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 (104)أوالً: متابعـــة تنفيـــذ قـــرارات الـــدورة 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي
 )اجلوانب االقتصادية(

 ةةةةةةةةةةةةةةة
 

 (2228) ر م ا قةةةةةةةةةةةةرار:
 (.104( و)103بي  دورتي ا مجلا ) ا عامتقرير ايمي   موضوع ا قةةةةةةةةرار:

 :اص ا قرار 
( للمجلر،، ن اراط امما رة المامرة 103"اإلحاطة علمًا، مع التقدير، بتقريرر اممريا المراو حرنف ت قيرر تررارار الردنر   

 (."104( ن 103بيا دنرتي المجل،  
  :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج 

، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو الالدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   علرررل الم ررردنبيار ترررو تممررريو القررررار
 .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 

 
 (2229) ر ةةةةةم ا قةةةةةةةرار:

 موضةةةةةةوع ا قةةةةةةرار:
 

( 31على مستوى ا قم  د.ع ) جامع  ا دول ا عربي ا ملف اال ت اد  واالجتماعي  مجلا 
 .(2020مارا/آةار )

  :اص ا قرار 
دعرررررررن  الررررررردنف امعورررررررا  نالمجرررررررال، النراريرررررررة المتخصصررررررررة نالم ظمرررررررار المربيرررررررة المتخصصرررررررة  لرررررررل منا ررررررررا   -1" 

امما ررررررة المامررررررة بالمنوررررررنعار اةتتصررررررادية ناةجتماعيررررررة الت منيررررررة الترررررري تر رررررر   رررررري  دراج ررررررا وررررررما الملرررررر  
( لمجلرررر، جاممررررة الرررردنف المربيررررة علررررل م ررررتن  القمررررة،  رررري منعررررد 31للرررردنر  الماديررررة  اةتتصررررادال ناةجتمرررراعي 

، نرلرررررررررري ن قررررررررررًا اليررررررررررار عررررررررررر  المنوررررررررررنعار اةتتصررررررررررادية 2019أتصرررررررررراب /خررررررررررر دي ررررررررررمبر/  ررررررررررا نا امنف 
 ناةجتماعية علل القمة المربية.

علل م رتن  القمرة المنورنعار ( لمجل، جاممة الدنف المربية 31يتوما المل  اةتتصادال ناةجتماعي للدنر     -2
 التالية:

 .تقرير امميا الماو عا الممف اةتتصادال ناةجتماعي الت منال المربي الماتري 

    لمجل، جاممة الدنف المربية علل م تن  القمة.30تقرير حنف متابمة ت قير ترارار الدنر ) 

 ر المربيررة المتخصصررة، ن رري ممررايير المنوررنعار الترري تقترح ررا الرردنف امعوررا  نالمجررال، النراريررة نالم ظمررا
 عر  المنونعار اةتتصادية ناةجتماعية علل القمة."

  :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  
، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار

نتامرر امما رة المامرة بمتابمرة  .9/9/2019بتاري   4659/5 المر ر  رتونالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  
 ت قير هرا القرار، نأعدر تقريرًا منجرًا  يتو م اتاته وما الب د المخصص لرلي.
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 (2230) ر م ا قةةةةةةةةةةةةةةةرار:
 موضةةةةةةةةةةوع ا قةةةةةةةةةةرار:

 
متابعةةةة  تاريةةةةة  ةةةةرارا  ا قمةةةة  ا عربيةةةة  ا تامويةةةة : اال ت ةةةةادي  واالجتماعيةةةة  فةةةةي دورت ةةةةا 

 .(20/1/2019 ا جم وري  ا لباااي : –ا رابع  )بيرو  
 :اص ا قرار 

الترحي  باإلجرا ار التي اتخرت ا امما ة المامرة نالردنف امعورا  نالمجرال، النراريرة المتخصصرة نما  رار الممرف  -1"
ار القمة المربية الت منية: اةتتصادية ناةجتماعيرة  ري دنرت را الرابمرة التري ع قردر ترار الماتري لت قير  تائج ن المربي 

 .20/1/2019 ي مدي ة بيرنر بالجم نرية اللب ا ية بتاري  

لم ظمرار المربيرة ت لي  امما ة المامة بمتابمة ت قير مقررار القمة بالت  يي مع الدنف امعوا  نالمجال، النراريرة نا -2
عداد تقرير  ري هررا الاريا يرتو ر مره  لرل الردنر  الماديرة القادمرة   ( لمجلر، جاممرة الردنف المربيرة 31المتخصصة، نا 

 (.2020علل م تن  القمة  مار،//رار 

اجتماعات ررا  لمررا دعررن  اللج ررة المم يررة بالمتابمررة ناإلعررداد للقمررو المربيررة الت منيررة: اةتتصررادية ناةجتماعيررة  لررل عقررد  -3
 دعر الحاجة لرلي، نت لي  امما ة المامة بتقديو تقارير بالم تجدار  لل المجل، اةتتصادال ناةجتماعي.

الترحي  با توا ة الجم نرية اللب ا ية ةجتماع يوو الدنف المربية نالما  ار نالص اديي التمنيليرة، لم اتارة نبلرنر   -4
لجم نريرررة اللب ا يرررة الممررراد مياررراف عرررنا باررريا "  ارررا  مصرررر  عربررري إلعررراد  /ليرررار تقميرررف مبرررادر   خامرررة رئررري، ا

 اإلعمار نالت مية". 

دعررن  الرردنف المربيررة لمريررد مررا التمررانا  رري مجرراف اةتتصرراد الرتمرري نتبررادف الخبرررار، ة  رريما  رري منوررنع اممررا  -5
ار مارتر ة لتحقيرر التبرادف التجرارال ال يبرا ي نالبيا ار الاخصية نالتاريمار رار الصلة  ميًا للنصرنف  لرل م صر

 نال من اةتتصادال.

أهمية تقميف مبرادر  صراح  ال رمن الاري  صربام امحمرد الجرابر الصربام أميرر دنلرة ال نيرر إل ارا  صر دني عربري  -6
لال تثمار  ي مجاةر الت  نلنجيا ناةتتصاد الرتمي تحر  دار  الص دني المربي لإل مرا  اةتتصرادال ناةجتمراعي، 

ت ثير  الت  ريي بريا  رف مرا دنلرة ال نيرر ندنلررة تطرر نالجم نريرة اللب ا يرة نالردنف المربيرة الرا برة نامما رة المامررة ن 
للجاممة نالص دني المربي لإل ما  اةتتصادال ناةجتماعي نالم ظمة المربية لت  نلنجيار اةتصاف نالمملنمرار  ري 

 را مرا أهميرة لردعو الارر ار ال اارئة نتطراع الت  نلنجيرا  ري  بيف نوع أ ، عمرف الصر دني نت قيرر المبرادر  لمرا ل
 الم طقة المربية." 

  :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج 
، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار

بمتابمرة  نتامرر امما رة المامرة .9/9/2019بتراري   4659/5نالم ظمار المربيرة المتخصصرة بمنجر  المرر ر  رترو 
الصررررادر  عررررا القمررررة، ن رررريتو عررررر  اإلجرررررا ار الم تخررررر  وررررما الملرررر  اةتتصررررادال  اةتتصرررراديةت قيررررر القرررررارار 

 ( لمجلررررر، جاممرررررة الررررردنف المربيرررررة علرررررل م رررررتن  القمرررررة31ناةجتمررررراعي المر رررررنع  لرررررل الررررردنر  الماديرررررة القادمرررررة  
 (.2020 مار،/ /رار 

 
 (2231)ر ةةةةةةةةم ا قةةةةةرار: 

جراءا  عرض ا موضوعا  على ا مجلا اال ت اد  واالجتماعي.  موضوع ا قرار: تحسي  أسا يب وا 

 :اص ا قرار 

 ناإلجرا ار التالية لمر  المنونعار علل المجل، اةتتصادال ناةجتماعي: ام الي "اعتماد 

( ما الماد  ال ابمة ما ال ظاو الداخلي للمجل، اةتتصادال ناةجتماعي، تتلقل أما ة المجل، 2  قارًا لما جا  بالققر    -1
مقترحار المنونعار التي تطل  الدنف امعوا  نالمجال، النرارية المتخصصة نالم ظمار المربية المتخصصة 
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ه خم ة نأربميا ينمًا ما التاري  المحدد لبد  دنر  اة مقاد  دراج ا علل جدنف أعماف المجل،، نرلي  ي منعد  ايت
 المادال للمجل، نيج  أا ت نا المنونعار ماقنعة بالمر رار التق يرية الالرمة.

دعن  الدنف امعوا   لل  ر اف المنونعار التي ت درج وما اختصاصار المجال، النرارية نالم ظمار المربية  -2
نالتنصية باي  ا تبف عرو ا علل المجل، اةتتصادال ناةجتماعي. نيم ا للدنف المتخصصة  لي ا لدرا ت ا 

امعوا  عر  المنونعار علل المجل، با ف مباار  ي حاف عدو نجند اختصاص مال مجل، نرارال عربي أن 
 م ظمة مختصيا للمنونع الرال تر    ي عروه علل المجل،.

لمررر رار الاررارحة للمنوررنعار المقترحررة أا تتوررما هرررب المررر رار تيخررر الرردنف امعوررا   رري اةعتبررار ع ررد التقرردو با -3
الجنا ررر  المتملقرررة باليرررار التمنيرررف نأ رررالي  الت قيرررر بال  ررربة للمقترحرررار التررري تارررتمف علرررل ماررراريع ت منيرررة ناتتصرررادية 

 ناجتماعية."

 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج 

، 9/9/2019بتررررراري   1629/3مرررررر ر  رترررررو اللررررردنف امعورررررا  بمنجررررر  علرررررل الم ررررردنبيار الدائمرررررة ل ترررررو تممررررريو القررررررار
 .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 

 
   (2232) ر م ا قةةةةةةةةةةةةرار  :

 موضةةةةةةةةةوع ا قةةةةةةةةةرار:
 

غيايا االسةتوائي :  –متابع  تارية  رارا  ا قم  ا عربي  ايفريقي  في دورت ا ا رابع  )ماالبو  
 ا جوااب اال ت ادي . –واإلعداد  لقم  في دورت ا ا خامس  ( 23/11/2016

 (1)اص ا قرار: 
 خطررة مارررنع لنوررع الماررتر ة ج ندهمررا لمناصررلة ام ريقرري اةتحرراد مقنوررية مررع بالت  رريي المامررة امما ررة ت ليرر  -1"

 ام ريقيررةار القمررة المربيررة ترررار  عليرره ر صرر لمررا ن قرراً  ةعتمادهررا، تم يررداً  ال  ررائي ارر ل ا  رري اة ريقيررة المربيررة الممررف
 الماديررة الرردنر  أعمرراف هررام  علررل الخارجيررة لررنررا  ماررتري اجتمرراع خررالف مررا نرلرري ،2016 مرراةبن  رري الرابمررة

 لررنررا  الماررتري اةجتمرراع خررالف أن  ينيررنري،  رري 2019 أيلررنف/ رربتمبر  رري المتحررد  لألمررو المامررة للجمميررة( 74 
 .(2)ال مندية المربية الممل ة  ي الخام ة اة ريقية المربية للقمة التحويرال الخارجية

 الت ميررة حررنف الرابررع الماررتري ام ريقرري المربرري الررنرارال للمرراتمر المربيررة مصررر جم نريررة با توررا ة الترحيرر   -أ   -2
 .الغرائي نامما الرراعية

 نجم نريررة اة ريقرري اةتحرراد نمقنوررية الرراعيررة للت ميررة المربيررة الم ظمررة مررع بالت  رريي المامررة امما ررة ت ليرر  - 
 ار ر مرا امنف ال صر  خالف النرارال اةجتماع لمقد الالرمة الترتيبار نأخر ج ندهو لمناصلة المربية مصر
 .2019 أنف تاريا/ أ تنبر

 ".اةجتماعار هرب ب تائج ناةجتماعي اةتتصادال المجل، اتصاف  قاط بمنا ا  المامة امما ة ت لي  – ج
 

                                                           

ية، تر ر  ف ما: الممل ة المغربية، الممل ة امرد ية ال اامية، دنلة اإلمارار المربية المتحد ، ممل ة البحريا، الممل ة المربية ال مند(  1)
 دنلة تطر، الجم نرية اليم ية ا  حاب ا ما أاغاف الدنر  الرابمة للقمة. 

 مالحظة المملكة المغربية:    (2)

  لل ،2016   ة بماةبن الرابمة اة ريقية المربية القمة عا الصادر( 10  رتو القرار  لل اإلاار  ورنر  المغربية الممل ة تا د*  
 متبادف  حن علل م لرمة مقبنلة نممايير مبادئ ي حّدد( 10  رتو القرار أا  لل بال ظر القمة،  ق، عا الصادر( 7  رتو القرار جا  
 تاتمف ماتر ة،   ريقية عربية عمف خطة  ترار الم طقي ما ي نا لا  ر اة ريقية، المربية للارا ة الماتر ة اةجتماعار بايا
 خطة  جار  ي م ا ة نعليه،. ناةجتماعار ال ااطار لتلي ونابط ه اي ت نا أا دنا ماتر ة ناجتماعار  ااطار عد  علل
 .اة ريقية المربية نالارا ة لالجتماعار الماتر ة الونابط نوع تبف ماتر ة عمف

 القرار عا ناةجتماعي، اةتتصادال الممتمد ما طر  المجل، اة ريقية، المربية الخطة مارنع بايا الحالي، القرار  صف يم ا ة * 
 الخطة.  ق، بايا( 8364  رتو النرارال الم تن  علل الجاممة مجل، عا الصادر
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   :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج 
، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار
نتامررررر امما ررررة المامررررة  .9/9/2019بترررراري   4659/5بيررررة المتخصصررررة بمنجرررر  المررررر ر  رتررررو نالم ظمررررار المر 

بالت  يي مع الردنف امعورا  نالم ظمرار المربيرة نالمجرال، النراريرة لمتابمرة ت قيرر هررا القررار، نأعردر تقريررًا مرنجرًا 
  يتو م اتاته وما الب د المخصص لرلي. 

 
 (2233) ر م ا قةةةةةةةةةةةرار:

 موضةةةةةوع ا قةةةةةرار:
 

ا عربيةةة  ودول أمري ةةةا   لةةةدولمتابعةةة  تاريةةةة لعةةة   ا ريةةةاض ا  ةةةادر عةةة  ا قمةةة  ا رابعةةة  
 .ا جوااب اال ت ادي  -(11/11/2015-10  )ا رياض: ا جاوبي

 :اص ا قرار 
نالبراريرف، مررع مبار رة ندعرو ج ررند القطراع الخراص  اتحرراد الغرر  المربيرة(  رري  تامرة خرط بحرررال بريا الردنف المربيررة  -1"

التي يررد علررل الت  رريي برريا الجررا بيا، ندعررن  القطرراع الخرراص  لررل تقميررف  تررائج الريررار  الترري ترراو ب ررا أمرريا عرراو اتحرراد 
 الغر  المربية  لل جم نرية البراريف.

لبحررررال دعرررن  القطررراع الخررراص  اتحررراد الغرررر  المربيرررة( للت  ررريي مرررع ام اديميرررة المربيرررة للملرررنو نالت  نلنجيرررا نال قرررف ا -2
نامما ررة المامررة للجاممررة نجم نريررة البراريررف  بصررقت ا م  رري الجا رر  اممري رري الج ررنبي( نامطرررا  رار الصررلة، 
لنوررع خطررة عمررف تاررمف  عررداد درا ررة جرردن  ارراملة ن/ليررار الت قيررر لمارررنع   اررا  خررط مالحرري بحرررال يررربط برريا 

تامررة مرنا   محنريررة نم راط ي لنجي رتية عربيررة براريليرة ماررتر ة، مرع اة ترارراد الردنف المربيرة نجم نريررة البراريرف، نا 
 بدرا ار الجدن  المبدئية التي أعدت ا ام اديمية  ي هرا الخصنص.

عر  المنونع مت اماًل علل الج ار المم يرة، نمرا ثرو ر مره  لرل المجلر، اةتتصرادال ناةجتمراعي ةتخرار مرا يرراب  -3
 م ا بًا." 

   وا اتائج:اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار 
، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار

نتامررررر امما ررررة المامررررة  .9/9/2019بترررراري   4659/5نالم ظمررررار المربيررررة المتخصصررررة بمنجرررر  المررررر ر  رتررررو 
 .لمتابمة ت قير هرا القرار راريةبالت  يي مع الدنف امعوا  نالم ظمار المربية نالمجال، الن 

 
 (2234) ر م ا قةةةةةةةةةةةةرار:
 ا  برى وتطورا  االتحاد ا جمر ي ا عربي. ا عربي محور أعمال ا دور : ماطق  ا تجار  ا حر   موضوع ا قرار:

 :اص ا قرار 
 م طقة التجار  الحر  المربية ال بر :أنًة: "
 لج ة الت قير نالمتابمة:  .1

-17 امما ررررررررة المامررررررررة:  ( للج ررررررررة الت قيررررررررر نالمتابمررررررررة47نتنصرررررررريار اةجتمرررررررراع   تقريرررررررررالمنا قررررررررة علررررررررل  .أ 
20/6/2019) 1). 

حرررل الررردنف امعورررا  علرررل اإلصررردار اةل ترن ررري لاررر ادار الم اررري دعمرررًا لت ررر يف نتب ررريط  جررررا ار التبرررادف  .  
 التجارال بيا الدنف امعوا . 

 المربي ل المة الغرا  نت  يف التجار  تحر مظلة لج ة الت قير نالمتابمة.المنا قة علل ا تمرار عمف القريي  .ج 
                                                           

 ي  نالمتابمة بإعاد  ال ظر  ي منونع تبادف  مارج التناتيع بيا الدنف امعوا ، أخراً تا د الممل ة المغربية علل تياو لج ة الت قير (  1)
   ( للمجل، اةتتصادال ناةجتماعي ب را الايا، نالقاوي بإلغا  تبادف  مارج التناتيع.75اةعتبار ترار الدنر   
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 تناعد الم اي التقصيلية المربية:  .2
المنا قرررة علرررل تقريرررر نتنصررريار اةجتمررراع ال رررابع ل برررار الم رررانليا للمجلررر، اةتتصرررادال ناةجتمررراعي نبمارررار ة 

 (، مع التي يد علل:25/4/2019-23أعوا  اللج ة الق ية لقناعد الم اي المربية  امما ة المامة: 
 ن ررري الصررريغة ( 3( ن 2تائمرررة تناعرررد الم ارري التقصررريلية لل رررلع المربيرررة المدرجررة  ررري القرررائمتيا  المنا قررة علرررل  .أ 

نالترري نا رري علي ررا اةجتمرراع ال ررابع ل بررار الم ررانليا بماررار ة أعوررا  اللج ررة الق يررة لقناعررد الم ارري المر قررة(، 
علررل أا  ناترر  الرردنف المربيررة،مررع امخررر باةعتبررار م علررل الرردنف امعوررا ،  ررات ليرر  امما ررة المامررة بتمميمن 

   .1/6/2020تقنو الدنف المربية بترتي  أنواع ا لدخنل ا حير التطبيي اعتبارًا ما 
( 2مراجمرة تناعرد الم اري التقصريلية بمرد عراو مرا دخرنف القرائمتيا  بت لي  اللج ة الق يرة لقناعرد الم اري المربيرة  .  

 .لي لقناعد الم اي التقصيلية  ف خم،   نارعلل أا ت نا المراجمة بمد ر، ( ممًا حير الت قير3ن 
 ا تمرار اللج ة الق ية لقناعد الم اي المربية  لج ة دائمة تمقد با ف دنرال ما أجف: .ج 

 الممف علل حف الماا ف التي تناجه عملية تطبيي تناعد الم اي التقصيلية. -
لدنليرة، ناتتررام التمرديالر الالرمرة مراجمة امح او المامة لقناعد الم اي المربية ل ي تتنا   مع التطرنرار ا -

 باي  ا.
 نوع  ظاو لتطبيي مبدأ ترا و الم اي بيا الدنف المربية. -

 تطنير م طقة التجار  الحر  المربية ال بر : .3
المنا قرررة علرررل تقريرررر نتنصررريار اةجتمررراع اةنف للج رررة الخبررررا  القرررا ن ييا المختصررريا لتطرررنير ةئحرررة القناعرررد  -أ 

-21يرة  ر  الم ارعرار  ري  طرار م طقرة التجرار  الحرر  المربيرة ال برر   امما رة المامرة: اةجرائيرة المتملقرة بال
22/7/2019.) 

اعتمرررررراد /ليررررررة تنا رررررري اارا   رررررري اتخررررررار القرررررررارار ل ا ررررررة اللجرررررراا ن ررررررري الممررررررف الم بثقررررررة عررررررا لج ررررررة الت قيررررررر  -  
 الت قيرال للم طقة.نالمتابمة المم ية بالتقان  حنف المالحي القا ن ية الم ملة للبر امج 

الطلرررررر  مررررررا اللجرررررراا الترررررري أ اررررررئر بغررررررر   عررررررداد مالحرررررري م ملررررررة للبر ررررررامج الت قيرررررررال للم طقررررررة،  رررررررعة  -ج 
 اة ت ا  ما عمل ا ة ت ماف أر اا الم طقة.

الطلررررررر  مرررررررا الررررررردنف امعورررررررا  مارررررررار ة المختصررررررريا نالق يررررررريا  ررررررري اللجررررررراا الخاصرررررررة بالتقررررررران  حرررررررنف  -د 
لت قيررررررال للم طقرررررة،  ظرررررا لطبيمت رررررا الق يرررررة نلورررررماا جرررررند  مخرجرررررار المالحرررري القا ن يرررررة الم ملرررررة للبر رررررامج ا

 تلي اللجاا.
 :(1 /لية التراو الدنف امعوا  بقرارار المجل، اةتتصادال ناةجتماعي .4
تبرررررررنف المبرررررررررار المقدمرررررررة مرررررررا ممثرررررررف الجم نريرررررررة اليم يرررررررة باررررررريا عررررررردو  م ا يرررررررة اةلترررررررراو بررررررربم  تررررررررارار  -أ 

يتملررررري برررررالتطبيي ال امرررررف لمتطلبرررررار م طقرررررة التجرررررار  الحرررررر  المربيرررررة المجلررررر، اةتتصرررررادال ناةجتمررررراعي  يمرررررا 
ال بررررر ،  ظرررررًا للظرررررن   يررررر المناتيررررة الترررري تمررررر ب ررررا الجم نريررررة اليم يررررة  رررري النتررررر الررررراها، مررررع اةلتررررراو 

 بالتطبيي ال امف لقرارار المجل، حاف تح ا تلي الظرن .
بيرررررة ال برررررر  تطبيررررري مبررررردأ المماملرررررة بالمثرررررف بمرررررا يحررررري للررررردنف المربيرررررة امعورررررا  بم طقرررررة التجرررررار  الحرررررر  المر  -  

يت ا ررررر  مرررررع حجرررررو الوررررررر، علرررررل  رررررف مرررررا: الجم نريرررررة الجرائريرررررة الديمقراطيرررررة الارررررمبية نجم نريرررررة المرررررراي 
                                                           

 (  تتحقظ الممل ة المغربية علل هرا القرار لأل با  التالية:1 
المغر  علل الترامه بالية تطبيي ترارار المجل، اةتتصادال ناةجتماعي، حيل تدمر تقريرًا مقصاًل حنف  ا ة المبررار يا د  -

 الممقنلة لتطبيق ا  جرا  طل  اإلعقا  الجمر ي.
 تر ر الممل ة المغربية أ  ا تطبي  ا ة اإلعقا ار النارد   ي م طقة التجار  الحر  المربية ال بر . -

للممل ة المغربية أا ر ور طلبًا لإلعقا  الجمر ي حيل تم حه با ف /لي بمجرد تقديو الطل ، نأا هرا اإلجرا  ة ياثر لو ي بي  -
علل ا  يابية الناردار ما الدنف المربية، حيل عر ر  منًا موطردًا م ر بداية تطبيي اتقاتية التبادف الحر المربية، علل ع ، 

 طقة التي ظلر دنا التطلمار.الصادرار المغربية  لل هرب الم 
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نالممل ررررة المغربيرررررة  ررررري مجررررراف التبرررررادف التجرررررارال  ررررري  طرررررار الم طقرررررة، علرررررل أا تحررررراط امما رررررة المامرررررة علمرررررًا 
 ا تقنو بمرو ا علل المجل، اةتتصادال ناةجتماعي.باإلجرا ار المتخر   ي هرا الايا نأ

حرررررل الرررررردنف الترررررري لررررررو ت  قررررررر بمرررررر  ترررررررارار المجلررررر، اةتتصررررررادال ناةجتمرررررراعي  رررررري  طررررررار م طقررررررة التجررررررار   -ج 
بررررررال  امما ررررررة المامررررررة بييررررررة  الحرررررر  المربيررررررة ال بررررررر  علررررررل ال ررررررمي  حررررررن اةلتررررررراو ال  ّلرررررري بقرررررررارار المجلرررررر، نا 

 المجل، اةتتصادال ناةجتماعي  ي دنرته القادمة. م تجدار باي  ا نرلي لمرو ا علل 
 مدرا  عامي الجماري  ي الدنف المربية: .5

( لمرررردرا  عررررامي الجمرررراري  رررري الرررردنف المربيررررة  امما ررررة المامررررة: 39المنا قررررة علررررل تقريررررر نتنصرررريار اةجتمرررراع  
 ( مع التي يد علل:24-25/7/2019

 (1 ال قررررف بررررالمبنر "ترا ريررررر" برررريا الرررردنف المربيررررة  الممدلررررة(( مررررا اتقاتيررررة ت ظرررريو 1( الققررررر   5 حالررررة المرررراد    .أ 
  لل مجل، نررا  ال قف المر  إلعداد مقترم لصيا ة تلي الماد .

حررل الرردنف المربيررة علررل اة ت ررا  مررا  جرررا ار التنتيررع نالتصررديي علررل اتقاتيررة التمررانا الجمر رري برريا الرردنف  .  
 المربية، لت ريع دخنل ا حير ال قار.

، تم يردًا (2 دليرف اإلجررا ار الجمر يرة المربري المنحرد للارانا القا ن يرة للجاممرة للمراجمرة القا ن يرة  حالة مارنع .ج 
 ةعتمادب ما المجل، اةتتصادال ناةجتماعي  ي دنرته القادمة.

، (4(  3  حالررة مارررنع القررا نا الجمر رري المربرري المنحررد نةئحترره الت قيريررة نمر رترره اإليورراحية للمراجمررة القا ن يررة .د 
 تم يدًا ةعتمادب ما المجل، اةتتصادال ناةجتماعي  ي دنرته القادمة.

                                                           
( ما مارنع اتقاتية ت ظيو ال قف بالمبنر 43( نعلل الماد   25أ( نعلل الماد   -4(  قر   6(  تتحقظ الممل ة المغربية علل الماد   1 

 "الترا رير" بيا الدنف المربية الممدلة نرلي لالعتبارار التالية:
الرامي  لل ت  يف عمليار ال قف بالمبنر عبر اة خراط  ي  ا ة اةتقاتيار الدنلية رار  أ: تتمار  مع تنجه المغر -4 قر   -6الماد  

 الصلة، ن را عبر اتقاتيار ث ائية  ي مجاف ال قف الطرتي الدنلي.
  ما أا ااتراط تقديو مبررار تتمار  ن ياد  الدنف  ي ت ظيو عالتات ا مع مختل  ار ائ ا بما يتال و نمصالح ا دنا الم ا،

 بمصالح باتي امعوا .
: يتنج  اة تقا   قط بتبادف صنر امختاو الجمر ية نامختاو الر مية التي ت تممل ا امطرا  المتماتد  دنا الحاجة لتبادف 25الماد  

يا  لما طالت و  مارج التنتيمار لما تد ي تج عا رلي ما عرتلة لممليار المبنر ب ب  الحاجة الم تمر  لتحييا بيا ار المنظقيا المنتم
 عمليار تدنير أن حر ية.

: تمبير "بما ة يتمار  مع اةتقاتيار المممنف ب ا داخف جاممة الدنف المربية" يبقل جد  وقا  نيقتح المجاف للتينيالر 43الماد  
التاريمار الداخلية ل ف طر  ناة تقا  بالصيغة التالية "تطبي  43نالقرا ار المختلقة نبالتالي، ورنر  حر  هرا الجر  ما الماد  

 متماتد علل  ف الم ائف التي لو تامل ا هرب اةتقاتية".

 نتا د علل  دراج هرب التحقظار وما  ص مارنع اتقاتية ت ظيو ال قف بالمبنر "الترا رير" بيا الدنف المربية.
ما الب د  4ر الجمر ية المربي المنحد، المتملي بالوابط (  تا د الممل ة المغربية علل تحقظ ا ال ابي الم جف علل مارنع دليف اإلجرا ا2 

( ما مارنع القا نا الجمر ي المربي 87الخاص باإليداع  ي الم اطي نام ناي الحر ، تماايًا مع تحقظ المغر  علل الماد    0304
را ار الجمر ية نالخاص باإلدخاف ما دليف اإلج 030101ما الب د  4المنحد، نتا د علل  دراج تحقظ الجا   المغربي علل الوابط 

( ما الالئحة الت قيرية لمارنع 11الماتر لل يارار ال ياحية امج بية، نرلي تماايًا مع تحقظ الجا   المغربي الم جف علل الماد   
 القا نا. نتا د علل  دراج هرا التحقظ  رلي وما  ص مارنع دليف اةجرا ار الجمر ية المربي المنحد. 

الممل ة المغربية علل  رجاع مارنع الدليف للج ة القا نا الجمر ي المربي المنحد إلعاد  مراجمته علل ون  التمديالر التي  ما تا د 
 ( للج ة المختصة.33( ن 32أدرجر علل مارنع القا نا نةئحته الت قيرية خالف اةجتماعيا  

لل مارنع القا نا الجمر ي المربي المنحد نةئحته الت قيرية  التحقظار تخص (   تا د الممل ة المغربية علل تحقظات ا ال ابقة الم جلة ع3 
( ما مارنع الالئحة 11نما يلي ا( ما مارنع القا نا نالماد    143نالبا  الثالل عار المتملي بالقوايا الجمر ية  الماد   87الماد  

 الت قيرية(.
لقا نا وما البا  الثاما الخاص باإلعقا ار نتا د علل منتق ا الم جف ( ما مارنع ا100نتتحقظ علل  وا ة  قر    ( للماد   

( 2019أبريف  17-16( للج ة القا نا الجمر ي المربي المنحد  القاهر : 33 ابقًا بخصنص المنونع، وما محور اةجتماع  
 دراج هرا التحقظ  رلي وما  ص مارنع  نالقاوي بإحالة المنونع للج ة التمريقة الجمر ية المربية المنحد  للبر  يه. نتا د علل

 القا نا الجمر ي المربي المنحد نةئحته الت قيرية. 
( ما مارنع القا نا الجمر ي المربي المنحد، حيل تر  بيا ت تري المخالقار 143الجم نرية التن  ية علل تحقظ ا علل الماد    تا د ( 4 

 الجمر ية للتاريمار النط ية ل ف دنلة. 
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اعتماد المبادر  اة ترارادية حرنف أمرا نت ر يف  ل رلة ترنيرد التجرار   ردليف ا ترارادال للردنف المربيرة  ري  طرار  .ه 
 م طقة التجار  الحر  المربية ال بر .

 تحرير التجار   ي الخدمار:ثا يًا: 
نتنصيار اجتماع لج ة مقانورار تحريرر التجرار   ري الخردمار بريا الردنف المربيرة  امما رة  المنا قة علل تقرير -1

 (.4/3/2019-3المامة: 
 .14/10/2019الترحي  بدخنف اتقاتية تحرير التجار   ي الخدمار بيا الدنف المربية حير ال قار اعتبار ما  -2
 تحرير التجار   ي الخدمار بيا الدنف المربية.اعتماد جدنف الترامار دنلة ال نير لال وماو  لل اتقاتية  -3
  ارا  لج رة دائمرة لمتابمرة ت قيرر اتقاتيرة تحريرر التجرار   ري الخردمار بريا الردنف المربيرة، نت لير  امما رة المامرة  -4

برردعن  اللج ررة لال مقرراد ننوررع الارررنط المرجميررة لممل ررا نعرورر ا علررل المجلرر، اةتتصررادال ناةجتمرراعي  رري 
 دنرته القادمة.

حررل الرردنف المربيررة الترري تررو اعتمرراد جرردانف الترامات ررا ال  ائيررة مررا تبررف المجلرر، اةتتصررادال ناةجتمرراعي  رررعة  -5
 ا ت ماف  جرا ار التنتيع نالتصديي علل اتقاتية تحرير التجار   ي الخدمار بيا الدنف المربية.

الرردنف المربيررة علررل ا ررت ماف  حررل الرردنف المربيررة  يررر الم وررمة  لررل اتقاتيررة تحريررر التجررار   رري الخرردمار برريا -6
 عرنو ا ال  ائية ل ي تصبح طر ًا  ي اةتقاتية.

 ثالثًا: اةتحاد الجمر ي المربي:
  :الجم نريرررررة التن  رررررية(( للج رررررة اةتحررررراد الجمر ررررري المربررررري 34المنا قرررررة علرررررل تقريرررررر نتنصررررريار اةجتمررررراع   -1

1- 4/7/2019(. 
الطل  ما امما ة المامة ا ت ماف الدرا ار الخاصة باةتحاد الجمر ي المربي ن ررعة اة ت را  م  را لال رتقاد   -2

 م  ا  ي مراحف الممف القادمة." 
  :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج 

، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار
نتامرر امما رة المامرة بمتابمرة  .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 

 ت قير هرا القرار، نأعدر تقريرًا منجرًا  يتو م اتاته وما الب د المخصص لرلي. 
 

 (2235) ر م ا قةةةةةةةةةةةةرار:
 في ا دول ا عربي . االستثمار موضوع ا قرار:

 :اص ا قرار 
 أنًة:  عداد م ند  اتقاتية ا تثمار عربية جديد :"
 ينمي عقدب المقرر للخبرا  الم تن  عالي الطل  ما الدنف المربية نامما ة المامة الماار ة بقاعلية  ي اةجتماع -1

اممو المتحد  للتجار  نالت مية بت ظيو ماتري ما امما ة المامة نماتمر  المغربية بالممل ة 10-11/12/2019
  امن  تاد( نالب ي اإل المي للت مية.

دعررن  الررردنف المربيرررة لصرريا ة ال صرررنص التررري تر رر   ررري تورررمي  ا وررما ب رررند اتقاتيرررة اة ررتثمار المربيرررة الجديرررد   -2
ر ال ا  لل امما ة المامة خالف أجف أتصاب ا ريا ما تاري  مخاطبة امما ة المامة ل و   ، نت لير الاريا ري هررا نا 

الجديرد  ةتقاتيرة اة رتثمار المربيرة الجديرد  بمرد  الم رند  لم اتارة الثالرل لالجتماع الخبرا  لج ة بدعن  المامة امما ة
 .ا تالو ال صنص المقترحة التي  تقنو الدنف المربية بإر ال ا  لل امما ة المامة
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إلعداد مقترم بايا المرايا نالوما ار المقترم تومي  ا  ي ت لي  امما ة المامة بالت  يي مع اتحاد الغر  المربية  -3
اتقاتية اة تثمار المربية الجديد ، نالتي ما اي  ا تاجيع نجر  القطاع الخاص نالم تثمريا المر  لال تثمار  ي 

 الدنف المربية.
 : ي الدنف المربية ثا يًا: تطنير م اخ اة تثمار

الطل  ما امما ة المامة تمميو القرص اة تثمارية النارد   لي ا علل الدنف المربية لال تقاد  م  ا، نتثميا دنرها  -1
  ي منا ا  امما ة المامة بالقرص اة تثمارية لدي ا.

رعة منا ات رررررا بررررررلي الطلررررر  مرررررا الررررردنف المربيرررررة التررررري لرررررو ترررررنا  امما رررررة المامرررررة برررررالقرص اة رررررتثمارية لررررردي ا  ررررر -2
 ةتخار الالرو.

 :ثالثًا: ماتمر أصحا  امعماف نالم تثمريا المر 
( لمرررراتمر أصررررحا  امعمرررراف 18المربيررررة نالج ررررار المم يررررة علررررل الماررررار ة القمالررررة  رررري أعمرررراف الرررردنر    الرررردنفحررررل 

با تورا ة  ريمررة مررا ممل ررة البحررريا، نرلرري تحررر  13/11/2019-11نالم رتثمريا المررر  المرمررع عقرردب خررالف القتررر  
 حريا. الرعاية ال امية لصاح  الجاللة الملي حمد با عي ل /ف خليقة ملي ممل ة الب

 رابمًا:
 (.3/4/2019-2الترحي  ب تائج الدنر  الثام ة لماتمر رجاف امعماف المر  نالصي ييا  الجم نرية التن  ية:  -
الترحي  ب تائج الدنر  الثا ية لم تد  التمانا المربي الصي ي  ي مجاف المالحة بامتمار الص اعية  الجم نرية  -

 (.2/4/2019-1التن  ية: 
 :مح مة اة تثمار المربية يمقنو اختيارخام ًا: 

 نار، نرلي ا ت ادّا  لل الماد  مح مة اة تثمار المربية لمد  ثالثة يا  ي اعتماد ال اد  التالية أ مااهو مقنو  
 : ( ما ال ظاو ام ا ي الممدف لمح مة اة تثمار المربية8 

 .ال ااميةرد ية الممل ة ام –ال يد الم تاار/  يا  ملقل القوا   -1

 .رد ية ال ااميةالممل ة ام –ال يد الم تاار/ عمر ح ا  لماا -2

    .جم نرية المراي –ال يد الم تاار/ عصاو  اوف حلناص  -3

 .جم نرية المراي –ريا المابديا يعل يال يد الم تاار/  بيف نل -4

 .جم نرية مصر المربية  -ال يد الم تاار/ ماجد صبحل  نيحه  -5

 .جم نرية مصر المربية – يالبقلعبد الغ ي الم تاار/ هيثو عبد الرحما ال يد  -6

 . المية المنريتا يةالجم نرية اإل –/دن نلد ببا ه   ال يد الم تاار/ -7

 . المية المنريتا يةالجم نرية اإل –حمد محمدا أ الال يد الم تاار/ منة -8

  لط ة عماا. -يو البلناية أ ما  ب ر عبد المجيد با  براه / الم تاار   ال يد -9
 . لط ة عماا - يبا نليد ال  ائ يخالد با عل ال يد الم تاار/ -10

 الممل ة المربية ال مندية. –ال يد الد تنر/ عاي  با هادال المتيبي  -11
 الممل ة المربية ال مندية. –ال يد الم تاار/ ظا ر با عبد اهلل /ف  اصر  -12

   يال يئة القوائية للمح مة طبقًا ل ظام ا ام ا يتو تمييا المقن  ما تبف. 
  ما تاري  صدنرب.اعتبارًا ي ر  الممف ب را القرار" 
 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج 

، 9/9/2019بتررررراري   1629/3مرررررر ر  رترررررو العلرررررل الم ررررردنبيار الدائمرررررة للررررردنف امعورررررا  بمنجررررر   ترررررو تممررررريو القررررررار
تامر امما ة المامة بمتابمرة ت قيرر ن  .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 

 هرا القرار، نأعدر تقريرًا منجرًا  يتو م اتاته وما الب د المخصص لرلي. 
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  ا قرار:اص 
 القل طي ي الام  تمرير صمند أجف ما القل طي ي لالتتصاد الالرو الدعو تقديو ا تمرار  لل امعوا  دعن  الدنف -1"

 .اإل رائيلي اةحتالف مناج ة  ي
 جرر  نتنجيره دنلة  ل رطيا  لل المقدو الدعو رياد   لل تخصصه مجافي    ف   المتخصصة النرارية المجال، دعن  -2

اةحرتالف نم راعد  دنلرة  دمررب مرا المردناا نتيهيرف /ثرار تخقير  اري  ا مرا نت منيرة   اثية مااريع لت قير برامج ا ما
 . ل طيا للتغل  علل أرمت ا المالية

 الدعو أ ناع  ا ة تقديو  لل تخصصه مجاف  ي نما  ار التمنيف المربية  ف المتخصصة المربية الم ظمار دعن  -3
عردناا اةحرتالف اإل ررائيلي نتقرديو تقريرر  ر نال  يردمرب مرا لتيهيرف ت منيرة ماراريعن  بررامج خرالف ت قيرر مرا المم  رة

 .ما  ف عاو أيلنف بتمبر/ يمر  علل دنر  المجل،  ي ا ر
الرالرو باريا  ةتخرار المارتري المربري الممرف أج رر   ا رة مرع للت  ريي الماجلرة اإلجررا ار ةتخرار المامة امما ة دعن  -4

مررا  (18 رتررو  ققررر ، نال15/4/2018بترراري   (29د.ع   (709رتررو  القمررة المربيررة مررا ترررار  (20  رتررو الققررر ت قيررر 
التي يرد علرل الم رانلية المربيرة "الررال ير ص علرل ، ن 31/3/2019بتراري   (30د.ع   (747القمة المربية رترو  ترار 

مية نالصر اديي المربيرة نم ظمرار ناإل المية الجماعية تجاب القد،، ندعن  جميرع الرردنف نالم ظمرار المربيرة ناإل رال
الررالرو لت قيررر المارررنعار الررنارد   رري الخطررة اة ررتراتيجية للت ميررة القطاعيررة  ررري  الرردعوالمجتمررع المررد ي،  لررل تررن ير 

التي تردمت ا دنلرة  ل رطيا، ب رد    قرار المدي رة المقد رة نحمايرة مقد رات ا نتمريرر  (،2022-2018القد، الارتية  
مناج ة الخطط نالممار رار اإل ررائيلية لت نيد مدي ة القد، الارتية، نت جير أهل را، نالممرف علرل صمند أهل ا،  ي 

متابمررررة ت قيررررر ترررررار دعررررو اةتتصرررراد القل ررررطي ي الرررررال اتخرترررره الرررردنر  الرابمررررة للقمررررة المربيررررة الت منيررررة  رررري بيرررررنر 
 ."مع دنلة  ل طيا ، نالرال تب ل /لية تدخف عربي   المي لت قير الخطة بالت  يي20/1/2019

مرا  ت ردرج دنلرة  ل رطيا نالتري،  مرناً  امترف للردنف المقدمرة الق ري الردعو بررامج  لرل ا رتئ ا  المامرة امما رة دعرن  -5
 .وم  ا

دعررررررن  امما ررررررة المامررررررة للممررررررف النثيرررررري مررررررع م ظمررررررة الممررررررف المربيررررررة نالم ظمررررررار المربيررررررة نالدنليررررررة نما  ررررررار  -6
 ررررررد  دعرررررررو ب 2020 عرررررراو ي للمررررررا حيا  رررررري ال صررررررر  امنف مررررررالترتيرررررر  لمقررررررد مررررررراتمر دنلررررررنرلرررررري ل ،التمنيررررررف

،  ل رررررطيادنلرررررة تخقيررررر  حرررررد  الققرررررر نممررررردةر البطالرررررة  ررررري  مرررررا أجرررررفصررررر دني التارررررغيف نالحمايرررررة اةجتماعيرررررة 
 م تنيار  ير م بنتة.   للالتي نصلر ن 

 ل رطيا مرا خرالف  يجراد /ليرار/برامج خاصرة  لدنلرة ا رتثماراته مرا جا ر  تنجيره علرل المربري الخراص القطاع حل -7
 الج ار رار المالتة نالم ظمار ناةتحادار المتخصصة.  معتقنو امما ة المامة بتصميم ا بالتمانا 

تارررريا اررر ر  رري  بليرررة  رري مررراتمر اة ررتثمار القل رررطي ي المرمررع عقررردعدعررن  القطررراع الخرراص المربررري للماررار ة بقا -8
بالتمرررانا مرررع اةتحررراد المربررري لال رررتثمار نالتطرررنير المقرررارال نتحرررر  ،المربيرررةجم نريرررة مصرررر ب 2019ثرررا ي/ ن مبر 

 رعاية مجل، النحد  اةتتصادية المربية.
 (29د.ع   (708 القمرة المربيرة رترو مرا تررار  (17 رترو  الققر دعن  امما ة المامة ةتخار اإلجرا ار الالرمة لت قير  -9

، 31/3/2019بترررراري   (30د.ع   (746 القمررررة المربيررررة رتررررو ر مررررا ترررررا (19 رتررررو  ققررررر ، نال15/4/2018بترررراري  
التي يررد علررل أا مقاطمررة اةحررتالف اإل رررائيلي ن ظامرره اة ررتممارال، هرري أحرررد الن رررائف ال اجمررة "نالرررال يرر ص علررل 

 (2236) ر م ا قةةةةةةةةةرار:
 .دعم اال ت اد ا رلسطياي موضوع ا قرار:
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 رراد نالمارنعة لمقانمته نا   ائره نا  قرار حرف الردنلتيا نعمليرة ال رالو، ندعرن  جميررع الردنف نالما  رار نالارر ار نام
 لرل نتر  جميرع أارر اف التمامرف المباارر ن يرررر المباارر مرع م ظنمرة اةحررتالف اة رتممارال اإل ررائيلي نم ررتنط اته 
المخالقرررة للقرررا نا الرردنلي، نمتابمررة الممررف مررع الج ررار الدنليررة إلصرردار تاعررد  البيا ررار للاررر ار الترري تتمامررف مررع 

، نت ليرر  امما ررة المامررة بإيجرراد االيررار "اإل  رراا رار الصررلة الم ررتنط ار اإل رررائيلية ن قررًا لقرررارار مجلرر، حقررني
نعرر  تقريرر  ر نال أمراو المجلر، ةتخرار  ،الم ا بة لرصد أيرة خرنترار  ري هررا اإلطرار تقرنو ب را الارر ار الدنليرة

 القرار الم ا   باي  ا.
ة القل رطي ية نا رت را  ا ل ررب المرنارد اإلدا ة الاديد  لقياو دنلرة اةحرتالف باة رتيال  علرل المصرادر نالثررنار الطبيمير -10

لررل اتخررار اإلجرررا ار  ن رري هرررا اإلطررار، يرردعن المجلرر، امما ررة المامررة  .للاررم  القل ررطي ي اً منرنثرر اً الترري تارر ف حقرر
لم رررائلة دنلررررة نالج رررار القل رررطي ية المم يرررة الالرمرررة بالتمرررانا مرررع الما  رررار المربيرررة نالدنليرررة رار اةختصررراص 

 ا نا تغالل ا ل رب الثرنار.اةحتالف عا  رتت 
تممررريو الدرا رررة المقدمرررة مرررا نرار  ال قرررف نالمناصرررالر بدنلرررة  ل رررطيا حرررنف توررررر تطررراع ال قرررف القل رررطي ي جررررا   -11

ممار ررار اةحرررتالف اإل ررررائيلي نااليرررار المقترحرررة لت قيرررر تررررارار مجلررر، نررا  ال قرررف المرررر  باررري  ا، ندعرررن  الررردنف 
لمربيرة نالدنليرة رار المالترة للتحررري ال رريع لتقرديو الردعو الرالرو للم راهمة  ري  رالررة المربيرة نالم ظمرار ناةتحرادار ا

 "امورار التي أصابر تطاع ال قف القل طي ي جرا  ممار ار اةحتالف اإل رائيلي.
 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج 

، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار
 بمتابمرةتامرر امما رة المامرة ن  .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 

بترررررراري   5/3105التمنيرررررف المربيررررررة بمنجررررر  المررررررر ر  رترررررو  صرررررر اديي مرررررا تامررررررر بمخاطبرررررة ، ت قيرررررر هررررررا القرررررررار
 5/3117مرررر ر  رترررو ال، نالبرلمررراا المربررري بمنجررر  10/6/2019بتررراري   5/3117 مرررر ر  رتررروال، ن 10/6/2019

، نبمثررررار 10/6/2019بترررراري   5/3119مررررر ر  رتررررو ال، ناتحرررراد الغررررر  المربيررررة بمنجررر  10/06/2019بتررراري  
علرررل دعرررو اةتتصررراد  وحرررث ، ل10/6/2019بتررراري   5/3152الجاممرررة المربيرررة  ررري الخرررارج بمنجررر  المرررر ر  رترررو 

 مرررا ترررو تممررريو تقريرررر مررراتمر اممرررو المتحرررد  للتجرررار   . ل رررطيا دنلرررة مرررع نالتناصرررف الت  ررريي خرررالف القل رررطي ي مرررا
مرررا ا  يرررار ناررريي لالتتصررراد القل رررطي ي، نخطرررنر  امنوررراع  (امن  تررراد نالت ميرررة  امن  تررراد( نالمتورررما تحررررير 

  .   ي ياةتتصادية ناةجتماعية ناإل  ا ية نطل  التدخف الماجف لدعو اةتتصاد القل ط
 

 (2237ر ةةةةةةةةم ا قةةةةةةةةةةةةرار: )
 .2019ا تقرير اال ت اد  ا عربي ا موحد  عام موضوع ا قرار: 

 :اص ا قرار 
 2019 لمرررررراو دعررررررن  الرررررردنف المربيررررررة  لررررررل تقررررررديو مالحظات ررررررا حررررررنف م ررررررند  التقريررررررر اةتتصررررررادال المربرررررري المنحررررررد -1"

 ،2019 / تاررررررريا أنفأ تررررررنبر 1 ناإلحصررررررا ار الررررررنارد   يرررررره  لررررررل صرررررر دني ال قررررررد المربرررررري  رررررري منعررررررد أتصرررررراب
 نرلي إلعداد التقرير  ي صنرته ال  ائية. 

 دعن  الما  ار الم مّد  للتقرير  لل اة تمرار  ي  صدار ملخص له باللغتيا المربية ناإل جليرية." -2

  وا اتائج:اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار  
، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار

 .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 
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 (2238) ر ةةةةةةةةةةةةم ا قةةةةةةةةرار:
  جتمةاع ا سةاو  ا مشةترص   ةادون ا اقةد وا باةص ا ةدو يي   عةام ا خطاب ا عربي ا موحةد  موضوع ا قرار:

2019. 
 :اص ا قرار 

 الرردنلييا نالب رري ال قررد لصرر دني الماررتري لالجتمرراع المنحررد المربرري الخطررا "ت ليرر  امما ررة المامررة بتممرريو م ررند  
 ."هرا الخطا  إلدراج ا  يلتقديو مالحظات ا امعوا  دعن  الدنف ع د نرندب  لل امما ة المامة، ن  2019و لما

 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  
، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار

   .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 
 

 (2239) ا قةةةةةةةةةةرار:ر م 
 .2018تقرير ايم  ا غةائي ا عربي  عام  موضوع ا قرار:

 :اص ا قرار 
الطلررررر  مرررررا الم ظمرررررة المربيرررررة للت ميرررررة الرراعيرررررة اة رررررتمرار  ررررري تطرررررنير  صررررردارار تقريرررررر أنوررررراع اممرررررا الغررررررائي  -1"

 .2030الم تدامة نبما يخدو تحقيي امما الغرائي المربي نأهدا  الت مية ، المربي
منا رررررا  الم ظمرررررة المربيرررررة للت ميرررررة الرراعيرررررة بالبيا رررررار نالمملنمرررررار المطلنبرررررة إلعرررررداد تقريرررررر لدعرررررن  الررررردنف المربيرررررة  -2

 ". ي مناتيت ا المحدد  ،أنواع امما الغرائي المربي
 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  

، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو الالدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   علرررل الم ررردنبيار ترررو تممررريو القررررار
   .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 

 
 (2240) ر م ا قةةةةةةةةةةرار:
 .ا بلدا  ا عربي  فيلاشاء ا مجلا ا وزار  ا عربي ا معاي بشؤو  ا  يئا  ا محلي   موضوع ا قرار:

 :اص ا قرار 
"الطل   لل امما ة المامة  حالة مقترم دنلة  ل رطيا باريا   ارا  المجلر، الرنرارال المربري المم ري بارئنا ال يئرار 
المحلية  ي البلداا المربيرة،  لرل الردنف امعورا  إلبردا  مرئيات را نمالحظات را حنلره، تم يردًا لمروره علرل المجلر، 

 ".ناةجتماعي  ي دنرته القادمةاةتتصادال 
 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  

، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار
   .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 

 
 (2241) ا قةةةةةةةةةةرار:ر م 

 .دراس  أو ي   ر ر  مشروع لاتاج سماد فوسرا  ثاائي ايموايوم موضوع ا قرار:
 :اص ا قرار 

"الطل   لل امما ة المامة  حالة مقترم جم نرية المراي بايا "درا ة أنلية لق ر  مارنع   تاج  ماد  ن قار ث رائي 
للت مية الص اعية نالتمديا نالم ظمة المربية للت مية الرراعيرة نال يئرة المربيرة اممن ينو"  لل  ف  ما الم ظمة المربية 

للطاتة الررية، إلبدا  المرئيار نالمالحظار باي ه، تم يدًا لمروره علرل المجلر، اةتتصرادال ناةجتمراعي  ري دنر  
 ".تادمة
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 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  

، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو الالم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر  علرررل  ترررو تممررريو القررررار
   .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو  

 
 (2242) ر م ا قةةةةةةةةةةرار:
 .دعم ا دول ا مستضير    جئي  وا اازحي  ا سوريي  موضوع ا قرار:

 :اص ا قرار 
"الترحيرر  با توررا ة جم نريررة المررراي لالجتمرراع المخصررص لمررر  مارراريع الرردنف الم تورريقة لالجئرريا نال ررارحيا 
ال ررنرييا، ناةتقرراي علررل /ليررة ناوررحة لتمنيررف تلرري المارراريع، نرلرري بماررار ة الج ررار الدنليررة الما حررة نالم ظمررار 

 المتخصصة نالص اديي المربية."
 وا اتائج: اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار  

، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار
 .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 
  

 
 (2243) ر م ا قةةةةةةةةةةرار:
 .ا متحد  بتأسيا ا مجموع  ا عربي   لتعاو  ا رضائي مبادر  دو   اإلمارا  ا عربي  موضوع ا قرار:

 3  (2  (1  اص ا قرار): 
اإلاررررراد  بم ررررررتن  التقرررررردو الرررررررال تنصرررررلر  ليرررررره دنلررررررة اإلمررررررارار المربيررررررة المتحرررررد   رررررري مجرررررراف القوررررررا ، نتنجيرررررره  -1"

القوررررا  الارررر ر  رررررلي لدنلررررة اإلمررررارار علررررل ج ندهررررا  رررري دعررررو نتمريررررر الارررررا ة برررريا الرررردنف المربيررررة  رررري مجرررراف 
 ن مي ا لتي ي، مجمنعة عربية للقوا .

اإلاررررراد  برررررالخطنار اإليجابيررررررة التررررري ترررررو   جارهررررررا  ررررري  ررررربيف ت قيررررررر مبرررررادر  تي ررررري، المجمنعررررررة المربيرررررة للتمررررررانا  -2
القورررررائي، نحرررررل الررررردنف المربيرررررة علرررررل التمرررررانا مرررررع ن الرررررة اإلمرررررارار للقورررررا  إل جرررررار تي ررررري، هررررررب المجمنعرررررة 

 ناعتماد  ظام ا ام ا ي.

دعن  الدنف المربية للم اهمة با ف  اعف ما خالف ن اةت ا المتخصصة  ي مبادر  دنلة اإلمارار المربية المتحد   -3
 بتخصيص مارنع تمر ص اعي عربي."

 

                                                           

 تحقظ الممل ة المغربية:(  1 
( دنا أا تررتو المنا قررة عليرره 104عررر  مارررنع هرررا القرررار علررل المجلرر، اةتتصررادال ناةجتمرراعي علررل الم ررتن  الررنرارال  رري دنرترره  

تحر أال ب د ما ب ند جدنف امعماف نما دنا أا تتو م اتاته ندرا رته مرا طرر  اجتمراع  برار المرنظقيا التحوريرال للمجلر،، نرلري 
جرائيًا نتر ر بتحقظ را علرل القررار رال  ي خري  تاو لقناعد اإلجرا ار المممنف ب ا  ي جاممة الدنف المربية، نبالتالي   ن ة   تا ن يًا نا 

 ( بتن ،.30الصلة الرال صدر عا القمة المربية  ي دنرت ا  
 (  تحقظ دنلة تطر:2 

ه ع رد  دراج ب رند جردنف أعمراف المجلر، اةتتصرادال ناةجتمراعي، مخالقرًة  ظرًا لطرم امما رة المامرة بي رلن  يخرال  ال ظراو المممرنف بر     
صارخة إلعداد مارنع ترار ب اً  علل المداخلة الماار  لي ا. نعليه تتحقظ دنلة تطرر علرل هررا القررار  يرر القرا ن ي  مرا تا رد تحقظ را 

 .2019 – 3ج – 30د.ع  769علل ترار القمة المربية بتن ، رتو 
( أا امما ررة 104ممررالي ال رريد خالررد الم رريلي نريررر اةتتصرراد الررنط ي القل ررطي ي رئرري، المجلرر، اةتتصررادال ناةجتمرراعي للرردنر   (  يا رد 3 

 المامة لو تقدو مارنع القرار نلو تتدخف  ي  قااه نأا القرار ت دِّو ما دنلة اإلمارار المربية المتحد  مباار  ل ماد  رئي، الدنر .
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 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  
، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار

   .9/9/2019بتاري   4659/5نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 
 
 
 

 (2244) ر م ا قةةةةةةةةةةرار:
 .(2037 – 2017تقرير متابع  تارية االستراتيجي  ا عربي   تربي  ايحياء ا مائي  ) موضوع ا قرار:

 :اص ا قرار 
نمالحظات ررررررا بارررررريا  بمرئيات ررررررا المربيررررررة للت ميررررررة الرراعيررررررة  رررررررعة منا ررررررا  الم ظمررررررة حررررررل الرررررردنف المربيررررررة علررررررل -1"

(، ل رررررررري 2037– 2017المربيررررررررة لتربيررررررررة امحيررررررررا  المائيررررررررة   لال ررررررررتراتيجيةالم ررررررررند  الثا يررررررررة للخطررررررررة الت قيريررررررررة 
 عتمادها.ةيت  ل للم ظمة  خراج ا  ي ا ل ا ال  ائي 

 "باإل جارار المتحققة  ي هرا الايا.المجل،   للالطل  ما الم ظمة ر ع تقارير دنرية  -2
 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  

بتررررررراري   1629/3مرررررررر ر  رترررررررو العلرررررررل الم ررررررردنبيار الدائمرررررررة للررررررردنف امعورررررررا  بمنجررررررر   ترررررررو تممررررررريو القررررررررار -
   .9/9/2019بتاري   4659/5، نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 9/9/2019

بترررررررررراري   78امما ررررررررررة المامررررررررررة مررررررررررر ر  الم ظمررررررررررة المربيررررررررررة للت ميررررررررررة الرراعيررررررررررة رتررررررررررو و ع/    /تلقررررررررررر  -
مر ررررررري ب رررررررا تقريرررررررر متابمرررررررة حرررررررنف التقررررررردو المحررررررررر  ررررررري ت قيرررررررر اة رررررررتراتيجية المربيرررررررة لتربيرررررررة  2/1/2020

 (1 مر ي  (.2037-2018امحيا  المائية  
 

 
 

 (2245) ر م ا قةةةةةةةةةةرار:
تقرير متابع  سير ا عمل في تارية استراتيجي  ا تامي  ا زراعي  ا عربي  ا مستدام   موضوع ا قرار:

 .2030( ومواءمت ا مع أهداف ا تامي  ا مستدام  2025 – 2005)
 :اص ا قرار 

"اإلحاطرررة علمرررًا بج رررند الم ظمرررة المربيرررة للت ميرررة الرراعيرررة المتملقرررة بمنا مرررة ا رررتراتيجية الت ميرررة الرراعيرررة المربيرررة 
، ندعنت را  لرل ت ثير  ج ندهرا ة رت ماف عمليرة 2030( مع أهدا  الت ميرة الم رتدامة 2025–2005الم تدامة  

 المنا مة ناعتمادها."
 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  

بتررررررراري   1629/3مرررررررر ر  رترررررررو العلرررررررل الم ررررررردنبيار الدائمرررررررة للررررررردنف امعورررررررا  بمنجررررررر   ترررررررو تممررررررريو القررررررررار -
   .9/9/2019بتاري   4659/5، نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 9/9/2019

مر ري ب را  2/1/2020بتاري   78تلقر امما ة المامة مر ر  الم ظمة المربية للت مية الرراعية رتو و ع/    / -
تقريرررر حرررنف التقررردو المحررررر  ررري متابمرررة  رررير الممرررف  ررري ت قيرررر ا رررتراتيجية الت ميرررة الرراعيرررة المربيرررة الم رررتدامة 

 (2 مر ي . 2030( نمنا مت ا مع أهدا  الت مية الم تدامة 2025 – 2005 
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 (2246) ر م ا قةةةةةةةةةةرار:
 تقرير متابع  تارية ا خط  ا تاريةي  اإلطاري   لبراامج ا طارئ  ألم  ا غةائي ا عربي  موضوع ا قرار:

 .(2021 – 2017ا مرحل  ا ثااي  ) –
 :اص ا قرار 
بالبيا رررررار نالمملنمرررررار حرررررنف ت قيرررررر المربيرررررة للت ميرررررة الرراعيرررررة التررررري لرررررو ترررررنا  الم ظمرررررة امعورررررا   دعرررررن  الررررردنف -1"

(،  لرررررررل  ررررررررعة منا رررررررا  2021–2017م ن رررررررار المرحلرررررررة الثا يرررررررة للبر رررررررامج الطرررررررارئ لألمرررررررا الغررررررررائي المربررررررري  
  عداد التقرير الق ي الخاص بت قير م ن ار البر امج. ل االم ظمة ب ا، حتل يت  ل 

 "المتحققة  ي هرا الايا.باإل جارار  لل المجل، الطل  ما الم ظمة ر ع تقارير دنرية  -2
 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  

بتررررررراري   1629/3مرررررررر ر  رترررررررو العلرررررررل الم ررررررردنبيار الدائمرررررررة للررررررردنف امعورررررررا  بمنجررررررر   ترررررررو تممررررررريو القررررررررار -
   .9/9/2019بتاري   4659/5، نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 9/9/2019

بترررررررررراري   78تلقررررررررررر امما ررررررررررة المامررررررررررة مررررررررررر ر  الم ظمررررررررررة المربيررررررررررة للت ميررررررررررة الرراعيررررررررررة رتررررررررررو و ع/    / -
مر رررري ب ررررا تقريررررر حررررنف التقرررردو المحرررررر  رررري متابمررررة ت قيررررر الخطررررة الت قيريررررة اإلطاريررررة للبر ررررامج  2/1/2020

 (3 مر ي (. 2021 – 2017المرحلة الثا ية   –الطارئ لألما الغرائي المربي 
 

 (2247) ا قةةةةةةةةةةرار:ر م 
 .مشروع ر د ومتابع  ايم  ا غةائي في ا ماطق  ا عربي  موضوع ا قرار:

 :اص ا قرار 
ف لتقريرر اممرا  ّمر تقرير تقصيلي م   ،المنا قة علل اعتماد  طار رصد نمتابمة امما الغرائي  ي الم طقة المربية "

 ."1992بإصدارب م ر عاو المربية للت مية الرراعية الغرائي المربي الرال تقنو الم ظمة 
 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  

بتررررررراري   1629/3مرررررررر ر  رترررررررو العلرررررررل الم ررررررردنبيار الدائمرررررررة للررررررردنف امعورررررررا  بمنجررررررر   ترررررررو تممررررررريو القررررررررار -
   .9/9/2019بتاري   4659/5، نالم ظمار المربية المتخصصة بمنج  المر ر  رتو 9/9/2019

بترررررررررراري   78تلقررررررررررر امما ررررررررررة المامررررررررررة مررررررررررر ر  الم ظمررررررررررة المربيررررررررررة للت ميررررررررررة الرراعيررررررررررة رتررررررررررو و ع/    / -
مر ررررري ب رررررا تقريرررررر حرررررنف التقررررردو المحررررررر باررررريا ماررررررنع  طرررررار رصرررررد نمتابمرررررة اممرررررا الغررررررائي  2/1/2020

 (4 مر ي  ي الم طقة المربية. 
 

 (2248) ر م ا قةةةةةةةةةةرار:
 . طاع ا زيتو  في ا دول ا عربي دعم وتطوير  موضوع ا قرار:

 2  (1 اص ا قرار): 
 حالرررررة مقتررررررم الم ظمرررررة المربيرررررة للت ميرررررة الرراعيرررررة بإ ارررررا  الم تررررر  المربررررري للريترررررنا ورررررما ال ي رررررف الت ظيمررررري  -1"

نرلررررري  2019ل رررررا  لرررررل اةجتمررررراع اة رررررتث ائي للج رررررة الم ظمرررررار للت  ررررريي نالمتابمرررررة  ررررري دي رررررمبر/  رررررا نا أنف 
 لمروه علل المجل، اةتتصادال ناةجتماعي  ي دنرته القادمة. لدرا ته، تم يداً 

                                                           

خطابرًا مرا الجم نريرة التن  رية تقيرد  يره بر بت را  ري ا تورا ة  4/8/2019الم ظمة المربية للت مية الرراعيرة تلقرر بتراري   امخر علمًا أا( 1 
 .28/3/2019بتاري   2019/و ر10/49الم ت  المربي للريتنا، نرلي تقمياًل لما نرد بقرار المجل، الت قيرال للم ظمة رتو 

 مصر المربية با توا ة الم ت  المربي للريتنا. أخر المجل، علمًا بر بة جم نرية( 2 
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دعرررررن  الم ظمرررررة المربيرررررة للت ميرررررة الرراعيرررررة لتمريرررررر التمرررررانا مرررررع المجلررررر، الررررردنلي للريترررررنا، ناة ورررررماو لمورررررنية  -2
 المجل، بصقة مرات  نتنتيع مر ر  تقاهو بي  ما.

لمربيررررررة للت ميررررررة الصرررررر اعية نالتمررررررديا ال ظررررررر  رررررري الطلرررررر  مررررررا الم ظمررررررة المربيررررررة للت ميررررررة الرراعيررررررة نالم ظمررررررة ا -3
تقميررررررف المناصررررررقة المربيررررررة المنحررررررد  لريررررررر الريتررررررنا لت رررررر يف التجررررررار  البي يررررررة برررررريا الرررررردنف المربيررررررة، نرلرررررري بمررررررا 
يررررررتال و مررررررع ممررررررايير نمقررررررايي، الجررررررند  المالميررررررة المطلنبررررررة  رررررري ام ررررررناي التصررررررديرية لوررررررماا ريرررررراد  الت ا  ررررررية 

 الدنف المربية نبما ياهل ا لال دماج  ي ام ناي المالمية." عبر  ل لة   تاج الريتنا  ي
 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  

بتررررررراري   1629/3مرررررررر ر  رترررررررو العلرررررررل الم ررررررردنبيار الدائمرررررررة للررررررردنف امعورررررررا  بمنجررررررر   ترررررررو تممررررررريو القررررررررار -
 .9/9/2019بترررررررراري   4659/5، نالم ظمررررررررار المربيررررررررة المتخصصررررررررة بمنجرررررررر  المررررررررر ر  رتررررررررو 9/9/2019
عمرررررراف اةجتمرررررراع اة ررررررتث ائي للج ررررررة الم ظمررررررار لل  رررررريي نالمتابمررررررة أجرررررردنف  علررررررلالمنوررررررنع عررررررر  تررررررو ن 
 التنصيار التالية: ع ه نصدرر (19/12/2019-17 :ما ة المامةام 

 الترحي  بإ اا  الم ت  المربي للريتنا وما ال ي ف الت ظيمي للم ظمة المربية للت مية الرراعية.  -1
الم ظمة تقرديو تصرنر للمجلر، اةتتصرادال ناةجتمراعي حرنف م راو نعمرف الم تر  نعالتتره بار ف الطل  ما  -2

 مباار مع الدنف المربية نالمجل، الدنلي للريتنا.
ا تتحمرررف الت رررالي  المترتبرررة علرررل أالترحيررر  با تورررا ة الجم نريرررة التن  رررية للم تررر  المربررري للريترررنا، علرررل  -3

 .   اا  هرا الم ت  عبا  مالية  تيجة أية أا  تاغيف الم ت  ندنا تحمف الدنف اةعو
بترررررررررراري   78تلقررررررررررر امما ررررررررررة المامررررررررررة مررررررررررر ر  الم ظمررررررررررة المربيررررررررررة للت ميررررررررررة الرراعيررررررررررة رتررررررررررو و ع/    / -

 (5 مر ي رتو  مر ي ب ا م او ناختصاصار الم ت  المربي للريتنا. 2/1/2020
 

 (.2249) ر م ا قةةةةةةةةةةرار:
 ا قااواي   لتمديد  ألمي  ا عام  مجلا ا وحد  اال ت ادي  ا عربي .ا وضعي   موضوع ا قرار:

 :اص ا قرار 
" حالة المنونع  لرل تطراع الارئنا القا ن يرة بامما رة المامرة إلبردا  الررأال  ري ورن  ام ظمرة ناإلجررا ار نالقررارار 

علرررل المجلررر، اةتتصرررادال المممرررنف ب رررا  ررري هررررا الاررريا، نرلررري خرررالف ثالثرررة اررر نر مرررا تاريخررره، تم يررردًا لمروررره 
 ناةجتماعي  ي دنرته القادمة."

 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  
، 9/9/2019بتررراري   1629/3مرررر ر  رترررو العلرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر   ترررو تممررريو القررررار

نت قيررًا ل ررا القررار تراو تطراع  .9/9/2019بتراري   4659/5نالم ظمار المربيرة المتخصصرة بمنجر  المرر ر  رترو 
 .بدرا ة هرا المنونع، نأعد تقريرًا  يتو م اتاته وما الب د المخصص لرلي القا ن يةالائنا 

 
 

 (.2259) ر م ا قةةةةةةةةةةةةةرار:
 تقارير و رارا  ا مجا ا ا وزاري  وا لجا  موضوع ا قرار:  

 ا جوااب اال ت ادي ( اص ا قرار(: 
 :المجال، النرارية: أنةً "

 :اإلحاطة علمًا بر
   27/6/2019( للمجل، النرارال المربي للمياب  امما ة المامة: 11تقرير نترارار الدنر  المادية.) 
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 :اللجاا: ثا ياً 
 :المنا قة علل

 (.  14/2/2019-13تقرير نتنصيار اةجتماع الرابع للج ة الق ية للمل ية الق رية  امما ة المامة:  -
( للج رة الت  ريي المليرا للممرف المربري المارتري برئا رة ممرالي اممريا المراو  بيررنر: 48تقرير نترارار الدنر  المادية   -

( مررررا خام ررررًا مررررا تنصرررريار اللج ررررة بارررريا الطلبررررار المقدمررررة مررررا 2( ن 1(، با ررررتث ا  الققرررررتيا  19-20/6/2019
لج رة، نرلري لحريا اة ت را  مرا  عرداد ماررنع تناعرد اةتحادار المربية المتخصصة للحصنف علل صقة مرات   ري ال

 نونابط ا وماو أية ما  ة عربية جديد  تحظل بصقة مرات  لد  لج ة الت  يي المليا للممف المربي الماتري.
 (.8/8/2019-7تقرير نترارار اةجتماع الثا ي الية الت  يي المربية للحد ما مخاطر ال نارل  امما ة المامة: -
اةتتصرررادال ناةجتمررراعي ( للج رررة الم ظمرررار للت  ررريي نالمتابمرررة الم بثقرررة عرررا المجلررر، 28صررريار الررردنر   تقريرررر نتن  -

 مع التي يد علل ما يلي: ،(11/7/2019–7  امما ة المامة:
 الخاصة بال يئة المربية للطاتة الررية.  الممدلة المنا قة علل اتقاتية اإل اا  .1

ح ررراو عامرررة منحرررد  ت ررراعد الم ظمرررار المربيرررة أماررررنع ممرررايير ن  جاممرررة نورررعلما رررة المامرررة لما  لرررلالطلررر   .2
تم يردًا  ،ا تمرر  علرل لج رة الم ظمرار للت  ريي نالمتابمرةأعلرل  ،المتخصصة لل ير تدمًا  حن التمنيرف الرراتي

 ةعتمادها ما المجل، اةتتصادال ناةجتماعي.  

 م ظمرار للت  ريي نالمتابمرة، نعرر  تقاريرهرام ظمرة المررأ  المربيرة  ري اجتماعرار لج رة المارار ة التي يد علرل  .3
الخطررررررط  –تقررررررارير الح ررررررابار الختاميررررررة  –داريررررررة إلتقررررررارير هيئررررررار الرتابررررررة الماليررررررة نا –  جررررررارارإل تقررررررارير ا

  اا  الم ظمة. ما اتقاتية  16ن 15نالمنار ار(، نرلي ت قيرًا للمادتيا 

الممتمرد  مرا    ا رية المنحردم ظمرة امبما يتماال مرع ا ئ ا اا م ظمة المرأ  المربية تمديف اتقاتية   للالطل   .4
 .ه  ي هرا الاياالمجل، اةتتصادال ناةجتماعي نترارات

خرالف مقد اجتماع را القرادو لدعن  اللج ة الق ية المم ية بدرا ة ام ظمة ام ا ية للم ظمار المربية المتخصصة  .5
الم لقرررة ب رررا مرررا تبرررف لج رررة الم ظمرررار للت  ررريي ة رررت ماف درا رررة المناوررريع ، 2019 رررن مبر ن   ترررنبرأ اررر رال

 نالمتابمة الم بثقة عا المجل، اةتتصادال ناةجتماعي. 

الطل   لل امما ة المامة الترتي  لمقد جل ة خاصة أث ا  اةجتماع اة تث ائي القرادو للج رة الم ظمرار للت  ريي  .6
المتخصصررة إليجراد حلررنف للمترريخرار المترا مررة نالمتابمرة، لم اتاررة مقترحررار الرردنف المربيرة نالم ظمررار المربيررة 

 علل الدنف  ي منار ار الم ظمار المربية المتخصصة."

 :اإلجراءا  ا متخة   تارية ا قرار وا اتائج  
، 9/9/2019بتررراري   1629/3ترررو تممررريو القررررار علرررل الم ررردنبيار الدائمرررة للررردنف امعورررا  بمنجررر  المرررر ر  رترررو  -

   .9/9/2019بتاري   4659/5منج  المر ر  رتو نالم ظمار المربية المتخصصة ب
 ررتقنو امما ررة المامررة بنوررع مارررنع ممررايير نأح رراو عامررة منحررد  لم رراعد  الم ظمررار المربيررة المتخصصررة لل ررير  -

ي  رنالمرمرع عقردها  لج رة الم ظمرار للت  ريي نالمتابمرة( ل29ن ريتو عرور ا علرل الردنر    ،تدمًا  حرن التمنيرف الرراتي
 .2020 /تمنرما ا ر ينلينال ص  امنف 

بمومنا الققرار رار المالتة بالم ظمة، نالتري  رص علي را تررار المجلر، اةتتصرادال بال  م ظمة المرأ  المربية  تو  -
صرردر القرررار التررالي نأ، لم ظمررةلاجتماعررار المجلرر، الت قيرررال ناةجتمرراعي الم اررار  ليرره. نتررد تررو بحررل اممررر خررالف 

ج ررة التمررانا مررع الجاممررة المربيررة  رري اتقاتيررة اإل اررا  ل 16ن 15التررراو الم ظمررة بررالمناد تقرررر التي يررد علررل " : صرره
نتنجيرره طلرر  مررا جا رر   دار  الم ظمررة  لررل الرردائر  القا ن يررة المختصررة  رري امما ررة المامررة للجاممررة المربيررة لترنيررد 

ل أا تمررر  هرررب المقترحررار ، علرر2259، اةتتصررادال ناةجتمرراعي رتررو الم ظمررة بمقترحات ررا  رري وررن  ترررار المجلرر
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علل اجتماع ةحي للمجل، الت قيرال لدرا ت ا نر ع تنصياته  ي هرا الايا للمجلر، امعلرل  ري أنف اجتمراع عرادال 
لرره، نالتي يررد علررل أا الرردنف المربيررة الم ت رربة للم ظمررة ملترمررة برر ص اتقاتيررة اإل اررا  الترري أبرمت ررا ح نمات ررا نأا هرررا 

، نالتي يد علل الحصنف علرل أ لبيرة الثلثريا بريا تد يتو اعتمادها ما تبف ح نمات اديالر اةلتراو ي طبي علل أال تم
 الدنف المربية الم ت بة للم ظمة ةعتماد أال تمديف علل  ص اةتقاتية نال ظاو ام ا ي نرلي  ما ت ص اةتقاتية".

دراج  نترو  (6/11/2019-4 مما رة المامرة: ا رية المنحرد   ا ظمرة اماللج رة الق يرة المم يرة بدرا رة امقد اجتمراع ع   -
عمررراف اةجتمررراع اة رررتث ائي للج رررة الم ظمرررار للت  ررريي نالمتابمرررة الم بثقرررة عرررا أال ترررائج  ب رررد م قصرررف علرررل جررردنف 
خررالف القتررر  م ظمررار للت  رريي نالمتابمررة اةجتمرراع اة ررتث ائي للج ررة الع قررد  مررا  المجلرر، اةتتصررادال ناةجتمرراعي.

مقترحرررار الررردنف المربيرررة نالم ظمرررار المربيرررة المتخصصرررة إليجررراد حلرررنف للمتررريخرار ، ن رررات  17-19/12/2019
 .   ظمار المربية المتخصصةالمترا مة علل الدنف  ي منار ار الم
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 األمانة العامة: نشاط اً ثاني
 فيما بني دورتي
 (105) ( و104)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
 (ةاالقتصاديانب و)الج
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 ايماا  ا عام اشاط  :ثااياً 

 (105( و)104فيما بي  دورتي ا مجلا اال ت اد  واالجتماعي )
 ( ااب اال ت اديو )ا ج

 ةةةةةةةةةةةةةةة
 

    ي مجاف الت امف اةتتصادال المربي. .1

  ي مجاف البيئة ناإل  اا نالمنارد المائية. .2

   ي مجاف ت مية اةتصاةر نتق ية المملنمار. .3

  ي مجاف الطاتة. .4

 مجاف ال قف نال ياحة. ي  .5

  ي مجاف اإلحصا  نتناعد المملنمار. .6

 . ي مجاف الم ظمار ناةتحادار المربية .7

  ي مجاف المالتار اةتتصادية. .8

  ي مجاف المل ية الق رية نالت ا  ية. .9

  ي مجاف الت  يي نالمتابمة اةتتصادية. .10
  

(1مرفق رقم )  
 

(3مرفق رقم )  
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 ا عربي:في مجال ا ت امل اال ت اد   .1
   ا عربي  ا  برىماطق  ا تجار  ا حر: 

  جا  ا تارية وا متابع :
عررررررد   لم اتاررررررة (12/12/2019-10 (  امما ررررررة المامررررررة:48عقرررررردر لج ررررررة الت قيررررررر نالمتابمررررررة اجتماع ررررررا  

نالمقبررررررار الترررررري تناجرررررره  أهم ررررررا متابمرررررة تطبيرررررري م طقررررررة التجرررررار  الحررررررر  المربيررررررة ال برررررر  مررررررا ،منورررررنعار
بالم طقرررررة.  مرررررا ترررررو ا رررررتمرا  التقرررررارير الدنريرررررة لمتابمرررررة ح ررررراو المتملقرررررة الررررردنف امعورررررا   ررررري تطبيررررري ام

نتقريررررر ، نجم نريررررة مصررررر المربيررررة مررررارار المربيررررة المتحررررد دنلررررة اإل ت قيررررر الم طقررررة المقدمررررة مررررا  ررررف مررررا
مرررررررة مرررررررا الجم نريرررررررة قدّ اطلمرررررررر اللج رررررررة علرررررررل المرررررررر ر  الم  ن ع ب ررررررررا الخصرررررررنص. جّمرررررررما رررررررة المامرررررررة الم  ام

جررررررا ار لحمايرررررة بمررررر  الم تجرررررار النط يرررررة.  ي رررررمح ل رررررا  رررررر   ا رررررتث ا ً اللب ا يرررررة باررررريا طلررررر  م ح رررررا 
اللج رررررة الق يرررررة خرررررص تبميررررة مرررررارار المربيررررة المتحرررررد   يمررررا يمقترررررم دنلرررررة اإل أيوررررراً ت انلرررررر الم اتاررررار  مررررا 

خر الم رررررتجدار الخاصرررررة بنورررررع الج رررررار ابررررر حيطرررررر اللج رررررة علمررررراً أ  نترررررد  الم اررررري المربيرررررة.الدائمرررررة لقناعرررررد 
حررررررد أعمررررررد  الب يررررررة التحتيررررررة للجررررررند   رررررري الرررررردنف ينورررررررنر  الترررررررنيج لرررررره   (ARAC المربرررررري لالعتمرررررراد 

مررررر اللج ررررة علررررل تقررررارير  ررررري الممررررف ناللجرررراا الم ررررتحدثة نالترررري طلّ االمربيررررة. نتررررد المربيررررة لرررردعو التجررررار  
 جا ر أهو  تائج ا علل ال حن التالي:

o ا و ائي :  فرين عمل ا مخت ي  بم افح  اإلغران وا دعم وا تدابير 
 امما رررررة ( 22اجتماعررررره   المختصررررريا بم ا حرررررة اإل رررررراي نالررررردعو نالتررررردابير النتائيرررررة  ريررررري عمرررررف عقرررررد

/ليررررررررة : التاليررررررررة حيررررررررل تررررررررو اة ت ررررررررا  مررررررررا نوررررررررع االيررررررررار الررررررررثالل ؛(17/10/2019-15 المامررررررررة:
لق يررررررررة للرررررررردعو نالترررررررردابير  ررررررررراي، /ليررررررررة اإلجرررررررررا ار اجرررررررررا ار الق يررررررررة لم ا حررررررررة اإل/ليررررررررة اإل النتايررررررررة،

بقررررررررر   المتملقرررررررررةت انلرررررررررر الم اتارررررررررار مقترحرررررررررار الررررررررردنف امعوررررررررا  باررررررررريا المرررررررررناد ن . التمنيوررررررررية
( لقريرررري 23  علررررل اةجتمرررراعتررررو عررررر  ال تررررائج . ن  رررري  طررررار لج ررررة الممالجررررار التجاريررررة الم ارعررررار
ن ررررررري  نترررررررد تامرررررررر اللج رررررررة باة ت رررررررا  مرررررررا م ام رررررررا. (25/12/2019-23: المامرررررررة  امما رررررررةالممرررررررف 

 .2019تبف   اية عاو  راً قرّ الرال  اا م  ر المحدد ينتتال
o :جا  ا قيود ا راي  على ا تجار  في لطار ماطق  ا تجار  ا حر  ا عربي  ا  برى  

للج رررررة القيرررررند الق يرررررة علرررررل التجرررررار   ررررري  طرررررار م طقرررررة التجرررررار  الحرررررر  المربيرررررة  الثالرررررلاةجتمررررراع  قررررردع  
ة رررررررررت ماف القررررررررررا   امنلرررررررررل لم رررررررررند  الررررررررر ص  ؛(21/10/2019-20 امما رررررررررة المامرررررررررة:  ال برررررررررر 

القرررررا ن ي المقتررررررم للملحررررري الخررررراص برررررالقيند الق يرررررة علررررررل التجرررررار   ررررري  طرررررار م طقرررررة التجرررررار  الحررررررر  
(. 14(  لرررررل  9( الخاصرررررة بالتمريقرررررار، ن ررررررا المرررررناد مرررررا  1ترررررو م اتارررررة المررررراد   ن المربيرررررة ال برررررر . 

ة للرررررر ص القررررررا ن ي لتصرررررربح م ررررررند  امنليررررررنبمررررررد المرررررردانةر نالتمررررررديالر، تررررررو اة ت ررررررا  مررررررا  امررررررف ال
نترررررو خاللررررره  ،(20/1/2020-19 امما رررررة المامرررررة:  للج رررررة الرابرررررعاةجتمررررراع  قرررررد مرررررا ع   .( مررررراد 12 
للرررر ص القررررا ن ي المقترررررم للملحرررري الخرررراص بررررالقيند الق يررررة علررررل التجررررار   رررري جرررررا  المراجمررررة امنلررررل  

  طار م طقة التجار  الحر  المربية ال بر .
o  وا  ح  ا اباتي  في لطار ماطق  ا تجار  ا حر  ا عربي  ا  برى:  جا  ا  ح 

نالصرررررحة ال باتيرررررة  ررررري  طرررررار م طقرررررة التجرررررار  الحرررررر  المربيرررررة  للج رررررة الصرررررحة الثالرررررلقرررررد اةجتمررررراع ع  
ة رررررررررت ماف القررررررررررا   امنلرررررررررل لم رررررررررند  الررررررررر ص  ،(24/10/2019-22 امما رررررررررة المامرررررررررة:  ال برررررررررر 

القررررررا ن ي المقترررررررم للملحرررررري الخرررررراص بالصررررررحة نالصررررررحة ال باتيررررررة  رررررري  طررررررار م طقررررررة التجررررررار  الحررررررر  
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نبمرررررررد المررررررردانةر  .(16(  لرررررررل  9م اتارررررررة المرررررررناد مرررررررا   اةجتمررررررراع خرررررررالفترررررررو ن المربيرررررررة ال برررررررر . 
 مرررررا . ( مررررراد 14 ي لتصررررربح  نالتمرررررديالر، ترررررو اة ت رررررا  مرررررا  امرررررف الم رررررند  امنليرررررة للررررر ص القرررررا ن 

جرررررررا  المراجمررررررة تررررررو خاللرررررره  ن  ،(23/1/2020-22 امما ررررررة المامررررررة:  للج ررررررةالرابررررررع اةجتمرررررراع قررررررد ع  
حرررررري الخرررررراص بالصررررررحة نالصررررررحة ال باتيررررررة  رررررري  طررررررار م طقررررررة التجررررررار  لللرررررر ص القررررررا ن ي للمامنلررررررل 

 الحر  المربية ال بر . 
o  ا عربي  ا  برى  جا  تس يل ا تجار  في لطار ماطق  ا تجار  ا حر: 

 الحررررررر  المربيررررررة ال بررررررر  التجررررررار ت رررررر يف التجررررررار   رررررري  طررررررار م طقررررررة  للج ررررررة الثالررررررلقررررررد اةجتمرررررراع ع  
نترررررد  .لمراجمرررررة المرررررناد المتقررررري علي رررررا  ررررري اةجتمررررراع الثرررررا ي(، 26/9/2019-24 امما رررررة المامرررررة: 

 مرررررررا  اتارررررررر اللج رررررررة مقتررررررررم امما رررررررة المامرررررررة حرررررررنف  .(10-7  ترررررررو اة ت رررررررا  مرررررررا م اتارررررررة الب رررررررند
امما ررررررة   للج ررررررة الرابررررررع اةجتمرررررراعقررررررد ع   نترررررردالديباجررررررة نال ررررررد  نالتمرررررراري  نالترتيبررررررار الما  رررررراتية. 

نليرررررررة المقدمررررررة مررررررا امما رررررررة التقررررررران  حررررررنف الم ررررررند  ام ، ة ررررررت ماف(14/9/2019-12 المامررررررة:
نترررررد  م طقرررررة التجرررررار  الحرررررر  المربيرررررة ال برررررر .المامرررررة للمحلررررري الخررررراص بت ررررر يف التجرررررار   ررررري  طرررررار 

ا ت ررررررر مررررررا تررررررد نبرررررررلي ت ررررررنا اللج ررررررة  ،(13(  لررررررل  10  ا ت ررررررر اللج ررررررة مررررررا م اتاررررررة المررررررناد مررررررا
-28:  امما ررررررة المامررررررة للج ررررررةالخررررررام، اةجتمرررررراع قررررررد  مررررررا ع   الق ررررررو اةنف مررررررا الملحرررررري.م اتاررررررة 

   لم اتاة المناد المتبقية. (31/1/2020
o  وا مخت ي  في مجال حماي  ا مست لصفرين ا خبراء: 

 امما رررررة المامرررررة:  الخبررررررا  نالمختصررررريا  ررررري مجررررراف حمايرررررة الم رررررت لي قريررررريل ال رررررابع قرررررد اةجتمررررراعع  
 ررررري  طرررررار م طقرررررة  الم رررررت ليلحمايرررررة  الالررررردليف اة ترارررررادنترررررو خاللررررره عرررررر   ،(6-7/11/2019

 مرررررا ترررررو عرررررر  تجرررررار  الررررردنف امعورررررا  نالم رررررتجدار  ررررري هرررررررا  التجرررررار  الحرررررر  المربيرررررة ال برررررر .
الارررريا، نتررررد تررررو المنا قررررة علررررل الرررردليف المجمررررع لقررررنا يا ناللررررنائح الم ظمررررة لحمايررررة الم ررررت لي بالرررردنف 

 نالرال أعدب  ريي الخبرا . ،المربية
o وتس يل ا تجار  ا ررين ا عربي ا متخ ص  س م  ا غةاء: 

 الممل ررررررة نت رررررر يف التجررررررار  لقريرررررري المربرررررري المتخصررررررص ل ررررررالمة الغرررررررا  لقررررررد اةجتمرررررراع ال رررررراد، ع  
تررررررررررو خاللرررررررررره م اتاررررررررررة مخرجررررررررررار المبررررررررررادرار الخمرررررررررر، ن (، 9/10/2019-8امرد يررررررررررة ال ااررررررررررمية: 
نترررررردمر امما ررررررة المامررررررة نرتررررررة عمررررررف حررررررنف تطررررررنرار م طقررررررة التجررررررار  الحررررررر   .الم بثقررررررة عررررررا القريرررررري

 ن ي للصررررحة نالصررررحة ال باتيررررة،  مررررا تررررو ا تخررررا  ال بررررر  نالتطررررنرار  رررري ملرررر  الملحرررري القررررا المربيررررة
 نرلرررري ن قرررراً  ،رد يررررة ال ااررررمية لرئا ررررة القريرررري لمرررراو جديرررردممثررررف الممل ررررة ام الم  ررررد،/ أمجررررد راررررايد 

ال حرررررررن  لنترررررررد جرررررررا ر أهرررررررو مخرجرررررررار المبرررررررادرار الخمررررررر، علررررررر .لاررررررررنط المرجميرررررررة لممرررررررف القريررررررري
 التالي:

  المخاطر المتملقة ب المة الغرا .ا ت ماف  عداد ممجو المصطلحار الخاصة بتقييو 
   تاحة ال  خة المربية ما أدا FAO/WHO  الخاصة بتقييو أ ظمة  المة الغرا   ي الدنف

 المربية نتمميم ا لال تقاد  م  ا.
  الطل  ما أعوا  القريي المربي المتخصص ل المة الغرا  الت جيف  ي الم صة اإلل ترن ية

   تقميل ا ناة تخداو التجريبي للم صة.للقريي المربي ل المة الغرا  لبد
 عال  رار المربي ال ريع لأل رية نامالمنا قة علل دليف عمف  ظاو اإل. 
 . متابمة مل    اا   ظاو عربي  ريع لأل رية نامعال 
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  بية الماتر ة لتصدير نا تيراد التنجي ية إلصدار الا ادار المر  م ند  الخطنطدعو اعتماد
  رية  ي الدنف المربية. ام

 . مناصلة دعو بر امج تمرير ال قا ار المربية  ي مجاف تقييو المخاطر المتملقة ب المة الغرا 
   للغرا .تب ي نتمميو دليف  عداد المناصقار المربية المنحد 
 ."تمميو "الدليف اإلراادال اةتليمي  ي الد تنر الغرائي 

o جرائي  ا متعلق  بآ ي  فض ا ماازعا  وير الئح  ا قواعد اإل مخت ي   تط جا  ا خبراء ا قااواي  ا
 :ا تجاري  في لطار ماطق  ا تجار  ا حر  ا عربي  ا  برى

جرائيرررررررة لمختصررررررريا لتطرررررررنير ةئحرررررررة القناعرررررررد اإلالقرررررررا ن يا ا الخبررررررررا للج رررررررة  الثرررررررا يقرررررررد اةجتمررررررراع ع  
امما ررررة   الحررررر  المربيررررة ال بررررر المتملقررررة باليررررة  رررر  الم ارعررررار التجاريررررة  رررري  طررررار م طقررررة التجررررار  

م اتاررررررة تررررررو   مررررررا . ترررررررار الب ررررررند المرجميررررررة لممررررررف القريرررررري خاللرررررره تررررررون (، 9/12/2019-8 المامررررررة:
مرررررارار المربيرررررة المتحرررررد ، جم نريرررررة مصرررررر المربيرررررة، الممل رررررة دنلرررررة اإل :مرررررا  رررررف مرررررا مررررردّ المقتررررررم الم  
ما ررررررة المامرررررة لتطررررررنير /ليررررررة ت ررررررنية مرررررا الم ررررررند  امنليررررررة المقترحرررررة مررررررا ام اً ل ن رررررره جررررررر  ؛المغربيرررررة

 الم ارعار الحالية.
o لجا  ا راي  ا دائم   قواعد ا ماشأ ا عربي ا : 

-14قرررررررررد اةجتمررررررررراع امنف للج رررررررررة الق يرررررررررة الدائمرررررررررة لقناعرررررررررد الم اررررررررري المربيرررررررررة  امما رررررررررة المامرررررررررة: ع  
لقررررررار المجلررررر،  الاررررررنط المرجميرررررة لممرررررف اللج رررررة نرلررررري ت قيرررررراً نترررررو التنا ررررري حرررررنف (، 16/1/2020

اللج رررررررة  اعتبرررررررارباررررررريا ، 5/9/2019( بتررررررراري  104د.ع   (2234  رترررررررواةتتصرررررررادال ناةجتمررررررراعي 
ت قيررررررر  ا ررررررة متابمررررررة المررررررر نر  لج ررررررة دائمررررررة تمقررررررد اجتماعات ررررررا بارررررر ف دنرال ب ررررررد  اإلارررررررا  علررررررل 

  مررررراالمنورررررنعار رار المالترررررة بقناعرررررد الم اررررري  ررررري  طرررررار م طقرررررة التجرررررار  الحرررررر  المربيرررررة ال برررررر . 
 ،خرررررالف اةجتمررررراع م اتارررررة مقتررررررم امما رررررة المامرررررة باررررريا امح ررررراو المامرررررة لقناعرررررد الم اررررري المربيرررررة ترررررو

نرلررررري ا ترارررررادًا باةتقاتيرررررار التجاريرررررة اإلتليميرررررة نالدنليرررررة  الث ائيرررررة نمتمررررردد  امطررررررا ( رار الصرررررلة 
 نتناعد ناتقاتية م ظمة التجار  المالمية. 

 : ا شؤو  ا جمر ي 
 :ا ترجما   لاظام ا ماسن جا  ا توفين بي  

( 5/9/2019-2  امما رررررررة المامرررررررة:يا اجتمررررررراع التن يررررررري بررررررريا الترجمرررررررار لل ظررررررراو الم  ررررررري لج رررررررة رعقرررررررد
دخررررررررراف نترجمرررررررررة اررررررررررنحار  ا رررررررررت مافب رررررررررد   ،(28/1/2020-26 امما رررررررررة المامرررررررررة: ن التمرررررررررديالر نا 

دخررررراف تلررررري، عرررررا م ظمرررررة الجمررررراري المالميرررررة صررررردررنالتررررري  2017ال ظررررراو الم  ررررري لمررررراو  الاررررررنحار  نا 
 علل ال  خة المربية نمراجمة مالحظار الدنف علل ب ند ال ظاو الم  ي.

  : تحرير ا تجار  في ا خدما  بي  ا دول ا عربي 
-24  ي ت  يف التجار   الدار البيوا : ة عمف حنف تطاع خدمار ال قف ندنربع قدر نرا -

نرلي  ي  طار مارنع  ،المتحد  اإل مائي( بالتمانا بيا امما ة المامة نبر امج اممو 25/10/2019
هدا  الت مية أن تحقيي  ح :الت امف اةتتصادال المربي و "نالرال يحمف ا ،تمانا القائو بي  ماال

، تقاتية تحرير التجار   ي الخدمارالترنيج ة :م  ا، نراة الممف عد  محانرت انلر نتد . "الم تدامة
نرتة عمف حنف مراحف التقان  امما ة المامة تدمر ن . ف المربيةندنر ال قف  ي ت  يف التجار  بيا الدن 

 التجار  المربية البي ية.علل لل اتقاتية تحرير التجار   ي الخدمار نأثرها  للنصنف 
للترنيج ةتقاتية تحرير التجار   ي الخدمار بيا الدنف المربية نلتمري  القطاع ع قدر ثالل نر  عمف  -
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لغر ة الارتية ا - ي  ف ما:  ر ة الريا اةتقاتية بمد دخنل ا حير ال قار  الخاص بقرص اة تقاد  ما
علل طل   ب ا ً ، بالممل ة المربية ال مندية 28/11/2019-24خالف القتر  ، نرلي  ر ة جد  -بالدماو

مو ام مو المتحد  اة مائي نماتمرما ة المامة نبر امج امبيا امالتمانا نبالممل ة المربية ال مندية 
  .المتحد  للتجار  نالت مية

  :االتحاد ا جمر ي ا عربي 
 :جراءا  ا جمر ي  جا  اإل
م اتاة ل ،(18/12/2019-16  امما ة المامة:( 24اجتماع ا   لج ة اإلجرا ار الجمر يةعقدر 

مالحظار نمرئيار الدنف حنف مر ر المملنمار الجمر ي المربي نعملية تبادف المملنمار الجمر ية 
ما امما ة المامة حنف الم ا ر الجمر ية الماهلة، ناة تبياا الخاص بقيا،  مدّ  ل ترن يًا، ناة تبياا الم  

  يف التجار  بيا الدنف المربية، نالنرتة اة تراادية التي ماارار امدا   ي تطبيي متطلبار تي ير نت
 أعدت ا امما ة المامة حنف الماغف اةتتصادال الممتمد. 

 و  مع ا ماظما  ا دو ي  واال ليمي  ا تعا 
الممل ة  -  جدنالما  ة الدنلية لتمنيف التجار  امما ة المامة قد اةجتماع الثا ي للج ة الماتر ة بيا ع   -

تمرير التمانا لمتابمة ت قير مر ر  التقاهو المبرمة بيا الطر يا ب د  ( 31/10/2019 المربية ال مندية:
 ،خارطة الطريي :م  ا ،المديد ما مجاةر التمانام اتاة  اةجتماع خالفتو ن  . ي مجاةر التجار 
الثا ية ما بر امج مبادر  الم اعد  ما أجف التجار  للدنف المربية  ام تيا،(،  المرحلةاإلعداد إلطالي 

 .اإل ريقيةدعو بر امج ج نر التجار  المربية 
خالف مارنع المبادر   ما المتحد  للت مية الص اعيةم ظمة اممو بيا امما ة المامة ن ي تمر التمانا  -

القريي المربي ل المة الغرا  متابمة عمف ما خالل ا يتو التي ن ، التجار المربية ل المة الغرا  نت  يف 
 نالقري الق ية الم بثقة ع ه.

 
 
 

 في مجال ا بيئ  واإلس ا  وا موارد ا مائي :  .2
  ا طبيعي :في مجال ا بيئ  واستدام  ا موارد 

 نررا  المر  الم انليا عا اانا البيئة  ي ام اطة نالقماليار التالية:الالق ية لمجل،  اار ر امما ة
نتو ت ظيو ، (8/9/2019-1   لم ا حة التصحر   يندل ي:مو المتحدةتقاتية ام (14 ماتمر امطرا   -

المربي المنحد لتحييد أثر ر  خالله ملخص للتقرير هام  الماتمر، ع   لحدل جا بي عربي عل
 تدهنر امراوي ن رلي مقترم   اا  الاب ة المربية للتصحر.

دعو ت قير الم اهمار المحدد  نط يًا للتصدال لتغير الم اخ  ي تطاعي حنف "تليمية نراة الممف اإل -
 .م ظمة اممو المتحد  لأل رية نالرراعة  ظمت االتي ن  (11/9/2019-9 القاهر :  "الرراعة نالمياب

 ريقي الماتري الرابع حنف الت مية الرراعية نامما مر النرارال المربي اماةجتماع التحويرال للمات -
 (.15/9/2019الغرائي  القاهر : 

الماتمر الدنلي لقيادار ت  نلنجيا المملنمار ناةتصاةر للحد ما مخاطر ال نارل الرال ت ظمه  -
 اةتصاف لت  نلنجيار المربية مع الم ظمة امحمر بالتمانا نالصلي  امحمر لل الف المربية الم ظمة

امما ة لقا   لمة  نتو  .(18/9/2019-17 لالتصاةر  القاهر : الدنلي اةتحاد نبماار ة نالمملنمار
 الجل ة اة تتاحية.أث ا  لجاممة لالمامة 
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نراة عمف جمع البيا ار ما أجف تطنير التقرير  ص  ال  نال عا بر امج الممف ما أجف ت قير  طار  -
 (.25/9/2019-23 دي، أبابا:أ(  ي أ ريقيا  2030-2015ل نارل  للحد ما مخاطر ا "الا  د"

-29 اجتماع الخبرا  التحويرال امنف إلعداد التقرير المربي الثا ي لتنتمار البيئة  القاهر : -
قد بت ظيو ماتري بيا امما ة الق ية لمجل، النررا  المر  الم انليا عا ( نالرال ع  30/9/2019

اممو المتحد  للبيئة/الم رررت   نمر ر البيئة نالت مية لإلتليو المربي نأنرنبا، نبر امج اانا البيئة،
ية للم طقة المربية نالتحديار نالحلنف لم اتاة القوايا اإلتليمية رار امنلن  ، نرلياإلتليمرري لغرررر  / يررا

م ا مع امهدا  الدنلية المتقي علي ا، ناةتقاي ا المرتقبة ل ا، نتحليف ال يا ار اإلتليمية نمد  تنا
عداد مخطط اامف له، نتحديد جدنف اإل تاج نامطر  علل المحنر الرئي ي للتقرير نال د  م ه، نا 

نار بيا مختل  الار ا ، نالتاانر حنف الم ائف اللنج تية الرم ية، نم  جية اإلعداد، نتنريع امد
 .نتمنيف  عداد التقرير نخطة  ارب علل أن ع  طاي، نا تراتيجية التيثير

 اجتماع تحويرال للمائد  الم تدير  المربية ال اد ة حنف اة ت الي ناإل تاج الم تداميا  القاهر : -
30/9/2019.) 

( تحر ع ناا "دنر المنامف الثقا ية 3/10/2019-2: رباطالبيئة  ال المي الثاما لنررا  الماتمر اإل -
 نتدمر امما ة المامة نرتة عمف حنف المنونع. ،نالدي ية  ي حماية البيئة نالت مية الم تدامة"

-8  يجيريا: -بنجاأ( لمجمنعة الممف ام ريقية المم ية بالحد ما مخاطر ال نارل  15اةجتماع   -
 ريقي التقدو المحرر  ي التمانا المربي ام لمر جاممة لتخصيص جل ة ل (، حيل تو9/10/2019

ال ظاو ام ا ي للص دني  باياتو خالل ا ا تمرا  التطنرار ، ن الحد ما مخاطر ال نارلمجاف  ي 
ن رلي ترارار القمو المربية حنف /لية الت  يي المربية للحد  ، ريقي المربي للحد ما مخاطر ال نارلام

، نمتابمة ت قير 2030ال نارل  للحد ما مخاطر "  داال"ر ال نارل ندنرها  ي ت قير  طار ما مخاط
المنونعار المم ا ت انل ا  ي القمة ن  تراتيجية المربية للحد ما مخاطر ال نارل نبر امج عمل ا، اة

  ريقية الخام ة.المربية ام
ج الم تداميا التي عقدر بت ظيو ماتري بيا المائد  الم تدير  المربية ال اد ة حنف اة ت الي ناإل تا -

/ يا  ياممو المتحد  للبيئة ناللج ة اةتتصادية ناةجتماعية لغرببر امج جاممة الدنف المربية ن 
ت انف اةجتماع البرامج نالمبادرار نالتحديار نالقرص نتد (. 10/10/2019-9  القاهر : اة  نا(، 

مع التر ير علل  تائج  ،ناإل تاج الم تداميا  ي الم طقة المربيةالمتاحة للحلنف المبت ر  لال ت الي 
نتو التنصف  لل   و منحد لحالة ت قير  يا ار نبرامج  .اممو المتحد  للبيئة لبر امجالدنر  الرابمة 

اة ت الي ناإل تاج الم تداميا علل الم تنييا النط ي نالمحلي  ي الم طقة المربية؛ ن رلي تقييو 
اراي القطاعيا الخاص نالمالي إليجاد حلنف مبت ر  نم تدامة لال ت الي ناإل تاج  م ا ار  

 الم تداميا نالتحنف  حن اةتتصاد الدائرال.     
( للم ت  56(، ناةجتماع  22/10/2019-20 ( للج ة الق ية للبيئة  امما ة المامة:21اةجتماع   -

نالدنر   ،(23/10/2019  امما ة المامة: البيئة الت قيرال لمجل، النررا  المر  الم انليا عا اانا
 (.24/10/2019 ( لمجل، النررا  المر  الم انليا عا اانا البيئة  امما ة المامة:31 

 " ريقي الماتري الرابع حنف "الت مية الرراعية نامما الغرائياللج ة الم ظمة للماتمر النرارال المربي ام -
 .(28/10/2018 القاهر : 
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اع الثالل لقريي الخبرا  مقتنم الموررنية المم ي بم ا حة ال قايار البحرية نالج يمار اةجتم -
 (.22/11/2019-18تايال د:  - با  ني  البال تي ية البحرية الدتيقة

الممل ة امرد ية  – اااةجتماع اإلتليمي لتمرير امما الغرائي نالمائي  ي الم طقة المربية  عمّ  -
 (.28/11/2019-27: ال اامية

جرا  تدري  ا  ن  2030 -2019لصحة نالبيئة تليمي حنف اطار الممف اإل نراة الممف بم ناا "تقميف  -
 (.4/12/2019 –1 الممل ة امرد ية ال اامية: -اا ثر الصحي لتلنل ال نا "  عمّ علل تقييو ام

 –8  القاهر :  نع البينلنجيالدنر  التدريبية حنف ب ا  تدرار التقان  نالدبلنما ية البيئية  ي مجاف الت -
مو المتحد  امج امنالتي  ظمت ا الم ظمة المربية للت مية الرراعية بالتمانا مع بر  ،(10/12/2019

 .للبيئة
  :في مجال اإلس ا  وا تعمير 

 اار ر امما ة الق ية لمجل، نررا  اة  اا نالتممير المر   ي ام اطة نالقماليار التالية:
تو خالله ، ن (24/9/2019-22للج ة الدائمة ل ندار الب ا  المربية  امما ة المامة: اةجتماع الخام، -

المربية المم ية، نتحديل ال ند المربي لألحماف نالقن ،  ناةتحادارم اتاة التمانا مع الم ظمار 
اد  ندار عدنا  تقييو عمف لج ة ال ندار المربية المنحد ، باإلوا ة  لل عداد  ندار المرحلة الثام ة، ا  ن 

 .2021ن 2020للماميا  ها تخا  رئي، اللج ة ن ائب رلي المرحلة التا مة، ن 
( للم ت  84(، ناةجتماع  4/10/2019-2 ( للج ة الق ية الملمية اة تاارية  دبي:65  اةجتماع -

( للمجل،  دبي: 36(، نالدنر   5/10/2019 الت قيرال لمجل، نررا  اة  اا نالتممير المر   دبي:
اةجتماعار م اتاة التحويرار لماتمر اة  اا المربي ال اد، هرب تو خالف ن (. 6/10/2019

، 2020الحتقاف بينو اة  اا المربي لماو التحويرار لن رلي ، 2020عاو خالف المقرر عقدب 
ل ترن ي للمجل،، الم تجدار بايا المنتع اإلن ، 2020  اا المربي لماو ناختيار ملصي امار ينو اإل

المتنتع صدنرها عا  تائج الباإلوا ة  لل التمانا مع بر امج اممو المتحد  للم تنط ار البارية، ن 
الترحي  .  ما تو (8/10/2019-7 الم تد  النرارال المربي الثالل لإل  اا نالت مية الحورية  دبي:

، 2021الحورية با توا ة الممل ة امرد ية ال اامية للم تد  النرارال الرابع لإل  اا نالت مية 
 ي عاو نالترحي  با توا ة جم نرية المراي للم تد  النرارال الخام، لإل  اا نالت مية الحورية 

، تبادف 2030متابمة ت قير خطة الت مية الم تدامة عد  منونعار، م  ا: م اتاة تو .  ما 2023
محنر أعماف الدنر  ديد تحالمملنمار بيا الدنف المربية حنف المااريع الرائد   ي مجاف اإل  اا، 

يمار نالقنا يا الم ظمة   اا نالتممير المر ، أ الي  التمنيف المقارال، التار ( لمجل، نررا  اإل36 
  اا نالتممير، عر  الدرا ار نالتجار  حنف اعاد  تيهيف المدا المتيثر  بال راعار لقطاع اإل

يمية، تجار  الدنف المربية حنف ال  ا نامراوي الناتمة تحر اةحتالف اإل رائيلي نال نارل الطب
عمار، متابمة ت قير: التحال  المالمي للب ا  نالتاييد، اةجتماعي، دعو الجم نرية اليم ية  ي  عاد  اإل
 .2021ن 2020تا يف عونية الم ت  الت قيرال للمجل، للماميا 

 القاهر :  الت مية الحوريةف تمرير التمانا  ي مجاةر بل قااية مع ار ا  الت مية لبحل  الجل ة ا -
5/11/2019.) 

الم ظمة المربية للت مية الص اعية نالتمديا  الرباط  –( للج ة اة تاارية المليا للتقيي، 53اةجتماع   -
اللج ة الدائمة   ليه(، نتو تقديو عر  حنف ما تنصلر 29/11/2019 - 28الممل ة المغربية : -

 دار.  ل ندار الب ا  المربية  ي  عداد ال ن 
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 : في مجال ا موارد ا مائي 
 ام اطة نالقماليار التالية: ي امما ة الق ية للمجل، النرارال المربي للمياب اار ر 

المبادئ اة تراادية للتمانا حنف المياب الماتر ة بيا الدنف المربية بماار ة  ف ما  لمتابمة اجتماع -
، نرلي (22/10/2019 القاهر : نالممل ة المربية ال مندية نجم نرية ال نداا  جم نرية مصر المربية

(. نتد تو اة ت ا  ما م اتاة 24/10/2019-20 الدنلي للمياب  القاهر :أ بنع القاهر  هام   علل
  ي المبادئ اة تراادية.الماتر ة الب ند الخال ية 

 ،(10/2019/ 24-23 الق ية ر يمة الم تن  الماتر ة  للمياب نالرراعة  القاهر : للج ةامنف  اةجتماع -
نالم ظمة المربية للت مية  نلج ة اة  نانرلي بالتمانا مع م ظمة اممو المتحد  لأل رية نالرراعة 

 الرراعية. 
دد ما ع يرينت رئا ة ن اار ر امما ة الق ية للمجل، النرارال المربي للمياب بمر  أنراي هرا، نتد  -

 : علل ال حن التالي الجل ار
 ،حنف منونع تمنيف مااريع المياب نمااريع الت ي  مع التغيررار الم اخيرة  ري تطراع الميرابجل ة  .1

 .بارا ة مع اةتحاد امنربي ناةتحاد ما أجف المتن ط
بارررا ة مررع الن الررة املما يررة  ،حررنف منوررنع الترررابط برريا الميرراب نالطاتررة نالغرررا   رري المررداجل ررة  .2

 .للتمانا الدنلي
ناممررا  نأمررا الطاتررةت ظرريو جل ررة   يررة حررنف ترريثير الحررد مررا القاتررد  رري الغرررا  علررل اممررا المررائي  .3

 .دار  الطاتة نالمر ر اةتليمي ل قا   الطاتة نالطاتار المتجدد  تمانا مع الب ،الغرائي
حر اةحتالف/ نالمياب الماتر ة نعر  خطرة عمرف حنف مي  ة اب ة الخبرا  حنف المياب تجل ة  .4

 .  بتمانا مع  لطة المياب القل طي ية ،الاب ة  ي المرحلة القادمة
اإل رررر نا لج ررررة مررررع  بالتمررررانا(  7/11/2019 -6ا "تمنيررررف الم رررراخ"  القرررراهر : نراررررة عمررررف بم ررررنا .5

امما ررة الق يررة للمجلرر، ترردمر تررد ن لألمررو المتحررد  حررنف تغيررر الم رراخ. طاريررة اةتقاتيررة اإل رر رتارية ن 
نرتة عمف   ية حنف عمف المجرال، النراريرة المم يرة بتغيررار الم راخ، نتحديرد محترن  اة رتراتيجية 
اةتليميررة لال ررتقاد  مررا االيررار الدنليررة لتمنيررف الم رراخ ن/ليررة ت قيرررها لتمظرريو ا ررتقاد  الرردنف المربيررة 

مطررررا  مرررع التر يرررر علرررل تمنيرررف ماررراريع صررر اديي الم ررراخ نمرررا االيرررار الث ائيرررة نالمتمررردد  ا مرررا
 تليمية. الت ي  التي تمتبر أنلنية 

الت  يقي مع م اعد امميا الماو لألمو المتحد  للم تنط ار البارية نالمدير اإلتليمي  اةجتماع -
( بحونر ممثليا عا 11/2019/ 7-6 للم تنط ار البارية نالار ا  اإلتليمييا  امما ة المامة:

 رص التمانا  ا تمرا  حيل تو ؛نيدية للتمانا ما أجف الت مية، ننرار  الخارجية ال رنيجيةالن الة ال 
-2010نا تراتيجية امما المائي المربي  ،اة تراتيجية المربية لإل  اااة تقاد  ما المتاحة ن يقية 

 ،2030ناة تراتيجية المربية للحد ما مخاطر ال نارل وما الخطة الجديد  لإل  اا  ،2030
 .  13ن 11ن 6نأهدا  الت مية الم تدامة  يما يتملي بامهدا  

تليمية حنف "تحقيي امما المائي نامما الغرائي  ي الم طقة المربية ما خالف التمانا  نراة عمف  -
اة  نا لج ة ( بالتمانا بيا 28/11/2019-26 امرد ية ال اامية:الممل ة  -نب ا  القدرار"  عماا
( تيثير التغيرار الم اخية علل 1نراي عمف حنف: أالل المامة ث نتدمر امما ة. نامما ة الق ية للمجل،

امما المائي نامما الغرائي ما خالف ا تخداو  منرج "أ نا رن " لمار  محاصيف  ي عار  دنف 
( الحلنف الت يقية للرراعة نالمياب 3الت  يي اإلتليمية بيا تطاعي المياب نالرراعة،  ( /لية2عربية، 

 لال تجابة لتيثيرار التغيرار الم اخية.



104 

بت ظيو ماتري بيا الن الة  ، نرليالطاتة الام ية ن بف تمنيله با تممافنراة عمف اتليمية حنف الرال  -
نالم ظمة المربية للت مية الرراعية    لأل رية نالرراعةم ظمة اممو المتحداملما ية للتمانا الدنلي ن 

امما ة الق ية للمجل، نرتة عمف حنف المنونع .  ما اار ر  (. نتدمر10/12/2019-8 القاهر : 
ر  بم  الدنف المربية  ي ا تمماف الطاتة الام ية للرال اممف الخاصة بتجال ي ت يير جل ار نراة 

ل اامية، الجم نرية التن  ية، جم نرية مصر المربية، الممل ة المغربية، الممل ة امرد ية ا ي  ف ما: 
تحقيي أ بر عائد لال تثمار  ي ا تمماف الطاتة الام ية. ن تحديار ا تدامة المياب الجن ية  برار مع 

 الم طقة المربية. ي  ما تو م اتاة /ليار التمنيف المتاحة لت قير مااريع الرال نالو  
( 18/12/2019-16 :الرباط اانا البيئة نالت مية الم تدامة باجتماع المجمنعة البرلما ية المم ية  -

نالمقترحار التي  المارنعارعر  ، نتو 2030 -2020 لم اتاة خطة عمف المجمنعة خالف المقد
ية الم تدامة تطاعار اإل  اا نالت مية الحور ن جاممة الدنف المربية  مانا بيابالتي بغي التر ير علي ا 

 .بالدنف المربية نالمنارد المائية نالحد ما مخاطر ال نارل
-17 :الرباطنراة عمف اتحاد البرلما ييا المم ييا باانا البيئة  ي حن  البحر امبي  المتن ط   -

18/12/2019 .) 
 :في مجال ا حد م  مخاطر ا  وارث 

(. 12/9/2019-11( لرا ا  أج ر  الحماية المد ية "الد اع المد ي"  مرا  : 17الماتمر المربي   -
لل ا تمرا  دنر أ اطة الحماية المد ية  ي مناج ة ال نارل الطبيمية نالم تجدار  نهد  الماتمر 

 ابية.ره ي تلنل البيئة ن بف م ا حت ا ندنر أج ر  الحماية المد ية  ي مناج ة امعماف اإل
للحد ما مخاطر  "  داال"طار  بت قير خطة عمف  ينراة الممف حنف "اة ت ا  ما التقرير المم  -

 ريقي نم ت  ( بت ظيو ماتري بيا اةتحاد ام22/11/2019-20 ريقيا"  أدي، أبابا: أال نارل  ي 
م اتاة  عداد التقرير اة ريقي نالتقدو  النراة تو خالفن ما مخاطر ال نارل.  اممو المتحد  للحدّ 

خر /نتدمر امما ة المامة . 2030 -2015خالف القتر  "   داال"المحرر  ي ت قير  طار عمف 
  ريقي المربي لمناج ة ال نارل. ا ي للص دني امالم تجدار حنف ال ظاو ام

  .(10/12/2019- 9ل نارل  القاهر : اةجتماع الرابع للارا ة المربية للحد ما مخاطر ا -
 :في مجال اير اد ا جوي  وا مااخ 

اار ر امما ة الق ية لمجل، النررا  المر  المم ييا باانا امرصاد الجنية نالم اخ  ي ام اطة نالقماليار 
 التالية:

 -17 امما ة المامة:  اةجتماع الثا ي للج ة الق ية لال تراتيجية المربية لخدمار امرصاد الجنية -
ت قير ا تراتيجيات ا   يلدنف المربية تن ير الدعو الالرو لمناصلة تو خالله م اتاة ن ، (19/9/2019

بالقطاعار ةرتباط ا النثيي بالقوايا الحينية علل ال احتيا اإلتليمية نالدنلية نأهم ا توايا الت مية 
 نالحد ما مخاطر ال نارل المرتبطة بالطق، نالم اخ.

(، 10/2019-16: اخ  امما ة المامة ة  دار  مملنمار مخاطر الطق، نالم اةجتماع الخام، للج -
لم اتاة  بف تمرير دنر المرا ر الم اخية بالدنف المربية  ي الحد ما مخاطر ال نارل المرتبطة 
بالطق،  ي الدنف المربية، نالتمامف مع الظناهر الجنية المتطر ة، ن/ليار تقميف دنر مرا ي امرصاد 

عداد برامج الت ي  الجنية  المربية ما خالف اللجاا النط ية للم اخ  ي تص ي  الظناهر المتطر ة نا 
نالتخقي  نالم اهمار المحدد  نط يًا، نتطنير نتحديل المرا ر النط ية ناإلتليمية للم اخ الماملة 

 بالدنف المربية.
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( بت ظيو 5/11/2019-3 ( لمقانوي الدنف المربية بايا تغير الم اخ  القاهر :13نراة الممف   -
 م ت  الين   ن، اممو المتحد  للبيئة/ م ت   ر  / يابر امج  اة  نا،لج ة  ف ما: ماتري مع 
 ؛المربية، نرلي لم اتاة المنونعار التطبيقية التي ت و الدنف المربية الدنف   ي  للملنو  اإلتليمي 

نتحديد ام اطة التي تدرج  ي الم اهمار ثار ت قير تدابير اة تجابة /مثف الت نع اةتتصادال ن 
نالتي  يلترو ب ا  النط ية، باإلوا ة  لل المبادئ التنجي ية التي أترها ماتمر امطرا   ي بنل دا

 ما تو تحديل المنت  المربي  ي ون   .2020مع مطلع عاو  المجتمع الدنلي لت قير اتقاي باري،
( نتمة 27/6/2019-17المتحد  اإلطارية لتغير الم اخ  بنا: اجتماعار ال يئار القرعية ةتقاتية اممو 

 .(23/9/2019 : ينينري امميا الماو لألمو المتحد    لي االم اخ التي دعا 
نراة عمف حنف تقييو احتياجار تمنيف الم اخ  ي الدنف المربية بالتمانا بيا امما ة المامة ن  رتارية  -

تقييو نوع تمنيف  ( لم اتاة7/11/2019-6 :المتحد  اإلطارية لتغير الم اخ  القاهر  اممواتقاتية 
الم اخ  ي الم طقة المربية نتبادف الممر ة نالمملنمار بيا الخبرا  ب د  تطنير ا تراتيجية عربية 

 .لتمبئة منارد لتمنيف الم اخ نت  يف النصنف  ليه
 لم اتاة ،(14/11/2019-13اةجتماع الثالل لقريي عمف التدري  نب ا  القدرار  امما ة المامة:  -

نوع البرامج التدريبية ن   اا  تاعد  بيا ار لالحتياجار التدريبية لمرا ي امرصاد الجنية المربية،
بالم ظمة المالمية لألرصاد نا تمرا  برامج تطنير نت مية القدرار  المالئمة لتلبية هرب اةحتياجار

 الجنية نم ظمة الطيراا المد ي الدنلي  ي المجاةر محف اةهتماو.
 الممل ة المربية ال مندية: – الم اخية  جد  اةجتماع الرابع للقريي الق ي للم تد  المربي للتنتمار -

الجنية المربية، ا مرا ي امرصاد ع(، لم اتاة  تائج التنتمار الم اخية الصادر  26-28/11/2019
ب د  تن ير المملنمار الالرمة لص ع القرارار المرتبطة بام اطة اإل  ا ية المختلقة نخطط الت مية 
الم تدامة، ة يما تمرير الج ند الداعمة لتخقي  أثر المخاطر المرتبطة بالطق، القا ي ندنرب ال او 

ية نتلبية متطلبار الم تخدميا ما  ي تحليف التنتمار بالتغيرار الم اخية علل الم طقة المرب
 المملنمار الم اخية اإلتليمية.

لماتمر امطرا   ي اتقاتية اممو المتحد  اإلطارية بايا تغير الم اخ  (25)اجتماعار الدنر   -
حيل تقنو امما ة المامة بالت  يي  ؛(13/12/2019-2 :مدريد  ناجتماعار ال يئار القرعية لالتقاتية

لل المنت  المنحد للمجمنعة التقانوية المربية، نما ثو حاد التنا ي اإلتليمي نالدنلي مع  للنصنف 
 ماالدنف المربية الت تالر اإلتليمية نالدنف ال امية رار المصالح الماتر ة نالتنج ار المتماثلة مع 

 .أجف الحقاظ علل المصالح المربية
 

 :في مجال تامي  االت اال  وتقاي  ا معلوما  .3
 دفي مجال ا بري: 

 علل ال حن التالي: المربية  ري الممف البريدية  اجتماعارامما ة المامة  عقدر
 (.1/12/2019 لقريي الممف المربي للتحوير للماتمرار  القاهر : (13)اةجتماع  -
 (.1/12/2019لقريي الممف المربي للطرند نالبريد الماجف  امما ة المامة:  (12)اةجتماع  -
 .)2/12/2019الخام، لقريي الممف المربي لألجنر  امما ة المامة:  اةجتماع -
 (.2/12/2019اةجتماع الخام، لقريي الممف المربي للت ظيو نالخدمة الامنلية  امما ة المامة:  -
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 (.2/12/2019اةجتماع الرابع لقريي الممف المربي للتطنير الخدمار نالم تجار  امما ة المامة:  -
 (.3/12/2019للج ة المربية الدائمة للبريد  اةما ة المامة:  )37   اةجتماع -
 : في مجال االت اال  وتقاي  ا معلوما 

 :  ليةامما ة المامة اةجتماعار التا عقدر
 (.  26/7/2019  دن  تثقيقية حنف الامنف الرتمي  ي الم طقة المربية  امما ة المامة: -
 (.1/8/2019-27/7 لقريي الممف المربي للطي  الترددال  القاهر : )25اةجتماع   -
 (.24/9/2019-23الم تد  الخاص بامما ال يبرا ي  القاهر :  -
 (.30/9/2019 "  القاهر :جيف الخام، "التحديار ن الم تقبفنراة عمف حنف ال -
 .(10/10/2019-8( للقريي الممف المربي لاانا التقيي،  الريا : 14اةجتماع   -
 (.22/11/2019-28/10ر الرادينية  ارو الاي  : الماتمر المالمي لالتصاة -
-1:   ررررررردااللج رررررررة اة تارررررررارية نالمررررررراتمر المررررررراو ل يئرررررررة اة تر رررررررر لأل رررررررما  نامرتررررررراو المخصصرررررررة   -

8/11/2019.) 
 (.3/12/2019-2( لقريي بلنر  اة تراتيجية المربية لالتصاةر  امما ة المامة: 29اةجتماع   -
 (.16/12/2019-15 ( للج ة الدائمة لالتصاةر نالمملنمار  الريا :45تماع  اةج -
 ( للم ترررررررر  الت قيرررررررررال لمجلرررررررر، الررررررررنررا  المررررررررر  لالتصرررررررراةر نالمملنمررررررررار  الريرررررررررا :46الرررررررردنر    -

17/12/2019.) 
 (.18/12/2019 ( لمجل، النررا  المر  لالتصاةر نالمملنمار  الريا :23الدنر    -
 (.23/1/2020-22 القاهر :  "اة تر رحن مة  الطاتة:م تد   -

 
 :  في مجال ا طا   .4

 :  في مجال ا طا 
  بالت ظيو أن بالحونر تامر أما ة المجل، النرارال المربي لل  ربا  بمجمنعة ما ام اطة نالقماليار  نا

 ن يما يلي عر  مهو  تائج تلي اةجتماعار نام اطة:  .نالماار ة
 :  في مجال ا طا 

-9( خرررالف القترررر  WEC 24مدي رررة أبرررنظبي مررراتمر الطاترررة المرررالمي الرابرررع نالمارررريا  ا تورررا ر  .1
نالرال  ظمته اللج ة النط ية لدنلة اإلمارار المربيرة المتحرد   ري مجلر، الطاترة المرالمي  12/9/2019

نترررد تررردمر امما رررة المامرررة مداخلرررة  ررري الجل رررة الخاصرررة  .الطاترررة مرررا أجرررف اةردهرررار""تحرررر ارررمار: 
اإلتليمرري  رري مجرراف الطاتررة ندنر الاررب ار ال  ربائيررة، عروررر  ي ررا ج ررند المجلرر، الررنرارال  بالتمررانا

 المربي لل  ربا   يما يتملي بإ اا  ال ني المربية الماتر ة لل  ربا  نأهو م تجدات ا. 
-6 القررررررررراهر :  عقرررررررررد المررررررررراتمر امنف لتقميرررررررررف التبرررررررررادف التجرررررررررارال للطاترررررررررة  ررررررررري الرررررررررنطا المربررررررررري .2

 حررررن تمررررانا  تليمرررري  مرررراف  رررري تجررررار  ال  ربررررا  نالغررررار برررريا الررررردنف "مار (، تحررررر ارررر7/11/2019
بت ظرررررريو ماررررررتري برررررريا  ررررررف مررررررا أما ررررررة المجلرررررر، الررررررنرارال المربرررررري لل  ربررررررا  نالصرررررر دني " المربيررررررة

نتررررررد ارررررراري  رررررري المرررررراتمر عرررررردد مررررررا  .تتصررررررادال ناةجتمرررررراعي نالب رررررري الرررررردنليالمربرررررري لإل مررررررا  اة
، ن برررررار الم رررررئنليا الح رررررنمييا المرررررامليا  ررررري مجررررراف الطاترررررة  ررررري نررا  ال  ربرررررا  نالطاترررررة المرررررر 

ر الم ظمرررررررة  لرررررررل جا ررررررر  الرررررردنف المربيرررررررة، باإلورررررررا ة  لرررررررل ن رررررررند ر يمرررررررة الم ررررررتن  مرررررررا الما  رررررررا
تليميررررة نعربيررررة  مررررا ارررراري  رررري المرررراتمر متحرررردثنا مررررا ما  ررررار  .ممثلررررنا عررررا م ظمررررار دنليررررة نا 

. نترررررررد  رررررررات  المررررررراتمر (SAPP,ACER,SOGEM PJM  دنليرررررررة مختصرررررررة  ررررررري مجررررررراف الطاترررررررة

https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8035-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/4488427
https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8035-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/4488427
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امهميرررررة اة رررررتراتيجية لتجرررررار  الطاترررررة  ررررري الم طقرررررة المربيرررررة، نتبلرررررنرر  ترررررائج المررررراتمر حرررررنف أربمرررررة 
هرررري:  ت قيررررر التصررررميو امنلرررري لل ررررني، تجريرررر  /ليررررة الت ررررمير اإلتليمرررري للتبررررادف  ،مخرجررررار رئي ررررية

التجرررررررررارال لل  ربرررررررررا  المرررررررررابر للحررررررررردند، ب رررررررررا  الما  رررررررررار اإلتليميرررررررررة لل رررررررررني المربيرررررررررة المارررررررررتر ة 
 ررررررري  عرررررررداد ماررررررررنعار ا رررررررتثمارية م مي  رررررررة وررررررررنرية لتن ررررررريع التجرررررررار   دماً لل  ربرررررررا ، الموررررررري ت ررررررر

 تد صدر عا الماتمر  عالا ختامي باللغتيا المربية ناة جليرية.اإلتليمية. ن 
 :في مجال ا   رباء 

 (23 عقرررردر اللج ررررة التنجي يررررة الم لقررررة بمتابمررررة درا ررررة الررررربط ال  ربررررائي المربرررري الاررررامف اجتماع ررررا  -1
ترررو خاللررره م اتارررة /خرررر الم رررتجدار المتملقرررة بتطرررنرار نثرررائي  (،17/9/2019-16:امما رررة المامرررة 

لل  ربررا  حن مررة ال ررني المربيررة الماررتر ة لل  ربررا   اةتقاتيررة المامررة ناتقاتيررة ال ررني المربيررة الماررتر ة 
نأحيط اةجتماع علمًا بالتطنرار الجارية المتملقة بدرا ة جدن  بردائف   ارا   نتناعد تاغيف الاب ار(.

تليمررري الت  ررريقي، نأنصرررل بتيجيرررف مراجمرررة الم رررت دار الخاصرررة بيما رررة ال رررني  لرررل حررريا المر رررر اإل
اة ت ررا  مررا درا ررة برردائف   اررا  المر ررر اإلتليمرري الت  رريقي لل ررني، نتيجيررف مراجمررة اللررنائح الخاصررة 

 باللجاا. 
، (18/9/2019-17 :امما ررة المامررة للج ررة خبرررا  ال  ربررا   رري الرردنف المربيررة  (11 ع قررد اةجتمرراع  -2

ترررو خاللررره م اتارررة /خرررر التطرررنرار المتملقرررة بال رررني المربيرررة المارررتر ة لل  ربرررا  نخاصرررة مرررا يتملررري ن 
ر باةتقررراتيتيا  اةتقاتيرررة المامرررة ناتقاتيرررة ال رررني(، نالمنا قرررار الخطيرررة للررردنف المربيرررة علي مرررا، نأحيطررر

. إعررداد تناعرد تاررغيف الاررب ار المربيررةعلمررًا بالتقرردو الم جرر  رري الخرردمار اة تارارية الخاصررة باللج رة 
اعتمررردر اللج رررة التنصررريار الصرررادر  عرررا اجتمررراع اللج رررة التنجي يرررة الررررال  ررربق ا،  مرررا  اتارررر نترررد 

المناورريع الممرنوررة علررل جرردنف أعمال ررا ناتخرررر بارري  ا عررد  تنصرريار تررو ر م ررا ةجتمرراع الم ترر  
 (.4/11/2019:  امما ة المامة( 35  الت قيرال  ي دنرته

قرررررردر اللج ررررررة التنجي يررررررة الم لقررررررة بمتابمررررررة درا ررررررة الررررررربط ال  ربررررررائي المربرررررري الاررررررامف اجتماع ررررررا ع -3
تررررررو خاللرررررره اةطررررررالع علررررررل المالحظررررررار امخيررررررر  علررررررل ، ن (23/10/2019 :دنلررررررة ال نيررررررر(  24 

الم رررررررند  ال  ائيرررررررة لالتقررررررراتيتيا نالرررررررنارد  مرررررررا الررررررردنف المربيرررررررة نهيئرررررررة الرررررررربط ال  ربرررررررائي الخليجررررررري، 
ةتقررررررراتيتيا  ررررررري اررررررر ل ما ال  رررررررائي علرررررررل اةجتمررررررراع القرررررررادو للم تررررررر  الت قيررررررررال، نأنصرررررررر بمرررررررر  ا

بمررررررر  الم ررررررتجدار المتملقررررررة بررررررامطر الما  ررررررية  درا ررررررة جرررررردن  برررررردائف   اررررررا   رررررررلي نأنصررررررر 
مر ررررررر المراتبررررررة الت  رررررريقي لل ررررررني المربيررررررة الماررررررتر ة لل  ربررررررا  نأما ررررررة ال ررررررني نتارررررر يف اللجرررررراا( 

 ي ية.ج ة التنجعلل اةجتماع القادو للّ 
( ن رات  الب رند الممرنورة علرل 4/11/2019للم ت  الت قيررال  امما رة المامرة:  (35 ع قد اةجتماع  -4

 جدنف أعماف المجل، النرارال المربي لل  ربا  ناتخر باي  ا تنصيار ر م ا للمجل،.
نمرررا أهرررو  ،(5/11/2019: المربررري لل  ربرررا   امما رررة المامرررةللمجلررر، الرررنرارال  (13 ع قررردر الررردنر   -5

ال ررني المربيررة الماررتر ة لل  ربررا   اإلطررار الما  رري لل ررني  :الترري  اتارر ا المجلرر، هرري المنوررنعار
نترررد اتخرررر  .تطرررنرار نثرررائي حن مرررة ال رررني المربيرررة المارررتر ة لل  ربرررا ( -المربيرررة المارررتر ة لل  ربرررا 

لمنوررنعار المرتبطررة لدرا ررة ا 2020 عرراو المجلرر، ترررارًا بمقررد دنر  ا ررتث ائية خررالف الربررع امنف مررا
 مررا بحررل المجلرر، الخطررة الت قيريررة لال ررتراتيجية المربيررة للطاتررة  .ب ررني ال  ربررا  مررا  ا ررة الجنا رر 

الم تدامة، نالمبادر  اإلتليمية للتررابط بريا تطاعرار الطاترة نالميراب نالغررا   ري الردنف المربيرة، نالتمرانا 
 ناتخر باي  ا القرارار الم ا بة.  ،طاتةمع الدنف نالم ظمار اإلتليمية نالدنلية  ي مجاف ال



108 

ع قررردر دنر  تدريبيرررة بم رررناا "حمايرررة الم رررت لي نالتمريقرررة ال  ربائيرررة نمخرررارج درا رررة الرررربط ال  ربرررائي  -6
بت ظريو مارتري بريا أما رة المجلر، ، (19/12/2019-17  امما رة المامرة:المربي نال رني المارتر ة" 

تورما البر رامج التردريبي عرد  . نترد ي لم ظمري تطراع ال  ربرا ترد  المربرالنرارال المربي لل  ربا  نالم 
منونعار ما أهم را: أ ر، ح را  الت لقرة نالتمريقرة ال  ربائيرة، المالترة التبادليرة بريا مقردو ال  ربرا  

نتررد ارراري  رري هرررب الرردنر   نم ررتخدو ال  ربررا ، نثررائي درا ررة الررربط لل ررني المربيررة الماررتر ة لل  ربررا .
م اتارة دنر أج رر  الت ظريو . نترو خرالف الردنر  دنف عربيرة 8خبيرًا  ي مجاف الطاتة ال  ربائية مرا  40

 رري ح ررا  نتحديررد التمريقررة ال  ربائيررة نأ رر، ح ررا  ت لقررة تقررديو الخدمررة ال  ربائيررة نت ررميرها، ندنر 
ال  ربرا  نالم رت لي،  أج ر  الت ظيو  ي حماية الماتر يا نمقدمي الخدمرة، نالمالترة التبادليرة بريا مقردو

 مرا دارر حلقررة  قااررية حررنف تطررنرار مارررنعار الررربط ال  ربررائي  رري الم طقررة المربيررة نأيوررًا تجررار  
التجممررار اةتليميررة  رري   اررا  أ ررناي ال  ربررا ، نالجرردن  ال  د ررية نالماليررة ناةتتصررادية مررا مارراريع 

مرا درا رار الجردن  ف  ربط الحاليرة نتمنيرف  رماراريع الر الربط ال  ربائي نالخطنار التالية لرياد  تقميف
 نالت قير.

اةجتمررراع المارررتري الماارررر للج رررة التنجي يرررة ن ريررري عمرررف الدرا رررة، بمارررار ة الصررر دني المربررري قرررد ع   -7
-20للج ة التنجي ية، خرالف القترر    (25 لإل ما  اةتتصادال ناةجتماعي، نالب ي الدنلي، ناةجتماع 

(، نتو خالله م اتاة التصنر المقدو ما هيئة الربط ال  ربائي الخليجري حرنف دنرهرا  ري 23/1/2020
اإلطرررار الت ظيمررري نالما  ررري لل رررني المربيرررة المارررتر ة لل  ربرررا ، نرايت رررا الحاليرررة نالم رررتقبلية لت قيرررر 

و مررا جم نريررة مصررر المربيررة حررنف الرردنر نالم رراو الترري الم رراو الترري  ررتقنو ب ررا، ن رررلي التصررنر المقررد
تو يرر رتقنو ب را  ري حراف ا توررا ت ا للمر رر الت  ريقي اإلتليمري لل رني المربيررة المارتر ة لل  ربرا ،  مرا 

الم ل  بإعداد درا رة تناعرد تارغيف الارب ار المربيرة خرالف  (CESI)عقد نراة الممف مع اة تاارال 
 القتر  رات ا. 

  ا طا   ا متجدد  و راء  ا طا  :في مجال 
ع قدر نراة الممف الخاصة برررقرص ت ريع اة تثمار  ي الطاتة المتجدد   ي الم طقة المربية  .1

الن الة ن أما ة المجل، النرارال المربي لل  ربا ، ماتري بيا بت ظيو ( 24/9/2019-23 بيرنر: 
جدد  ن قا   الطاتة، نالمر ر اللب ا ي لحقظ الدنلية للطاتة المتجدد ، نالمر ر اةتليمي للطاتة المت

تو خالل ا التر ير علل ا ت اا  / اي اة تثمار  ي مجاف الطاتة المتجدد  حيل تو ت ليط ، ن الطاتة
طرال، ندنر التمنيف المختلط  ي دعو الطاتة الون  علل اممثلة نالخبرار الحديثة علل الم تن  الق  

 الرئي ية  ي ال ني لتنجيه مصادر تمنيف  وا ية.المتجدد  نتمبئة الج ار القاعلة 
تو خالله ت ليط الون  علل ن ، (27/9/2019-25 بيرنر: ع قد م تد  بيرنر الدنلي للطاتة  .2

اتتصاديار الطاتة نالم اخ نالغار الطبيمي  ر ير  أ ا ية  ي التحنف امخور للطاتة نتطبيقار 
 التمنيف المبت ر  لال تثمارار الخورا . ام ظمة ال  رنونئية الام ية المتطنر  ن/ليار 

تو خالله ، ن (26/9/2019 :بيرنر للج ة خبرا  الطاتة المتجدد  ن قا   الطاتة  (13 ع قد اةجتماع  .3
(، نال يدرنجيا امخور، Waste to Energyم اتاة منونع تحنيف ال قايار  لل طاتة  
نالم تجدار الخاصة بمقد الم تد  المربي الخام، ناةحتقالية الخاصة بالينو المربي ل قا   الطاتة، 

صدار ال  خة الخام ة لدليف الطاتة المتجدد  للطاتة المتجدد  ن قا   الطاتة نالممر  الم   صاح ، نا 
ن قا   الطاتة للدنف المربية، ناتخرر اللج ة مجمنعة ما التنصيار تو ر م ا ةجتماع الم ت  

 .(35  الت قيرال  ي دنرته
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عمف خاصة بيهمية الترابط بيا الطاتة نالمياب نالغرا  بم ناا " قا   الطاتة نالطاتة  عقدر نراة .4
 : القاهر  المتجدد  لألما الغرائي نالمائي  ي الم طقة المربية" علل هام  أ بنع القاهر  للمياب

الطاتة المر ر اإلتليمي للطاتة المتجدد  ن قا   ( بت ظيو ماتري بيا امما ة المامة ن 20/10/2019
مد هرب النراة  ل ة ما نر  الممف المرمع عقدها  ي الم تقبف ت  ن . نالن الة املما ية للتمانا الدنلي

  ااط ماتري، نما المتنتع أا تتبمه أ اطة أخر  بيا الج ار الثالل نرلي ب د  تمرير القدرار 
 ب نالغرا .لد  الخبرا  المر  المامليا  ي مجاف الترابط بيا تطاعار الطاتة نالميا

تمميو الترابط الحورال  ي م طقة الاري  "م نااب ي نراة الممف الخاصة اار ر امما ة المامة  .5
 بر امج أ اطة  ي  طار نراةنجا ر هرب ال. (20/10/2019 القاهر :  امن ط ناماف   ريقيا

الدنلي  املما ية للتمانا للن الة التابع   ريقيا ناماف امن ط الاري  ي للترابط اإلتليمي الحنار
 GIZ) ،الم اطي   ي نالطاتة المياب ترابط   ج تمميو نهن البر امج أهدا  نرلي وما أحد

الحنار اإلتليمي للترابط  ي م طقة الاري امن ط ناماف   ريقيا هن أحد امتاليو . هرا ني مد الحورية
الممّنف ما اةتحاد  Nexus Dialogue Programme (NDP)الت قيرية لبر امج حنار الترابط 

امنرنبي ننرار  التمانا اةتتصادال نالت مية املما ية، نالرال ي د   لل تمرير عمليار مقابلة 
 اةحتياجار المترايد  ما المياب نالطاتة نالغرا  بطريقة م تدامة ما خالف تطبيي   ج الترابط.

"المرراتمر المربرري املمررا ي المااررر للطاتررة عقررد مرراتمر حررنف ا تقرراف الطاتررة  رري المررالو المربرري بم ررناا  .6
 10th Arab-German Energy Forum & 10th  ناجتمراع القراد  لما  رة ديررتري الصر اعية"

Dii Desert Energy Leadership Summit:بت ظرريو ماررتري 26/11/2019 –25 (  برررليا )
 ن ر ررررررة التجررررررار  نالصرررررر اعة المربيررررررة املما يررررررة نما  ررررررة ديررترررررري الصرررررر اعية برررررريا امما ررررررة المامررررررة 

 Dii - Desert Energy و الحرردل نترد تردّ . ألمراا ندنليرريا/خررريا عرر  ن  (، نبالتمررانا مرع ارر ا
 رصررررة رائمررررة لتبررررادف ام  ررررار مررررع صررررا مي القرررررار مررررا القطرررراعيا المرررراو نالخرررراص، نم اتاررررة أحرررردل 

 خبير  ي الص اعة نال يا ة نالملنو. 300التمانا مع أ ثر ما اةتجاهار نالمااريع ن رص 
 ي الدنر  الماار  ةجتماع جممية الن الة الدنلية للطاتة المتجدد  ناةجتماعار  امما ة المامة راار  .7

أبنظبي بدنلة اإلمارار المربية مدي ة   ي 12/1/2020-10خالف القتر   ع قدررار الصلة، نالتي 
بالن الة، امعوا  الدنف الح نمار ننررا  نن ند را ا  الدنف ن  تاد  مرجمالمتحد ، حيل 

، باإلوا ة  لل را ا  الم ظمار الدنلية ناإلتليمية نال يا ار المامة نالخاصة نممثلي المجتمع المد ي
مائد  م تدير  نرارية نجل تاا نراريتاا،  نتد ع قدر. للم اهمة  ي حنارار تحنيف الطاتة نرلي

محدد  مثف  رالة ال ربنا، ال يدرنجيا  منونعاربماار ة النررا  نالخبرا  ر يمي الم تن   ي 
عدد ما اةجتماعار  ع قدامخور، اة تثمار  ي مصادر الطاتة المتجدد  نالطاتة ال  رنمائية،  ما 

 ة. المتخصصة علل مدار الدنر  الماار  للجممي
 : في مجال ا طا   ا اووي 

 ع قد الم تد  المربي الخام، حنف / اي تنليد ال  ربا  نتحلية مياب البحر بالطاتة ال ننية  القاهر : .1
( بالت  يي نالتمانا بيا ال يئة المربية للطاتة الررية نهيئة المحطار ال ننية لتنليد 2-4/12/2019

تو ن ال  ربا  بجم نرية مصر المربية نأما ة المجل، النرارال المربي لل  ربا  بجاممة الدنف المربية، 
طار الطاتة ال ننية، نوع ال يا ار نالتخطيط للطاتة، تق يار مح: خالله م اتاة توايا عديد  حنف

دنر  النتند ال ننال ن يا ار اإلمداد بالنتند ال ننال، الم ظنر اةتتصادال نالمالي لمحطار الطاتة 
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ال ننية، ت مية نتيهيف المنارد البارية، تطنير الب ية التحتية ال ننية،  رالة ملنحة مياب البحر با تخداو 
بالتق يار  اةرتقا التنصيار يتنتع أا ت اهو  ي  صدر عا الم تد  مجمنعة ما. نتد الطاتة ال ننية

 ال ننية ال لمية  ي الم طقة المربية.
 ي مدي ة ب يا حنف محطار القن  ال ننية: "  تاج ال  ربا  نتطبيقار أخر "  دنر  تدريبية ع قدر .2

، نتو خالل ا التمر  علل تطبيقار مقاعالر القن  المختلقة ما 26/12/2019-20خالف القتر  
الدنر  علل   و الت  نلنجيا  ر ررأجف  د  قص الدنف المربية ما الخبرار الماهلة تيهياًل عاليًا،  ما 
 ن اعدرية مياب البحر ن يرها، الصي ية  ي مجاف مقاعالر القن  نتطبيقات ا  ي تنليد ال  ربا  نتحل

علل ا تيما   ظاو القدر  ال ننية نترنيد المختصيا المر  بالممر ة ام ا ية نالتجار  الصي ية 
نهي مخصصة للم  د يا نالق ييا نالمنظقيا تحر مظّلة البرامج  الحديثة المتملقة بمنونع الدنر ،

نليد ال  ربا  نتحلية مياب البحر نالتطبيقار النط ية إل اا  محطار القن  ال ننية رار المالتة بت
 امخر .

 :  ا تعاو  ا عربي ا  ياي في مجال ا طا 
تو التنتيع علل اتقاتية ا اا  مر ر التدري  المربي الصي ي  ،طار التمانا المربي الصي ي  ي مجاف الطاتة  ي 

جاممة نال يئة النط ية للطاتة بجم نرية ل( بيا امما ة المامة ل10/7/2018 :ب يا مدي ة  للطاتة ال ظيقة
الصيا الامبية، نتد تو اةتقاي علل عقد دنرار تدريبية ننر  الممف بالت ان  بيا الدنف المربية نجم نرية 
الصيا الامبية، ن ي هرا اةطار ع قدر أربع دنرار تدريبية  ي مجاف الطاتة ال ظيقة بجم نرية الصيا الامبية 

نال يئة النط ية للطاتة  المجل، النرارال المربي لل  ربا  ما ةأي بت ظيو ماتري بيا ، نرل2019خالف عاو 
 علل ال حن التالي:  ، ن بجم نرية الصيا الامبية

خالف  ، نالثا ية26/7/2019-20ع قدر دنرتاا تدريبيتاا  ي مجاف الاب ار الر ية امنلل خالف القتر   .1
تو خالل ما تقديو محاورار عديد    ي الاب ار الر ية نالت  نلنجيا ن  ،29/11/2019-23  القتر 

دار   الصي ية  ي هرا المجاف،  ما املر منونعار عديد  م  ا ا تر ر امايا  لص اعة الطاتة، نا 
ت امف الطاتة ال ظيقة علل  طاي نا ع، نت  نلنجيا  حص الاب ار بالطائرار بدنا طيار، ن ظاو مراتبة 

دار  تاغيف محطة  رعية ر ية الاب ار الر  ت  نلنجيا  تنريع الاب ار، نالاب ار الر ية  ين ية نا 
 تاج ت  نلنجيا محطار التنريع  مصا ع بم  نعلل هام  الدنر  تو ريار   .اةتصاةر نالمملنمار

 مماهد أبحال الاب ار الر ية. بم  ن قف ال  ربا  ن 
-Clean Coal Technology ) 13ا القحو ال ظي   ع قدر الدنر  التدريبية الثالثة حنف ت  نلنجي .2

، نتو خالل ا ارم مراحف تطنير ت  نلنجيا تنليد الطاتة با تخداو القحو، ن رلي تنويح (19/10/2019
، نهي النصنف  لل   بة ا ت الي الطاتة ما منرد القحو 2030الخطة اة تراتيجية الصي ية لماو 

م تخدمة  ي تنليد الطاتة،  ما تو التمري  بالتق يار الرئي ية جمالي المنارد ال % ما 50ال ظي   لل 
محطار نمصا ع   لل بم نتوم ر الدنر  القياو بريارار ميدا ية  .افة تخداو القحو ال ظي  القمّ 

 ت  نلنجيا القحو ال ظي . 
Large PVع قدر الدنر  التدريبية الرابمة حنف الطاتة الام ية تحر ع ناا "محطار ال  رن الونئية"  .3  

) (Station  13-19/10/2019 ّتد ،) و خالل ا مجمنعة ما الم  د يا المتخصصيا  ي مجاف
  Tbeaنار ة  Longiالمحطار ال  رنونئية ما المم د الصي ي ل  د ة الطاتة المتجدد  نار ة 

دنل و، نما أهو الم انيا  بتجار و ممثلن الدنف المربية بم  المرن  الخاص  ما تدّ  .مرئية اً عرنو
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صالم  ظاو الطاتة الونئية  التي ت انلت ا المرن : محطة الطاتة ال  رنونئية نتخريا الطاتة نا 
نتطنير الطاتة ال  رنونئية الصي ية نالتي ت  تخدو  ي ا تق يار الخاليا عالية ال قا   علل  طاي نا ع، 

طار ال يا  ار نا قتام ال ني نالتمانا بيا القطاع الخاص نت قير ا تراتيجية الت مية الخورا ، نا 
 نالح نمة.

 

 
 في مجال ا اقل وا سياح : .5

 في مجال ا اقل: 
 ت ظيو أن الماار ة  ي اةجتماعار التالية:التامر امما ة الق ية لمجل، نررا  ال قف المر  ب

اجتمررراع  قررراط اةتصررراف  ررري الررردنف المربيرررة الررررال  ظمتررره ام اديميرررة المربيرررة للملرررنو نالت  نلنجيرررا نال قرررف  -
للتمريررر  ، )19/9/2019-18 :بيرررنر(البحرررال بالتمررانا مررع اةتحرراد المربرري لغررر  المالحررة البحريررة 

التجمرررع البحررررال   لرررلن نائرررد  تامرررة التجممرررار البحريرررة النط يرررة  ررري الررردنف المربيرررة، ناة ورررماو  بمق رررنو
 المربي، ن اا ما أهو تنصياته:

 .تاجيع الدنف المربية علل   اا  تجممار بحرية نط ية لتمرير القطاعار نام اطة البحرية 
  تاجيع الدنف المربية علل   اا  اب ة عربية ما التجممار البحرية النط ية لتبادف الخبرار

 نالدرا ار.
  برا ية.يورنر  تياو الدنف المربية باتخار اةجرا ار اةحتياطية نامم ية ود ال جمار ال 
 -ام اديميرررة المربيرررة للملرررنو نالت  نلنجيرررا نال قرررف البحررررالمقرررر (نررا  ال قرررف المرررر   لمجلررر،( 32  الرردنر  -

 ، ن اا ما أهو تراراته ما يلي:)14/11/2019-13 :مدي ة اإل   درية
  بايا دعن  الدنف المربية بالتحري ال ريع  2018( لماو 461ترار المجل، رتو  التي يد علي

 .لتقديو الدعو الطنعي لقطاع ال قف القل طي ي
  الترحي  ندعو طل  جم نرية مصر المربية بإ اا  نا توا ة م ت  تمثيف  تليمي للم ظمة

 ا التق ي للم ظمة.البحرية الدنلية للدنف المربية لتقديو خدمار نأ اطة بر امج التمان 
  تا يف لج ة مقتنحة المونية برئا ة دنلة ال نير لبحل نومية اةتقاتيار المربية  ي مجاف

 ال قف.
  الث ا  علل الج ند المربية الماتر ة بايا تا نا اةتحاد امنرنبي حنف الم ا  ة المادلة  ي ال قف

ا تبف بم  امطرا  لتخقي  م (712/2019  الجنال نالرال يوما عدو   ا   ا تخداو القا نا
 القن  الت ا  ية لار ار الطيراا المربية.

-9 :رد يررررررررة ال ااررررررررميةالممل ررررررررة ام -اا عّمرررررررر( اة رررررررر نا( للج ررررررررة ال قررررررررف  رررررررري لج ررررررررة 20  اةجتمرررررررراع -
 هو المنونعار التي تو م اتات ا ما يلي:أنما  (،10/12/2019
  2030ال قف ناللنج تيار نخطة الت مية الم تدامة لماو. 
 حنف  المة المرنر نالتحديار المرتبطة بمقد عمف اممو المتحد  لل المة المرنرية  يةحلقة  قاا

2011-2020. 
 حنف مبادر  الحراو نالطريي نمارا تحمف للم طقة المربية. يةحلقة  قاا 
  .التحنف  لل اةتتصاد الرتمي نأثرب علل تطاع ال قف ناللنج تيار 
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لل قررف البرررال نالبحرررال نمتمرردد الن ررائط بالقرراهر   مقررر ام اديميررة المربيررة  اةجتمرراع الماررتري للجرراا الق يررة -
(، نمرررا أهرررو المنورررنعار 30/1/2020-28: اة ررر  دريةمدي رررة  –جيرررا نال قرررف البحررررال للملرررنو نالت  نلن 

 التي تو ت انل ا ما يلي:
  المربية.م اتاة الم ند  الرابمة ةتقاتية ت ظيو ال قف البحرال للر ا  نالبوائع  ي الدنف 
 رد ية ال اامية علل اتقاتية ال قف درا ة تحقظ جم نرية مصر المربية نالممل ة ام

 بالمبنر الترا رير( بيا الدنف المربية.
 اديمية حنف الدنر اةتتصادال لص اعة  صالم نب ا  ال قا  ي الدنف نرتة عمف مقدمة ما ام 

 المربية.
 المربية حنف   اا  تجمع بحرال عربي.  تائج نتقرير اجتماع  قاط اةتصاف  ي الدنف 

  في مجال ا سياح: 
 ت ظيو أن الماار ة  ي اةجتماعار التالية:التامر امما ة الق ية للمجل، النرارال المربي لل ياحة ب

 ترن ، : اةجتماع الماتري لم رانلي مجلر، نررا  الداخليرة المرر  ننرارار ال رياحة  ري الردنف المربيرة  -
 :التاليةنتو خالله  ترار التنصيار نالمقترحار  ،(23/9/2019
  أهمية التمانا امم ي المربي بيا أج ر  الارطة المم ية بتيميا حر ة ال ياحة النا د  ما خالف

 .التدري  الماتري نتبادف المملنمار نالخبرار نت ظيو الماتمرار نال دنار ننر  الممف
 ال ياحية نالق دتية نامثرية خاصة ود حنادل  نوع الخطط امم ية التي ت قف تيميا الم اار

 اإلرها  التي ت ت د  ا.
   الت  يي مع أج ر  اإلعالو المربية ل ار النعي ال ياحي بيا المناط يا نالتمانا مع أج ر

 الارطة  ي مجاف وبط المخالقار ال ياحية با ف عاو.
 ارطة المربية لتنويح التحديار أهمية الت  يي بيا ال يئار نار ار ال ياحة المربية نأج ر  ال

 امم ية ال ياحية ن/ليار التمامف مم ا.
  برار تيثيرها تنعية الرأال الماو المربي بمختل  صنر نأا اف الجرائو التي ترت   ود ال يام نا 

 علل حر ة ال ياحة النا د .
  الثقا ة امم ية  ي تياو أج ر  اإلعالو امم ي بمجمنعة ما ام اطة اإلعالمية ناةتصالية ل ار

 اف ال ياحي للتيثير علل الجم نر المربي.جالم
ن رراا  ،(30/9/2019-29: اةجتمرراع الثررا ي لقريرري عمررف متابمررة ت قيررر مبررادر  الت امررف  امما ررة المامررة -

 ما أهو التنصيار ما يلي:
 ي لملتقل تياو المر ر اإلتليمي المربي للترال المالمي  ي ممل ة البحريا بتطنير التصنر امنل

 اة تثمار  ي مناتع الترال الثقا ي  ي الدنف المربية.
  لل تخطيط نت قير برامج تنعنية بالترال الحوارال علل الم تن  النط ي. دعن  الدنف المربية 
  دعن  الم ظمة المربية لل ياحة إلاراي الم ظمة المربية للتربية نالثقا ة نالملنو نبالتمانا مع

 للمتاح   ي تطنير نت قير البرامج التدريبية  ي مجاةر المتاح  المختلقة.الم ظمة المربية 
 :الجم نريررررة التن  رررريةاةجتمرررراع الماررررتري الثررررا ي لررررنررا  ال ررررياحة ننررا  الثقا ررررة  رررري الرررردنف المربيررررة   -

 نما أهو تراراته ما يلي: ،(16/10/2019
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 ر  ريي الممف المم ي بمتابمة حل الدنف المربية علل المريد ما التقاعف نالتجان  مع متطلبا
 ت قير مبادر  الت امف بيا ال ياحة نالترال الحوارال نالثقا ي  ي الدنف المربية.

   تخطيط نت قير برامج تنعنية بالترال الحوارال علل الم تن  النط ي نعلل أا تتوما محتن
 للترال الحوارال المربي.

  ت لي  الم ظمة المربية للتربية نالثقا ة نالملنو بنوع الارنط المرجمية لدرا ة  م ا ية تصميو
 ل ترن ي عربي للم تجار الثقا ية للحر ييا  ي الدنف المربية. تطبيي 

  دعن  الم ظمة المربية لل ياحة إلاراي الم ظمة المربية للتربية نالثقا ة نالملنو نبالتمانا مع
 بية للمتاح   ي تطنير نت قير البرامج التدريبية  ي مجاةر المتاح  المختلقة.  الم ظمة المر 

  حيا  الترال، مع دعن  الدنف المربية  لل صيا ة مااريع ماتر ة  يما بي  ا للت مية الثقا ية نا 
 اة تقاد  ما مصادر التمنيف المربية ناإلتليمية نالدنلية.

 ي الدنف المربية  لل التمانا الدنلي  يما بي  ا  ي مجاف  دعن  نرارار ال ياحة ننرارار الثقا ة 
 الصيا ة نالترميو لمناتع الترال امثرال نالتاريخي للتمري  بالمنرنل النط ي.

  تنجيه اة تثمارار المالية ناللنج تية  حن المااريع رار المالتة باةتتصاد الم تداو المرتبط
  ي الت مية ال ياحية. بت مية نتثميا الخدمار المتحقية نأثرها 

ن راا مرا أهرو  ،(17/10/2019: الجم نريرة التن  ريةاةجتماع الخام، للج ة الق ية لل ياحة المربيرة    -
 التنصيار: 

  ترار مجل، الجاممة منج  ، نالممتمد  بالمربيةال ياحية عدو تمديف م مل نثيقة اة تراتيجية
 .29/3/2012بتاري  ( 23د.ع  ( 561رتو  علل م تن  القمة المربية 

  نرارار الداخلية ننرارار نهيئار ال ياحة  ي الدنف  لم انلير ع تنصيار اةجتماع الماتري
( نالخاصة بمقترم /ليار مناج ة تحديار امما 23/9/2019 :الجم نرية التن  يةالمربية  

لل ظر  23/12/2019بتاري  ال ياحي المربي،  لل المجل، النرارال المربي لل ياحة  ي دنرته 
 لممف بمنجب ا.نا ي المنا قة علي ا 

  ر ع تنصيار م تد  ال ياحة المي ر   ي الم طقة المربية  لل المجل، النرارال المربي لل ياحة  ي
 لممف بمنجب ا.نالل ظر  ي المنا قة علي ا ، 23/12/2019بتاري  دنرته 

 الممل ررة المربيررة ال ررمندية: - امح ررا ( للم ترر  الت قيرررال للمجلرر، الررنرارال المربرري لل ررياحة 25الرردنر    -
( 22  نترررو خاللررره درا رررة المنورررنعار المدرجرررة علرررل ماررررنع جررردنف أعمررراف الررردنر ، (22/12/2019

عداد التنصيار باي  ا.  للمجل، النرارال المربي لل ياحة، نا 
(. 23/12/2019الممل رة المربيرة ال رمندية:  -( للمجل، النرارال المربي لل ياحة   امح ا 22الدنر    -

 نما أهو المنونعار التي تو م اتاات ا  ي المجل، ما يلي:
 .تقرير نترارار اةجتماع الماتري الثا ي لنررا  ال ياحة ننررا  الثقا ة  ي الدنف المربية 
  لل ياحة اة تراتيجية المربيةالم ند  المحدثة لنثيقة. 
  لل ياحة ية المربيةاة تراتيجتقميف محنر المملنمار ناإلحصا ار ال ياحية لدعو. 
 دعو تطاع  ل طيا  ي مجاف ال ياحة. 
 .تائج نتنصيار م تد  ال ياحة المي ر   ي الم طقة المربية  
 "الملتقل المربي لألما ال ياحي "ال ياحة نامما را داا للت مية. 
 .الممايير المحدثة لماصمة ال ياحة المربية 
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 في مجال اإلح اء و واعد ا معلوما :  .6
باررًا ليامف ام اطة عامة، نيحظل باهتماو خاص ما أجرف   تراج ن ارر  حصرا ار  الممف اإلحصائي منتماً يحتف  -

يرررتو ت قيرررر تنصررريار اجتماعرررار  ،ن ررري هررررا الاررريا عاليرررة الجرررند ، تلبررري احتياجرررار م رررتخدمي اإلحصرررا ار المربيرررة.
 نهل: ،اللجاا اإلحصائية

 لج ة الق ية الدائمة لإلحصا .          ال .1
 .لج ة الت  يي اإلحصائي بيا  دار  اةحصا  نتناعد المملنمار نالم ظمار المربية المتخصصة .2
 اللج ة القرعية لإلحصا ار اةتتصادية.  .3
 اللج ة القرعية للح ابار القنمية. .4
 اللج ة القرعية لإلحصا ار ال  ا ية ناةجتماعية. .5
 اللج ة القرعية لب ا  القدرار اإلحصائية.   .6

 بت قير بر امج   نال يامف ام اطة التالية:  رلي تقنو امما ة المامة ، ن  صدار ال ارار اإلحصائية ما يتو  -
  خررر /تحررديل محتررن  تاعررد  البيا ررار الخاصررة بالتجررار  الخارجيررة لرردنف الررنطا المربرري نا ررت ماف بيا ات ررا حتررل

 دار . اإلمع  تاحة هرب البيا ار التقصيلية لجميع الم تخدميا نالبحل  ي ا ما خالف منتع  ،  ة متاحة
 لجميع الم رتخدميا نالبحرل  ي را مرا خرالف منترع  ، تاحة تناعد بيا ار الرراعة، ال قف، اةتصاةر نالمملنمار

 دار .اإل
  الطاترة  –تن  الممرف  -اإلحصائية  ال  ااباتي  صنف المجمنعة بتحديل محتنيار تناعد البيا ار الخاصة– 

 الح ابار القنمية(. –الصحة  –التمليو  – مار ام
   لررري خررراص بمااررررار الت ميرررة الم رررتدامة  ررري امبمررراد الثالثرررة  اتتصررراديةطرررار عربررري أنّ المارررار ة  ررري نورررع- 

 بيئية(. -اجتماعية
   المربي بيا ار ال ياحة لدنف النطاالممف مع الم ظمة المربية لل ياحة لتطنير نتحديل محتن  تاعد. 
  .تن ير اةحتياجار اإلحصائية الالرمة لم تخدمي البيا ار داخف نخرارج امما ة المامة 
  أرتاو نماارار". :دنف عربية" الممف علل تحديل البيا ار إلصدار المدد الثاما ما  تي 
   ناعد المملنمار نلجا  ادار  اةحصا  نت اةعداد إلصدار المدد الثا ي ما  تي  "تمري". 
  ناإلعرررداد للمررراو الدرا ررري  2019-2018متابمرررة الدار ررريا علرررل المررر ح الدرا رررية  ررري المر رررر الرررديمغرا ي عررراو

2019-2020  . 
حيررررل يررررتو القيرررراو  ؛التمررررانا مررررع امج ررررر  اإلحصررررائية المربيررررة نالم ظمررررار المربيررررة ناإلتليميررررة نالدنليررررة الجررررر  مررررا ي -

 بما يلي:
  اةتصرراف بررامج ر  اإلحصررائية المربيررة للحصررنف علررل البيا ررار الالرمررة لل ارررار اإلحصررائية نلقناعررد البيا ررار

 مم ا  يما يخص ت قير تنصيار اللج ة الدائمة نلجا  ا القرعية، نت قيرر بر رامج الممرف ال ر نالالم تمر نالتمانا 
 .لألما ة المامة

  2008لدنليررة لت ظرريو دنرار تدريبيررة  رري مجرراف الح ررابار القنميررة التمررانا مررع الم ظمررار اإلتليميررة نامناصررلة 
حصرائية المربيرة ج رر  اإلة لتجرانر التحرديار التري تناجره امننراة عمف حنف البيا رار الورخمة ندنرار تدريبير

 .2030إل تاج ن ار ماارار الت مية الم تدامة 
  النراريررة المتخصصررة مررا أجررف تح رريا جررند  البيا ررار لمجررال، بامناصررلة التمررانا مررع امما ررار الق يررة المم يررة

 اإلحصائية  ي الدنف المربية  ي بم  القطاعار نر ع  قا   المامليا  ي ا.
  حصائية المربية  ي مجاف الح ابار القنمية نمااررار الت ميرة   نا لتمرير ب ا  القدرار اإللج ة اةالتمانا مع

 .2030الم تدامة 



115 

   ادا  ا عربي :ا ماظما  واالتحفي مجال  .7
( مرررررررا مماهرررررررد  الررررررررد اع المربررررررري المارررررررتري نالتمرررررررانا اةتتصرررررررادال بررررررريا دنف الجاممررررررررة 8ن قرررررررًا لررررررر ص المررررررراد    -

، المارررررتري المربيرررررة، يمتبرررررر المجلررررر، اةتتصرررررادال ناةجتمررررراعي هرررررن المرجميرررررة القنميرررررة لما  رررررار الممرررررف المربررررري
مناثيق رررررا، نيقرررررنو بإ ارررررا  الم ظمرررررار نتقيررررريو يارررررر  علرررررل ح رررررا تيررررراو الم ظمرررررار المربيرررررة بم ام رررررا المبي رررررة  ررررري 

أدائ رررررا ناعتمررررراد منار ات رررررا ندرا رررررة   جارات رررررا نتقرررررارير هيئرررررار الرتابرررررة الخاصرررررة ب رررررا، ن رررررف رلررررري يرررررتو مرررررا خرررررالف 
لج رررررررة   يرررررررة متخصصرررررررة م بثقرررررررة عرررررررا المجلررررررر، اةتتصرررررررادال ناةجتمررررررراعي ت رررررررمل لج رررررررة الم ظمرررررررار للت  ررررررريي 

ربيرررررة نالم ظمرررررار المربيرررررة المم يرررررة. نتجتمرررررع هررررررب اللج رررررة مرررررر  نالمتابمرررررة تورررررو  ررررري عورررررنيت ا جميرررررع الررررردنف الم
ناحررررررد   ررررررف عرررررراميا إلترررررررار خطررررررط نمنار ررررررار الم ظمررررررار تم يرررررردًا ةعتمادهررررررا مررررررا تبررررررف المجلرررررر، اةتتصررررررادال 

ناحررررررد   ررررررف عرررررراو لدرا ررررررة   جررررررارار الم ظمررررررار نالح ررررررابار الختاميررررررة   ناةجتمرررررراعي،  مررررررا تجتمررررررع اللج ررررررة مررررررر 
 دار  الم ظمرررررررار ناةتحرررررررادار المربيرررررررة هررررررري نتمرررررررد  .يرررررررة ناإلداريرررررررة الخاصرررررررة ب رررررررابرررررررة المالنتقرررررررارير هيئرررررررار الرتا

امما ررررررة الق يررررررة للج ررررررة الم ظمررررررار للت  رررررريي نالمتابمررررررة نلج ررررررة الت  رررررريي المليررررررا للممررررررف المربرررررري الماررررررتري برئا ررررررة 
ن ررررررربي للمجلررررررر، اةتتصرررررررادال ناةجتمررررررراعي أا أصرررررردر تررررررررارًا طلررررررر   يررررررره مرررررررا  دار  الم ظمرررررررار  .اممرررررريا المررررررراو

للج رررررررة لمربيرررررررة نتقرررررررديو تقريرررررررر دنرال عرررررررا رلررررررري تحرررررررادار المربيرررررررة أا تاررررررراري  ررررررري اجتماعرررررررار الم ظمرررررررار اناة
 مة نالمجل، اةتتصادال ناةجتماعي. الم ظمار للت  يي نالمتاب

اار ر امما ة المامة  ري اةجتماعرار التاليرة لتنوريح تررارار مجلر، جاممرة الردنف المربيرة نالمجلر، نت قيرًا لرلي،  -
ناةجتماعي الخاصة بالم ظمار المربية المتخصصة نارم تنصيار لج رة الم ظمرار للت  ريي نالمتابمرة  اةتتصادال

 نلج ة الت  يي المليا للممف المربي الماتري:
 :الجم نرية التن  ية(الدنر  اة تث ائية للجممية المامة للم ظمة المربية لت  نلنجيار اةتصاف نالمملنمار  .1

23/9/2019( 
لجاممة بم ناا "دنر اةتحادار لالملتقل الثالل لالتحادار المربية المتخصصة تحر رعاية امميا الماو  .2

 :امرد ية ال اامية الممل ة –ااعمّ  (المربية ال نعية  ي م ظنمة الممف المربي الماتري  ي المرحلة القادمة"
9-10/10/2019.) 

/ 16/10-14 :الممل ة المغربية-مرا   (للت مية اإلدارية  ( للمجل، الت قيرال للم ظمة المربية110الدنر    .3
2019(. 

 .)20/10/2019-19القاهر :  (( لمجل،  دار  م ظمة الممف المربية91الدنر  المادية   .4
امما ة (لقريي الممف الثالل الخاص بتطنير الممف اةتتصادال ناةجتماعي المربي الماتري  12)  اجتماع .5

 . (28/10/2019-27 :المامة
متخصصة نالم بثقة عا المربية البدرا ة ام ظمة ام ا ية المنحد  للم ظمار  المامة: اجتماع اللج ة الق ية .6

 .)6/11/2019-4 :امما ة المامة(لج ة الم ظمار للت  يي نالمتابمة 
( للجممية 24الدنر   ن ( للمجل، الت قيرال لأل اديمية المربية للملنو نالت  نلنجيا نال قف البحرال، 38الدنر    .7

 (. 13/11/2019-10 :مدي ة اإل   درية(المامة لأل اديمية المربية للملنو نالت  نلنجيا نال قف البحرال 
 (. 22/11/2019-12 ( للمجل، الت قيرال لم ظمة المرأ  المربية  القاهر :17اةجتماع المادال   .8
-3ص اعية نالتمديا  الممل ة المغربية: ( للمجل، الت قيرال للم ظمة المربية للت مية ال56الدنر    .9

5/12/2019) 
 (.4/12/2019( للمجل، الت قيرال للم ظمة المربية الت مية الرراعية  جم نرية ال نداا: 50جتماع  اة .10



116 

 (.8/12/2019-5 ( للمجل، الت قيرال لل يئة المربية للطاتة الررية  القاهر :63الدنر    .11
تحاد ال( للجممية المامة ل39د  راعار الدنف المربية، نالدنر   الت قيرال ةتحا ( للمجل،102 الدنر   .12

 .(14/12/2019-8:  جم نرية ال نداا
-10: ( للمجل، الت قيرال للم ظمة المربية للتربية نالثقا ة نالملنو  الجم نرية التن  ية112الدنر  المادية   .13

12/12/2019.) 
ابمة الم بثقة عا المجل، اةتتصادال ناةجتماعي اةجتماع اة تث ائي للج ة الم ظمار للت  يي نالمت .14

 (.19/12/2019-17المامة: امما ة 
 (.26/12/2019-25اجتماع المجل، الت قيرال للم ظمة المربية للطيراا المد ي  الممل ة المغربية:  .15
  امما ة المامة: اللج ة الق ية المم ية بدرا ة ام ظمة ام ا ية المنحد  للم ظمار المربية المتخصصة  .16

20-22/1/2020). 
 

   في مجال ا ع  ا  اال ت ادي : .8
 :في مجال ا تعاو  ا عربي ا دو ي 

 ا تعاو  ا عربي ا  ياي:   
اار ر بمثة الجاممة المربية بب يا نعدد ما الدنف المربية نالم ظمار المربية المتخصصة  ي  -

جم نرية  -/  ي غايا" مقاطمة ي تاناا China –Arab Expo 2019الممر  الصي ي المربي 
قدر التي ع   ، ي "تمة امعماف المربية الصي ية" اار ر(،  ما 8/9/2019-5الصيا الامبية: 

علل هام  أعماف الممر ، ب د  دعو نتمرير التمانا اةتتصادال ناة تثمارال بيا الدنف 
هرا الممر   . ني مدّ ة بيا الطر يالارا ة اة تراتيجيالمربية نالصيا نتمرير التبادف التجارال نا

 تاجية، التمانا  رصة هامة لتطنير /ليار التمانا بيا الجا بيا  ي مجاةر الطاتة اإل
ن يرها ما المنونعار  ،ل ترن ية، الرراعة نال ياحةالت  نلنجي، اةتتصاد الرتمي نالتجار  اإل

م ظمة  2900اري ما ما 12600ااري  ي الممر  حنالي نتد رار اةهتماو الماتري. 
خاصة  ؛عربية دنلة عربية ن ير 60 تليمية.  ما ااري عدد ما ممثلي الار ار نالما  ار ما 

 الحراو نالطريي.طريي  علل طنفالدنف الناتمة ما 
 :ا تعاو  ا عربي ا يابااي 

ترنيج اة تثمار  ي  نب د دعو نتمرير التمانا اةتتصادال المربي اليابا ي الماتري،   طار ي  -
قد الم تد  اةتتصادال ام ناي المربية ناليابا ية نعر  القرص اة تثمارية الحالية نالم تقبلية، ع  

( لمجل، الجاممة 152علل هام  الدنر  المادية  (، نرلي 9/9/2019 :القاهر المربي اليابا ي  
لغر  المربية، : اتحاد ان ف ماجاممة لعلل الم تن  النرارال، بت ظيو ماتري بيا امما ة المامة ل

، اليابا ية ، مجل، امعماف المصرال اليابا ي، نرار  الاانا الخارجيةعماف المر اتحاد رجاف ام
ظمة اليابا ية نرار  التجار  نالص اعة اليابا ية، المر ر اليابا ي للتمانا مع دنف الاري اةن ط، الم 

ما بي  و عدد ما ال اد   ًا؛( ماار 300الم تد  حنالي  ااري  ي أعماف  نتد .للتمانا الخارجي
 عدد ما  قرا  الدنف المربية بالقاهر ن رلي ، تجار   ي الدنف المربية نالياباانررا  اةتتصاد نال

را ا  الار ار المربية ناليابا ية  واًل عا بم   بار الم انليا الح نمييا المر  ناليابا ييا، ن 
 الجا بيا. ماعماف ن بار رجاف ام ار المربية المتخصصةمديرال نممثلي الم ظمن 
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، نرلي ب د  بحل  بف (ت انلر أعماف جل ة الممف امنلل منونعار  الطاتة /الب ية التحتية -
تمرير التمانا بيا الدنف المربية ناليابا ية  ي القطاعيا باعتبارهو ج نرًا هامة للتمانا الث ائي بيا 

/الاخصيار ال رتن ية اليابا ية منونعار  التر يه الممف الثا يةجل ة ا. نت انلر الجا بي
Manga نالار ار ال اائةStartups ) / اي جديد  للتمانا المربي اليابا ي  ي هرب ن يقية  تح 

 .المجاةر الم تقبلية نالخاصة بام  ار الت نيقية للم تجار نالار ار ال اائة
  ا تعاو  مع ا باص االس مي  لتامي: 

الممل ة  –تليمي"  جد  اار ر امما ة المامة  ي "الحدل امنف ل يا ة نا تراتيجية ت امف التمانا اإل -
 المي للت مية ب د  عر  ال يا ار نالتي  ظم ا الب ي اإل، (5/12/2019-4 المربية ال مندية:

 ااري  ين يا. ياإلتليمالجديد  للب ي اإل المي للت مية  حن خطط نا تراتيجيار التمانا مع الار ا  
مو  مائية متمدد  امطرا  نم ظمار امر  اإلتليمية نالمصاعدد ما م ظمار التمانا اإلهرا الحدل 
ت قير ا تراتيجية نخطط  باياتو ا تمرا  مارنع خطة عمف الب ي خالف القتر  المقبلة ن المتحد . 
تليمية لال ترااد اإلير  ليمية ن تتليمي ما خالف عقد جل ة عص    رال حنف الخطط اإلالت امف اإل

لل    اةتليمييا. نتو تق يو الحونر  المي للت مية مع الار ا حن اعتماد ا تراتيجية الب ي اإل ب ا
 ، نرلي ريقياأتار  / يا، تار   ،ن ط: مجمنعة الاري اممنعار  ينلنيار التمانا مع الب يثالل مج

 لت  يي التمانا حنف المنونعار التالية:
  ا ية لإلتليو.ير التناصف نالتمانا عبر الحدند لتن ير ال لع امتمر  .أ 
 .دف التجارال ناة تثمارار البي يةتح يا م اخ اة تثمار نالت ا  ية لتاجيع التبا .  
 تمرير التجار  نالتمنيف اة المي لتمرير الت مية عبر الحدند. .ج 

تمرير الت امف  ي قصن  وما الم اتاار، نرلي مهميت ا ال  دراج عدد ما المارنعار ما تو 
م طقة التجار  الحر  المربية ال بر ، تمرير الرنابط بيا ، نهرب المارنعار تامف: اةتتصادال المربي

اةتصاةر، التحنف الرتمي نالتجار  اةلي ترن ية، الربط البرال   الدنف المربية  ي مجاةر الب ية التحتية
لل عدد  ، اتقاتية اة تثمار المربية الجديد ، باإلوا ة (ال ني المربية الماتر ة لل  ربا دعو نال   ي، 

تليمية الماار ة لتمرير الت امف اإلتليمية ن ير ما تبف ممثلي الم ظمار اإلالمقترحة ما المارنعار 
 اةتليمي مع الب ي خالف القتر  القادمة.

  لعاد  االعمار وا تامي دعم ج ود ا جم وري  ا يماي  في: 
بايا دعو ج ند الجم نرية  20/1/2019( بتاري  57لقرار القمة المربية الت منية الرابمة رتو   ت قيراً 

( بماار ة 27/8/2019 قد اةجتماع الت  يقي  امما ة المامة:عمار نالت مية، ع  اليم ية  ي  عاد  اإل
، تطاع طاع الاانا اةتتصادية، تطاع الاانا اةجتماعيةالمامة  ت ممثلي الجم نرية اليم ية، نامما ة

  ار حنف ت قير القرار لتبادف الرا  نام، نرلي ميا الماو(م ت  ام، قنمي المربيالاانا المربية نامما ال
نالتما ي اةتتصادال بالجم نرية عمار اإلليه نم اتاة الم ند  امنلية لخطة أنلنيار  عاد   الماار 
حيل تو  عداد تقرير  ؛عد  تنصيار تامر امما ة المامة بمتابمة ت قيرها اةجتماع نصدر عااليم ية. 

نلية لخطة أنلنيار  عاد  لجاممة علل الم ند  امليتوما مالحظار نمقترحار  دارار امما ة المامة 
بالتقرير ن رلي  تو منا ا  الج ار المم ية اليم يةن نالتما ي اةتتصادال بالجم نرية اليم ية. عمار اإل

، طرية المربية حنف الخطةمالحظار نمقترحار الدنف المربية نالم ظمار المربية المتخصصة نالغر  الق  
اةجتماع   يلم اتات ا نبلنرت ا  ي ا ل ا ال  ائي ، تم يدًا تمديف الخطة ع دبميا اةعتبار مخرها 

، نرلي  ي  طار بمقر امما ة المامة 2020الت  يقي الثا ي المقترم عقدب خالف الربع اةنف ما عاو 
 نالتما ي اةتتصادال بالجم نرية اليم ية.عمار اإللتحديد منعد عقد الماتمر الدنلي إلعاد   التحوير
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  يعباء اال ت ادي  واالجتماعي  ا مترتب  على استضاف  ا  جئي  ا سوريي ا: 
بايا امعبا  اةتتصادية  20/1/2019( بتاري  54لقرار القمة المربية الت منية الرابمة رتو   ت قيراً 

، نترار المجل، ناثرها علل الدنف الم تويقة ناةجتماعية المترتبة علل ا توا ة الالجئيا ال نرييا
لخصنص، عقدر امما ة ا ي هرا  5/9/2019بتاري   (104د.ع   (2242  اةتتصادال ناةجتماعي رتو

طل  جم نرية لدرا ة جم نرية المراي  يبحونر ممثل 6/11/2019المامة اجتماعًا تاانريًا بتاري  
بماار ة الج ار الدنلية الما حة، نالم ظمار المربية  الالجئياالمراي ا توا ة أعماف اجتماع 

لمر   ، نرليالدنف المربية الم تويقة لالجئيا/ال ارحيا ال نرييا، ن المتخصصة، نالص اديي المربية
تو اةتقاي علل . نتد ر بمااريم ا ناةتقاي علل /لية ناوحة لتمنيف تلي المااريعمااريع الدنف التي تقدم

 ما يلي:
تامة ن د امما ة المامة  .أ  لجاممة بحد أتصل خم ة لأا تتحمف جم نرية المراي  ققار  قر نا 

ماار يا، نمااري ناحد  قط ما  ف دنلة ما الدنف التي تقدمر بمااريع لمنونع الالجئيا نهي 
-15(، ن ي ميرا ية مبدئية جم نرية مصر المربيةالجم نرية اللب ا ية،  ة امرد ية ال اامية،  الممل
 أل  دنةر أمري ي تابلة للرياد  أن ال قصاا. 20

أا تقنو جم نرية المراي، نامما ة المامة بدعن  الج ار الدنلية الما حة، نالم ظمار المتخصصة،  .  
 ماف اةجتماع علل  ققت ا الخاصة. نالص اديي المربية، للماار ة  ي أع

ح   ظرن   27/2/2020-26 ، أن20/2/2020-19ماع خالف أيًا ما القترتيا أا يمقد اةجت .ج 
 . الدنلة المويقة

  اال ت ادي حوث وا دراسا  ا ب مجالفي: 
 عررررداد التقريررررر امما ررررة الق يررررة للتقريررررر اةتتصررررادال المربرررري المنحررررد، حيررررل يررررتو  هرررري المامررررةتمررررد امما ررررة 

صررررررر دني ال قرررررررد المربررررررري، الصررررررر دني  :ينهررررررر، لج رررررررار امخرررررررر  المارررررررار ة  ررررررري  عررررررردادببالت  ررررررريي مرررررررع ا
تقرررررنو امما رررررة . ن المصررررردر  للبتررررررنف ةم ظمرررررة امتطرررررار المربيرررررلإل مرررررا  اةتتصرررررادال ناةجتمررررراعي،  المربررررري

 المامرررررررة بإعرررررررداد نمراجمرررررررة القصرررررررنف التاليرررررررة: التطرررررررنرار اةتتصرررررررادية الدنليرررررررة، اةتتصررررررراد القل رررررررطي ي،
  مرررررررا الج رررررررار امخرررررررر  مررررررردّ مراجمرررررررة القصرررررررنف الم  ب .  مرررررررا تقرررررررنوالتمرررررررانا المربررررررري، التجرررررررار  الخارجيرررررررة

قررررررد اجتمرررررراع م اتاررررررة الم ررررررندار امنليررررررة لقصررررررنف التقريررررررر لمرررررراو ع  نتررررررد  ة  رررررري  عررررررداد التقريررررررر. الماررررررار  
 (.5/12/2019-3: امما ة المامة  2020

 غرف ا تجار  وا  ااع  وا قطاع ا خاص في مجال:  
 ردن  ر  المربيرة امج بيرة المارتر ة ن الت  يقي لألم را  المراميا للغر اةجتماع ي  ر امما ة المامة اار  -

الملتقرل الصرحي المربري ر  المربية نالغر  الماتر ة ن المدرا  نامم ا  الماميا نالرا ا  الت قيرييا للغ
الارررا ة عار التاليررة: ت انلررر اةجتماعررار المنوررن نتررد . (26/9/2019- 24(  برررليا: 12املمررا ي  

 /ارررباط براير :اررررو الارري   امنرنبيرررة  رري ورررن  القمررة المربيررة امنرنبيرررة امنلررل ،اةتتصررادية المربيررة
الممرف علرل  يجراد الرعرا  ، تطنير أعماف الغر  الماتر ة لتن يع تاعد  الخدمار نامعوا  (،2019

ن/ليرررار لتقيررريو عمرررف نأدا  الغرررر  أ ررر، ، مرررا تبرررف الارررر ار إلتامرررة ام ارررطة  ررري الغرررر  المارررتر ة
   امج بية –التجارية المربية

امميا الماو الم اعد رئري، تطراع الارانا اةتتصرادية  ري الم ترد  ال قير د.  ماف ح ا علي ااري  -
( لتي رري،  ر ررة 30( نالممررر  المصرراح  لرره ناةحتقرراف بالررر ر   11اةتتصررادال المربرري ال م ررانال  

ر الم تررررد  بماررررار ة م ررررانليا بررررارريا تمّيرررر نتررررد. (23/10/2019  يي ررررا:  التجررررار  المربيررررة ال م ررررانية
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مررا بيرر  و مرردير عرراو  ،نممثلرريا عررا القطرراعيا اةتتصررادال نال يا رري مررا الجررا بيا المربرري نال م ررانال
 يال رقارار المربيرة الممتمررد   ري  يي را نممثلرر يم ظمرة اممرو المتحرد  للت ميررة الصر اعية نعردد مررا ممثلر

 ،اخصرية اتتصرادية 400ااري  ي الم تد   أ ثر ما  ما القطاع الخاص الم تميا بال ني المربي. 
 ال م ا نالدنف المربية.  يعا عدد ما الار ار ما مختل  القطاعار المم ية   والً 

اممريا المراو الم راعد رئري، تطراع الارانا اةتتصرادية  ري أعمراف ال قير د.  مراف ح را علري ااري  -
( تحرر رعايرة نرار  اة رتثمار 28/11/2019-27اةتتصادال المربي الين را ي الثراما  أثي را:  الم تد 

لمربيررة. نالت ميررة الين ا يررة ننرارترري الخارجيررة نال ررياحة الين ا يررة نجاممررة الرردنف المربيررة ناتحرراد الغررر  ا
ار  نالت ميرة  رري ظررف ( لتي رري، الغر ررة المربيرة الين ا يررة للتجرر40يترراما عقررد هررا الم تررد  مررع الرر ر   ن 

اممريا المراو  مرا اراري  بنادر ماجمة  ي ارتقاع ميرراا التبرادف التجرارال بريا الين راا نالردنف المربيرة، 
اجتمررراع اللج رررة الت قيريرررة ناجتمررراع مجلررر،  دار  الغر رررة المربيرررة الين ا يرررة للتجرررار  نالت ميرررة   ررري الم ررراعد

 .  (27/11/2019 أثي ا :بصقته عون مجل،  دار  
اار ر بمثة جاممة الدنف المربية  ي باري،  ي اجتماع مجل،  دار  الغر رة التجاريرة المربيرة القر  رية  -

 (.6/12/2019  باري،:
اار ر بمثة جاممرة الردنف المربيرة  ري ج ير   ري اجتماعرار هيئرار الغر رة المربيرة ال ني ررية للتجرار   -

 (.10/12/2019  ج ي :نالص اعة 
 
 
 

 
 :ا ر ري  وا تاافسي في مجال ا مل ي   .9
  امما رررة المامرررة:( 2019ماارررر اةبت رررار المرررالمي  حرررنف  اةجتمررراع اإلتليمررري المربررري  ارررار ر امما رررة المامرررة  ررري -

ن ائر  المردير المراو للم ظمرة المالميرة للمل يرة الق ريرة،  اممريا المراو الم راعد(، نرلي بحورنر 15-17/10/2019
، نبمارار ة  بالم ظمرة بيرر اةتتصرادييا ن  بالم ظمرة المالميرة للمل يرة الق ريرة، مدير الم ت  المربي للمل يرة الق ريرةن 

، الممل ررة المربيررة ال ررمندية،  نريررة التن  ررية، جم نريررة جيبررنتي، الجم ررة البحرررياممثلرري الرردنف المربيررة التاليررة: ممل
، جم نريررة مصررر ة اللب ا يررةمررراي، الجم نريرر،  ررلط ة عمرراا، جم نريررة الال ررنداا، جم نريررة القمررر المتحررد  جم نريررة
رر رّ رررنترررد عررردد مرررا الخبررررا  المختصررريا  ررري مجررراف المل يرررة الق ريرررة.  ، باإلورررا ة  لرررلالممل رررة المغربيرررة المربيرررة،

 مررا تررو  .التجررار  ال اجحررة  رري عرردد مررا الرردنف المربيررة  رري مجرراف اةبت ررار ب ررد  تبررادف الخبرررار علررلالم اتاررار 
م اتاررة االيررار الترري يم ررا اتباع ررا مررا الح نمررار المربيررة لتمريررر تقرردو ترتيرر  الرردنف المربيررة  رري مااررر اةبت ررار 

 المالمي  ي الم تقبف.
 المربيرررةخالتيرررار الملرررنو نالت  نلنجيرررا  ررري الم طقرررة أالمررراتمر الصرررحقي إلطرررالي اررررعة   ررري ةارررار ر امما رررة المامررر -

  رياراري نترد .  ماليرار الم ترد  المرالمي للملرنو قرد ورمانالرال ع  ، (22/11/2019جم نرية المجر:  - بنداب ر
ميرررر   رررمية ب رررر المررراتمر الرررد تنر  يرررل  ريرررر مررردير م تررر  الين  ررر ن اإلتليمررري للملرررنو بالم طقرررة المربيرررة، ن رررمن ام

ة اررعة أخالتيرار الملرنو نالت  نلنجيرا مظلرة عامرة نا ترارادي نتمتبرر .رد يةئي ة الجممية الملمية المل ية امالح ا ر 
خالتيررررة للملررررنو ت طلرررري م  ررررا المناثيرررري نالتاررررريمار للميرررراديا الملميررررة مررررا خررررالف نوررررع مجمنعررررة مررررا المبررررادئ ام

نت طلررري هررررب الاررررعة ن قرررًا مهميرررة الملرررنو نالت  نلنجيرررا  رررداعو أ ا ررري للت ميرررة  ،نالت  نلنجيرررا  ررري الم طقرررة المربيرررة
 لم تدامة نتمرير م ير  اةبت ار. ا
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، (30/11/2019-20ال نيررر: دنلرة (  44 ري دنرترره   ممررر  ال نيرر الردنلي لل تررا ارار ر امما رة المامررة  ري  -
ريرة  ردن  المل يرة الق  أث را   ماليرار تقديو محاور  بم ناا "المل ية الق ريرة نأثرهرا  ري تطرنير صر اعة ال ارر"حيل تو 

بدنلرررة بالتمرررانا بررريا المجلررر، الرررنط ي للثقا رررة نالق رررنا ناادا  ر ظّمرررنالتررري    ، 25/11/2019التررري عقررردر بتررراري  
طار الحملة المربية لحماية حقني المل يرة الق ريرة نمحاربرة القرصر ة التري   ي نرلي ناتحاد ال ااريا المر ، ال نير 

بثقا ررة  يالررنعمريررد مررا  اررر نب ررد  بالتمررانا مررع اتحرراد ال ااررريا المررر ،  امما ررة المامررةطالت ررا تحررر رعايررة   تررو
 ما ت ببه ما خ ائر  ادحة لل ااريا نالمالقيا.ن رية  ي ظف ا تاار القرص ة حقني المل ية الق 

 امما ررة  اةجتمراع امنف للج ررة المل يررة الق ريررة  ري  طررار م طقررة التجررار  الحرر  المربيررة ال بررر  امما ررة المامررةعقردر  -
( 102د. ع  ( 2190 قيرررررًا لقرررررار المجلرررر، اةتتصررررادال ناةجتمرررراعي رتررررو  تنرلرررري (، 10/12/2019-9المامررررة: 
بارريا م طقررة التجررار  الحررر  المربيررة ال بررر  ن رررلي ترررارار لج ررة الت قيررر نالمتابمررة لم طقررة التجررار   6/9/2018بترراري  

دنلرة : التاليرةالمربيرة الردنف  نع ممثلرااةجتمر  رياراري ن (. 20/6/2019-17 :(  امما رة المامرة47ي اةجتمراع   ر
مررارار المربيررة المتحررد ، الجم نريررة التن  ررية، الجم نريررة الجرائريررة الديمقراطيررة الاررمبية، جم نريررة المررراي، دنلررة اإل

مررا أهم ررا: الارررنط ، مررا المنوررنعار اً  ررات  اةجتمرراع عررددن  ل ررطيا، دنلررة ال نيررر، جم نريررة مصررر المربيررة. 
طررار م طقررة التجررار  الحررر  المربيررة ال بررر ، مقترررم امما ررة المامررة حررنف  يررة  رري ة لممررف لج ررة المل يررة الق ر المرجميرر

طرار م طقرة التجرار . نمرا المقررر عقرد اةجتمراع  م ند  الملحي القا ن ي الخاص بحماية حقني المل ية الق ريرة  ري 
 ه. ة ت ماف م ند  الملحي للنصنف  لل الصيغة ال  ائية ل 2020//رار الثا ي للج ة  ي مار،

خالتيرار أتليمية الثا ية لدنف اري المتن رط/ الردنف المربيرة لألخالتيرار النط يرة ن  ي القمة اإلامما ة المامة  اار ر -
خالتيرار الملررنو نالت  نلنجيرا بالم طقررة أنرترة عمررف عرا ارررعة ترو تقررديو ن ، (16/12/2019-15 :  القرراهر البينلنجيرا 
(  (EMROبيا الم ت  اإلتليمري لارري المتن رط لم ظمرة الصرحة المالميرةبالتمانا هرب القمة نتد تو ت ظيو  المربية.

نوررع ا ررتراتيجيار لتمريررر الرررنابط برريا ر رررر الم اتاررار علررل نم ترر  الين  رر ن اإلتليمرري للملررنو بالرردنف المربيررة، ن 
ف المربيرررة، بالررردن  ة نالتملررريو نالملرررنو نالت  نلنجيرررانرارار الصرررح خالتيرررار البينلنجيرررا نناورررمي ال يا رررار مررراألجررراا 

 خالتيار ال جر .أط اعي ن نتبادف الخبرار  يما يخص الر ا  اةص
 

 في مجال ا تاسين وا متابع  اال ت ادي : .10
  بيةرو  ا رابعة متابع  تارية اتائج و رارا  ا قم  ا عربي  ا تاموي : اال ت ادي  واالجتماعي  في دورت ةا(: 

20/1/2019:) 
(، 20/1/2019اةتتصادية ناةجتماعية  ي دنرت ا الرابمة  بيرنر: أصدرر القمة المربية الت منية: 

بمتابمة ت قير هرب القرارار، ن يتو عر  اإلجرا ار  نتامر امما ة المامة ،ما القرارار اةتتصادية اً عدد
( 31الم تخر  لت قير هرب القرارار وما المل  اةتتصادال ناةجتماعي المر نع  لل الدنر  المادية القادمة  

 (.2020/رار /لمجل، جاممة الدنف المربية علل م تن  القمة  مار،
 : واإلعةداد  لقمة   (2016/ 23/11متابع  تارية اتةائج و ةرارا  ا قمة  ا عربية  اإلفريقية  ا رابعة  )مةاالبو

 :ا جوااب اال ت ادي  –في دورت ا ا خامس  
( لتمرير الارا ة المربية 23/11/2016 ماةبن: عقدر القمة المربية اة ريقية الرابمة بغي يا اة تنائية 

، 1977مصر:  -الدنر  امنلل  لمقررار القمو  ي دنرات ا ال ابقة  نتمد مقررات ا ا ت ماةً  ،اة ريقية
(. نصدر عا القمة " عالا ماةبن" 2013ال نير:  -، الدنر  الثالثة 2010 رر:  - الدنر  الثا ية

 ف أ ا ي علل تمرير التمانا  ي المديد ما المجاةر اةتتصادية نمجمنعة ما القرارار ر رر با
نتد تو ت ظيو عد  اجتماعار بيا امما ة  التجار ، اة تثمار، الطاتة، ال قف، اةتصاةر، التمنيف(. 
ن تمقد القمة المربية اة ريقية الخام ة  .المامة نمقنوية اةتحاد اإل ريقي لمتابمة ت قير مقررار القمة

 .2020لممل ة المربية ال مندية خالف الربع امنف ما عاو با
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   ا جوااب اال ت ادي :  -متابع  اتائج ا قم  ا رابع   لدول ا عربي  ودول أمري ا ا جاوبي 
(، 2015قدر القمة الرابمة للدنف المربية ندنف أمري ا الج نبية  ي الممل ة المربية ال مندية  الريا : ع  

( نالدنر  الثا ية 2005نمبادئ التمانا التي تو  ر ااها  ي الدنر  امنلل للقمة  برارليا: ا ت ماًة م ، 
(. نصدر عا القمة " عالا الريا " الرال ر ر با ف 2012(، نالدنر  الثالثة  بيرن: 2009 الدنحة: 

يئة، ال ياحة، أ ا ي علل تمرير التمانا  ي المديد ما المجاةر اةتتصادية  التجار ، اة تثمار، الب
 .ت قير مقررار القمةمتابمة المامة  نتناصف امما ةالطاتة، ال قف، اةتصاةر(. 

 : ا تعاو  بي  ماظومتي جامع  ا دول ا عربي  وايمم ا متحد 
( 2018( للتمانا الماو بيا م ظنمتي الجاممة المربية ناممو المتحد   ج ي : 14ع قد اةجتماع  

ار المربية المتخصصة ن ظرائ و ما الجا   امممي، نصدر ع ه النثيقة بماار ة عدد ما الم ظم
تو تمميم ا علل ما  ار الممف المربي ن ، 2020-2018الختامية نمصقن ة ام اطة نالبرامج للقتر  

 الماتري نجارال متابمت ا بالتمانا بيا امما ار الق ية للمجال، النرارية المتخصصة نالم ظمار المربية. 
 (  لمجلا اال ت اد  واالجتماعي:510اإلعداد  لدور  ) 

تو  عداد نثائي الب ند اةتتصادية للمر  علل المجل، اةتتصادال ناةجتماعي  ي دنرته المادية 
(. نتامف النثائي: تقرير امميا الماو، المر رار الاارحة للب ند 6/2/2020-2(  امما ة المامة: 105 

 اللج ة اةتتصادية، نثيقة تقارير المجال، النرارية المتخصصة ناللجاا.المدرجة علل جدنف أعماف 
  : موضوعا  مجلا ا جامع 

 تو  عداد تقارير ااملة لما يلي:
   30متابمرررررررررة ت قيرررررررررر تررررررررررارار مجلررررررررر، الجاممرررررررررة علرررررررررل م رررررررررتن  القمرررررررررة  ررررررررري دنرتررررررررره الماديرررررررررة )

 (.31/3/2019: الجم نرية التن  ية 
  للمرررررررر  علرررررررل 153( ن 152دنرتررررررري مجلررررررر، الجاممرررررررة   اررررررراط اإلدارار القرعيرررررررة  يمرررررررا بررررررريا )

 .  لمجل، الجاممة علل الم تن  النرارال (153الدنر   
 
 
 

 


