي وت يفي  الففتغبب الغففاز الطبيعفي لتصففدير الكهر 
 لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وتوجي  الشكر لهما.

المواف ة من حيث المبفدأ علفى توصفيات اللجنفة التوجيهيفة والبنفا الفدولي بشف ن الهيكلفة التفي تف   -2
الففث مففن اقتراحهففا للففوق الكهربففاء االنت اليففة بنففاءك علففى مخرجففات المرحلففة األولففى مففن الجففزء ال 

 درالة "األطر المؤللية وال انونية والتشريعية"، وذلا على النحو التالي:
الفتحداث لجنففة تلفمى "اللجنففة العربيفة لمشففغلي نظف  الن ففب"، وتعنفى بشففكب رئيلفي بالتنلففيق  ▪

 والتعاون مل مشغلي نظ  الن ب اإلقليمية والوطنية وتكون تبعيتها للمكتب التنفيذي.
نففة االلتشففارية والتنظيميففة العربيففة المشففتركة للففربط الكهربففائي"، الففتحداث لجنففة تلففمى "اللج ▪

وتعنففى بشففكب رئيلففي بضففمان االلتففزا  بو ففائق الحوكمففة، وضففمان الوصففوب إلففى شففبكة الن ففب 
 مراقبة اللوق وحب المنازعات، وتكون تبعيتها للمكتب التنفيذي. دون تمييز، وكذلا

ا مففن ال يففا  بالمهففا  اإلضففافية التففي أوكلففت تعزيففز أمانففة المجلففس بففالخبراء المففؤهلين لتمكينهفف ▪
 إليها ضمن اللجان الملتحد ة للربط الكهربائي العربي.

الت كيد على أهمية تعزيز دور أمانات الربط الكهربائي العربفي دون اإلقليميفة، واللفعي نحفو  ▪
 إنشاء هيئات ربط دون إقليمية كلما دعت الضرورة لذلا.

لففدولي بتطففوير و ففائق الحوكمففة المتم لففة فففي مففذكرة التفففاه ، قيففا  اللجنففة التوجيهيففة والبنففا ا ▪
 .وخارطة الطريق، واتفاقيتي الربط، وقواعد )كود( تشغيب الشبكات

تكلي  اللجنة التوجيهية بوضل برنفامج زمنفي اللفتكماب العمفب ففي إجفراء الدرالفة بالتنلفيق مفل  -3
جتمففاعي مففن جهففة أخففر ، البنففا الففدولي مففن جهففة، والصففندوق العربففي لإلنمففاء االقتصففادي واال

حاطة المكتب التنفيذي علماك ب .  وا 
 (22/12/2011 –م ك  9د – 133)ق 
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 (30/4/2013الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباق )األمانة العامة:  ▪

 تطورات الدرالة الشاملة للربط الكهربائي العربي: -أ 

 يقــــــرر
 التالي: تطوير و ائق الحوكمة على النحو -4

المواف فففففة علفففففى اآلليفففففة التفففففي اقترحتهفففففا اللجنفففففة التوجيهيفففففة لترلفففففية مناقصفففففة الخفففففدمات  -1.4
االلتشففارية الخاصففة بالففتكماب و ففائق الحوكمففة، وتفففويض اللجنففة التوجيهيففة بالتفففاوض 
مفففل المكتفففب االلتشفففاري للتوصفففب إلفففى العفففرض النهفففائي المنالفففب، وذلفففا علفففى هفففامش 

 -عمفففان -ه مفففل االلتشفففاري بالمملكفففة األردنيفففة الهاشفففميةاالجتمفففاع ال فففاد  المزمفففل ع فففد
 .27/6/2013-25خبب الفترة 

تكليفف  أمانفففة المجلفففس بالطلفففب مفففن الفففدوب العربيففة مجفففدداك موافاتهفففا بفففالرأي فيمفففا يتعلفففق  -2.4
؛ والمتعلق بملاهمة الدوب 2013يناير 8بتاري   204بتنفيذ قرار المكتب التنفيذي رق  

 ائق الحوكمة؛ تمهيداك إلرلاب المبالغ المتوفرة لد  األمانة العامة العربية في التكماب و 
والمخصصة اللتكماب وتطوير و ائق الحوكمة إلى هيئة الربط الكهربائي لفدوب مجلفس 

 التعاون الخليجي.
  (30/4/2013 –م ك  10د – 160)ق   
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 (9/6/2015للمجلس الوزاري العربي للكهرباق )األمانة العامة:  (11)الدورة  ▪
 تطورات الدرالة الشاملة للربط الكهربائي العربي: -أ 

 يقــــــرر
دعففوة الففدوب العربيففة إلففى اإللففراع فففي تنفيففذ مشففاريل الففربط الكهربففائي ذات األولويففة المففذكورة  .1

في نتائج الجفزأين األوب وال فاني مفن درالفة الفربط الكهربفائي العربفي الشفامب، وذلفا بفالتزامن 
ات الغفففاز التفففي أوصفففت بهفففا بالدرالفففة، حتفففى يمكفففن تح يفففق االلفففتفادة مفففل مشفففروعات شفففبك

 المرجوة من هذه الدرالة.
المواف فففة مفففن حيفففث المبفففدأ علفففى مفففذكرة التففففاه  الخاصفففة ب نشفففاء لفففوق عربيفففة للكهربفففاء بعفففد  .2

 اعتمفففاد التعفففديب المرففففق علفففى المفففادة اللفففابعة مفففن المفففذكرة؛ وتكليففف  أمانفففة المجلفففس بتعمفففي 
جففدداك علففى الففدوب العربيففة للمواف ففة عليهففا أو ت كيففد المواف ففة المرلففلة لففاب اك النلففخة المعدلففة م

وذلففا خففبب شففهر مففن تففاري  التعمففي  تمهيففداك اللففتكماب اإلجففراءات البزمففة العتمففاد المففذكرة 
 من مجلس جامعة الدوب العربية، والنظر في ترتيب احتفالية تليق بهذه المنالبة.

ت العربيففة المتحففدة إلففى عضففوية اللجنففة التوجيهيففة، وتكليفف  الترحيففب بانضففما  دولففة اإلمففارا .3
اللجنة ب عداد ت رير شامب حوب درالة الربط الكهربائي العربفي الشفامب تمهيفداك لعرضف  علفى 

يتضفمن برنامجفاك تنفيفذياك لبلفتفادة مفن مخرجفات الدرالفة بحيفث المجلس في دورات  ال ادمفة، 
لهفا الصفندوق العربفي لإلنمفاء اال قتصفادي واالجتمفاعي، بمفا ففي ذلفا تشفكيب اللجفان التي مو 

والمؤللففات، واقتففرات اإلجففراءات المطلوبففة لتفعيلهففا، مففل ضففرورة حضففور كافففة االجتماعففات 
 ال ادمة، والمشاركة الفعالة في أعمالها.

( بفففاللغتين )العربيفففة واإلنكليزيفففة( حفففاب GAتكليففف  أمانفففة المجلفففس بتعمفففي  االتفاقيفففة العامفففة ) .4
ترجمتهففا إلففى اللغففة العربيففة، والطلففب مففن الففدوب العربيففة موافففاة أمانففة المجلففس االنتهففاء مففن 

 بمبحظاتها على االتفاقية العامة خبب شهرين من تاري  التعمي .
  (9/6/2015 –م ك  11 – 185)ق
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 (6/4/2017للمجلس الوزاري العربي للكهرباق )األمانة العامة:  (12)الدورة  ▪
 الشاملة للربط الكهربائي العربي:تطورات الدرالة  -أ 

 يقــــــرر
تكلي  أمانة المجلس بتعمي  الملودة النهائية لبتفاقيتين )االتفاقية العامة واتفاقية اللوق( على  .1

الدوب العربية، مرف اك بهما قائمة بالمبحظات الم بولة وما تف  بشف ن تضفمينها بالملفودة النهائيفة 
العربيفففة الفففرد بمبحظاتهفففا علفففى االتفاقيفففة العامفففة خفففبب  ب فففة لبتففففاقيتين، والطلفففب مفففن الفففدوب 

 أشهر.
يع فففد فريفففق عمفففب الدرالفففة واللجنفففة التوجيهيفففة اجتماعفففاك لمناقشفففة المبحظفففات الفففواردة مفففن الفففدوب  .2

العربيفففة علفففى االتفاقيفففة العامفففة واتخفففاذ التوصفففيات البزمفففة بشففف نها تمهيفففداك لعرضفففها الح فففاك علفففى 
 اء. اجتماع لجنة خبراء الكهرب

يخصت اجتماع آخفر لفريفق عمفب الدرالفة واللجنفة التوجيهيفة لمناقشفة المبحظفات الفواردة مفن  .3
الففدوب العربيففة علففى اتفاقيففة اللففوق بحيففث يففت  مواءمتهففا مففل االتفاقيففة العامففة بعففد  ب ففة شففهور 

 أخر .
ففي اتفاقيفة تكلي  أمانة المجلس بموافاة هيئات وأمانات الربط اإلقليمية المتوقل أن تكفون طرففاك  .4

اللفففوق العربيفففة المشفففتركة للكهربفففاء بنلفففخة مفففن الملفففودة النهائيفففة لبتفاقيفففة؛ والطلفففب منهفففا الفففرد 
 خبب  ب ة أشهر.

تكلي  أمانة المجلس، ففي مرحلفة الح فة، بالفتكماب إجفراءات عفرض االتففاقيتين علفى المجلفس  .5
 االقتصادي واالجتماعي، ومن    على مجلس الجامعة العتمادهما.

  (6/4/2017 –م ك  12 – 223)ق
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 (5/11/2019للمجلس الوزاري العربي للكهرباق )األمانة العامة:  (13)الدورة  ▪
 تطورات و ائق حوكمة اللوق العربية المشتركة للكهرباء.. 1

 . موق  االتفاقيتين )االتفاقية العامة واتفاقية اللوق(. 1.1 
 ـــــررـــــــــيقـ

مفففن هيئفففة الفففربط الكهربفففائي الخليجفففي إلفففى فريفففق عمفففب الدرالفففة واللجنفففة  إحالفففة الم تفففرت الفففوارد .1
جفففففراء التعفففففديبت علفففففى  التوجيهيفففففة لدرالفففففت  ففففففي اجتمفففففاع مشفففففترا بحضفففففور البنفففففا الفففففدولي، وا 

 االتفاقيتين إن لز . 
رفل توصيات اللجنة التوجيهية إلى المجلفس التخفاذ ال فرار المنالفب ففي اجتمفاع الفت نائي ي ع فد  .2

 . 2020بب الربل األوب من عا  لهذا الغرض خ
الت كيد على ضرورة التمرار التعاون بين البنا الدولي واألمانة العامة، والطلب منهمفا مواصفلة  .3

 العمب حتى يت  توقيل االتفاقيتين. 
تكليفففف  أمانففففة المجلففففس فففففي مرحلففففة الح ففففة وبعففففد الحصففففوب علففففى المواف ففففات الخطيففففة البزمففففة،  .4

يتين علففى المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي، ومففن  فف  علففى بالففتكماب إجففراءات عففرض االتفففاق
 مجلس الجامعة العتمادهما. 

 (5/11/2019 –م ك  13 – 258)ق 
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 (27/7/2020الدورة الستثناسية للمجلس الوزاري العربي للكهرباق )اجتماع عن بعد:  ▪
 تطورات و ائق حوكمة اللوق العربية المشتركة للكهرباء.. 1

 تفاقيتين )االتفاقية العامة واتفاقية اللوق(. . موق  اال1.1 
 ـــــررـــــــــيقـ

المواف ة على النلخة النهائية المعدلة من االتفاقيتين )االتفاقية العامة واتفاقية اللوق العربية 
المشتركة للكهرباء( بالصيغة المرف ة، والطلب من الدوب العربية األعضاء التنليق الداخلي بين 

تمهيداك ل يا  أمانة المجلس بالعرض على المجالس  2020وطنية قبب نهاية العا  الجهات ال
 .2021الوزارية المختصة األخر  في بداية العا  ال اد  
 (27/7/2020 –د. استثناسية م ك  – 288)ق 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 اعتماد شبكة خبراق المياا العربية 
  كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية

 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

، 27/6/2019بتفففففففاري   11( د.ع 206أصففففففدر المجلففففففس الفففففففوزاري العربففففففي للميففففففاه ال فففففففرار رقفففففف  ) −
العربيفففففففففة، ودعفففففففففا الفففففففففدوب والصفففففففففناديق اعتمفففففففففد الهيكلفففففففففة العامفففففففففة لشفففففففففبكة خبفففففففففراء الميفففففففففاه الفففففففففذي 

 (.1)مرفقوالمنظمات العربية الملاهمة بت دي  الدع  البز  ألنشطة الشبكة 
 25/11/2020بتفففففففاري   12( د.ع 229كمفففففففا أصفففففففدر المجلفففففففس ففففففففي هفففففففذا الشففففففف ن ال فففففففرار رقففففففف  ) −

، الفففففففذي دعفففففففا اللفففففففيد رئفففففففيس شفففففففبكة خبفففففففراء الميفففففففاه العفففففففرب واألمانفففففففة الفنيفففففففة للمجلفففففففس (2مرففففففففق)
التعففففففاون فففففففي إعففففففداد مففففففذكرة شففففففارحة ومشففففففروع قففففففرار يرفففففففل إلففففففى المجلففففففس االقتصففففففادي للتنلففففففيق و 

واالجتمفففففاعي ففففففي دورتففففف  ال ادمفففففة بخصفففففوت اعتمفففففاد شفففففبكة الخبفففففراء العفففففرب إحفففففد  المؤللفففففات 
 التابعة لجامعة الدوب العربية.

 
كمؤللففففففة تعمففففففب  فيفففففففةشبكفففففففة خفففففففففففبراء المفيففففففففاه العففففففففرب "اعفففتففففمففففففففاد بشفففففف نتفلففففففيرية مففففففذكرة ( 3)مرفففففففق

 ."تحت مظلة جامعة الدوب العربية
 
 

 المقترح المنلوب:

 األمر معروض على المجلس الموقر للتفضب باتخاذ ما يراه منالباك.
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 تفسيريةمذكرة 

 بشأن
 شبكـة خـــــبراق المـيــاا العــــــــربـيـة "اعـــتــــمــاد

 "ربيةكمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول الع
 أولا: 

خر الت ارير آتعاني المنط ة العربية بشكب عا  من عجز مائي تتزايد وتيرت  عاماك بعد عا ، ف
بلداك عربياك ي ل تحت  17تشير الى أن  2019الدولية الصادرة عن هيئة االم  المتحدة في العا  

 ة في ظب شد  مليون شخت في المنط 362خط الف ر المائي، مما يعني أن  يعيش ما ي رب من 
مائي إلى شد  مائي مطلق، وهذا بجملت  يعود لعدة ألباب أهمها ندرة الموارد المائية الت ليدية 
المتوفرة وتزايد الطلب على المياه نتيجة التضخ  اللكاني والتولل الحضري والزراعي، باالضافة 

ت األخر  المتم لة في الى التغير المناخي وازدياد موجات الجفا  المتكررة، ناهيا عن التحديا
وااللتخدا   وهدر الموارد المائية الناج  عن ن ظ   المياه المت ادمة،ضع  كفاءة االلتخدا  التلوث، 

 واليو  أصبحت تحديات المياه تهدد حاضر وملت بب الشعوب العربية.  .غير الكفؤ للمياه
يات، إذ أن  اهتما  االحتبب بمياه وتب ى األطماع االلرائيلية في المياه العربية من أكبر هذه التحد

الشرق األولط ليس حدي ا، بب إن  بدأ قبب قيا  دولة إلرائيب، حيث أدرا قادة الحركة الصهيونية 
منذ البداية أهمية الليطرة على موارد كافية من المياه كضرورة ل يا  دولة إلرائيب، لذا رلموا دوما 

مياه عديدة بالمنط ة، وبهذا رلمت الموارد المائية تصورات إللرائيب "كبر " تليطر على موارد 
حدود دولة إلرائيب من "النيب إلى الفرات"، فالحدود بالنلبة له  كانت ومازالت ليلت مل لة 
ليالية فحلب بب هي قضية موارد مائية جغرافية توفر لدولة إلرائيب أمناك مائياك وغذائياك. وبعد 

   في فللطين  48رة على مصادر المياه في أراضي فللطين النكبة بدأت الرائيب ملاعيها للليط
وفي األراضي المحتلة بالجوالن.  وكانت اإللتراتيجية اإللرائيلية ت و  دوما على بناء  67

الملتوطنات بال رب من مصادر المياه الهامة أو فوق خزانات المياه الجوفية أو تحويب مياه 
 -معارضة إقامة مشاريل وطنية عربية على األنهار  األنهار من خبب اللدود والمشاريل، أو

  .كنهر الوزاني في لبنان
ومل تفاق  قضايا المياه العابرة للحدود وقضايا المياه المشتركة في الع د األخير في المنط ة 

% من الموارد المائية التي 60العربية، جراء الواقل الجيوليالي العربي، حيث ت ل منابل أك ر 
 ا الدوب العربية خارج أراضيها، مما يجعلها خاضعة لليطرة دوب غير عربية، وبالتوازيتعتمد عليه

 

  3 مر ق 
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مل أطماع االحتبب االلرائيلي المتواصلة وغير المتناهية في المياه العربية، أصبد هذا الواقل من 
أكبر المخاطر على األمن المائي العربي بصفة خاصة وعلى األمن ال ومي العربي بصفة عامة. 

يث أصبد تحدي توفر المياه يشكب تهديدا لحياة الشعوب العربية ال ابعة تحت االحتبب بشكب ح
كبير، وع بة تحوب دون تح يق تنمية ملتدامة، وأصبد الوضل الجيوليالي في المنط ة هاجلاك 
يلتوجب تظافر كافة الجهود العربية لترلي  العمب العربي المشترا وايجاد مؤللات منفذة تدع  

هات صانعة ال رار في الدوب العربية وفي جامعة الدوب العربية، وذلا وف اك لمباد  االدارة الج
المتكاملة للموارد المائية، وتوظي  األطر الدولية للدفاع عن الح وق المائية العربية، ك لاس 

الذي لتح يق أهدا  التنمية الملتدامة، وضمان تح يق مفهو  األمن المائي في المنط ة العربية و 
هو األلاس في تح يق حياة كريمة للشعوب العربية واأللاس في تح يق األمن الصحي واألمن 

 الغذائي واألمن ال ومي.
 ثانيا:

بناء على مالبق، ف ن الوضل الحالي، وتحديدا األطماع االلرائيلية في المياه العربية، وقضايا 
ات العربية واإلقليمية والدولية من أجب المياه المشتركة، البد وأن ي ابب بحشد الجهود واإلمكان

المحافظة على الح وق المائية العربية، ووق  االنتهاكات اإللرائيلية في مصادرة ولرقة الموارد 
المائية في المناطق العربية المحتلة باعتبار هذه الممارلات انتهاكاك خطيراك ل واعد ال انون الدولي 

ن رفل ال درات في مجاب الدبلومالية المائية، وتطوير الحوار مل هدات الدولية للمياه، والبد ماوالمع
هدات الدولية ادوب الجوار ذات األحواض المائية المشتركة، إضافة إلى توظي  ال وانين والمع

وضمن هذا االطار، وكخطوة   للمياه، والتهدا  المنابر الدولية الفاعلة لخدمة هذه ال ضايا.
ب العربية مؤتمرا دولياك حوب "المياه العربية تحت االحتبب" برعاية التراتيجية ع دت جامعة الدو 

مشتركة بين فخامة الرئيس/ محمود عباس رئيس دول  فللطين و معالي األمين العا  لجامعة 
، والذي خرج 2016تشرين األوب //28/10-26في ال اهرة  حمد أبو الغيطأالدوب العربية الليد "

ذه ال ضية، كان من ضمنها إنشاء شبكة أمان لخدمة قضايا المياه بجملة من التوصيات لخدمة ه
 العربية للدوب ال ابعة تحت االحتبب.

 ثالثا:
وقد التشعر وزراء المياه العرب في الدورات البح ة للمؤتمر، أهمية ايجاد مؤللة ملاندة 

فاعب في مواجهة  للمجلس الوزاري العربي للمياه في خدمة هذه ال ضايا، ،  بحيث يكون لها دورا
هذا التحدي الصعب المتم ب في الليالات المائية التعلفية لبحتبب، وبهد  ايجاد ذراع تنفيذي 
للمجلس في خدمة قضايا المياه المشتركة والعابرة للحدود في المنط ة العربية،، لذا أصدر  

فللطين بالتعاون مل األمانة المجلس الوزاري العربي للمياه في دورت  التالعة قراراك ب ن ت و  دولة 
العامة للمجلس الوزاري العربي للمياه بتحديد الجهة التي لتكون ملؤولة عن إنشاء شبكة خبراء 

 المياه العربية. 
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، ت  اصدار قرار بالتحضير الجتماع ت ليلي 2018مايوفي وفي الدورة العاشرة للمجلس الوزاري 
على هامش الدورة الحادية عشر للمجلس بتاري   للشبكة، وتنفيذا لهذا ال رار ع د االجتماع

، بحضور والل من مم لين مرشحين من وزراء المياه من الدوب العربية 2019أكتوبر26
والمنظمات العربية العاملة في مجاب المياه، وعدد من خبراء المياه والمختصين. وت  خبب 

 ترحة. وت  تناوب قضايا المياه في االجتماع بحث أهمية الشبكة للدوب العربية وأه  مهامها الم
المنط ة العربية التي لتخدمها الشبكة ب بعاد منفصلة، فالبعد االوب لهذه ال ضايا هو البعد 
الليالي، ويتم ب بالتخدا  المياه كعنصر ألالي في الصراع العربي اإللرائيلي، ذلا الرتباطها 

بية. وتشمب تلا األطماع في الموارد بخطط الرائيب التولعية وااللتيطانية في األراضي العر 
المائية العربية لمصلحة ملتوطناتها االلتعمارية. إضافة إلى دورها الليالي في تح يق اللب  
وااللت رار في المنط ة، حيث ترتبط العديد من الصراعات الليالية في المنط ة بالمياه بشكب أو 

 عات مل الدوب المشاطئة.بآخر، وبالتالي البد من الملاهمة في تدارا أي نزا
أما البعد اال اني، فهو البعد اإلنلاني للمياه، ومن  ما تمر ب  العديد من الدوب العربية من أوضاع 
انلانية صعبة جراء النزاعات الليالية واألوضاع االقتصادية، والتي جعلت من المياه أزمة خطيرة 

ب جراء المياه بما يعاني  الشعب الفللطيني ومتفاقمة يوماك بعد يو ، ويتجلى الوضل اإلنلاني الصع
جراء تعنت االحتبب وممارلات  على األرض بكافة ولائل  غير المشروعة وت ييد قدرة حصوب 
المواطن الفللطيني على خدمات المياه والصر  الصحي المبئمة، ويزيد من معانات  اليومية 

وضل اإلنلاني في الضفة الغربية وقطاع بشكب متصاعد يتجاوز كافة الحدود ويهدد االلت رار وال
 غزة، ويتطلب تحركات ال تحدها الكلمات بب ت ودها األفعاب نحو تغيير هذا الواقل المرير. 

والمطلوب في هذا البعد ايجاد موق  عربي ضاغط، من خبب توظي  المنابر األممية والدولية، 
ة وخطاب يمكن أن يلمع  العال  الحر، لتحييد المياه عن النزاعات، وتحويب هذه الرلالة إلى لغ

وتوصيلها إلى المدافعين عن ح وق االنلان، وح وق الطفب وح وق المرأة وغيرها. كما البد من 
رصد االنتهاكات االلرائيلية، واصدار ت ارير دورية للجهات الفاعلة، لرفل ملتو  الضغط على 

 االحتبب إلجباره على وق  هذا النهج االلتعماري. 
البعد ال الث للعمب العربي المشترا الذي لتم ل  الشبكة، فينب ق من أهمية تفعيب ال وانين  أما

الدوب د والمعاهدات الدولية في الدفاع عن المياه العربية في المياه العربية المشتركة، من خبب رف
ربية المحتلة عند حاجتها بالخبراء المختصين والبيانات البزمة، وخصوصا أن   في مل  المياه الع

ف ن أي تحرا عربي على هذا الصعيد حتى ول  ي تي بالنتائج المرجوة في تجري  االحتبب، فهو 
كفيب ب ن يحرج الرائيب وأن يجعلها تفكر بخطواتها ال ادمة نحو تح يق أطماعها المائية. وقد تكون 

حتى يكون الطر  الشبكة ملت بب أداة داعمة ألي مفاوضات بهد  التخطيط بشكب أقو  لها، و 
 العربي قادر يملا المعلومة وأدوات الضغط البزمة.
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أما البعد الرابل فيتم ب في توظي  اإلعب  العربي والدولي بحيث يكون ل  دورا كبيرا وفاعب في 
الدفاع عن الح وق المائية العربية، االمر الذي يتطلب تطوير الخطاب اإلعبمي، وتك ي  

 رلائب قادرة على خدمة قضايا المياه العربية.حمبت المناصرة لتوجي  
والح ا لتناوب البنود واألبعاد أعبه، ت  خبب اإلجتماع الت ليلي بلورة هيكلية الشبكة وأه  مهامها، 
والتي ت  عرضها على المجلس الوزاري العربي للمياه في دورت  الحادية عشر، والذي أصدر قرارا 

، وتوليل أعمالها لتشمب قضايا المياه المشتركة والمياه العابرة باعتماد الهيكلية العامة للشبكة
للحدود، وأجمل وزارء المياه العرب على أن يتولى المهندس مازن غني  رئالتها بصفت  الشخصية، 
بحيث يكون ملؤوالك عن اتخاذ كافة االجراءات البزمة بما فيها االدارية والمالية والفنية لتفعيب 

 ا عمبك بنتائج االجتماع الت ليلي للشبكة.عمب الشبكة.  وذل
 رابعا:

 عن الصادرة التوصيات تنفيذ ضرورة أكد مجلس الجامعة العربية على 152في دورت  العادية رق  
 باعتماد ي ضي الذي ال رار ، وخاصة عشرة الحادية دورت  في للمياه العربي الوزاري المجلس

 .153د على ال رار في الدورة البح ة للمجلس رق  العربية، وت  الت كي المياه خبراء شبكة"
أصدر مجلس الجامعة على ملتو  وزراء الخارجية العرب قرارا نص : "مطالبة  154وفي دورت  

الدوب والصناديق والمنظمات العربية والدولية بت دي  الدع  الفني والمالي البز  لت ليس شبكة 
ة في تلهيب اجراءات التضافتها، وبما يضمن البدء بتنفيذ خبراء المياه العربية، والملاهمة الفاعل

مهامها والتدامتها ملت ببك، والتي ت  اعتمادها وف ا ل رار المجلس الوزاري العربي للمياه في دورت  
، وقرار مجلس جامعة /27/62019الحادية عشر، والتي ع  دت في م ر جامعة الدوب العربية في 

د.ع –8467، رق  153زراء الخارجية العرب في دورت  العادية الدوب العربية على ملتو  و 
(، وذلا لما لها من بعد ليالي متم ب في التخدا  المياه كعنصر 4/3/2019 – 2ج–(153)

ألالي في الصراع العربي االلرائيلي، والمكانية أن تخد  قضايا المياه المشتركة في المنط ة 
 العربية ملت ببك".

 خامسا:
 2020نوفمبر25ال انية عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي ع دت بتاري  وفي الدورة 

بحضور معالي الوزراء المعنيين بالمياه في الدوب العربية، ومعالي األمين العا  لجامعة الدوب 
العربية، ت  اصدار قرار من قبب وزراء المياه العرب ب ن ت و  األمانة العامة للمجلس بالتعاون مل 

س الشبكة باعداد مذكرة شارحة لعرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدوب رئي
العربية، وذلا ألهمية أن تنب ق الشبكة عن جامعة الدوب العربية، باعتبارها مؤللة لتخد  أهدا  
التراتيجية في تح يق األمن المائي العربي في الدوب العربية، وحتى يرت ي ملتو  ت ليلها إلى 

 الملتو  اإلقليمي العربي الذي يلاعدها على ال يا  بمهامها وتح يق أهدافها.
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رغ  وجود العديد من المنظمات العربية العاملة في مجاب المياه، والتي تلعى إلى تبني أجزاء من 
الخطة التنفيذية اللتراتيجية األمن المائي العربي الصادرة عن المجلس الوزاري للمياه، إال أن هذه 

منظمات والمؤللات في معظمها تعمب وفق امكاناتها المتاحة لذلا، ودون الزا ، فهي ليلت ال
منب  ة عن جامعة الدوب العربية، كذراع تنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، والذي يعتبر جهة 
صانعة قرار في خدمة أحد أه  الملفات العربية التي تؤ ر على حياة وتنمية الشعوب العربية 

 اضرا وملت بب.ح
وضمن المنظمات العربية الفاعلة المنب  ة عن جامعة الدوب العربية، والتي تلاه  بشكب فاعب في 
اعداد التراتيجية األمن المائي العربي، المركز العربي لدرالات المناطق الجافة واألراضي ال احلة، 

الزراعية والت صاء لبب  والذي يرتكز عمل  على الدرالات واألبحاث الخاصة بتح يق التنمية
تح يق األمن المائي والغذائي من خبب التنباط أصنا  جديدة من الحبوب عالية اإلنتاجية تحت 
أحواب الجفا  وتعميمها، وتوفير المصادر الورا ية المو وقة من األشجار الم مرة، والمحاصيب 

بية، وتح يق اإلدارة المتكاملة للموارد الرعوية، ولبالت ال روة الحيوانية المبئمة للبيئة الجافة العر 
المائية وترشيد التعمالها، وبالتالي التعاون بين المركز والشبكة ليؤدي إلى االلها  في تح يق 

 األمن المائي العربي.
 سادسا:

لبلتراتيجية العربية لألمن المائي في في الفصب ال الث تحت عنوان "محاور االلتراتيجية" 
(، 2030–2010لمواجهة التحديات والمتطلبات الملت بلية للتنمية الملتدامة )المنط ة العربية، 
أ فرد البند الرابل كامب لحماية الح وق المائية العربية، وتعزيز دبلومالية المياه،  وخطتها التنفيذية،

بعد حيث أشار  البند ال اني من  إلى تعاظ  أهمية الموارد المائية المشتركة مل دوب الجوار عاما 
، حوب اقتلا  مياه هذه الموارد بشكب منص  بيئيةعا ، في ظب الغياب الكامب ت ريبا لبتفاقيات ال

ومع وب، فضب عن ت اد  االتفاقيات والبروتوكوالت الفنية ال ليلة الموقعة مل بعض هذه الدوب، 
وخضوعها إلى الك ير من المماحكات الليالية، من هنا تبرز أهمية العمب العربي الموحد لملاندة 

مشتركة، في خلق قنوات حوار مل دوب الجوار، للتعاون على الدوب العربية المعنية بالمياه الدولية ال
وضل آليات فاعلة يمكن من خبلها توفير المعلومات حوب المياه المشتركة، والتخداماتها، 

كما أفرد المحور  وتلهيب تبادلها، وصوال التفاقيات نهائية مبنية على اقتلامات عادلة ومنصفة.
ية المحتلة، والذي التعرض األطماع االلرائيلية، وطالب بندا خاصا للمياه في األراضي العرب

بضرورة ايجاد عمب عربي مشترا يعزز الجهود اللت طاب الدع  الدولي، من أجب التعادة 
 الح وق المائية المنهوبة في األراضي العربية المحتلة.

يل مجاالت التعاون وضمن بند الدبلومالية المائية والتي اعتبرتها االلتراتيجية أداة فاعلة في تول
بين الدوب المتشاطئة لتح يق التكامب اإلقليمي، في مجاالت التنمية واألمن االلت رار. والتي 

 تتطلب:
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 ت ليس قواعد بيانات حوب الموارد المائية المشتركة، وتعزيز ال درات البشرية حوب ادارتها. -1
 مشتركة.تعزيز ال درات المؤللية والبشرية في ادارة الموارد المائية ال -2
 تعزيز ال درات البشرية حوب قضايا التفاوض، وصياغة االتفاقيات الدولية. -3
تشجيل مختل  ولائب االعب  على أخذ دورها في الدفاع عن الح وق المائية العربية، مل  -4

االشارة هنا إلى الدور الرئيلي لمنظمات المجتمل األهلي، والمؤللات األكاديمية على 
 ولي.الملتويين الوطني والد

 الت طاب دع  المجتمل الدولي. -5
وقد التشعر المجلس الوزاري العربي للمياه أن أهمية هذا المحور تتزايد في المنط ة العربية بوتيرة 
متلارعة توازي ارتفاع معدب العجز المائي في الدوب العربية، وانتبهوا إلى أهمية وجود مؤللة 

دمة هذه ال ضايا، وت ليس الدبلومالية العربية في فاعلة تتم ب في شبكة خبراء المياه العربية لخ
المنط ة، وخصوصا أن هذا البند من االلتراتيجية ل  تتخصت ب  أي منظمة عربية أو اقليمية 

 حاليا لخدمة الح وق المائية العربية.
 سابعا:

ة قضايا المياه العربيو  ، قضايا المياه المشتركة: ومما لبق ، أصبد وجود شبكة عربية تخد  
وقضايا المياه العربية في األراضي المحتلة بشكب خات، وتؤلس لدبلومالية مائية  ،بشكب عا 

عربية من جهة، قادرة على رفد الدوب العربية بالخبرات والمعلومات واطبق مبادرات لمشاريل 
امة وبرامج تخد  في مجملها تح يق األمن المائي العربي كجهة تنفيذية، قادرة على تنفيذ محاور ه

من التراتيجية االمن المائي العربي، وقرارت جامعة الدوب العربية الصادرة عن المجلس الوزاري 
 العربي للمياه أهمية كبيرة.

 :مفهوم الشبكة ومهامها
 أول: مفهوم الشبكة 

 ت شكب شبكة خبراء المياه العربية الذراع التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه فيما يتعلق بمتابعة
المل  المائي للمياه المشتركة والمياه في األراضي العربية المحتلة، بكافة جوانب  الفنية، الليالية، 
الدبلومالية، ال انونية واالقتصادية. وتهد  الى ت ليس منصة عربية للدبلومالية المائية العربية. 

عات وتحديات جيوليالية، باالضافة الى متابعة الملفات المائية في الدوب العربية التي تواج  نزا
 وحماية الموارد المائية العربية المشتركة وادارتها نحو تعزيز اللب  وااللت رار في المنط ة.

 ثانيا: رؤية ورسالة الشبكة 
تكريس مفاهي  وألس التعاون المشترا في ادارة المياه العابرة للحدود والمياه المشتركة وف اك لمباد  

إلدارة المتكاملة لمصادر المياه وذلا من خبب  اعتماد آليات وأدوات والس ال انون الدولي وا
فاعلة وقادرة على وق  الليالات االلرائيلة الممنهجة فى مواصلة مصادرة الموارد المائية في 
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األراضي العربية المحتلة، وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترا فيما يخت الموارد المائية 
ب العربية بالخبرات والمعلومات في للحصوب على ح وقها المائية  من خبب المشتركة، ورفد الدو 

 الحوار مل دوب الجوار، بما يح ق التكامب اإلقليمي في مجاالت التنمية واألمن وااللت رار.
 ثالثا: مهام الشبكة

تشكيب مجموعات عمب وخبراء ذوي اختصاصات محددة بوضوت، تعمب على جميل ال ضايا  -1
هدات النافذة. بش ن حماية االصلة من أجب الملاعدة في تنفيذ االتفاقيات/المعالفنية ذات 

 موارد المياه المشتركة العابرة للحدود في المنط ة.
إنشاء منصة عربية رلمية خاصة  بالدبلومالية المائية العربية، لدع  حب النزاعات المائية  -2

المائية بينها ومل الدوب المجاورة لها،  هدات/االتفاقياتاوتشجيل الدوب العربية على توقيل المع
باالضافة  .وف اك لل وانين الدولية ومباد  االلتخدا  العادب والمنص  للموارد المائية بين الدوب

الى متابعة الملفات المائية في الدوب العربية التي تواج  نزاعات وتحديات جيوليالية، 
دار  ورفل  تها من أجب تح يق التنمية الملتدامة،وحماية الموارد المائية العربية المشتركة وا 

ال درات التفاوضية للدوب العربية حوب المياه العابرة للحدود والمياه المشتركة وخلق جيب جديد 
 من المفاوضين العرب لدع  مواق  الدوب العربية في الحصوب على ح وقه  المائية.

لتشارات للدوب العربية بطري ة تعزز ت دي  الدع  الفني والمشورة ال انونية باإلضافة إلى اال -3
 مفهو  األمن المائي في المنط ة وخصوصا في قضايا المياه المشتركة.

درالة ال وانين واالتفاقيات الدولية وكافة ال رارات واالتفاقيات الخاصة بالمياه، ودرالة تكييفها  -4
مياه المشتركة، مل الواقل العربي والبحث عن آليات تفعيلها في معالجة قضايا موارد ال

 باعتبارها ح وق ضمنتها كافة األعرا  وال وانين الدولية.
ال يا  بجمل وتصني  المعلومات المائية والدرالات ذات العبقة والتكماب ما يلز  من  -5

ووضل  ،درالات تخد  غايات الشبكة ووضعها جميعاك ضمن مكتبة الكترونية لفائدة األعضاء
نات والمعلومات، ورصد التخدامات المياه، والتحليب، والنمذجة إجراءات لتبادب ومشاركة البيا

والت يي ، ودع  التخطيط، والتنبؤ ، واإلنذار المبكر، والتخفي  من وط ة الطوار ، واإلخطار 
والتشاور مل األعضاء اآلخرين بش ن عمليات التحويب، ون ب المياه، والتخدامات المياه 

 ت وجودة المياهالمشتركة ؛ مل الحفاظ على التدف ا
العمب وبالتنليق مل األمانة العامة والجهات ذات العبقة على تنفيذ قررات المجلس الوزاري  -6

 العربي للمياه.
دع  التوجة الفللطيني والعربي ال اضي بضرورة التوصب الى اتفاقيات نهائية من ش نها إنهاء  -7

الدولي، والتوزيل العادب  الصراع المائي، باالحتكا  إلى مباد  وقواعد العر  وال انون
 والمنص  لل روات المائية بين الدوب.
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تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي للمياه العربية تحت االحتبب الذي ع د في ال اهرة في الفترة  -8
 .2016تشرين أوب/أكتوبر 28 - 26من 

بب بشكب حشد الت ييد والدع  الدولي لكافة قضايا المياه العربية بشكب عا  والتي تحت االحت -9
خات، من خبب ولائب االعب  العربية والعالمية والمشاركة الفعالة في كافة المؤتمرات 
والندوات والفعاليات ذات العبقة على الملتو  العربي والدولي وخاصة في إطار األم  

 المتحدة ومنظماتها.
بين الدوب الملاهمة في تح يق اللب  وااللت رار في المنط ة من خبب تعزيز الحوار  -10

من أجب الوصوب العادب إلى الموارد المائية والمياه المشتركة وفق مباد  ال انون الدولي 
 واالتفاقيات الدولية.

 رابعا : أنشنة ومبادرات الشبكة
ت ليس منصة للدبلومالية المائية قادرة على ارلاء مفاهي  وألس الدبلومالية المائية في  -1

 المنط ة.
تركة يشارا فيها مرشحي الشبكة من الدوب والمنظمات العربية، ع د اجتماعات دورية مش -2

 لتدارس متطلبات كب مرحلة، واقترات مبادرات الشبكة وأنشطتها لتفعيلها وتطويرها.
ع د حوارات وجللات عص  ذهني فنية مل الخبراء المختصين لوضل حلوب ل ضايا  -3

 مطروحة.
مجاب المياه المشتركة، وال انون  العمب كحل ة وصب مل المنطمات الدولية المختصة في -4

 الدولي للمياه.
 اعداد الدرالات والبحوث والدورات في مجاالت المياه المختصة. -5
 ت دي  المشورة الفنية للدوب العربية في العديد من قضايا المياه ضمن مجاب عمب الشبكة -6
متحدة، التواصب مل صانعي ال رار، والمنصات األممية ذات العبقة، وم رري األم  ال -7

 للملاهمة في الدفاع عن الح وق المائية العربية.  
التواصب مل المؤللات والدوب المانحة، والمؤللات األهلية، ومنظمات المجتمل المدني  -8

 لدع  وتمويب مبادرات الشبكة لخدمة قضايا المياه العربية.
ية ذات رلائب التواصب مل ولائب اإلعب  العربية والدولية المختلفة من خبب خطة اعبم -9

 ومواضيل تخد  أهدا  الشبكة.
 تفعيب التواصب مل الخبراء الدوليين لبلتفادة من خبراته . -10

 :التنظيم والدارة  •
 أولا: الهيسة العامة

تتكون من أعضاء فاعلين )وزراء مياه أو من ينوب عنه ( من الدوب العربية يت  اعتماده  من قبب 
عمب على اقرار النظا  األلالي للشبكة، وتع د اجتماعا واحدا المجلس الوزاري العربي للمياه، وت
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لنويا بدعوة من المكتب التنفيذي. تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الت رير اللنوي للمكتب 
التنفيذي، وخطة العمب لللنوات ال ادمة، وت و  باقرار الميزانية العامة، والحلابات الختامية للشبكة 

 ة، ويمكن أن تع د اجتماعات غير عادية تدعى إليها، ويحق لها تعديب النظا  لللنة المالية اللاب
  األلالي للشبكة بمواف ة  ل ي أعضاء الهيئة. 

 ثانيا: المكتب التنفيذي
يت ل  المكتب التفيذي من رئيس الشبكة ويعاون  جهاز من الموظفين يعمب ضمن وحدات 

اليومية للشبكة، وتنفيذ ومتابعة الخطط  متخصصة، وهو الجهاز الملؤوب عن تصري  الشؤون
عداد مشروع الموازنة، ومشروع الت رير اللنوي عن أعماب الشبكة، وللمكتب التنفيذي  اللنوية، وا 
اإللتعانة بخبراء ومختصين لتنفيذ المبادرات المطروحة، وإلجراء الدرالات والبحوث والت ارير التي 

 يحتاج إليها ألداء مهام . 
الشبكة اتخاذ كافة االجراءات البزمة لمتابعة عمب الشبكة، والمواف ة على المتطلبات ويتولى رئيس 

الفنية واالدارية والمالية البزمة لعملها. واالشرا  واالدارة العامة على كافة أعماب وأنشطة الشبكة 
 وتوظي  وتطوير وادارة كوادرها. 

 ثالثا: الوحدات المتخصصة
تصة، ليكون لكب منها أدوار محددة في خدمة تح يق أهدا  لتتشكب الشبكة من وحدات مخ

 الشبكة.
  -الوحدة القانونية:  •

العمب على تفعيب ال وانين الدولية واالنلانية بهد  تح يق االمن المائي العربي، والحد من  -1
 انتهاكات االحتبب وتوظي  األطر والمنصات ال انونية اقليمياك ودولياك لخدمة هذا الهد .

على ايجاد اآلليات الكفيلة بتفعيب االتفاقيات والمعهدات الدولية في حصوب الشعوب العمب  -2
 العربية على ح ها العادب في المياه، والمتابعة بموجب قرارات األم  المتحدة.

إيجاد اآلليات الكفيلة بمطالبة االحتبب بتعويض الشعوب العربية عن التنزاف  للمصادر  -3
 صادية واإلجتماعية الناجمة عن ذلا. المائية، وعن اآل ار اإلقت

 عمب الدرالات ال انونية وت دي  االلتشارات والدع  ال انوني. -4
 -:وحدة حقوق اإلنسان •

التواصب الفاعب مل منظمات ح وق اإلنلان، ومؤللات المجتمل المدني، والمنظمات  -1
مات ح وق الدولية التي ت عنى بح وق اإلنلان، إضافة إلى منظمات الصحة العالمية ومنظ

األلرة والمرأة وغيرها، وتوظيفها في ملاندة هذه ال ضية، وذلا لحشد الت ييد والتضامن 
 الفاعب. 



  

- 79 - 

رصد اإلنتهاكات اإللرائيلية اليومية للمياه العربية تحت االحتبب، والحاالت المشابهة في  -2
 ارها الدوب العربية جراء النزاع على المياه المشتركة، واصدار ت ارير دولية حوب آ

 اإلجتماعية والصحية واإلقتصادية والبيئية، وتطوير قاعدة بيانات لهذا الغرض.
التواصب مل المنظمات األممية والدولية المعنية بشؤون البجئين وحماية ح وقه ،  -3

للملاهمة في تفعيب دورها في ت مين الح وق المائية للبجئين العرب )وف ا للعهد الخات 
صوت علي  من قبب لجنة األم  المتحدة المعنية بالح وق في الحق في الماء المن

 (.2002االقتصادية واالجتماعية وال  افية الدورة التالعة والعشرون )
اعداد وت دي  ت رير دوري للم رر الخات المعني بحق اإلنلان في الحصوب على مياه  -4

اإلنلان، الشرب الم مونة وخدمات الصر  الصحي لد  مفوضية االم  المتحدة لح وق 
 وكذلا طرت هذه الت ارير على مجلس ح وق اإلنلان.

البدء بالتنليق المباشر مل جميل وكاالت األم  المتحدة التي عملت في هذا المل ، ومنها  -5
األونكتاد، وبرنامج األم  المتحدة للبيئة، ومنظمة العمب الدولية لح وق العماب والشباب في 

االقتصادية إلدارة الموارد المائية العابرة للحدود، النمو األخضر، لجنة األم  المتحدة 
وتوصيات ت ارير اإللكوا وغيرها وذلا لبلتفاده من نتائج هذه الت ارير والخروج بت رير 

 موحد.
 -وحدة الدعم السياسي والقتصادي: •

وضل توصيات ضمن المعطيات والمتغيرات الليالية الدولية ال ائمة للضغط على  -1
الات االلتنزا  للموارد المائية، بهد  التحرا لياليا ودبلوماليا بناء الرائيب، لوق  لي

 عليها.   
ت يي  اآل ار االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناجمة عن ليطرة االحتبب على الموارد  -2

 المائية العربية.
خلق موق  عربي موحد من خبب ايجاد البيئة المنالبة لذلا تجاه الح وق التاريخية  -3

ربية في المصادر المائية بما يضمن حمايتها والتخدامها وتطويرها، وليس ف ط لتلبية الع
 الحد األدنى من اإلحتياجات األلالية للشعوب.

من  40دع  التوجة الفللطيني ال اضي بضرورة اعادة النظر باآلليات الواردة في البند  -4
البدء بمفاوضات الوضل اتفاقية أوللو والخاصة ب طاع المياه والصر  الصحي، وضرورة 

النهائي حوب المياه  وف ا لمباد  ال انون الدولي الخاصة  بحق الدوب المشاطئة باإللتفادة 
من مياه األحواض المشتركة وخاصة مبدأ التوزيل العادب والمنص  لل روات المائية بين 

 الدوب المشاطئة. 
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المائي كدعامة القتصاد الدوب ايجاد آليات لت دي  الدع  المالي وااللت مار في ال طاع   -5
العربية تحت االحتبب أو الدوب التي تعاني من نزاعات مائية مل دوب خارجية او تعاني 
 من ن ت حاد في مواردها المائية، والتواصب مل المؤللات والدوب المانحة لهذا الغرض.

عات وتطبيق التشبيا والتعاون مل المؤللات االقليمية والدولية ذات العبقة بفض النزا -6
ال انون الدولي بما يشكب ضغط دائ  على االحتبب لوق  التنزاف  وليطرت  على الموارد 
المائية بما يضمن تح يق التوزيل العادب للمياه وتفعيب ال وانين الدولية من اجب حصوب 

 .كب طر  على ح وق 
 -وحدة التواصل واإلعام: •

و  اإلقليمي والدولي والتغبب كافة اعداد خطة فاعلة للتواصب واإلعب  على الملت -1
المنابر الدولية لحشد الت ييد والمطالبة بالح وق المائية العربية، مل مراعاة تحديث لغات 

 وأدوات االعب  والتواصب وفق التوجهات العالمية بالتعاون مل كافة وحدات الشبكة.
لفعاليات اإلقليمية العمب على ادراج قضية المياه العربية تحت اإلحتبب ضمن أجندة ا -2

والدولية. مل توظي  اإلهتما  العالمي ل ضايا المياه الملحة وعلى رألها )تح يق أهدا  
 التنمية الملتدامة، األمن الغذائي، الترابط بين المياه والطاقة والغذاء(. 

اعداد نشرات وت ارير دورية عن وضل المياه العربية تحت االحتبب وما تواجه  من  -3
 شرها على نطاق والل بما يشمب األبحاث والدرالات التي تتبناها الشبكة .تحديات ون

 الترويج للشبكة وأهدافها وما يمكن أن ت دم  لخدمة ال ضايا المائية العربية. -4
 يفة.ظالترويج لمباد  التوزيل العادب للمياه وحق االنلان في الحصوب على مياه آمنة ون -5
ية في األحواض المشتركة ومباد  حب توضيد وشرت مباد  توزيل الحصت المائ -6

 النزاعات المائية وفق ال انون الدولي واالتفاقيات والمعاهدات ذات العبقة.
 -وحدة خبراق المياا والهيدرولوجيين: •

حصر الخبرات المتميزة في العال  العربي ووضل الخطط والمشاريل لبلتفادة منها في  -1
االكاديمية والعلمية والبح ية في المجاالت  تح يق أهدا  الشبكة والتشبيا مل المؤللات

 المائية.
تحليب الوضل المائي، واصدار الت ارير البزمة، وعمب الدرالات واألبحاث وأوراق العمب  -2

 البزمة لخدمة أهدا  الشبكة وجمل المعلومات والدرالات ضمن مكتبة الكترونية. 
العتماد علىى األبحاث والت نيات ت دي  الخدمات االلتشارية البزمة، وتطوير الحلوب با -3

 والتكنولوجيا الحدي ة.
العمب على دمج قضية المياه مل أهدا  أخر  في أهدا  التنمية الملتدامة، م ب الحق  -4

في الغذاء والصحة والطاقة واللب  الدولي والتنمية الحضرية والنمو الشامب كحزمة 
 واحدة.
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 رابعا العضوية:
 لي الدوب العربية من الوزارات المعنية بشوؤن المياه، ومم لي ليكون باب العضوية متاحا لمم

المنظمات العربية المختصة في مجاالت المياه والزراعة والبيئة. إضافة إلى الخبراء المختصين 
 عربيا ودوليا.

 خامسا: الموارد المالية 
 تتكون موارد الشبكة من:

 الهبات والمند الطوعية من الدوب األعضاء -1
 مند من الصناديق العربية وااللبميةالهبات وال -2
 الهبات والمند من المنظمات والدوب المانحة -3
عوائد البحوث والدرالات والخدمات االلتشارية واألنشطة التي لت و  بها الشبكة بناءا  -4

 على طلب من الدوب أو المنظمات العربية والدولية )كجهة منفذه(.
 سادسا: الشركاق الستراتيجيون

ة إلى بناء شراكات التراتيجية مل منظمات عربية واقليمية مختصة، ومل الدوب لتلعى الشبك
والتجمعات اإلقليمية، إضافة إلى الدوب والمنظمات المانحة، كما لتعمب على ت طير التعاون مل 
المؤللات اإلكاديمية والمراكز البح ية المختصة في قضايا المياه وبما ليله  الهاما كبيرا في 

   الشبكة في خدمة قضايا المياه العربية.تح يق أهدا

 المقترح المنلوب:
اعتماد شبكة خبراء المياه العربية، كشبكة منب  ة عن جامعة الدوب العربية وتعمب تحت غطائها 
في خدمة قضايا المياه العربية وتحديدا قضايا المياه العربية تحت االحتبب وقضايا المياه 

ا للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتح ق أهدا  جامعة الدوب العربية المشتركة، لتكون ذراعا تنفيذي
والمجلس االقتصادي واالجتماعي، وذلا من خبب الملاهمة الفاعلة في تح يق األمن المائي 
للدوب العربية والذي يعتبر األلاس في تح يق حياة كريمة للمواطن العربي، ومتطلب ألالي 

التنموية، كما أن  عامب ألالي ألمن والت رار المنط ة. ودعوة لمختل  ال طاعات اإلقتصادية و 
الدوب العربية الراغبة بالتضافة الشبكة البداء رغبتها لألمانة العامة للمجلس االقتصادي 

 واالجتماعي.
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 المر قات:
 

 152: قرار مجلس جامعة الدول العربية  ي دورته 1مر ق 
 153 ي دورته  : قرار مجلس جامعة الدول العربية2مر ق 
 154: قرار مجلس جامعة الدول العربية  ي دورته 3مر ق 
 : قرار المجلس الوزاري العربي للمياا  ي دورته الحادية عشر4مر ق 
 : قرار المجلس الوزاري العربي للمياا  ي دورته الثانية عشر5مر ق 
 : قاسمة ترشيحات الدول العربية لعضوية الشبكة.6مر ق 
 الختامي لمؤتمر المياا العربية تحت الحتال. : البيان7مر ق 
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 1مر ق 

 152قرار مجلس جامعة الدول العربية  ي دورته 
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 2مر ق 

 153قرار مجلس جامعة الدول العربية  ي دورته 
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 3مر ق 

 154قرار مجلس جامعة الدول العربية  ي دورته 
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 4مر ق 

 دورته الحادية عشر قرار المجلس الوزاري العربي للمياا  ي
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 5مر ق 
 

 قرار المجلس الوزاري العربي للمياا  ي دورته الثانية عشر
البند الخامس عشر: ممارسات سلنة الحتال اإلسراسيلية  ي سرقة المياا العربية  ي الجولن 

 السوري المحتل والجنوب اللبناني واألراضي الفلسنينية المحتلة:
 مياا وبعد اناعه على:إن المجلس الوزاري العربي لل ▪

 مذكرة األمانة الفنية للمجلس  ي هذا الشأن،  -
(  . 11د.ع ) – 206قرار المجلس الوزاري العربي للمياه في دورت  الحاديفة عشفر رقف  )ق -

 ( في هذا الش ن،27/6/2019–و.ع.  
 ،ترشيد بعض الدوب والمنظمات حوب شبكة الخبراء من للطة المياه الفللطينية -
  
رئففيس شففبكة خبففراء الميففاه العربيففة تحففت االحففتبب بشفف ن  -هنففدس/ مففازن غنففي  خطففاب الم -

 –المبففففاد  التوجيهيففففة لمففففزودي خففففدمات الميففففاه والصففففر  الصففففحي فففففي الحففففاالت الطارئففففة 
  ، 19االلتجابة لجائحة كوفيد 

رئيس شبكة الخبراء المياه العربية تحت االحفتبب والمرففق  -خطاب المهندس/ مازن غني   -
 فني حوب ت  ير ليالة الض  على مصادر المياه في فللطين )مرفق ملت ب(، ب  ت رير

 8534( رقف  )ق رقف  154قرار مجلس الجامعة على الملتو  الوزاري ففي دورتف  العاديفة ) -
 ،( 9/9/2020 – 2ج  –( 154د.ع ) –

ال إ ادة سلنة المياا الفلسنينية حول إعداد التقرير الخاص عن المياا العربية تحـت الحـت ▪
لعرضــه علــى المقــرر الخــاص بحــق النســان بالحصــول علــى ميــاا شــرب مأمونــة وخــدمات 

 صرف صحي مناسبة لدى مفوضية األمم المتحدة لحقوق النسان.
( للجنة الفنية العلمية الستشارية للمجلس الوزاري العربـي للميـاا  ـي 19توصية الجتماع ) ▪

 ،الفديو كونفرانسعبر تقنية  23/11/2020-22 هذا الشأن والذي انعقد خال الفترة 
للمجلس الوزاري العربي للمياا  ي هذا  12قرار المكتب التنفيذي المر وع الى الدورة  مشروع ▪

 الخصوص،

 وفى ضوء المناقشات،
 ي فففففففففففرر

أولا: توجيه الشكر للدول العربية والمنظمات التى تقدمت بترشيح خبراسها لعضوية شبكة خبراق 
 .لعربالمياا ا
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ثانياا: دعوة الدول والمنظمات العربية التي لم ترشح بعد أعضاق للشبكة، بارسال ترشيحاتها 
 لألمانة العامة.

. يتم تغنية التكاليف والنفقات التأسيسية من الحساب الخاص لمؤتمر المياا العربية 1ثالثاا: 
يتم تحويل تحت الحتال، وتتولى الشبكة بعد تأسيسها تنفيذ توصيات المؤتمر و 

المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياا تحت الحتال إلى حساب شبكة خبراق 
 المياا العرب عند تأسيسها.

دعوة السيد رسيس شبكة خبراق المياا العرب واألمانة الفنية للمجلس التنسيق والتعاون .2
ماعي  ي  ي إعداد مذكرة شارحة ومشروع قرار ير ع إلى المجلس القتصادي والجت

مؤسسات التابعة لجامعة الدورته القادمة بخصوص اعتماد شبكة خبراق العرب احدى 
 الدول العربية.

رابعاا: دعوة الدول والصناديق والمنظمات العربية المساهمة بتقديم الدعم الازم ألنشنة الشبكة، 
 .لضمان استدامة عملها وتحقيق أهدا ها ضمن الخنة التى وضعتها شبكة الخبراق

. دعوة شبكة الخبراق بالبدق بإعداد تقرير خاص حول المياا العربية تحت الحتال، 1خامساا: 
وعرضه على المقرر الخاص المعني بحق اإلنسان  ي الحصول على مياا الشرب 
المأمونة وخدمات الصرف الصحي لدى مفوضية المم المتحدة لحقوق النسان. 

ات المم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع وعرضه والبدق بالعمل على التواصل مع منظم
 على مجلس حقوق النسان و قا للمنصات المتاحة لذلك.  

تفعيل دور الشبكة العامي  ي حشد التأييد الدولي لقضايا المياا العربية تحت .2
 الحتال.

نية  ي سادساا: الترحيب بمبادرة التعاون بين المجلس العربي للمياا وسلنة المياا الفلسني
مجالت المياا ودعم شبكة الخبراق لتحقيق أهدا ها  ي إنار الحفاظ على الحقوق 

 الماسية العربية.
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 6مر ق 

 قاسمة ترشيحات الدول العربية لعضوية الشبكة
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 7مر ق 

 البيان الختامي لمؤتمر المياا العربية تحت الحتال
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  :السادسالبند 

 ية للتنمية الزراعية:موضوعات المنظمة العرب

 (.2037-2018) ستراتيجية العربية لتربية األحياق الماسيةالخنة التنفيذية لا  (1)

 المكتب العربي لريادة األعمال الزراعية. استحداث (2)
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

 16/12/2020بتاري   3902رق   نظمة العربية للتنمية الزراعية مذكرة المتل ت األمانة العامة 
جدوب أعماب الدورة مشروع لعرضهما على  ينالتالي ينللموضوع تينشارحتين مرفق بها مذكر 

 :للمجلس االقتصادي واالجتماعيالحالية 
 .(1مرفق ) (2037-2018) الخطة التنفيذية لإللتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية .1
 (.2مرفق ) المكتب العربي لريادة األعماب الزراعية التحداث .2

 

 المقترح المنلوب:

 األمر معروض على المجلس الموقر للتفضب باتخاذ ما يراه منالباك.
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 المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
 مذكرة بشأن

 الخنة التنفيذية لإلستراتيجية العربية لتربية األحياق الماسية
 (2018-2037) 

 

مجلففس جامعففة الففدوب العربيففة علففى ملففتو   أن تففود اإلدارة العامففة للمنظمففة إحاطففة مجللففك  المففوقر
في المملكة األردنية الهاشمية، قد  29/3/2017( والتي ع دت بتاري  28ال مة في دورت  العادية )

(،والذي 2037-2017( بش ن اإللتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية )649أصدر ال رار رق  )
 نت على:

  (.2037- 2017المواف ة على اإللتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية ) -1
تكليفففف  المنظمففففة العربيففففة للتنميففففة الزراعيففففة بمتابعففففة تنفيففففذ بففففرامج اإللففففتراتيجية العربيففففة لتربيففففة  -2

ئج وت فففدي  ت ريففر دوري حففوب النتفففا ( مففن قبفففب الففدوب العربيففة،2037-2017األحيففاء المائيففة )
 المتح  ة والجهود المبذولة في هذا الش ن للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

 وتنفيذاك للف رة ال انية من ال رار أعبه  قامت المنظمة  بما يلي:
 تشكيب فريق عمب من الخبراء المختصين للبدء في إعداد الخطة التنفيذية. -1
لجمفل المعلومفات والبيانفات الخاصفة  إعداد اإلطار العا  للخطة التنفيذية وتصمي  التمارة فنية -2

 بالبرامج والمشروعات الجارية والمخطط تنفيذها في الدوب العربية. 
تعمي  االلتمارة على الدوب العربية لتضمينها البرامج والمشروعات الجارية، والمخطط لتنفيذها  -3

 على الملتو  ال طري، و تلا التي باإلمكان تنفيذها على الملتو  اإلقليمي.
( دولفففة عربيفففة، وهفففي تغطفففي األقفففالي  العربيفففة 12 فففت المنظمفففة ففففي هفففذا الشففف ن ردوداك مفففن  )تل -4

 األربعة.
ع فففد االجتمفففاع ال ففففاني للفريفففق المكلفففف  ب عفففداد الخطففففة التنفيذيفففة لإللففففتراتيجية العربيفففة لتربيففففة  -5

(، والفففذي قفففا  بتحليفففب االلفففتمارات ال طريفففة وحصفففر البفففرامج 2037-2017األحيفففاء المائيفففة )
وعات المخطط لتنفيذها على الملتو  ال طري وتضمينها مصفوفة آليات التنفيذ، بشكب والمشر 

يجمفففل بفففين مراعفففاة أولويفففات وخصوصفففيات الفففدوب العربيفففة ففففي هفففذا المجفففاب، و الحفففرت علفففى 
 تناغ  الخطة الم ترحة مل مضمون اإللتراتيجية المعتمدة. 

نظفراك لتف خر الفدوب ففي مواففاة  2037-2018ت  تجهيز الملودة األولفى للخطفة وتعفديب الفتفرة  -6
والتفي تتضمنمصففوفة آليفات التنفيفذ والمتابعفة وتشفمب عفدد  اإلدارة العامة بالبيانفات المطلوبفة ،

 ( مليار دوالر أمريكي.10.4( آليات تنفيذ، والتي قدرت بنحو )10)

 1  مر ق 
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لمنظمففة تفف  إرلففاب الملففودة األولففى للخطففة التنفيذيففة إلففى الففدوب العربيففة، وطلففب منهففا موافففاة ا -7
دخففففاب التحلففففينات المنالففففبة عنففففد االقتضففففاء حتففففى يتلففففنى ، بمرئياتهففففا ومبحظاتهففففا بشفففف نها، وا 

لعرضففها علففى المجففالس التشففريعية للمنظمففة، فففي الففدورات ال ادمففة  إخراجهففا فففي شففكلها النهففائي
 توطئة للبدء في الخطوات الموالية الخاصة بالترويج لد  جهات التمويب العربية والدولية.

 ( دوب علففى الملففودة األولففى للخطففة وهففي : لبنففان،7المنظمففة حتففى تاريخفف  مواف ففة مففن)تل ففت  -8
وتجري المتابعة مل بفاقي الفدوب  األردن.، للطنة عمان، البحرين  الجزائر، اللعودية، العراق،

 العربية.
( ففي مدينفة 49عرضت اإلدارة العامة الموضوع على المجلفس التنفيفذي ففي دورة االنع فاد رقف ) -9

    وأصدر ال رار التالي:28/3/2019المملكة العربية اللعودية يو  جدة ب
حففث الففدوب األعضففاء التففي لفف  تففوا  اإلدارة العامففة بمرئياتهففا ومبحظاتهففا بشفف ن الملففودة  -1

األولى للخطة التنفيذية لإللتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية أن ت و  بذلا في أقرب 
 اآلجاب.

عامففففففة مواصففففففلة جهودهففففففا فففففففي الففففففتكماب إعففففففداد الخطففففففة التنفيذيففففففة الطلفففففب مففففففن اإلدارة ال -2
( فففي صفورتها النهائيففة ومففن 2037-2017لإللفتراتيجية العربيففة لتربيفة األحيففاء المائيفة )

    عرضها على مجاللها التشفريعية لبعتمفاد حفاب الفتكماب مرئيفات ومبحظفات الفدوب 
 األعضاء حولها.

اد الخطفففة التنفيذيفففة لإللفففتراتيجية بعفففد مراعفففاة تففففويض المجلفففس التنفيفففذي للمنظمفففة العتمففف -3
مبحظفففففات الفففففدوب ورفعهفففففا للمجلفففففس االقتصفففففادي واالجتمفففففاعي لجامعفففففة الفففففدوب العربيفففففة 

 العتمادها.
قامفففت اإلدارة العامفففة ب عفففادة التعمفففي  علفففى الفففدوب التفففي لففف  تفففوا  المنظمفففة بمرئياتهفففا بموجفففب  -10

د  الففرد لففتعتبر المنظمففة ذلففا وأشففارت إلففى أنفف  فففي حالففة عفف  ،18/7/2019 خطابففات بتففاري 
 بم ابة المواف ة. ول  تتلق اإلدارة العامة أي مبحظات جديدة حتى تاريخ .

خطفففة التنفيذيففففة للعرضفففت اإلدارة العامفففة علففففى المجلفففس التنفيففففذي للمنظمفففة الملفففودة النهائيففففة  -11
لعاديففة ، وذلففا فففي دورة االنع ففاد ا2037-2018لإللففتراتيجية العربيففة لتربيففة األحيففاء المائيففة 

  ، وبموجففففب تفففففويض الجمعيففففة العامففففة 05/12/2019( والمنع ففففدة فففففي الخرطففففو  يففففو  50)
( والففذي 2019  ت/4/50للمجلففس التنفيففذي باعتمففاد الخطففة التنفيذيففة ف ففد أصففدر ال ففرار رقفف  )

 نصت الف رة األولى من  على التالي: 
( 2037-2018حيففاء المائيففة )" المواف ففة علففى الخطففة التنفيذيففة لإللففتراتيجية العربيففة لتربيففة األ

 في صورتها النهائية ".
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عرضففت االدارة العامففة للمنظمففة الخطففة التنفيذيففة علففى الجمعيففة العامففة  فففي الففدورة العاديففة  -12
  واصفففدرت الجمعيففة العامفففة بشففف نها قرارهفففا رقففف  30/9/2020( المنع ففدة افتراضفففيا يفففو  36)
 ( والذي ي را على النحو التالي:2020ج ع/ 7/36)
مواف فففة علفففى الخطفففة التنفيذيفففة لإللفففتراتيجية العربيفففة لتربيفففة األحيفففاء المائيفففة )وففففق الصفففيغة ال“

 .”المرف ة( ورفعها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لبعتماد
 

نرفق لمجللك  الموقر فيما يلي الخطة التنفيذية لإللتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية 
 ض على مجللك  الموقر التخاذ ما يراه منالباك في هذا الش ن.(. واألمر معرو 2018-2037)
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 مقدمة :  -1
الفففذي أصفففدرت  الجمعيفففة العامفففة  للمنظمفففة ففففي  ،  (2014ج ع/ 7/33الفففتناداك إلفففى ال فففرار رقففف  )

  ، و الففذي تففنت الف ففرة رقفف  14/5/2014-12( المنع ففدة فففي الكويففت خففبب الفتففرة 33دورتهففا )
 ( على التالي:2)
" الطلففب مففن اإلدارة العامففة  للمنظمففة عففرض ملففودة اإللففتراتيجية العربيففة لتربيففة األحيففاء المائيففة  

لفس وعرضها عند اكتمالها على الدوب األعضاء ألخذ مبحظاتها عليها توطئة للعفرض علفى المج
 التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة". 

وبااللتناد إلفى عفددم مفن ال فرارات الصفادرة مفن الجمعيفة العامفة والمجلفس التنفيفذي للمنظمفة، أعفدت 
 وفق المراحب التالية: ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية اإللتراتيجية

للمكية وتربية األحيفاء قامت المنظمة بتشكيب فريق عربي من المختصين في مجاالت ال روة ا •
المائيففة إلعففداد اإللففتراتيجية المففذكورة، حيففث تفف  ع ففد االجتمففاع األوب للفريففق  بم ففر المنظمففة 

ومن بين أه  مخرجات هذا االجتماع: إعداد   ،30/03/2014 - 23بالخرطو  خبب الفترة 
طارهففا العففا  ، لففراهن لتربيففة وكففذلا إعففداد الففتمارة حففوب الوضففل ا هيكففب ملففودة اإللففتراتيجية وا 

 األحياء المائية في الدوب العربية. 
( الففتمارة قطريفففة عفففن 14حيففث الفففتلمت المنظمفففة ) ،تعمفففي  االلفففتمارة علففى الفففدوب العربيفففة تفف  •

 ،الوضفففل الفففراهن ل طفففاع تربيفففة األحيفففاء المائيفففة مفففن الفففدوب اآلتيفففة : األردن ،تفففونس ، الجزائفففر 
قطففر ،الكويففت ، لبنففان ، مصففر ، المغففرب اللففعودية ، اللففودان ، العففراق ،عمففان ، فللففطين ، 

 واليمن. 
ت  ع د االجتماع ال اني لفريق عمب إعداد اإللتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية في الفترة   •

  فففي تففونس متزامنففاك مففل الل ففاء الرابففل لملففئولي وخبففراء بحففوث ن ففب 19/12/2014 - 15مففن 
 ى إعداد الملودة األولى لإللتراتيجية.الت انة في مجاب ال روة اللمكية، و خلت إل

-12( المنع فففدة ففففي الكويفففت خفففبب الفتفففرة 33للمنظمفففة ففففي دورتهفففا ) طلبفففت الجمعيفففة العامفففة •
للمنظمة عرض ملودة اإللتراتيجية العربية لتربية األحيفاء  من اإلدارة العامة ، 14/5/2014

توطئة للعرض على المجلس  المائية عند إكمالها على الدوب األعضاء ألخذ مبحظاتها عليها
  ( .2014ج ع/ 7/33رق  )بموجب قرارها  ،التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة" 

 ،على 24/1/2015بتاري   لتربيةاألحياءالمائية األولية لإللتراتيجية العربية الملودة ت  تعمي  •
بداء الرأي  حولها. الدوب العربية للدرالة وا 

المكلففف  ب عفففداد اإللفففتراتيجية  لمراجعفففة وتفففدقيق والفففتكماب  تففف  ع فففد االجتمفففاع ال الفففث للفريفففق •
فصوب ملودة اإللتراتيجية واألخذ بمبحظات الدوب العربية عليها. وتف  إعفداد النلفخة ال انيفة 

 من ملودة اإللتراتيجية.
عرضففففت اإلدارة العامففففة مففففذكرة علففففى المجلففففس التنفيففففذي للمنظمففففة فففففي دورة انع ففففاده الخاملففففة  •
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ربيفففل  02يفففو  ال ب فففاء  جمهوريفففة اللفففودان ،دة ففففي م فففر المنظمفففة، بفففالخرطو واألربعفففين المنع ففف
 ، "ألخففففذ العلفففف  بففففاإلجراءات المتخففففذة فففففي إعففففداد 2016ينففففاير  12هففففف الموافففففق 1437ال ففففاني 

اإللففتراتيجية العربيففة لتربيففة األحيففاء المائيففة، والففذي طلففب مففن المنظمففة مواصففلة جهودهففا فففي 
 (.2016  ت/ 12/45ر رق  )التكماب إعدادها". بموجب ال را

( التففففي ع ففففدت بم ففففر المنظمففففة 34تفففف  إحاطففففة الجمعيففففة العامففففة للمنظمففففة فففففي دورة انع ادهففففا) •
  بالتطورات األخيرة بش ن إعداد ملودة اإللتراتيجية العربيفة 2016بالخرطو  في  شهر مايو 

  :( التالي نص2016ج ع/ 13/34لتربية األحياء المائية والتي أصدرت ال رار رق  )
"الطلب من المنظمة تعمي  الملودة النهائية المعدلة من اإللتراتيجية العربية لتربيفة األحيفاء  .1

المائيففة علففى الففدوب العربيففة للوقففو  علففى مبحظاتهففا ومرئياتهففا النهائيففة فففي شفف نها ومففن  فف  
عرضفففها علفففى المجلفففس التنفيفففذي ففففي دورتففف  ال ادمفففة للتوجيففف  ففففي شففف ن رففففل اإللفففتراتيجية 

 القتصادي واالجتماعي لجامعة الدوب العربية للنظر فيما يراه منالباك في ش نها.للمجلس ا
الطلب من اإلدارة العامة للمنظمة رفل ت رير للمجلس التنفيذي والجمعية العامفة حفوب الت فد   .2

 الحاصب في اعتماد اإللتراتيجية".
 ، لبطمئنان عليهفا 17/11/2016ت  تعمي  اإللتراتيجية المعدلة على الدوب العربية  بتاري   •

بداء ما يرون  من  مبحظات إضافية .  في الشكب النهائي وا 
 .ت  تل ي مواف ات الدوب العربية على اإللتراتيجية في صيغتها النهائية •
ت  تعمي  الملفودة النهائيفة مفن اإللفتراتيجية علفى أصفحاب المعفالي أعضفاء المجلفس التنفيفذي  •

 ه  عليها. للمنظمة بالتمرير وت  تل ي مواف ت
تفف  عففرض اإللففتراتيجية فففي الشففكب النهففائي علففى المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي لجامعففة    •

 دوب العربية.ال
 ت   رفل الو ي ة إلى مجلس جامعة الدوب العربية على ملتو  ال مة. •

 مرجعيات اإللتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية : -2
(، والفففذي ع فففد 28ملفففتو  ال مفففة ففففي دورتففف  العاديفففة ) أصفففدر مجلفففس جامعفففة الفففدوب العربيفففة علفففى

( بشففففف ن المواف فففففة علفففففى 649، قفففففرار رقففففف  )29/3/2017بالمملكفففففة األردنيفففففة الهاشفففففمية، بتفففففاري  
 (، والذي ي رأ نص  على النحو التالي: 2037-2017اإللتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية )

  (،2037-2017ية األحياء المائية )المواف ة على  اإللتراتيجية العربية لترب" -1
تكليففف  المنظمفففة العربيفففة للتنميفففة الزراعيفففة بمتابعفففة تنفيفففذ بفففرامج اإللفففتراتيجية العربيفففة لتربيفففة   -2

األحياء المائيفة، مفن قبفب الفدوب العربيفة، وت فدي  ت ريفر دوري حفوب النتفائج المتح  فة والجهفود 
 اعي".المبذولة في هذا الش ن للمجلس االقتصادي واالجتم

وبموجفففففب هفففففذا ال فففففرار، باشفففففرت المنظمفففففة العربيفففففة للتنميفففففة الزراعيفففففة ففففففي إعفففففداد الخطفففففة التنفيذيفففففة 
والمكونفففة مفففن قطفففاع الشفففئون االقتصفففادية والمنظمفففة  -لإللفففتراتيجية، وت فففو  اللجنفففة العليفففا للمتابعفففة 
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بالتنليق والتعاون  بمها  متابعة تنفيذها -العربية للتنمية الزراعية واالتحاد العربي لمنتجي األلماا 
 مل الدوب األعضاء وكافة األطرا  ذات العبقة وملاعدة الدوب العربية على تنفيذها.

وقامففففت المنظمفففففة العربيفففففة للتنميففففة الزراعيفففففة بتشفففففكيب فريففففق مفففففن الخبفففففراء لوضففففل الخطفففففة التنفيذيفففففة 
منففي لتح يففق لإللففتراتيجية وفففق مففا تضففمنت  و ي ففة اإللففتراتيجية مففن بففرامج ومجففاالت فففي اإلطففار الز 

عفدادها بملفتو  قابفب للتنفيفذ  األهدا  المحددة. وتتم ب الخطفة ففي  بلفورة آليفات وليالفات التنفيفذ وا 
أو بالملففتو  المبئفف  اللففت طاب التمويففب واإللففناد مففن قبففب ، اعتمففاداك علففى الموازنففات المتاحففة ذاتيففاك 

 ولية.المؤللات اإلنمائية والمالية التمويلية العربية واإلقليمية والد
 شركاق التنفيذ: -3

ت ففو  هففذه الخطففة التنفيذيففة لإللففتراتيجية علففى شففراكة بففين ال طففاع العففا  وال طففاع الخففات والمجتمففل 
المففدني والتعففاون العربففي المشففترا، علففى ألففاس الففدور المحففوري ل طففاع تربيففة األحيففاء المائيففة فففي 

الظفففرو  المنالفففبة لتنميتففف   تح يفففق األمفففن الغفففذائي ففففي معظففف  الفففدوب العربيفففة، ممفففا يتطلفففب تفففوفير
 وتطويره. 

 المؤسسات القنرية: 1.3
وتض  كافة المؤللات المعنية بتنمية قطاع تربية األحياء المائية في الدوب العربية  ومن بينها على 

 لبيب الم اب ال الحصر: 
ت أو التابعفففة إداريفففاك إلفففى وزارا مؤللفففات إدارة وتطفففوير ال فففروة اللفففمكية وتربيفففة األحيفففاء المائيفففة -

هيئففففات الزراعففففة أو وزارات ال ففففروة اللففففمكية فففففي األقطففففار العربيففففة، هففففذا إلففففى جانففففب تنظيمففففات 
 المجتمل المدني العاملة في المجاب.

  ال طاع الخات وتنظيمات  ورجاب األعماب. -
مؤللفففات وهيئفففات االلفففت مار، لفففواء المهتمفففة منهفففا ب ضفففايا االلفففت مار بصففففة عامفففة، أو تلفففا  -

 ر الزراعي على وج  التحديد.المتخصصة في االلت ما
لفففناد المشفففروعات الصفففغيرة والمتولفففطة، والمتم لفففة ففففي صفففناديق تمويفففب هفففذه  - مؤللفففات دعففف  وا 

المشففففروعات، أو تنظيمففففات المجتمففففل المففففدني )المنظمففففات األهليففففة( المعنيففففة بتحديففففد المجففففاالت 
الشفففباب  والفففرت المبئمففة لعمفففب المشففروعات الصفففغيرة والمتولففطة، أو تنميففة مهفففارات وقففدرات

 العاملين في إطار هذه المشروعات، أو ت دي  اإللناد أو الدع  التلوي ي لتصري  نواتجها.
وتخففتت الففدوب العربيففة مففن خففبب المؤللففات ال طريففة مففن ال طففاع العففا  وال طففاع الخففات  والتففي 

معتمففدة تحففددها وف ففاك لخصوصففية كففب دولففة بتنفيففذ المكونففات ال طريففة المحففددة بو ي ففة اإللففتراتيجية ال
  (.2017ب رار قمة عمان )

 منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك المعنية بالقناعات الزراعية العربية :   2.3
أو التجمعففات العربيففة  ،وتضفف  مختلفف  التنظيمففات التففي ت ففل ضففمن منظومففة العمففب العربففي المشففترا

 والمتم لة في :، ال ائمة
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لتعففاون لففدوب الخلففيج العربيففة  واالتحففاد المغففاربي وتضفف  مجلففس ا ،التجمعففات اإلقليميففة العربيففة -
 العربي.

المنظمات الفنية العربية المتخصصة، والمتم لة في المنظمفة العربيفة للتنميفة الزراعيفة، واالتحفاد  -
 العربي لمنتجي األلماا.

المؤللات والصناديق اإلنمائية والتمويلية العربية واإللبمية، وتض  كب من الصندوق العربفي  -
نمففاء االقتصففادي واالجتمففاعي، صففندوق الن ففد العربففي، برنففامج تمويففب التجففارة العربيففة، البنففا لإل

اإللبمي للتنمية، هذا باإلضافة إلى صفناديق التنميفة ال طريفة م فب صفندوق اللفعودية للتنميفة، 
 وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

يففا والمكونففة مففن إدارة الشففؤون االقتصففادية )األمانففة العامففة(  والمنظمففة العربيففة وتخففتت اللجنففة العل
للتنميففففة الزراعيفففففة واالتحفففففاد العربففففي لمنتجفففففي األلفففففماا بمتابعفففففة تنفيففففذ المكونفففففات التنمويفففففة ال وميفففففة 
والمشففففتركة كففففب حلففففب االختصاصففففات والمهففففا  المحففففددة لهففففا. وتضففففطلل المنظمففففة العربيففففة للتنميففففة 

د الخطة التنفيذية متولطة وقصيرة األجب البزمة لوضفل البفرامج والمكونفات التنمويفة الزراعية ب عدا
 المحددة باإللتراتيجية موضل التنفيذ.

 التمويل ومصادرا المحتملة: -4
وف اك لمفاهي  التخطيط االلتراتيجي المتعار  عليها، ف ن االلتراتيجيات ال طاعيفة لفواء ال طريفة أو 

الي  أو موازنات لتنفيذ عناصر ومكونات م ب هذه االلتراتيجيات وذلا ؛ ألن اإلقليمية ال تحدد تك
هذا األمر يتحفدد عفادة علفى ملفتو  البفرامج التنفيذيفة والمشفروعات، والتفي يفت  إدراجهفا ففي الخطفط 
اللنوية أو متولطة األجب التي تعتمد موازناتها وأللوب تدبير مواردها وتحديد مصادر تمويلها من 

هففزة المختصففة التففي لففيناط بهففا ملففئولية التنفيففذ لففواء علففى الملففتو  ال طففري، أي الففدوب قبففب األج
المعنيففففففة، أوعلففففففى الملففففففتو  ال ففففففومي والمشففففففترا، أي المؤللففففففات والمنظمففففففات العربيففففففة واإلقليميففففففة 

 المتخصصة ذات العبقة. 
 ة، هنفاا  ب فة ومن واقل توزيل اختصاصات وأعباء تنفيذ المكونات التنموية المحددة في هذه الو ي

مصففادر تمويليففة محتملففة لتنفيففذ البففرامج والمكونففات التنمويففة الم ترحففة فففي إطففار هففذه اإللففتراتيجية، 
 وهي:
التمويب ال طري، والذي تدرج  الدوب العربية في خططها التنموية وفق ظرو  وخصوصية كفب  -

 طاعففات األخففر  ذات دولففة، ولففل  أولوياتهففا التنمويففة فففي قطففاعي الزراعففة وال ففروة اللففمكية وال
 الصلة، وهو التمويب المطلوب للبرامج والمكونات التنموية ال طرية الم ترحة. 

التمويففب ال ففومي والمشففترا، والمتم ففب بصفففة ألالففية فففي الموازنففات اللففنوية المعتمففدة لمنظمففات  -
العمففففب العربففففي المشففففترا ذات االختصففففات، باإلضففففافة إلففففى العففففون الفنففففي الففففذي يمكففففن لهففففذه 

ات الفففت طاب  مفففن المؤللفففات اإلنمائيفففة اإلقليميفففة والدوليفففة للملفففاهمة ففففي تمويفففب بفففرامج المنظمففف
ومكونففففات اإللففففتراتيجية. وهففففو التمويففففب الففففذي ليخصففففت لتنفيففففذ البففففرامج والمكونففففات ال وميففففة 
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 والمشتركة. 
المفففند الماليفففة، والتفففي يمكفففن الفففت طابها مفففن الجهفففات المانحفففة، لتمويفففب مشفففروعات مشفففتركة أو  -

دة، وذلا بالتعفاون فيمفا بفين المنظمفات العربيفة المختصفة والمؤللفات الوطنيفة ذات قطرية محد
 العبقة في الدوب الملتهدفة لهذا النوع من التمويب.

وفيما يتعلق بالتمويب ال ومي أو المشترا، لو  تتوجف  المخصصفات الماليفة للبفرامج والمشفروعات 
الموازنفففات اللفففنوية للمنظمفففة العربيفففة للتنميفففة  ذات الصفففلة بتربيفففة األحيفففاء المائيفففة، التفففي تتضفففمنها

 الزراعية لتنفيذ البرامج والمكونات التنموية خبب األفق الزمني المحدد لإللتراتيجية الم ترحة. 
األمر الذي ي ضي ب ن تعمب المنظمة على مواءمة خطط وبرامج عملها لواء اللنوية أو متولفطة 

رحفة، مففل األخفذ بمبففدأ األولويفات الففذي حددتف  هففذه الو ي ففة األجفب لتح يففق أهفدا  اإللففتراتيجية الم ت
لبختيفار والمفاضففلة بففين البففرامج والمكونففات التنمويففة بدرجففة مففن المرونففة التففي تلففمد بهففا موازناتهففا 

ف نف  يتوجفب ، المعتمدة، دون تحمب الدوب األعضاء ألعباء إضافية. ووف اك لما حددت  اإللفتراتيجية 
 يفف  جهودهففا لزيففادة مصففادر التمويففب الففذاتي مففن خففبب عملهففا كبيففت خبففرة عليفف  قيففا  المنظمففة بتك

 متخصصة.
 المبادئ الموجهة لإلستراتيجية:  -أولا 

ت ففو  هففذه اإللففتراتيجية علففى شففراكة بففين ال طففاع العففا  وال طففاع الخففات والمجتمففل المففدني والتعففاون 
المائية في تح يفق األمفن الغفذائي العربي المشترا على ألاس الدور المحوري ل طاع تربية األحياء 

 في معظ  الدوب العربية، مما يتطلب توفير الظرو  المنالبة لتنميت  وتطويره. 
 الرؤية: -ثانياا 

أن تكففون تربيففة األحيففاء المائيففة أحففد أهفف  ال طاعففات الملففاهمة فففي التنميففة الشففاملة والملففتدامة فففي 
 الوطن العربي. 

 الغاية: -ثالثاا 
  2037مبيففن  طففن بحلففوب عففا   6ن قطففاع تربيففة األحيففاء المائيففة لتح يففق إنتففاج تعظففي  العائففد مفف

 كج /فرد لنوياك.16.5ليصب متولط نصيب الفرد إلى نحو 
 الرسالة:  -رابعاا 

اللفففبيب إلفففى الملفففاهمة ففففي األمفففن  تنميفففة وتطفففوير قطفففاع تربيفففة األحيفففاء المائيفففة بشفففكب ملفففتدا  هفففو
 ايد الطبيعية.الغذائي العربي ومواجهة تدهور المص

 األهداف:  -خامساا 
تح يق التكامب العربي في وضل الليالات والتشريعات، وتنفيذ الخطط والبرامج المشفتركة  -

 (.2030في قطاع تربية األحياء المائية بما يتوافق مل أهدا  التنمية الملتدامة )
 العربي. االلتغبب األم ب واآلمن والملتدا  لألحياء المائية الملتزرعة في الوطن -
 تعزيز ملاهمة قطاع تربية األحياء المائية في األمن الغذائي العربي. -
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 تعزيز تنافلية منتجات تربية األحياء المائية. -
 تشجيل ال طاع الخات العربي لبلت مار في قطاع تربية األحياء المائية. -
 بناء ال درات ودع  البحوث واالبتكار لتطوير تربية األحياء المائية. -
 مة الفاعلة في تنمية المجتمعات الريفية والحد من الف ر.الملاه -
 تطوير الت انات والنظ  لتربية األحياء المائية. -
 آليات التنفيذ والمتابعة:  -سادساا 

وفيما يتعلق بالمكونفات التنمويفة التفي ت فل أعبفاء تنفيفذها علفى الفدوب العربيفة مفن خفبب المؤللفات 
 ا  تت  على النحو التالي:ال طرية المعنية  ف ن آليات تنفيذه

قيا  المنظمة العربية للتنمية الزراعيفة بدرالفة هفذه المكونفات مفل الفدوب المعنيفة، وذلفا للتعفر   -
عن قرب علفى الجهفود ال طريفة ال ائمفة أو تلفا المخطفط لهفا ففي إطفار خطفط التنميفة المعتمفدة 

ط، وتحديففد إمكانففات لكففب قطففر مففن األقطففار العربيففة، وذلففا للوقففو  علففى مواكبتهففا لهففذه الخطفف
 ومتطلبات برامجها.

قيفففا  المنظمفففة العربيفففة للتنميفففة الزراعيفففة بالتعفففاون مفففل المؤللفففات المعنيفففة ففففي الفففدوب العربيفففة،  -
عفدادها  وحلب رغبة كفب واحفد منهفا ببلفورة المشفروعات التنفيذيفة ذات الخصوصفية ال طريفة، وا 

ذاتيفاك، أو بالملفتو  المبئف  اللفت طاب  بالملتو  ال ابب للتنفيذ اعتماداك على الموازنات المتاحفة
 التمويب واإللناد من قبب المؤللات اإلنمائية والمالية العربية أو الدولية.

إلخراج المشروعات  قيا  المنظمة العربية للتنمية الزراعية بت دي  الدع  واإللناد الفني البزمين -
 المبلورة إلى حيز التنفيذ.

ج والمكونات ال ومية أو المشتركة، ولغرض المتابعة والت يي ، من وكما هو الحاب بالنلبة للبرام -
الم ترت قيا  المؤللات ال طرية المعنية بالمكونات التنموية الم ترحفة ب عفداد ت ريفر لفنوي عفن 

والتفففي  لفففبق  إنجفففازات التنفيفففذ ومحدداتففف ، تمهيفففداك إلعفففداد ت فففارير المتابعفففة اللفففنوية الم ترحفففة
 ادي واالجتماعي وال مة.عرضها على المجلس االقتص

وألغففراض التنلففيق، ت ففو  المنظمففة العربيففة للتنميففة الزراعيففة بالتنلففيق مففل األجهففزة المعنيففة فففي  -
الدوب العربية إلحداث وحدات إدارية تابعة لفوزارات الزراعفة العربيفة واألطفرا  المعنيفة األخفر  

لبرامج والمكونفات التنمويفة ال طريفة، التي يناط بها مها  تنفيذية، لتتولى مها  المتابعة والت يي  ل
على أن يت  تحديد طبيعة هذه الوحفدات وحفدود عبقاتهفا المؤللفية وففق خصوصفية كفب دولفة 

 من الدوب العربية.
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 1ملحق
 

 

 

 

 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 
 
 
 
 
 

 الستمارة القنرية لستبيان البيانات 
 ية والمستقبلية لتربية األحياق الماسية حول المشروعات الحال

  ي الدول العربية
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 خلفية :
قامففت 2037-2018فففي إطففار إعففداد الخطففة التنفيذيففة لإللففتراتيجية العربيففة لتربيففة اإلحيففاء المائيففة 

المنظمفففففة ب عفففففداد هفففففذا االلفففففتبيان لجمفففففل البيانفففففات حفففففوب المشفففففروعات التنفيذيفففففة ال طريفففففة الحاليفففففة 
 األحياء المائية في المنط ة العربية.والملت بلية لتربية 

 لتعبسة الستمارة : إرشادات
يت  تحديد الف  المخفتت مفن قبفب الجهفة الرلفمية المعنيفة بتربيفة األحيفاء المائيفة،  المكلف   •

لمناقشففة واعتمففاد  ابتعبئففة االلففتمارة والففذي ليشففارا فففي ورشففة العمففب ال وميففة المزمففل ع ففده
 الخطة التنفيذية.

بيانات والمعلومات المطلوبفة لكفب مشفروع علفى حفدة وففق االلفتمارة المرف فة، يرجى تعبئة ال •
عففادة إرلففالها إلففى المنظمففة بصففيغة ، info@aoad.orgعلففى البريففد االلكترونففي  Wordوا 

 وان تشمب بيانات المشروعات الحالية والملت بلية لد  البلد.
قبــل  األســبوع األخيــر مــن شــهر ســبتمبر  االلففتمارة خصففت إلرلففابااللتففزا  بالموعففد الم •

 .م2017

 … الدولة :..............................................................................

 ال  معبئ االلتمارة:.........................................................................

 .................................................................................الوظيفة : ..

 العنوان:......................................................................................

 ......................................................................................:الهات 

 ............................................................................:البريد اإللكتروني 

 الجهة / المؤللة : .........................................................................
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 3ملحق 
 مقترح نماذج لمشروعات تنفيذية

 (2037-2017راتيجية العربية لتربية األحياق الماسية )لإلست
 المشروع األول : ❖

 تحديث وتهيئة التشريعات وال وانين الخاصة بتربية األحياء المائية:
 األهداف:  

 تطوير قطاع تربية بما يضمن التنمية الملتدامة.  -
 رفل ال درة التنافلية لمنتجات تربية األحياء المائية. -
 تربية األحياء المائية في إجمالي إنتاج ال روة اللمكية في الوطن العربي.رفل ملاهمة قطاع  -
 الملاهمة في الحفاظ على المصايد الطبيعية. -

 المكونات الرسيسية:
 درالة وتشخيت التشريعات الحالية المنظمة ل طاع تربية األحياء المائية. -
 ورش عمب فنية. -
اع تربية األحياء المائية وضبط جودة دليب الترشادي عربي حوب التشريعات المنظمة ل ط -

 المنتجات.
 النناق الجغرا ي للتنفيذ )الدول المستهد ة(:

 كب الدوب العربية )قومي(.
 آليات التنفيذ:

 تشكيب فرق عمب للدرالة. -
 دليب الترشادي عربي حوب التشريعات المنظمة ل طاع تربية األحياء المائية. تشكيب فريق إلعداد -
 دليب الترشادي عربي حوب ضبط جودة المنتجات. تشكيب فريق إلعداد -
 عرض ملودة الدليب على الدوب العربية. -
 الدليب. العتماد ع د ورشة عمب -
 ع د دورات تدريبية قطرية وقومية في المجاب. -

 جهات التنفيذ:
 الدوب العربية . -
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية. -
 الجهات المانحة. -

 التكلفة التقديرية:
 دوالر. أل  600

 المتوقعة: النتاسج
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 منظومة تشريعية عربية لتربية األحياء المائية مطورة  . -
 مح  ة .  قدرات تنافلية لمنتجات تربية األحياء المائية -

 المشروع الثاني : ❖
 تطوير الشبكة العربية لتربية األحياء المائية:

 األهداف:
ين الففدوب العربيففة فففي مجففاالت تربيففة والخبففرات والتجففارب الناجحففة بفف رفففل ملففتو  تبففادب المعلومففات -

 األحياء المائية.
 تعزيز ملتو  التنليق بين الدوب العربية في مجاالت تربية األحياء المائية. -

 المكونات الرسيسية:
قواعد بيانات عن الخبرات البشرية، الفرت االلفت مارية المتاحفة، الجوانفب الفنيفة، األنظمفة واللفوائد  -

 ح ية في الدوب العربية في مجاالت تربية األحياء المائية.التشريعية  والنتائج الب
 تطبيق إلكتروني يتات لمنل ي الشبكة لد  الدوب إلدراج وتحديث البيانات بشكب دوري. -
 ت ارير حوب البيانات والمعطيات الخاصة ب اعدة البيانات. -

 النناق الجغرا ي للتنفيذ )الدول المستهد ة(:
 الدوب العربية )قومي(.

 ت التنفيذ:آليا
 تعيين منل ين وضباط االتصاب ال طريين للشبكة العربية لتربية األحياء المائية. -
نشاء قاعدة البيانات والتطبي ات اإللكترونية . -  تكوين فريق مختت لتصمي  وا 
 تدريب ضباط اتصاب الشبكة على التخدا  وتحديث قاعدة البيانات. -
 توفير التجهيزات والبرمجيات البزمة. -
 الت ارير الدورية. إعداد -

 جهات التنفيذ:
 الدوب العربية. -
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية. -
 الجهات المانحة. -

 التكلفة التقديرية:
 مليون  دوالر. 1.2

 :المتوقعة النتاسج
ملتو  تبادب المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة بين الدوب العربية في مجفاالت تربيفة األحيفاء  -

 .مرتفل المائية
 مطور ملتو  التنليق بين الدوب العربية في مجاالت تربية األحياء المائية. -
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 : المشروع الثالث ❖
 تعزيز ال درة التنافلية لمنتجات األحياء المائية:

 األهداف:
 تطوير تلهيبت التجارة البينية العربية وفتد ألواق عالمية. -
 تعزيز ال درات التلوي ية للمنتجين. -
 كي لألحياء المائية.تطوير النمط االلتهب -
 تطوير درجة ال بوب االجتماعي ل طاع تربية األحياء المائية. -
 رفل معدب التهبا الفرد العربي من منتجات األحياء المائية . -

 المكونات الرسيسية:
 درالة تشخيت الوضل الحالي لم اييس الجودة لمنتجات تربية األحياء المائية. -
 حياء المائية الملتزرعة.دليب الترشادي لم اييس جودة األ -
 ورشة عمب حوب الدليب االلترشادي. -
 تدريب الكوادر العربية العاملة في مجاب مراقبة الجودة . -

 النناق الجغرا ي للتنفيذ )الدول المستهد ة(:
 الدوب العربية )قومي(.

 آليات التنفيذ:
عداد دليب الترشادي. -  تكوين فريق متخصت إلعداد درالة حالة وا 
 ة عمب .تنظي  ورش -
 ع د دورات تدريبية قطرية و قومية. -

 جهات التنفيذ:
 الدوب العربية/ال طاع الخات. -
 الجهات المانحة. -

 التكلفة التقديرية:
 أل  دوالر. 500
 المتوقعة: النتاسج

 تجارة بينية عربية وعالمية  مطورة  . -
 قدرات تلوي ية للمنتجين  معززة   . -
 اء المائية الملتزرعة  محلن .التهبكي  للفرد العربي من األحي نمط -
 قبوب اجتماعي ل طاع تربية األحياء المائية مطور . -
 معدب التهبا الفرد العربي من منتجات األحياء المائية محلن . -

 المشروع الرابع : ❖
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 :تشجيل االلت مار في قطاع تربية األحياء المائية
 األهداف:

 االلتراتيجية.رفل عدد المشروعات بما يح ق اإلنتاج الملتهد  في  -
 تحلين ملاهمة تربية األحياء المائية في اقتصاديات الدوب العربية. -
 دع  صادرات الدوب العربية من منتجات تربية األحياء المائية. -

 المكونات الرسيسية:
 خارطة للمواقل المنالبة ألنشطة تربية األحياء المائية . -
 بنية تحتية للمواقل. -
 دليب الت ماري. -

  ي للتنفيذ )الدول المستهد ة(.النناق الجغرا
 الدوب العربية ) قطري(.

 آليات التنفيذ:
 ملوحات ميدانية  للمواقل الصالحة لمشاريل تربية األحياء المائية. -
 إنجاز خارطة  . -
 إعداد دليب الت ماري. -

 جهات التنفيذ :
 الدوب العربية/ال طاع الخات. -
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية. -

 ديرية:التكلفة التق
 مليون دوالر . 1.7
 المتوقعة: النتاسج

 قيمة االلت مارات في مجاب تربية األحياء المائية مرتفعة . -
 اإلنتاج الملتهد  في االلتراتيجية قابب  للتح يق. -
 ملاهمة تربية األحياء المائية في اقتصاديات الدوب العربية مرتفعة . -
 المائية  معززة . صادرات الدوب العربية من منتجات تربية األحياء -

 المشروع الخامس : ❖
 بناء ال درات البشرية والمؤللية:

 األهداف:
 ت هيب الباح ين، الفنيين والعاملين في مجاب تربية األحياء المائية. -
 رفل ال درات الفنية للعاملين بال طاع في الدوب العربية. -

 المكونات الرسيسية:
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 دورات تدريبية قومية وقطرية. -
 للات والشركات.إلناد فني للمؤ  -

 النناق الجغرا ي للتنفيذ )الدول المستهد ة(:
 الدوب العربية )قومي/قطري(.

 آليات التنفيذ:
 تنظي  دورات تدريبية متخصصة. -
 ت دي  الدع  والمعونة الفنية للعاملين والمؤللات. -

 جهات التنفيذ :
 الدوب العربية. -
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية. -
 الجهات المانحة. -

 التكلفة التقديرية:
 مليون دوالر. 1

 المتوقعة: النتاسج
 موارد بشرية وقدرات مؤللية مؤهلة . -
 ال درات الفنية للعاملين بال طاع مرتفعة . -

 المشروع السادس : ❖
 تنمية المجتمعات الريفية واللاحلية والحد من الف ر:

 األهداف:
 تحلين الظرو  المعيشية للمجتمعات الريفية. -
 األلرة الريفية. عالنهوض ب وضا -
 دع  الت رار المجتمعات الريفية. -

 المكونات الرسيسية:
 تدريب ورفل قدرات المجتمعات الريفية . -
 توفير ملتلزمات اإلنتاج. -
 تنفيذ مشروعات تربية األحياء المائية التكاملية الصغيرة. -
 تعاونيات تنموية. -

 النناق الجغرا ي للتنفيذ )الدول المستهد ة(:
 ة )قطري(.الدوب العربي

 آليات التنفيذ:
 تحديد الفئات الملتهدفة . -
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 ع د دورات تدريبية. -
 تنفيذ برنامج إلنادي في إدارة المشروعات الصغيرة. -
 إحداث التعاونيات . -

 جهات التنفيذ :
 الدوب العربية. -
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية. -
 الجهات المانحة. -

 التكلفة التقديرية:
 مليون دوالر. 2

 المتوقعة: جالنتاس
 الملتو  ا لمعيشي لأللرة  الريفية محلن. -
 مجتمعات ريفية ملت رة  . -

 المشروع السابع : ❖
 :تطوير ت انات ونظ  تربية األحياء المائية

 األهداف:
 زيادة إنتاج تربية األحياء المائية بما يضمن الرفل من التهبا الفرد العربي. -
 تنويل المنتج وتحلين الجودة . -
 التنافلية من خبب خفض تكلفة المدخبت.رفل ال درة  -
 االلتغبب األم ب للموارد المتاحة . -
 الت ليب من اآل ار الللبية على البيئة. -

 المكونات الرسيسية:
 مفرخات صناعية مطورة. -
 ت انات ونظ  تربية حدي ة. -
 مصانل أعب  ذات مواصفات قيالية. -
 دورات تدريبية متخصصة للعاملين والفنيين. -

 لجغرا ي للتنفيذ )الدول المستهد ة(:النناق ا
 الدوب العربية )قطري(.

 آليات التنفيذ:
 زيادة عدد المفرخات الصناعية الحدي ة . -
 تطوير مصانل أعب  ذات مواصفات قيالية. -
 إدخاب نظ  وت انات تربية حدي ة. -
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 ع د دورات تدريبية متخصصة. -
 جهات التنفيذ:

 الدوب العربية/ال طاع الخات. -
 لعربية للتنمية الزراعية.المنظمة ا -
 الجهات المانحة. -

 مليون دوالر. 1التكلفة التقديرية:
 المتوقعة:النتاسج 

 معدب التهبا الفرد العربي من منتجات تربية األحياء المائية مرتفل. -
 منتجات ذات جودة عالية. -
 قدرة تنافلية لمنتجات تربية األحياء المائية جيدة. -
 دا .موارد متاحة ملتغلة بشكب ملت -
 آ ار بيئية للبية منخفضة. -
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 المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 مذكرة بشأن
 استحداث المكتب العربي لريادة األعمال  الزراعية

( 50تود اإلدارة العامة للمنظمة االفادة بان المجلس التنفيذي للمنظمة في دورة انع اده العادية )
  ، 05/12/2019هف الموافق 1441ربيل ال اني  08والمنع دة في مدينة الخرطو  بتاري  

على طلب الحكومة اللبنانية إدراج موضوع طلب جمهورية لبنان التضافة المكتب العربي  وبناء ك
لريادة األعماب  الزراعية ضمن جدوب أعماب المجلس وبعد المواف ة على ذلا ،ف د أصدر المجلس 

 والذي نت على التالي: (2019  ت/ 20/50التنفيذي للمنظمة ال رار رق  )
المواف ففة علففى طلففب الحكومففة اللبنانيففة التضففافة المكتففب العربففي لريففادة األعمففاب الزراعيففة،  -1

 والرفل بالموضوع إلى  الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي.
الطلفب مففن المنظمفة ت ففدي  الففدع  الفنفي الففبز  ل يفا  المركففز العربففي لريفادة األعمففاب الزراعيففة  -2

 بمهام .
تتحمب الحكومة اللبنانية كافة متطلبات المركز مفن مكاتفب وكفوادر إداريفة وولفائب االتصفاب  -3

 والمواصبت وكب ما يطلب  المركز لل يا  بالدور المنوط ب .
ونظراك لمواف ة الحكومفة اللبنانيفة علفى قفرار المجلفس التنفيفذي وخاصفة مفا يتعلفق منف  بالمواف فة علفى 

نيففففة كافففففة متطلبففففات المركففففز مففففن مكاتففففب وكففففوادر إداريففففة وولففففائب االتصففففاب تحمففففب الحكومففففة اللبنا
والمواصفففبت وكفففب مفففا يطلبففف  المكتفففب لل يفففا  بالفففدور المنفففوط بففف )مرفق(،وايمانا مفففن اإلدارة العامفففة 
للمنظمففة باهميففة احففداث المكتففب فففي تعزيففز دورهففا فففي مجففاب بففرامج ريففادة األعمففاب الزراعية،والففذي 

لمنظمات النظيرة في هذا المجاب ف د قامت المنظمة بعرض الموضوع على يحظى باهتما  الدوب وا
( للجمعية العامة للمنظمة والمنع دة بوالطة الفيديو كونفرنس والتفي اصفدرت 36اجتماعات الدورة )

  ( والذي نت على : 2020-17/36قرارها رق  )
ادة األعمففاب الزراعيففة ، المواف ففة علففى طلففب الجمهوريففة اللبنانيففة التضففافة المكتففب العربففي لريفف -1

وتحملهففا لكافففة متطلبففات المركففز مففن مكاتففب وكففوادر إداريففة وولففائب االتصففاب والمواصففبت 
 وكب ما يطلب  المركز لل يا  بالدور المنوط ب .

الطلففب مفففن المنظمففة العمفففب علفففى الففتكماب اجفففراءات فففتد المكتفففب وبمفففا فيهففا الحصفففوب علفففى  -2
 ادي واالجتماعي لجامعة الدوب العربية.المواف ات البزمة من  المجلس االقتص

 واألمر معروض على مجللك  الموقر التخاذ ما يرون  منالباك في هذا الش ن.
 

 2  مر ق 
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 :السابع  البند

إنشــــاق مركــــز تــــدريب عربــــي متكامــــل يشــــتمل علــــى محاكيــــات لمفــــاعات 
 .أبحاث وقوى ومختبرات ا تراضية
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 عربي متكامل يشتمل على  إنشاق مركز تدريب
 محاكيات لمفاعات أبحاث وقوى ومختبرات ا تراضية

 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

مذكرة مرفق بها  18/1/2021تاري  ب 59رق   الهيئة العربية للطاقة الذريةتل ت األمانة العامة مذكرة 
أبحاث وقو  ومختبرات إنشاء مركز تدريب عربي متكامب يشتمب على محاكيات لمفاعبت " بش ن شارحة

 .)مرفق( للمجلس االقتصادي واالجتماعيجدوب أعماب الدورة الحالية مشروع لعرضها على  "،افتراضية

 المقترح المنلوب:

 األمر معروض على المجلس الموقر للتفضب باتخاذ ما يراه منالباك.
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  للجان:تقارير وقرارات المجالس الوزارية وا :الثامن  البند   

 المجالس الوزارية: :أولا 
الفففففففدورة االلفففففففت نائية لمجلفففففففس الفففففففوزراء العفففففففرب الملفففففففؤولين عفففففففن شفففففففؤون البيئفففففففة بتفففففففاري   -

21/9/2020 . 
( لمجلس وزراء الن ب العرب )م ر األكاديمية العربية للعلو  والتكنولوجيفا 33الدورة العادية ) -

 (. 22/10/2020-21مدينة االلكندرية:  –والن ب البحري 

 .25/11/2020( للمجلس الوزاري العربي للمياه بتاري  12لدورة )ا -
 .17/12/2020( لمجلس الوزراء العرب لبتصاالت والمعلومات بتاري  24الدورة ) -
 . 21/12/2020مجلس وزراء اإللكان والتعمير العرب بتاري  ( ل37الدورة ) -

 .23/12/2020-22لمجلس الوزاري العربي لللياحة يومي ( ل23الدورة ) -

 ثانياا: اللجان:
 .3/11/2020االجتماع اللادس للجنة الدائمة لكودات البناء العربية بتاري   -
االجتمفففففاع االلفففففت نائي للجنفففففة المنظمفففففات للتنلفففففيق والمتابعفففففة المنب  فففففة عفففففن المجلفففففس  -

  .3/12/2020االقتصادي واالجتماعي بتاري  

برئالففة معففالي األمففين العففا  ( للجنففة التنلففيق العليففا للعمففب العربففي المشففترا 50) الففدورة -
 . 13/1/2021لجامعة الدوب العربية، بتاري  

 
 )وثيقة مستقلة( 

 


